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  با انضمام آخرين تغييرات و مصوبات 
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 با��ه �عا�ی
 

با عنايت به عدم در دسترس بودن كتاب آيين نامه آموزشي سه ساله متوسطه روزانه و 
ضرورت مطالعه آن براي كليه همكاران در ادارات آموزش و پرورش از رياست 
محترم تا كارشناسان مختلف و نيز در مراكز آموزشي متوسطه از مدير محترم تا 

همكاران گرامي آموزشي ، تصميم بر آن شد تا اين مجموعه آماده و در اختيار قرار 
 گيرد. 

مصوبات و اصالحيه ها اوليه ، آيين نامه آموزشي سه ساله متوسطه روزانه اين مجموعه شامل 

اضافات بر اساس آخرين  و نيز چند مورد مهم كه با عناوين مختلف (تا زمان چاپ)
)» و با همان انشاء و نثر 1 مي باشد كه تحت عنوان «دستورالعملها (دستورالعمل ها

 اوليه استفاده شده است.

  ارسال نماييد.2Tdarafki@yahoo.com2Tايميل هر گونه نظر و انتقاد را به 

 اميد است اين مجموعه مفيد واقع شود.
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ن ی   آ وز    آ
   روزانه  متوسطه  ساله  سه  دوره
 ) واحدي ـ  سالي  شيوه(

 
   متوسطه آموزش جديد نظام اجرائي هيأت مصوب

 ) پرورش و آموزش نظام بنيادي تغيير شوراي دوم گروه(
 
    
 

   : توضيح
 و آموزش عالي شوراي جلسه ششمين و شصت و ششصد در صادره رأي استناد به

 آيين اجراي13/8/80 مورخ 8/2221/120 ابالغي شماره به 3/8/80مورخ پرورش
 موضوع )واحدي – سالي شيوه( روزانه متوسطه ساله سه دوره آموزشي نامه

 .شد اعالم بالمانع 15/6/79 مورخ 20139/400شماره بخشنامه
 دانشگاهي پيش و متوسطه دوره به مربوط پيشنهادي موضوعات1380 ماه ازآبان ضمناً

 .شود مي ارجاع پرورش و آموزش عالي شوراي به تصويب جهت
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 ساختار و اهداف :اول فصل
  

  كلي هدف ـ 1ماده
 اخالقي فضائل رشد و ديني باورهاي تعميق براي الزم امكانات و شرايط آوردن فراهم

 ، اي حرفه و فني ، نظري( متوسطه آموزشهاي كيفيت ارتقاء ، آموزان دانش
 و اجتماعي ، اقتصادي نيازهاي تناسب به آموزشها اين كمي توسعه و )كاردانش
 بين تناسب رعايت و مناطق جغرافيائي مقتضيات به توجه با كشور فرهنگي
 اين براساس آموزان دانش سني و جنسي مقتضيات و نيازها و آموزشي محتواي
 : اصول

 . زندگي مهارتهاي تقويت و ديني تربيت و تزكيه امر بر تأكيد )الف
 گيري سمت منظور به الزم انعطاف ايجاد و آموزي مهارت فرهنگ توسعه )ب

 و كشور نيازهاي برحسب تحصيلي هاي رشته تعيين جهت در متوسطه آموزشهاي
 طبق بر ، عالي آموزش در تحصيل ادامه و مفيد اشتغال و افراد واستعداد عالقه
 . فني و علمي پيشرفتهاي به توجه با محيط امكانات و شرايط

 . اي وحرفه فني آموزشهاي منزلت ميزان و كيفيت سطح باالبردن و كميت افزايش )ج
 بمنظور جامعه امكانات از بهينه استفاده براي مناسب شرايط و زمينه آوردن فراهم )د

 و آموزشي واحد از خارج آموزشهاي سازماندهي و متوسطه آموزشهاي اجراي
 .كشور مختلف دستگاههاي امكانات از استفاده با آموزشها اين گسترش و تقويت

  تحصيلي هاي شاخه اهداف ـ 2ماده
 ناميده متوسطه نظام اختصار به نامه آئين اين در كه متوسطه پرورش و آموزش نظام

 و شود مي تقسيم كاردانش ـ اي حرفه و فني ـ نظري تحصيلي شاخه سه به شودمي
 : است زير شرح به شاخه هر اهداف اهم

 : نظري شاخه )الف
 بينش ، اخالقي فضائل و ملكات پرورش و عمومي دانش و فرهنگ سطح اعتالي ـ

 ؛ اجتماعي و سياسي
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 آنان هدايت جهت مساعد زمينه ايجاد و آموزان دانش عالقه و استعداد بهتر شناخت ـ
 ؛ مناسب تحصيلي مسيرهاي به

  ؛ عالي آموزش در تحصيل ادامه براي آموزان دانش نسبي آمادگي احراز ـ
  : اي حرفه و فنّي شاخه )ب
 بينش ، اخالقي فضائل و ملكات پرورش و عمومي دانش و فرهنگ سطح اعتالي ـ

 ؛ اجتماعي و سياسي
 آنان هدايت جهت مناسب زمينه ايجاد و آموزان دانش عالقه و استعداد بهتر شناخت ـ

 ؛ مفيد اشتغال سمت به
 كاربردي ـ علمي هاي رشته در تحصيل ادامه براي آموزان دانش نسبي آمادگي احراز ـ

 . ) تكنولوژي(
 : كاردانش شاخه )ج
 بينش ، اخالقي فضائل و ملكات پرورش و عمومي دانش و فرهنگ سطح اعتالي ـ

  ؛ اجتماعي و سياسي
 براي سرپرستي و استادكاري و ماهر ماهر، نيمه سطوح در انساني نيروي تربيت ـ

 ؛ خدمات و كشاورزي ، صنعت بخشهاي
 - علمي خاص هاي رشته در تحصيل ادامه براي آموزان دانش نسبي آمادگي احراز ـ

 . كاربردي
 ساختار ـ 3ماده

 : نظري متوسطه شاخه ـ 3ـ 1
 ، تجربي علوم ، انساني علوم و ادبيات ، فيزيك ـ رياضي رشته 4 بر مشتمل شاخه اين

 همه در ، شاخه اين درسهاي از واحد 52 حدود . است اسالمي معارف و علوم
 درسهاي .شود مي ارائه دوم و اول هاي پايه در بيشتر و مشترك صورت به ها رشته

 سوم پايه در بيشتر كه است واحد 44 حدود ها رشته كليه در شاخه اين اختصاصي
  .شود مي ناميده » دبيرستان« شاخه اين به مربوط آموزشي واحدهاي . شود مي ارائه
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 : اي حرفه و فني متوسطه شاخه ـ 3ـ 2
 داراي زمينه هر و است خدمات و كشاورزي ، صنعت زمينه سه بر مشتمل شاخه اين

 صورت به ها رشته همه در شاخه اين درسهاي از واحد 58 . است رشته چند
 . است واحد 39 حدود رشته هر براي اختصاصي درسهاي .شود مي ارائه مشترك

دانش آموزان ( .شوند مي ناميده » هنرستان« شاخه اين به مربوط آموزشي واحدهاي
 .)شوند اي هنرجو نيز ناميده مي شاخه متوسطه فنّي و حرفه

واحد درسي  43رشته هاي موسيقي در زمينه خدمات مشتمل بر  ) :3ـ2(تبصره بند 
  )2/8/80-2/20225/400اصالحيه (. واحد درسي اختصاصي است 56 مشترك و

 : است زير بشرح ها زمينه از يك هر هاي رشته عناوين
 : صنعت زمينه ـ 3ـ 2ـ 1

 ، خودرو مكانيك ، فلزي صنايع ، توليد و ساخت ، عمومي كشي نقشه هاي رشته
 ، متالورژي ، الكتروتكنيك ، الكترونيك ، چاپ ، كاغذ و چوب صنايع ، تأسيسات

 نقشه ، ساختمان ، سيمان ، معدن ، سراميك ، نساجي صنايع ، شيميايي صنايع
 . دريايي مخابرات و الكترونيك ، دريايي موتورهاي مكانيك ، ناوبري ، برداري

 : خدمات زمينه ـ 3ـ 2ـ 2
 ، نقاشي ، دستي صنايع ، معماري كشي نقشه ، دوخت و طراحي ، گرافيك هاي رشته

 ، ،كودكياري بازرگاني حسابداري ، دستي چاپ ، موسيقي ، سينما ، نمايش
نوازندگي ( موسيقي ،فرهنگي آثار مرمت ، خانواده مديريت ، بدني تربيت ، كامپيوتر

(  . )مباني آهنگ سازي(موسيقي  –) نوازندگي ساز جهاني(موسيقي  –) ساز ايراني
 )2/8/80-2/20225/400اصالحيه 

  : كشاورزي زمينه ـ 3ـ 2ـ 3
  . غذائي صنايع ، كشاورزي ماشينهاي ، باغي و زراعي امور ، دامي امور هاي رشته

  : كاردانش متوسطه شاخه ـ 3ـ 3
 يك داراي زمينه هر و است خدمات و كشاورزي ، صنعت زمينه سه داراي شاخه اين

 يك داراي رشته هر و است اصلي رشته چند يا يك داراي گروه هر و گروه چند يا
 .باشد مي مهارتي رشته چند يا
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 حدود و انتخابي و عمومي درسهاي به واحد 53 شاخه اين مهارتي هاي رشته كليه در
 اين به مربوط آموزشي واحدهاي .دارد اختصاص مهارتي درسهاي به واحد 43

 .شوند مي ناميده »كاردانش هنرستان« شاخه
 باشد واحد 43 از كمتر رشته هر در مهارتي درسهاي واحدهاي كه صورتي در ـ تبصره

 تلفيق با مابقي و شود مي داده اختصاص مهارتي درسهاي به واحد 20حداقل
 مهارتي رشته نياز حسب اختياري و مهارت تكميل ، اختصاصي درسهاي از مناسبي
 . شد خواهد تكميل
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  درسها  جداول و  عناوين ، تحصيل  مدت  طول ، درسي  واحدهاي: دوم فصل
  

 ويژگيهاي داراي كه است واحدي سالي برنظام مبتني متوسطه دوره در آموزش ـ 4ماده
  : باشد مي زير

 . شودمي انجام تحصيلي سال طول در ، پيوسته بطور درس هر آموزش فرآيند ـ الف
 نوبت يك طول در اي حرفه و فني شاخه اختصاصي درسهاي از بعضي آموزش

 اين برنامه كه آن بر مشروط شود مي ارزشيابي و ارائه مستقل بصورت ) دوم يا اول(
 تنظيم تحصيلي سال طول در و متوالي نوبت دو در و زوج صورت به درسها قبيل
 . شود

 طول در )مهارتي درسهاي( مهارتي استانداردهاي از برخي آموزش ، كاردانش شاخه در
 و آموزش اتمام از پس يكماه تا نيز آن ارزشيابي و رسد مي پايان به تحصيلي سال
 . شود مي انجام نوبت آن پايان تا حداكثر يا

 تعداد اساس بر گيري معدل در درس هر تأثير ميزان و آموزش ساعات ، محتوي ـ ب
 . شود مي مشخص درس آن واحدهاي

 كسب را ارتقاء ضوابط آموز دانش چنانچه و است اي پايه ، اول سال در ارزشيابي ـ ج
 .كند تكرار را پايه اين درسهاي كليه بايد نكند

 يا قبولي و است مستقل سوم و دوم هاي پايه درسهاي از يك هر ارزشيابي ـ د
 .ندارد درسها ساير بر تأثيري درس هر در مردودي

 جهت نياز مورد درسي واحدهاي تعداد و است سال 3 آموزش دوره مدت ـ 5ماده
 . باشد مي واحد 96 حداقل متوسطه ديپلم اخذ
 دوره تواند مي شرايط ساير رعايت با شود مردود اول پايه در كه آموزي دانش ـ 1تبصره

 . كند تحصيل روزانه مدارس در تحصيلي سال 4 حداكثر در را متوسطه
ترك تحصيل قبل از امتحانات نوبت اول و همچنين وقفه تحصيلي، جزو  ـ 2تبصره

از امتحانات نوبت اول، شود و ترك تحصيل بعد  سنوات تحصيلي محاسبه نمي
- 8/3625/120اصالحيه ( .شود جزو سنوات تحصيلي موضوع اين ماده محاسبه مي

  ) 86/   4/  26شوراي عالي  750در راي  13/5/86
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 رعايت با شود مي مردود سال دو اول پايه در كه استثنايي آموز دانش ـ 3تبصره
 تحصيل ادامه روزانه آموزشي واحدهاي در تواند مي سال 5 حداكثر سايرشرايط

 .دهد
 سال طول براي هفته در آموزش ساعت يك معادل نظري درس واحد هر ـ 6ماده

 ، آزمايشگاهي ، كارگاهي( عملي درس واحد هر ساعات . باشد مي تحصيلي
 واحد يك آموزشي ساعات برابر چهار تا نيم و يك معادل )...و ميداني عمليات
 . است نظري درس

 تحت آموزشي واحدهاي در عملي و نظري درس واحد هر آموزش ساعات ـ تبصره
 شيوه برابر ماده اين مفاد برابر 5/1 تا استثنايي پرورش و آموزش سازمان پوشش

 . است افزايش قابل كند مي ابالغ مذكور سازمان كه اي نامه
 محسوب تحصيلي سال يك بعد سال ماه شهريور آخر تا ماه مهر اول از ـ 7ماده

 ارديبهشت پايان تا حداقل و آغاز سال هر ماه مهر اول از آموزش دوره . شود مي
 برگزار ماه خرداد در دوم نوبت پاياني امتحانات و يابد مي ادامه بعد سال ماه
  .شود مي
 پايان تا )10ـ1 ماده موضوع( سوم سال آموز دانش براي تحصيلي سال طول ـ 1تبصره

 . يافت خواهد افزايش بعد سال ماه دي
 كه )مهارتي درسهاي( مهارت استانداردهاي از دسته آن ، كاردانش شاخه در ـ 2تبصره

 مهارت آموزش تكميل و ارائه رسد مين اتمام به ماه ارديبهشت پايان تا آنها آموزش
 بالمانع رايگان بطور تحصيلي سال همان ماه شهريور پايان تا آنها پاياني ارزشيابي و

 . است
 بطور سوم پايه تابستان طول در كارآموزي درس اي حرفه و فني شاخه در ـ 3تبصره

 . شود مي اجرا و ارائه رايگان
 به ، مربوط جداول برابر پايه هر درسي واحدهاي كليه تحصيلي سال هر در ـ 8ماده

 و استعداد به توجه با نيز انتخابي درسهاي واحدهاي و شود مي ارائه آموز دانش
  . شود مي ارائه او به ، مربوط نامه شيوه برابر آموزشي واحد امكانات و وي عالقه
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نياز درسهاي پايه سوم باشد،  نانچه درسهاي باقيمانده از پايه دوم، پيشج ـ 1تبصره
نياز به همــراه سايـر  آموز پايه سوم بايد اين درسها را با رعايت ضوابط پيش دانش

اصالحيه (. واحد انتخاب كند 37درسهـاي پايه سوم برابر مقررات و حداكثر تا 
   ) 86/   4/  26 شوراي عالي 750در راي  8/3625/120-13/5/86
 كرده كسب را 10 تا 7 نمره نياز پيش درس از قبالً سوم پايه آموز دانش اگر ـ 2تبصره

 اصلي درسهاي يا و همزمان صورت به اصلي و نياز پيش درسهاي انتخاب باشد
 . است بالمانع وي نيازبراي پيش درسهاي بر مقدم

 نباشد سوم پايه درسهاي نياز پيش دوم پايه از باقيمانده درسهاي چنانچه ـ 3تبصره
 .شود مي موكول سوم سال تابستان به درسها اين انتخاب

 درسهاي از قبولي نصاب كسب به موفق دوم سال پايان در كه آموزي دانش ـ 4تبصره
 مهارت استانداردهاي و اي حرفه و فني شاخه در ميداني عمليات و كارگاهي

 يا سوم پايه در را مذكور درسهاي بايد نشود كاردانش شاخه در )مهارتي درسهاي(
 در و كند انتخاب غيرحضوري بصورت صرفاً بعد سال ماه دي يا تابستاني دوره

 بعد سال ماه دي يا و تابستاني دوره پايان يا ماه درخرداد كه درسها آن امتحان
 سقف مشمول مذكور درسهاي واحدهاي تعداد كند شركت شود مي برگزار

  . شود مين سوم پايه مجاز واحدهاي
 مواد جدول مطابق كاردانش شاخه سوم و دوم پايه در درسي واحدهاي ارائه ـ 5تبصره

 ساير رعايت با امكانات و اجرايي شيوه تناسب به و مهارتي رشته هر درسي
 درسهاي ارائه ليكن . است آموزشي واحد مدير اختيار در مقررات و ضوابط
 كاردانش شاخه دوم پايه در 2 خارجه زبان ،2 قرآن و ديني تعليمات ، 1/2عربي
  . است الزامي

دانش آموزان پايه سوم سالي واحدي روزانه كه در پايه دوم موفق به كسب  ـ 6تبصره
در دروس پيشنياز نشده اند و بعضاً به دليل عدم انطباق ساعات ارائه  7حداقل نمره 

دروس پيش نياز و اصلي در برنامه هفتگي مدارس امكان انتخاب دروس پايه دوم 
س در فرصتهاي ديگر نيز براي برخي از آنان فراهم نشده است و تشكيل كال

مقدور نباشد مي توانند در شرايط اضطرار و در صورت موافقت شوراي مدرسه و 
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با رعايت ساير ضوابط از جمله سقف واحدهاي مجاز آن دسته از دروس پايه دوم 
كه پيش نياز دروس پايه سوم هستند را انتخاب كرده و در امتحانات نوبت اول و 

در اين صورت نمرات پاياني هر نوبت بعنوان . ددوم آن دروس شركت نماين
آئين نامه  55مستمر آن نوبت نيز منظور و همانند ساير دروس برابر ماده نمرات 

  . آموزشي برابر آنان اعالم نتيجه خواهد شد
اين قبيل دانش آموزان نيز بهيچ وجه مجاز به خروج از واحد آموزشي در ايامي  :تذكر

 )2/8/80 – 2/20222/400اصالحيه ( . كه مدرسه داير مي باشد نمي باشند
 يا يك در آموزان دانش از بعضي ماه، خرداد امتحانات برگزاري از پس چنانچه ـ 9ماده

 مربوط تابستان در درسها اين نكنند احراز را قبولي شرايط درسي ماده چند
 . شد خواهد ارائه آنان به ذيل بصورت

 درسهايي آن امتحانات در موظفند ماده اين موضوع دوم و اول پايه آموزان دانش ـ 9ـ1
 برابر آموزان دانش قبيل اين براي . كنند شركت شود مي برگزار ماه شهريور در كه

 غيرمتمركز يا متمركز بصورت تقويتي كالسهاي ، تابستان در مربوط نامه شيوه
 . شد خواهد تشكيل

 از تعدادي گذراندن به موفق دليل هر به كه سوم سال آموزان دانش براي ـ 9ـ2
 آموزشي برنامه . شود مي اجرا تابستاني دوره شوند نمي سوم يا دوم پايه درسهاي

 درس كالس تشكيل به آن هفته 8 كه است هفته 10 مدت به دوره اين در
  .شود مي منظور نتيجه اعالم و امتحانات برگزاري براي مدت بقيه و دارد اختصاص

 از واحد 32 حداكثر دوره اين در بود خواهند مجاز آموزان دانش قبيل اين ـ 9ـ2ـ1
 توانند مي را واحد 10 حداكثر تعداد اين از كه كنند انتخاب را باقيمانده درسهاي
 انتخاب در و كنند انتخاب غيرحضوري بصورت ار مابقي و حضوري بصورت
 انتخاب را آنها قبال آموزان دانش كه است درسهايي با اولويت حضوري واحدهاي

  .اند نكرده
 در سوم سال آموزان دانش براي واصلي نياز پيش درسهاي همزمان انتخاب ـ 9ـ2ـ2

 بالمانع ضوابط و شرايط ساير رعايت با بعد ماه دي امتحانات و تابستاني دوره
 . است
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 برابر 3 تابستاني دوره در وعملي نظري درسهاي هفتگي آموزش ساعات ـ 9ـ2ـ3
 . است تحصيلي سال طول در درسها آن هفتگي آموزش ساعات

 خواهد تشكيل مربوط آموزشي واحدهاي در المقدور حتي تابستاني دوره ـ 9ـ2ـ4
 ادارات قبلي هماهنگي و ريزي برنامه با متمركز بصورت آن برگزاري و شد

 . است بالمانع آموزشي واحد چند يا يك در ، منطقه يا ناحيه پرورش و آموزش
 . است رايگان آموزان دانش براي دوره اين برگزاري

 و اي حرفه و فني شاخه در ميداني عمليات و كارگاهي درسهاي ارائه ـ 9ـ2ـ5
 سوم پايه تابستاني دوره در كاردانش شاخه در )مهارتي درسهاي( مهارت استاندارد
 ادارات ، درسها اين ماهيت به توجه با ليكن .باشد مين مجاز حضوري بصورت
 آموزشي دفاتر سوي از كه ضوابطي براساس ، توانند مي مناطق پرورش و آموزش
 .دهند تشكيل رايگان تقويتي فشرده دوره آموزان دانش براي ، شود مي اعالم ذيربط

 از برخي گذراندن به موفّق نيز تابستان پايان در چنانچه سوم سال آموز دانش ـ10ماده
 حداكثر و كند شركت ديماه امتحانات در تواند مي نشود سوم يا دوم پايه درسهاي

 . دهد امتحان را باقيمانده درسهاي از واحد 32
 مدارس سال همان ديماه امتحانات در بخواهند آموزان دانش قبيل اين چنانچه ـ 10ـ1

 برخوردار تحصيلي معافيت از ماده اين موضوع زماني فاصله در كنند شركت روزانه
 . بود خواهند

 ادامة قصد تابستاني دوره از پس بالفاصله آموزان دانش قبيل اين چنانچه ـ 10ـ2
 بصورت اول نيمسال در باشند داشته را بزرگساالن آموزشي واحدهاي در تحصيل
  . داد خواهند تحصيل ادامه رايگان

 به موفّق ماده موضوع آموز دانش ديماه امتحانات در كترش از پس چنانچه ـ 10ـ3
 آموزشي واحدهاي در تحصيل ادامة حقّ باشد نشده درسها از برخي گذراندن
 يا و بزرگساالن آموزشي واحد در مقررات برابر تواند مي و ندارد را روزانه

  . دهد تحصيل ادامه و كند نام ثبت آزاد داوطلب بصورت
 طبق آزاد داوطلب امتحانات و بزرگساالن دوره اي حرفه و فني درشاخه ـ 10ـ4

 دانش از عده آن براي صرفاً شود مي ابالغ آموزشي معاونت توسط كه ضوابطي
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 برگزار و داير اند داده دست از را روزانه دوره در تحصيل شرايط كه آموزاني
   .شود مي

 بطور است كرده كسب قبولي نمره قبال كه را درسهايي تواند مين آموز دانش ـ 11ماده
 . كند انتخاب مجدد

به ( .باشد مي الزامي اول پايه مردود آموزان دانش براي اول پايه درسهاي تكرار ـ تبصره
استناد مصوبه سيصدو چهارهمين جلسه كميسيون معين شوراي عالي آموزش و 

نمره قبولي «  8/6/83مورخ  9/5416/120به شماره ابالغي  28/5/83مورخ  پرورش
به صورت داخلي برگزار شده براي دانش ) در رشته قبل(درسي كه امتحان آن 

آموزي كه در امتحان تغيير رشته شركت كرده و شرايط رشته جديد را احراز نموده 
تساب معدل كتبي قابل است قابل پذيرش بوده ، ليكن نمره پاياني آن درس در اح

  )» .اعمال نخواهد بود
 هفته هر در پرورشي و آموزشي هاي برنامه در آموز دانش حضور ساعات ـ 12ماده

 پايان تا شروع زماني فاصله در است موظف آموز دانش و است ساعت 36 حداقل
  . باشد داشته حضور آموزشي واحد محل در روزانه آموزش برنامه

 بر كاردانش و اي حرفه و فني هاي شاخه آموزان دانش هفتگي برنامه ساعات ـ 12ـ1
 . باشد مي ساعت 48 حداكثر رشته هر مصوب برنامه اساس

 ساعت 6 حداقل روز هر و هفته روز 6 براي آموزشي واحدهاي هفتگي برنامه ـ 12ـ 2
 .شود مي تنظيم ساعت 8 وحداكثر

 ملي سازمان تابعه آموزشي مراكز آموزان دانش هفتگي برنامه ساعات افزايش ـ تبصره
 . است بالمانع ساعت 42 تا درخشان استعدادهاي پرورش

 كه كند تنظيم اي گونه به را سوم پايه هفتگي برنامه بايد آموزشي واحد مدير ـ 13ماده
 تواندمي مدير . باشد نداشته برنامه بدون ساعات ، خاص شرايط از غير آموز دانش

 تعيين نصاب حد از كمتر آموز دانش تعداد با كالس ، متبوع اداره از مجوز كسب با
 . دهد تشكيل شده

 سال طول در درس كالس و آموزشي واحد در آموز دانش مرتب حضور ـ 14ماده
 با و است الزامي باشد مي داير رسماً آموزشي واحد كه ايامي تمام در تحصيلي
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 اجرايي نامه آيين در مندرج انضباطي مقررات برابر كند مي غيبت كه آموزي دانش
   .شد خواهد رفتار مدارس

 براي مورد حسب كه آموزي دانش اي حرفه و فني و كاردانش هاي شاخه در ـ 14ـ 1
 آموزشي واحدهاي از خارج مراكز به كارآموزي و ، كارورزي ، آموزي مهارت
  . باشد مي ماده اين مفاد رعايت به ملزم تنظيمي برنامه برابر شود مي معرفي

 اي نامه شيوه برابر آموز دانش پرورشي و آموزشي خاص موارد به رسيدگي ـ 15ماده
 و آموزش عالي شوراي معين كميسيون تأييد به و تهيه آموزشي معاونت توسط كه

  .باشد مي مدرسه شوراي برعهده رسيد خواهد پرورش
تغيير  به استناد رأي صادره در دويست و چهل و هشتمين جلسه گروه دوم شوراي(

) هيئت اجرايي نظام جديد آموزش متوسطه(بنيادي نظام آموزش و پرورش
، مواد  ابالغ شده است 297/80مورخ  20219/400كه طي شماره  17/7/80مورخ

 .)به شرح فوق اصالح گرديد 15 ،14
 تحصيلي هاي شاخه تفكيك به متوسطه دوره عمومي درسهاي عناوين ـ 16ماده

 به اي حرفه و فني و نظري هاي شاخه اختصاصي درسهاي عناوين همچنين
 . باشد مي پيوست جداول شرح به مختلف هاي دررشته تحصيلي هاي پايه تفكيك

 از يك هر درسي مواد جداول و كاردانش شاخه مهارتي هاي رشته عناوين ـ 1تبصره
 مصوب( كاردانش شاخه مهارتي هاي رشته ريزي برنامه نامه شيوه اساس بر آنها

 اعالم و تهيه آموزشي معاونت توسط )متوسطه آموزش جديد نظام اجرايي هيأت
 .شود مي
 مطالب به مورد حسب تواند مي درخشان استعدادهاي پرورش ملي سازمان ـ 2تبصره

  . كند اضافه تكميلي محتواي درسي كتب
 تقسيم ذيل شرح به آنها ماهيت و اهداف براساس متوسطه دوره درسهاي ـ 17ماده

 . شود مي بندي
 ، علمي بينش ارتقاء براي آنها آموختن كه است درسهايي : عمومي درسهاي ـ 17ـ1

 . دارد ضرورت متوسطه دوره آموز دانش سياسي و فرهنگي ، اقتصادي ، اجتماعي
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 ارائه يكسان محتواي با متوسطه هاي شاخه تمام در كه عمومي درسهاي از دسته آن
 .شود مي ناميده مشترك درسهاي گردد مي
 است معاف دفاعي آمادگي درس عملي بخش گذراندن از استثنايي آموز دانش ـ تبصره
  . شد خواهد منظور درس اين نمره عنوان به تئوري بخش نمره و

 عملي پايه آنها گذراندن با آموز دانش كه است درسهايي : اختصاصي درسهاي ـ 17ـ 2
 سطوح در تحصيل ادامه يا اشتغال و كار بازار به ورود براي مناسبي علمي يا
  . كند مي كسب خاص گرايش يا رشته يك در را رت يعال

 شاخه اختصاصي درسهاي از دسته آن : )مهارتي درسهاي( مهارت استاندارد ـ 17ـ 3
 يك به اشتغال براي نياز مورد اي حرفه مهارتهاي آنها طريق از كه است كاردانش

 آموزش مربوط مهارتي استانداردهاي براساس عملي و نظري صورت به مفيد كار
  . شود مي داده

 منظور به فردي تفاوتهاي به توجه با كه است درسهايي : انتخابي درسهاي ـ 17ـ 4
 از وي توسط آموز دانش آموزشي نيازهاي رفع يا و استعدادها و عاليق پرورش

 آموز دانش فعاليت بر كه درسهايي( محور فعاليت درسهاي از اي مجموعه بين
 بر مشتمل انتخابي درسهاي . شود مي انتخاب مربوط نامه شيوه برابر )دارد تأكيد
 ، اتكائي عالوه بر درسهاي مذكور درسهاي كارگاه خود( : است ذيل موارد
نيز به عنوان ) 1(ريزي تحصيلي شغلي، آشنايي با مقدمات پژوهش علمي، هنر  برنامه

  .) شوند درسهاي انتخابي ارائه مي
فعاليتهاي پرورشي واحدهاي آموزشي با رعايت مفاد ( پرورشي درسهاي ـ 17ـ 4ـ 1

 نامه اجرائي مدارس مصوب شوراي عالي آموزش وپرورش و مطابق شيوه نامه آيين
 : .) اجرا خواهد شد شود ميهائي كه از سوي معاونت پرورشي و تربيت بدني ابالغ 

 تقويت ، اخالقي فضائل رشد ، ديني باورهاي تعميق منظور به كه است درسهايي
 استعداد به توجه با ، هنري استعدادهاي رشد و اجتماعي و فردي زندگي مهارتهاي

 مربوط نامه شيوه با مطابق و خاص هاي فعاليت صورت به آموز دانش عالئق و
   .شود مي ارائه
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  )وزارت 21/8/82- 423.19بر اساس ( اضافات بر اساس آخرين دستورالعمل ها
  دروس پرورشي دوره سه ساله متوسطه سالي واحدي

 پايه اول

  

  پايه سوم تجربيو پايه دوم رياضي، انساني 
 عنوان كد عنوان  كد

  قوانين اجتماعي       5601 فعاليتهاي اجتماعي  5602
  بهداشت محيط خانواده  5605 مهارتهاي مطالعه و پژوهش  5603
  تربيت بدنيمباني   5607 مهارتهاي زندگي  5604
     فعاليتهاي قرآني  5606
    گفتگوي تمدنها  5610
    حقوق براي نوجوانان  5611

    كاربارايانه  5647
مشخصات دروس انتخابي در پايه اول عمومي و پايه هاي دوم و سوم نظري به همراه كد  -1تبصره 

  .دروس در جدول فوق مشخص شده است
چنانچه دانش آموز پايه دوم رشته رياضي فيزيك و ادبيات و علوم انساني و يا پايه سوم رشته  -1/  1

يكي از دروس پرورشي پايه اول بجاي درس پرورشي پايه دوم يا سوم  به انتخاب تمايل، تجربي 
 در پايه اول نگذرانده باشد مدير مدرسه مي تواند با رعايترا داشته باشد به شرط آنكه آن درس 

  .ساير شرايط دورس پرورشي مربوط به پايه اول را به وي ارائه نمايد
موزاني كه نمره درس رياضي پايه سوم دوره آدانش  مي توانندمديران واحدهاي آموزشي  -2تبصره 

باشد را در كالس درس رياضي جبراني و دانش آموزاني كه نمره  12راهنمايي تحصيلي آنان كمتر از 
و بيشتر مي باشد را در كالس درس رياضي  17دوره راهنمايي تحصيلي آنان  درس رياضي پايه سوم

هستند را با توجه به عالقه آنان در  17تا  12تكميلي و ساير دانش آموزان كه داراي نمرات بين 
تلفيق كالسهاي دروس رياضي . هريك از كالسهاي دروس جبراني يا تكميلي سازماندهي نمايند

  .مجاز نمي باشد) 1(درس رياضي  سلي با كالجبراني يا رياضي تكمي
تغيير كالس دانش آموز روزانه از كالس هاي جبراني به تكميلي و بالعكس در صورت لزوم با تاييد  -2/  1

شوراي مدرسه حداكثر تا پايان اسفندماه هر سال تحصيلي بالمانع است در اين شرايط سوابق فعاليت 
  .خواهد شددانش آموز به كالس جديد منتقل 
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امكان ارايه  ،رياضي سدر شرايط اضطرار و صرفا در مناطق محروم كه به دليل كمبود دبير در - 2/  2
فعاليتهاي جبراني يا تكميلي رياضي فراهم نباشد با تاييد سازمان آموزش و پرورش استان مي توان 

را ) 1(و آزمايشگاه و يا جبراني زبان خارجي ) 1(، جبراني شيمي ) 1(يكي از دروس جبراني عربي
  .بعنوان در انتخابي و يا تكميلي به دانش آموزان ارائه شود

بايد  نش آموزان روزانه اي كه در طول سال تحصيلي به واحد آموزشي ديگري منتقل مي شونددا - 3تبصره 
د آموزشي مبدا انتخاب نموده اند را در واحد آموزشي جديد انتخاب همان درس انتخابي كه در واح

  :باشد مطابق ضوابط ذيل اقدام گرددنمايند و اگر اين درس در واحد اموزشي مقصد ارايه نشده 
چنانچه دانش آموز قبل از برگزاري امتحانات نوبت اول منتقل شده باشد الزم است يكي از دروس  -3 / 1

  .انتخابي كه در واحد آموزشي جديد ارايه مي شود جايگزين درس انتخابي قبلي وي شود
قبلي و چنانچه دانش آموز بعد از امتحانات نوبت اول منتقل شده باشد الزم است نام درس انتخابي  -3/  2

ارزشيابي نوبت و براي ادامه آموزش و تعيين نمره  ماندوي محفوظ ب كارنامه آن درنمره نوبت اول 
از قبيل معرفي به يكي از دبيران ( با صالحديد شوراي آموزشي مدرسه روش مناسبي ، دوم اين درس 

) م ارزشيابي آن مدرسه مبدا ، آموزش درس انتخابي جديد و انجا مرتبط براي اتمام دروس انتحابي
در هر صورت نمره مكتسبه نوبت دوم در مقابل درس انتخابي قبلي درج و . انتخاب و اجرا گردد

  .نمره ساالنه محاسبه مي گردد
آيين نامه آموزشي دوره سه ساله متوسطه روزانه ، ارزشيابي   55و تبصره ماده  47بر اساس مفاد ماده  -4

درسهاي انتخابي بصورت مستمر از مجموعه فعاليتهاي فردي ، گروهي و ميزان پيشرفت تحصيلي 
م است دانش آموزان در طول هر نوبت انجام مي شود و اين دروس ارزشيابي پاياني ندارد لذا الز

نسبت به ثبت نتايج ارزشيابي از فعاليتهاي دانش آموزان دبيران محترم اين دروس ، بطور مستمر 
نوبت اقدام نموده و در پايان هر نوبت صرفا يك نمره براي هر يك از اين دروس منظور  در طول هر

درسها بر اساس نمره ساالنه اين . اين نمره در ستون پاياني امتحان هر نوبت ثبت مي شود. نمايند
  .ميانگين نمرات نوبت اول و دوم تعيين مي شود

آيين نامه آموزشي دوره سه ساله متوسطه روزانه ، چنانچه نمره  57ماده  1بر اساس مفاد تبصره  -5
و به . باشد اين نمره از آنان پذيرفته مي شود 10ساالنه دانش آموزي در دروس انتخابي كمتر از 

امه مذكور ، دانش آموز مردود پايه اول بايد در سال بعد تمام دروس اين پايه آيين ن 77استناد ماده 
  .از جمله دروس انتخابي را انتخاب نموده و بگذراند
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 دانش درسي ضعف جبران منظور به كه است درسهايي : جبراني درسهاي ـ 17ـ 4ـ 2
 .شودمي ارائه ، مربوط هاي درس سرفصل رعايت با ، تحصيلي افت كاهش و آموز

 آموخته تعميق و توسعه منظور به كه است درسهايي : تكميلي درسهاي ـ 17ـ 4ـ 3
 . شود مي ارائه ، مربوط درسهاي سرفصل رعايت با و آموز دانش هاي

 براي ضوابط رعايت با تواند مي درخشان استعدادهاي پرورش ملي سازمان ـ تبصره
 جديد نظام اجرايي هيأت تأييد از پس و كند تعيين جديد عناوين انتخابي دروس
 . دهد ارائه خود تابعه آموزشي مراكز آموزان دانش به متوسطه آموزش

 و اطالعات سطح افزايش منظور به كه است درسهايي : مهارت تكميل درسهاي ـ 17ـ 5
 كاردانش شاخه آموز دانش به صرفاً كار محيط به ورود براي نياز مورد مهارتهاي

 . شود مي ارائه
 از هريك نياز مورد واحدهاي تعداد به كه است درسهايي : اختياري درسهاي ـ 17ـ 6

 شرايط حسب و رشته هر هدفهاي و ماهيت با متناسب كاردانش شاخه هاي رشته
 ارائه كاردانش شاخه آموز دانش به مربوط ضوابط برابر آموزشي منطقه مقتضيات و

  . شود مي
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  آموزان دانش  نام ثبت  مقررات : سوم  فصل
  

 ثبت به مربوط امور ارزشيابي و نظارت ، سازماندهي ، ريزي برنامه بمنظور ـ 18ماده
 پرورش و آموزش كل ادارات در نام ثبت شروع از قبل ساله همه آموزان دانش نام
 نظر زير و انتخاب با ذيربط افراد از مركب ستادي آموزشي نواحي و مناطق و

 . شود مي تشكيل پرورش و آموزش اداره رئيس يا مديركل
 انجام وي ولي يا مادر يا پدر حضور با اول پايه ورودي آموز دانش نام ثبت ـ 19ماده

 رشته انتخاب و نام ثبت براي سوم و دوم هاي پايه آموز دانش حضور و گيرد مي
 . است الزامي مقرر موعد در درسي واحد و
 نام ثبت براي تواند مين ديگر هاي علت يا بيماري دليل به كه آموزي دانش ـ 1تبصره
 موعد در وي واحد انتخاب و نام ثبت امور بايد يابد حضور آموزشي واحد در

 . شود انجام او ولي توسط مقرر
 داشته تحصيل ترك كه مشمول غير آموز دانش مجدد تحصيل و نام ثبت ـ 2تبصره

 . است بالمانع شرايط ساير رعايت با است
 اي حرفه و فني هاي شاخه در شرايط واجد آموزان دانش نام ثبت و پذيرش ـ 3تبصره
 يا مصاحبه يا معدل يا ورودي آزمون طريق از تقاضا و ظرفيت اساس بر كاردانش و

 گردد مي اعالم و تعيين استان پرورش و آموزش كل اداره توسط كه آنها از تلفيقي
  . شود مي انجام

موسيقي توسط حوزه هنري سازمان تبليغات اسالمي  ضوابط ورود به هنرستانهاي رشته
ب ري وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي حسو يا مركز گسترش آموزش هاي هن

 )2/8/80 – 2/20222/400اصالحيه ( . مورد تعيين و اعالم مي گردد
 و جسمي مشكالت و محدوديت عليرغم كه استثنايي آموز دانش از نام ثبت ـ 4تبصره
 آموزشي خاص خدمات از استفاده با و بوده برخوردار هنجار به هوش از حسي يا
 استثنايي آموز دانش( بپردازد تحصيل به عادي مدارس در تواند مي توانبخشي و

 از نامه معرفي ارائه با آموزشي واحدهاي در )تلفيقي روش به آموزش مشمول
 . گيرد مي صورت استثنايي پرورش و آموزش اداره / مديريت
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 استعدادهاي پرورش ملي سازمان تابعه آموزشي مراكز به ورود ضوابط ـ 5تبصره
 سازمان امناء هيأت مصوب نامه آئين برابر مراكز اين در تحصيل ادامه و درخشان
 . بود خواهد

 جنسيت تفكيك به آموزشي واحدهاي در آموزان دانش وتحصيل نام ثبت ـ 20ماده
 . گيرد مي انجام

 : نام ثبت موعد
 سال هر در آموزان دانش ساير و اول پايه ورودي آموزان دانش نام ثبت ـ 21ماده

 تابستاني دوره براي و ماه شهريور پايان حداكثر تا ماه تير دوم نيمه از تحصيلي
  . گرفت خواهد صورت سال هر ماه تير اول هفته در سوم پايه آموزان دانش

 نام ثبت مقرر موعد در است نتوانسته موجه عذر با كه آموزي دانش نام ثبت ـ تبصره
 خاص كميسيون توسط نامه معرفي صدور و تشخيص و معتبر مدارك ارائه با كند
  . بود خواهد مجاز محل پرورش و آموزش اداره
 : سني شرايط
 20و 19،  18 ترتيب به سوم و دوم ، اول هاي پايه در نام ثبت سن حداكثر ـ 22ماده

 سال هر ماه مهر اول نام ثبت براي آموز دانش سن محاسبه مالك(. است تمام سال
 ).بود خواهد

 برسد مجاز سن حداكثر به او سن تحصيلي سال حين در كه آموزي دانش ـ 1تبصره
 يك تبصره رعايت با سوم پايه آموز دانش براي( تحصيلي سال همان پايان استثنائاً
 . دهد تحصيل ادامه روزانه آموزشي واحدهاي در تواند مي )7 ماده
 در تلفيقي روش به آموزش مشمول استثنايي آموزان دانش براي سن حداكثر ـ 2تبصره
 دانش سن حداكثر از بيشتر سال دو متوسطه دوره تحصيلي هاي پايه از يك هر

 . باشد مي عادي آموز
  : نياز مورد  مدارك

 : است زير شرح به آموز دانش نام ثبت براي نياز مورد مدارك ـ 23ماده
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 : اول  پايه
 درصورت و باشد داشته مطابقت آن اصل با كه شناسنامه اول صفحه تصوير ـ الف

 و است ضروري نيز آخر صفحه تصوير شناسنامه در اصالحات و تغييرات وجود
 دار عكس است رسيده تمام سال 15 سن به كه آموزي دانش شناسنامه است الزم
 . باشد

 . نياز مورد تعداد به عكس ـ ب
 دوره سوم سال قبولي موقت گواهي يا تحصيلي راهنمايي دوره پايان نامه گواهي ـ ج

 . تحصيلي راهنمايي
براساس ( . آن جايگزين ويژه برگ نمون يا تحصيلي راهنمايي دوره نامه توصيه ـ د

 معادل فارسي كلمه فرم» نمون برگ« نظر فرهنگستان زبان وادب فارسي كلمه
(Form) باشد مي(. 

 پرورش و آموزش اداره / مديريت يا مبدأ استثنايي آموزشي واحد از نامه معرفي ـ ه
 مشمول استثنايي آموز دانش براي معلوليت ميزان و نوع بر مبني استان استثنايي
  . تلفيقي روش به آموزش

  : سوم و  دوم  پايه
 . اول پايه به مربوط مدارك ـ الف
 هدايت يك شماره برگ نمون و متوسطه دوره قبل هاي سال يا سال كارنامه ـ ب

 . تحصيلي
 . تطبيقي آموزان دانش براي تطبيق هاي كارنامه ـ ج

 براي كشورها ديگر شدگان رانده و پناهندگان ، آنان فرزندان و بيگانه اتباع ـ 24ماده
 توسط كه مداركي ساير و پناهندگي دفترچه ، معتبر اقامت پروانه بايد نام ثبت

 . دهند ارائه را شود مي تعيين ذيربط مراجع
 امضاي با آموزشي واحدهاي از صادره تحصيلي هاي گواهي و ها كارنامه ـ 25ماده

 امضاي و مهر و )باشد مي مسؤوليت اين دار عهده كه فردي يا( اموردفتري متصدي
به استناد رأي صادره در دويست و ( . بود خواهد اعتبار داراي آموزشي واحد مدير

چهل و هشتمين جلسه گروه دوم شوراي تغيير بنيادي نظام آموزش و پرورش 
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كه طي شماره  17/7/80مورخ ) هيئت اجرايي نظام جديد آموزش متوسطه(
به شرح فوق اصالح  25ابالغ شده است، ماده  29/7/80مورخ  20219/400
 .)گرديد

 منطقه پرورش و آموزش اداره عهده به تحصيلي ارزش تأييديه صدور ـ 1تبصره
 .باشد مي
 عالي شوراي مصوبه برابر متوسطه دوره تحصيالت پايان نامه گواهي صدور ـ 2تبصره

 . گيرد مي انجام پرورش و آموزش
  : عمومي وظيفه نظام مشمول آموزان دانش تحصيل و نام  ثبت شرايط 
 19 سن وارد سال آن در كه سالي ماه فروردين اول از پسر آموز دانش ـ 26ماده 

 . شود مي شناخته وظيفه نظام مشمول شود مي سالگي
 در مندرج تولّد تاريخ آموز  دانش مشموليت وضع به رسيدگي مالك ـ 27ماده 

  دانش براي ليكن بود نخواهد عمل مالك بعدي تغييرات و است وي اوليه شناسنامه
 مالك جديد شناسنامه است شده باطل دادگاه حكم به او اوليه شناسنامه كه آموزي
 . گرفت خواهد قرار

 با تحصيلي سال طول در يا و ابتدا از ، نام  ثبت از پس آموزي دانش چنانچه ـ 28ماده
 امتحان در و يابد ادامه تحصيلي سال پايان تا غيبت اين و كند غيبت موجه عذر

 براي تحصيلي سال آن نكند شركت ماه شهريور و ماه خرداد در درسها از هيچيك
 ترك موجه غيبت و تحصيلي وقفه . شود مي محسوب تحصيلي وقفه آموز دانش

 شده ارائه مدارك و داليل براساس موجه غيبت تشخيص . شود نمي تلقي تحصيل
 . است آموزشي واحد مدير با

 غير  غيبت متوالي بطور بيشتر و ماه سه كه وظيفه نظام مشمول آموز دانش ـ 29ماده 
 آموزشي واحد از تحصيل ترك بعنوان باشد داشته قبلي اطالع بدون يا و موجه
 قبيل اين تحصيل ترك مراتب است موظّف آموزشي واحد مدير . شود مي اخراج
 عمومي وظيفه هاي حوزه به پرورش و آموزش اداره طريق از مقررات برابر را افراد
 . كند اعالم محل
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 آموزشي واحد در ضوابط برابر مقرّر موعد در شرايط واجد آموز دانش چنانچه ـ 29ـ 1
 تحصيل ترك ماده اين مفاد برابر است موظّف آموزشي واحد مدير نكند نام ثبت
 . كند اعالم را آموز دانش

 وظيفه نظام مقرّرات نظر از )متفرقه( آزاد داوطلب امتحانات در شركت ـ30ماده 
 . شود مي تلقي تحصيل ترك عمومي

 مجاز است داشته تحصيل ترك كه مشمول آموز دانش تحصيل و نام  ثبت ـ 31ماده 
 ادامه ، عمومي وظيفه نظام نظر از قانوني ممنوعيت رفع درصورت صرفاً و نيست

 . است بالمانع وي تحصيل
 چنانچه است گرفته )غيبت مهر بدون( بخدمت آماده دفترچه كه آموزي دانش ـ تبصره

 تحصيلي سال آن ماه خرداد پايان تا حداقلّ وي دفترچه در مندرج اعزام تاريخ
 ادامه و كند نام  ثبت تحصيلي سال همان در شرايط ساير رعايت با تواند مي باشد

 . دهد تحصيل
 نظام مشمول آموزان دانش كلّيه مشخصات بايد پسرانه آموزشي واحد مدير ـ 32ماده 

 يكبار فقط مشمول هر براي و انفرادي بطور ، دارند اشتغال تحصيل به كه را وظيفه 
 پرورش و آموزش اداره طريق از مقرّرات برابر تحصيلي معافيت از استفاده بمنظور
 آموزان دانش شامل موضوع اين( .كند اعالم محل وظيفه نظام هاي حوزه به مربوط
  ).شود مي نيز استثنايي و عضو نقص داراي

براي دانش آموزان مشمول نياز به درخواست معافيت تحصيلي نمي باشد و در صورت 
از طريق اداره متبوع به حوزه  1انصراف و ترك تحصيل مراتب برابر فرم شماره 

 . مي گرددنظام وظيفه اعالم 
 تحصيل از فراغت و تحصيل ترك مراتب است موظّف آموزشي واحد مدير ـ 33ماده 

 متبوع پرورش و آموزش اداره طريق از مقرّرات برابر را خود مشمول آموزان دانش
 . كند  اعالم وظيفه نظام هاي حوزه  به 

 قصد كه صورتي در كند مي استفاده تحصيلي معافيت از كه آموزي دانش ـ 34ماده 
 ترك اعالم به نيازي باشد داشته را بزرگساالن آموزشي واحدهاي در تحصيل ادامه

 . باشد نمي وظيفه نظام حوزه به وي تحصيل
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 ايراني آموزشي واحدهاي در مقرّرات برابر كه بيگانه اَتباع آموزان دانش ـ 35ماده 
 . باشند نمي عمومي وظيفه قانون مشمول كنند مي تحصيل 

  :آموز دانش انتقال شرايط 
 واحد به واحدآموزشي يك از تحصيلي سال درطول آموز دانش انتقال ـ 36ماده 

 قبل يكماه تا حداكثر و »مقصد« پرورش و آموزش اداره موافقت با ديگر آموزشي
 پرونده ، مدارك صورت اين در . است بالمانع دوم نوبت پاياني امتحانات شروع از

 و مهر از پس بايد وي تحصيلي سال طول آزمونهاي به مربوط نمرات و تحصيلي
 انتقال . شود ارسال »مقصد« آموزشي واحد به موقع به ، مبدأ آموزشي واحد امضاء
 و مبدأ آموزشي واحد دو هماهنگي با آموزشي منطقه يك محدوده در آموز دانش
 . است بالمانع شده تعيين مهلت در مقررات رعايت با مقصد

 آموزشي واحد به بايد محرمانه بصورت آموز دانش تحصيلي -تربيتي پرونده ـ 36ـ1
 . شود ارسال »مقصد«
 استعدادهاي پرورش ملي سازمان تابعه آموزشي مراكز آموزان دانش انتقال ـ تبصره

به استناد رأي صادره در دويست و ( .بود خواهد سازمان موافقت با صرفاً درخشان
هيئت ( چهل و هشتمين جلسه گروه دوم شوراي تغيير نظام آموزش و پرورش

 20219/400كه طي شماره  17/7/80مورخ ) اجرايي نظام جديد آموزش متوسطه
 .)به شرح فوق اصالح گرديد 36، ماده  ابالغ شده است 29/7/80مورخ 

  ثبت موقّت گواهي با كه آموزي دانش مدارك كلّيه بايد آموزشي واحد مدير ـ 37ماده 
 قبلي تحصيل محلّ از مكتوب بصورت ماه مهر پايان تا حداكثر را است كرده نام
 وصول از پس بالفاصله نيز مبدأ آموزشي واحد مدير كند درخواست وي

 تكميل از پس را خود شده منتقل آموزِ دانش تحصيلي مدارك كلّيه بايد ، درخواست
 . كند ارسال مقصد آموزشي واحد به مقرّرات برابر

 مقصد آموزشي واحد در مقرّر موعد در آموز دانش تحصيلي مدارك چنانچه ـ 38ماده 
 شود تضييع حقي وي از يا و ايجاد حقي آموز دانش براي آن تبع به و نشود كامل

 مقصد يا مبدأ آموزشي واحدهاي مديران بعهده مورد حسب آن از ناشي مسؤوليت
 . باشد مي
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 : موارد ساير 
 سال شروع از پس ماه يك تا حداكثر است موظف آموزشي واحد مدير ـ 39ماده 

 را خود جديد آموزان دانش جمله از آموزان دانش تمامي تحصيلي پرونده تحصيلي
 نقص رفع درصدد پرونده نقص مشاهده صورت در و دهد قرار رسيدگي مورد
 ، شده هدايت تحصيلي رشته يك به مقرّرات برخالف آموزي دانش چنانچه و برآيد

 به نسبت باشد شده اعالم قبول درسها در يا و يافته ارتقاء باالتر تحصيلي پايه به يا
 موارد مذكور موعد از بعد چنانچه ليكن . كند اقدام وي استحقاقي وضعيت تعيين
 جهت مقرّرات برابر مربوط آموز دانش پرونده است الزم شود مشاهده پرونده نقص
  . شود ارسال متبوع پرورش و آموزش اداره به بعدي اقدام

 در تحصيل ادامه حقّ شود مي مردود سال دو اول پايه در كه آموزي دانش ـ40ماده 
 تمايل درصورت آموزي دانش چنين . ندارد را پايه آن در روزانه آموزشي واحد
 نام ثبت )متفرقه( آزاد داوطلب بصورت يا و بزرگساالن آموزشي واحد در تواند مي
 . دهد تحصيل ادامه و كند

 تحصيل ادامه حق شود مي مردود سال سه اول پايه در كه استثنايي آموز دانش ـ تبصره 
 . ندارد را روزانه آموزشي واحدهاي در

 دوره يا تحصيلي سال شروع از پس يكماه تا حداكثر آموزان دانش آمار دفتر ـ 41ماده 
 و آموزش اداره نظارت با آموزشي واحد مدير توسط و تكميل بايد تابستاني
 استعدادهاي پرورش ملي سازمان تابعه آموزشي مراكز براي( مربوط پرورش
 . شود مسدود مقرّرات برابر )مذكور سازمان نظارت با درخشان

 از خارج مهارت آموزش مراكز به آموزان دانش معرفي ، كاردانش شاخه در ـ 42ماده 
 دفتر طريق از كه ضوابطي رعايت با آموزشي واحد مدير توسط پرورش و آموزش
 ابالغ استانها پرورش و آموزش كلّ ادارات به مهارتي آموزشهاي و كاردانش

 . شد خواهد انجام گردد مي
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  آموزان دانش تحصيلي پيشرفت ارزشيابي و سنجش ضوابط : چهارم فصل
  
 : اهداف و تعريف ـ 43ماده 

 نيل جهت در آموز دانش رفتار تغيير و ها آموخته مورد در قضاوت و داوري ، ارزشيابي
 حاصل گيري  اندازه و سنجش طريق از كه است پرورشي و آموزشي هدفهاي به
 در و است يادگيري ياددهي فرايند ناپذير جدايي بخش ارزشيابي شود مي

 . گيرد مي انجام متعدد و مختلف هاي موقعيت
 : شود مي انجام زير اهداف تحقّق منظور به متوسطه آموزش در  ارزشيابي 
 . آموز  دانش  رفتاري تغييرات و پرورشي و آموزشي پيشرفت ميزان تعيين و بررسي ـ 1
 اولياي  آگاهي و خود پرورشي و آموزشي پيشرفت ميزان از آموز دانش كردن آگاه ـ 2

 . فرزندشان تحصيلي وضعيت از وي
 . آنها رفع منظور به ريزي برنامه و آموز دانش يادگيري هاي نارسايي تشخيص ـ 3
 و شغلي امور در آنان راهنمايي منظور به آموز دانش عالقه و استعداد تشخيص ـ 4

 . آينده تحصيلي
 . آموز دانش در سالم رقابتهاي ايجاد و تالش روحيه و انگيزه تقويت ـ 5
 نتايج تحليل طريق از آموزش در مؤثّر وعوامل ها برنامه محتواي و كيفيت سنجش ـ 6

 . آنها رفع و نارسائيها يافتن منظور به ها ارزشيابي
 مراحل به ارتقاء بمنظور آموز دانش در الزم شرايط تحقّق از اطمينان حصول ـ 7

 . باالتر مهارتي سطوح يا و تحصيلي
 ، ورودي صورت سه به درس هر در آموز دانش هاي آموخته از ارزشيابي ـ 44ماده 

 : آيد مي عمل به ذيل شده مشخص اهداف با و پاياني و تكويني
 قبلي هاي آمادگي و تواناييها از آگاهي منظور به )آغازين( ورودي ارزشيابي ـ الف 

 و ها نارسائي جبران و يادگيري - ياددهي فرايند مناسب شروع براي آموز دانش 
 .گيرد مي انجام معلّمان توسط تحصيلي سال آغاز در آموز دانش احتمالي هاي كاستي

 هاي آموخته تحكيم نفس، به اعتماد تقويت منظور به )مستمر( تكويني ارزشيابي ـ ب 
 آموز دانش ملكرد  نحوه و درسي ضعف و قوت نقاط از معلّمان آگاهي ، آموز دانش
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 و ابتكار ، تالش ، تفكّر ، تحقيق روحيه پرورش و يادگيري -ياددهي فرايند در
 و اولياء ، آموزان دانش ، معلّمان  به مناسب بازخورد تدارك ، گروهي هاي فعاليت
 . شود مي انجام يادگيري - ياددهي فرايند بهبود منظور به مناسب روشهاي اتخاذ

 هدفهاي تحقّق ميزان از اطمينان حصول منظور به )تراكمي( پاياني ارزشيابي ـ ج 
 درس هر در قبولي شرايط احراز براي الزم اطمينان حصول و پرورشي و آموزشي 

 . گيرد مي انجام
 در آموز دانش مشاركت نحوه از مستمر صورت به تكويني ارزشيابي ـ 45ماده 

 آزمونهاي بر تكيه با و گوناگون هاي شيوه به و يادگيري - ياددهي هاي فعاليت
 مشاهده وارسي  فهرست ، گروهي و فردي تكاليف بررسي ، عملي ، شفاهي ، كتبي
 اين نمره و گيرد مي انجام ... و خالقيت و ابتكار ، تالش ، فعاليت ميزان ، رفتار

 منظور و تعيين نوبت دو در تحصيلي سال هر در درسي ماده هر در ها ارزشيابي
 . شود مي

 و فنّي شاخه از درسهائي و شود مي ارائه تابستاني دوره در كه درسهائي براي ـ تبصره 
 بار يك مستمر ارزشيابي نمره شوند مي ارائه نوبت يك طول در فقط كه اي حرفه
 . شود مي منظور و تعيين

 انجام دوم و اول نوبت دو در تحصيلي سال طول در پاياني ارزشيابي ـ 46ماده 
 برنامه محتواي اول درصد پنجاه حدود از اول نوبت پاياني ارزشيابي . شود مي

 5( درسي برنامه محتواي تمام از دوم نوبت پاياني ارزشيابي و ماه دي در درسي
 برنامه دوم نيمه محتواي از نمره 15 و درسي برنامه اول نيمه محتواي از نمره

 . آيد مي بعمل ماه خرداد در )درسي
 امتحانات همچنين و ماه دي و ماه شهريور و تابستاني دوره پاياني ارزشيابي ـ 1تبصره 

  . آيد مي بعمل درسي برنامه محتواي كلّيه از غيرحضوري درسهاي و نهايي
 طول در آن آموزش كه درسهائي نوبت هر نمره اي حرفه و فنّي شاخه در ـ 2تبصره 

 . شود مي منظور درس آن پاياني نمره بعنوان شود مي ارائه دوم يا اول نوبت
 ، كارگاهي درسهاي ارزشيابي نحوه نامه  شيوه اي حرفه و فنّي شاخه در ـ 3تبصره 

 . شود مي ابالغ و تهيه مربوط ستادي دفتر توسط ميداني عمليات و آزمايشگاهي
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 )مهارتي درسهاي( مهارت استاندارد هر پاياني ارزشيابي ، كاردانش شاخه در ـ 4تبصره 
 استاندارد آن محتواي كلّيه از عملي و نظري بخش دو در آن آموزش اتمام از پس
 چنانچه و . آيد مي بعمل مربوط متولي دستگاه نظارت با يا توسط مهارتي درس يا

 درسهاي( مهارتي استانداردهاي عملي يا نظري بخشهاي از يكي از آموزي دانش
 معتبر ديگر بخش از قبولي نمره اخذ تا نمره اين كند كسب قبولي نمره )مهارتي
  .بود خواهد

ادره كل فني و  25/2/85- 5566/330/9بر اساس ( اضافات بر اساس آخرين دستورالعمل ها
  ). . . و   حرفه اي خراسان رضوي

  متولي فني و حرفه اينحوه ارزشيابي دروس مهارتي 
  .ارزشيابي مهارت شغلي شامل آزمون كتبي و آزمون عملي مي باشد -1تبصره
براي كليه استانداردهاي  0.75و ضريب وزني آزمون عملي  0.25ضريب وزني آزمون كتبي  -2تبصره

  .گردد مهارتي تعيين مي
مه تلفيقي از نمرات كسب شده با احتساب ضرايب مذكور بصورت يك نمره واحد در گواهينا -3تبصره

  .گردد داوطلب درج مي
  :وس مهارتي رشرايط قبولي در د -4تبصره

  در آزمون عملي) 100از (  70حداقل نمره  كسب - الف  
  در آزمون كتبي) 100از ( 50كسب حداقل نمره  – )ب
  بر اساس ميانگين وزني كه معدل از طريق فرمول زير محاسبه مي گردد 70كسب حداقل معدل ) ج

معدل  
نمره عملي 75    نمره كتبي 25

100
 

آزمون كتبي  100از  70عملي از دانش آموز منوط به كسب نمره حداقل  آزموناخذ  -5تبصره
  .باشد مي

نمره محاسبه شده ) 4احراز شرايط سه گانه  در تبصره (مهارت عنوان در صورت قبولي در  -6تبصره
در  )بصورت يكسان(مهارت هر دو درس نظري و عملي بعنوان نمره و شده بر پنج تقسيم ) معدل(

  .ثبت مي گردد كارنامه تحصيلي دانش آموز
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  دانش  هاي فعاليت مجموعه از مستمرّ صورت به انتخابي درسهاي ارزشيابي ـ 47ماده
 . ندارد پاياني ارزشيابي و شود مي انجام نوبت هر طول در آموز

 تابستان پايان تا چنانچه تحصيلي هاي شاخه از يك هر سوم پايه آموز دانش ـ 48ماده 
 درسهاي باقيمانده و غيرنهايي و نهايي از اعم سوم پايه درسهاي گذراندن به موفّق 

 برگزاري از پس چنانچه كند شركت ماه دي امتحانات در تواند مي نشود دوم پايه
 نشود مربوط رشته درسي واحدهاي كلّيه گذراندن به موفّق ماه دي امتحانات

 يا و بزرگساالن متوسطه دوره در ، ها شاخه از هريك مقرّرات برابر تواند مي
 اقدام خود درسهاي باقيمانده گذراندن به نسبت و نام ثبت آزاد داوطلب بصورت

 . كند
 شهريور ، تابستاني دوره دوم، ، اول نوبت غيرنهائي پاياني امتحانات برنامه ـ 49ماده 

 با امتحانات و تنظيم اجرايي تقويم به عنايت با آموزشي واحد توسط ماه دي و ماه
 انجام مدير نظر زير و آموزشي واحد اداري و آموزشي كاركنان مشترك همكاري

 مربوط معلّمان برعهده )هماهنگ و نهايي امتحانات بجز( سؤالها طرح . شود مي
 . باشد مي

 در كه مهارت استانداردهاي پاياني امتحانات برنامه كاردانش، شاخه در ـ 1تبصره 
 با استان پرورش و آموزش كلّ اداره توسط شود مي ارائه آموزشي واحدهاي
 يا نظارت با )هماهنگ يا نهايي( امتحانات و تنظيم مربوط متولّي دستگاه همكاري
 وزارت بين همكاري نامه  موافقت براساس مهارت استاندارد متولي دستگاه توسط
  . شد خواهد انجام مربوط دستگاه و پرورش و آموزش

 اوراق  درس هر امتحان انجام از پس روز 5 مدت ظرف مربوط معلّم چنانچه ـ 2تبصره 
 به موضوع گزارش ضمن آموزشي واحد مدير نكند تصحيح علّتي هر به را امتحاني

 جهت را امتحاني اوراق خود تشخيص به بايد متبوع پرورش و آموزش اداره
 . دهد قرار شرايط واجد معلّمان از يكي اختيار در تصحيح

 )ماه دي و ماه شهريور ، تابستاني دوره ، دوم نوبت( داخلي امتحانات اوراق ـ 50ماده 
 . شود تصحيح آموزشي واحد محل در مدير زيرنظر مربوط معلّم توسط بايد



 

28  

 جهت را امتحاني اوراق خود مسؤوليت با تواند مي آموزشي واحد مدير ـ 1تبصره 
 . دهد قرار معلّمان اختيار در ، آموزشي واحد محل از خارج در تصحيح 

 تشخيص  به بنا آموزان دانش داخلي امتحانات اوراق معلم، انتقال صورت در ـ 2تبصره 
 . شود مي تصحيح مربوط رشته معلّمان از يكي توسط مدير

 بايد را داخلي امتحاني نوبت هر پاياني و تكويني هاي ارزشيابي نمرات ـ 51ماده 
 و كند ثبت ريزنمرات برگ در خوردگي قلم و خدشه بدون مربوط معلّم توسط
 نمرات . دهد تحويل آموزشي واحد دفتر به ، بالفاصله تاريخ درج و امضاء از پس

 پاياني ارزشيابي نمرات و پاياني امتحانات شروع از قبل هفته دو تكويني ارزشيابي
 واحد دفتر به بايد نوبت آن در درس هر امتحانات انجام از بعد هفته يك حداكثر
 . شود تحويل آموزشي

 به پاياني امتحانات از قبل و نوبت هر طول در بايد مستمر ارزشيابي نمرات ـ تبصره 
 . برسد او ولي و آموز دانش اطالع

 پاياني ارزشيابي ريزنمرات و مشخصات فهرست كاردانش، شاخه در ـ 51ـ1
 استاندارد متولّي دستگاه تأييد از پس )مهارتي درسهاي( مهارت استانداردهاي

 و صحافي نسخه دو در درسها ساير ريزنمرات همانند تحصيلي سال هر در مهارت
 نگهداري دائم طور به آموزشي واحد در نسخه يك و منطقه اداره در نسخه يك
 . شود مي

 پرورش و آموزش كلّ اداره و پرورش و آموزش وزارت آموزشي معاونت ـ 52ماده 
 يا يك ماه شهريور و تابستاني دوره يا دوم نوبت پاياني امتحان در توانند مي استان
 . كنند برگزار هماهنگ صورت به را دوم و اول هاي پايه درسي ماده دو

 ملي  سازمان تابعه آموزشي مراكز براي ماده اين موضوع امتحاني سؤال طراحي ـ تبصره 
 . شود مي واگذار مذكور سازمان به درخشان استعدادهاي پرورش

 سوم پايه از درسهائي ماه دي و تابستاني دوره ، دوم نوبت پاياني امتحانات ـ 53ماده 
 و امتحاني برنامه با نهايي امتحان صورت به )پيوست جدول برابر( متوسطه
 طرح و تهيه تحصيلي ارزشيابي و سنجش كلّ اداره بوسيله كه هماهنگ سؤالهاي

 امتحاني اجرايي عوامل بوسيله و استان پرورش و آموزش كلّ اداره نظر زير شود مي
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 معين مربوط ناحيه / منطقه / شهرستان پرورش و آموزش اداره طرف از كه
 . شود مي برگزار شود، مي

 را هماهنگ و نهايي امتحانات برنامه تحصيلي ارزشيابي و سنجش كلّ اداره ـ 1تبصره 
 . كند مي ابالغ و تنظيم مربوط امتحانات آغاز از قبل ماه دو تا

 و استانها وپرورش آموزش كلّ ادارات امتحانات به مربوط مراحل كلّيه در ـ 2تبصره 
 كلّ اداره با همكاري به ملزم كشور از خارج مدارس پرورش و آموزش كلّ اداره

 .باشند مي تحصيلي ارزشيابي و سنجش
 موظّفند كنند مي تدريس را نهايي امتحانات به مربوط درسهاي كه معلّماني ـ 3تبصره

 ابالغي برابر و تشخيص با ، مربوط درس امتحان برگزاري از پس روز دو حداكثر
 تصحيح هاي حوزه به ، شود مي صادر منطقه پرورش و آموزش اداره طرف از كه

 امتحاني اوراق تصحيح به نسبت خود آموزان دانش تعداد به حداقلّ و كنند مراجعه
 براي معلمي كه صورتي در . نمايند اقدام الزّحمه حقّ دريافت با درس همان

 اداره به وطبمر تصحيح حوزه رئيس سوي از موضوع نكند اقدام اوراق تصحيح
 . شود رفتار وي با مقرّرات برابر تا گزارش محل پرورش و آموزش

 بايد امتحان آخرين برگزاري از پس روز ده حداكثر نهايي امتحانات نمرات ـ 4تبصره 
 واحدهاي به منطقه پرورش و آموزش اداره بوسيله تصحيح حوزه رئيس سوي از

 . شود اعالم آموز دانش تحصيل محل آموزشي
 ، )3( خارجي زبان ،)3( عربي دروس مورد در نهايي امتحانات سؤالهاي ـ 5تبصره 

 و سنجش كل اداره توسط ناشنوا آموزان دانش براي )3( قرآن و ديني تعليمات
 و استثنايي پرورش و آموزش سازمان همكاري و مشاركت با و تحصيلي ارزشيابي

 براساس و طراحي ويژه بصورت مجرب و شرايط واجد دبيران از استفاده با
 امتحاني هاي حوزه اختيار در تحصيلي ارزشيابي و سنجش كل اداره ريزي برنامه
  . گرفت خواهد قرار آنان

 واجد آموزان دانش مشخصات فهرست است موظّف آموزشي واحد مدير ـ 54ماده 
 به بگذرانند نهايي امتحان صورت به را آنها بايد كه درسي مواد قيد با را شرايط
 برگهاي در درسها آن دوم نوبت تكويني ارزشيابي و اول نوبت نمرات همراه
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 تنظيم شود مي اعالم تحصيلي ارزشيابي و سنجش كلّ اداره سوي از كه اي نمونه
 ، تابستاني دوره ، دوم نوبت نهايي امتحانات شروع از قبل هفته يك تا و كند

 . دهد تحويل منطقه پرورش و آموزش اداره به ماه دي و ماه شهريور
 دانش  مشخصات فهرست است موظّف كاردانش شاخه آموزشي واحد مدير ـ 1تبصره 

 تنظيم مربوط برگهاي مطابق مهارت استاندارد عنوان قيد با را شرايط واجد آموزان 
 پرورش و آموزش اداره به استاندارد آن آموزش پايان از قبل يكماه حداكثر و

 در بايد نيز پرورش و آموزش اداره .دهد تحويل منطقه / ناحيه / شهرستان
 پايان از قبل روز بيست حداكثر را مهارت آزمونهاي انجام به مربوط خواستهاي

 كلّ اداره و . كند ارسال استان وپرورش آموزش كلّ اداره به مهارت آموزش
 مهارت آموزش اتمام از قبل روز ده حداكثر بايد نيز استان پرورش و آموزش
 . كند  ارسال مهارت استاندارد متولّي دستگاه به را آموزان  دانش مشخصات فهرست
 واحد توسط غيرنهايي درسهاي كارگاهي و غيركتبي عملي امتحانات -2 تبصره

 و آموزش اداره سوي از كه شرايطي واجد افراد توسط ، نهايي درسهاي و آموزشي
 آموزشي واحد در و كتبي امتحانات برگزاري از قبل شوند مي انتخاب پرورش
  . شود مي برگزار

  پذيرش دهد ارائه مهارت نامه گواهي آموز دانش چنانچه كاردانش شاخه در ـ 3تبصره 
 مهارتي رشته در آنها مشخصات آنكه شرط به مهارتي هاي نامه  گواهي قبيل اين

 ميزان به نامه، گواهي صادركننده مرجع تأييد از پس باشد شده تعريف مربوط
 . است  بالمانع ضوابط ساير رعايت با شده تعيين واحدهاي

 و 1 ضريب با مستمر ارزشيابي نمره مجموع از اول نوبت در درس هر نمره ـ 55ماده 
 مستمر ارزشيابي نمره مجموع از دوم نوبت در و 2 ضريب با پاياني ارزشيابي نمره

 . آيد مي بدست 6 ضريب با پاياني ارزشيابي نمره و 1 ضريب با
 . شود مي محاسبه ذيل جدول برابر درس هر ساالنه نمره 

 ساالنه نمره دومنوبت اولنوبت

ارزشيابينمره
 مستمر

ارزشيابينمره
 پاياني

ارزشيابينمره
 مستمر

 ارزشيابينمره
 پاياني

 ها ارزشيابي نمرات مجموع
6ضريب1ضريب2ضريب1ضريب  ده بر تقسيم ضريب با
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 1 ضريب با مستمر ارزشيابي نمره مجموع از تابستاني دوره در درس هر نمره ـ 55ـ 1 
  . شود مي محاسبه جدول بشرح 4 ضريب با پاياني ارزشيابي نمره و

  تابستاني دوره درس نمره پايانيارزشيابينمره مستمرارزشيابينمره

 4 ضريب 1 ضريب
 ها ارزشيابي نمرات مجموع

  پنج برتقسيم ضريب با

 و باشد مي آموز دانش سال ضمن فعاليت بر ناظر صرفاً كه درسهائي نمره ـ 1تبصره 
 و ميداني عمليات ، آزمايشگاهي ، كارگاهي درسهاي قبيل از ندارد پاياني ارزشيابي
 معلّم توسط نوبت هر در آموز دانش فعاليت از مستمر هاي ارزشيابي برمبناي انتخابي
 اول نوبت نمرات ميانگين براساس درسها اين ساالنه نمره و شود مي تعيين مربوط

  . شود مي تعيين دوم و
 يا حضوري از اعم( كاردانش شاخه در مهارت استاندارد ارزشيابي نمرات ـ 2تبصره 

 امتحان نمره همان ماه دي و ماه شهريور و غيرحضوري درسهاي و )غيرحضوري
 . بود خواهد ضريب بدون پاياني

 الذكرعدد فوق ضرايب با تابستاني دوره درس نمره و ساالنه نمره محاسبه در ـ 3تبصره 
 محاسبه و ثبت ريزنمرات برگ در و يابد مي تغيير ذيل شرح به نمرات اعشاري

 :شود مي
 25/0 به 25/0 از كمتر ـ 1
 50/0 به 49/0 تا 26/0 از ـ 2
  75/0 به 74/0 تا 51/0 از ـ 3
  يك به 99/0 تا 76/0 از ـ 4

 هر در آموز دانش مستمر هاي ارزشيابي و پاياني امتحانات از يك هر نمره ـ 56ماده 
 .است بيست تا صفر از درس

 قبل )مهارتي درسهاي( مهارت استاندارد ارزشيابي نمرات ، كاردانش شاخه در ـ تبصره 
  . دشو مي محاسبه بيست تا صفر رمبنايب عملي و نظري بخش تفكيك به ثبت از
 و آزمايشگاهي ، كارگاهي درسهاي در و 10 نمره درس هر در قبولي نصاب ـ 57ماده

 .است 12 اي حرفه و فنّي شاخه اختصاصي درسهاي از برخي و ميداني عمليات
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 و فنّي آموزشهاي تأليف و ريزي برنامه دفتر توسط اختصاصي درسهاي عناوين(
 شاخه در )شود مي اعالم آموزشي معاونت سوي از و تعيين كاردانش و اي حرفه

 دستگاه توسط عملي و نظري بخش در مهارت استاندارد در قبولي نصاب كاردانش
 .شود مي تعيين مهارت استاندارد متولّي

 اين باشد 10 از كمتر انتخابي درسهاي در آموزي دانش ساالنه نمره چنانچه ـ 1تبصره 
 تأثير آموز دانش ارتقاء شرايط و ساالنه معدل در و شود مي پذيرفته وي از نمره
 . شود مي محاسبه كلّ معدل در ولي ندارد

 برابر اختياري درسهاي قبولي نصاب و ارزشيابي نحوه كاردانش شاخه در ـ 2تبصره 
   .باشد مي مربوط رشته در شده اختيار درس ارزشيابي ضوابط

 گفتاري مهارت سنجش براي و عملي آزمون ، عملي مهارت سنجش براي ـ 58ماده 
 .آيد مي بعمل شفاهي آزمون 

 معاونت عهده بر كشور از خارج و داخل امتحانات برگزاري بر نظارت ـ 59ماده 
 .باشد مي )تحصيلي ارزشيابي و سنجش كلّ اداره( آموزشي

 عهده بر نتايج موقع به اعالم و داخلي امتحانات اجراي حسن مسؤوليت ـ 60ماده 
 اداره ، ناحيه /منطقه /شهرستان پرورش و آموزش اداره و است آموزشي واحد مدير
 پرورش ملي سازمان تابعه آموزشي مراكز براي( استان پرورش و آموزش كلّ

 در تحصيلي ارزشيابي و سنجش كلّ اداره و )مذكور سازمان ، درخشان استعدادهاي
 در .دهند قرار نظر تجديد و شده تصحيح امتحاني اوراق توانند مي لزوم صورت
 عمل مالك نمره آخرين يابد تغيير آموزي دانش نمره ، اوراق بازبيني در كه صورتي
  .برسد مربوط آموز دانش و معلّم اطالع به كتباً بايد موضوع و بود خواهد

 دوره پاياني و ماه شهريور يا ماه خرداد امتحانات اوراق بازبيني كه درصورتي ـ تبصره 
 فروردين از پس ماه دي امتحانات اوراق بازبيني و ماه آبان از پس سال هر تابستاني

 كميسيون به گيري تصميم براي مراتب يابد تغيير آموزي دانش نمره و شود انجام ماه
  . شود مي ارجاع معين
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 و تابستاني دوره يا نوبت هر پايان از پس هفته دو تا حداكثر امتحانات نتيجه ـ 61ماده
 اعالم او ولي يا آموز دانش به آموزشي واحد مدير توسط كتباً ماه دي و شهريورماه

 . شود مي
 و تابستاني دوره يا نوبت هر پاياني امتحانات نمرات به اعتراض مهلت ـ 62ماده 

 نتيجه اعالم از پس روز 5 حداكثر )غيرنهايي و نهايي از اعم( ماه دي و شهريور
 است موظّف آموزشي واحد مدير داخلي امتحانات در . باشد مي نوبت آن امتحانات

 به يا و مربوط مصحح اختيار در نظر تجديد جهت را معترضان امتحاني اوراق
 قرار درس همان معلّمان از ديگر يكنفر و مربوط مصحح اختيار در خود تشخيص

 و مربوط مصحح يا و مربوط مصحح امضاء با شده نظر تجديد ورقه نمره . دهد
 معلّم رأي ، نظر اختالف صورت در . شود مي تعيين مورد حسب تجديدنظركننده

 حوزه رئيس نهايي امتحانات در .است االجرا الزم و قطعي شرط واجد سوم
 اختيار در نظر تجديد جهت را معترضان امتحاني اوراق باشد مي موظّف تصحيح

 وي نمره و دهد قرار )دوم و اول مصححين از غير( درس همان معلّمان از نفر يك
 پايان از پس روز 5 مدت ظرف حداكثر بايد صورت هر در .بود خواهد عمل مالك
 . برسد معترضان اطالع به نتيجه اعتراض مهلت

 مهارت استاندارد عملي بخش و كارگاهي و )غيركتبي( عملي درسهاي نمرات ـ تبصره 
 قطعي شده اعالم نمره و باشند نمي نظر تجديد و اعتراض قابل شفاهي درسهاي و

 . است
 ماه  دي و تابستاني دوره ، ماه شهريور ، دوم نوبت پاياني امتحانات اوراق ـ 63ماده 

 به نهايي امتحانات اوراق و آموزشي واحد در ماه شش بمدت غيرنهايي درسهاي 
 نگهداري كند مي تعيين منطقه پرورش و آموزش اداره كه محلي در سال يك مدت

 ، معلّمان نمرات ريز نويس  دست فهرست ولي شود مي محو مقرّرات برابر سپس و
 اسناد جزء و صحافي ، نهايي امتحان شدگان  قبول نمرات ريز برگ ، امتحانات دفتر
 حسب مربوط اداره و آموزشي واحد در دائم طور به و محسوب تحصيلي مدارك و

به استناد رأي صادره در دويست و چهل و ششمين ( . شود مي نگهداري مورد
هيئت اجرايي نظام ( جلسه گروه دوم شوراي تغيير بنيادي نظام آموزش و پرورش
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 3/6/80مورخ  2/20212/400كه طي شماره  2/5/80مورخ ) جديد آموزش متوسطه
 .) به شرح فوق اصالح گرديد 63، ماده  ابالغ شده است

 واحد  همان در آموز دانش غيرنهايي درسهاي ماه  دي و ماه شهريور امتحانات ـ 64ماده 
 امتحانات و است شده انجام دوم نوبت پاياني امتحانات كه شود مي برگزار آموزشي
 واحد همان در تابستاني دوره )غيرحضوري و حضوري از اعم( غيرنهايي درسهاي
 .شود مي برگزار است كرده انتخاب را دوره اين درسهاي آموز دانش كه آموزشي
 امتحاني هاي حوزه در آموز دانش نهايي درسهاي ماه دي و ماه شهريور امتحانات

 انجام دوم نوبت پاياني امتحانات كه آموزشي ناحيه / منطقه همان پوشش تحت
 .شود مي برگزار است شده

 از قبل روز 15 تا آموزي دانش سرپرست يا ولي اقامت محل كه درصورتي ـ 1تبصره 
 آموز دانش يابد تغيير ، ماه دي و ماه شهريور ، تابستاني دوره امتحانات برگزاري

 نمره و درسي مواد و مشخصات حاوي دار عكس نامه معرّفي اخذ با( تواند مي
 انتقال موضوع تأييد و مربوط آموزشي واحد از تابستاني دوره مستمر هاي ارزشيابي

 مبني الزم مدارك داشتن همراه و منطقه همان پرورش و آموزش اداره توسط ولي
 در و مراجعه جديد سكونت محل پرورش و آموزش اداره به )خود ولي انتقال بر

 امتحانات در ، اداره آن معرفي با ، نظر مورد تحصيلي رشته بودن داير صورت
 در يا و آموزشي واحدهاي از يكي ماه دي يا و ماه شهريور ، تابستاني دوره داخلي

 ، تابستاني هاي نمره كند شركت اجرايي هاي حوزه از يكي نهايي امتحانات
 پرورش و آموزش اداره تأييد از پس آموزي دانش چنين ماه دي يا و ، شهريورماه

 آموزشي واحد به ابالغ جهت قبلي پرورش و آموزش اداره به جديد سكونت محل
 با مذكور آموزشي واحد تا شود مي ارسال است كرده مي تحصيل قبالً آموز دانش كه

 .كند نتيجه اعالم مقرّرات ساير رعايت با و ديگر هاي نمره به توجه
 با توانند مي كشور از خارج ايراني مدارس در تحصيل به شاغل آموزان دانش ـ 2تبصره 

 پايه براي و( ماه شهريور امتحانات در ، مربوط آموزشي واحد از نامه معرّفي ارائه
 شركت كشور داخل مدارس در )ماه دي و تابستاني دوره امتحانات متوسطه سوم
 مقصد آموزشي واحد مدير توسط بايد آموزان دانش قبيل اين امتحاني نمرات .كنند
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 آموزشي واحد به كشور از خارج مدارس پرورش و آموزش كلّ اداره طريق از و
 .شود ارسال مبدأ

  موازين رعايت اساس بر آموز دانش هر به تحصيلي سال نوبت هر در ـ 65ماده 
 وضعيت ، شخصي نظافت و بهداشت اصول رعايت ، اخالق ، رفتار ، اسالمي
 رسيده گزارش و آن اموال حفظ ، آموزشي واحد مقرّرات رعايت ، غياب و حضور

 معاونان و مدير توسط انضباطي نامه آئين رعايت با و مربيان و معلّمان سوي از
 با و ثبت مربوط نمرات ريز برگ در و تعيين انضباط نمره يك آموزشي واحد
 .شود مي آموزشي واحد دفتر تسليم مدير امضاء

 در و محسوب ساالنه نمره بعنوان دوم و اول نوبت انضباط نمرات ميانگين ـ 1تبصره 
 .شود مي منظور درسي واحد دو معادل ساالنه معدل

 شود نمي گرفته نظر در درسي واحد 96 محاسبه در انضباط واحدهاي تعداد ـ 2تبصره 
 .شود مي لحاظ واحد 6 ميزان به كلّ معدل محاسبه در ولي

 .شود نمي منظور انضباط نمره تابستاني دوره در ـ 3تبصره 
 و  تهيه آموزشي معاونت توسط آموزان دانش تحصيلي مدارك و اسناد نمونه ـ 66ماده 

 .شود مي ابالغ كشور پرورش و آموزش كلّ ادارات به
 سال هر در آموزشي واحد دوم و اول هاي پايه آموزان دانش امتحانات دفتر ـ 67ماده 

 ماه اسفند پايان تا سوم پايه آموزان دانش و ماه آبان پايان تا حداكثر بايد تحصيلي
 شود مي تعيين پرورش و آموزش اداره سوي از كه اي نماينده توسط و شود تنظيم

 توسط درخشان استعدادهاي پرورش ملي سازمان تابعه آموزشي مراكز براي(
 .شود مسدود تأييد از پس و بررسي ،)مذكور سازمان نماينده

 آن از قبل يا پاياني كتبي امتحانات برگزاري زمان در آموزي دانش چنانچه ـ 68ماده 
 معتمدي منشي از تواند مي نباشد نوشتن به قادر كه شود اي سانحه و مشكل دچار 

 براي اجرا حوزه رئيس و غيرنهايي امتحانات براي آموزشي واحد مدير طرف از كه
 .كند استفاده ، شود مي تعيين نهايي امتحانات

 در وي شركت بر مانع ، مؤثّر بيماري يا عضو نقص داراي آموز دانش براي ـ 69ماده 
 اجرا حوزه رئيس يا آموزشي واحد مدير ، عملي و شفاهي ، كتبي امتحانات
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 از لزوم درصورت .كند مي فراهم او بيماري يا و عضو نقص با متناسب تسهيالتي
 معاف ، باشد نمي آن انجام به قادر جسمي نظر از كه درس از بخش آن امتحانات

 .شود مي اضافه بخشها ساير به بخش اين به مربوط نمره سهم و شود مي
 بايد ماده اين موضوع آموز دانش براي بدني تربيت درس عملي امتحان ـ 1تبصره 

 مربوط نامه شيوه .شود انجام مربوط معلّم توسط وي جسمي  توانايي با متناسب
 .شد خواهد ابالغ و تهيه بدني تربيت و پرورشي معاونت توسط

 عضو نقص دليل به كه »كاردانش« و »اي حرفه و فنّي« هاي شاخه آموزان دانش ـ 2تبصره 
 تغيير به ملزم نيستند مربوط رشته تخصصي درسهاي عملي فعاليت انجام به قادر
 .باشند مي رشته

 كه اند گذرانيده خارجي مدارس در را خود تحصيالت از قسمتي كه افرادي ـ 70ماده 
 مدرك هيچگونه يا و ندارد مطابقت ايران متوسطه آموزش برنامه با آن برنامه

 و باشند نداشته كند مشخص را آنان خارجي تحصيالت ميزان كه تحصيلي
 قبيل از حوادثي اثر در آنان تحصيلي مدارك از بخشي كه آموزاني دانش همچنين

 و سني شرايط به توجه با باشد رفته بين از ... و سوزي آتش ، جنگ ، زلزله ، سيل
 اداره معرفي و مربوط مراجع تأييد و كتبي درخواست با توانند مي خود توانايي
 مربوط درسهاي كلّيه از كه تحصيلي پايه تعيين امتحان در ، محل پرورش و آموزش

 با همراه امتحاني، رسمي نوبت اولين در آيد مي بعمل سوم يا دوم يا اول پايه به
 شود مي ابالغ آموزشي معاونت توسط كه اي نامه شيوه برابر آموزان دانش ساير

 آنان براي قبولي مدرك پايه هر درسهاي كلّيه در قبولي صورت در و كنند شركت
 تحصيل ادامه به مجاز شرايط ساير رعايت با و شود مي صادر

 8/5/79 – 0/6468/480دستورالعمل اجرايي طي بخشنامه شماره (.بود خواهند
 )ارسال شده است 

 از پناهندگان و كشورها ساير از شدگان رانده ، ايران مقيم خارجي افراد ـ 1تبصره 
 كشور وزارت تأييد مورد اقامت اجازه داراي بايد ايران به خارجي كشورهاي

 .باشند
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 در فقط پايه تعيين امتحان ، ندارند آشنائي فارسي زبان به كه آموزاني دانش از ـ 2تبصره 
 پرورش و آموزش كلّ اداره توسط كه خارجي زبانهاي به دوم و اول هاي پايه

 آموزان دانش قبيل اين .آمد خواهد عمل به ، شود مي اعالم كشور از خارج مدارس
  . كنند منطبق فارسي زبان به تعليماتي نظام با را خود وضع بايد

 تعداد ، دوم نوبت پايان در آموز دانش هر ساالنه معدل محاسبه براي ـ 71ماده 
 حاصل مجموع و شود مي ضرب درس آن ساالنه نمره در درس هر واحدهاي
 آنها براي سال آن در آموز دانش كه واحدهايي كلّ تعداد بر آمده بدست ضربهاي

 .شود مي تقسيم است داشته دريافت )مردودي يا قبولي از اعم( نمره
 نمرات ، ماه شهريور در اول پايه آموزان دانش ساالنه معدل محاسبه براي ـ تبصره 

  .شود مي گرفته معدل سپس و محسوب ساالنه نمرات بجاي ماه شهريور امتحاني 
 هاي نامه شيوه برابر ، اساسي قانون در مذكور ديني هاي اقليت آموزان دانش ـ 72ماده 

 و كرد خواهند شركت خود خاص تعليمات امتحان در پرورش و آموزش وزارت
 تمايل صورت در ضمناً .شود مي )وقرآن ديني تعليمات( جايگزين درس اين نمره
 وي شركت براي منعي اسالمي ديني تعليمات امتحان در شركت به آموز دانش

به استناد رأي صادره در دويست و چهل و ششمين جلسه گروه دوم ( .بود نخواهد
آموزش و هيئت اجرايي نظام جديد ( شوراي تغيير بنيادي نظام آموزش و پرورش

ابالغ  3/6/80مورخ  2/20212/400كه طي شماره  2/5/80مورخ ) پرورش متوسطه
 .)به شرح فوق اصالح گرديد 72، ماده  شده است

 تخلّفات نامه آئين برابر نهائي و داخلي امتحانات در متخلّفان يا متخلّف با ـ 73ماده 
 .شد خواهد رفتار مورد حسب اداري تخلّفات به رسيدگي قانون و امتحاني

  اول پايه در قبولي شرايط 
 قبول آموزي دانش )خردادماه( دوم نوبت پاياني امتحانات برگزاري از پس ـ 74ماده 

  : باشد دارا را زير شرايط كه شود مي شناخته
 .نباشد 10 از كمتر درسي ماده هر در وي ساالنه نمره ـ الف 
 هاي رشته يا ها شاخه از يكي به ورود شرايط تحصيلي هدايت نامه آئين براساس ـ ب 

  .كند احراز را متوسطه دوره تحصيلي



 

38  

مي باشند و شرط  سيقي از مفاد بند الف و ب مستثنيهنرجويان رشته هاي مو :تبصره
قبولي آنها در پايه اول كسب نصاب قبولي در هر ماده درسي مي باشد و بر اساس 

اصالحيه ( .در هنرستانهاي رشته موسيقي پذيرش مي شوند 19ماده  3تبصره 
2/20225/400 – 2/8/80( 

 امتحانات در بايد نكند احراز درسي در را قبولي نصاب كه آموزي دانش ـ 75ماده 
 يك هر در كه شود مي شناخته اول پايه قبول صورتي در و كند شركت ماه شهريور 

 يك به ورود براي تحصيلي هدايت شرايط و كسب را قبولي نصاب درسها آن از
 .كند احراز را شاخه يا رشته

 درسي  ماده دو در حداكثر آموزي دانش ماه شهريور امتحانات از پس چنانچه ـ 1تبصره 
 يا ها شاخه از يكي به تحصيلي هدايت شرايط احراز بشرط باشد داشته 10تا 7 نمره
 وي اول پايه درسهاي معدل كه صورتي در و شود مي شناخته قبول ، ها رشته

 با نيز باشد داشته 7 از كمتر نمره مذكور درسي مواد از يكي در و باشد 10 حداقلّ
 .شود مي شناخته قبول شرايط ساير رعايت

 حداقل آموزي دانش اول پايه درسهاي معدل ماه شهريور امتحانات در چنانچه ـ 2تبصره 
 10 از كمتر نمره و درسي ماده دو حداكثر در 10 تا 7 بين نمره داشتن با باشد 12
 شاخه يك به ورود براي تحصيلي هدايت شرايط احراز بشرط درسي ماده يك در
  .شود مي شناخته قبول رشته يا
مي باشد  12آن دسته از دروس رشته هاي موسيقي كه نصاب قبولي آنها  ـ 3تبصره

 – 2/20225/400اصالحيه (  .اين ماده نمي شوند 2و  1مشمول تبصره هاي 
2/8/80(  

دانش آموزي كه پس از پايان امتحانات شهريور ماه و با وجود برخورداري  ـ 4تبصره 
، شرايط قبولي را احراز نمي كند، چنانچه با احتساب 2و  1از مفاد تبصره هاي 

نمرات خرداد ماه دروس مربوط در شهريور ماه، شرايط قبولي را داشته باشد 
ريور ماه شده و اعالم نمرات خرداد ماه وي جايگزين نمرات دروس مربوط در شه

شوراي عالي  750در راي  13/5/86-8/3625/120اصالحيه  ( .نتيجه خواهد شد
26  /4   /86 ( 
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 ماده در مندرج شرايط ماه شهريور امتحانات پايان در آموزي دانش چنانچه ـ 76ماده 
 در را اول پايه بايد و شود مي شناخته مردود نكند كسب را آن ذيل هاي تبصره و 75

 واحدهاي در تواند مي تمايل صورت در يا و كند تكرار روزانه آموزشي واحدهاي
 .دهد تحصيل ادامه بزرگساالن آموزشي

 و نام ثبت حق شود مي مردود اول پايه در بار دومين براي كه آموزي دانش ـ 1تبصره 
 در تواند مي و ، ندارد را روزانه آموزشي واحدهاي اول پايه در تحصيل ادامه

 .دهد تحصيل ادامه آزاد داوطلب بصورت يا و بزرگساالن آموزش واحدهاي
 واحدهاي به انتقال درصورت ، متوسطه اول پايه شده مردود آموز دانش ـ 2تبصره 

 نمره كه را درسهايي ، آزاد داوطلب صورت به تحصيل يا و بزرگساالن آموزشي
 .شود مي پذيرفته وي از است كرده كسب قبولي

 صورت در شود مي منتقل بزرگساالن آموزشي واحدهاي به كه آموزي دانش ـ 3تبصره 
 بزرگساالن متوسطه دوره آموزشي نامه آئين برابر ، الزم شرايط احراز و تمايل
 .يابد انتقال روزانه مدارس به مجدداً تواند مي

 ثبت حق شود مي مردود اول پايه در بار سومين براي كه استثنايي آموز دانش ـ 4تبصره 
 ساير رعايت با تواند مي و ندارد را روزانه آموزشي واحدهاي در تحصيل ادامه و نام

 تحصيل ادامه آزاد داوطلب بصورت يا و بزرگساالن آموزشي واحدهاي در مقررات
  .دهد

 
  دوم پايه درسهاي در قبولي شرايط  
 از يك هر در آموزي دانش ، دوم نوبت پاياني امتحانات برگزاري از پس ـ 77ماده 

 قبولي نصاب از كمتر درس هر در وي ساالنه نمره كه شود مي شناخته قبول درسها
 .نباشد درس آن

 يا درس در را قبولي شرايط دوم نوبت امتحانات از پس كه آموزي دانش ـ 78ماده 
 ماه شهريور در درسها يا درس همان امتحانات در تواند يم نكند احراز درسها
 در وي درسهاي از هريك نمره كه شود مي شناخته قبول صورتي در و كند شركت

 .نباشد قبولي نصاب از كمتر شهريورماه
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 بخش دو در پاياني امتحان از پس آموزي دانش چنانچه كاردانش درشاخه ـ تبصره 
 كسب را قبولي نصاب آن بخشهاي از يكي يا و مهارت استاندارد عملي و نظري
 نكرده كسب قبولي نمره كه بخشهايي يا بخش مجدد امتحان در است الزم نكند
 شناخته قبول صورتي در و كند شركت سال همان ماه شهريور پايان تا است،
  .نباشد شده تعيين نصاب از كمتر مهارت استاندارد بخش دو هر نمره كه شود مي

  )مراجعه شود 46باضافات در ماده ( اضافات بر اساس آخرين دستورالعمل ها
  
  سوم پايه غيرنهايي درسهاي در قبولي شرايط  
 از يك هر در آموزي دانش ، دوم نوبت پاياني امتحانات برگزاري از پس ـ 79ماده 

 از كمتر درس هر در وي ساالنه نمره كه شود مي شناخته قبول نهايي غير درسهاي
 .نباشد درس آن قبولي نصاب

 يا درس در را قبولي شرايط دوم نوبت امتحانات از پس كه آموزي دانش ـ 80ماده 
 در تواند مي باشد باقيمانده وي قبل سالهاي از درسهايي يا و نكند احراز درسهايي
 در و كند شركت ماه دي يا و تابستاني دوره در درسها يا درس همان امتحانات
 نصاب از كمتر وي درسهاي از يك هر نمره كه شود مي شناخته قبول صورتي
 .نشود قبولي

 بخش دو در پاياني امتحان از پس آموزي دانش چنانچه كاردانش شاخه در ـ تبصره 
 نصاب آن بخشهاي از يكي يا و )مهارتي درسهاي( مهارت استاندارد عملي و نظري
 قبولي نمره كه بخشهايي يا بخش مجدد امتحان در است الزم نكند كسب را قبولي
 آن در صورتي در و كند شركت ماه دي يا ، تابستاني دوره در است نكرده كسب

 صادر او براي مهارت، استاندارد نامه گواهي و شود مي شناخته قبول استاندارد
   .نباشد شده تعيين نصاب از كمتر ، مهارت استاندارد بخش دو هر نمره كه شود مي

  )مراجعه شود 46باضافات در ماده ( اضافات بر اساس آخرين دستورالعمل ها
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  سوم پايه نهايي امتحانات درسهاي در قبولي شرايط
 قبول درسها از درهريك آموزي دانش ، نهايي امتحانات برگزاري از پس ـ 81ماده 

به استناد مصوبه دويست و هشتاد و دومين جلسه كميسيون ( :كه شود مي شناخته
 8/401/120كه طي شماره  26/1/81معين شوراي عالي آموزش وپرورش مورخ 

 .)شده است ابالغ 7/2/81مورخ 
به استناد ( . نباشد 7 از كمتر ضريب بدون درس هر در وي نهايي امتحان نمره )الف 

و چهاردهمين جلسه كميسيون معين شوراي عالي آموزش و پرورش  مصوبه سيصد
، نمره درسي كه به  8/6/83مورخ  9/5416/120به شماره ابالغي  28/5/83مورخ 

در صورتي كه  )آموزان متقاضي تغيير رشتهبراي دانش (صورت نهايي برگزار شده 
 باشد حتي اگر نمره پاياني كتبي نهايي وي در آن درس زير نصاب باشد 10حداقل 

، قابل پذيرش در رشته جديد كه امتحان آن درس به صورت داخلي تعيين شده 
 .)است خواهد بود

 در مندرج( قبولي نصاب از كمتر درس هر در وي تابستاني دوره يا ساالنه نمره )ب 
 .نباشد )57 ماده
 )57 ماده در مندرج( قبولي نصاب نمره كسب حضوري غير دروس مورد در ـ 1 تبصره
 . بود خواهد عمل مالك نهايي امتحان در

 شمول از است 12 آنها قبولي نصاب كه اي وحرفه فني هاي درس از دسته آن ـ 2 تبصره 
 كسب را قبولي نصاب نهايي امتحان در بايد آموز دانش و بوده مستثني الف بند مفاد
 .كند

 نمرات براساس التّحصيالن فارغ از يك هر براي متوسطه دوره پايان در ـ 82ماده 
 تحصيلي مدارك در و محاسبه نهايي كتبي معدل اند داده نهايي امتحان كه درسهايي

 از يك هر واحدهاي تعداد نهايي كتبي معدل محاسبه براي شود مي ثبت آنان
 و شود مي ضرب مربوط درس نهايي امتحان شده پذيرفته نمره در نهايي درسهاي
 تقسيم نهايي درسهاي واحدهاي كلّ تعداد بر آمده بدست ضربهاي حاصل مجموع

 .شود مي
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  امتحانات در غائبين وضعيت  
 باشد داشته غيرموجه غيبت نوبت هر پاياني امتحان در آموزي دانش چنانچه ـ 83ماده 

 چنين در و شود مي محسوب صفر درس آن در نوبت آن در او پاياني امتحان نمره
 در نظر مورد درسهاي براي نوبت آن پاياني نمره بجاي )غ( غايب كلمه مواردي
 بود خواهد صفر منزله به غايب كلمه محاسبات در ليكن شود مي قيد نمرات سياهه

 )مستمر ارزشيابي( كالسي نمرات داراي ، ماده اين مشمول آموز دانش چنانچه و
 نوبت آن براي نمرات اين احتساب با مذكور درسهاي يا درس در وي نمره ، باشد
 .شد خواهد منظور

 درسي ماده چند يا يك در اول نوبت پاياني امتحان در آموزي دانش اگر ـ 84ماده 
 پاياني نمرات بجاي وي دوم نوبت پاياني امتحان نمرات .باشد داشته موجه غيبت
 .شود مي منظور نيز مربوط درسهاي اول نوبت

 عمليات و آزمايشگاهي ، كارگاهي درسهاي براي اي وحرفه فنّي شاخه در ـ تبصره 
 آزمون در دوم نوبت پاياني امتحانات از قبل بود خواهد موظّف آموز دانش ، ميداني
  .كند شركت شد خواهد انجام مربوط معلّم توسط كه نظر مورد مبحث

  ـ 85ماده 
آموزي در امتحانات نوبت دوم يا هر دو نوبت برخي از درس  اگر دانش ـ   85ـ1

هاي پايه اول يا دوم غيبت موجه داشته باشد نمرات شهريور ماه وي به جاي 
در مورد دروس انتخابي با . نمرات ساالنه آن درس يا دروس منظور مي گردد

 اصالحيه( .شوراي مدرسه تصميم گيري خواهد شدپيشنهاد معلم مربوط و تأييد 
  ) 86/   4/  26شوراي عالي  750در راي  8/3625/120-13/5/86

 كه درسهايي از برخي نوبت دو هر يا دوم نوبت امتحانات در آموزي دانش اگر ـ 85ـ2
 نوبت پاياني نمره بجاي باشد، داشته موجه غيبت است نموده انتخاب سوم پايه در
 آموزان دانش قبيل اين .شود مي درج موجه غايب كلمه دوم و اول نوبتهاي يا دوم
 مجدد بطور ضوابط برابر ماه دي يا تابستاني دوره در را باقيمانده درسهاي بايد

  .شود مي اقدام روال همين به نيز تابستاني دوره موجه غائبين براي .كنند انتخاب
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چنانچه دانش آموز در فاصله زماني بعد از ثبت نام و قبل از شركت در  ـ 85 ـ 3ماده 
هر چند نمره ارزشيابي مستمر داشته ( امتحانات پاياني نوبت اول ترك تحصيل كند

تحصيلي صادر مي شود و آن سال جزو براي وي كارنامه با ذكر مراتب ترك ) باشد
بعد از امتحانات نوبت  سنوات تحصيلي وي محاسبه نمي شود و اگر دانش آموزي

اول ترك تحصيل كند در كليه دروس نوبت دوم غائب غيرموجه منظور و اعالم 
نتيجه شده و كارنامه صادر مي شود و مراتب ترك تحصيل در سوابق تحصيلي وي 

- 8/3625/120 اصالحيه(  .قيد و آن سال جزو سنوات تحصيل وي منظور مي شود
  ) 86/   4/  26شوراي عالي  750در راي  13/5/86

 كلّيه ماه شهريور يا تابستاني دوره و دوم نوبت امتحانات در آموزي دانش اگر ـ 86ماده
 وقفه او براي و حذف سال آن در وي واحدهاي باشد داشته موجه غيبت درسها

 ساير و كارنامه در الزم توضيحات است ضروري و شود مي محسوب تحصيلي
 .شود قيد آموز دانش تحصيلي مدارك

  دوره پايان يا ماه شهريور يا دوم نوبت امتحانات در آموزي دانش اگر ـ 87ماده 
 خواست در صورت در باشد غايب موجه عذر با غيرنهايي درسهاي در تابستاني

 آخرين از پس هفته دو تا حداكثر است مجاز آموزشي واحد مدير ، آموز دانش ولي
 .آورد بعمل امتحان ضوابط رعايت با مربوط درسهاي يا درس از امتحان

 سؤال شود مي برگزار هماهنگ صورت به آنها امتحان كه درسهايي در ـ 87ـ 1
  . بود خواهد هماهنگ صورت به ماده اين مشمول آموزان دانش

  ارزشيابي نمره موجه غيبت دليل به تحصيلي سال در آموزي دانش اگر ـ 88ماده 
 تبصره موضوع درسهاي استثناي به ( وي پاياني ارزشيابي نمره باشد نداشته مستمر
 نمره اين و شود مي مستمر ارزشيابي نمره جايگزين نوبت آن در )55 ماده يك

 .شود مي ثبت ريزنمرات برگ در مربوط معلّم توسط
 امتحان آن براي صفر نمره منزله به نهايي امتحانات در موجه غير غيبت ـ 89ماده 

 آن باشد داشته موجه غيبت نهايي امتحانات در آموزي دانش چنانچه و بود خواهد
 درس آن مجدداً شرايط ساير رعايت با بايد و شود مي حذف وي درسهاي از درس

 .دهد امتحان نهايي بصورت و كند انتخاب را درسها يا



 

44  

 طرف از شده ارائه مدارك و داليل اساس بر موجه غيبت تشخيص ـ90ماده 
 هماهنگ امتحانات در و آموزشي واحد شوراي با ، داخلي امتحانات در آموز دانش

 رئيس با نهايي امتحانات در و مربوط پرورش و آموزش اداره خاص كميسيون با
 .بود خواهد آموزشي واحد مدير با هماهنگي از پس اجرا حوزه

 :التحصيلي فارغ شرايط
 :كه شود مي شناخته التّحصيل فارغ آموزي دانش ـ 91ماده 
 واحد 96 حداقلّ( مربوط رشته در متوسطه دوره درسي واحدهاي كلّيه در ) الف 

 .باشد شده قبول )درسي
 .باشد 10حداقلّ وي كلّ معدل ) ب 
 ازنهايي اعم( سوم و دوم هاي پايه درسهاي مجموعه از آموزي دانش چنانچه ـ 1تبصره 

 يا ساالنه(  وي درس نمره آخرين ، درسي عنوان دو در حداكثر )غيرنهايي و
 باشد 10 حداقلّ نيز وي كلّ معدل و باشد بيشتر و 7 )غيرحضوري يا تابستاني

 كه اي حرفه و فنّي شاخه درسهاي از دسته آن . شود مي شناخته التّحصيل فارغ
 در كارورزي و )مهارتي درسهاي( مهارت استاندارد و است 12 آنها قبولي نصاب
  . دشون نمي تبصره اين مشمول كاردانش شاخه

به استناد مصوبه سيصدو چهاردهمين جلسه كميسيون معين شوراي عالي آموزش و (
، منظور از  4/6/83مورخ  9/211/120به شماره ابالغي  28/5/83پرورش مورخ  

نمره ساالنه شامل نمرات مستمر و پاياني نوبت اول و دوم دانش آموز  ، نمره درس
  .)باشد مي

به استناد مصوبه دويست و هشتادو هشتمين جلسه كميسيون معين شوراي عالي ( 
 2/5/81مورخ  1975/120به شماره ابالغي  1/5/81آموزش و پرورش مورخ 

اداره كل سنجش و ارزشيابي  5/4/81مورخ  5/3343/460كميسيون مفاد بخشنامه 
 - دوره سه ساله نامه آموزشي آيين 91تحصيلي را مغاير با تبصره يك ذيل ماده 

. شود ميبنابراين مفاد بخشنامه مذكور كان لم يكن تلقي . واحدي تشخيص داد
در  7نيازي به كسب حداقل نمره  91بديهي است استفاده از مفاد تبصره يك ماده 

 .)امتحان نهايي نخواهد داشت
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 نصاب از كمتر نمره درسي از آموز دانش چنانچه )1( تبصره مفاد بر عالوه ـ 2 تبصره 
 كلّ معدل و باشد شده پذيرفته وي از مقرّرات برابر ولي باشد كرده كسب قبولي
 .شد خواهد شناخته التّحصيل فارغ نيز باشد 10 حداقلّ وي

 كمتر وي كلّ معدل ليكن كند احراز را الف شرط آموز دانش كه صورتي در ـ 3 تبصره 
 آنها در وي نمره كه درسهايي از ب بند شرط تأمين بمنظور تواند مي باشد 10از

 بصورت بزرگساالن آموزشي واحدهاي در نيمسال يك است 12 از كمتر
 امتحان و كند انتخاب را درسهايي ، آزاد داوطلب بعنوان آن از پس و غيرحضوري

 بجاي بايد باشد انتخابي درسهاي به مربوط ، آموز دانش نمره كمبود ، چنانچه دهد
  . دهد امتحان و كند انتخاب ها رشته ساير درسهاي از آنها

 تعداد ، متوسطه دوره پايان در آموز دانش هر نمرات كلّ معدل محاسبه براي ـ 92ماده 
 و تابستاني دوره يا ساالنه( درس آن شده پذيرفته نمره در درس هر واحدهاي
 بدست ضربهاي حاصل مجموع و شود مي ضرب )ماه دي امتحان يا و ماه شهريور

 تعداد كلّ معدل محاسبه در .شود مي تقسيم درسها اين واحدهاي مجموع بر آمده
 .شود مي لحاظ واحد 6 ميزان به نيز انضباط به مربوط واحدهاي

 درسي واحد چند يا يك آموز دانش شده گذرانده درسي واحدهاي چنانچه ـ تبصره 
 جايگزين عنوان به مازاد درسهاي باشد مربوط رشته واحدهاي مجاز حد بر مازاد

 واحدهاي مجموع كه نحوي به كاردانش شاخه اختياري و معاف ، انتخابي درسهاي
 از باشد نزديكتر واحد 96 به االمكان حتي يا و واحد 96 آموز دانش شده پذيرفته

 مربوط رشته درسهاي بر مازاد شده گذرانده درسهاي مابقي و شود مي پذيرفته وي
 . شود نمي منظور آموز دانش كلّ معدل محاسبه در

 متوسطه دوره درسي واحدهاي كلّيه گذراندن به موفّق كه آموزي دانش به ـ 93ماده 
 با شود )انضباط نمرات احتساب بدون درسي واحد 96 حداقل( مربوط رشته در

 اعطا )ديپلم( متوسطه دوره تحصيالت پايان نامه گواهي ضوابط ساير رعايت
 .شود مي
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 و سنجش كلّ اداره توسط متوسطه دوره تحصيالت پايان نامه گواهي نمونه ـ تبصره 
 ابالغ پرورش و آموزش عالي شوراي تصويب از پس و تهيه تحصيلي ارزشيابي
 .شد خواهد

 :موارد ساير
امتحان دانش آموزان دوره متوسطه روزانه خارج از كشور طبق مفاد اين  ـ 94ماده 

وامتحان دانش آموزان دوره متوسطه بزرگساالن و داوطلبان آيين نامه انجام مي شود 
اصالحيه ( .آزاد خارج از كشور بر اساس آيين نامه هاي مربوط خواهد بود

  ) 86/   4/  26شوراي عالي  750در راي  8/3625/120-13/5/86
دانش آموزان موضوع اين ماده از انتخاب و گذراندن درس آمادگي دفاعي  ـ تبصره

دوالزم است معادل واحداين درس راازسايردروس رشته هاي معاف هستن
 750در راي  13/5/86-8/3625/120اصالحيه ( .ديگرانتخاب نموده و بگذرانند

  ) 86/   4/  26شوراي عالي 
 داخل آزاد داوطلبان و بزرگساالن آموزشي واحدهاي آموزان دانش امتحان ـ 95ماده 

 .بود خواهد آزاد داوطلبان و بزرگساالن ويژه امتحانات نامه آيين اساس بر كشور
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  آن ضوابط و آموزان دانش تحصيلي هدايت شيوه :پنجم فصل
  
  :هدف ـ 96ماده 

 عالقه و استعداد اساس بر ، تحصيلي رشته يا شاخه ترين مناسب به آموز دانش هدايت
 . كشور نيازهاي و امكانات تناسب به و وي

 با را تحصيلي هدايت هاي مشي خط استانها پرورش و آموزش كلّ ادارات ـ 97ماده 
 بر تأكيد با شده اعالم تحصيلي هدايت ضوابط و توسعه كلي هاي سياست به توجه

 و آموزش ادارات به ، شود مي ابالغ آنها به متبوع وزارت توسط كه شغلي نيازهاي
 .كنند مي ابالغ نواحي و منطقه ، شهرستان پرورش

 هر در را تحصيلي رشته / شاخه ظرفيتهاي ، نواحي و مناطق ، شهرستانها ـ 98ماده 
 اعالم آموزشي واحدهاي به امكانات به توجه با كتبي طور به تحصيلي سال
 .كنند مي

 واحدهاي  مشاوران و مديران همكاري با شهرستان يا ناحيه ، منطقه مسؤوالن ـ 99ماده 
 هر ظرفيت تعديل و توسعه هاي مشي خطّ تحصيلي سال هر طول در آموزشي
 اولياي و آموزان دانش تقاضاهاي و استعدادها و عالقه اساس بر را رشته / شاخه
 كه را اطالعاتي كلّ ادارات .كنند مي اعالم استان پرورش و آموزش كلّ اداره به آنان
 منظور تحصيلي هدايت هاي مشي خط تدوين در شود مي حاصل ترتيب اين به

 .كرد خواهند
 به ، اجرايي تقويم مطابق را اول پايه آموزان دانش اولياء كلّيه ، مشاوران ـ 100ماده 

 در متوسطه آموزش نظام اهداف توضيح ضمن و كنند مي دعوت آموزشي واحد 
 جامعه نياز ميزان و آوري فن ، فرهنگي ، علمي مسائل ، كشور آتي سياستهاي مورد

 را آنان ، تحصيلي هاي رشته / ها شاخه از هريك اهميت و مختلف تخصصهاي به
 سال فروردين دوم نيمه در متناوب جلسات برگزاري از پس و كنند مي راهنمايي

 رشته / شاخه مورد در آموز دانش والدين نظر( )4( شماره برگ نمون ، اول
  .كنند مي آوري جمع ارديبهشت اول نيمه در و ارائه را )آموز دانش تحصيلي
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 طي انفرادي و گروهي طور به اول پايه تحصيلي سال طول در ، بايد مشاور ـ 101ماده 
 ، تحصيلي هاي رشته خصوص در را نياز مورد اطالعات ، آموزان دانش با جلساتي
 برگ نمون سپس و دهد قرار آنان اختيار در . . . توسعه سياستهاي ، مرتبط مشاغل
 آنان به اول سال فروردين دوم نيمه در را )آموز دانش از نظرخواهي( 3 شماره
 .كند آوري جمع ارديبهشت اول نيمه در و تحويل

 برگ نمون ، معلّمان توجيه از پس دروس مدير همكاري با ، بايد مشاور ـ 102ماده 
 را )آموزان دانش درسي وضعيت به نسبت مربوط درسهاي معلّمان نظر( 2 شماره
 قبل هفته دو حداكثر و دهد قرار مربوط معلّم اختيار در اول نوبت امتحانات از بعد
 نمون به انتقال از پس و كند آوري جمع اول سال دوم نوبت امتحانات شروع از

 قرار استفاده مورد و كند محاسبه را ها رشته امتياز ، آموز دانش هر )5( شماره برگ
 .دهد

 خواهي نظر ، رغبت و استعداد آزمونهاي نتايج بندي جمع از پس ، مشاور ـ 103ماده 
 تربيتي هاي پرونده در موجود مدارك بررسي و آموز دانش ، اوليا ، معلّمان از

 هر در را خود نظر و تكميل را ، 5 شماره برگ نمون ، مربوط نمرات و تحصيلي
 نمون در اولويتها لحاظ با آموز دانش مورد در تحصيلي هاي رشته و ها شاخه از يك
 . كند مي ثبت يك شماره برگ

 اساس بر ندارد وجود نياز مورد ميزان به مشاور كه آموزشي واحدهاي در ـ تبصره 
 ذيربط دفاتر ساير هماهنگي با مدارس بهداشت و مشاوره كل اداره كه اي نامه شيوه
 دانش تحصيلي هدايت امور انجام جهت نياز مورد انساني نيروي كند مي ابالغ

  .شد خواهد تأمين آموزان
 هاي درس در آموز دانش آموزشي وضعيت بررسي منظور به موظفند معلمان ـ 104ماده 

 . باشند داشته را  الزم همكاري مشاور با مختلف
 رسهايد  نمرات است موظّف نمرات ثبت مسؤول يا دفتري امور متصدي ـ 105ماده 

 شماره برگ نمون در را اي مشاوره بررسيهاي امتياز و ها رشته و ها شاخه با مرتبط
 .كند امضاء و ثبت تحصيلي هدايت يك
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 نهايي تأييد و آموزان دانش تحصيلي هدايت امر اجراي حسن مسؤوليت ـ 106ماده 
 .باشد مي آموزشي واحد مدير عهده به تحصيلي هدايت يك شماره برگ نمون

 نتايج اعالم با همزمان بايد تحصيلي هدايت يك شماره برگ نمون ـ 107ماده 
 امضاء و تأييد از پس و .شود صادر آموز دانش براي اول سال ماه خرداد امتحانات

 اولياء از دعوت با آموزشي واحد مدير و مشاور ، نمرات ثبت مسؤول توسط آن
 .گيرد قرار آنان اختيار در آموز دانش

 است، نكرده كسب را خود نظر مورد رشته / شاخه شرايط كه آموزي دانش ـ 1تبصره 
 الزم هاي راهنمايي از پس و بررسي وي شرايط فصل اين 111 ماده با مطابق
 هدايت يك شماره برگ نمون تكميل به نسبت مجدداً ماه شهريور پايان تا حداكثر
  .شد خواهد اقدام عنداللزوم تحصيلي

نمون برگ شماره يك هدايت تحصيلي  براي هنر جويان رشته هاي موسيقي ـ 2تبصره
 ) 2/8/80 -2/20225/400اصالحيه  ( .صادر نمي شود

 : تحصيلي هدايت مالكهاي ـ 108ماده 
 برگ نمون برابر آموز دانش متوسطه اول پايه و تحصيلي راهنمائي دوره نمرات :الف 

 )امتياز 50 ميزان به( تحصيلي هدايت يك شماره
 )امتياز 50 ميزان به( اي مشاوره بررسيهاي اساس بر مشاور نظر : ب 
   مختلف هاي شاخه و ها رشته درسي نمرات به مربوط ضوابط ـ 109ماده 
 :فيزيك رياضي رشته ـ 1 

 و رياضي درسهاي از هريك شهريور يا خرداد شده پذيرفته نمره سه مجموع ـ 1ـ1
 30 از كمتر ضريب بدون ، تحصيلي راهنمايي دوره در پايه سه در تجربي علوم
 .نباشد

 درس و باشد 12 حداقل متوسطه دوره در )اول پايه( )1(رياضي درس نمره ـ 1ـ2
 .باشد گذرانده )10 نمره حداقل كسب( موفّقيت با را آزمايشگاه و )1( فيزيك

 دوره اول پايه و راهنمايي دوره در رشته با مرتبط درسهاي نمرات مجموع ـ 1ـ3
 از رشته با مرتبط درسهاي معدل ديگر عبارت به يا و باشد 96 حداقل بايد متوسطه

 .نباشد كمتر 12
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 :تجربي علوم رشته ـ 2
 و رياضي درسهاي از يك هر شهريور يا خرداد شده پذيرفته نمره سه مجموع ـ 2ـ1

 30 از كمتر ضريب بدون ، تحصيلي راهنمائي دوره در پايه سه در ، تجربي علوم
 .نباشد

 زيستي علوم و آزمايشگاه و )1( شيمي ، )1( رياضي درسهاي متوسطه دوره در ـ 2ـ2
 باشد گذرانده )10 حداقل نمره كسب( موفّقيت با را )اول پايه درسهاي( بهداشت و
  .باشد كرده اخذ 12 نمره مذكور درس سه از يكي در حداقل و

 دوره اول پايه و راهنمائي دوره در رشته با مرتبط درسهاي نمرات مجموع ـ 2ـ3
 از رشته با مرتبط درسهاي معدل ديگر عبارت به يا باشد 108 حداقلّ بايد متوسطه

 .نباشد كمتر 12
 : انساني علوم و ادبيات رشته ـ 3
 ادبيات درسهاي از هريك شهريور يا خرداد شده پذيرفته نمره سه مجموع ـ 3ـ1

 در پايه سه در عربي و )انشاء و امالء ، دستور ، فارسي درسهاي معدل( فارسي
 .نباشد 30 از كمتر ضريب بدون ، تحصيلي راهنمايي دوره

 مطالعات و )1( عربي ، )1( فارسي زبان ، )1( فارسي ادبيات درسهاي در ـ 3ـ2
 درس نمره و باشد كرده كسب را 10 حداقلّ نمره متوسطه اول پايه اجتماعي
 12 حداقل ) )1(فارسي زبان و )1( فارسي ادبيات درسهاي نمرات معدل( ادبيات
 .باشد

 دوره اول پايه و راهنمائي دوره در رشته با مرتبط درسهاي نمرات مجموع ـ 3ـ3
 از رشته با مرتبط درسهاي معدل ديگر عبارت به يا باشد 108 حداقل بايد متوسطه

 .نباشد كمتر 12
 :اسالمي ومعارف علوم رشته ـ 4 

 ادبيات درسهاي از يك هر شهريور يا خرداد شده پذيرفته نمره سه مجموع ـ 4ـ1
 در پايه سه در عربي و )انشاء و امالء ، دستور ، فارسي درسهاي معدل( فارسي
 .نباشد 30 از كمتر ضريب بدون ، تحصيلي راهنمايي دوره
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 نمره بعنوان آنها معدل كه( ، )1( فارسي زبان ، )1( فارسي ادبيات درسهاي در ـ 4ـ2
 )1( قرآن و ديني تعليمات و )1( عربي )شود مي ثبت برگ نمون در ادبيات درس
 يا )1( عربي درس دو از يكي در حداقل و باشد كرده كسب را 10 حداقلّ نمره

 .باشد كرده اخذ 12 نمره )1( قرآن و ديني تعليمات
 دوره اول پايه و راهنمايي دوره در رشته با مرتبط درسهاي نمرات مجموع ـ 4ـ3

 از رشته با مرتبط درسهاي معدل ديگر عبارت به يا باشد 108 حداقلّ بايد متوسطه
 .نباشد كمتر 12

 :اي وحرفه فنّي شاخه ـ 5
 ، رياضي درسهاي از يك هر شهريور يا خرداد شده پذيرفته نمره سه مجموع ـ 5ـ1

 30 از كمتر ضريب بدون راهنمايي دوره در پايه سه در فن و  حرفه و تجربي علوم
 .نباشد

 خود كارگاه درس از و 10 حداقل نمره )1( رياضي درس از متوسطه دوره در ـ 5ـ2
 اتّكايي خود كارگاه درس نمره چنانچه باشد كرده كسب 12 حداقل نمره اتّكائي
 .شود نمي منظور وي تحصيلي هدايت در باشد 12 از كمتر آموز دانش

 دوره اول پايه و راهنمايي دوره در ، شاخه با مرتبط درسهاي نمرات مجموع ـ 5ـ3
 كارگاه درس حذف يا انتخاب عدم صورت در و باشد 132 حداقل بايد متوسطه

 از شاخه با مرتبط درسهاي معدل ديگر عبارت به يا .باشد 120 حداقل اتكائي خود
 .نباشد كمتر 12

 :كاردانش شاخه ـ 6
 فن و  حرفه درسهاي از يك هر شهريور يا خرداد شده پذيرفته نمره سه مجموع ـ 6ـ1

 .نباشد 30 از كمتر ضريب بدون راهنمائي دوره در پايه سه در ، هنر و
 كرده كسب 10 حداقلّ نمره اتّكائي خود كارگاه درس از متوسطه دوره در ـ 6ـ2

 در باشد 10 از كمتر آموز دانش اتّكايي خود كارگاه درس نمره چنانچه .باشد
 .شود نمي منظور وي تحصيلي هدايت

 متوسطه اول پايه و راهنمايي دوره در شاخه با مرتبط درسهاي نمرات مجموع ـ 6ـ3
 صورت در و 70 حداقل اتكايي خود كارگاه درس انتخاب صورت در آموز دانش
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 ديگر عبارت به يا باشد 60 حداقل خوداتّكايي كارگاه درس حذف يا انتخاب عدم
 .نباشد كمتر 10 از شاخه با مرتبط درسهاي معدل

 عالوه كاردانش شاخه در مهارتي هاي رشته از برخي به ورود براي آموز دانش ـ 6ـ4
 پايه درسهاي محدوده در( رشته خاص ضوابط بايد الذكر  فوق شرايط احراز بر

  .كند كسب كند مي تعيين آموزشي معاونت كه را )اول
 در شركت : نظير موجه داليل به كه آموزي دانش راهنمايي دوره نمرات ـ تبصره 

 هفتاد ماده موضوع( پايه تعيين امتحان در شركت ، راهنمايي دوره جامع امتحانات
 بروز و ، كشور از خارج ايراني غير مدارس در تحصيل ، )نامه آيين اين )70(

 و اول هاي پايه نمرات فاقد ...و سوزي آتش ، جنگ ، زلزله ، سيل ، قبيل از حوادثي
  : شود مي محاسبه ذيل شرح به است تحصيلي راهنمايي سوم و دوم

 نباشد موجود راهنمايي دوره پايه دو هر يا و دوم يا اول پايه نمرات چنانچه ـ الف
 نيز مذكور هاي پايه همنام درسهاي براي راهنمايي سوم پايه مرتبط درسهاي نمرات
 تحصيلي هدايت يك شماره برگ نمون در ضوابط ساير رعايت با و شود مي منظور
 .گردد مي ثبت

 يك شماره برگ نمون نباشد موجود راهنمايي دوره سوم پايه نمرات چنانچه ـ ب
 ساير رعايت با متوسطه اول پايه مرتبط درسهاي نمرات براساس تحصيلي هدايت
 .شود مي تنظيم ضوابط

 شرح به )108( هشت و يكصد ماده ب بند در مندرج اي مشاوره بررسيهاي ـ 110ماده 
 : باشد مي زير

 گرد طريق از ، آموز دانش تحصيل طول در كه اي مشاوره بررسيهاي اهميت به توجه با
 قسمت اين به امتياز 50 . شود مي انجام گوناگون هاي شيوه به و اطالعات آوري

 و گيرد مي نظر در را زير موارد مشاور بررسيها اين در .است شده داده اختصاص
 .كند مي محاسبه را آن امتياز

 امتياز 5                                             آموز دانش اولياي نظر -1
 امتياز 5                                                     آموز دانش نظر -2
 امتياز 10                                    مربوط درسهاي معلّمان نظر -3
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 امتياز 20      )امتياز 10 كدام هر( استعداد و رغبت آزمونهاي نتايج -4
 امتياز 10         تحصيلي تربيتي پرونده بررسي براساس مشاور نظر -5
 با و پيوست جداول و مربوط هاي نامه شيوه براساس شده ياد موارد از يك هر ـ تبصره

 .شود مي تنظيم خصوص اين در مشاور وظيفه به توجه
  تحصيلي رشته يا شاخه مجدد تعيين ـ 111ماده

 از يك هيچ شرايط زير داليل به اول پايه ماه خرداد امتحانات از بعد كه آموزي دانش 
 محل در كه اي رشته و شاخه يا دلخواه رشته و شاخه يا و ها رشته و ها شاخه

 اول پايه ماه شهريور پايان تا حداكثر است نكرده كسب را دارد وجود آنها سكونت
 تعيين به نسبت مشاور نظر با ضوابط ساير رعايت و ذيل موارد براساس تواند مي

  .نمايد اقدام مجدد رشته
 دو ، يك است ممكن نظر مورد تحصيلي رشته يا شاخه شرايط كسب عدم علت ـ الف
  : باشد زير دليل چهار هر يا سه ،

 .باشد نشده متوسطه اول پايه مرتبط درسهاي يا درس از 10 نمره كسب به موفق -1
 ويژه( باشد كمتر )12( نصاب حد از رشته اختصاصي درسهاي يا درس نمره -2

 )نظري هاي رشته
 .باشد كمتر )30( نصاب حد از راهنمايي پايه سه درسهاي يا درس نمره -3
 يا شاخه با مرتبط درسهاي در متوسطه اول پايه و راهنمايي پايه سه نمرات مجموع -4

 با مرتبط درسهاي معدل ديگر عبارت به يا باشد كمتر مقرر نصاب حد از رشته
 )نيازدارد 10 معدل كه كاردانش شاخه استثناي به( نرسد 12 به رشته يا شاخه

  .شود مي طريق ارائه و بررسي نمرات كسري ذيل موارد طبق :ب
 نداشتن به مربوط نظر مورد رشته يا شاخه شرايط احراز عدم علّت چنانچه ـ 111ـ1

 از پس تواند مي آموز دانش باشد متوسطه اول پايه درسهاي يا درس از )10( نمره
 درسهاي يا درس از 10 نمره اخذ و اول پايه ماه شهريور امتحانات در شركت
 وي براي تحصيلي هدايت مجدد برگ نمون صدور با شرايط ساير كسب و مربوط

 .شود هدايت دلخواه رشته يا شاخه به
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 نمره نداشتن بدليل نظر مورد رشته يا شاخه شرايط احراز عدم علت چنانچه ـ 111ـ2
 آموز دانش )نظري هاي رشته ويژه( باشد اختصاصي درسهاي يا درس از 12
 شهريور در مربوط درسهاي يا درس رشته تعيين امتحان در مشاور نظر با تواند مي
 نظر مورد رشته يا شاخه به شرايط كسب صورت در و كند شركت اول پايه ماه

 .شود هدايت
 عدم دليل به را نظر مورد رشته يا شاخه شرايط آموز دانش كه درصورتي ـ 111ـ3

 در باشد نكرده احراز راهنمايي دوره مرتبط درسهاي از )30( نصاب حد كسب
 از آن كسب يا و متوسطه اول پايه مرتبط درسهاي از 12 معدل داشتن صورت
 يا شاخه به مشاور نظر با تواند مي شرايط ساير داشتن و رشته تعيين امتحان طريق
 .شود هدايت نظر مورد رشته

 و راهنمايي  دوره در رشته يا شاخه با مرتبط درسهاي نمرات مجموع چنانچه ـ 111ـ4
 12 معدل داشتن  صورت در نرسد مقرّر نصاب حد به آموز دانش متوسطه اول پايه
 به مشاور نظر با تواند مي متوسطه اول پايه در رشته يا شاخه با مرتبط درسهاي از

 نظري شاخه در ، است يادآوري به الزم(. شود هدايت نظر مورد رشته يا شاخه
 ).باشد12 حداقل بايد نيز آموز دانش اختصاصي درس نمره

 نظر نباشد 12 آموز دانش متوسطه اول پايه مرتبط درسهاي معدل چنانچه ـ 1تبصره
 شاخه در ، است آوري ياد به الزم( .شود هدايت نظر مورد رشته يا شاخه به مشاور
 برساند 12 به .)برسد 12 حداقل به بايد نيز آموز دانش اختصاصي درس نمره نظري

 مرتبط درسهاي نمرات مجموع معدل( رشته يا شاخه با مرتبط درسهاي معدل يا و
 شماره برگ نمون در وي )متوسطه اول پايه و راهنمايي  دوره در رشته يا  شاخه با

 .برسد12 به تحصيلي هدايت يك
 111-4 و 111-3 بندهاي مشمول كاردانش شاخه متقاضي آموز دانش ـ 2تبصره

 هدايت مذكور شاخه به تواند مي مشاور نظر با نمره كسري صورت در و شود نمي
 .شود

 باشد مي اول پايه شهريورماه پايان تا حداكثر مجدد رشته يا شاخه تعيين زمان ـ 111ـ5
 براي را شرايط كه درسهايي يا درس رشته تعيين امتحان در تواند مي آموز دانش و
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 شهريور امتحانات با همزمان كند مي فراهم نظر مورد هاي رشته يا و شاخه در وي
  .كند شركت ماه
چنانچه دانش آموز پايه اول رشته هاي موسيقي در پايان خرداد ماه و قبل از  ـ 2تبصره

امتحانات شهريور ماه متقاضي ادامه تحصيل در شاخه يا رشته ديگري باشد بايد در 
دروس عمومي و ( خودشهريور ماه عالوه بر شركت در امتحانات دروس تجديدي 

و آزمايشگاه ) 1(گاه ، شيمي و آزمايش) 1(در امتحانات دروس فيزيك  ، ) مشترك
، مطالعات اجتماعي ، علوم زيست و بهداشت شركت كند و سپس بر اساس آيين 

براي وي ) واحدي ـ  شيوه سالي( نامه آموزشي دوره سه ساله متوسطه روزانه 
از اين قبيل دانش آموزان دروس انتخابي پايه اول به .كارنامه ساالنه صادر شود 
  .شود  پذيرفته مي صورت ضربدري از آنان

شيوه نامه اجرايي هدايت تحصيلي دانش آموزان موضوع اين تبصره توسط اداره كل 
 – 2220225/400اصالحيه .(مشاوره و بهداشت مدارس تنظيم و اعالم خواهد شد 

2/8/80  ( 
 نمره و شود مي برگزار نامه آئين اين چهارم فصل با مطابق رشته تعيين امتحان ـ 111ـ6

 و تحصيلي كارنامه در و شود مي محاسبه ماه شهريور درسهاي امتحانات همانند آن
 شده ثبت )رشته تعيين عنوان با( آموز دانش تحصيلي هدايت يك شماره برگ نمون

 مورد تحصيلي هدايت در صرفاً و ندارد آموز دانش كلّ يا ساالنه معدل در تأثيري و
 .گيرد مي قرار استفاده

 براي ظرفيت ولي كند كسب را اي رشته يا شاخه شرايط آموز دانش چنانچه ـ 111ـ7
 الزم نباشد وي سكونت محل در مربوط رشته يا و باشد نداشته وجود وي پذيرش
 و آموزش اداره موافقت و آموزشي واحد شوراي تأييد و مشاور نظر با است

 يك شماره برگ نمون براساس كه موجود هاي رشته از يكي به مربوط پرورش
 پايه پايان در صورت هر در . شود هدايت دارد را امتياز باالترين تحصيلي هدايت

 ياد به الزم . باشد شده تعيين شده قبول آموزان دانش تحصيلي رشته بايد اول
 اسامي فهرست پرورش و آموزش اداره موافقت اخذ بمنظور است آوري
 ارسال منطقه اجرايي كميته به پيشنهادي هاي رشته به بند اين مشمول آموزان دانش
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 بند اين اجرائي نامه شيوه .شود مي انجام الزم اقدام مذكور كميته موافقت از پس و
 . شود مي ابالغ آموزشي معاونت توسط ساله هر

 بايد 111-7 ، 111-4 ، 111-3 ، 111-2 بندهاي اجراي درصورت ـ 111ـ8
 هدايت يك شماره برگ نمون مالحظات قسمت در مشاور توسط الزم توضيحات
 .برسد وي امضاء و تأييد به و شود ثبت تحصيلي

 : رشته يا شاخه تغيير ـ 112ماده
 يا شاخه تغيير متقاضي چنانچه دارد اشتغال تحصيل به دوم پايه در كه آموزي دانش

 يك شماره برگ نمون در را تقاضا مورد رشته شرايط اينكه از اعم( باشد رشته
 ذيل موارد رعايت و مشاور نظر با )باشد نكرده يا كرده كسب تحصيلي هدايت

 .شود هدايت دلخواه رشته يا شاخه به سوم پايه در تواند مي
 در بايد است نظري شاخه هاي رشته به رشته تغيير متقاضي كه آموزي دانش ـ 112ـ1

 دوم پايه تخصصي درسهاي رشته تغيير امتحان در دوم پايه ماه شهريور يا خرداد
 )هستند جديد رشته سوم پايه درسهاي نياز پيش كه درسهائي صرفاً( جديد رشته

 رشته تغيير با كند كسب قبولي نمره مذكور درسهاي كلّيه از چنانچه و كند شركت
  .شود مي موافقت وي

  اضافات بر اساس آخرين دستورالعمل ها
  دوره متوسطه سه ساله تغيير رشته مورد نياز جهت جدول دروس

  معارف اسالمي  ادبيات و علوم انساني علوم تجربي فيزيكرياضي 
  )ويژه معارف(2عربي   )ويژه انساني (2عربي و آزمايشگاه2فيزيك و آزمايشگاه 2فيزيك 
  1جامعه شناسي   1جامعه شناسي  و آزمايشگاه2شيمي و آزمايشگاه 2شيمي 

    و آزمايشگاه1زيست شناسي 2رياضي
    2رياضي 1هندسه

 
 فنّي شاخه هاي رشته به كاردانش يا نظري هاي شاخه آموزان دانش رشته تغيير ـ 112ـ2

 كلّيه امتحانات در توفيق به منوط ، شاخه همان در رشته تغيير يا و اي حرفه و
 در با سال همان ماه شهريور يا خرداد در جديد رشته دوم پايه اختصاصي درسهاي
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 معاونت سوي از آن اسامي كه باشد مي هايي رشته در پذيرش ظرفيت گرفتن نظر
 .شد خواهد اعالم آموزشي

 شاخه مهارتي هاي رشته به ها رشته و ها شاخه ساير از رشته يا شاخه تغيير ـ 112ـ3
 آموزشي واحدهاي در بخواهد آموز دانش كه مواردي در و است بالمانع كاردانش
 لحاظ به دهد تحصيل ادامه پرورش و آموزش پوشش تحت دولتي كاردانش
 الزامي نيز منطقه پرورش و آموزش اداره موافقت مهارتي هاي رشته ظرفيت رعايت
 .است

 دوم پايه شهريورماه پايان تا حداكثر روزانه دوره در رشته يا شاخه تغيير زمان ـ 112ـ4
 امتحانات شروع از قبل هفته دو تا حداكثر است موظّف آموز دانش و باشد مي

 تا دهد تحويل آموزشي واحد مدير به را خود كتبي تقاضاي ماه شهريور يا خرداد
 .شود اقدام رشته تغيير مراحل انجام به نسبت

 حداكثر را رشته تغيير امتحان درسهاي تواند مي رشته تغيير متقاضي آموز دانش ـ تذكر
 .دهد امتحان دوم پايه شهريورماه و خرداد مرحله دو در

 درسهاي امتحان با همراه رشته تغيير درسهاي امتحان در آموز دانش شركت ـ 112ـ5
 همانند رشته تغيير امتحان درسهاي نمره . است بالمانع وي اوليه رشته دوم پايه

 كلّيه امتحان در آموز دانش چنانچه و شود مي محاسبه غيرحضوري درسهاي
 درسهاي نمرات دهد رشته تغيير و كند كسب قبولي نمره رشته تغيير درسهاي
 جديد رشته در آموز دانش كل معدل در صرفاً و شود مي پذيرفته وي از مذكور
  .شد خواهد منظور

 از آزاد داوطلبان امتحانات تعرفه با معادل رشته تغيير درسهاي امتحان هزينه ـ 112ـ6
 .شود مي دريافت آموز دانش

 وي رشته يا شاخه تغيير تقاضاي با كه آموزي دانش شده گذرانده درسهاي ـ 112ـ7
 در مازاد درسهاي و شود مي داده مطابقت جديد رشته درسهاي با شود مي موافقت
 )كاردانش شاخه در اختياري درسهاي و( انتخابي درسهاي بعنوان مجاز سقف

 پايه اختصاصي و عمومي درسهاي ساير است موظّف آموز دانش و شود مي پذيرفته
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 و كند انتخاب ضوابط ساير رعايت با است نگذرانده كه را جديد رشته دوم
  .بگذراند

 جدولي براساس دارد تطبيق جديد رشته درسهاي با محتوا نظر از كه درسهائي ـ 1تبصره
 جاي به شود مي ابالغ و تهيه آموزشي ريزي برنامه و پژوهش سازمان سوي از كه

  .شود مي پذيرفته جديد رشته درسهاي
پايه دوم شاخه نظري چنانچه بخواهد پايه دوم شاخه فني و دانش آموز  ـ 2تبصره

حرفه اي را تكرار كند مشروط بر آنكه ضوابط ورود به شاخه فني و حرفه 
اي را در پايه اول كسب كرده باشد و يا شركت در امتحانات تعيين رشته 

در خرداد يا شهريور ماه پايه دوم ) همين آيين نامه  111موضوع ماده (مجدد 
تواند در واحد هاي  رايط ورود به شاخه فني و حرفه اي را كسب كند مي، ش

آموزشي روزانه در پايه دوم شاخه فني و حرفه اي ثبت نام نموده و با رعايت 
در اين صورت كليه دروس پايه دوم شاخه .ساير شرايط ادامه تحصيل دهد 

ده نظري حذف و آن سال تحصيلي به سقف سنوات تحصيل دانش آموز افزو
  ) 2/8/80- 2/20221/400اصالحيه .(مي شود 

 :آموز دانش نمرات امتيازهاي كليد ـ 113ماده
 برگ نمون در و شود مي تعيين زير بشرح آموزان دانش از يك هر امتياز ـ 113ـ1

 هر امتياز ، ها نمره براي امتياز 50 گرفتن نظر در با .شود مي ثبت تحصيلي هدايت
 صورت بدين )50 : 20=5/2 نمره يك هر امتياز( .بود خواهد 5/2 برابر نمره يك
 امتياز ، مجموع در باشد 15 اي رشته يا شاخه در نمراتش معدل آموزي دانش اگر
 .بود خواهد 5/37 برابر رشته يا شاخه آن در وي هاي نمره

)5/37 = 5/2 × 15( 
  .شود درج و محاسبه اعشار رقم يك تا ، معدل امتياز محاسبه در ـ تبصره
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 :آزمون امتيازهاي كليدهاي
 هدايت به مربوط آزمونهاي نتايج تفسير و گذاري نمره ، تصحيح ، اجرا ـ 113ـ2

 تواند مي مذكور آزمونهاي اجراي خصوص در كه است مشاور وظايف از تحصيلي
 .شود منده بهر آموزشي واحد اجرايي عوامل ساير همكاري از

 .باشد مي زير موارد شامل آزمون به مربوط امتيازهاي
 )مربوط نامه شيوه با مطابق(  امتياز 10         رغبت آزمون  
 )مربوط نامه شيوه با مطابق(  امتياز  10      استعداد آزمون  

 اجراي به نياز كه خاص موارد در خود بررسيهاي از تواند مي مشاور ـ 1تبصره
 اي مشاوره بررسيهاي امتياز 10 جزء آن امتياز كه كند استفاده ، باشد ديگر آزمونهاي

 .شد خواهد لحاظ
 رشته همانند اسالمي معارف و علوم رشته رغبت و استعداد آزمون امتياز ـ 2تبصره

 .باشد مي انساني علوم و ادبيات
 را تّكاييا خود كارگاه يا هنر درسهاي از يك هيچ آموز دانش كه مواردي در ـ 3تبصره

 در مشاور نظر امتياز به كاردانش شاخه براي معلّم نظر امتياز باشد نكرده انتخاب
 .شود مي اضافه 5 شماره برگ نمون

 )امتياز 5( آموز دانش از خواهي نظر برگ نمون امتيازهاي ـ 113ـ3

 پنجم انتخاب هارمچ انتخاب سوم انتخاب دوم انتخاب اول انتخاب
 و ششم انتخاب
 نكرده انتخاب

 امتيازصفر امتياز يكامتيازدوامتيازسهامتيازچهارامتيازپنج

  )امتياز 5( والدين از نظرخواهي برگ نمون هاي امتياز ـ 113ـ4

 پنجم انتخاب چهارم انتخاب سوم انتخاب دوم انتخاب اول انتخاب
 و ششم انتخاب
 نكرده انتخاب

 امتيازصفر امتياز يكامتيازدوامتيازسهامتيازچهارامتيازپنج

  )امتياز 10( معلّمان از نظرخواهي برگ نمون امتيازهاي ـ 113ـ 5
 جواب بي ضعيف متوسط خوب خوب خيلي عالي

 صفرامتياز امتياز دوامتيازچهارامتيازششامتيازهشتامتياز ده
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 ، ايثارگران ، بزرگساالن آموزشي واحدهاي آموزان دانش تحصيلي هدايت ـ 114ماده
 ضوابط تابع تطبيقي آموز دانش و آزاد داوطلبان ، استثنايي ، رخشان استعدادهاي

  .باشد مي خود خاص
 و  مشاوره كلّ اداره توسط آموزان دانش تحصيلي هدايت اجرايي نامه شيوه ـ 115ماده

 .شود مي ابالغ استانها به و تنظيم دارسم بهداشت
 موضوع )واحدي - سالي( روزانه متوسطه ساله سه دوره آموزشي نامه آئين : موضوع
 و 236 و 234 و 233 و 232 جلسات در 31/5/78 - 00277/400 شماره خشنامهب

 بازنگري مورد 8/6/79 و 25/5/79 و 11/5/79 و 5/5/79 و 4/5/78 مورخ 237
 شوراي دوم گروه تصويب به تبصره 96 و ماده 115 و فصل پنج در و گرفت قرار
 )متوسطه آموزش جديد نظام اجرائي هيأت( پرورش و موزشآ نظام بنيادي تغيير
/   .شود گذارده اجرا وردم به است صحيح رسيد

/ /
  

 
  مظفر حسين

 پرورش و آموزش وزير
  
  
 الزم اقدام و اطالع جهت ............................ سازمان / كلّ اداره /دفتر به -رونوشت  

  .شود مي ايفاد
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  تعالی باسمه
  معلمان از نظرخواهي :2 شماره برگ نمون
    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   : درس ليست
 هاي فعاليت جريان در خود مشاهده به توجه با است خواهشمند :محترم همكار

 در زير مالكهاي براساس جاري تحصيلي سال طول در آموزان دانش آموزشي
 متوسط )6( خوب )8( خوب خيلي )10( عالي هاي مقياس براساس مربوط ستون

  .نمائيد امتيازگذاري )2( ضعيف )4(
  درسها در وابتكارعمل وخالقيت عالقمندي -2      شده كارارائه درواحدهاي فعال شركت -1
   انتقال و يادگيري سرعت -4 وقفه بدون محوله وظايف و تكاليف انجام -3
  

 خانوادگينامونامرديف
 آموزدانش

   خانوادگينامونامرديف امتياز آموزي دانش شماره
 آموز دانش

امتيازآموزي دانش شماره

1    21    

2    22    
3    23    
4    24    
5    25    
6    26    
7    27    
8    28    
9    29    
10    30    
11    31    
12    32    
13    33    
14    34    
15    35    
16    36    
17    37    
18    38    
19    39    
20    40    

  امضا  برگ نمون آوري جمع مسؤول خانوادگي ونام نام                          امضاء  :معلّم خانوادگي نام و امن          
  

  :تحويل تاريخ                                                              :تنظيم تاريخ                          
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  تعالی باسمه
  3 شماره برگ نمون
  :گرامي آموز دانش
 ، شما سرنوشت تعيين در آن نقش و تحصيلي رشته يا شاخه صحيح انتخاب اهميت به نظر

 به نسبت )الزم آگاهيهاي كسب و مشورت از پس( را خود عالقمندي است خواهشمند
  .فرماييد ثبت زير جدول در اولويت ترتيب به تحصيلي هاي رشته يا شاخه از يك هر

 علوم و ادبيات - 3 اي حرفه و فنّي -2 كاردانش -1 : تحصيلي هاي رشته و ها شاخه نام
  فيزيك رياضي -6 تجربي علوم -5 اسالمي معارف و علوم - 4 انساني

 0 1 2 3 4 5 امتياز
 ششم انتخاب پنجم انتخاب چهارمانتخاب سومانتخاب دومانتخاب اولانتخاب مقياس

      يارشتهشاخهنام
  :مشاور خانوادگي نام و نام                                               :آموز دانش خانوادگي نام و نام              
  :برگ نمون دريافت تاريخ                                                     :برگ نمون تنظيم تاريخ                

  امضاء                                                                            امضاء                            
-------------------------------------------------------------------  

   تعالی باسمه
  4 شماره برگ نمون
  :گرامي والدين

 عزيزان سرنوشت تعيين در آن نقش و تحصيلي رشته يا شاخه صحيح انتخاب اهميت به نظر
 هاي رشته يا شاخه از يك هر به نسبت را خود عالقمندي است خواهشمند ، شما

 آگاهيهاي كسب و مشورت از پس( كند تحصيل آنها در فرزندتان مايليد كه تحصيلي
  .فرماييد ثبت زير جدول در اولويت ترتيب به ، )الزم

 علوم و ادبيات - 3 اي حرفه و فنّي -2 كاردانش -1 : تحصيلي هاي رشته و ها شاخه نام
  فيزيك رياضي -6 تجربي علوم -5 اسالمي معارف و علوم - 4 انساني

 0 1 2 3 4 5 امتياز
 انتخاب ششم انتخاب پنجم چهارمانتخاب انتخاب سوم انتخاب دوم انتخاب اول مقياس

      يارشتهشاخهنام
  :آموز دانش خانوادگي نام و نام           
  :مشاور خانوادگي نام و نام                                            :آموز دانش ولي خانوادگي نام و نام          

  :برگ نمون دريافت تاريخ                                                     :برگ نمون تنظيم تاريخ                
  امضاء                                                                 :آموز دانش ولي امضاء                 
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  چهارم فصل به مربوط تعاريف
 )آموزان دانش تحصيلي پيشرفت ارزشيابي و سنجش ضوابط(

 كاركنان مشترك همكاري با و معين برنامه طبق كه است امتحاناتي داخلي امتحاناتـ 
 داخلي امتحانات در .شود مي انجام مدير زيرنظر آموزشي واحد اداري و آموزشي

 .باشد مي مربوط معلّمان عهده بر امتحاني اوراق تصحيح و سوالها تهيه
 سؤالهاي و معين برنامه طبق درسها از بعضي در كه است امتحاناتي هماهنگ امتحاناتـ 

 و سنجش كلّ اداره توسط استان يك سراسر در يا و كشور سراسر در يكسان
 و آموزش كلّ اداره / استان پرورش و آموزش كلّ اداره يا و تحصيلي ارزشيابي
 مدير نظر زير آموزشي واحد محل در و تهيه /كشور از خارج مدارس پرورش
 معلّمان عهده بر امتحاني اوراق تصحيح هماهنگ امتحانات در .شود مي انجام
 .باشد مي مربوط

 سراسري بصورت كه است متوسطه سوم پايه از درسهايي امتحانات نهائي امتحاناتـ 
 و سنجش كلّ اداره توسط ، يكسان سؤالهاي و همزمان برنامه با )كشوري(

 اداره / استان پرورش و آموزش كلّ اداره نظر زير و شود مي تهيه تحصيلي ارزشيابي
 امتحانات اجرايي عوامل بوسيله / كشور از خارج مدارس پرورش و آموزش كلّ

 معين مناطق و شهرستانها پرورش و آموزش ادارات طرف از كه )ممتحنه هيأت(
 اوراق تصحيح و امتحان برگزاري نهائي امتحانات در .شد خواهد برگزار شود مي

 .شود مي انجام متمركز بصورت
 دوره پايان در سوم پايه آموزان دانش براي كه است امتحاناتي تابستاني دوره امتحاناتـ 

 .شود مي برگزار تابستاني
 و اول هاي پايه آموزان دانش براي كه است درسهايي امتحانات ماه شهريور امتحاناتـ 

 درسها آن در قبولي نمره كسب به موفّق ماه خرداد امتحانات از پس كه دوم
 كه شود مي برگزار آموزشي واحد همان در امتحانات اين و شود مي برگزار اند نشده

  .است شده برگزار تحصيلي سال آن در دوم نوبت پاياني امتحانات
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 تابستان پايان تا كه سوم پايه آموزان دانش براي كه است امتحاناتي ماه دي امتحاناتـ 
 برگزار ماه دي در شوند نمي مربوط شاخه / رشته درسهاي كلّيه گذراندن به موفّق
 .شود مي

 .شود مي منظور معدل نوع سه متوسطه دوره طول در آموز دانش هر براي : معدلـ 
 هر طول در آموز دانش  شده ارائه درسهاي  واحدهاي تعداد اساس بر :ساالنه معدل )الف

 .شود مي اعالم و محاسبه نامه  آئين اين 71 ماده با مطابق و تحصيلي سال
 داده نهايي امتحان آموز دانش كه درسهايي شده پذيرفته نمره براساس :كتبي معدل )ب

 .شود مي اعالم و محاسبه نامه آئين اين 82 ماده با مطابق و است
 متوسطه دوره طول در آموز دانش كه درسهايي شده پذيرفته نمره براساس :كلّ معدل )ج

  .شود مي اعالم و محاسبه نامه آئين اين 92 ماده با مطابق و است گذرانده
اصالح در راي (  :ترك تحصيل به يكي از موارد ذيل اطالق مي شود  :ترك تحصيلـ 

  ) 86/   4/  26شوراي عالي  750
  .واحد آموزشي ثبت نام نكرده باشد دانش آموز در )الف 
و يا ) سال تمام  18در صورت داشتن حداقل (  دانش آموز بنا به درخواست خود) ب 

  .ولي خود  از ادامه تحصيل انصراف دهد
  .دانش آموز، برابر مقررات از تحصيل در واحد آموزشي محروم شده باشد) ج 
وقفه تحصيلي به موردي اطالق مي شود كه دانش آموز پس از ثبت  :وقفه تحصيليـ 

ي ادامه تحصيل دهد و در امتحانات نوبت نام به داليل موجه نتواند در واحد آموزش
 .دوم و شهريورماه هيچيك از دروس شركت نكند
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 و آموزش نظام بنيادي تغيير شوراي دوم گروه جلسه بيستمين و دويست در صادره رأي
 23/1/79 مورخ )متوسطه آموزش جديد نظام اجرايي هيأت( پرورش

 كاردانش شاخه مهارتي هاي رشته ريزي برنامه نامه شيوه : موضوع
  شيوه نامه برنامه ريزي رشته هاي مهارتي شاخه كاردانش 

ساله متوسطه شيوه سالي   نامه آموزشي دوره سه فصل اول آيين 3ماده  3در اجراي بند 
هاي مهارتي شاخه كاردانش با توجه به شرايط و  واحدي تعيين و تصويب رشته

تناسب امكانات اجرايي براساس حداقل  اي موردنياز جامعه و به مقتضيات حرفه
واحد درسي از عناوين و مواد آموزشي مشمول فصل اول و دوم  20معادل 
، هيأت محترم وزيران و 28/9/71ه ، مورخ /444/ت/27763نامه شماره  تصويب

نياز انجام  نياز هر استاندارد مهارتي به تعداد مورد نياز يا هم  همچنين دروس پيش
   .گيرد

 سازي استانداردهاي مهارت و احتساب دروس پيش كه پس از معادل در صورتي )الف
هاي  ، تعداد واحدهاي دروس مهارت يا پودمان نياز مربوط به هر رشته نياز يا هم

 درسي آن رشته با برنامه ، باشد درسي واحد 43مهارت در رشته مربوط كمتر از 
  .شد يل خواهدواحد تكم 43تا سقف  تلفيق مناسب از موارد زير

  : واحد دروس تكميل مهارت از قبيل 9حداكثر  ـ 1
  .واحد 2كارآفريني  -   
  .واحد 2بهداشت و ايمني كار  -   

  .واحد 1قانون كار  -   
  ).واحد  4حداكثر (كارورزي  -   
  .دروس اختياري ـ 2

مطابق  الذكر به تعداد موردنياز تعيين عناوين و ارائه دروس اختياري فوق ـ تبصره
به شرايط و مقتضيات  فهرست دروس اختياري مصوب هر گروه يا رشته مهارتي بنا
آموزشي محل تحصيل  محلّي و وضعيت آموزشي هر منطقه توسط مدير واحد

  .گرفت خواهد  انجام آموز دانش
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 هريك به مربوط استانداردهاي تعيين و مهارتي هاي رشته عناوين تصويب منظور به )ب
 دستگاههاي و پرورش و آموزش وزارت سياستهاي كردن هماهنگ نيز و آنها از

 شاخه آموزشهاي هماهنگي كميته كاردانش شاخه اجراي و توسعه در اجرايي
 كميته دبيرخانه( مهارتي آموزشهاي و كاردانش دفتر در زير تركيب با كاردانش
 تشكيل )وزيران محترم يأته نامه تصويب 20 ماده موضوع شوراي همكاري

كه  7/6/81شوراي عالي آموزش وپرورش مورخ  677به مصوبه جلسه ( : شود مي
صفحه . (ابالغ شده است توجه شود 16/6/81مورخ  8/2555/120طي شماره 

177( ( 
  .)كميته مسؤول( مهارتي آموزشهاي و كاردانش دفتر كل مدير -1
 .)كميته دبير( مهارتي آموزشهاي و كاردانش دفتر آموزشي معاون -2
  . مورد حسب ذيربط دستگاه نماينده -3
 و ريزي برنامه دفتر معرفي با درسي ريزي برنامه در كافي تجربه با صاحبنظر نفر يك -4

  .كاردانش و اي حرفه و فني آموزشهاي تأليف
 دفتر معرفي با كارداني هاي دوره ريزي دربرنامه كافي تجربه با صاحبنظر نفر يك -5

 .عالي مدارس امور
 در صاحبنظر افراد از جلسات دستور به توجه با مورد حسب ، تواند مي مذكور كميته

 .آورد عمل به دعوت اشتغال بخش نيازهاي و مهارتي آموزشهاي ريزي برنامه امور
 در نياز پيش دروس و الف بند موضوع دروس تعيين ، آموزشي هاي برنامه تدوين )ج

 كتابهاي و مواد تعيين ، مهارت پودمانهاي تعيين ، مهارتي هاي رشته از يك هر
 هر در مهارت استانداردهاي آموزشي اهداف به نيل براي آموزشي كمك و آموزشي

 با ، گردد مي تعيين نامه شيوه اين مقررات و ضوابط براساس كه ها رشته از يك
 آموزشهاي تأليف و ريزي برنامه دفتر توسط مقررات و ضوابط ساير رعايت

 .گرفت خواهد انجام كاردانش و اي وحرفه فني
 اجرايي هيأت جلسه بيستمين و دويست در كاردانش شاخه مهارتي هاي رشته ريزي برنامه نامه شيوه : موضوع

  .شود گذارده اجرا مورد به است صحيح .رسيد تصويب به متوسطه جديد نظام
  

  اصغرفاني علي
    آموزشي معاون
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 سوم سال در كه اي حرفه و فني ي شاخه و نظري ي شاخه هاي رشته هاي درس عناوين
  : آيد مي بعمل نهايي امتحان آنها از متوسطه

 تعداد ها درسعناوين رشته شاخه

  نظري
 

 فيزيك  –رياضي

 )3(ادبيات فارسي * 5493

10 

 )3(تعليمات ديني وقرآن * 5491

 جبرواحتمال* 5507

 حسابان* 5509

 )3(خارجي زبان * 5500

 )3(زبان فارسي * 5492

 وآزمايشگاه)3(شيمي * 5503

 )3(عربي * 5496

 ]رياضي فيزيك [وآزمايشگاه )3(فيزيك * 5501

 )2(هندسه * 5508

 علوم تجربي

 )3(ادبيات فارسي * 5493

10 

 )3(تعليمات ديني وقرآن * 5491

 ]علوم تجربي )[3(رياضي * 5510

 )3(زبان خارجي * 5500

 )3(زبان فارسي * 5492

 زمين شناسي* 5516

 وآزمايشگاه)2(زيست شناسي * 5515

 وآزمايشگاه)3(شيمي * 5503

 )3(عربي * 5496

علوم ومعارف 
  اسالمي

 )2(اخالق * 5548

10  

 ]انساني [ادبيات فارسي تخصصي * 5495

 )2(اصول عقايد * 5537

 )2(تاريخ اسالم * 5541

 )2(تفسيروعلوم قرآني * 5544

 )2(جامعه شناسي * 5519

 )3(زبان خارجي * 5500

 ]انساني [زبان فارسي تخصصي * 5494

 ]رشته معارف )[3(عربي * 5539

 فلسفه ومنطق* 5525

 الكتروتكنيك فني و حرفه اي

 )3(تعليمات ديني وقرآن* 5491

5 
 ]فني وحرفه اى)[3(رياضي* 1515
 ACماشينهاى الكتريكي* 2135
 DCماشينهاى الكتريكي* 2134
 مدارهاى الكتريكي* 2072
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  تعداد عناوين درس ها رشته شاخه

  فني و حرفه اي

 الكترونيك

 )2(الكترونيك عمومي* 2094

5 
 )3(تعليمات ديني وقرآن* 5491
 ]فني وحرفه اى)[3(رياضي* 1515
 مباني مخابرات وراديو* 2097
 مدارهاى الكتريكي* 2072

الكترونيك و 
 مخابرات دريايي

 )3(تعليمات ديني وقرآن* 5491

5 
 ]فني وحرفه اى)[3(رياضي* 1515
 ]فني وحرفه اى)[2(فيزيك* 1514
 ]مخابرات دريايي )[2(مباني برق* 3049
 مباني مخابرات وراديو* 2097

 پشتيباني صحنه

 تاريخ هنرجهان* 3433

5 

 )3(تعليمات ديني وقرآن * 5491

 حجم شناسي* 3975

 ]صحنه [طراحي تخصصي * 3976

 ]پشتيباني صحنه )[1(نقشه كشي * 3974

 تاسيسات

 تاسيسات برودتي* 1863

5 

 تاسيسات حرارتي* 1861

 )3(تعليمات ديني وقرآن * 5491

 ]فني وحرفه اى )[3(رياضي * 1515

 نقشه كشي تاسيسات* 1855

 تربيت بدني

 )3(تعليمات ديني وقرآن * 5491

5 

 تغذيه وبهداشت موادغذايي* 4143

 جدول مسابقات ورزشي* 4473

 شناخت تاسيسات واماكن ورزشي* 4474

 )1(فيزيولوژى * 4470

 چاپ

 )3(تعليمات ديني وقرآن * 5491

5 

 تكنولوژى چاپ* 1984

 ]فني وحرفه اى )[3(رياضي * 1515

 )چاپ (محاسبات فني تخصصي * 1986

 موادشناسي چاپ* 1985

حسابدارى 
 بازرگاني

 )2(اصول حسابدارى * 3955

5 

 )3(تعليمات ديني وقرآن * 5491

 )مقدماتي (شركتهاحسابدارى * 3960

 حسابدارى صنعتي مقدماتي* 3959

 )2(مفاهيم وروشهاى آمارى * 3958
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  تعداد عناوين درس ها رشته شاخه

  فني و حرفه اي

 ساخت وتوليد

 اجزائماشين* 1522

5 

 )3(تعليمات ديني وقرآن * 5491

 )ساخت وتوليد (رسم فني تخصصي * 1549

 ]فني وحرفه اى )[3(رياضي * 1515

 ]ساخت وتوليد )2[ (محاسبات فني * 1553

 ساختمان

 )84-85از (ايستايي ساختمان* 2692

5 

 )3(تعليمات ديني وقرآن * 5491

 ]فني وحرفه اى )[3(رياضي * 1515

 فن آورى ساختمانهاى بتني* 2695

 فن آورى ساختمانهاى فلزى* 2694

 )83-84تا(ملي وضوابطعمومي ساختمان مقررات* 2693

 سراميك

 )3(تعليمات ديني وقرآن * 5491

5 

 ]فني وحرفه اى )[3(رياضي * 1515

 )84-85از (شكل دادن وپخت سراميك* 2518

 )83-84تا(شيمي تخصصي سراميك* 2521

 ماشين آالت سراميك* 2517

 محاسبات درسراميك* 2519

 سينما

 تاريخ سينما* 3877

5 

 )تاريخ هنرايران* 3432(تحليل فيلم* 3875

 )3(تعليمات ديني وقرآن * 5491

 زيبايي شناسي ودرك تصوير* 3876

 )2(كارگاه نگارش * 3872

صنايع چوب 
 وكاغذ

 )3(تعليمات ديني وقرآن * 5491

5 

 تكنولوژى سازه هاى چوبي* 1949

 ومكانيكي چوبخواص فيزيكي * 1947

 ]فني وحرفه اى )[3(رياضي * 1515

 )صنايع چوب 2)محاسبات فني * 1950

 صنايع شيميائي

 )3(تعليمات ديني وقرآن * 5491

5 

 ]فني وحرفه اى )[3(رياضي * 1515

 )1(شيمي تجزيه * 2408

 عمليات دستگاهي درصنايع شيميايي* 2409

 شيمياييفرايندهاى * 2410
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  تعداد  عناوين درس ها رشته شاخه

  فني و حرفه اي

 صنايع غذايي

 اصول تغذيه* 4631

5 

 اصول كنترل كيفيت* 4630

 ]صنايع غذايي [بهداشت وايمني كار* 4634

 )3(تعليمات ديني وقرآن * 5491

 سردخانه وانبار* 4633

 صنايع فلزى

 اجزائماشين* 1522

5 

 )3(تعليمات ديني وقرآن * 5491

 )83-84تا] (صنايع فلزى [حفاظت وايمني * 1713

 )84-85از ) (صنايع فلزى (رسم فني تخصصي * 1710

 ]فني وحرفه اى )[3(رياضي * 1515

 )صنايع فلزى (محاسبات فني تخصصي * 1711

 صنايع نساجي

 بافندگي* 2467

5 

 تاسيسات نساجي* 2471

 )3(تعليمات ديني وقرآن * 5491

 چاپ وتكميل پارچه* 2468

 ]فني وحرفه اى )[3(رياضي * 1515

 طراحي ودوخت

 الياف نساجي* 3464

5 

 تاريخ هنرجهان* 3433

 )3(تعليمات ديني وقرآن * 5491

 طراحي اندام ولباس* 3465

 )2(كارگاه الگو * 3461

 كامپيوتر

 )84-85تا(آشنايي باشبكه* 4302

5 

 )85-86از(بانك اطالعاتي* 4314

 )84-85تا(برنامه سازى تجارى* 4300

 )3(تعليمات ديني وقرآن * 5491

 ]فني وحرفه اى )[3(رياضي * 1515

 )84- 85تا](كامپيوتر [زبان تخصصي * 4295

 )85-86از](كامپيوتر [زبان تخصصي * 4310

 )85-86از(شبكه هاى كامپيوترى* 4315

  كودكياري
  )86-87از(

 بهداشت رواني* 41477

5  
 بيماريهاي شايع كودكان* 4142

 )3(تعليمات ديني وقرآن * 5491

 تغذيه و بهداشت مواد غذايي* 4143

 فعاليتهاي آموزشي پيش دبستاني* 4147
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  تعداد  عناوين درس ها رشته شاخه

 گرافيك  

 تاريخ هنرجهان* 3433

5 

 )3(تعليمات ديني وقرآن * 5491

 )2(طراحي * 3663

 علم مناظرومرايا* 3435

 مباني تصويرسازى* 3666

 فني و حرفه اي

 متالورژى

 اصول متالورژيكي ريخته گرى* 2340

5 

 )3(تعليمات ديني وقرآن * 5491

 رسم مدل وقالب* 2347

 ]فني وحرفه اى )[3( رياضي* 1515

 )متالورژى (محاسبات فني تخصصي * 2346

 مديريت خانواده

 بهداشت خانواده* 4228

5 

 )3(تعليمات ديني وقرآن * 5491

 حقوق خانواده دراسالم* 4232

 خانواده دراسالم* 4229

 روانشناسي رشد* 4231

 مرمت آثارفرهنگي

 نظرى مرمتپيشينه ومباني * 3615

5 

 تاريخ هنرجهان* 3433

 )3(تعليمات ديني وقرآن * 5491

 سيرتحول موادمعدني* 3614

 فرسايش وپوسيدگي موادمعدني* 3616

 معدن

 اكتشاف معدن* 2588

5 

 )3(تعليمات ديني وقرآن * 5491

 ]فني وحرفه اى )[3(رياضي * 1515

 فرآورى موادمعدني* 2589

 ]فني وحرفه اى )[2(فيزيك * 1514

 مكانيك خودرو

 اجزائماشين* 1522

5 

 )3(تعليمات ديني وقرآن * 5491

 )مكانيك خودرو (رسم فني تخصصي * 1892

 ]فني وحرفه اى )[3(رياضي * 1515

 ]مكانيك خودرو )[2(محاسبات فني * 1893

مكانيك موتورهاى 
 دريائي

 وديناميك مقدماتياستاتيك * 2998

5 

 )3(تعليمات ديني وقرآن * 5491

 ]فني وحرفه اى )[3(رياضي * 1515

 مباني هيدروليك صنعتي* 2999

 محيطزيست دريايي* 3000
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  تعداد  عناوين درس ها رشته شاخه

 فني و حرفه اي

 ناوبرى

 )3(تعليمات ديني وقرآن * 5491

5 

 ]وحرفه اى فني )[3(رياضي * 1515

 زبان تخصصي ناوبرى* 2960

 مباني رادارووسايل كمك ناوبرى* 2955

 هواشناسي* 2959

 نقشه بردارى

 )3(تعليمات ديني وقرآن * 5491

5  
 روشهاى تعيين موقعيت* 2780

 ]فني وحرفه اى )[3(رياضي * 1515

 )نقشه بردارى ) (2(كارگاه محاسبه وترسيم* 2782

 نقشه بردارى عمومي* 2781

نقشه كشي عمومي

 )3(تعليمات ديني وقرآن * 5491

5 

 ]فني وحرفه اى )[3(رياضي * 1515

 ]ساخت وتوليد )2[ (محاسبات فني * 1553

 )2(نقشه كشي * 1594

 هندسه ترسيمي* 1592

نقشه كشي معمارى

 آشنايي بابناهاى تاريخي* 3541

5 

 تاسيسات ساختمان* 3537

 )3(تعليمات ديني وقرآن * 5491

 )1(عناصروجزئيات ساختماني * 3538

 )1(متره وبرآورد * 3534

  .ساير رشته هاي فني وحرفه اي امتحان نهايي ندارند ٭  
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  جدول درسهاي عمومي دورة متّوسطه به تفكيك شاخّه تحصيلي

 نام درسرديف
  تعداد
 واحد

  شاخه تحصيلي

 كاردانشايحرفهوفنّي
 نظري

علوم تجربي و 
فيزيك–رياضي

   ادبيات و
 انسانيعلوم

  علوم و
اسالميمعارف

 × × × × × 2+2 )1(تعليمات ديني و قرآن 1
 - × × × × 2+2 )2(تعليمات ديني و قرآن 2
 - × × × × 2+1 )3(تعليمات ديني و قرآن 3
 × × × × × 2 )1(فارسيزبان  4
 × × × × × 2 )2(زبان فارسي 5
 - - × - - 2 )3(زبان فارسي 6
 × × × × × 2 )1(ادبيات فارسي 7
 × × × × × 2 )2(ادبيات فارسي 8
 - - × - - 2 )3(ادبيات فارسي 9
 × × × × × 2 )1(عربي 10
 - - × × × 2 )*2(عربي 11
 - - × - - 2 )3(عربي 12
 × × × × × 2 )1(خارجه زبان 13
 × × × × × 2 )2(زبان خارجه 14
 × × × - - 2 )3(زبان خارجي 15
 × × × × × 3 مطالعات اجتماعي 16
 × × × × × 5/2 و آزمايشگاه)1(فيزيك 17
 × × × × × 5/2 و آزمايشگاه)1(شيمي 18
 × × × × × 4 )1(رياضي 19
 - - × - × 4 )2(رياضي 20
 × × × - - 2 مدلسازيآمار و  21
 × × × × × 2 علوم زيستي و بهداشت 22
 - - × × × 2 تاريخ معاصر ايران 23
 - - × × × 3 جغرافياي عمومي و استان 24
 × × × × × 1 )1(تربيت بدني 25
 × × × × × 1 )2(تربيت بدني 26
 × × × - × 1 )3(تربيت بدني 27
  × × × × × 2 آمادگي دفاعي 28

29 
درسهاي 
 انتخابي

 × × × × × 1 )1(پرورشي
 - × × - - 1 )2(پرورشي

 × × × × × 1 تكميليياجبراني
 × × × × × 1سايردرسهاي انتخابي

 45 52 69 53 58 جمع

 عربي درسهاي عنوان تحت و شده تقسيم قسمت دو به )2(عربي درس كاردانش و فنّي هاي شاخه در
  .شد خواهد ارائه واحد يك ميزان به كدام هر سوم و دوم هاي پايه در ترتيبت به 2/2 و 1/2
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  جدول درسهاي اختصاصي رشته هاي متوسطه نظري
  رشته رياضي فيزيك  رشته علوم تجربي رشته علوم و معارف اسالمي  رشته ادبيات و علوم انساني

 واحد  نام درس رديف واحد  نام درس رديف واحد نام درس رديف واحد نام درس رديف
 2 جبرواحتمال*  1 3 ]علوم تجربي )[3(رياضي* 1 1 آشنايي بامفردات قرآن* 1 2 آرايه هاى ادبي* 1
 4 حسابان*  2 2 زمين شناسي* 2 1 احكام* 2 2]انساني[ادبيات فارسي تخصصي* 2
 3 وآزمايشگاه)2(شيمي*  3 4 وآزمايشگاه)1(زيست شناسي* 3 1 )1(اخالق* 3 2 اقتصاد* 3
 3 وآزمايشگاه)3(شيمي*  4 4 وآزمايشگاه)2(زيست شناسي* 4 1 )2(اخالق* 4 2 )1(تاريخ ادبيات ايران وجهان* 4
 3 وآزمايشگاه)2(فيزيك*  5 3 وآزمايشگاه)2(شيمي* 5 2]انساني[تخصصيادبيات فارسي* 5 2 )2(تاريخ ادبيات ايران وجهان* 5
 4 ]فيزيك رياضي[وآزمايشگاه)3(فيزيك*  6 3 وآزمايشگاه)3(شيمي* 6 3 )1(اصول عقايد* 6 4 )1(تاريخ ايران وجهان* 6
 3 مباني كامپيوتروانفورماتيك*  7 3 وآزمايشگاه)2(فيزيك* 7 3 )2(اصول عقايد* 7 3 )2(تاريخ ايران وجهان* 7
 2 )1(هندسه *  8 3]تجربي علوم[وآزمايشگاه)3(فيزيك* 8 2 )1(تاريخ اسالم* 8 2 )1(جامعه شناسي* 8
 3 )2(هندسه *  9 2 )1(هندسه* 9 2 )2(تاريخ اسالم* 9 2 )2(جامعه شناسي* 9
      10   10 4 تاريخ ايران وجهان* 10 3 )2(جغرافيا* 10
      11   11 2 )1(تفسيروعلوم قرآني* 11 3]علوم انساني [واستان)1(جغرافيا* 11
      12   12 2 )2(تفسيروعلوم قرآني* 12 2 ]علوم انساني[رياضي* 12
      13   13 2 )1(جامعه شناسي* 13 2 روانشناسي* 13
      14   14 2 )2(جامعه شناسي* 14 2 ]انساني [زبان فارسي تخصصي* 14
      15   15 3]علوم انساني[واستان)1(جغرافيا* 15 4 ]علوم انساني)[2(عربي* 15
      16    16 2 ]علوم انساني[رياضي* 16 4 ]علوم انساني)[3(عربي* 16
      17    17 2 روانشناسي* 17 3 فلسفه ومنطق* 17
      18    18 2]انساني[زبان فارسي تخصصي* 18   
      19    19 4 ]رشته معارف)[2(عربي* 19   
      20    20 5 ]رشته معارف)[3(عربي* 20   
      21    21 3 فلسفه ومنطق* 21   
      22    22 1 فن سخنورى* 22   
      23    23 1 قرائت وتجويدقرآن* 23   

  27 جمع  27 جمع 51 جمع 44 جمع
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  مواد و ساعات هفتگي و تعداد واحدهاي درسي رشته ادبيات و علوم انساني    شاخه متوسطه نظري
  

 پايه سوم  پايه دوم   مشتركپايه اول
  پيش نياز ساعت واحد  نام درس رديف  ساعت واحد نام درس رديف  ساعت واحد نام درس رديف

 . 2 2 آرايه هاى ادبي* 1  2 2 آمادگي دفاعي* 1  2 2 )1(ادبيات فارسي* 1
 . 2 2]انساني[تخصصي فارسي ادبيات* 2  2 2 آمارومدلسازى* 2  2 1 )1(تربيت بدني* 2
 . 2 2)2(تاريخ ادبيات ايران وجهان * 3  2 2 )2(ادبيات فارسي* 3  4 4 )1(تعليمات ديني وقرآن* 3
 . 3 3 )2(تاريخ ايران وجهان * 4  2 2 اقتصاد* 4  4 4 )1(رياضي* 4
 . 2 1 )3(تربيت بدني * 5  2 2 )1(تاريخ ادبيات ايران وجهان* 5  3 3 )1(زبان خارجي* 5
 . 3 3 )3(تعليمات ديني وقرآن * 6  4 4 )1(تاريخ ايران وجهان* 6  2 2 )1(فارسيزبان* 6
 )1(جامعه شناسي * 2 2 )2(جامعه شناسي * 7  2 1 )2(تربيت بدني* 7  3 2.5 وآزمايشگاه)1(شيمي* 7
 . 4 3 )2(جغرافيا * 8  3 3 )2(تعليمات ديني وقرآن* 8  2 2 )1(عربي* 8
 . 2 2 روانشناسي* 9  2 2 )1(جامعه شناسي* 9  2 2 وبهداشتعلوم زيستي* 9
 . 2 2 ]علوم انساني [رياضي * 10  4 3]علوم انساني[واستان)1(جغرافيا* 10  3 2.5 وآزمايشگاه)1(فيزيك* 10
 . 2 2 )3(زبان خارجي * 11  2 2 )2(زبان خارجي* 11  3 3 مطالعات اجتماعي* 11
12 

  انتخابي
 . 3 2 ]انساني[تخصصي فارسي زبان* 12  3 2 ]علوم انساني)[2(زبان فارسي* 12  2  1 پرورشي

 ]علوم انساني )[2(عربي * 4 4 ]علوم انساني )[3(عربي * 13  4 4 ]علوم انساني)[2(عربي* 13  2  1 تكميليياجبراني 13

 . 3 3 فلسفه ومنطق* 14  2 1 )پرورشي(درس انتخابي 14  2  1سايردرسهاي انتخابي 14
   36 33  جمع  36 32 جمع  36  31 جمع
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  شاخه متوسطه نظري    رياضي فيزيكمواد و ساعات هفتگي و تعداد واحدهاي درسي رشته 
  

 پايه سوم  پايه دوم   پايه اول مشترك
  پيش نيازساعت واحد  نام درس رديف   ساعت واحد  نام درس رديف   ساعت واحد  نام درس رديف

 . 2 2 )3(ادبيات فارسي *  1    2 2 آمادگي دفاعي*  1    2 2 )1(ادبيات فارسي *  1

 . 2 2 تاريخ معاصرايران*  2    2 2 آمارومدلسازى*  2    2 1 )1(تربيت بدني *  2

 . 2 1 )3(تربيت بدني *  3    2 2 )2(ادبيات فارسي *  3    4 4 )1(تعليمات ديني وقرآن *  3

 . 3 3 )3(وقرآن تعليمات ديني *  4    2 1 )2(تربيت بدني *  4    4 4 )1(رياضي *  4

 )2(رياضي * 2 2 جبرواحتمال*  5    3 3 )2(تعليمات ديني وقرآن *  5    3 3 )1(زبان خارجي *  5

 )2(رياضي * 4 4 حسابان*  6    3 3 جغرافياى عمومي واستان*  6    2 2 )1(زبان فارسي *  6

 . 2 2 )3(زبان خارجي *  7    4 4 )2(رياضي *  7    3 2.5 وآزمايشگاه)1(شيمي *  7

 . 2 2 )3(زبان فارسي *  8    2 2 )2(زبان خارجي *  8    2 2 )1(عربي *  8

 وآزمايشگاه)2(شيمي * 4 3 وآزمايشگاه)3(شيمي *  9    2 2 ]سايررشته ها )[2(زبان فارسي *  9    2 2 علوم زيستي وبهداشت*  9

 . 2 2 )3(عربي *  10    4 3 وآزمايشگاه)2(شيمي *  10    3 2.5 وآزمايشگاه)1(فيزيك *  10

 وآزمايشگاه)2(فيزيك * 5 4]فيزيك رياضي[ آزمايشگاهو)3(فيزيك*  11    2 2 ]سايررشته ها )[2(عربي *  11    3 3 مطالعات اجتماعي*  11

12  
  انتخابي

  3 3 مباني كامپيوتروانفورماتيك* 12    4 3 وآزمايشگاه)2(فيزيك * 12    2  1 پرورشي
 )1(هندسه * 3 3 )2(هندسه * 13    2 2 )1(هندسه * 13    2  1 تكميليياجبراني  13

          2 1 )پرورشي(درس انتخابي   14    2  1 سايردرسهاي انتخابي  14
    36  33  جمع    36  32  جمع    36  31  جمع
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  شاخه متوسطه نظري    علوم تجربيمواد و ساعات هفتگي و تعداد واحدهاي درسي رشته 
  

 پايه سوم  پايه دوم   پايه اول مشترك
  پيش نيازساعت واحد  نام درس رديف  ساعت واحد نام درس رديف  ساعت واحد نام درس رديف

 . 2 2 آمارومدلسازى*  1  2 2 آمادگي دفاعي * 1  2 2 )1(ادبيات فارسي* 1

 . 2 2 )3(ادبيات فارسي *  2  2 2 )2(ادبيات فارسي * 2  2 1 )1(تربيت بدني* 2

 . 2 2 تاريخ معاصرايران*  3  2 1 )2(تربيت بدني * 3  4 4 )1(تعليمات ديني وقرآن* 3

 . 2 1 )3(بدني  تربيت*  4  3 3 )2(تعليمات ديني وقرآن * 4  4 4 )1(رياضي* 4

 . 3 3 )3(تعليمات ديني وقرآن *  5  3 3 جغرافياى عمومي واستان* 5  3 3 )1(زبان خارجي* 5

 )2(رياضي * 3 3 ]علوم تجربي )[3(رياضي *  6  4 4 )2(رياضي * 6  2 2 )1(زبان فارسي* 6

 . 2 2 )3(زبان خارجي *  7  2 2 )2(زبان خارجي * 7  3 2.5 وآزمايشگاه)1(شيمي* 7

 . 2 2 )3(زبان فارسي *  8  2 2 ]سايررشته ها )[2(زبان فارسي * 8  2 2 )1(عربي* 8

 . 2 2 زمين شناسي*  9  4 4 وآزمايشگاه)1(زيست شناسي * 9  2 2 علوم زيستي وبهداشت* 9

وآزمايشگاه)1(شناسي زيست* 4 4 وآزمايشگاه)2(زيست شناسي*  10  4 3 وآزمايشگاه)2(شيمي * 10  3 2.5 وآزمايشگاه)1(فيزيك* 10
 وآزمايشگاه)2(شيمي * 4 3 وآزمايشگاه)3(شيمي *  11  2 2 ]سايررشته ها )[2(عربي * 11  3 3 مطالعات اجتماعي* 11

12 
  انتخابي

 . 2 2 )3(عربي * 12   4 3 وآزمايشگاه)2(فيزيك* 12  2  1 پرورشي

 وآزمايشگاه)2(فيزيك * 4 3]تجربي علوم[وآزمايشگاه)3(فيزيك* 13   2 2 )1(هندسه* 13  2  1 تكميليياجبراني 13

   2 1 )پرورشي(درس انتخابي   14        2  1سايردرسهاي انتخابي 14
    36  33  جمع  36 32 جمع  36  31 جمع
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  ي    شاخه متوسطه نظريمالاسو معارف مواد و ساعات هفتگي و تعداد واحدهاي درسي رشته علوم 
  

 پايه سوم  پايه دوم   پايه اول مشترك
  پيش نياز ساعت واحد  نام درس رديف  ساعت واحد نام درس رديف  ساعت واحد نام درس رديف

 .  1 )2(اخالق * 1   1 آشنايي بامفردات قرآن* 1  2 2 )1(ادبيات فارسي* 1
 .  2]انساني[تخصصي فارسي ادبيات* 2   2 آمادگي دفاعي* 2  2 1 )1(تربيت بدني* 2
 .  3 )2(اصول عقايد * 3   2 آمارومدلسازى* 3  4 4 )1(تعليمات ديني وقرآن* 3
 .  2 )2(تاريخ اسالم * 4   1 احكام* 4  4 4 )1(رياضي* 4
 .  4 تاريخ ايران وجهان* 5   1 )1(اخالق* 5  3 3 )1(زبان خارجي* 5
 .  1 )3(تربيت بدني * 6   2 )2(ادبيات فارسي* 6  2 2 )1(زبان فارسي* 6
 .  2 )2(تفسيروعلوم قرآني * 7   3 )1(اصول عقايد* 7  3 2.5 وآزمايشگاه)1(شيمي* 7
 )1(جامعه شناسي *  2 )2(جامعه شناسي * 8   2 )1(تاريخ اسالم* 8  2 2 )1(عربي* 8
 .  2 روانشناسي* 9   1 )2(تربيت بدني* 9  2 2 علوم زيستي وبهداشت* 9
 .  2 ]علوم انساني [رياضي * 10   2 )1(تفسيروعلوم قرآني* 10  3 2.5 وآزمايشگاه)1(فيزيك* 10
 .  2 )3(زبان خارجي * 11   2 )1(جامعه شناسي* 11  3 3 مطالعات اجتماعي* 11
12 

  انتخابي
 .  2]انساني[زبان فارسي تخصصي* 12   3]علوم انساني[واستان)1(جغرافيا* 12  2  1 پرورشي

 ]رشته معارف )[2(عربي *  5 ]رشته معارف )[3(عربي * 13   2 )2(زبان خارجي* 13  2  1 تكميليياجبراني 13

  . 3 فلسفه ومنطق* 14   2 ]علوم انساني)[2(زبان فارسي* 14  2  1درسهاي انتخابيساير 14
  . 1 فن سخنورى* 15   4 ]رشته معارف)[2(عربي* 15      
        1 قرائت وتجويدقرآن* 16     

   36 33  جمع  36 32 جمع  36  31 جمع
  
  
  
  
  


