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 مجلس شوراي اسالمي 72قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب سال  9و  8ماده 

 یتخلفات ادار -دوم  فصل

 :است ریبه قرار ز یتخلفات ادار -8ماده  

 یادار ای یاعمال و رفتار خالف شئون شغل (1

 و مقررات مربوط نینقض قوان (2

 آنها بدون دلیل یقانون در انجام امور ریتاخ ایانجام ندادن  ایارباب رجوع در  یتینارضا جادیا (3

 تیثیتهمت و افترا، هتک ح رادیا (4

 یاخاذ (5

 اختالس (6

 و مقررات نسبت به اشخاص نیقوان یدر اجرا یادارریروابط غ ایاعمال غرض  ای ضیتبع (7

 یخدمت در خالل ساعات موظف ادار ترک (8

 تکرار خروج از آن بدون کسب مجوز ایورود به محل خدمت  ریکرار در تاخت (9

 یدولتخسارات به اموال  رادیا ،یتسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولت  (10

 یاسرار و اسناد محرمانه ادار یافشا  (11

 گانهیمجاز با اتباع ب ریارتباط و تماس غ  (12

 یادار فیباالتر در حدود وظا یها مقام یدستورها یاز اجرا یچیسرپ  (13

 محول شده فیدر انجام وظا یانگاربا سهل  یکار کم (14

 امردادن گزارش تخلفات کارمندان تحت در ن رانیروسا و مد یسهل انگار  (15

 یگزارش خالف واقع در امور ادار ای یارائه گواه  (16



 




که در عرف رشوه  یو مقررات تعیین شده با اخذ هر گونه مال نیگرفتن وجوهی غیر از آن چه در قوان (17

 شود یم یتلق یخوار

مدارک به اشخاص که  تسلیماز  یخوددار ایآن را ندارند  افتیکه حق در یمدارک به اشخاصتسلیم   (18

 آن را دارند افتیحق در

 یتعطیل خدمت در اوقات مقرر ادار  (19

 ینکردن حجاب اسالم تیرعا  (20

 ینکردن شئون و شعائر اسالم تیرعا  (21

 و فروش مواد مخدر دیو خر عیحمل، توز ،یاختفا، نگهدار  (22

 به مواد مخدر  ادیاعت ایاستعمال   (23

 یقاتیو تحق یآموزش یسمتها یبه استثنا گرید یداشتن شغل دولت  (24

 یدولتو امکانات و اموال  یشغل تیموقع ایمجاز از شئون  ریهر نوع استفاده غ  (25

 یبا دولت یمخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسم ایجعل   (26

 آن ها ضیتعو ای یامتحانسواالت  یافشا ،یتحاندست بردن در سوالت، اوراق، مدارک و دفاتر ام  (27

 بر خالف ضوابط از،یامت اینمره  دادن  (28

 یمتوال ایغیبت غیر موجه به صورت متناوب  (29

 یادار تیسو استفاده از مقام و موقع (30

آنها و استراق سمع بدون  ردنکمعدوم  ای یباز کردن پاکتها و محموالت پست ای یتوقیف، اختفا، بازرس (31

 یمجوز قانون

خسارت به  رادیو ا یکم کار ای یبه کارشکن گرانید کیتحر ایوادار ساختن  ،یپراکن عهیو شا یکارشکن  (32

 یقانونریمقاصد غ لیتحص یبرا یفرد یو اعمال فشارها یاموال دولت



 




تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیر  ییبه برپا کیتحر ای ،یشرکت در تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیر قانون  (33

 یقانونریمقاصد غ لیتحص یبرا یگروه یفشارها و اعمال یقانون

 اند. از نظر اسالم مردود شناخته شده ضاله که یاز فرقه ها یکیدر  تیعضو  (34

 یدادن گزارش ضد مردم ای تیو داشتن فعال یمنبع خبر ایبا ساواک منحله به عنوان مامور  یهمکار (35

 تیو فعال یطرفدار ایاست  یاله انیاد ینف بر یاساسنامه آنها مبتن ایکه مرامنامه  ییدر سازمانها تیعضو (36

 به نفع آنها

 به نفع آنها تیو فعال یمحارب یا طرفدار یدر گروه ها تیعضو (37

 یفراماسونر التیدر تشک تیعضو (38

 

 ها : مجازات –فصل سوم 

 :عبارتند از ریز بیبه ترت یتنبیهات ادار -9ماده 

  یبدون درج در پرونده استخدام یاخطار کتب -الف 

  یبا درج در پرونده استخدام یکتب خیوبت -ب 

  سال کیماه تا  کیسوم از  کیمشابه حداکثر تا  نیکسر حقوق و فوق العاده شغل با عناو -ج. 

 سال کیماه تا  کیانفصال موقت از  -د 

 تا پنج سال  کیخدمت به مدت  ییایتغییر محل جغراف -هـ 

  و دستگاه  ی.دولت یدر دستگاه ها یتیریس و مدحسا یاز انتصاب به پستها تیمحروم ایتنزل مقام و  -و

 قانون نیمشمول ا یها

  دو سال ای کیدو گروه به مدت  ای کی یدر اعطا قیتعو ایدو گروه و  ای کیتنزل  -ز 



 




  زن و  مستخدمین در مورد یسال سابقه خدمت دولت 20خدمت در صورت داشتن کمتر از  دیبازخر -ح

 یروز حقوق مبنا 45تا  30در مورد مستخدمین مرد با پرداخت  یسال سابقه خدمت دولت 25کمتر از 

 رای صادر کننده اتیه صیمربوط در قبال هر سال خدمت به تشخ

 شیمستخدمین زن و ب یبرا یسال سابقه خدمت دولت ستیاز ب شیدر صورت داشتن ب یبازنشستگ - ط 

دو  ای کی لیبا تقل یت دولتخدم سنوات مستخدمین مرد بر اساس یبرا یسال سابقه خدمت دولت 25از 

 گروه 

 اخراج از دستگاه متبوع . - ی 

 قانون نیمشمول ا یو دستگاه ها یک . انفصال دائم از خدمات دولت. 

و فوق العاده شغل مستخدمان موضوع بند ط در سه  قیدر احتساب معدل خالص حقوق، تفاوت تطب - 1تبصره  

 یمالک محاسبه قرار م (تا دو گروه کیتنزل )پس از  دیجد گروه قحقو ،یسال آخر خدمت در هنگام بازنشستگ

 .ردیگ

اخراج  م،یقانون به انفصال دا نیا یکه در اجرا یحق بیمه )سهم کارمند( کارمندان ای یکسور بازنشستگ -2تبصره 

 استفاده نشده آنان و در مورد یاستحقاق یمرخص یایحقوق و مزا زین و شوند یم ایمحکوم شده  یدیبا بازخر

حق  ای یکسور بازنشستگ نیاستفاده نشده، همچن یاستحقاق یمرخص یایحقوق و مزا ،یبازنشستگ محکومان به

اند، قابل  دهیمتبوع خود اخراج گرد یدولت از دستگاه یمقررات قانون یکه در گذشته در اجرا یکارمندان مهیب

 .پرداخت است

قانون هستند و  نیمشمول ا یاز دستگاه ها کیهر  دولت در ندهینظر، نما دیتجد ای یبدو یاتهایه -۳تبصره 

که  ییاثبات جرمها یاست و به معن معتبر یادار یکارمند تنها در محدوده مجازاتها یآنان به تخلف ادار یرا

 .ستیاست، ن یاسالم یموضوع قانون مجازاتها



 




تخلفات، در  ایرت احراز تخلف به اتهام یا اتهامات منتسب به کارمند، در صو یدگیهیائها پس از رس - 4تبصره  

 .اعمال خواهند نمود قانون را نیموضوع ا یاز مجازاتها یکیمورد هر پرونده صرفا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 




 ( 19/3/67شوراي عالي  451اساسنامه انجمن اولياء و مربيان )مصوب جلسه 

 :: کلیاتاول فصل

 ،اخالقی مکارمبه یابی،دست یاسالم جمهوری درحکومت آنتبعوبه اسالم مقدسدرآیین وتربیتازتعلیم غایی هدف

 توانا،بااستفاده خدایشایسته بندگی مقام بهوصول درجهت درصراط مستقیم وحرکت وزکیهمطمئنه نفسی یافتن

 .است انسان فطری هایاززمینه

منظور ، به.بنابراین ومدرسه خانواده باصفاوباهدف کانونهایاز است عبارت وتعالی ترقی این واساسی مهم دورکن

 کلیهبین وایجاد هماهنگی تربیتیهمکاریهای تحکیم درجهت دوکانون این بیشتر ارتباط میانهرچه برقراری

 غیرانتفاعی ایسه،مؤساست عمومی اخالق افکار وتربیت وتهذیب آنهاهدایت ازاهداف ویابخشی تمامکه مراکزی

 در این پس ازاین که ایران اسالمی جمهوری اولیاء و مربیان مرکزی انجمننام،به وپرورش آموزش وزارتبه،وابسته

 .گردد می خواهد شد تشکیلنوشته ،انجمناساسنامه

 وزیر )نماینده مقامقائم باعنوان پرورشو وزیرآموزش از جانب منصوب زیرنظر مدیریتی که است ایمؤسسه انجمن

 وعرضه ،سازماندهی گردآوریبه مردمجانبههمه وهمیاری ازمشارکت مندیوبابهرهزمینه االختیاروزیر(دراین تام

 .کندمیاقداماساسنامه در این مندرج شرح به تربیتی خدمات

 

 انجمن :هدف دوم فصل

 .باشد زیرمیشرحبه نجمنا اهداف 1- ماده

و  ، نوجوانانکودکان رشدوپرورشبا مسائل در رابطه اسالمی معارف به و مربیان ومادران پدران تر ساختنآگاه 1- 

 . وبهداشتی ، اجتماعی، سیاسی، عاطفی،روانی معنویمختلف ازجهات آنان نیازهایبه باتوجه جوانان

 .فرزندانپرورشی مسائل به نسبت دراولیاء ومربیان آن احساس ها و تقویتلیتمسؤو تبیین 2-

 .دیگر ازطرف وفرزندان طرف ازیک اولیاء و مربیان بین صمیمی رابطه و تحکیم ایجاد و تقویت 3-

 .وجوانانان،نوجوان درکودکان خودآگاهی وتقویت شخصیت مبانی تحکیم موجبات کردن فراهم 4-



 




 و جوانان ، نوجوانانکودکانو روانی رشد بدنیمانعکه ویاعواملی ناسازگاری موجب که عللی و بررسی مطالعه 5-

 .بروز وموانع علل رفع راههای کشور بشود و پیداکردن

 راهنمایی موردنیاز کشور جهتو ضروری وتخصصهای وجامعه خانواده اقتصادی مسائل اولیاء به آشناساختن 6-

 . فرزندانشان شغلی

 جمهوری وپرورش آموزشدرپیشبرد اهداف آنان جانبه همه مشارکت جهت مردمی ونیروهای امکانات جذب 7-

 . ایران اسالمی

 

 انجمن وظایف :سوم فصل

 اهداف به نیل های روش 2- ماده

 . وتربیتی آموزشی مسائل طرح آزاد جهت بحثو سخنرانی مجالس تشکیل 1-

 .صاحبنظر ازاستادان گیریبابهره آموزشی کالسهای ها وتشکیلدوره برگزاری 2-

 و خانوادگی ، تربیتیتحصیلیمشکالت به اولیاء و رسیدگی وراهنمایی مشاوره مراکزجهت وتأسیس ایجاد امکانات 3-

 . آموزاندانش

 اولیاء و مربیان انجمنهایاز طریق در حد امکان آموزاندانش برای مناسب رفاهی وامکانات الزم جادتسهیالتای 4-

 مدارس

 . مدارس اولیاءومربیان انجمنهایفعالیت افزایش برایایجادزمینه 5-

 دانش فراغت ایام برای بخصوصسالم ریحیوتف پرورشی هایبرنامهوارائه تهیه درجهت بااولیاءومربیان همکاری 6-

 . آموزان

 

 



 




 انجمن :ارکان چهارم فصل

 :عبارتنداز انجمن ارکان 3- ماده

 عالی شورای -الف

 مرکزی سازمان -ب

 سراسریکنگره -ج

 عالی شورای - الف

 : زیراستشرحنفربه از دوازده مرکب عالی شورای 4- ماده

 وپرورش یرآموزشوز 1-

 . اولیاءومربیان مرکزی درانجمن وپرورش وزیرآموزش مقام قائم 2-

 .وتربیتتعلیم مسائلآشنابه یکنفرازروحانیون 3-

 یکنفرپزشک 4-

 یکنفر( تحصیلی آموزشگاهها)ازهردوره پرورشی نفراز رؤسا یامربیان سه 5-

 و روانشناس ربیتوت تعلیم یاکارشناس دو نفر متخصص 6-

 .باشند مدارس اولیاء ومربیان عضو انجمنکه وپرورش درامرآموزش مشارکتمند بهعالقه نفر از اولیای سه 7-

 دوسال مدت برایو پرورش وزیر آموزش وزیر وتصویب مقامپیشنهادقائمبنابه عالی شورای اعضای 1- تبصره

 .استبالمانع از آنان هریک مجدد شوندوانتخابمیتعیین

 وپرورش وزیر آموزشو به انتخاب سراسریوزیرباکنگره مقامقائم ازمشورت پس بند هفت افرادموضوع 2- تبصره

 .پیشنهادخواهندشد



 




 شتهر به، م اسالمیجمهوری نظام به ،مؤمنفقیه والیت ، معتقد به بایدمسلمان عالی شورای اعضای 3- تبصره

 .باشند ورفتاراسالمی اخالقی فضائل

 یک جلسه وزیرخواهدبودوشورا در اولین مقام باقائم وی ودرغیاب وپرورش شوراباوزیرآموزش ریاست 4- تبصره

 .خواهدکرد خود انتخاب اعضایازبین سالیک مدت دبیر برای

 .شورا خواهدرسید تصویبوبه هتهی شوراتوسط رئیس داخلینامهآیین 5- تبصره

 :باشد زیرمی شرحبه عالی شورای و وظایف اختیارات 5- ماده

 .اساسنامهدراین مندرج اهداف برمبنای انجمن اجرایی سیاستهاوخط مشیتعیین 1-

 .آنهااداره مورد نیاز وچگونگی هایکمتیه تشکیل درباره اتخاد تصمیم 2-

 .وزیر مقامقائم ازطرف مطروحه درمورد پیشنهادهاوگزارشهای اتخاذ تصمیمو بررسی 3-

 ومؤسسات اولیاء و مربیان المللیبینبافدارسیونفرهنگی همکاریهاو مبادالت درمورد نحوه واتخاذ تصمیم بررسی 4-

 .برابرمقرراتمشابه

 اسالمی انقالب سازمانها،نهادهای ویاحقوقی حقیقی اصاشخ وهدایا از طرف کمک درمورد قبول اتخاذ تصمیم 5-

 (هاوغیرهکارخانه وسهام و غیرمنقول منقول،اموال ،موقوفات نقدیاز وجوه )اعم دولتی ومؤسسات

 .و پرورش آموزش وادارات استان کل ، اداره مرکزی انجمن داخلی ومالی اداری هاینامهآیین و تصویب تدوین 6-

 آموزشی واحدهای درانجمنهای مردمی کمکهای کردنوهزینه دریافت مربوط به هاینامهآیین و تصویب تدوین 7-

. 

 در ادارات امورانجمنمربوط بهومتصدیان ، مسؤوالن،کارشناسانمسؤول کارشناسان وظایف شرح وتصویبتدوین 8-

 .ابالغجهتوپرورش وزیرآموزشبه وپیشنهادآن وپرورش آموزش وادارات کل

 . آموزشی واحدهای اولیاء ومربیان انجمن نامهآیین وتصویب تدوین 9-

 .مفاداساسنامه اجرای برحسن نظارت 10-



 




 :(وزیر)مدیرعامل مقامقائم ووظایف اختیارات 6- ماده

 .موضوعبرحسب وپروررش ازتأییدوزیرآموزش پس عالی شورای مصوبات واجرای ابالغ 1-

 .امورانجمن جریان برحسن نظارت 2-

 . عالی شورایبه تقدیم جهت وبودجه ،تراز نامه سالیانه گزارش وتنظیم تهیه 3-

 . عالی شورایبه انجمن پیشبرد اهداف جهت الزم طرحهاوپیشنهادهایارائه 4-

 .برابرمقررات انجمن ومعامالتی ،مالیحقوقی ادهایقرارد عقدواجرای 5-

 .اساسنامهاین5ماده2بندموضوععالیشورایمصوبات بارعایت الزم هایکمیته تشکیل 6-

 .برابر مقررات مرکزیانجمن کارکنان وعزل نصب 7-

 . قبلشورایمدت قضایازان قبل ماه 2،  عالی درشورای عضویت جدید تصدی اعضای معرفی 8-

 مرکزی سازمان - ب

 : آن عمل وحوزه انجمن سازمان 7- ماده

 ، شهرستانها و مناطقکل،ادارات دفترمرکزی شامل ایران اسالمی جمهوری اولیاء و مربیان انجمن فعالیت حوزه 1-

کشور  سطح ، دانشسرا( در تمام، هنرستان، دبیرستانیتحصیل،راهنماییاز دبستان )اعم تحصیلی هایدوره وکلیه -

 .شودازکشور می خارج مقیمایرانیان ونیز درمدارس

 .شود می (ادارهوزیر )مدیرعامل مقام ،زیرنظر قائم درتهران انجمن مرکزی سازمان 2-

 برحسب و پرورش آموزش،درادارات مدیرکل زیرنظرمستقیم مسؤول کارشناس یک درمرکز هراستان انجمن 3-

 . خواهدداشت چند متصدی Šوضرورت اداره رئیسزیرنظر مستقیم مسؤول یک محل جمعیت نیاز وتناسب

از  و یا مأموریت ، انتقالاستخداماز طریق ومقررات قوانین مورد نیاز خود راطبق انسانی تواند نیروی می انجمن 4-

 التحقیقی ، حق التدریسی،حق ، قراردادیدولت به وابسته دیگردولتی ویاهردستگاه وپرورش آموزش خود وزارت

 .کندتأمین الزحمهحق یاپرداخت حضور درجلسهحق یاباپرداخت



 




 .استوزیربالمانع مقام ازتأییدقائم پس بااحراز صالحیت افتخاری نیروهای انتصاب 5-

 .شودصادرمی اولیاءومربیان انجمن مخصوص وآرم باعنوان انجمن هایها و اطالعیههنام کلیه 6-

 دفتر مرکزی سازمانرا در تشکیالت الزم بداند تغییرات ضروریخود،هرموقع اهداف پیشرفت جهت انجمن -تبصره

 .خواهدداد انجام وپرورش آموزش وزارتوبودجه دفترتشکیالت باهمکاری یامراکز استانها وشهرستانها ومناطق

 سراسریکنگره -ج

 : از متشکل است مجمعیکنگره 8- ماده

 . عالی شورای اعضای 1-

 . از هراستانمسؤول کارشناس ویک مسؤول قرار:یککشور به اولیاءومربیان هایانجمن ازکارکنان 2-

 .منطقه آن انجمنهاییکنفر با انتخاب انجمنها( از هر منطقه اعضای) آموزاناز اولیاء و دانش منتخبی 3-

 .منطقه آن رؤسای انتخابنفر به یک کشور ازهرمنطقه مدارس از رؤسای منتخبی 4-

 .مرکزیانجمن ودعوت تشخیص به و امور اجتماعی و تربیت تعلیم و متخصصان دانشمندان 5-

 . مرکزیانجمن ودعوت تشخیصها،سازمانهاونهادهابهوزارتخانه اسانوکارشن مسؤوالن 6-

 .شوددیگربرگزارمی مناسب یادرمحل بار درتهران یک سال هریک االمکان حتی سراسریکنگره 1- تبصره

 اسالمی جمهوریناولیاء ومربیا انجمن کارکردسالیانه گزارش استماع سراسری گنکره منظور ازتشکیل 2- تبصره

 .اهداف به نیل خط مشیو تعیینانجمن اهداف پیشرفت جدید درجهت پیشنهادهای،طرح نظرکلی ،تبادل

 

 

 

 



 




 :درآمد پنجم فصل

 :خواهد بوداز عبارت انجمن مالیمنابع 9- ماده

 .شودمی داده صوتخصی بینی پیش دولت ساالنه دربودجه که انجمن جاری اعتبارات 1-

 و یاحقوقی حقیقی،اشخاص خصوصی ،نهادهاومؤسسات دولتی سازمانهای ازطرف اعطایی هدایای 2-

 . مردمی ویاسایرکمکهای

 یاابتکار خودانجمن مردمیازکمکهای بااستفاده که انجمن تولیدات ازفروش ازسودناشی حاصله درآمدهای 3-

 .است شدهتهیه

 .استگردیدهتنظیم تبصره8بندو56و ماده وده فصل درپنجاساسنامه این 10- دهما

 درچهار صدوپنجاه تبصره8بندو56،ماده ،ده فصل برپنج مشتمل اولیاء ومربیان مرکزی انجمن : اساسنامهموضوع

 مورد اجراء گذارده به است سید. صحیحر تصویببه 1367/3/19 مورخ وپرورش آموزش عالی شورایجلسه ویکمین

 .شود

 اکرمی سیدکاظمدش 120/162367/4/2-

 وپرورش وزیرآموزش

 گردد.خواهشمند استایفادمی اولیاء ومربیان مرکزی وزیر درانجمن مقام قائماستحضار به جهت رونوشت

 .نمایند ودفاتر ذیربط ابالغ ادارات دستورفرمایند به

 هرندی حققجعفرم

 وپرورش آموزش عالی شورای دبیرکل

 

 

 



 




 آيين نامه اجرايي انجمن اولياء و مربيان

 

 انیو مرب اءیانجمن اول: 

 فعالیت تیفیک یکمک به ارتقا یدانش آموزان برا یایو مشارکت اول یهمکار تیبه منظور تقو -16ماده  

 لیتشک انیو مرب ایاول، انجمن ه و مدرسهرتباط دوکانون مقدس خانهای آموزشی و پرورشی و گسترش ا

 شود. یم

 است: ریمدارس به شرح ز انیو مرب ایانجمن اول فیاعضا و وظا بیترک 

 :اعضا بیترک -الف 

 مدیر مدرسة. (1

 به انتخاب مدیر نیاز معاون یکی (2

 معلمان یشورا ندهینما (3

از معلمان آگاه به مسائل  یکی ،یدر صورت نبودن مرب و یتیامور ترب انیاز مرب یکی با یمعاون پرورش (4

  انتخاب مدیر به یتیترب

 دانش آموزان.  یایاول نیمنتخب (5

 لیتشک نو زما یدر انجمن و چگونگ تیدانش آموزان و نحوه انتخاب آنان جهت عضو یایتعداد اول - 1تبصره 

 خواهد بود. انیو مرب اینامه انجمن مرکزی اول نییجلسات برابر ا

دانش آموزان و برحسب مورد از افراد  یاشور ندهیمدرسه می تواند از نما ریمد در صورت لزوم - 2تبصره  

 شرکت در جلسات انجمن دعوت کند.  یو صاحب نظر برا ربطیذ

 فیشرح وظا -ب 

هماهنگی و همسویی تربیتی و  تیمشارکت فکری، فرهنگی، عاطفی و آموزشی اولیا و تقو نیتأم .1

 خانه و مدرسه یآموزش



 




 جلسات عمومی اولیای دانش آموزان. لیشکو ت یزیبرنامه ر .2

 جلسات آموزش خانواده. لیجهت تشک یریگ میو تصم یزیبرنامه ر .3

 فوق برنامه. یها کالس یمعلمان در برگزار یو مشارکت با شورا یهمکار .4

 ها . در هنرستان انیهنرجو یکارآموز یمشارکت در اجرای برنامه ها .5

دانش اموزی و  یاردوها یفعالیتهای پرورشی، برگزار مدرسه در اجرای ریو مشارکت با مد یهمکار .6

 و فرهنگی. یآموزش ،یاز مراکز علم دیبازد

شوراهای  یو دانش آموزان و اعضا ایو مشارکت درباره چگونگی قدردانی از کارکنان ، اول یهمکار .7

 طضوابط و مقررات مربو تیمدرسه با رعا

مربوط وارائه  یها تیفعال تیفیبه ارتقاء ک دانش آموزان جهت مشارکت و کمک یایاول یهمکار جلب .8

 مدرسه. ریالزم به مد شنهادهاییپ

 هیریو موسسات خ ریدانش آموزان، صاحبان حرف، افراد خ یایجلب مشارکت اول یبرا یتالش و همکار .9

 .سهو بهبود اداره امور مدر ازیامکانات مورد ن نیدر تأم

 و مقررات مربوط نیوانق تیهای مردمی با رعا اخذ کمک ینظارت بر چگونگ .10

معلمان در  یشورا ندهیانجمن و نما سیرئ ،مدرسه ریمد تیشورای مالی مدرسه با عضو لیتشک .11

 جلسه انجمن. نیاول

 وزانمردمی خدمات فوق برنامه، سرانه دانش آم یوجوه حاصل از کمکها نهینظارت بر نحوه هز .12

 یطابقت موارد هزینه با برنامه هاشورای مالی و م قیآموزش و پرورش از طر یشوراها یها و کمک

 مدرسه. یمصوب شورا

 رفت و آمد دانش آموزان سینسبت به سرو میبررسی و اتخاذ تصم .13

 مدرسه یشرکت در شورا یبرا ندهیانتخاب نما .14

به عهده انجمن مدرسه  انیو مرب ایاول یانجمن مرکز یکه براساس بخشنامه ها یانجام امور .15

 محول می گردد. 

امکان  ان،یو مرب ایاول ینامه انجمن مرکز نییارس بزرگساالن و مدارس کم جمعیتی که برابر آدر مد -1تبصره 

 مدرسه واگذار می شود. ریانجمن به مد فیباشد، وظا یانجمن نم لیتشک



 




، راهنمایی تحصیلی ومتوسطه ( توسط  ییمدارسی که به صورت مجتمع )ابتدا مدارس ضمیمه و -2تبصره  

 لیرابه صورت مشترک تشک انیومرب اءیانجمن اول رهیمد لیوند می توانند در صورت تمایک مدیر اداره می ش

 دهند.

 ج( چگونگي انتخاب اعضا وتشكیل انجمن اولیا و مربیان

 صورت این در.  است ضروری آموزان دانش اولیای از نیمی حداقل حضور ، انتخابان برگزاری برای – 18ی ماده

 به کنندگان شرکت آرای اکثریت با بعدی مواد طبق بر ، باشند عضویت شرایط حائز که ایعده حاضران میان از

 .شوندمی انتخاب مدرسه انجمن در آموزان دانش اولیای نمایندگان عنوان

مدرسه موظف است که حداکثر ظرف دو  ریکه شمار شرکت کنندگان به حد نصاب نرسد، مد یتبصره : در صورت

 .حاضر انجام دهد یکند و انتخابات را با حضور عده  دیرا تجد یعموم یهفته دعو

 :شود یم نییتع ریز یدر انجمن مدرسه بر مبنا تیعضو یمنتخب برا یایاول یعده  -19 ی ماده

منتخب جمعاً هفت نفر  یایاول ینفر باشد، عده  300دانش آموزان آن ها کم تر از  یکه عده  یمدراس در

 .البدل هستند یعضو عل ه،ینفر بق 3و  یصلخواهد بود که چهار نفر اول، عضو ا

نفر از  کی ،ینفر دانش آموزان اضاف 100نفر باشد، هر  300از  شیدانش آموزان آن ها ب یکه عده  یمدارس در

 .نفر خواهد بود 3البدل هم چنان  یعل یاعضا یعده  یشود ول یاضافه م یاصل یبر تعداد اعضا ایاول

 10از آن مدارس،  کیمنتخب هر  یاصل ینفر دانش آموز دارند، حداکثر اعضا 900از  شیکه ب ی: مدارس تبصره

 .نفر خواهد بود

است و در مهرماه هر سال  یلیسال تحص کیهر مدرسه،  انیو مرب ایمدت زمان کار انجمن اول -20 ی ماده

توانند خود را  یمانتخاب،  طیاز شرا یانجمن سال گذشته در صورت برخوردار یشود. اعضا دیتجد دیانتخابات با

 .انتخاب شوند گریدر انجمن نامزد کند و بار د تیعضو یبرا

 

 



 




 مدرسه انیو مرب ایدر انجمن اول ایاول تیعضو طی( شراد

 :باشد ریز طیواجد شرا دیدر انجمن مدرسه با تیداوطلب عضو -21 ی ماده

 .اشته باشداعتقاد د هیفق تیو وال یقانون اساس ران،یا یاسالم یبه نظام جمهور -الف

 .محول شده باشد فیانجام وظا یبرا یکاف ییاوقات فراغت و توانا یدارا -ب

 .مادر دانش آموز در همان مدرسه باشد ایپدر  -ج

المقدور از سواد خواندن و نوشتن برخوردار  یعالقه مند و آگاه، و حت یتیو ترب ینسبت به مسائل آموزش -د

 .باشد

شود و چنانچه در طول مدت  یم رفتهیمدرسه پذ ریمد دییر داوطلب و تأفوق با اظها طی: شرا 1 ی تبصره

آموزش و پرورش محل، شخص  انیو مرب ایانجمن اول یشورا دییخالف آن ها مشاهده شود پس از تأ ت،یعضو

 .انجمن برکنار خواهد شد تیسازمان استان از عضو سیبا ابالغ رئ تیفاقد عضو

سازمان استان و  سیرئ اراتیمنحصراً از اخت ان،یو مرب ایانجمن اول یعضاا ی: صدور احکام برکنار 2 ی تبصره

 .کشور است انیو مرب ایانجمن اول یدفتر مرکز ایانجمن استان و  یشورا سیرئ

 یایاول نینامه، از ب نییآ قیو قرائت دق یخود ضمن بررس یجلسه  نیانجمن در اول یاعضا -24 ی ماده

 .نندیگز یرا بر م ریمنتخب، افراد ز

 و رابط انجمن یمنش -انجمن                       ج سیرئ بینا -انجمن            ب سیرئ -الف

 

 : یادآوری

انجمن هستند، در  ی( عضو اصل یمعلمان و معاون پرورش ی ندهیمعاون، نما ر،یکه ) مد نیبه ا تیبا عنا -1

 .دارند یحق رأ سهیرئ أتیدر انتخاب ه جهینت

 



 




 .ردیانجام گ یبه طول علن دیشمارش آرا با یو با ورقه باشد، ول یبه صورت مخف دیبا یریگ یرأ -2

به  انیو مرب ایانجمن اول یمشخصات اعضا یمربوط به همراه برگه  یدر برگه  سهیرئ أتیه یاعضا یاسام -3

 .اداره ارسال گردد

 سیرئ نیشود، بنابرا یانتخاب نم یبه عنوان مسئول امور مال یمدارس، فرد یینامه اجرا نییبا توجه به آ -4

 .دینما یم یریگ یانجمن امور مربوطه را پ

 اجاتیمتناسب با احت یگوناگون یخود، گروه ها فیانجام هر چه بهتر وظا یتواند برا یانجمن م -27 ی ماده

ات، آن را در انجمن، و بر طبق مصوب رنظریدهد تا ز لیمدرسه تشک انیو مرب ایاول ریانجمن و سا یمدرسه از اعضا

 .دینامه، اجرا نما نییآ نیاهداف مندرج در ا ی نهیزم

، نظارت و  یبازرس یمناطق مجاز برا رانیسازمان استان ها و مد یرؤسا ،یدفتر مرکز ندگانینما -30 ی ماده

 .اقدام کنند یبه امور انجمن ها و حل مشکالت آن ها، به مدارس مراجعه و به نحو مقتض یدگیرس

مفاد  قینشدن دق تیبه علت رعا یانحالل انجمن مدرسه ا ایکه حکم ابطال انتخابات و  یدر صورت -31 ی ماده

انحالل،  ایحکم ابطال  افتیروز پس از در 15مدرسه موظف است حداکثر ظرف  رینامه صادر شود، مد نیآ

 .را انجام دهد دیانتخابات جد

است که پس  یدفتر مرکز ایسازمان استان و  سیرئ اراتیابطال انتخابات و انحالل انجمن ها از اخت -32 ی ماده

و  ییشود. انحالل انتخابات در مورد مدارس استثنا یالزم، حکم انحالل صادر و ابالغ م یها یاز بررس

 .است انیو مرب ایاول انجمنربط بوده و براساس ضوابط  یسازمان ذ اراتیدرخشان از اخت یاستعدادها

 لیآن دوره تشک ی ژهیانجمن و کیهر دوره  یمختلف باشند برا یدوره ها یاکه دار یمدارس -33 ی ماده

 .خواهند داد

انجمن  کیکل دانش آموزان  یتوانند با تناسب عده  یمشترک باشد، م رشانیکه مد یی: دوره ها1 ی تبصره

 .دهند لیتشک

 



 




موظفند در مورد مسائل  مکان هستند، کیدر  یمتفاوت، ول رانشانیکه مد یمدارس ی: انجمن ها 2 ی تبصره

 .جلسات مشترک داشته باشند یو ساختمان یزاتیته

نسخه از صورت  کی ر،یاز مراحل ز کیروز پس از انجام هر  5مدرسه موظف است ظرف مدت  ریمد -36 ی ماده

 :آموزش و پرورش منطقه ارسال کند یمربوط را به اداره  یجلسه 

 یلیهر سال تحص یانتخابات انجمن در ابتدا -1

 یو عل یاصل یو مشخصات کامل اعضا یهمراه فهرست اسام سه،یرئ أتیانجمن و انتخابات ه یجلسه  نیاول -2

 تلفن آنان ینوع شغل و شماره  ،یلیتحص یرشته  الت،یتحص زانیمنزل و محل کار، م یالبدل با نشان

 البدل یعل یاعضا ینیگزیو جا یاصل یمربوطه به اعضا راتییهرگونه تغ -3

 انجمن تیساالنه و گزراش فعال النیزارش عمل کرد و بگ -4

 انیو مرب ایانجمن اول سیمدرسه و رئ رینامه با مد نییآ نیمواد ا قیو دق حیصح یاجرا تیمسئول -37 ی ماده

 .مدرسه است

 ادارات آموزش و پرورش مناطق است. ینامه بر عهده  نییآ نیا ینظارت بر حسن اجرا -39 ی ماده
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آموزش و پرورش و  یوزارتخانهها یبا همکار را آموزان مدارس حمل و نقل دانش ننامهییآ ییستورالعمل اجراد

 .نمود بیو تصو یبررس لیبه شرح ذ یراه و ترابر

 :باشندیم ریز میو مفاه یمعان یتورالعمل دارادس نیدر ا ریاصطالحات و عبارات ز -1 ماده

 .است رانیمحترم وز أتیحمل و نقل دانشآموزان مدارس مصوب ه ننامهیی: منظور آننامهییآ -الف

 ندیو بهبود فرآ یریادگیو  یاددهیمناسب  طیمح جادیاست که جهت ا یو پرورش یمدرسه: واحد آموزش -ب

و با نظارت آموزش و  سیتأس نیت مربوطه جهت تحقق اهداف معو مقررا نیقوان یبر مبنا تیترب و میتعل

 .گرددیعهدهدار م یلیتحص نیرا در دوره مع یو آموزش یمصوب پرورش یبرنامهها یاجرا تیپرورش مسئول

 ای یقیحمل و نقل دانش آموزان: اشخاص حق یخودروها یمانکاریپ یگروهها ایشرکتها و  ایموسسات  -ج

اساسنامه موسسات حمل و نقل دانش آموزان،  بیتا تصو ننامهییمقررات مندرج در آ تیکه با رعا هستند یحقوق

 ایمربوط بر حسب مورد به امور حمل و نقل دانشآموزان در داخل  یهایبخشدار ای هایاز شهردار پروانه افتیبا در

 .اشتغال دارند شهرها خارج

 و اخذ مجوز از دییآموزش و پرورش و تأ یبا معرفالزم  طیو دارا بودن شرا ازیبر حسب ن یقی: اشخاص حقتبصره

 گونه نی. اندینما تیصرفاً در امور حمل و نقل دانشآموزان مدارس فعال توانندیمربوط م یهایو بخشدار هایشهردار

 شوند و ادامه یسامانده یحقوق یدر قالب شرکتها یلیسال تحص کیمدت  یحداکثر ط یستیبایاشخاص م

 بعد ممنوع یسالها یمربوطه برا ننامهییمندرج در آ طیبا شرا تیبدون انطباق وضع اشخاص لیقب نیا تیفعال

 .باشدیم

 .باشدینفر ممنوع م1کمتر از   تیبا ظرف یحمل و نقل دانشآموزان با خودروها -2  ماده

 اهرمیآموزش و پرورش محل حداکثر تا آخر ت یبر حسب مورد موظفند با همکار هایو بخشدار یشهردار -3  ماده



 




 الزم یهاینیشبیتحت پوشش پ یحمل و نقل دانشآموزان مدارس از خودروها یازهاین نیسال نسبت به تأم هر

و درخواست  ازیو چنانچه تعداد موردن ندیبه عمل آورده و مراتب را به آموزش و پرورش مربوط اعالم نما را

با  هایو بخشدار هایباشد، شهردار هایو بخشدار هایو امکانات شهردار تهایپرورش اضافه بر ظرف و آموزش

با صدور مجوز الزم  ننامهییمفاد آ تیو با رعا یحمل و نقل دانشآموزان مدرسه با فراخوان محل کارگروهیمعرف

 .ندیاقدام نما ازیمورد ن یخودروها یکسر نیتأم نسبت به

 که آموزش و یو ساعات امیکه موظف به ارائه خدمات حمل و نقل دانشآموزان مدارس در ا یرانندگان -4  ماده

 .باشندینم گرید یو عموم یهستند مجاز به ارائه خدمات خصوص د،ینمایم نییتع پرورش

 یرانندگان خودروها تیصالح یموظفاند جهت صدور گواه هایو بر حسب مورد بخشدار هایشهردار - 5 ماده

 .ندینما افتیندگان را درعدم سوء شهرت ران یو نقل دانشآموزان از حراست آموزش و پرورش گواه حمل

 نفر1آموزش و پرورش،   ندهینفر نما1در سطح استان عبارتند از:   ننامهییآ 18کارگروه موضوع ماده   - 6 ماده

 رانیمد ندهیدعوت از نما ان،یو مرب ایانجمن اول ندهینفر نما 1و  یو حسب مورد بخشدار یشهردار ندهینما

آموزش و پرورش  ندهیکارگروه نما ریبالمانع است. دب یورد بدون حق رأحسب م یناجا و استاندار راهور مدارس،

 .ادارات آموزش و پرورش مستقر خواهد بود در رخانهیو دب

 و کنترل حمل و تیریمد ،یابیارزش تیمسئول زیو مناطق تابعه استان ن یدر سطح شهرستانها و نواح -1  تبصره

 .باشدین ممشابه استا یبر عهده کارگروه یدانش آموز نقل

 رخانهیدستورالعمل توسط دب نیو ا ننامهییاعضاء منطبق با آ فیجلسات و وظا ییاجرا وهنامهیش - 2 تبصره

 .شودیاعضاء اجرا م تیاکثر یبا رأ بیو پس از تصو هیته 18ماده   موضوع کارگروه

 .گرددیهت اجرا ابالغ مج یو حسب مورد بخشدار یفرماندار ای یاستاندار یمصوبات کارگروه با امضا -3  تبصره

 ماه هر سال توسط کارگروه نینرخ خدمات مربوط به حمل و نقل دانشآموزان مدارس در آخر فرورد -7  ماده

 خرداد ماه جهت اجرا از اول سال15شهر حداکثر تا   یشورا بیو پس از تصو شنهادیپ ننامهییآ 18ماده   موضوع

 .گرددیابالغ م یلیتحص



 




کارگروه  د،یکارگروه مذکور نما یشنهادینرخ پ شیبه افزا میشهرها، تصم یاسالم یاچنانچه شور - 1 تبصره

دستورالعمل،  نیا3نقل دانشآموزان مدرسه اجازه خواهد داشت تا بر اساس مفاد قسمت دوم از ماده   و حمل

 .دیخود اقدام نما یشنهادیبا نرخ پ ازیموردن یخودروها نیتأم نسبت به

خودرو و با کسر  ییمندرج در کارت شناسا تیمل و نقل دانشآموزان بر اساس ظرفنرخ خدمات ح - 2 تبصره

 .گرددیدانشآموزان محاسبه م نیمراقب ای راننده

نرخ خدمات مصوب نسبت به انعقاد قرارداد با اشخاص  افتیمدرسه موظف است پس از در ریمد -  8 ماده

مجوز آنها صادر شده است در پنج نسخه اقدام و  و دهیرس یبخشدار ای یشهردار دییکه به تأ یحقوقو یقیحق

 ایانجمن اول یشورا ندهینما دییموسسه خدمات رسان و تأ ایمدرسه، شرکت  ریقرارداد )مد نیطرف پس از امضاء

مدرسه،  ریبه مد بیرا به ترت گریو نسخ د انیو مرب اینسخه آن را به انجمن اول کی( هیناح و منطقه انیو مرب

 .محل ارسال دارند یو رانندگ ییو راهنما یبخشدار ای ی)خدمات رسان( و شهردار یقوقح ای یقیشخص حق

 ننامهییآ 18کارگروه موضوع ماده   بیو پس از تصو هیقرارداد توسط آموزش و پرورش ته پیمونه تن -1 تبصره

 .خواهد شد ارائه

 .بود آموزش و پرورش خواهد یحقوق یقرارداد به عهده کارشناس میتنظ -2  تبصره

طبق  نیو عنوان ممنوع است و متخلف زانیمازاد بر نرخ مصوب به هر م یخذ هرگونه وجه اضاف -3  تبصره

 .قرار خواهند گرفت یقانون گردیمقررات مربوط تحت پ و نیقوان

 هیته ننامهییآ 19ه  توسط کارگروه موضوع ماد زهیمم مینوع و نحوه استفاده از عال نییدستورالعمل تع -9  ماده

 .کشور ابالغ خواهد شد یشهرها کیو تراف یهماهنگ یعال یشورا بیاز تصو پس و

 حمل و نقل دانش یخودروها شودیزوج و فرد اجرا م ای کیبزرگ که قانون طرح تراف یدر شهرها -10  ماده

سکونت( به مقصد )محل  ایدر زمان انتقال دانشآموزان به مدارس و  یاز شهردار یافتیبا برچسب در فقط آموزان

 یعال یشورا یافتیدر یبرچسبها یزمان تیتعداد و محدود بی. تصوندیمحدوده رفت و آمد نما نیا در توانندیم

 .کشور خواهد بود یشهرها کیتراف یهماهنگ



 




حضور دانشآموزان در مدرسه مطابق  امیمدارس و ا لیتعط امیدر ا لیوسا نگونهیرفت و آمد ا - 1 تبصره

 .باشدیم یو مقررات حمل و نقل عموم نیو تابع قوان و پرورش آموزش یزمانبند

 19موضوع ماده  یاعضا دییحمل و نقل دانشآموزان پس از تأ یخودروها یطرح برچسب تابلوها -2  تبصره

 .چاپ خواهد شد هایبخشدار ای یتوط شهردار ننامهییآ

 حمل و یت استفاده در خودروهابرچسبها و تابلوها جه عیو توز هیموظفند نسبت به ته مانکارانیپ - 3 تبصره

 باشدیمجاز نم یسدهیسرو ریاست استفاده از آن در زمان غ یهی. بدندیدانشآموزان اقدام نما نقل

و مدارس  یروستا مرکز ایحمل و نقل دانشآموزان در مدارس حومه و شهر  یخودروها نیتأم -11.ماده  

 18بوده و مطابق با ماده   یو حمل و نقل جادها یو سازمان راهدار یبر عهده بخشدار یشبانهروز و ییروستا

 .و کنترل خواهند شد تیریمد ،یابیارزش خودروها نیا ننامهییآ

 حمل و نقل دانش آموزان، ثبت نهیو هز افتیدر یچگونگ ا،یاول ن،یمراقب یلیتکم طیو شرا فیوظا -12  ماده

 و یابیارزش یفرمها ا،یاول اتیبه شکا یدگیرس یدانش آموزان، چگونگ ،ییرانندگان و عوامل اجرا مشخصات

 حمل و نقل یکنندگان خودروها نیتأم ای مانکارانیو تعهدات پ فیراننده، شرح وظا نشیگز ،ینظرخواه

 .شودیو ابالغ م هیخواهد بود که توسط آموزش و پرورش ته یوهنامهایمطابق ش دانشآموزان

 و تهایعالوه بر محدود نیاست و متخلف یمدن تیولمسئ یدستورالعمل دارا نیتخلف از نظامات ا - 13 ماده

 دهید انیاز تخلف به اشخاص ز یوارده ناش انیمکلف به جبران ضرر و ز ننامهییمندرج در آ یتهایمحروم

 .باشندیم

 ارجاع ننامهییآ11دستورالعمل به کارگروه موضوع ماده   نیا نییو تب ریهرگونه اختالف نظر در تفس - 14 ماده

 .باشدیکشور الزم االتباع م ریوز یکارگروه با امضا نیا هیظرو ن گرددیم

 .دیرس بیتصو و هیتبصره ته 11ماده و   15 دستورالعمل در نیا -15  ماده

 

 

 



 




 سند تحول بنيادين آموزش و پرورش )قسمت راهبردها و راهكارها بخش چهارم(

 

 راهبردهای کالن

 فو تربیت اسالمی (تمام هد مینظری و فلسفه تعل مبانیساسو تربیت رسمی عمومی بر ا میستقرار نظام تعلا -1

 )کالن های

 میدر کلیه مؤلف ههای نظام تعل یبخش یتعال رویکرد و تربیت با میتعل ندیهادینه کردن نگاه یکپارچه به فرآن -2

 (6و  5، 4، 2، 1عمومی (هد فهای کالن  رسمی و تربیت

 مها (شامل برنامه درسی، تربیت معلم و تأمین منابعنظاد تحولی زیرابتناء فرایند طراحی، تدوین واجرای اسنا -3

 پژوهش و ارزشیابی) و-فضا، تجهیزات و فناوری تأمین راهبری و مدیریت، تأمین و تخصیص منابع مالی، انسانی،

 نیدایو تربیت اسالمی و مفاد سند تحول بن میتعل ههای کوتاه مدت و میان مدت بر مبانی نظری و فلسفه برنام

 ( 5،6،  2،3،4، 1های کالن  فهد)  پرورش آموزش و

آموزش و پرورش مناطق  تیکشور و تقو مختلف و تربیتی درمناطق یتوسعه ونهادینه کردن عدالت آموزش -4

هماهنگ  یتیترب یفرص تها تیفیکبر  تمرکز مناطق با نیمعلمان و دانش آموزان ا یبر توانمند سازاکید ت با یمرز

 (5و  4، 3(هدف کالن  یاسالم رایبا نظام مع

 تیریمد ،یاقتصاد یمردم، خانواده و نهادها یریپذ تیتقویت و نهادینه سازی مشارکت اثربخش و مسئول -5

 (7و  3،2، 5عمومی(هد فهای کالن  و تربیت رسمی میعام المنفعه در نظام تعل یادهایو بن روستایی و یشهر

و نوآوری، نظریه پردازی و مستند سازی تجربیات  بی، خالقیتگسترش و تعمیق فرهنگ پژوهش و ارزشیا -6

 (8و 4،  1،2 کالن و تربیت رسمی عمومی(هد فهای میبومی در نظام تعل تربیتی - یعلم

رسمی عمومی مبتنی بر نظام معیار  تربیت و میبهره مندی هوشمندانه از فناور یهای نوین در نظام تعل -7

 (7و  1،2،3 کالن اسالمی(هد فهای



 




سایر نهادها و دستگا ههای مرتبط به ویژه نهاد  با و تربیت رسمی عمومی میتعامل اثر بخش و فعال نظام تعل -8

 (2و  1، 4، 7(هد فهای کالن رسمی و تربیت رسمی و غیر میبا تأکید بر کاهش مرزهای تعل رسانه خانواده و

خگ و و بستر سازی برای استقرار نظام کارآمد  پاس و استقرار نظام مدیریت اثربخش، کارآمد، مسئولی تپذیر -9

 (7و  4،6، 2 کالن و تربیت رسمی عمومی(هد فهای میدر نظام تعل مصارف منابع و

 یو مولد سرمایه اجتماع یانسان یروین تینهاد ترب مهمترین و تربیت کشور به عنوان میارتقای جایگاه نظام تعل -10

با توسعه  یتیتا دانشگاه به عنوان امر حاکم یدبستان شیرت بر آن، از پو نظا تیمصوب و هدا یها تاسیس اعمال و

 (5و  4، 2(هدف کالن  یهمگان مشارکت

معلمان و دانش آموزان  یو اخالق یمعنو یو تعال رشد یبرا یاسیو س ی، انقالب ینید رتیارتقاء معرفت و بص -11

 ( 5و  4، 2، 1فهای کالن خانواده (هد یمعنو یارتقا یبرا و مشارکت

، 5، 3، 2، 1رسمی عمومی (هد فهای کالن  تربیت و مینظام تعل ها در هازنگری و بازسازی ساختارها و رویب -12

 (7و  6

کالن  یها ف(هد انیفرهنگ یو حرف ها یعلم ،یتیترب ،یاعتقاد یهایو توانمند ها یستگیتوسعه مستمر شا -13

 (4و  5، 6، 7

و  یالملل نیب یها هفعال و سازنده در صحن حضور یو پرورشی برا یموزشآ یدهاها و توانمن تیتوسعه ظرف -14

 یها تاسیسند چشم انداز و س و یمندرج در قانون اساس یها تیتحقق اهداف و مأمور یراستا در یمنطق ها

 (2و  8، 7 یپنج ساله (هد فها یها هبرنام و یمقام معظم رهبر یکل

به حیات طیبه با تأکید بر حیثیت کاشفیت  دستیابی نوان عاملی مؤثر درارتقای جایگاه علم و عل مآموزی به ع -15

 (8و  1،2،7(هد فهای کالن  علم و مطلوبیت

 

 

 



 




 هدف های عملیاتي و راهكارها

فهای کالن برخوردار نیستند. از این رو، به یک با هد رهای ذیل آنها، لزوما از تناظر یکهای عملیاتی و راهکا فهد

فهای کالن دیگری نیز مرتبط ممکن است با هد ف کالن،تی و نیز راهکارهای ذیل یک هدهدفهای عملیا برخی

ه است، جنبه اصلی و برای برخی آن آمد ها، هر راهکار، برای هدفی که ذیل طوجه به این گونه ارتبات باشند. با

های میان  هتدوین برناماست در  هنگام عملیاتی کردن احکام این سند، الزم همکمل دارند. ب های دیگر جنبه فهد

 .ها مورد توجه قرار گیرد یپیوستگ مدت و کوتاه مدت این گونه

 پرورش تربیت یافتگاني که: -1

می شناسند و به آن باور دارند و آگاهانه، آزادانه، شجاعانه  دین اسالم ر ا حق دانسته و آن را به عنوان نظام معیار *

مرتب های از حیات طیبه و استقرار حکومت عدل  خود و دست یابی بهفداکارانه برای تکوین و تعالی اخالقی  و

 .موازین اخالقی مقید هستند اسک دین ونمی نمایند و به رعایت احکام و م از آن تبعیت جهانی مهدوی

ها و  هین از توان تفکر، درک و کشف پدیدهم چن های پایه و عمومی سازگار با نظام معیار اسالمی، شاز دان *

ه دانش، بینش و مهارتها و روحیة مواجه به عنوان آیات الهی و تجلی فاعلیت خداوند در خلقت و نیز هارویداد

 .مسائل فردی و خانوادگی و اجتماعی برخوردارند علمی و خالق با

ورزی در آ نها، شایستگی رویارویی مسئوالنه  هو اندیش « احترام به قانون»با درک مفاهیم اجتماعی و سیاسی و  *

و با رعایت وحدت و تفاهم ملی، در دفاع از عزت و  کنند یتحوالت اجتماعی و سیاسی را کسب مخردمندانه با  و

و برخوردار از مهار تهای ارتباطی، در حیات  ملی م یکوشند و با روحیه مسئولیت پذیری و تعالی خواهی اقتدار

از نظام معیار اسالمی، مشارکت مؤثر  گرفته ر(در سطوح محلی تا جهانی) با رعایت اصول ب اجتماعی و یخانوادگ

 .دارند

طریق کار و تالش و روحیة انقالبی و جهادی،  از با درک مفاهیم اقتصادی درچارچوب نظام معیار اسالمی *

تبذیر و با رعایت وجدان، عدالت و انصاف در  قناعت و انضباط مالی، مصرف بهینه و دوری از اسراف و کارآفرینی،

 .مشارکت می نمایند تهای اقتصادی در مقیاس خانوادگی، ملی و جهانیدر فعالی یگرانروابط با د

باشند به گون های که در صورت جدایی از نظام تعلیم  دارای حداقل یک مهارت مفید برای تأمین معاش حالل *

 .داشته باشند را در هر مرحله، توانایی تأمین زندگی خود و ادارة خانواده یرسم و تربیت



 




طبیعی و شهری به منزلة امانات الهی، شایستگی  بوم با درک مفاهیم بهداشت فردی و اجتماعی و مسائل زیست *

ورزش و تفریحات سالم فردی و گروهی،  با کنند و یمت فردی و بهداشت محیطی را کسب مسال ارتقای حفظ و

 .دهند یپاسخ م اسالمی، عیاره بر اساس اصول برگرفته از نظام مروانی خود و جامع و به نیازهای جسمی

 هنرمندانه بشری، درک مفاهیم فرهنگی و میان مصنوعات ه آفرینش الهی وبا قدرشناسی و درک زیبا شناسان *

یآورند و برای آثار فرهنگی و هنری را به دست م خلق یهای الزم دربهر هگیری از قدرت تخیل، توانمندی و فرهنگ

می کوشند  نظام معیار اسالمی براساس و هنری در سطح ملی و جهانیمیراث فرهنگی، تمدنی  تعالی حفظ و

 (.8و  2، 5، 1،4کالن  یفهاهد)

های  هتحول راهبردی و باز تولید برنام براساس اسناد طراحی، تدوین و اجرای برنامه درسی ملی -1 -1راهكار 

 :موجود با تأکید بر درسی

دانش  یها یژگیو و ها یآموزشی با توانمند روزهای ت وکتب درسی و ساعا یحجم و محتو یمتناسب ساز (الف

 آموزان

 دانش آموزان هیپا یها یستگیشا تیتقو محتوا و دیدر تول یتیترب -یفرهنگ ردکیرو تیحاکم( ب

 بخش یفعال، خالق و تعال یشهافزونتر از رو یبهره مند (ج

 ستای اهدافدر را یتیترب و یآموزش نینو یهایو فناور زاتیاز تجه یریبهره گ (د

 ییو روستا یشهر یتهاآموزان و تفاو دانش یتیجنس تیهو ژهیبه و یفرد یتهابه تفاو شتریتوجه ب ـ(ه

اخالقی در  لیمستمر و تحکیم فضا تیتقو ج،یترو یالزم در راستا یاتیعمل یبرنام هها نیتدو -1 -2 راهكار

بر اولویت کرامت و عزت نفس، حیاء  تأکید با یتیو ترب یآموزش یتها یبا استفاده از تمام ظرف تربیتی های طمحی

 تحصیلی یها هپذیری و نظم در تمام دور مسئولیت و عفت، صداقت،

انس با قرآن در  تیجماعت در مدرسه و تقو نماز ییتوسعه فرهنگ اقامه نماز و اهتمام به برپا -1 -۳ راهكار

معلمان در راستای تقویت مهارت  سازیو توانمندهها هنگ و سواد قرآنی با اصالح برنامه فرتوسع و دانش آموزان

اول و آموزش معارف  متوسطه در دوره ابتدایی، آشنایی با مفاهیم کلیدی قرآن در دوره خوانی روخوانی و روان

 یتوسعه فرهنگ قرآن منشور قرآنی در متوسطه دوم بر اساس



 




تبرّی، امربه معروف و  تولی و یمدار تیوال فرهنگ ترویج و نهادینه سازی یساز و کارها جادیا -1 -4راهكار 

 یریبر بهره گاکید با ت« عدل مهدوی (عج)  دولت زمینه سازی برای استقرار»و انتظار  یجهاد هیروح منکر، نهی از

 شهامعلمان و اصالح رو ییو نقش الگو هیعلم یها هحوز تیاز ظرف

ی درسی، با رعایت  نامه(نیمه تجویزی) بر انتخابی آموزش زبان خارجی در چارچوب بخش هارائ -1 -5 راهكار

 ایرانی -تقویت هویت اسالمی و اصل تثبیت

اسب و برنام هریزی شده نیاز جامعه و تعلیم متن مورد تنوع دادن به حِرَف و مهارتهای گسترش و -1 -6 راهكار

 ههای تحصیلی و برای همه دانش آموزان دور آن در همة

 – یاسالم زیافتخار آم تیهو یایو اح یوحدت مل و یانسجام اجتماع تیتقو یسازوکار برا جادیا -1 -7 راهكار

 یو به اهتراز در آوردن پرچم جمهور یمل سرود یبر آموزش و اجرا کدیدانش آموزان و معلمان با تأ  در یرانیا

 .مدارس تمام در رانیا یاسالم

 (8و 2، 1 ) های انقالب اسالميو التزام به ارز ش اعتقاد تیتعمیق تربیت و آداب اسالمي، تقو  -2

تربیتی و تقویت و توسعه جنب  -رویکرد فرهنگی بر های درسی مبتنی هو اصالح برنام یبازنگر -1 -2راهكار 

 -یدانش آموزان بر اساس فرهنگ اسالم یریپذ تیترب نهیاخالقی آنها به منظور فراهم آوردن زم و تربیتی ههای

 یرانیا

بخش مستمر دانش آموزان  یدرست و تعال یانتخابگر ،یشتنداریو مهارت خو یاله یتقوا قیتعم -2 -2 راهكار

اعیاد و وفیات، حضور فعال و مشارکت  در فرصت ایام اهلل، برگزاری مراسم آگاهی بخش و نشاط انگیز از با استفاده

 مجالس و اماکن مذهبی و تقویت انس با دعا و توسل محافل، دانش آموزان در

و معلمان و تحکیم نقش الگویی  رانیهای مد حرف اخالقی و ،یاعتقاد یها یستگیشا تیقوت -2 -۳ راهكار

 یتهایو فعال یتیترب یها هبرنام در شانیمشارکت فعال و مؤثر ا یبرا ییاجرا یساز و کارها آوردن آنان و فراهم

 کالن تربیتی مدرسه به مدیران مدارس مسئولیت مدارس و واگذاری یپرورش

 و دانش انیشهای انقالب اسالمی و توانمند سازی مربارز بصیرت دینی و باور به مان،یتقویت ا -2 -4 راهكار



 




هوشمندانه با توطئ ههای دشمنان با استفاده از  مواجهه شها وداری و حمایت آگاهانه از این ارزبرای وفا آموزان

 هحوز ژهیهها به ونهادها و دستگا ریساو  خانواده آموزش و پرورش و مشارکت یتیو ترب یآموزش یها هبرنام تیظرف

 یو انقالب یو اجتماع یاسیس یها هبرنام دانش آموزان و مدارس در افتهیحضور فعال و سازمان  و هیعلم یها

 های ساحت تمام در ایرانی، –سبک زندگی اسالمی  و ایجاد ساز و کارهای الزم برای تقویت آداب -2 -5 راهكار

 های درسی و آموزشی هبرنام اجرای ویکرد حاکم در فرایند طراحی، تدوین وتربیت به عنوان ر و تعلیم

 های یتی و اخالقی با مراحل رشد و ویژگموضوعات تربی طبقه بندی و متناسب سازی مقوالت و -2 -6راهكار 

 عمومی و جامعه دانش آموزان واهداف و نیازهای نظام تعلیم و تربیت رسمی

 های فرهنگی و تربیتی مدارس تبرای ارزیابی فعالی های کیفی صو تدوین شاخاستانداردسازی  -2 -7راهكار 

آموزشی، شبکه ملی اطالعات و ارتباطات، کتابخانه،  های درسی، منابع هاستفاده از ظرفیت برنام -2 -8راهكار 

اور به معارف مذهبی برای تقویت معرفت و ب اردوها و فعالی تهای برون مدرسه به ویژه مساجد و کانو نهای فرصت

 و عقالنی در دانش آموزان. اعتقاد به توحید و معاد و والیت و انتظار با رویکرد قرآنی، روایی الهی به ویژه

نظام تعلیم و  های ها و ظرفیت حجاب متناسب با قابلیت و ترویج و تعمیق فرهنگ حیا، عفاف -۳

 (2و  1) تربیت رسمي عمومي

 و قیشهای تربیتی برای درونی سازی و تعمآموزشی و رو ها و محتوای هبرنامبازنگری و بازتولید  -۳ -1راهكار 

 فرهنگ حیا، عفاف و حجاب ترویج

نیروی انسانی شایسته و متعهد و عامل به  بکارگیری اتخاذ تدابیر مناسب جهت جذب، تربیت و -۳ -2 راهكار

 عفاف و پوشش مناسب در کلیة مراکز اداری و آموزشی حیا، رعایت

در حفظ، تعمیق و اشاعه حیا ، عفاف ، و پوشش  ها هب مشارکت سازنده و اثربخش خانوادجل -۳ -۳ر راهكا

 دانش آموزان

آموزشی، لوازم  دها و تولید کنندگان کتب و موا هرسان ایجاد ساز و کارهای الزم برای هماهنگی -۳ -4راهكار 

 عفاف و حجاب مناسب در دانش آموزان ،و تجهیزات آموزشی و تربیتی در جهت ترویج فرهنگ حیا التحریر



 




 – مناسب، متنوع، زیبا و آراسته مبتنی بر فرهنگ اسالمی طراحی و ارائه الگو ی لباس و پوشش -۳ -5راهكار 

 ایرانی –تقویت هویت اسالمی  ایرانی برای مربیان و دان شآموزان پسر و دختر در راستای

آموزان برای پذیرش قلبی و درونی حیا ، عفاف ، حجاب  ری دانشریزی به منظور اقناع فک هبرنام -۳ -6راهكار 

 عمل به آن با تبیین دیدگاه اسالم و

 یو روح یسالمت جسم شیافزا یبرا یلیتحص سطوح هیدر کل یتتربی – یارائه خدمات مشاور ها -۳ -7راهكار 

 .آموزان دانش

نقش تربیتي  ارتهای خانواده در ایفایها و مه يسطح توانای تقویت بنیان خانواده و کمک به افزایش -4

 ( 5و 2 ) ياسالم متناسب با اقتضائات جامعه

از ابزار رسانه در محیط خانواده همسو با  مناسب  مدیریت خانواده در استفادة یآموزش و ارتقا -4 -1راهكار 

 یتعلیم و تربیت رسمی عموم اهداف نظام

تبیین نقش مدرسه، رسان هها و خانواده در تأمین  برای آموزشیتدوین اصول راهنما و پودما نهای  -4 -2 راهكار

هماهنگی و همسویی آنها با هم و با اهداف  برای ورود کودک به مدرسه و ایجاد سازوکارهای الزم نیازهای پیش

 تربیت رسمی عمومی و نظام تعلیم

 ی برای تقویت فرهنگ تربیتیتربیتی و آموزش نهادهای تدوین برنامه جامع مشارکت خانواده و -4 -۳ راهكار

 های پایه دانش آموزان یها و تحقق شایستگ هخانواد

 ها در همشارکت خانواد زانیم شیافزا -4 -4 راهكار

 هبه خانواد یاثربخش، ارائه خدمات مشاوره ا یآموزش یدور هها یمدرسه، برگزار یتیو ترب یآموزش یهات یفعال

 خانواده و مدرسه یتیترب یشهااهداف و رو یهمسو ساز یزا برا بیو آس ریپذ بیآس یها

دوره متوسطه در  یخانواده به جدول برنامه درس مناسب و سلوک تیریاضافه نمودن درس مد -4 -5 راهكار

 .تمام دانش آموزان یهها و برا رشت تمام



 




ا و وظایف ها، نیازه یجهت آشنایی با ویژگ آموزان تهیه و تدوین محتوای آموزشی برای دانش -4 -6 راهكار

 ها و معیارهای اسالمی شارز چارچوب خانواده در

 باتوجه به تفاوت تربیت با کیفیت مناسب های تعلیم وت فرص تأمین و بسط عدالت دربرخورداری از -5

 (7و 5، ۳ )پسران و مناطق مختلف کشور  و ها و ویژگ یهای دختران

محروم و نیازمند حتی االمکان با مشارکت بخش  تعمیم دورة پیش دبستانی به ویژه در مناطق -5 -1راهكار 

 های قرآنی و تربیت بدنی و اجتماعی شتأکید بر آموز غیردولتی با

کامل دوره آموزش عمومی و برخوردار از کیفیت  ریزی و تمهید مقدمات برای پوشش هبرنام -5 -2راهكار 

 تمام مناطق کشور مناسب در

ه شهرها، عشایر کوچ نشین محروم، روستاها، حاشی ن ساکن در مناطقتوانمند سازی دانش آموزا -5 -۳راهكار 

 آموزشی متنوع و با کیفیت مناطق دوزبانه با نیازهای ویژه، با تأکید بر ایجاد فرص تهای و همچنین

 منابع، تربیت نیروی انسانی کارآمد، تدوین برنامه برای رشد، اولویت بخشی به تأمین و تخصیص -5 -4راهكار 

 معنوی دانش آموزان مناطق محروم و مرزی آموزی، ادامه تحصیل و حمایت مادی و تدسازی و مهارتوانمن

 ،ها، هنرها آموزشی به معرفی حرفه درصد از برنام ههای 20درصد و حداکثر  10اختصاص حداقل  -5 -5اهكار ر

عشایری با رعایت  تایی ومناطق روس جغرافیایی استانها به ویژه و آیین و رسوم و شرایط اقلیمی و جغرافیا

چارچوب ایجاد کارآمدی و تقویت  در آموزان دانش ایرانی –کیفیت و تقویت هویت اسالمی استانداردهای ارتقای

 هویت ملی

 نیازها و نق شهای دختران وپسران طراحی و تدوین برنامة آموزشی متناسب با -5 -6راهكار 

های شخصیتی و محیطی  یپذیر، متناسب با ویژگ بیت انعطافتر طراحی و تدوین برنامه تعلیم و -5 -7راهكار 

 کارآمدی و مفید بودن آنها شیافزا و استعدادهای خاص ییگوناگون دانش آموزان به منظور شکوفا استعدادهای

 انسانی و توزیع عادالنة آن در سراسر کشور. منابع ساماندهی و بکارگیری بهینه و اثربخش -5 -8 راهكار

 (8و ۳، 1 ) فرایند تعلیم و تربیت رسمي عمومي های یادگیری در طبه محی تنوع بخشي -6



 




 لیاز قب) آموزش و پرورش در سطح مدرسه  منابع توسعه و غنی سازی واحد اطالعات و جاد،یا -6 -1راهكار 

 ت(گاه، شبکه ملی اطالعات و ارتباطاو کار آزمایشگاه کتابخانه،

ها و نهادها  هعمومی با جامعه و سایر دستگا رسمی نظام تعلیم و تربیت تقویت و توسع ه تعامالت -6 -2 راهكار

 های درسی هبرنام اجرای ساختار تلفیقی و مسئله محور در ضمن طراحی و گسترش از طریق

 ها تا پایان برنامه ششم توسعه کشور، نیک از شهرستا هر ایجاد موزه و نمایشگاه علم و فناوری در -6 -۳ راهكار

 .تر کردن محتوای آموزشی کتب درسی یآموزان و عین شدان نترآوردن زمینة مشاهده و تجربه فزو فراهمبه منظور 

های آزاد وابسته به وزارت آموزش و  هآموزشگا و مؤسسات یتها یبر فعال تیریساماندهی و مد -6 -4راهكار 

تحولی آموزش و  یها هف و برناماهدا با آنها همسو یآموزش یها هبرنام یمحتوا دیتول و باز بازنگری پرورش،

برای ایجاد همسویی  یربطهای ذ هدستگا مستمر بر عملکرد آنها و هماهنگی و همکاری با یابیارز و پرورش و نظارت

 های نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی هبا اهداف برنام آزاد های هسایر آموزشگا

های تحصیلی به ویژه  هبرای تمام دور یآموز هارتم و ینیتنظیم و اجرای برنامة جامع کارآفر -6 -5 راهكار

 و آموزشی درسی برنامه پنجم توسعه در برنامه انیدوره متوسطه تا پا آموزان دانش

های فرهنگ،  ها، خانهه گاسراها، اردو شپژوه های یادگیری مانند طایجاد شبک های از محی -6 -6 راهكار

ها و سایر  هورزشگا کارآفرینی، تخصصی علوم و فناوری، مراکز های هنمایشگا هها و موز عمومی، های هکتابخان

همكاری مدرسه با  محیط سازی یها، با رعایت اصل غن طمدارس با این محی اثربخش مراکز مشابه و برقراری تعامل

 ا.ه سایر دستگاه

 -فرهنگي  های پیشرفت محلي، به ویژه در ابعاد کانون ي ازكیافزایش نقش مدرسه به عنوان  -7

 (7و 5، 1، 2 )اجتماعي 

آفرینی مدرسه به عنوان کانون کسب تجربیات تربیتی  نقش برای الزم های زمینه آوردن فراهم –7 -1راهكار 

 هبه آن و استانداردسازی تمام مولفمسئولیت  جلو های از جامعه اسالمی و حیات طیبه با تفویض اختیار و و محله

 مدرس های ها و عوامل درون



 




 نهایوکان مراکز فرهنگی و علمی محله به ویژه مسجد و نهادینه سازی و تقویت همکاری مدرسه با -7 -2راهكار 

های مرتبط محله و نیز  دانش آموزان در برنامه های علمیه و مشارکت فعال مدیران، معلمان و همذهبی و حوز

 درسهم و اثر بخش روحانیون توانمند و مبلغان مذهبی با تجربه در مندم حضور نظا

پژوهشی با نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی در  -برقراری ارتباط سازمان یافته مراکز علمی -7 -۳راهكار 

های علمیه و موسسات آموزش عالی و  هحوز مندی از پشتیبانی علمی و تخصصی هملی و منطق های و بهر سطح

 و روانشناسی در مدارس. تربیتی های علوم قرآنی، علوم هفنی و حرف های به ویژه دانشکد مراکز آموزش

دیني،  های هوزان در رشد و تعالي کشور در عرصآم رسمي عمومي و مدرسه و معلمان و دانش -8

فرهنگي، اجتماعي و  و ملي به عنوان نهاد مولد سرمایه انساني، فرهنگي، اجتماعي در سطح محلي

 (7و  2،5 )معنوی 

به عنوان سازمان فراگیر و نیروی اثرگذار اجتماعی  به آموزش و پرورشاصالح، ارتقاء و تغییر نگرش  -8 -1راهكار 

 رشد و تعالی کشور به ویژه اهداف فرهنگی و اجتماعی در خدمت اهداف

 و منزلت فرهنگی و اجتماعی معلمان ایجاد سازوکارهای الزم برای تقویت جایگاه -8 -2راهكار 

 تو قانونی مرتبط با اتکا به ظرفی های رسمی لدر تشک وزانبستر سازی برای حضور فعال دانش آم -8 -۳راهكار 

انجمن اسالمی دانش  نهای علمی و فرهنگی وکانو درون و برون آموزش وپرورش از قبیل: بسیج دانش آموزی، های

 آموزان

 یرسم تیحضور فعال و موثر مسئولین نظام تعلیم و ترب فراهم آوردن ساز وکا رهای قانونی برای -8 -4راهكار 

جانبه و  یکی از ارکان تعالی و پیشرفت همه عنوان در نها دهای سیاست گذار وتصمیم ساز فرادستی به یعموم

 پایدار کشور

ایرانی در برنام ههای درسی و آموزشی و تقویت  -اسالمی تبیین دستاوردهای علمی و فنی تمدن -8 -5 راهكار

ستای دستیابی به جامعه عدل نوین اسالمی در را تمدن روحیه مسئولیت پذیری دانش آموزان برای تحقق و باور

 (عج) مهدوی



 




 یو معلمان و فراهم آوردن ساز و کارها رانیمد یو اعتقاد یحرف ها یها یستگیشا تیتقو -8 -6راهكار 

 مدارس یپرورش یها تیفعال و یتیترب یها هدر برنام شانیمشارکت فعال و مؤثر ا یبرا ییاجرا

در عرصه تعلیم و تربیت و جلوگیری از اجرای  آموز ر معلم محوری در رابطة معلم و دانشتأکید ب -8 -7 راهكار

 برنامة نظری و عملی که این محوریت را مخدوش نماید و هر سیاست

 وعینیازهای فوری و عمومی جامعه از قبیل ش با مشارکت فعال آموزش وپرورش در مواجهه -8 -8 راهكار

محیط زیست، خدمت به  کیزگیپا و و مقررات، حفظ نیقوان تیحاکم ،یسوادیفع بزلزله، ر ر،یفراگ یهایماریب

و توجیهی برای  آموزشی مردمی وانقالبی ازطریق برگزاری دور هها، اردوهای خیرخواهانه محرومین، حرک تهای

 آماده سازی مربیان ودانش آموزان

 -یرسانه مل ژهوی به –ها  هرسان تیاده از ظرفو استف یاجتماع و یتعامل اثر بخش با مراکز فرهنگ -8 -9 راهكار

از کوچک  یریو جلوگ یو فرهنگ یاجتماع هیسرما دیدر تول یعموم یرسم تیترب و مینظام تعل گاهیجا نییتب یبرا

 .یکشور از منظر معارف اسالم ندهیآن در سرنوشت آ نقش یانگار

 

 

 

 

 ) رسمي عمومي ي در تعلیم و تربیتبخش عمومي و غیردولت جلب مشارکت ارکان سهیم و مؤثر و -9

 (7و 2، 5

 تشویقی و انگیزشی الزم اعم از مادی و معنوی، برای بسط ایجاد تسهیالت قانونی و سازوکارهای -9 -1راهكار 

 هین دانش آموزان با الهام از آموزدر جامعه و در ب فرهنگ نیکوکاری و تعاو ن، مشارکت پذیری ومشارکت جویی

های آموزشی و برگزاری  هو رسان های درسی، مجالت ببر استفاده مناسب از ظرفیت کتا دتأکی های دینی با

 اردوهای جهادی



 




ارتقای مستمر سطح مشارکت واقفین و خیرین مدرسه  ایجاد سازوکارهای مناسب برای حفظ و -9 -2راهكار 

 ساز، مشارکت دولت در تأمینرس خیرمدیریت مدا گذاری مدارس به نام ایشان، مشارکت آنان در از قبیل نام ساز

 مدارس نیا های ههزین

 و مواد عیدر انجام امور مربوط به تولید، چاپ و توز غیردولتی شهای دولتی وتوسعه مشارکت بخ -9 -۳ راهكار

 استیو س یآموزش یها هبست دیتول استیبر ساکید ت با های آموزش و پرورش تآموزشی در چارچوب سیاس منابع

 یدرس یاب هادر کت یفیتأل چند

 و بازنگری قوانین و مقررات موجود. اصالح تقویت و گسترش مدارس غیر دولتی با -9 -4 راهكار

 )جایگاه معلم  بر نقش الگویي واکید منابع انساني با ت رتقاء منزلت اجتماعي و جایگاه حرف های -10

 (2و 4

جتماعی برای اعتالی فرهنگ عموم یدر تکریم های ا ریزی و به کارگیری امکانات و فرصت هبرنام – 10 -1راهكار 

 پاسداشت مقام معلم با تأکید بر استفاده از ظرفیت رسانه ملی و

های ارزیابی و  تخصصی و حرفه ای، تعیین مال ک ی،های عموم تاستقرار نظام سنجش صالحی - 10 -2راهكار 

در آنان بر اساس نظام معیار  شغلی یزه ارتقاعلمی و تربیتی معلمان و تقویت انگی (بندی ظام رتبه)ن ارتقای مرتبه

 اسالمی

تخصصی، با  یو اداری متناسب با حرفه ها مالی اصالح قوانین و مقررات موجود استخدامی، - 10 -۳ راهكار

 های ذیربط هدستگا مشارکت

 .ب مفید آنانمندی فزونتر از تجار هبرای بهر فرهنگیان طراحی و استقرار نظام خاص بازنشستگی - 10 -4 راهكار

کارورزی  بر بر برنام هي درسي تربیت معلم با تأکید حاکم ها و باز تنظیم اصول استیباز مهندسي س -11

الگوی برنامه  مقتضیات های معلمان در سطح ملي و جهاني با حرف های يو انطباق سطح شایستگ

ه های جذب، تربیت و شیو ارتقای تربیت و طراحي سیاست های مناسب برای و درسي در نظام تعلیم

 (8و  1،2،4،7 )در آموزش و پرورش  معلمان نگهداشت



 




 دانشگاه ویژه فرهنگیان با رویکرد آموزش تخصصی و استقرار نظام ملی تربیت معلم و راه اندازی - 11 -1راهكار 

 همکاری دستگاه های ذیربط حرف های تربیت محور توسط وزارت آموزش و پرورش با

معلمان در آموزش و پرورش با تأکید بر حفظ تعامل  احی و ارتقای نظام تربیت حرف هایطر - 11 -2راهكار 

امکان کسب  طی این دوره و فراهم آوردن دانشجو معلمان با مدارس و نهادهای علمی و پژوهشی در مستمر

 کالس درس و محیط های آموزشی تجربیات واقعی از

دهای برتر و برخوردار از صالحیت های نگهداشت استعدا جذب وایجاد سازوکارهای الزم برای  - 11 -۳راهكار 

بر تقویت انگیزه های معنوی و مادی معلمان  های تربیت معلم با تأکید هاخالقی، انقالبی و شخصیتی به رشت دینی،

 تجهیزاتی مراکز ذیربط، ایجاد نظام حقوق و دستمزد در دوران تحصیل، ارتقای سطح آموزشی و از قبیل برقراری

 تسهیل در ادامه تحصیل با توجه به رتبه بندی معلمان بازآموزی مستمر علمی و

شامل شایستگ یهای، اخالقی، اعتقادی، انقالبی ، حرف  ایجاد نظام ارزیابی صالحیت معلمان - 11 -4راهكار 

 .یراهبرد و اهداف سند تحول یو تخصصی و ارزشیابی متناسب با مبان های

نظام تعلیم  یازهایو ن یمتناسب با تحوالت علم معلم تیترب یدرس یها هنعطاف در برناما جادیا - 11 -5 راهكار

 معلمان یو تخصص یتیترب یها یتوانمند یو به روز رسان یقیتلف ردیکبر روکید با تأ یعموم یرسم تیوترب

ریزی  هدر برنام برای مشارکت مؤثر آنان معلمان استقرار سازوکا رهای ارتقای توانمند یهای - 11 -6 راهكار

 انجامد یهای آنان م حرف رهایی که به تقویت هویتمدرسه، به ویژه ساز وکا سطح درسی در

های حرف های به شکل فردی و گروهی میان  یتوانمند و افزایش یه زمینه پژوهشگرتوسع - 11 -7 راهكار

آموزی مستمر علمی و تحقیقاتی ازهای ب فرصت ملی و ایجاد تبادل تجارب و دستاوردها در سطح محلی و و معلمان

خاص برای فعالیت های پژوهشی  اعتبارات برگزاری جشنواره های الگوی تدریس برتر و اختصاص و و مطالعاتی

 معلمان

معلمان در کنار تربیت معلم و بررسی نظریات  دانشجو ریزی برای کارآموزی و کارورزی هبرنام – 11 -8 راهكار

 وتربیت تعلیم جدید



 




و تربیت معلم و تحوالت علمی در حوزه علوم تربیتی  رصد کردن تحوالت نظام آموزش و پرورش - 11 -9راهكار 

یافت ههای مفید آنها و بهره مندی آگاهانه از  منطقه، جهان اسالم و بین الملل و بومی سازی تجربیات و در سطح

 نظام معیار اسالمی آنها در چارچوب

حرف های و  -های علمیه در امر تربیت تخصصی هحوز شگاه های برتر وجلب مشارکت دان - 11 - 10راهكار 

 معلمان، کارشناسان و مدیران با همکاری دانشگاه فرهنگیان دینی

اولویت جهان اسالم و انعکاس نظریات و تجربیات  با المللی، بین تعامالت در فعال مشارکت – 11 - 11راهكار 

 یداخلی در محافل و مراکز علمی جهان موفق

 ییکارآ شیافزا یتعلیم و تربیت رسمی عمومی برا نظام یها هها و برنام تاسیس یساز نهیبه - 11 - 12راهكار 

 یروهاین یریبه کارگ ،یکتب درس یو محتوا یآموزش جداول یبر بازنگراکید مدارس خارج از کشور با ت یاثربخش و

 رس.این مدا ییکزیف یفضا یو مجرب و متناسب ساز توانمند متعهد،

با توجه به لزوم  رفاه نیروی انساني درخور منزلت فرهنگیان برقراری الگوی جبران خدمات و تأمین -12

 ( 7و ۳، 4 ) تمام وقت شدن آنان

 شایستگی ها و بر اساس رویکرد رقابتی ها، مبتنی بر تهینه سازی نظام پرداخب - 12 -1راهكار 

وهای کارآمد در دوره برای جذب و نگهداشت نیر ات مناسبفراهم آوردن تسهیالت و امتیاز - 12 -2راهكار 

 نگاه تخصصی زیربنایی به این دوره تحصیلی تقویت و ییابتدا

معلمان و مربیان با ساماندهی مناسب خدمات و  انگیزه ایجاد سازوکارهای قانونی برای افزایش - 12 -۳ راهكار

 و رفع مشکالت مادی و معیشتی آنان. رفاهی امکانات

تربیتي  های استان، مناطق و مدارس در تقویت فعالیت افزایش نقش شوراهای آموزش و پرورش -1۳

 (7و 4، 2، 5 ) های ملي ها و برنامه سیاست استان و منطقه و مدرسه در چارچوب

ها و  ننقش شور اهای آموزش و پرورش استاتقویت  اصالح قوانین و مقررات موجود در راستای - 1۳ -1راهكار 

 مدارس متناسب با مقتضیات تربیتی و مناطق



 




با تفویض  (آموزان ششورای معلمان و شورای دان مانند)ایش کارآمدی شوراهای درون مدرسه افز - 1۳ -2راهكار 

در فرایند تعلیم و تربیت  اداره و مدرسه به آنان و فراهم آوردن زمینه مشارکت بیشتر ایشان برخی از اختیارات

 مدرسه.

فرهنگ  ها ونیازهای دانش آموزان و اقتضائات ویژگي ناسب سازی فضاهای تربیتي باایجاد و مت -14

 (۳و 7، 6 )و جغرافیایي  فرهنگي اقلیمي، طیایراني و شرا -اسالمي 

دهای تربیتی، ی درسی، استاندار هبا اقتضائات برنام اهای تربیتی متناسبطراحی و ساخت فض - 14 -1راهكار 

بر استفاده از فناوری های نوین ساخت و  سازی و معماری و شرایط اقلیمی با تأکید، اصول شهرجمعیتی تحوالت

محوری نمازخانه در طراحی و  ایرانی و توجه ویژه به نقش -رعایت الگوی معماری اسالمی و تجهیزات آموزشی

 معماری اسالمی

دانش  یتیجنس یو تفاوت ها ژهیو یازهایبا ن یتیترب و یفیزیکی، آموزش یفضاها یمتناسب ساز - 14 -2راهكار 

و حجاب و رعایت احکام محرّمیت  عفاف فرهنگ ایمانی و یساز نهیبر فراهم آوردن الزامات نهاداکید ت آموزان با

 در محیط

 یسبز و فضا یفضا شگاه،یکتابخانه، آزما نمازخانه، مناسب زیساخت و تجه ،یهتمام به طراحا - 14 -۳ راهكار

 تعلیم و تربیت. طیعنوان مح مدارس به تمام در یورزش

 

تعلیم و تربیت  کیفیت و کارآمدی علوم انساني در نظام اصالح محتوا، ارتقای جایگاه، افزایش -15

 (2و 1 ) دیني در چارچوب نظام معیار اسالمي مباني رسمي عمومي مبتني بر

 تیریو مد یتعال ت،یتوأمان هدا و با هدف یاسالم ینیبر جهان ب یمبتن یمنابع علوم انسان نیتدو -15 -1راهكار 

 فرد و جامعه

از  زیو پره یمنزلت علوم انسان تیو تقو نییتب جهت در یبرنامه به منظور فرهنگ ساز نیتدو -15 -2 راهكار

 یو عموم یآموزش رسم یها هدر دور یو فن یتجرب ردکیرو غلبه



 




 نهیو زم یعلوم انسان یدر رشت هها لیصتح ادامه آنها به تیبرتر و هدا یاستعدادها ییشناسا -15 -۳ راهكار

 یعال آموزش یآنها در دور هها یپژوهش یعلم یتها یفعال قیو تعم تیتقو یبرا یساز

دانش  یعلوم انسان یها سدر در سیتدر یبرا معلمان مستعد، آگاه و متعهد تیجذب و ترب -15 -4 راهكار

 آنها یاجتماع و یفرهنگخدمت و ارتقاء شأن و منزلت  نیدر ح معلمان مستمر ییافزا

د رسطوح مختلف بر اساس آموزه  یعلوم انسان دروس یمتون و مواد آموزش نیاصالح و باز تدو -15 -5 راهكار

 هیعلم یها هو با مشارکت حوز ینید معارف ها و

 .در سراسر کشور یخاص علوم انسان یتتربی – یآموزش یها همدارس و مجموع تیگسترش و تقو -15 -6 راهكار

جامعه، نیازها و  و فرصتهای تربیتي متناسب با مصالح ی خدمات آموزشي تنوع بخشي در ارائه -16

 (7و 2، ۳ )شكوفایي استعدادهای آنها  راستای دانش آموزان در قیعال

 شبه نیازهای دان ییخگوآموزشی و تربیتی برای پاس های تربیتی در مراکز تایجاد تنوع در فرص - 16 -1راهكار 

 آموزان

آموزان در  شو ویژگی های دوران بلوغ دان (دختران و پسران)رعایت اقتضائات هویت جنسیتی  - 16 -2 راهكار

 مشترک آنان هویت برنامه های تربیتی ضمن توجه به درسی و روش ها و های برنامه

های دینی و  سنین بلوغ و ارائه مشاوره و آموزش در توجه کافی به شرایط روحی دانش آموزان - 16 -۳ راهكار

 با آنها متناسب اخالقی

و  1،2،۳ ) نینو های یه بر استفاده هوشمندانه از فناورتكی ارتقای کیفیت فرایند تعلیم و تربیت با -17

7) 

در مدارس با اولویت پرکردن  (اینترانت)و ارتباطات  توسعة ضریب نفوذ شبکه ملی اطالعات - 17 -1راهكار 

و هوشمندانه توسط  نهیبه یبهره بردار یساز و کار مناسب برا جادیو ا یزشمناطق آمو نیدیجیتالی ب شکاف

 چارچوب نظام معیار اسالمی در مربیان و دانش آموزان



 




دانش آموزان و مدارس با مشارکت  ازیبا ن متناسب یکیالکترون یمحتوا یریو به کارگ دیتول - 17 -2 راهكار

 کدیبا تأ ) یمل یبراساس برنامه درس یدرس یکتاب ها یواکردن محت یکیو الکترون یردولتیو غ یدولت بخش

 .برنامه پنجم توسعه کشور انیتا پا (یرسانه ا چند تیبراستفاده از ظرف

با تأکید بر روش های فعال، گروهی، خالق با  تربیت های تعلیم و شاصالح و به روزآوری رو - 17 -۳ راهكار

 الگویی معلمان نقش توجه به

در برنامه های آموزشی و  یو مجاز یرحضوریغ یها شآموز تیز ظرفا یبردار هگسترش بهر - 17 -4 راهكار

و با رعایت  یاسالم اریاساس نظام مع بر در خارج از کشور یرانیا یدانش آموزان و خانواده ها معلمان، ژهیتربیتی و

 .ملی اطالعات و ارتباطات شبکه اصول تربیتی از طریق

و 1، 7 ) بالنده پویا و ،بخش يرسمي عمومي با رویكرد تعال ام تعلیم و تربیتییر و نوآوری در نظتغ -18

2) 

معیارهای اخالق اسالمی با تأکید بر تقویت روحیه  اساس بر سازمانی فرهنگ سازی مناسب – 18 -1راهكار 

 تعاون، خالقیت و آموزش مستمر اخوت و

شهای ضمن خدمت کارهای کارا و اثربخش در آموز تأمین تسهیالت و امکانات و ایجاد ساز و - 18 -2راهكار 

 ای برای یادگیری مداوم هو تقویت انگیزه و مهارت حرف معلمان

درون ساختار نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی با  ی پژوهشی فعال و فراگیر در هایجاد شبک - 18 -۳راهكار 

 اطاتفناوری های نوین و در قالب شبکه ملی اطالعات و ارتب استفاده از

 پیشکسوتان آموزش وپرورش استفادة بهینه از دانش و تجربه نخبگان و - 18 -4راهكار 

و پرورش در راستای تربیت جامع و بالندگی معنوی  استقرار نظام خالقیت و نوآوری در آموزش - 18 -5راهكار 

 کارآفرین. خالق و نوآور و و حمایت مادی و معنوی از مدیران، مربیان و دانش آموزان و اخالقی

 (4و 2، 7 ) در تعلیم و تربیت رسمي عمومي ي و تضمین کیفیتاباستقرار نظام ارزشی -19



 




برای سنجش و ارز شیابی عملکرد نظام تعلیم و  ایجاد سازوکارهای قانونی و ساختار مناسب - 19 -1راهكار 

 عمومی تربیت رسمی

های تحصیلی و  هتانداردهای ملی برای گذر از دورسا طراحی و اجرای نظام ارزشیابی بر اساس - 19 -2راهكار 

 جهیمحور و نت ندیفرآ)و رویکرد تلفیقی  ابتدایی های تحصیلی دوره هدر پای یارزشیابی فرایندمحور در ارتقا رویکرد

 های تحصیلی هپای در سایر (محور

فاف سازی عملکرد و آموزش و پرورش به منظور ش ایجاد نظام رتبه بندی مدارس و موسسات - 19 -۳راهكار 

 آنان نیب یو علم یهای رقابت منطق هو تقویت انگیز کیفیت یارتقا

در چارچوب معیارهای اسالمی و معرفی  جهانی جایگاه ایران در ارزیابی های کیفیت یارتقا - 19 -4 راهكار

 .اسالمی به جهان تربیت الگوی تعلیم و

کمّي و کیفي  یریت مصارف متناسب با نیا زهایمالي، مد تأمین، تخصیص و تنوع بخشي به منابع -20

 (۳و 7، 6 ) عمومي نظام تعلیم و تربیت رسمي

 سازی عملکرد مالی نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی شفاف و مصارف و منابع بهینة مدیریت – 20 -1راهكار 

از تولید ناخالص داخلی  سهم اعتبارات آموزش و پرورش شفا فسازی و برنام هریزی برای افزایش - 20 -2راهكار 

 مناسب زانیم به

 تخصیص منابع و اولویت بخشی به آموزش ابتدایی در تأمین - 20 -۳ راهكار

 آموزش و پرورش به میزان مناسب بهجاری  بودجه افزایش سهم هزینه های غیرپرسنلی در - 20 -4 راهكار

 آموزش و تربیت یارتقا منظور

مالی دولتی و غیردولتی از قبیل موقوفات و امور  تنوع بخشی به منابع طراحی سا زوکارهای - 20 -5 راهكار

 خیریه

فیزیکی و تبدیل به احسن کردن آنها و طراحی  بهینه سازی بهره برداری از منابع مادی و - 20 -6راهكار 

 مصرف و تعبیه ساز و کارهای پیشگیری از اسراف و تبذیر استانداردهای



 




گذاری و نظارتی نظام  تپرورش با حفظ کارکردهای سیاس ت عمومی در آموزش وتقویت مشارک - 20 -7راهكار 

 آموزشی آنان. های تأسیس مدارس غیر دولتی وحمایت از فعالیت لیطریق تسه از

 (2و 1، 7 )ها  ها و روش رویه بازنگری و باز مهندسي ساختارها و -21

 یانقالب فرهنگ یعال یبر اساس مصوبه شورا اصالح و بازنگری ساختار دوره های آموزشی - 21 -1راهكار 

ناظر ) یتیی آمایش سرزمین و تحوالت جمع هسامان استقرار نظام مکان یابی مدارس بر اساس - 21 -2 راهكار

 ه(ندیآ سال 50به 

 دانش آموزان به تیبه منظور هدا یابیو استعداد یلیتحص تیو استقرار نظام جامع هدا یطراح - 21 -۳ راهكار

 ییو توانا یمتناسب با استعدادها، عالق همند کشور ندهیحال و آ ازیها و حِرَف و مهارت های مورد ن هترش یسو

 آنان یها

مبانی اسالمی و افزایش نقش معلمان در این  بر مبتنی یتیو مشاوره ترب ییاستقرار نظام راهنما - 21 -4 راهكار

 یلیتحص یها هیپا تمام تخصصی در فیکارگیری مشاوران متخصص برای ایفای وظا زمینه و به

 و ساعات سیتمام وقت در مدارس شامل ساعات تدر حضور یبرا انیساعات کار مرب یسامانده - 21 -5 راهكار

 توجه به ضرورت جبران خدمت مناسب ایشان با مرتبط در مدرسه یتیترب یها تیفعال ریبه سا افتهی اختصاص

و تعیین و متناسب سازی ساعات و روزهای  مدارس زمان آموزش در تیریتحول در ساختار و مد - 21 -6 راهكار

 طول هفته در یآموزش

 تیریبه منظور اعمال مد یتیو ترب یآموزش یها مجتمع تیریمد ردکیبه رو یبخش تیاولو - 21 -7 راهكار

و  یموزشآ یها تیفعال یارتقا یبرا شتریب فرصت جادیدانش آموزان و ا لیدر طول مدت تحص یتیترب پارچهکی

 یتیترب

 ندهی معلمان در سه پایه اول ابتداییسازما در« دوری »استقرار و استفاده از نظام  - 21 -8 راهكار

های درسی با  هو تولید بسته آموزشی در برنام محوری حاکمیت برنامه محوری به جای کتاب - 21 -9 راهكار

 معلم محوری اصل رعایت



 




رعایت انعطاف و توجه به شرایط اقلیمی و با  با ندهی تقویم سال تحصیلیباز طراحی و ساما - 21 - 10 راهكار

 تعطیالت. سازی تاکید بر بهینه

و تربیتي در نظام تعلیم  کارشناسي، مدیریت و راهبری آموزشي تقا و بهبود مستمر کیفیت نظامار -22

 (4و 2، 7 ) عمومي وتربیت رسمي

 مختلف مدیریت نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی در سطوحنهادینه کردن برنامه محوری  - 22 -1راهكار 

نگهداشت مدیران و راهبران آموزشی و تربیتی و تالش  ایجاد ساز وکارهای الزم برای تربیت و - 22 -2راهكار 

 عمومی افزایش ثبات مدیریت در مجموعه نظام تعلیم و تربیت رسمی برای

 حرف های برای منابع انسانی –شغلی طراحی و اجرای الگوی بالندگی - 22 -۳راهكار 

های  هآن با هماهنگی دستگا یو پرورش و اجرا شآموز نگر در هآیند یانجام مطالعات راهبرد - 22 -4راهكار 

 آموزش وپرورش در ذیربط

 اداری، متناسب با مدیریت کار آمد و اثربخش واحدهای اصالح ساختار اجرایی و کاهش تعداد - 22 -5 راهكار

های  ساالری و پیشگامی آنان در ارزش هشایست گزینش مدیران در سطوح مختلف بر اساس - 22 -6 راهكار

 رسمی. تربیت معیارهای علمی، کارآمدی و باور به اهداف نظام تعلیم و و الهی و انسانی

، 8 ) تربیتي بومي پردازی و مستند سازی تجربیات نظریه ی ظرفیت پژوهش و نو آوری، توسعه  -2۳

 (7و 2

 ران،یفرهنگ تفکر و پژوهش در بین مد گسترش های موجود برای تاز ظرفی نهیاستفاده به - 2۳ -1راهكار 

 از پژوهشگران فعال و مجرب تیحما و یعموم یرسم تیوترب مینظام تعل ازیپژوهشگر مورد ن تأمین مربیان و

 ش و هدایت موضوعات و اهدافآموزش و پرور حوزه تدوین نظام جامع حمایت از پژوهشگران - 2۳ -2 راهكار

 در راستای تحقق اهداف تعلیم و تربیت رسمی پژوهشی



 




ی، مستند سازی و های تربیتی بوم یو نوآور موفق های حهای مادی و معنوی از طر تحمای – 2۳ -۳ راهكار

 . فعال و کارآمد اطالعاتی های پژوهشی در داخل و خارج از کشور و ایجاد بانک هیافت انتشار

پردازی در علوم تربیتی و رو شهای تعلیم و  نظریه های یهای مادی و معنوی از کرس تحمای – 2۳ -4 رراهكا

تربیت رسمی عمومی  و نظام تعلیم و مدارس های جدید و نوآوری در هآوردن زمینه کاربست یافت فراهم تربیت و

 ها و مراکز علمی و پژوهشی. ههای علمیه، دانشگا هحوز با همکاری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 




( بخش مربوط به  98-99دفتر فعاليت هاي انجمن اولياء و مربيان )سال تحصيلي 

 انتخابات و برگزاري جلسات انجمن ،آموزش خانواده (

 یم ریبه شرح ز انیو مرب ایانجمن اول اراتیو حدود اخت فیمدرسه و وظا انیو مرب ایاعضاء انجمن اول بیترک

 .باشد

 مدرسه انیو مرب ایانجمن اول یاعضا بی( ترکالف

 مدرسه ریمد -1

 ریاز معاونان به انتخاب مد یکی -2

 معلمان یشورا ی ندهینما -3

 – یتیامور ترب انیاز مرب یکی ای  یمعاون پرورش -4

 . دانش آموزان یایاول نیمنتخب -5

 

 انیو مرب ایانجمن اول لیانتخاب اعضا و تشك يچگونگ

صورت از  نیاست. در ا یدانش آموزان ضرور یایاز اول یمیضور حداقل نانتخابات، ح یبرگزار برای – 18 ی ماده

شرکت کنندگان به عنوان  تیبا اکثر یباشند، بر طبق مواد بعد تیعضو طیکه حائز شرا یحاضران عده ا انیم

 .شوند یدانش آموزان در انجمن مدرسه انتخاب م یایاول ندگانینما

 :شود یم نییتع ریز یدر انجمن مدرسه بر مبنا تیوعض یمنتخب برا یایاول ی عده – 19 ی ماده

نفر اول  5نفر که  8منتخب جمعا  یاینفر باشد، عده اول 300دانش آموزان آن ها کمتر از  یکه عده  یمدارس در

 . البدل خواهند بود یعل یو سه نفر بعد یاثل

 



 




 اینفر از اول کی ،یدانش آموز اضاف نفر 50هر  ینفر باشد به ازا 300از  شیکه عده  دانش آموزان ب یمدارس در

 .نفر خواهد بود 3البدل هم چنان  یعل یاعضا یعده  یشود ول یاضافه م یاصل یبر تعداد اعضا

نفر 13از آن مدارس،  کیمنتخب هر یاصل یدانش آموز دارند، حداکثر اعضا700از شیکه ب ی: مدارس تبصره

 .خواهد بود

است و در مهر ماه هر سال  یلیسال تحص کیهر مدرسه،  انیو مرب ااولی انجمن کار زمان مدت – 20 ی ماده

توانند خود را  یانتخاب، م طیاز شرا یانجمن سال گذشته در صورت برخوردار یشود. اعضا دیتجد دیانتخابات با

 .انتخاب شوند گریدر انجمن نامزد کنند و بار د تیعضو یبرا

 درسهم انیو مرب ایدر انجمن اول ایاول تیعضو طیشرا

 : باشد ریز طیواجد شرا دیدر انجمن مدرسه با تعضوی داوطلب – 21 ی ماده

 .اعتقاد داشته باشند هیفق تیو وال یقانون اساس ران،یا یاسالم ی( به نظام جمهورالف

 .محول شده باشد فیانجام وظا یبرا یکاف ییاوقات فراغت و توانا ی( داراب

 .ه باشدمادر دانش آموز در همان مدرس ای( پدر ج

 .المقدور از سواد خواندن و نوشتن برخوردار باشد یعالقمند و آگاه، و حت یتیو ترب ی( نسبت به مسائل آموزشد

شود و چنانچه در طول مدت  یم رفتهیمدرسه پذ ریمد دییفوق با اظهار داوطلب و تأ طشرای – 1 ی تبصره

با  طیآموزش و پرورش محل، شخص فاقد شرا ایانجمن اول یشورا دییخالف آنها مشاهده شود پس از تأ ت،یعضو

 .انجمن برکنار خواهد شد تیسازمان استان از عضو سیابالغ رئ

کل آموزش و  ریمد اراتیمنحصرا از اخت ان،یو مرب ایانجمن اول یاعضا برکناری احکام صدور – 2 ی تبصره

 .کشور است نایو مرب ایانجمن اول یدفتر مرکز ایانجمن استان و  یشورا سیپرورش و رئ

شوند بنابر  یدانش آموزان انتخاب م نیوالد میمستق یعضو انجمن مدرسه با رأ یایاول نکهیبا توجه به ا 24 ماده

با  زیو رابط انجمن ن یانجمن ج( منش سیرئ بیانجمن ب( نا سیانجمن مدرسه شامل :الف( رئ سهیرئ اتیه نیا

 گردد یم نییمنتخب تع یاصل یاعضا یرأ



 




 ی. به استثناردیانجام گ یبه طور علن دیشمارش آرا با یو با ورقه باشد، ول یبه صورت مخف دیبا یریگ یرأ -2

 توسط آموزش و پرورش انتخاب شده اند یکیکه به جهت انتخابات الکترون یمدارس

به  انیو مرب ایانجمن اول یمشخصات اعضا یمربوط به همراه برگه  یدر برگه  سهیرئ أتیه یاعضا یاسام -3

 .داره ارسال گرددا

 سیرئ نیشود، بنابرا یانتخاب نم یبه عنوان مسئول امور مال یمدارس فرد یینامه اجرا نییبا توجه به آ -4

 .دینما یم یریگ یانجمن امور مربوطه را پ

 اجاتیمتناسب با احت یگوناگون یخود، گروه ها فیانجام هر چه بهتر وظا یتواند برا می انجمن – 27 ی ماده

نظر انجمن، و بر طبق مصوبات ، آن را  ریدهد تا ز لیمدرسه تشک انیو مرب ایاول ریانجمن و سا یاز اعضامدرسه 

 .دینامه، اجرا نما نییآ نیاهداف مندرج در ا ی نهیدر زم

نظارت و  ،یبازرس یمناطق مجازند برا رانیسازمان استان ها و مد یرؤسا ،یدفتر مرکز ندگاننمای – 30 ی ماده

 .اقدام کنند یامور انجمن ها و حل مشکالت آن ها، به مدارس مراجعه و به نحو مقتض به یدگیرس

مفاد  قینشدن دق تیبه علت رعا یانحالل انجمن مدرسه ا ایکه حکم ابطال انتخابات و  صورتی در – 31 ی ماده

انحالل،  ایحکم ابطال  افتیروز پس از در 15مدرسه موظف است حداکثر ظرف  رینامه صادر شود، مد نییآ

 .را انجام دهد دیانتخابات جد

است که  یدفتر مرکز ایسازمان استان و  سیرئ اراتاختی از ها انجمن انحالل و انتخابات ابطال – 32 ی ماده

و  ییشود. انحالل انتخابات در مورد مدارس استثنا یالزم، حکم انحالل صادر و ابالغ م یها یپس از بررس

 .است انیو مرب ایبوده و بر اساس ضوابط انجمن اول ربطیسازمان ذ اراتیدرخشان از اخت یاستعدادها

 لیآن دوره تشک ی ژهیانجمن و کیهر دوره  یمختلف باشند برا یدوره ها یکه دارا مدارسی – 33 ی ماده

 .خواهند داد

انجمن  کیکل دانش آموزان  یتوانند با تناسب عده  یمشترک باشند، م رشانیکه مد یی: دوره ها 1 ی تبصره

 .دهند لیتشک



 




مکان هستند، موظفند در مورد مسائل  کیدر  یمتفاوت، ول رانشانیکه مد یمدارس ی: انجمن ها 2 ی تبصره

 .جلسات مشترک داشته باشند یو ساختمان یزاتیتجه

نسخه از صورت  کی ر،یاز مراحل ز کیروز پس از انجام هر  5مدرسه موظف است ظرف مدت  ری: مد 36 ی ماده

 : آموزش و پرورش منطقه ارسال کند یمربوط را به اداره  یه جلس

 یلیهر سال تحص یانتخابات انجمن در ابتدا -1

 یو عل یاصل یو مشخصات کامل اعضا ی، همراه فهرست اسام سهیرئ أتیانجمن و انتخابات ه یجلسه  نیاول -2

 تلفن آنان یع شغل و شماره نو ،یلیتحص یرشته  الت،یتحص زانیمنزل و محل کار، م یالبدل با نشان

 البدل یعل یاعضا ینیگزیو جا یاصل یمربوط به اعضا راتییهرگونه تغ -3

 انجمن تیساالنه و گزارش فعال النیگزارش عملکرد و ب -4

 انیو مرب ایانجمن اول سیمدرسه و رئ رینامه با مد نییآ نیمواد ا قیو دق حیصح یاجرا تمسئولی – 37 ی ماده

 .مدرسه است

 .ادارات آموزش و پرورش مناطق است ینامه بر عهده  نییآ نیا اجرای حسن بر نظارت – 39 ی هماد

 

 يآموزش یواحدها انیو مرب ایاول یانجمن ها فی( شرح وظاب

 یو آموزش یتیترب ییو همسو یهماهنگ تیو تقو ایاول یو آموزش یعاطف ،یفرهنگ ،یمشارکت فکر نیتأم -1

 خانه و مدرسه

 دانش آموزان یایاول یجلسات عموم لیو تشک یزیبرنامه ر -2

 جلسات آموزش خانواده لیجهت تشک یریگ میو تصم یزیبرنامه ر -3

 فوق برنامه یکالس ها یمعلمان در برگزار یو مشارکت با شورا یهمکار -4

 در هنرستان ها انیهنرجو یکارآموز یبرنامه ها یمشارکت در اجرا -5



 




 دیدانش آموزان و بازد یاردوها یبرگزار ،یپژوهش یها تیفعال یرسه در اجرامد ریو مشارکت با مد یهمکار -6

 یو فرهنگ یآموزش ،یاز مراکز علم

مدرسه با  یشوراها یو دانش آموزان و اعضا ایاز کارکنان، اول یقدردان یچگونگ یو مشارکت درباره  یهمکار -7

 .ضوابط و مقررات مربوط تیرعا

 یمربوط و ارائه  یها تیفعال تیفیک یوزان جهت مشارکت و کمک به ارتقادانش آم یایاول یجلب همکار -8

 مدرسه ریالزم به مد یشنهادهایپ

در  هیریو موسسات خ ریدانش آموزان، صاحب حرف، افراد خ یایجلب مشارکت اول یبرا یتالش و همکار -9

 . امور مدرسه یو بهبود اداره  ازیامکانات مورد ن نیتأم

 .و مقررات مربوط نیقوان تیبا رعا یمردم یاخذ کمک ها یگنظارت بر چگون -10

 نیمعلمان در اول یشورا ی ندهیانجمن و نما سیمدرسه، رئ ریمد تیمدرسه با عضو یمال یشورا لیتشک -11

 .انجمن یجلسه 

خدمات فوق برنامه، سرانه دانش آموزان و  ،یمردم یوجوه حاصل از کمک ها ی نهیهز ینظارت بر نحوه  -12

مصوب  یبا برنامه ها نهیو مطابقت موارد هز ،یمال یشورا قیآموزش و پرورش از طر یشوراها یک هاکم

 مدرسه یشورا

 رفت و آمد دانش آموزان سینسبت به سرو میو اتخاذ تصم یبررس -13

 مدرسه یشرکت در شورا یبرا ندهیانتخاب نما -14

انجمن مدرسه محول  یبه عهده  انیو مرب ایاول یانجمن مرکز یکه بر اساس بخش نامه ها یانجام امور -15

 .گردد یم

 ان،یو مرب ایاول یانجمن مرکز ینامه ها نییکه برابر آ یتی: در مدارس بزرگساالن و مدارس کم جمع 1 ی تبصره

 .شود یمدرسه واگذار م ریانجمن به مد فیباشد، وظا یانجمن نم لیامکان تشک

 



 




مورخ  215932/700شماره وزارتي :  آيين نامه اجرايي مدارس و مالي مدارس

 9/11/97مورخ  51/18614و شماره اداره كل: 24/10/97

 

 مقدمه:

و نقش آموزش و پرورش در بهسازی و توسعه زندگی فردی و اجتماعی موجب شده است که جامعه و  تیاهم 

 یاز پرورش استعدادهاس نهیزم و ایدانش آموزان انتظار داشته باشند که مدرسه محیطی رشد دهنده، پو یایاول

 های یژگیو و اتیلزوم توجه به روح و رشپرو بالقوه و خداداد فرزندان آنان باشد. تحقق اهداف متعالی آموزش و

می کند که اداره  جابیمنابع و امکانات، ا تیمحیطی و محدود و ییایجغراف طی، تفاوتهای ناشی از شرانسل جوان

متمرکز و های غیر ، انعطاف پذیری و روش، استقالل نسبیرییگ میقدرت تصم شیامور مدارس مبتنی بر افزا

 یها تی، پرنشاط و فعال نموده و توانمندی ها و خالق ایفضای عمومی مدرسه را پو ندباشد تا بتوا انهیمشارکت جو

 ییانامه اجر نییشد آ دهیجهت الزم د نیمعلمان و دانش آموزان را به خوبی شکوفا و متجلی سازد. بد ران،یمد

محوری و  رسهها و راهبردهای اساسی آموزش و پرورش از جمله تمرکززدایی، مد استیمدارس با توجه به س

مناسب تری برای تحقق  نهیالزم به مدارس، زم اراتیاخت ضیگردد و با تفو میتوسعه مشارکت همه بعدی تنظ

 فراهم شود. تیو ترب میاهداف تعل

 

 اتیکل -اول  فصل

است که به  تیوترب مینهادهای اجتماعی، تربیتی و آموزشی و اصلی ترین رکن تعل نیهمترمدرسه از م -1 ماده

 تیاخالقی، علمی، آموزشی، اجتماعی و کشف استعدادها و هدا نی،یدانش آموزان در ابعاد د حیصح تیمنظور ترب

 ضوابط و دستورالعمل ، برابراساس اهداف مصوب دوره های تحصیلیو رشد متوازن روحی و معنوی وجسمانی آنان بر

 و اداره می شود. سیهای وزارت آموزش و پرورش تاس

مدرسه اداره می  رینظر مد ریکارکنان و با مشارکت دانش آموزان و اولیای آنان ز هیمدرسه با همکاری کل -2 ماده

 .پرورش ابالغ می شود وزارت آموزش و هریک از آنان توسط فیشرح وظا شود. تعداد کارکنان مدرسه و



 




 

 

 

 

 مدرسه یارکان و شوراها -دوم  فصل

 ارکان و شوراهای مدرسه عبارتند از: -۳ ماده

 مدرسه. ریمد (1

 شورای مدرسه (2

 انیو مرب ایانجمن اول (3

 معلمان یشورا (4

 دانش آموزان. شورای (5

 

 مدرسه ریمد: 

زشی پرورش منطقه مسئول حسن اجرای فعالیت های آمو آموزش و ندهیمدرسه به عنوان نما ریمد -4 ماده

دارد و موظف است براساس مقررات با  تیامور مدرسه مسئول هیپرورشی، مالی و اداری مدرسه می باشد و در کل

 از امکانات و یریو با بهره گ آنها یای، دانش آموزان و اولاسب و استفاده از مشارکت کارکنانبرنامه ریزی های من

ب دوره تحصیلی تالش کند، به گونه ای که ارزیابی خارج از مدرسه، جهت تحقق اهداف مصو های داخل و ظرفیت

 ارتقاء و رشدکیفی و مطلوب دانش آموزان در ابعاد مختلف باشد. انگریب یلیعملکرد سال تحص

دانش آموزان برنامه ساالنه خود را در  یایمدرسه موظف است با مشارکت کارکنان مدرسه و اول ریمد -5 ماده

 مدرسه برساند. یشورا بیو به تصو میزش وپرورش تنظضوابط آمو تیابعاد مختلف با رعا



 




بهره گیری از مشارکت های اختیاری  با از منابع مالی دولتی و نهیمدرسه موظف است با استفاده به ریمد -6 ماده

الزم را برای اجرای مناسب برنامه مدرسه فراهم  طیمنابع اعتباری مدرسه شرا تیمردمی و کمک های خیرین و تقو

 کند.

آموزش و پرورش  یهمکاران که از سو فیهای خود و با شرح وظا و مسؤلیت فیبا وظا دیمدرسه با ریمد -7ده ما

مصوب هریک از کارکنان مربوط را به آنان  فیمدرسه موظف است شرح وظا ریشود بخوبی آشنا باشد. مد یابالغ م

 آن نظارت کند. حیصح یو بر اجرا دیابالغ نما

شورای معلمان  ان،یو مرب ای، انجمن اولشده شورای مدرسه یزیبطور منظم و برنامه ر موظف است ریمد -8 ماده

چگونگی ثبت و نگهداری سوابق و صورت جلسات  اجرای مصوبات و دهد و بر لیو شورای دانش آموزان را تشک

تحصیلی بعد  سال انجمن و وراهاش لیتشک تا انیمرب و اءیانجمن اول شوراها و تیمربوط نظارت کند. مدت فعال

 خواهد بود.

مصوب شورای عالی  رانینامه انتصاب مد نییآ برابر یساالر ستهیاصل شا تیمدارس با رعا رانیانتصاب مد -9ماده

 خواهد بود. آموزش و پرورش

 

 مدرسه یشورا: 

 یبه مدارس وبه منظور توسعه مشارکت ، همکار اراتیاخت ضیمدرسه محوری و تفو استیس یدر راستا -10 ماده

، ارتقای  رییگ میتصم ندیدانش آموزان در اداره مدرسه، بهبود فرا یایو اول انیو استفاده از تجارب معلمان ، مرب

امور و نظارت بر  یمدرسه و هماهنگ ساالنه یبرنامه ها نیکیفی فعالیتهای آموزشی وپرورشی واداری ، تدو

 فیاعضا و شرح وظا بیگردد. ترک یم لیمدرسه تشکبه نام شورای  ییمربوط، در هر یک از مدارس شورا یتهایفعال

 است: ریشورای مدرسه به شرح ز

 

 اعضاء: بیترک - الف

 مدیرمدرسه. (1



 




 .مدرسه نیمعاون (2

 .و مشاوران مدرسه انیبا مشاوران به انتخاب مرب یتیامور ترب انییک نفر از مرب (3

 معلمان. یشورا ندهینما (4

 من.به انتخاب انج انیو مرب ایانجمن اول ندهنمای (5

مدرسه از  ریشورای دانش آموزان مطرح است مد شنهادهاییکه پ یدر مواقع ژهیدر صورت لزوم و به و -تبصره  

مدرسه  یشرکت در جلسات شورا یو صاحب نظر برا ربطیدانش آموزان و برحسب مورد از افراد ذ یشورا ندهینما

 دعوت می کند.

 

 : فیشرح وظا -ب  

 نامه نییآ نیمدرسه در چارچوب اهداف مصوب دوره تحصیلی و مفاد اهای  مراقبت ونظارت بر فعالیت .1

های مربوط و بخشنامه  دستورالعمل پرورش و مصوبات شورای عالی آموزش و ینظارت بر حسن اجرا .2

 ربطیواموزش عوامل ذ هیتوج یبرا یزیپرورش وبرنامه ر های ابالغی از سوی وزارت آموزش و

در چارچوب مقررات و ضوابط  ر،یمد یدی ساالنه مدرسه که از سوبرنامه های پیشنها دییبررسی و تا .3

 می شود. ائهمربوط به شورا ار

و  انیمرب اویارائه شده از سوی شورای معلمان ، انجمن اول شنهادهاییدر مورد پ میبررسی و اتخاذ تصم .4

 دانش آموزان. یشورا

 و انقالبی وملی. ینیهای مختلف د اهلل ومناسبت امیبرنامه های مربوط به بزرگداشت ا دییوتأ بررسی .5

 در سطح مدرسه. یو هنر یفرهنگ ،یورزش ،یبرنامه های مربوط به مسابقات علم دییبررسی و تا .6

ماده  تیبارعا های حرف ،یفرهنگ ،یدانش آموزان از مراکز علم یدهایبرنامه اردوها و بازد دییو تا یبررس .7

 .نامه نییآ نیا 107

 مقررات ودستورالعملهای مربوط تیامتحانات بارعا یبرگزار یگونگدر مورد چ میبحث واتخاذ تصم .8

 نییآ نیدانش آموزان برابر مندرجات بندهایپ او پفصل ششم ا هیو تنب قیدر مورد تشو یریگ میتصم .9

 نامه.



 




 با ستهیشا یو دانش آموزان نمونه به منظور ارائه الگوها کارکنان از ریتقد یبرا یزیبرنامه ر .10

 انیو مرب اءیهمکاری انجمن اول

به تخلفات  یدگینامه رس نییبرابر آ زاندر مورد تخلفات امتحانات داخلی دانش آمو یریگ میتصم .11

 یامتحان

در مورد لباس و پوشش دانش آموزان، در چارچوب مبانی و ضوابط مندرج در فصل  یریگ میتصم .12

 نامه. نییآ نیپنجم ا

آن برای  دییمعلمان و تأ یشورا یاز سو برنامه درسی ارائه شده یبودجه بند ندینظارت بر فرآ .13

 اجرا.

پرورشی مواجهند  که با مسائل خاصی از نظر آموزشی و یموردی دانش آموزان شکالتم یبررس .14

 مذکور. ونیسیکم اراتیپرورش مربوط باتوجه به اخت خاص ادارات اموزش و ونیسیبه کم شنهادیو ارائه پ

داخلی و امتحان جهش ( 35) یانیامتحان پاکه در  یصدور مجوز اخذ امتحان از دانش آموز .15

 امتحانات. امیا انیهفته پس از پا موجه داشته است تا دو بتیرشته غ رییتحصیلی و تغ

 ییدانش آموزان دوره ابتدا یلیتحص هیپا نییمعلمان در مورد تع یشورا شنهادیپ بیررسی وتصوب .16

 .نامه نییا نیا دهمشمول ما

 ینامه رادارا م نییآ نیا 54استفاده از ماده  طیکه شرا یآموزانکمک به دانش  یبرا یزیبرنامه ر .17

 باشند.

رسمی و اوقات فراغت ، برای فعالیتهای  لیتعط امیمدرسه در ا ربودنیدر مورد دا یریگ میتصم .18

 .مدرسه ریمد میمستق تیفوق برنامه آموزشی و پرورشی ، بامسئول

 و کارکنان مدرسه. دانش معلمان شتریهر چه ب یارتقا یبرا یزیبرنامه ر .19

قرآنی و نمازومکارم  نییاعتقادات د تیو تقو ی، پرورش یآموزش یتهایو گسترش فعال جیترو .20

 سیاسی.-مراسم گوناگون عبادی  ستهیاخالقی و فراهم آوردن امکانات و زمینه های برگزاری شا

دانش  ازینمورد  یارتقاء مهارت های زندگی و اجتماع یدر مورد چگونگ میتصم اتخاذ وبررسی  .21

 آموزان.

توسعه  و حفظبدنی ، بهبود وضع امکانات ورزشی مناسب به منظور توسعه تربیت  یزیبرنامه ر .22

کارگاهی،  زاتیتجه و فضا تیسطح بهداشت ، بهبود وضع ینمودهای عینی اخالق و آداب اسالمی ، ارتقا

 ستیز طیحفظ مح نمازخانه و و شگاهییآزما



 




نحوه مشارکت مؤسسات و دستگاههای آموزشی خارج از مدرسه در مورد  میبررسی و اتخاذ تصم .23

 نامه های مربوط نییعملی دانش آموزان براساس آ در آموزشهای علمی و

)عملی  یآموزش یتهایو ارائه خدمات حاصل از فعال داتیدر مورد عرصه تول میاتخاذ تصم بررسی و .24

 وط.نامه مرب نییبراساس آ انی( دانش آموزان به متقاضیکارگاه -

جامعه محلی به منظور بهره و مدرسه  نیبرقراری ارتباط و تعامل ب یمناسب برا یزیبرنامه ر .25

 در ارتقاء امور کمی و کیفی مدرسه.مدرسه  رامونیپ یها تیظرف مندی از امکانات و

کرده ومنقاضی ادامه  لیکه در نظام آموزشی خارجی تحص یدانش آموز یتعیین پایه تحصیل .26

 مدارک تحصیلی خارجی. یابینامه ارزش نیمفاد آئ تیخارج از کشور است، با رعا یرانیتحصیل در مدرسه ا

 یکه رشته تحصیلی آنان در کشور محل انتقال موجود نم یرشته تحصیلی دانش آموزان رییتغ .27

رشته شرکت کند می تواند ضمن  رییدر امتحان برخی از دروس به عنوان تغ دیآموز با شباشد، چنانچه دان

 سال تحصیلی امتحان دهد. انیدر رشته مورد نظر ، دروس مربوط را تا پا لیم و ادامه تحصثبت نا

 .اساسنامه مدارس شبانه روزی تیدر مدرسه شبانه روزی با رعا لیانتخاب دانش آموز جهت تحص .28

 خاص مواجهند با یکه با مشکالت اخالقی و رفتار یدر مورد دانش آموزان میبررسی واتخاذ تصم .29

 نییآ نیا 84در مورد دانش آموزان مشمول ماده  یریگ میشأن و کرامت انسانی آنان وتصم تیاحفظ و رع

امور تربیتی  انیمرب زبه انتخاب مدیر، یک نفر ا نیاز معاون یکی ر،یموضوع با حضور مد یموارد نینامه. در چن

 می شود. الزم اتخاذ  و مشاور مدرسه )در صورت وجود مشاور در مدرسه بررسی وتصمیم انیبه انتخاب مرب

مذکور  یشورا یمدرسه بانظر اعضا یدستور جلسات شورا و است  ریمدرسه با مد یشورا استیر -11ماده 

خواهد بود. همه  ریبامد زیمدرسه ن یراشو یها میتصم یاجرا تیمدرسه تعیین می شود. مسئول ریتوسط مد

 .ندینما یارهمک کارکنان مدرسه موظفند برای اجرای مطلوب مصوبات شورا

شورا موظف است خالصه  ریاعضا تعیین می شود. دب نیجلسه از ب نیمدرسه در اول یشورا ریدب -تبصره  

 شورا برساند.  ایمتخذه هر جلسه را ثبت نموده و به امضای اعض ماتیاز مذاکرات با تصم یا

مدارس نسبت  ییاز بازگشاپس  ماه کیفرصت و حداکثر  نیدر اول دیدر هر سال تحصیلی مدیر با - 12ماده 

 داد.جلسه خواهد  لیتشک کباریهفته  دو مدرسه حداقل هر یشورا مدرسه اقدام کند. یشورا لیبه تشک



 




جلسه  نیحاضر تیاکثر یاعضاء رسمیت می یابد و مصوبات آن با رأ 22مدرسه با حضور  یشورا - 1۳ماده 

ضوابط وزارت اموزش و  کشور و یو مقررات عمومنامه ها  نییبا آ دیقابل اجرا می باشد، مصوبات شورا نبا

 داشته باشد.  رتیپرورش مغا

در مدارسی که به علت کم بودن تعداد دانش آموز و عدم حضور برخی از افراد موضوع بند الف ماده  -تبصره 

 می گردد. واگذار ریآن به مد فیوظا و نمی شود لیتشک شورا باشد نفر 3از  کمتر ضاءتعداد اع 10

 

 انیو مرب اءیمن اولانج: 

 فعالیت تیفیک یکمک به ارتقا یدانش آموزان برا یایو مشارکت اول یهمکار تیبه منظور تقو -16ماده  

 یم لیتشک انیو مرب ایاول، انجمن رتباط دوکانون مقدس خانه و مدرسههای آموزشی و پرورشی و گسترش ا

 شود.

 است: ریبه شرح زمدارس  انیو مرب ایانجمن اول فیاعضا و وظا بیترک 

 :اعضا بیترک -الف 

 مدیر مدرسة. (6

 به انتخاب مدیر نیاز معاون یکی (7

 معلمان یشورا ندهینما (8

از معلمان آگاه به مسائل  یکی ،یدر صورت نبودن مرب و یتیامور ترب انیاز مرب یکی با یمعاون پرورش (9

  انتخاب مدیر به یتیترب

 دانش آموزان.  یایاول نیمنتخب (10

 لیتشک نو زما یدر انجمن و چگونگ تیدانش آموزان و نحوه انتخاب آنان جهت عضو یایاول تعداد - 1تبصره 

 خواهد بود. انیو مرب اینامه انجمن مرکزی اول نییجلسات برابر ا

 ربطیدانش آموزان و برحسب مورد از افراد ذ یاشور ندهیمدرسه می تواند از نما ریدر صورت لزوم مد - 2تبصره  

 شرکت در جلسات انجمن دعوت کند.  یو صاحب نظر برا



 




 فیشرح وظا -ب 

هماهنگی و همسویی تربیتی و  تیمشارکت فکری، فرهنگی، عاطفی و آموزشی اولیا و تقو نیتأم .16

 خانه و مدرسه یآموزش

 جلسات عمومی اولیای دانش آموزان. لیو تشک یزیبرنامه ر .17

 جلسات آموزش خانواده. لیجهت تشک یریگ میو تصم یزیبرنامه ر .18

 فوق برنامه. یها کالس یمعلمان در برگزار یو مشارکت با شورا یهمکار .19

 ها . در هنرستان انیهنرجو یکارآموز یمشارکت در اجرای برنامه ها .20

دانش اموزی  یاردوها یمدرسه در اجرای فعالیتهای پرورشی، برگزار ریو مشارکت با مد یهمکار .21

 و فرهنگی. یآموزش ،یاز مراکز علم دیو بازد

شوراهای  یو دانش آموزان و اعضا ایو مشارکت درباره چگونگی قدردانی از کارکنان ، اول یهمکار .22

 طضوابط و مقررات مربو تیمدرسه با رعا

مربوط  یها تیفعال تیفیدانش آموزان جهت مشارکت و کمک به ارتقاء ک یایاول یهمکار جلب .23

 مدرسه. ریالزم به مد شنهادهاییوارائه پ

و موسسات  ریدانش آموزان، صاحبان حرف، افراد خ یایب مشارکت اولجل یبرا یتالش و همکار .24

 .سهو بهبود اداره امور مدر ازیامکانات مورد ن نیدر تأم هیریخ

 و مقررات مربوط نیقوان تیهای مردمی با رعا اخذ کمک ینظارت بر چگونگ .25

علمان در م یشورا ندهیانجمن و نما سیرئ ،مدرسه ریمد تیشورای مالی مدرسه با عضو لیتشک .26

 جلسه انجمن. نیاول

و  وزانمردمی خدمات فوق برنامه، سرانه دانش آم یوجوه حاصل از کمکها نهینظارت بر نحوه هز .27

مصوب  یشورای مالی و مطابقت موارد هزینه با برنامه ها قیآموزش و پرورش از طر یشوراها یها کمک

 مدرسه. یشورا

 دانش آموزان رفت و آمد سینسبت به سرو میبررسی و اتخاذ تصم .28

 مدرسه یشرکت در شورا یبرا ندهیانتخاب نما .29

به عهده انجمن مدرسه  انیو مرب ایاول یانجمن مرکز یکه براساس بخشنامه ها یانجام امور .30

 محول می گردد. 



 




امکان  ان،یو مرب ایاول ینامه انجمن مرکز نییدر مدارس بزرگساالن و مدارس کم جمعیتی که برابر آ -1تبصره 

 مدرسه واگذار می شود. ریانجمن به مد فیباشد، وظا یجمن نمان لیتشک

، راهنمایی تحصیلی ومتوسطه ( توسط یک  ییمدارسی که به صورت مجتمع )ابتدا مدارس ضمیمه و -2تبصره  

 دهند. لیرابه صورت مشترک تشک انیومرب اءیانجمن اول رهیمد لیمدیر اداره می شوند می توانند در صورت تما

  

 لمانمع یشورا: 

تأمین مشارکت  در امور آموزشی، پرورشی و اداری مدرسة و یبه منظور بحث و تبادل نظر و هماهنگ -10 دهما 

، معلمان با شرکت همه معلمان یبه نام شورا ییاداری مدرسه، شورا و پرورشی و یآموزش انیمعلمان در حسن جر

 گردد.  یم لیو مشاوران مدرسه تشک انیمرب

 است: ریان به شرح زمعلم یشورا فیوظا

 نیمفاد ا های کاری در چار چوب اهداف مصوب دوره تحصیلی و برنامه ها و روش یینظارت بر همسو .1

 نامه. نییآ

در اجرای  یمدرسه و همکار یبرنامه ها و فعالیتهای آموزشی و پرورش هیمشارکت مؤثر و کارآمد در ته .2

 مدرسه. یشورا دییآن پس از تا

 .دییمدرسه جهت تأ یارائه آن به شورا و مقررات مربوط تیرعا ی بابرنامه درس یبودجه بند .3

 . سیتدر یشهااثر بخشی رو شیافزا یچگونگ رامونیبررسی و تبادل نظر پ .4

 آموزش وپرورش . ندیمشارکت فعال دانش اموزان در فرا نیتام یبرا یشیچاره اند .5

افت تحصیلی دانش آموزان وبرنامه پرورشی وبررسی علل  برنامه های آموزشی و تیفیک یتالش در ارتقا .6

 کاهش آن . یبرا یزیر

 دانش آموزان آداب اسالمی در قی واخال و ینیاعتقادات د تیبرنامه های پرورشی، تقو میمشارکت در تنظ .7

 دانش آموزان هیتتب و قیبررسی و تبادل نظر به منظور هماهنگ کردن نحوه تشو .8

 ورد مسائل آموزشی، پرورشی و انضباطی دانش آموزان اتخاذ تدابیر مناسب در مو بحث و تبادل نظر و .9

 بهبود اداره مدرسه.



 




 ریمد قیاز طر ربطیذ نیانعکاس آن به مسئول و یدرس یکتابها یتبادل نظر درباره محتوا بحث و .10

 مدرسه.

 آموزشی، کمک آموزشی و کارگاهی لیتبادل نظر و هماهنگی در مورد نحوه استفاده از وسا .11

 .ردرسییو غ یدانش اموزان به منظور انجام مطالعات درس بیترغ یاسب براارائه راهکارهای من .12

استعدادها  از،یدانش آموزان متناسب با ن یدرس فیتکال زانیدر ارتباط با نحوه و م یهماهنگ جادیا .13

 عالئق آنان و

فوق برنامه با  یکالسها لیتشک یدر خصوص چگونگ یریگ میو تصم یزیبرنامه ر ،یهمکار .14

 ضوابط مربوط تیو رعا انیو مرب این اولمشارکت انجم

نوارهای  ات،یمنابع آموزشی ،کمک آموزشی و پرورشی و انتخاب و معرفی کتب، نشر یرسرب .15

 مقررات ریسا تیصوتی و تصویری جهت استفاده در مدرسه با رعا

و  ایمدرسه و انجمن اول یشرکت در شورا یمعلمان برا یشورا ندگانینما ای ندهیانتخاب نما .16

 معلمان یجلسه شورا نیدر اول انیمرب

 یبه شورا شنهادینامه و ارائه پ نییآ نیا 43دانش آموزان مشمول ماده  یلیتحص هیپا نییتع .17

 مدرسه. 

معلمان  یاس که توسط شورا سیرئ بیبرعهده نا ریمد ابیمعلمان به عهده مدیر و در غ یشورا استری ۔16ماده 

 1 تبصرهکه اتحاد می شود.  است یماتیتصم یدستور جلسات واجرا نییمدرسه مسئول تع ریتعیین می شود. مد

 نیمعلمان بازنشسته کارشناسان و مسئول ت،یو ترب میتعل نیمدرسه می تواند در صورت لزوم از متخصص ریمد -

معلمان و تبادل نظر در زمینه های مربوط دعوت  یدانش آموزان جهت شرکت در شورا یایآموزش و پرورش و اول

 کند. 

شود و موظف استخالصه ای از  یم نییشورا تع یجلسه توسط اعضا نیاولمعلمان در  یشورا ریدب - 2تبصره 

 متخذه هر جلسه را ثبت نموده و به امضای اعضای شورابرساند.  ماتیمذاکرات با تصم

 سی وهای در گروه لیخود نسبت به تشک فیمعلمان می تواند به منظور انجام بهتر وظا یشورا - ۳ تبصره

 . دیاقدام نما یآموزش



 




 رثحداک مدارس و ییاالمکان قبل از بازگشا یمعلمان راحت یجلسه شورا نیمدارس موظفند اول رانیمد - 17ماده 

 معلمان حداقل هر ماه یک بارتشکیل می شود. یدهند. جلسات شورا لیده روز پس از آن تشک تا

 

 دانش آموزان یشورا: 

و  یپرورشی ، انضباطی ، ورزش شی،انش آموزان در امور مربوط به مسائل آموزبه منظور مشارکت د - 18ماده  

و  تیمدرسه وارج نهادن به شخص یایدانش آموزان و اول نیب هیدوسو میو مستق حیارتباط صح جادیفوق برنامه و ا

دانش آموزان  یو مشارکت جویی در آنان شورا یریپذ تیو مسئول یاعتماد به نفس و خودباور تیکرامت آنان وتقو

 -الف است:  ریشورای دانش آموزان به شرح ز فیاعضا و شرح وظا بیترک در سطح مدارس تشکیل می شود.

 اعضا:  بیترک

و نحوه انتخاب  همان مدرسه خواهند بود، تعداد لیدانش آموزان شاغل به تحص انیدانش آموزان از م یاعضاء شورا

 گردد. یابالغ م و میوزارت آموزش و پرورش تنظ خواهد بود که توسط یبرابر دستورالعمل اعضا

 :  فیشرح وظا -ب  

 .نامه نییآ نیدانش آموزان با مفاد ا یشورا یها تیفعال ییهمسو مراقبت بر .1

پرورشی و اجرائی  بررسی پیرامون چگونگی مشارکت دانش اموزان در بخشی از فعالیت های اموزشی و .2

 مدرسه ریبه مد شنهادیمدرسه و ارائه پ

 ملی در مدارس. انقالبی و ،یمذهب یمناسبتها یو اجرا یزیدر برنامه ر یکارهم .3

 در اداره امور کتابخانه مدارس، یو همکار یوارید هنشری اداره .4

 ی، علمی و ورزشی دانش آموزان.در برگزاری مسابقات فرهنگی، هنر یهمکار .5

 بازدیدهای علمی و اردوهای تفریحی و مذهبی یدر برگزار یهمکار .6

 از جماعت و اداره نمازخانه مدارسنم یدر برگزار یهمکار .7

 اره تعاونی دانش آموزان در مدارسو اد لیهمکاری در تشک .8

 مدرسه. یدر امور انتظامی و بهداشت یهمکار .9

 مدرسه یبرنامه امتحانات داخل میدر تنظ یهمکار .10



 




 .انیومرب اءیاول نمدرسه و انجم یشرکت موردی در شورا یبرا ندهیانتخاب نما .11

 ییکه مشارکت فعال در اموراجرا یدانش آموزان قیمدرسه جهت تشو ریبه مد شنهادیئه پارا .12

 مدرسه داشته اند.

خارج از مدرسه  التیتشک دانش آموزان یک شورای درون مدرسه ای است و فاقد شعبه و یشورا - 19ماده  

 ایجناحی وحزبی در داخل  تیالهای ناسالم سیاسی و فع بترقا جادیدانش آموزان مجاز به ا یخواهد بود. شورا

 . دینما تیفعال داهاینمی تواند در انتخابات له یاعلیه کاند خارج از مدرسه نمی باشد و

نامه ابالغی در هر سال  وهیدانش آموزان برابر ش یشورا لیمدرسه موظف است نسبت به تشک ریمد -20ماده 

 شود.  یم لیتشک ارکبیحداقل هرماه  آموزاندانش  ی. جلسات شورادیاقدام نما

 یکیآنها  ابیو در غ یتیامور ترب انیمرب ایاز معاونان  یکی، دانش آموزان یشورا شتریب یاثربخش یبرا - 1 تبصره

 می نماید. رییگیدانش آموزان، مشکالت آنان را پ یجلسات شورا تیضمن هدا ر،یاز معلمان مدرسه به انتخاب مد

 ،یانجمن های دینی، فرهنگ لیمدرسه نسبت به تشک ید با موافقت شوراتوان یدانش آموزان م یشورا - 2تبصره 

 ورزشی وعلمی اقدام کند. ،یهنر

آن با  یها میتصم دارد و ییو مشارکت در امور اجرا یدانش آموزان در مدارس نقش مشورت یشورا - 21ماده  

الزم را  یمدرسه همکار ریواهد بود. مدنامه قابل اجرا خ نیآئ نیا مفاد تیرعا با ریمد دییو پس از تأ تیاکثر یرأ

 دانش آموزان در حد امکانات و توان بعمل خواهد آورد. یرفع مشکالت شورا یبرا

 

 مدرسه: یو شوراها انیو مرب اءیدر مورد انجمن اول ینكات ضرور 

 بیقبل از تصو نامه، نییآ نیمندرج در ا ارداز مو ریدر مدرسه به غ ییشورا ایهرگونه انجمن  لیتشک - 22ماده  

 .ستیشورای عالی آموزش و پرورش مجاز ن

کشور مانند مصوبات مجلس شورای اسالمی ، شورای  یاساس مقررات عموم که بر شوراهایی و ها انجمن -ہ تبصر 

 شوند تابع مقررات خاص خود خواهند بود.  یم لیدولت تشک ئتیعالی انقالب فرهنگی و ه



 




باهریک ازشوراهای مدرسه  انیومرب اءیبا انجمن اول یحقوق ای یقیط اشخاص حقمکانبات یاهرنوع ارتبا - 2۳ماده 

 .ردیگ یمدرسه انجام م ریمد قیفقط از طر

آنها در سطح منطقه  لیتشک و کنند یم تینامه در سطح مدرسه فعال نییآ نیشوراهای مندرج در ا - 24ماده  

 اهد بود. وپرورش مجازنخو آموزششورای عالی  بیبا باالتر بدون تصو

مدرسه، بانظر  یهر یک از شوراها ای انیو مرب ایاتخاذ شده در انجمن اول یمهایکه تصم یدر موارد - 25ماده 

اداره متبوع  سییرأی ونظر ر منعکس کرده و پرورش مربوط را به اداره آموزش و رموضوعیباشد، مد ریمغا مدیر

 الزم االجرا می باشد. 

شامل  اتیومرب ایشوراها و انجمن اول تیگزارشی از نحوه فعال کباریست هرسه ماه موظف ا مدرسه ریمد - 26ماده 

 -تبصره . دیمدرسه را به اداره آموزش وپرورش محل ارسال نما یشورا یها یریگ میتعداد جلسات و اهم تصم

 ند داد. ق قرار خواهیشوراهای فعال مدارس را مورد تشو و انیمرب و اءی، انجمن اولادارات آموزش وپرورش

 

 دانش آموزان لیثبت نام و ادامه تحص طیشرا -فصل سوم 

ورود به هر یک از دوره های تحصیلی در مدارس داخل کشور با اصل  یثبت نام دانش آموزان برا - 27 ماده 

 .ردیگ یصورت م گذرنامه ایاصل شناسنامه شناسنامه و در مدارس خارج از کشور با 

مدرسه به  یک مذکور از هیاول دبستان و انتقال دانش آموز پا هینش آموز در پادا نامهنگام ثبت  - 28ماده  

 مطابقت در خیتار دیقدانش آموز را با  یشناسنامه ، صحت شرط سن تیپس از رؤ دیمدرسه با ریمد گر،یمدرسه د

آموز ضبط و  شندر پرونده تحصیلی دا دیگواهی مذکور با .دیشناسنامه، گواهی و امضا نما (ی)فتوکپ ریظهر تصو

 نگهداری شود. 

شده از  میتنظ یکارت بهداشت ی،یاول ابتدا هیهنگام ثبت نام دانش آموز در پا دیمدارس با رانیمد - 29ماده 

 .ندینما یدانش آموز ضبط و نگهدار یلیمراکز بهداشتی را مطالبه و در پرونده تحص یسو



 




 نو یوشنوا یینای، بیلیتحص یو آمادگ یسمانمناطقی که طرح سنجش سالمت ج ها و در شهرستان - تبصره 

سالمتی و بالمانع بودن ثبت نام دانش آموزان در مدرسه  یورود به دبستان اجرا می شود، ارائه گواه یآموزان برا

 شود، ضروری است.  یسنجش صادر م یها گاهیعادی که توسط پا

هرگونه  افتیدانش آموزان و در امثبت ن آزمون ورودی، مصاحبه و تعیین شرط معدل برای یبرگزار - ۳0ماده 

دانش  دیو نبا ستی( در زمان ثبت نام مجاز نیدرس یحوادث و کتابها مهیوجه اجباری )به جز وجوه مربوط به ب

 مذکور از ثبت نام محروم شود. لیبه دال یآموز

و مقررات مربوط به خود  نیثبت نام تابع قوان ثیباشند از ح یقانون و ضوابط خاص م یکه دارا یمدارس - ہتبصر

 خواهند بود.

خواهد بود و ثبت نام  تیدر اولو محل سکونت آنان به مدرسه نزدیکتراست،که  یثبت نام دانش آموزان - ۳1ماده  

ماده مادر بالمانع است.  ایدر مدرسه نزدیک به محل کار پدر  ندآنان هر دو شاغل هست نیکه والد یاز دانش آموزان

در هر دوره نشان دهنده  یلیشود. پرونده تحص یم لیتشک یلیهر دانش آموز پرونده تحص یدر مدرسه برا - ۳2

نامه ثبت نام، شامل  وهیعالوه بر مدارک مندرج در ش دیدانش آموز در آن دوره خواهد بود و با یلیتحص تیوضع

ی تحصیلی وجود کارنامه دانش آموزان دوره راهنمای یباشد. برا زین یلیهای سنوات قبل همان دوره تحص رنامهکا

سوم راهنمایی  هیموقت پا ای مئدا نامهیدانش آموزان دوره متوسطه، وجود گواه یو برا ییپنجم ابتدا هیپا یلیتحص

 تحصیلی در پرونده تحصیلی ضرورت دارد.

 یورودمدارک تحصیلی خارجی با برابر مقررات با شرکت در امتحان  یابیاستفاده از ارزش افرادی که با -تبصره  

 به کارنامه تحصیلی سنوات قبل ندارند.  ازیموفق به ادامه تحصیل می شوند، ن

و  که فاقد شناسنامه یاز ولی دانش آموز یمدرسه می تواند در موارد استثنایی با اخذ تعهد کتب ریمد - ۳۳ ماده

 . دیتحصیلی است از وی بصورت مشروط حداکثر برای مدت یک ماه ثبت نام نما کمدار

 ونیسیدانش آموزان در صورت عدم ارائه مدارک هویتی و تحصیلی منوط به موافقت کم لیقب نیا لیمه تحصادا

درج  قطعی و برای ثبت نام پرورش خواهد بود و در هر صورت دانش آموز موظف است خاص اداره آموزش و

 کند. میمدرسه تسل ود را بهتحصیلی خ نوبت امتحانی مدارک هویتی و نیمشخصات وی در دفتر آمار تا قبل از اول



 




که مدارک تحصیلی خارجی وی جهت ارزشیابی ناقص می باشد،  یدانش آموز لیثبت نام و ادامه تحص -تبصره  

رورش مدارس و پنامه از اداره کل آموزش  یمدارک تحصیلی خارجی و اخذ معرف یابیارزش ونیسیکم دییبا تأ

تحصیلی  هیامتحانات خرداد ماه پا انی، چنانچه تا پاستبالمانع ا یانیخارج از کشور تا قبل از شروع امتحانات پا

مقررات مشخص نشود،  ریسا تیقطعی دانش آموز توسط اداره کل آموزش وبرورش مدارس خارج از کشور با رعا

وی به عنوان امتحان تعیین پایه محسوب خواهد شد و چنانچه دانش آموز در امتحانات  وریامتحانات خرداد و شهر

تر به صورت یک نوبتی شرکت  نییپا هینشود می تواند جهت تعیین پایه در امتحان دروس پا قبولماه  وریهرش

 کند.

 پذیرفتن دانش آموز بصورت مستمع آزاد ممنوع است. - ۳4ماده  

برد می تواند با ارائه کارت  یکه به ضرورت در محلی غیر از محل ثبت نام خود بسر م یدانش آموز -تبصره  

درس  یها ، از کالسمه از اداره آموزش وپرورش )مقصد(نا یگواهی تحصیلی و با اخذ معرف ایمدرسه  ییاساشن

 بصورت موقت استفاده کند. دیاز مدارس در محل جد یکی

ادامه  لیسنی می توانند به شرح ذ طیشرا تیبا رعا یدارندگان مدارک تحصیلی نهضت سوادآموز - ۳5ماده  

 دهند:  لیتحص

دوم  هیدر امتحان پا ایدهند و  لیثبت نام و ادامه تحص ییدوم ابتدا هیمقدماتی در پا ورهمدرک تحصیلی د اب -الف

سوم ابتدایی ثبت نام  هیدر پا یقبول طیسوم( شرکت کرده و در صورت احراز شرا هی)به عنوان ورود به پا ییابتدا

 کنند. 

 .ندیثبت نام نما ییچهارم ابتدا هیدر پا یلیبا مدرک تحصیلی دوره تکم -ب

 . ندیثبت نام نما ییدربایه پنجم ابتدا انییبامدرک تحصیلی دوره پا -ج

 

 :خواهد بود ریشرایط سنی ثبت نام در مدارس روزانه بشرح ز - ۳9ماده 

 :يیدوره ابتدا -الف  



 




و در سال تمام  9 یسال تمام و حد اکثر آن در مناطق شهر 6اول دبستان  هیحداقل سن ثبت نام در پا .1

 سال تمام خواهد بود. 11و عشایری  ییمناطق روستا

 یریو عشا ییسال تمام و در مناطق روستا 14در مناطق شهری  ییحداکثر سن ثبت نام در دوره ابتدا .2

 سال تمام خواهد بود. 16

 دوره راهنمایي تحصیلي:  -ب  

، 15 بیاطق شهری به ترتدر من اول، دوم و سوم راهنمایی تحصیلی یها هیحداکثر سن ثبت نام در پا .1

 سال تمام است. 19و  18، 17 بیبه ترت یریو عشا ییسال تمام و در مناطق روستا 17و  16

 وسطه:تدوره م -ج 

دانشگاهی در مناطق شهری ،  شیو دوره پاول، دوم و سوم متوسطه  یها هیحداکثر سن ثبت نام در پا .1

 م است.سال تما 21و  20، 19، 18 بیبه ترت یریو عشا ییروستا

هر دوره تحصیلی دوسال به حداکثر سقف سنی دانش آموزان معلول جسمی که در مراکز آموزشی  در - 1تبصره  

 خاص به تحصیل اشتغال دارند اضافه می شود.

 مالک محاسبه سن دانش آموز جهت ثبت نام، اول مهرماه خواهد بود.  - 2تبصره  

کشوری خواهد بود.  ماتیتقس ام،حداکثر سن مجاز ثبت ن تیرعا یمالک تعیین شهر و روستا برا -۳تبصره 

منضم شوند ادامه تحصیل دانش آموزان آن  یروستاها در طول سال تحصیلی به محدوده شهر یچنانچه برخ

 آن دوره تحصیلی مطابق شرایط سنی روستا خواهد بود. انیمناطق تا پا

 طیشرا تیبا رعا د،کرده ان لیکه ترک تحص فهیوظ نظام مشمول غیر آموزان دانش مجدد نام ثبت - 4ہ تبصر 

 سنی در پایه تحصیلی مربوط بالمانع است. 

در  "صرفا طیشرا ریسا تیکه قبول شده است با رعا یا هیثبت نام مجدد دانش آموز در همان پا - ۳7 ماده

 .بصورت متفرقه مجاز است ای رانتفاعییمدارس غ



 




، عمومی می رسند فهیخدمت وظ نمقرر در قانو تیبه سن مشمول که یثبت نام دانش آموزان پسر - ۳8ماده  

رورش ابالغ می شود. و پوزارت آموزش  قیاز طر فهیاست که با هماهنگی نظام وظ یینامه ها وهیتابع مقررات و ش

ترک تحصیل  فهیدانش آموزان مشمول از نظر مقررات نظام وظ شتریو ب یسه ماه متوال رموجهیغ بتیغ - ۳9ماده 

 ی می شود.تلق

 شود.  یمحسوب نم لیغیبت موجه ترک تحص و لیوقفه تحصی -تبصره  

تحصیلی  ییراهنما ایه تحصیلی در دوره های ابتدایی وپ های مردودی مجاز در هر حداکثر تعداد سال -40ماده 

نام کند. سال در همان پایه ثبت  نیسوم یسنی می تواند برا طیشرا تیو دانش اموز با رعادو سال خواهد بود 

اشتغال دارند مجاز خواهند بود به  لیدانش آموزان معلول جسمی که در مراکز آموزشی خاص به تحص -تبصره

 از دانش اموزان عادی تکرار بایه کنند.  شتریب کسالیمدت 

تحصیلی موفق به ثبت نام نشده است  مسالین ایموجه قبل از شروع سال  لیکه به دال یدانش آموز - 41ماده 

دهد.  لیپرورش محل، ثبت نام کرده و ادامه تحص اداره آموزش و صخا ونیسیتواند صرفه با اخذ مجوز از کممی 

 خاص استناد می شود.  ونیسیکم یموارد در سنوت مالحظات دفتر امار به شماره نامه و را نگونهیدر ا

مدارس  کل آموزش و پرورشاداره  قیکه پس از ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی از طر یدانش آموز -تبصره 

پرورش ندارد  خاص اداره آموزش و ونیسیبه اخذ موافقت از کم ازیخارج از کشور جهت ثبت نام معرفی می شود ن

 بالمانع خواهدبود. یلیو ثبت نام وی در هر زمان از سال تحص

 یقامتی معتبر صورت ما اساس مدارک هویتی و بر رانیا میمق یثبت نام از دانش آموزان اتباع خارج - 42 ماده

 دییاجازه اقامت مورد تا یدارا دیرانده شدگان و پناهندگان از کشورهای خارجی با رانیا میمق ی. افراد خارجردیپذ

 .وزارت کشور باشند

با اقامت در خارج  و یماریکه به عللی مانند عدم دسترسی به مدرسه، ب یتحصیلی دانش آموز هیپا  - 4۳ ماده 

زلزله و آتش  ل،یس لیاز قب یمدارک تحصیلی وی در اثر حوادث ایته به موقع وارد مدرسه شود از کشور نتوانس

شده است و همچنین پایه تحصیلی دانش آموزی که  جادیاو ا لیای در ادامه تحص وقفه با رفته و نیاز ب یسوز

رف ثبت نام و بررسی های حداقل سن متعا تیبا رعا یی، در دوره ابتداک قابل قبولی جهت ارزشیابی نداردمدار



 




 یمدرسه تعیین می شود و در ستون مالحظات دفتر آمار به رأ یمعلمان توسط شورا یشورا یاز سو دهانجام ش

 مدرسه استناد می شود.  یشورا

تواند  یخود م ییبا توجه به حداقل سن متعارف و توانا لیو متوسطه متقاضی ادامه تحص ییراهنما یدر دوره ها

 طیمورد نظر شرکت نموده و در صورت احراز شرا هیپا یوروداره آموزش وپرورش محل در امتحان اد یبا معرف

، 7، 6 بیول تا پنجم به ترتدهد. ) سن متعارف در دوره ابتدایی برای پایه های ا لیباالتر ادامه تحص هیدر پا یقبول

 وماول تا س یها هیپا یبرا سال تمام و 13و  12و11 ییاول تا سوم راهنمابرای پایه های  و سال تمام 10و  9، 8

 سال تمام می باشد.(16و  15، 14متوسطه

در همان منطقه در صورت  گریسال تحصیلی از یک مدرسه به مدرسه د انیانتقال دانش آموزان در جر - 44 ماده 

حی آموزش و مناطق و نوا ریمقررات و از یک منطقه و ناحیه به سا ریسا تیرعا مدرسه مقصد با ریموافقت مد

 بالمانع خواهد یانیو پرورش مقصد تا یک ماه قبل از شروع امتحانات پا وزشپرورش در صورت موافقت اداره آم

 بود. 

 -مسالییماده، در نظام سالی امتحانات آخر سال و در نظام ن نیموضوع ا یانیمنظور از امتحانات پا -1تبصره 

 است  مسالین انیواحدی امتحانات پا

حداکثر تا یک ماه پس از انتقال  دیآموزان با انشگونه د نیا یامتحان یرونده تحصیلی و نمره هاپ - 2تبصره 

 ارسال شود.  دیدانش اموز به مدرسه جد

خردادماه از یک منطقه  ییسال آخر متوسطه پس از امتحانات نها انتقال دانش آموزان و داوطلبان آزاد - ۳تبصره 

 یمبدا بالمانع م رشخاص اداره اموزش وپرو ونیسیعذر موجه با موافقت کم داشتن مشروط بر گریبه منطقه د

 باشد. 

دروس یک پایه  هیانتقال دانش آموزان مدارس بزرگساالن به مدارس روزانه منوط به گذراندن کل - 45ماده 

روزانه به  ضوابط ثبت نام مدارس روزانه است انتقال دانش آموزان مدارس ریسا سنی و طیو داشتن شرا یلیتحص

 .مدارس بزرگساالن بالمانع است یانیامتحانات پا یقبل از برگزار ماه کیمدارس بزرگساالن تا 



 




مدرسه روزانه به مدارس بزرگساالن  لیتحص طیدانش آموزان دوره متوسطه که به علت از دست دادن شرا -تبصره  

 شوند، اجازه بازگشت به مدارس روزانه را نخواهند داشت. یمنتقل م

 خواهد بود: ریبه شرح ز متفرقه ( وانهبزرگساالن )شبشرایط سنی ثبت نام در مدارس  - 46ماده  

و   14 بیو متوسطه به ترت یلیتحص ییراهنما یدر مدارس بزرگساالن در دوره ها لیحداقل سن تحص (1

 سال تمام خواهد بود. 16

ورش محل به صورت موردی می توان از پر خاص اداره آموزش و ونیسیمجوز کم خاص با طیدر شرا -1تبصره  

 ر مدرسه بزرگساالن ثبت نام نمود.که حداقل شرط سنی راندارد، د یدانش آموز

آموز مردود متوسطه  شدان و در مدرسه روزانه را از دست می دهد لیتحص طیدانش آموزی که شرا - 2تبصره  

 مدرسه بزرگساالن ثبت نام کند.ی می تواند در نس هر با

. حداقل سن ستیپنجم در داخل کشور مجاز ن هیبه استثناء پا ییامتحان متفرقه در دوره ابتدا یبرگزار (2

شرکت در امتحانات  یسال تمام است و برا 10 ییپنجم ابتدا هیبرای ثبت نام در امتحانات متفرقه پا

ود ندارد ولی ها شرط سنی وج هیپا ریبه ارائه مدارک قبولی سنوات قبل نخواهد بود. در سا یازین کورمذ

 است. یارائه کارنامه قبولی بابه قبل ضرور

سال تمام در اول  18 ثبت نام در امتحانات متفرقه دوره راهنمایی تحصیلی )جامع( یحداقل سن برا (3

پنجم ابتدایی می توانند بدون ارائه مدرک قبولی پایه های  هیپا یلمهرماه است و دارندگان کارنامه قبو

 دوره راهنمایی تحصیلی به صورت داوطلب آزادشرکت کنند.  ییر امتحان نهااول و دوم راهنمایی د

آنان  یبرا کنیدر امتحانات متفرقه بالمانع است ل فهیمشمول نظام وظ ثبت نام وشرکت داوطلبان پسر - 1تبصره 

 صادر نخواهدشد. صیلیتح تیمعاف

 تلقی می شود. لیترک تحص فهیشرکت در امتحانات متفرقه از نظر مقررات نظام وظ - 2تبصره  

مدرسه موظف است حداکثر تا یک ماه پس از شروع سال تحصیلی، پرونده تحصیلی کلیه دانش  ریمد - 47ماده  

پایه  او به تینام شده باشد، نسبت به هدا تو چنانچه از دانش آموزی برخالف مقررات ثب دینما یآموزان را بررس

 کند. استحقاقی اقدام



 




سالهای  ایدر همان سال  یاز گذشت یک ماه از شروع سال تحصیلی مشخص شود دانش آموز اگر بعد -تبصره  

موضوع را به اداره آموزش و پرورش گزارش  دیمدرسه با ریتحصیلی قبل برخالف مقررات ثبت نام شده است، مد

وشت تحصیلی سرن نییموظف است در اسرع وقت نسبت به تع شگونه موارد اداره اموزش و پرور نی. در ادینما

 کند. اقدام ربطیمراجع ذ قیموضوع از طر یریگیدانش آموز و پ

 دانش آموزان خاص : یبرا ژهیو التیتسه 

و دوره های آموزشی مربوط مسابقات  ادهایشرکت در المپ لیموجه از قب لیکه به دال یدانش آموزان - 48ماده 

سوم  ییرش موفق به شرکت در امتحانات نهاخاص اداره اموزش وپرو ونیسیکم صیآن به تشخ ریورزشی و نظا

کنند. قبولی آنان به عنوان  رکتتوانند در نوبت امتحانی بعدی ش یراهنمایی تحصیلی و متوسطه نمی شوند م

 قبولی در امتحانات نوبت قبل محسوب خواهد شد.

مفقود می گردد  ای ریاس د،یشه یلیاز بستگان درجه اول آنها در طول سال تحص یکیکسانی که  هیکل - 49ماده  

 ایخرداد  ناتاز بستگان درجه اول آنها در فاصله یک ماه قبل از آغاز امتحا یکیکه  یدانش آموزان نیو همچن

 یافراد می توانند عالوه بر نوبت ها لیقب نیمردود نخواهند شد. ا یماه فوت می شود در آن نوبت امتحان وریشهر

 مجاز شرکت کنند.  نیبیهمراه با غا گرید ییک نوبت امتحان مذکور در یامتحان

 ماده شامل دروس نهائی دوره متوسطه نمی شود.  نیمفاد ا -تبصره 

، بالیای طبیعی برگزار نشده رمترقبهیحوادث غ لیکه امتحانات آنان به علل مختلف از قب یدانش آموزان - 50ماده 

خاص اداره  ونیسیکم دییتوانند با تأ یم یانات داخلاست در امتح دهیگرد معدوم ای آنان مفقود یو با اوراق امتحان

 .ندیدر امتحان مجدد شرکت نما امتحانات امیا انیماه پس از پا کیفرصت و حداکثر تا  نیپرورش در اول آموزش و

شورای عالی  نیمع ونیسیتعیین نوبت امتحانی بر عهده کم و صدور مجوز ییمورد امتحانات نها در –تبصره  

 ش خواهد بود.پرور اموزش و

 نیپرورش محل عالوه بر موارد مندرج در ا خاص اداره آموزش و ونیسیمدرسه می تواند با موافقت کم - 51ماده 

 دانش آموز قائل شود: یبرا زیرا ن ریز التیتسه نامه نییآ



 




 کبرسن ، مردودی با مشروطی بیش از دفعات مجاز لیمختلف از قب لیکه به دال یثبت نام از دانش آموز (1

 .رسه روزانه را از دست داده استدر مد لیتحص طیآن شرا ریو نظا

خاص قادر به حضور در کالس نمی  یماریکه به علت ب یثبت نام بدون حضور در کالس از دانش آموز (2

 باشد.

کردن نمره  نیگزی، جاغلط، دادت وقت اضافی حیای ، امالء صح نهیامتحان به صورت چند گز یبرگزار (3

خاص جسمانی افراد  طیبا توجه به شرا یبالعکس در امتحانات داخل ایشفاهی بخش کتبی به جای 

 ، ناسازگار بدنی ، عدم تعادل بدنی( ی)اختالالت حرکت

که قادر به حضور در جلسه امتحانی مدرسه  یامتحان غیرنهایی در خارج از مدرسه از دانش آموز یبرگزار (4

 .ستین

قبل از شروع  ماه کیحداکثر  ستین ییان آنها به صورت نهااز موعد در دروسی که امتح شیاخذ امتحان پ (5

 .خواهد کرد متیبه خارج از کشورعز ودخ نیکه به ضرورت به انقاق والد یاز دانش آموز یانیامتحانات پا

 .موجه داشته است بتیکه در امتحانات هماهنگ غ یاخد امتحان از دانش آموز (6

سال  5/5خارج از کشور که سن ورود به دبستان در آن کشورها  یرانیحداقل سن ثبت نام در مدارس ا - 52 ماده

شوند  یخارج از کشور م رانییسالگی وارد مدارس ا  5/5که در  ی. دانش آموزانسال خواهد بود  5/5ا کمتر است ی

خارج  یرانیاول دبستان را در مدارس ا هیاپدهند که  لیدر صورتی می توانند در مدارس داخل کشور ادامه تحص

اول مدارس داخل کشور در صورتی مجاز است که  هیدانش آموزان به پا لیقب نیاز کشور گذرانده باشند. انتقال ا

جمهوری اسالمی ایران  های یندگیو نما ریانقالب اسالمی در دوا یها ارگان ، نهادها وآنان کارمند دولت یایاول

 باشد. افتهیصیلی خاتمه سال تح انیآنان قبل از پا تیمأمور وکشورها بوده  گریدر د

 دهند: لیادامه تحص ریز یها از روش یکیتوانند به  یدانش آموزان ازدواج کرده م - 5۳ ماده

 .ندیطبق مقررات در امتحانات متفرقه شرکت نما (1

 .ندینما لیطبق مقررات در مدارس بزرگساالن تحص (2

 نیریسا نندحضور در کالس، ماو بدون  ندیدر مدارس روزانه ثبت نام نما یسن طیدر صورت داشتن شرا (3

 .ندیدر امتحانات شرکت نما

در مدارس  نیریدانش آموزان، مانند سا گریاز ابراز مسائل ازدواج با د یکامل و خوددار یسادگ تیبا رعا (4

 ادامه دهند.  لیروزانه به تحص



 




 ،دسترسی به مدرسه عدم لیمختلف از قب لیکه به دال یلیتحص ییو راهنما ییدانش آموز دوره ابتدا - 54ماده 

خود قرار دارد، می تواند در صورت  یلیتحص هیو وقفه تحصیلی در شرایط سنی باالتر از سن متعارف پا هیپا تکرار

باالتر  هیدر امتحانات پا یلیهمان سال تحص ماه وری، در شهر14ماه با حداقل معدل کل قبولی در امتحانات خرداد

شرکت کند و  یثبت نام کرده است به صورت یک نوبت لیادامه تحص یاکه بر یدیدر مدرسه قبلی یا مدرسه جد

 .ابدیقبولی به پایه بعدی ارتقاء  طیدر صورت احراز شرا

پنجم ابتدایی و دانش آموزان شبانه )بزرگساالن( دوره راهنمایی  هیداوطلبان آزاد امتحانات متفرقه پا -1تبصره  

 نخواهند بود.ماده  نیتحصیلی مجاز به استفاده از مفاد ا

و  یینامه امتحانات دوره ابتدا نییمندرج در آ طیهمانند شرا ورماهیدر امتحانات شهر یقبول طیشرا -2تبصره  

شورای مدرسه و  دییتا می توانند در امتحانات داخلی با ماه وریموجه شهر نیبیغا خواهد بود. یلیتحص ییراهنما

 . ندیشرکت نماپرورش در امتحانات غایبین مجاز ه آموزش وارخاص اد ونیسیکم دییدر امتحانات هماهنگ با تأ

 نیکنند و همچن لیدانش آموزان در مدارس بزرگساالن تحص ریاز سا شیب سال کیمجازند  ثارگرانیا - 55ماده 

 .ندیتابستانی یک عنوان درسی بیش از سقف واحدهای مجاز انتخاب نما دوره ای مسالیدر هر ن

 

 .مدارس يمنیو ا يهداشتب طیشرا -فصل چهارم  

پرورش در هر مدرسه نمازخانه، کتابخانه،  وزارت آموزش و ارهاییو مع ضوابطاساس  سعی شود بر - 56ماده  

های اولیه و مراقبت های  الزم برای کمک لیکارگاه، سالن ورزشی، سالن اجتماعات، مکان و وسا شگاه،یآزما

 تفادهامکانات مشابه خارج از آن اس امکانات موجود در مدرسه و زا و ینیب شیدرمانی واطفای حریق، پ -بهداشتی 

 شود. 

 لیاموری از قب مدرسه بر طیمدارس موظفند برای کمک به ارتقاء سطح بهداشت و سالمت مح رانیمد - 57ماده 

، لباس، بدن، موی سر دانش آموزان یزگیبهداشتی، توجه به پاک یها سی، نظافت سروسالم یدنیآب آشام نیتأم

 خوراکی در تعاونی مدرسه و مواد عیوز وت هیته مناسب برای فضای مدرسه و ییروشنا رنگ و نیو تام هیتهو

 مراقبت کامل معمول دارند.  ها استفاده از لباس کار در کارگاه



 




)حوادث( نمودن دانش آموزان اقدام کنند و  مهینسبت به ب یلیابتدای سال تحص دیمدارس با رانیمد - 58ماده 

 . ندینما ییاستفاده از مزایای آن، دانش آموزان و خانواده آنان را راهنما یخصوص چگونگ در

 رانی. مددیدرمانی بعمل آ -بهداشتی  نهیحداقل یک بار در سال از دانش آموزان معا دیدر مدرسه با - 59ماده 

بهداشت  نیتام ینهای بهداشتی برارا با مسئوالن و سازما یهمکار تینها انیو مرب ایبا کمک انجمن اول دیمدارس با

 و سالمت دانش آموزان داشته باشند.

وجود نداشته  یمرکز بهداشتی درمانی برای اجرای برنامه های بهداشت ایبهداشت  یدر مناطقی که مرب - تبصره 

زارش الزم گ هیدر اسرع وقت با ته دیمدرسه با ریآن نباشد، مد نیقادر به تأم زین انیو مرب ایانجمن اول باشد و

 الزم برای اجرای برنامه های مربوط به مراقبت ماتمراتب را به اطالع اداره اموزش و پرورش محل برساند تا اقدا

 . ردیصورت گ یمنیخدمات ا های بهداشتی و

بهداشتی و ایمنی  طیدر ارتباط با شرا گرید لیبه هر دل ای رداریواگ یماریب وعیدر مواردی که در اثر ش - 60ماده 

با نظر کارشناسان مربوط و  دیامدرسه ب ریمواجه باشد، مد یدانش آموزان با خطر احتمال لیمدرسه، ادامه تحص

که در  دینمودن مدرسه بصورت موقت اقدام کند و اهتمام نما لیرورش نسبت به تعطپ موافقت اداره آموزش و

 داده شود.  گریدانش آموزان در محل د لیادامه تحص بیاسرع وقت ترت

را به اطالع اولیای وی  مراتبدر دانش آموز  یماریمدارس موظفند به هنگام مشاهده عالئم ب رانیمد - 61ماده 

 دانش آموزان داده شود.  گریبه د یماریب تیدرمان دانش آموز قبل از سرا بیبرسانند تا ترت

بازگشت به مدرسه برای اطمینان ، هنگام کند بتیغ رداریواگ یماریدانش آموزی که به سبب ابتال به ب - 62ماده 

 . دینما ارائهگواهی پزشکی مبنی برصحت مزاج  دیاز بهبودی با

و در مورد  رندیهای مناسب کالس قرارگ فیدر رد دیدارند با ییشنوا ای یینایکه ضعف ب یدانش آموزان - 6۳ماده 

محل مناسب برای  ینیب شیپو  دیممانعتی بعمل آ چگونهیه دینبا سندینو یکه با دست چپ م یدانش آموزان

 . ردیقرار گ همورد توج دیمناسب برای آنها با طیشرا نینشستن و تأم

 

 پوشش و لباس دانش آموزان  -فصل پنجم 



 




 طیاز نظر دوخت و رنگ، ساده و دارای ظاهری آراسته و متناسب با مح دیلباس دانش آموزان با - 64ماده 

 مدرسه باشد.  یتیآموزشی و ترب

از لباس  زین هعالوه بر استفاده از پوشش مناسب در مدرسه، در آمد و رفت به مدرس دیدانش آموزان با - 65ماده 

 و نوشته استفاده کنند.  ریو پوشش مناسب و فاقد هرگونه تصو

با  دیلباس دانش آموزان عالوه بر پوشش، نشان وقار و عفاف آنان است، شکل و دوخت لباس آنان با - 66ماده 

 می متناسب باشد. شئون اسال

 پوشش دانش آموزان دخترشامل - 67ماده 

 مقنعه و چادر، مانتو، شلوار (1

 مقنعه می باشد مانتو، شلوار و (2

عدم  تیمدارس ضمن رعا رانیاست مد ستهیپوشش می باشد. شا نیحجاب و مناسب تر نیچادر بهتر - 1تبصره  

 صیه کنند. و تو قیاجبار، دانش آموزان دختر را به استفاده از آن تشو

 انیاز م ییایسنی و جغراف یطضمن توجه به شرا دیرنگ مانتو، شلوار و مقنعه دانش آموزان دختر با - 2تبصره 

 های مناسب انتخاب شود. رنگ

 

 دانش آموزان يمقررات انضباط -ششم  فصل

 دانش آموزان: فیوظا -1

مقررات آموزش و پرورش را در اخالق و  اسالمی و نیموظفند مواز لیدانش آموزان در دوران تحص - 68ماده  

 :کنند که اهم آنها به شرح زبراست تیرعا شیرفتار خو

 شعائر دینی تیرعا (1

 کارکنان مدرسه. گریو د انیمعاون، معلمان، مرب ر،یاحترام نسبت به مد ادب و تیرعا (2

 دانش آموزان. ریبا سا یحسن رفتار و اخالق و همکار تیرعا (3



 




 مشارکت در فعالیت و نییمقررات آموزشی و تربیتی، انجام فرائض د تیارع ل،یدر تحص ستهشای سعی (4

 ههای اجتماعی مدرس

مقرر  رساعاتیساعات مقرر. )حضور در مدرسه در غ انیحضور به موقع در مدرسه و خروج از آن در پا (5

ولی دانش به اجازه  وطنم های پرورشی و...  ، فعالیتکتابخانه  شگاهی، آزماورزش نیبرای استفاده از زم

 بود.( از کارکنان مدرسه مجاز خواهد یکی ایر و به سرپرستی او یموافقت مد و اموز

 است ریدا S حضور مرتب در مدرسه و کالس درس در تمام مدتی که مدرسه رسم (6

نگهداشتن  زهیمربوط درپاک نیو مسئول گریبهداشت و نظافت فردی و همکاری با دانش آموزان د تیرعا (7

 مدرسه. یفضا

سر متناسب با شئون دانش آموزی برای  ی، جوراب ساده و مناسب و اصالح موفاده از لباس، کفشاست (8

 دختران. یحجاب مناسب برا تیپسران و رعا

 رمرتبطیغ لیوسا ها و گرانب اءیاز همراه آوردن اش زیو پره یشیتجملی و آرا لیبردن وسا داری از بکارخود (9

 به مدرسه. یلیبا امور تحص

نامه شرکت تعاونی دانش آموزی  نییاز مواردی که در آ ریو فروش در مدرسه به غ دیخراز  یخوددار  (10

 .شده است  ینیب شیپ

 و ساختمان مدرسه. زاتیشخصی و اهتمام در حفظ و نگهداری اموال، تجه لیمراقبت از وسا  (11

خسارت وارده  دیبا دانش آموزان خسارت وارد آورد، ریو ساختمان مدرسه با سا لیدانش آموزی به وسا چنانچه)

 ولی وی جبران شود(.  ایتوسط دانش آموز 

 فیاهم وظا حاوی دیشود، با یم لیولی او تکم که در موقع ثبت نام توسط دانش آموز و ییبرگه ها -تبصره 

 را تعهد کنند.  فیوظا نیولی او انجام ا ، دانش آموز وآگاهی و توجه منانضباطی دانش آموزان باشد تا ض

موجه داشته باشد، مراتب  ریغ بتیغ ایورود مکرر  ریموظف است در مواردی که دانش آموز تاخ ریمد - 69ماده 

 مشمول دانش اموز پسر بتیرا به اطالع ولی وی برساند تا با همکاری ولی چاره جوبی الزم معمول شود چنانچه غ

وی را به  لیست مراتب ترک تحصا رموظفینامه باشد مد نییآ نیا 39از حد مقرر در ماده  شیب یعموم فهیوظ

 مراجع مربوط اعالم کند.



 




موجب کسر نمره انضباط می شود  انضباطی ثبت و ورود دانش آموز در دفتر ریتاخ و رموجهیغ بتیغ - 70ماده  

مقتضی  میمدرسه موظف است با نظر شورای مدرسه تصم ری، مدحداز  شیب بتیغ ایورود مکرر  ریو در صورت تاخ

 به ولی دانش آموز ابالغ کند. یومراتب را کتب دیاتخاذ نما 76د ماده را برابر مفا

 

 :قیو تشو بیترغ -2 

 و با هیرا ته ییبرنامه ها شیخو فیوظا حیدانش آموزان به انجام صح بیترغ یبرا دیمدرسه با ریمد -71ماده  

 مدرسه اجرا کند.  یاشور دییتا

قرار  قیمورد تشو ریز یها انجام می دهند، به روش ستهیحو شاخود را به ن فیکه وظا یدانش آموزان - 72ماده 

 می گیرند

 .ر کالس در حضور دانش آموزانشفاهی د قیتشو (1

 .دانش آموزان هیدر حضور کل نیشفاهی در مراسم آغاز قیتشو (2

 اعالم آن به ولی دانش آموز. و سو شفاهی در کال یکتب قیتشو (3

 .زاندانش امو هیو شفاهی در حضور کل یکتب قیتشو (4

 .ه در حضور همه دانش آموزانمدرس ریبا امضای مد ریلوح تقد ای زهیجا یاعطا (5

 .از طرف اداره آموزش و پرورش ریکتبی و اعطای لوح تقد قیتشو (6

 گی.و فرهن یموزشآ ،یتیترب یمعرفی برای شرکت در اردوها (7

 .برابر ضوابط مصوب شورای عالی آموزش و پرورش یدانش آموز یاعطای نشان ها (8

مدرسه و  ریتوسط مد 5 تیلغا 2با معلم و مربی دانش آموز و بندهای  1در مورد بند  میاتخاذ تصم -صره تب 

 .مدرسه انجام خواهد گرفت یشورا دییپس از تا 7و  6بندهای 

 شود: تیرعا لیموارد ذ دیبا قیتشو نوع هردر انجام  - 7۳ماده  

، تعاون دیروح ام درونی در دانش آموزان شده و زشیانگ و قیمنجر به تشو دیبرنامه های تشویقی مدرسه با (1

 را در آنان توسعه دهد. تیعشق به کار و کوشش و جد



 




با وضع قبلی خود  سهیدر مقا یو شرفتیپ زانیو کوشش دانش آموز و م ی، سعقیمالک اصلی در تشو (2

 باشد.

آموزان  دانش ریسا شود و یم قیکه علت آن برای فردی که تشو ردیای انجام پذ ونهبه گ دیبا قیتشو (3

 روشن باشد.

آن مورد  یتیترب و یمتناسب با سن و ذوق دانش آموز باشد و ارزش آموزش دیشود با یم هیکه ته زییجوا (4

 .ردیتوجه قرار گ

به  ایدانش آموزان درج شود و در صورت عدم حضور اول یلیدر پرونده تحص دیهای مهم با قیخالصه تشو (5

 نحو مناسب به اطالع آنان برسد.

 ضیتبع دینبا ها قیشود و در اعمال تشو گرییدانش آموز د ریسبب تحق دیدانش آموزی نبا چیه قیتشو (6

 دانش اموزان قائل شد. نیو استثنایی ب

 

 

 

 

 تنبیه: -۳

شورای  ر،یخود تخلف محسوب می شود مد فیو سهل انگاری دانش آموزان نسبت به انجام وظا قصور – 74ماده  

 یو در جستجو ابندی یمحصل آگاه تیموقع موظفند قبل از اعمال هرگونه تنبیه از وضع و انیمرب مدرسه، معاونان و

 و نسبت به رفع آن اقدام کنند.  ندیعلت تخلف برا و زهیانگ

رفتار مطلوب در وی  جادیا یمناسب را برا نهیتوجه دانش آموز را به اشتباه خود جلب و زم دیتنبیه با - 75ماده 

رفتار باشد تا موجب  رییمناسب تغ یمتکی به یافته های علمی و استفاده از الگوها دیعمال تنبیه بالذا ا دیفراهم نما

 . دتجری دانش آموز و اصرار وی بر تکرار اشتباه نشو

 نمی افتد، با و مؤثر دمفی آنها در تربیتی، های جوبی ہها و چار ییدانش آموزان متخلفی که راهنما - 76ماده 

 :رندیگ یقرار م هیمورد تنب ریز یها از روش یکیتناسب به  تیرعا



 




 .و اخطار شفاهی به طور خصوصیتذکر  (1

 حضور دانش آموزان کالس مربوط تذکر و اخطار شفاهی در (2

 با اطالع ولی دانش آموز. هییک پا های متعدد در کالس ، در صورت وجودکالس رییتغ (3

 دانش آموز. یاخطار کتبی و اطالع به ول (4

 رسه با اطالع قبلی ولی دانش آموز، حداکثر برای مدت سه روز.اخراج موقت از مد (5

 .گریانتقال به مدرسه د (6

درسی جهت تنبیه ممنوع است  فیتکال نیی، تنبیه بدنی و تعاهانت لیاز قب گرید هیاعمال هرگونه تنب - 77ماده 

 قائل شد.  ییاستثنا و ضیدانش آموزان تبع نیب دیو در اعمال تنبیهات نبا

و بندهای  ریعهده مد بر 3و بند  مربوط یبر عهده معلم و مرب 2و  1اعمال تنبیه مندرج در بندهای  - 78ماده 

شورای مدرسه ، اخذ موافقت  دییعالوه بر تا 6 درمورد بند .است ریعهده مد بر مدرسه یپس از موافقت شورا 5و  4

 .است یضرور زیاداره اموزش وپرورش ن

به آموزش  روابستهیمراکز غ و ها وزارتخانه ها، سازمان ریهای وابسته به سا نرستانه و ها رستانیدر دب - 79ماده  

آن، انتقال دانش آموز از یک مدرسه  رینظا ایبه فرد بودن  واحدهای آموزشی که به علت منحصر ریسا پرورش و و

پرورش نسبت  آموزش و، شورای مدرسه با موافقت اداره نمی باشد، در صورت استمرار تخلف ممکن گریبه مدرسه د

 .دینما یبه اخراج دانش آموزاز آن مدرسه اقدام م

های  حساسیت قبال دیبا رد،یتخلف فرزندش قرار گ انیدانش آموز در جر یدر مواردی که الزم است ول - تبصره 

 رفتار فرزندش قرار داد.  انیانگاه با روش مناسب او را در جر ولی بررسی و

 صیتشخ تاینها منتقل شود و گریانش آموزی به علت تخلف از مدرسه ای به مدرسه دکه د یصورت در – 80ماده 

شود، با  یم گریتربیتی را برهم می زند و موجب انحراف و گمراهی دانش آموزان د و یکه نظم اموزش ودداده ش

ناحیه یا  قه بت اول از حضور در مدارس منطمدرسه و موافقت اداره آموزش و پرورش مربوط در نو یشورا دییتأ

 هی، از حضور در کلدینما یم نییپرورش استان تع مدتی که اداره کل آموزش و برای نوبت دوم تا اموزشی مربوط و

از مدرسه برعهده  رونیرا ب شیفرزند خو تیترب و میاو خواسته می شود که تعل یایمی شود و از اول مدارس محروم

 .رندیگ



 




 :ردیانجام پذ رینکات ز تیبا رعا دینامه با نییآ نیقرر در ااعمال تنبیهات انضباطی م - 81ماده  

 و آگاه کننده باشد. نهروشنگرا دیتنبیه انضباطی با (1

 اجتماعی دانش آموز توجه شود. و یجسمی و روانی، سنی، خانوادگ طیبه شرا (2

بیه مناسب در اجرای تن جیتدر ترتیب و و با تخلفی که دانش آموز مرتکب شده، متناسب باشد هیتنب (3

 شود. تیرعا

 و روشن شود. انیمدرسه برای دانش آموز و ولی او ب رخواهییخ (4

 نزدیک و منطقی باشد. ه،یتنب یوقوع تخلف و اجرا نیب یزمان اصلهف (5

را جبران  تخلف خود و جبران تخلف به دانش آموز ارائه گردد و از او خواسته شود که خطا یها وهیش (6

 کند.

اجتناب  یدر حضور جمع جز در موارد ضرور هیوز حفظ شود و از تنب، آبروی دانش آمدر اجرای تنبیه (7

 گردد.

 

 

 مدرسه در ارتباط با مقررات انضباطي: فیوظا

تنبیه بدنی  تیممنوع مدرسه موظف است همکاران خود را نسبت به موارد انضباطی آگاه کند و ریمد - 82ماده  

پرورش منطقه  الع و اقدام الزم به اداره اموزش و، مراتب را جهت اطتذکر دهد و در صورت مشاهده تخلف را

 گزارش دهد. 

دانش آموزان درج  یدر دفتر انضباط دیبا آن در رفتار دانش آموز  جهیاعمال شده و نت قیتنبیه و تشو - 8۳ماده 

 .ردینمره انضباط وی مورد توجه قرار گ نییشود و در تع

اء خواهد شد تا سابقه نامناسبی برای حهر سال تحصیلی ام نایدانش آموز در پا هیسوابق تخلف و تنب -تبصره  

 دانش آموز باقی نماند. 



 




بطور موقت بازداشت شود، پس از ازادی،  ییمراجع قضا قیچنانچه دانش آموزی به اتهام جرمی از طر - 84 ماده

ش اجرا می شود. اداره اموزش و پرور دییکند که پس از تا یم نییوی را تع لیشورای مدرسه نحوه ادامه تحص

 مدت بازداشت دانش آموز به عنوان وقفه تحصیلی محسوب می شود.

دانش آموزان و  فی، وظاشورای دانش آموزان و انیمدرسه موظف است با همکاری معلمان، مرب ریمد - 85 ادهم

دانش آموزان  فهم سن و نامه را به تناسب نییآ نیها و اجمالی از تنبیه های پیش بینی شده در ا چگونگی تشویق

 .، به آنان آموزش دهدطیشرا یبه اقتضا و

 

 يامور مال -هفتم  فصل

 یهای شوراها درآمدهای مدرسه )سرانه دانش آموزان و وجوه حاصل از خدمات فوق برنامه، کمک هیکل - 86 ماده

تحت  ،مربوطمقررات  تیو با رعا زیبه حساب بانکی مدرسه وار دیبا یمردم یها آموزش و پرورش مناطق و کمک

 ،گان دسترسی به بانک نداشته باشندمناطقی که کمک کنند شود. در روستاها و نهینظر شورای مالی مدرسه هز

دهد. وجوه  یم لیتحو ایمعتبر صادر و به اول نقدی، قبض شماره دار و یکمک ها افتیدر یمدرسه به ازا ریمد

شود و در  زیمدرسه وار یبه حساب بانک دیبا انیمربو  ایفرصت با هماهنگی انجمن اول نیجمع آوری شده در اول

به شورای  انیو مرب ایانجمن اول سیو رئ ریمد یکمک های مردمی با امضا دهر سال تحصیلی گزارش عملکر انیپا

 آموزش و پرورش شهرستان ارسال گردد.

 یشورا ندهینما ن،ایو مرب ایانجمن اول سیرئ تیشورای مالی مدرسه در هر سال تحصیلی با عضو - 87 ماده

 به امضای اعضای شورای مالی برسد. نهیاسناد هز دیبا و شود یم لیمدرسه تشک ریمد معلمان و

 گریو یک نفر د )امضای مدیر دو امضاء از سه امضای شورای مالی مدرسهبرداشت از حساب مدرسه با  - 88 ماده

 تیها مسئول نهیمالی در مقابل انجام هزاز اعضای شورای مالی مدرسه( صورت خواهد گرفت و اعضای شورای 

 مشترک خواهند داشت.

مطابق مقررات مربوط شماره گذاری و در  دیخریداری شده و اهدایی مدرسه با زاتیتجه اموال و هیکل - 89 ماده

 دفتر اموال مدرسه ثبت شود. 



 




با موافقت  ستیبا یرسه ممد انی، معلمان و مربهای مردمی برای تشویق کارکنان استفاده از کمک  - 90ماده 

 . ردیمدرسه صورت پذ انیو مرب ایانجمن اول

متناسب با هزینه های مربوط  دیبا یتیگردش های علمی، تفریحی و ترب نهیگرفتن هرگونه وجه بابت هز - 91ماده 

 . ردیمدرسه انجام گ انیو مرب ایتوان پرداخت خانواده ها باشد و پس از موافقت انجمن اول و

نامه توسط وزارت آموزش و پرورش  نییآ نیمفاد ا تیبا رعا ینامه الزم در خصوص مقررات مال وهیش - 92ماده 

 و ابالغ می شود.  نیتدو

 

 موارد رسای –هشتم  فصل

گردد. دوره آموزش رسمی  یمحسوب م یلییک سال تحص ماه سال بعد وریهرماه تا آخر شهراز اول م - 9۳ماده  

خاص  طیدر شرا خواهد بود، مگر خرداد ماه سال بعد انیتحصیلی از اول مهر ماه تا پاو امتحانات آن در هر سال 

 خواهد شد.  مپرورش اعال شورای عالی آموزش و بیکه با تصو

کارکنان در مدرسه جز در مواردی که برابر قانون  ریمعاونان، معلمان و سا ر،یدر اوقات رسمی حضور مد - 94ماده 

 .ی استمجاز شناخته شده، الزام

قبل از شروع  شود و یم میو هفتگی مصوب تنظ یبرنامه درسی مدارس مطابق با جداول ساعات درس - 95ماده  

 می رسد. معلمانبه اطالع  یلیسال تحص

 13 تینوروزی )لغا التیکشور و تعط یرسم التیضمن سال تحصیلی مدارس برابر تعط التیتعط - 96ماده  

فصلی روزهای دوشنبه و  التیتعط امیو مرداد ( خواهد بود و مدارس در ا ریفصلی ) ت التی( و تعط نیفرورد

اداره کل آموزش و پرورش  می، برابر تصماضطراری التیچهارشنبه برای انجام کارهای اداری باز خواهند بود. تعط

کمبودی که نسبت به جبران  دیها، در فرصت مناسب با تعطیلی نگونهیاستان عملی خواهد شد و در صورت بروز ا

 رسمی ساالنه روی می دهد اقدام شود. لیلحاظ در مدت تحص نیاز ا



 




و  رانیوز أتیها مصوب ه ینامه مرخص نیآئمرخصی های معلمان وکارکنان واحدهای آموزشی طبق  -97ماده  

صی به نحوی از مرخ دیبا ییپرورش خواهد بود. عوامل اداری و اجرا نامه های صادره از وزارت آموزش و وهیش

 مدرسه نشود.  یلیکه منجر به تعط ندیسالیانه خود استفاده نما

مدارس خارج از کشور  پرورش اداره کل آموزش و لهیرسمی مدارس خارج از کشور به وس التیتعط -تبصره 

 گردد. یشورای عالی آموزش و پرورش اجرا م بیو پس از تصو شنهادیپ

درسی  فیمدارس موظفند با نظارت مستمر به حجم تکال رانیمد مشوق و نشاط آور باشد. دیمدرسه با - 98ماده  

 یو فعالیت های آموزشی و پرورشی و متعادل کردن دفعات امتحانات کالسی شرایطی را فراهم آورند که از خستگ

 مفرط دانش آموزان جلوگیری شود.

 رییؤال امتحانی، بکارگ، طرح سیدرس یها کتاب بندی بودجه تدریس، های روش انتخاب در معلمان ۔99ماده  

رای مدرسه آزادی عمل های شو مقررات مصوب و تصمیم تیوسایل کمک آموزشی و مواد کمک درسی با رعا

 .خواهند داشت

 از برگزاری امتحان خودداری شود. دیاالمکان با یدر ماه مبارک رمضان و دهه اول ماه محرم حت - 100ماده  

شود و  یشروع م ریساعت تأخ های نوبت صبح با دو رمضان کالس ماه مبارک 23و  19 روزهای در ہ ۔تبصر

 . ستیدو روز مجاز ن نیبرگزاری امتحان در ا

به مدرسه بالمانع است. ورود  هستند ریافرادی که مورد شناخت مد ورود بازرسان و ناظران اعزامی و - 101ماده 

 یبرای انجام امری خاص به مدرسه مراجعه مها  ها و سازمان دستگاه ریسا فافراد متفرقه و کسانی که از طر

 با اداره آموزش و پرورش مربوط مجاز می باشد.  یکنند، پس از هماهنگ

 زاتیو تجه لیو استفاده درست از وسا یمدرسه موظف است نسبت به حفظ ساختمان و نگهدار ریمد - 102ماده 

مار، اموال، امتحانات و مالی و آ اری و دفاترم درست و نگهداری سوابق ادی. تنظدیمدرسه مراقبت الزم را بنما

نامه های مربوط، در  وهیش تیرعا ، بانشده است لینگهداری آن قسمت از سوابق تحصیلی دانش آموزان که تحو

 به ار ، سوابق مربوطاداری صالحیمدارس موظفند در بازرسی هاو مراجعه افراد ذ رانیمدرسه الزامی است و مد

 آنان برسانند. دییبه تا صورت لزوم در و تیرؤ



 




مقررات  تیرعا ندارد با میئکه جنبه دا ینوشته ها و مدارک ریدانش آموزان و سا یوراق امتحاناامحاء  -تبصره  

 . ردیگ یجلسات الزم انجام م صورت میمربوط و تنظ

حقوق  تیبه رعاهستند و موظف  یو کارکنان و دانش آموزان مدرسه الگوهای اخالقی و اسالم ریمد  - 10۳ ماده

 باشند.  یمدرسه م گانیهمسا ژهیهمه مردم به و

رنج دانش آموزان با ارجاع کارشخصی به آنان مجاز  هیچ یک از کارکنان مدرسه به استفاده از دست  - 104ماده 

 .ستندین

و  مدرسه شورای دییآن را بدون تأ زاتیفضای مدرسه وامکانات و تجه ستیمدرسه مجاز ن ریمد - 105ماده  

 قرار دهد.  گریها و مراکز د اشخاص با سازمان اریموافقت اداره اموزش و پرورش در اخت

مجلس شورای  ندگانی، مجلس خبرگان، نماجمهوری استیانتخابات ر لیانتخابات رسمی از قب امیدر ا - 106ماده 

 طیضروری است، مح تنتخابادانش اموزان جهت حضور در ا بیو ترغ قیتشو نکهیاسالمی و شورای شهر، ضمن ا

و امکانات مدرسه  طیگونه استفاده از محافراد خاص مبرا باشد و هر ای ها به گروه شیاز هر گونه گرا دیمدرسه با

 - 107ماده است.  یقانون گردینامزدها موجب پ هیعل ای لهانتخاباتی و برگزاری سخنرانی  ینامزدها غیتبل یبرا

با  لی، تربیتی و تفریحی در محدوده شهرستان محل تحصهای علمی شگرد و دیاعزام دانش آموزان جهت بازد

مدرسه موظف است موافقت شورای  ریمد .اولیای دانش آموزان بالمانع است کتبی تیموافقت شورای مدرسه و رضا

 تان. برای اعزام دانش آموزان به خارج از محدوده شهرسدیارسال نما مدرسه را به اداره آموزش و پرورش مربوط

 زی، موافقت اداره آموزش و پرورش محل نو موافقت شورای مدرسه ایاول کتبی تیرضا ، عالوه بر اخذلیمحل تحص

 .است یضرور

یک هفته قبل  امتحانات رسمی مدارس و از یبرگزار امیدر ا یتیانجام بازدیدهای علمی، تفریحی و ترب -تبصره  

 از آن ممنوع است.

که  یامور دفتری )یا فرد یاهی های تحصیلی صادره از مدارس با امضای متصدکارنامه ها وگو هیکل - 108 ماده

 به استناد نامه "بود.  خواهد مدرسه دارای اعتبار ریامضای مد و مهر باشد( و یم تیمسئوول نیعهده دار ا

گی های صادره از مدارس برای رسید پرورش گواهی شورای عالی آموزش و رخانهیدب 79/4/7مورخ  120/1109/8

مصوب  یعموم فهیقانون خدمت وظ تینامه اجرایی بخش معاف نییبرابر آ یعموم فهینظام وظ نیبه وضع مشمول



 




شورای  649جلسه اعالم نظر  برابر "گردد. ضمنا یم دییپرورش تا توسط ادارات اموزش و رانیوز اتیه 64/5/9

 /120که طی شماره  79/  3 /17مورخ  نیمع ونیسیکم 231 جلسه و 79/3/26پرورش مورخ  عالی آموزش و

 یآموز کارنامه ها و گواهی های تحصیلی صادره از مراکز نهضت سواد هیابالغ شده است: کل 79/4/7 مورخ 8/  690

 اعتبار قانونی خواهد بود.  یمسئول امتحانات شهرستان دارا ءراهنما امضا مهر و با

 ادارات آموزش و دییتأبزرگسال الزومی به  التعلیم و ای پنجم الزم اسناد، مدارک وکارنامه های تحصیلی کالسه

 "پرورش ندارد. 

 پرورش منطقه می باشد. عهده اداره آموزش و بر لییارزش تحص هیدییصدور تا  -1 تبصره

متوسطه برابر مصوبه شورای عالی آموزش  دوره راهنمایی تحصیلی و التیتحص انیپا نامهیصدور گواه  -2تبصره  

 .ردیگ یمپرورش انجام  و

 نامه نظارت خواهند داشت. نییآ نیا یپرورش بر حسن اجرا موزش وآدارات ا -109 ماده

، متوسطه لییتحص یی، راهنماییمدارس ابتدا هیلغو و کل رینامه، مقررات مغا نییآ نیابالغ ا خیاز تار - 110 ماده

 ،ییه خواهند بود. مدارس استثنانام نییآ نیدانشگاهی مشمول مفاد ا شی، فنی وحرفه ای، کاردانش و پنظری

وزارتخانه ها، نهادها و مراکز  ریمدارس وابسته به سا و یشبانه روزی، استعدادهای درخشان، نمونه دولتی، غیرانتفاع

شوند، بجز در مواردی که تابع  یم سیو مقررات خاص تاس نیاساس قوان وابسته به آموزش و پرورش که برریغ

 .نامه خواهند بود نییآ نیمول مفاد اخاص خود هستند، مش نیقوان

 

 جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ نیپنجاه و دوم و مدارس درششصد یینامه اجرا نییآ موضوع:

 است، به مورد اجرا گذاشته شود. حی. صحدیرس بیبه تصو 1379/  5/  20

 مظفر نیحس 7 /6 /81379 /1077 /120

 شآموزش و پرور ریشورای عالی و وز سیرئ



 




به دفاتر  دییاست دستور فرما گردد. خواهشمند یجهت استحضار معاونت محترم آموزشی ارسال م رونوشت

 پرورش چاپ و در محترم آموزش و ریوز دینامه به صالحد نییآ نیو ادارات کل ابالغ شود. ضمن چون ا ربطیذ

 .ندیافرم یآن خوددار ریالزم است از تکث ردیگ یمدارس کشور قرار م هیکل اریاخت

  ززادهیعز یهاد

 پرورش شورای عالی آموزش و رکلیدب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 




 :مقدمه

 یشوراها لی( قانون تشک11نامه قانون اصالح ماده ) نییمدارس ، قانون و آ یینامه اجرا نیی( آ92ماده ) یدر اجرا 

وحدت  جادیبه منظور ا ،یآموزش یسرانه واحدها نهی( ماده واحده قانون راجع به هز4و تبصره ) پرورش آموزش و

مدارس  کپارچهیسامانه حساب  قیها از طر نهیها و هز یزیوار ندیدر فرآ لیمدارس و تسه یامور مال نهیدر زم هیرو

ها و ارائه گزارش  نهیو هز افتهایدر یسازشفاف  نیو همچن یمنابع مال تیریو امر کنترل و نظارت بر مصرف و مد

 یآموزش یواحدها اریآموزش و پرورش که در اخت نیو مسئول انیو مرب اءیمن اولمدرسه جهت ارائه به انج یمال یها

باشد  یدستورالعمل م نیا نفکیکه جزء ال وستیپ 16تبصره و  "23ماده و  13دستورالعمل در  نیا رد؛یگ یقرار م

مفاد  قیدق تیعادستورالعمل مکلف به ر نی( ا1شده در ماده ) ادی یآموزش یواحدها ی هیگردد. لذا کل یابالغ م

مدرسه و نظارت آن به عهده ادارات آموزش  ریدستورالعمل به عهده مد نیا یحسن اجرا تیباشند. مسئول یآن م

 باشد. یم یشهرستان / نواح /و پرورش مناطق

 :فی( تعار1) ماده

 ( مدرسهالف

است که به منظور  تیبو تر میرکن تعل نیتر یو اصل یو آموزش یتیترب ،یاجتماع ینهادها نیاز مهمتر مدرسه

و رشد  تیو کشف استعدادها و هدا یاجتماع ،یآموزش ،یعلم ،یاخالق ،ینیدانش آموزان در ابعاد د حیصح تیترب

، برابر ضوابط و دستورالعمل  یلیحصت یآنان براساس اهداف مصوب دوره ها یو جسمان یو معنو یمتوازن روح

 د .شو یو اداره م سیوزارت آموزش و پرورش تأس یها

متوسطه دوره اول و دوره دوم،  ،یو پرورش یآموزش یشامل: دبستان، مجتمع ها ؛یلیمختلف تحص یدوره ها لذا

 ،ییاستثنا ،یریعشا ،یشبانه روز ،یامنائ أتیمدارس ه ،یکاردانش، کشاورز ،یو حرفه ا یفن یهنرستانها

دار القرآن ، پژوهشسرا ، مدارس تطبیقی  ،یدبستان شی، پ ثارگرانیشاهد و ا ،یدرخشان، نمونه دولت یاستعدادها

گردد،  یپرداخت م یاز محل اعتبارات و منابع دولت یآنها به نحو نهیاز هز یبخش ایکه تمام  ینید یتهایواقل

 باشند. یدستورالعمل م نیمشمول ا

کانون  یدیلو تو ی، ورزش ی، هنر یفرهنگ یها تیاز فعال یحاصل از ارائه و فروش خدمات ناش درآمدمهم:  نكته

 تیدستورالعمل موضوع نیدرآمد ها در ا نیو اردوگاه ها و مصارف حاصل از ا یتیترب یو فرهنگ یپرورش یها



 




 نییو آ نیدولت و مصرف آن در موارد مع یاز درآمدها ی( قانون وصول برخ6مراکز مشمول ماده ) نیندارد. لذا ا

 باشند. یآن م یینامه اجرا

 مدرسه يب( منابع مال 

مدرسه عبارت است  ی؛ منابع مال1372آموزش و پرورش مصوب سال  یشوراها لی( قانون تشک11ستناد ماده )ا به

 از:

سرانه  نهیقانون فوق راجع به هز "2"و  "1"یوجوه مربوط به اعتبارات دولت که به استناد تبصره ها (1

 یسته به حساب بانکواب یسازمان ها ایاز محل اعتبارات وزارت آموزش و پرورش و  یآموزش یواحدها

 گردد. یم زیوار«( ج»)مورد اشاره در بند  یو پرورش یواحد آموزش

مربوط و با  یداوطلبانه )خاص و عام( که حسب دستور العمل و بخشنامه ها یوجوه حاصل از کمک ها (2

 ییانامه اجر نیی( آ2آموزش و پرورش و ماده ) یشوراها لی( قانون تشک11ماده ) اصالح مفاد قانون تیرعا

 یها ندیها بر اساس فرا نهیانجام هز یدانش آموزان برا یایاو اول یحقوق ای یقیاشخاص حق لهیآن به وس

 یم زیخاص وار ایمصارف عام  یبرا یآموزش یبه حساب واحدها کپارچهیشده در حساب  ینیب شیپ

 گردد.

از عوارض اخذ شده و منطقه  ایآموزش و پرورش شهرستان  یشوراها قیکه از طر یوجوه مربوط به سهم (3

 .گردد یم زیبه حساب مدارس وار کپارچهیمطابق حساب 

ارائه خدمات  ی نحوهنامه  نییفوق برنامه که به استناد آ یو پرورش یوجوه حاصل از ارائه خدمات آموزش (4

قانون اصالح  یینامه اجرا نیی( آ3ماده ) مربوط، و ییاجرا ینامه  وهیفوق برنامه و ش یو پرورش یآموزش

 کپارچهیحساب  قیدانش آموزان از طر یایآموزش و پرورش توسط اول یشوراها لی( قانون تشک11ماده )

 گردد. یم زیبه حساب مدرسه وار

وزارت متبوع، مجاز به  یو بخشنامه ها صالحیبه موجب مصوبات مراجع ذ رسهکه مد یوجوه ریسا: 1تبصره 

 ندیفرآ قیاز طر ستیبا یشده و م یمدرسه تلق یره منابع مالدستورالعمل در زم نیباشد، از نظر ا ین مآ افتیدر

 گردد. زیبه حساب مدرسه وار کپارچهیحساب 

 یدر دفاتر و سامانه مال یاز منابع مال کیهر یبرا لیاختصاص سرفصل حساب جداگانه به همراه تفص: 2تبصره  

تبصره خاص و ... (.  ایعام  یمردم یکمک ها ،ییسرانه غذا ،یسرانه پرورش ،یاست )سرانه آموزش یمدرسه ضرور



 




( 75و کار دانش ، موضوع تبصره ) ی، کشاورز یو حرفه ا یفن یدرآمد حاصل از فروش محصوالت هنرستانها: ۳

باشد . اما مصارف حاصل از برگشت درآمد  ی( م75تبصره ) یینامه اجرا نیی( مطابق با آ62قانون بودجه سال )

 باشد. یستورالعمل مد نیموضوع مشمول ا نیا یاختصاص

آن در  افتیبوده و در یاستان یاختصاص یجزء درآمدها یمازاد آموزش یدرآمد حاصل از اجاره فضاها:  4 تبصره

 باشد. ینمدستورالعمل  نیمدارس مشمول ا

 

 مدرسه  ي( حساب بانكج

رش تحت و پرو آموزش کالن وزارت یها استی)حسب س یدولت یاز شعب بانک ها یکیاست که نزد  یحساب

 یم ایافتتاح شده  یاداره آموزش و پرورش شهرستان، مناطق و نواح یمدارس( با معرف کپارچهیحساب  ندیفرآ

 باشد. یدستورالعمل م نیشود که مشمول مقررات ا

 مدارس : رانیمد هیمهم به کل یادآوری

حساب  ندیفرآ یط قیاز طر یستیگردد. با یاخذ م اءیتحت هر عنوان که از اول ،یمنابع مال یها یافتیدر هیکل

دانش  اءیاز اول یوجه نقد چگونهیه باشند. یم ندیفرا نیا یمدرسه مسئول اجرا رانی. مدردیصورت پذ کپارچهی

 قیمدارس از طر رانیگردد. مد یم افتیو در تیاهد کپارچهیحساب  ندیفرآ ریاخذ گردد و تنها از مس دیآموزان نبا

 اطالع یبرا انیو مرب اءیبه صورت مستمر به انجمن اول دیها را با نهیهز و ها افتیمدرسه گزارش در یمال یشورا

رسانی و شفاف سازی اولیاء دانش آموزان ارائه نمایند. در پایان سال تحصیلی شورای مالی مدرسه موظف می باشد 

 کیو به تفک هی( را ته یمال اتیتراز عمل - یمال تیها ) صورت وضع نهیو هز های افتیاز کل در یگزارش کامل

اداره آموزش و پرورش  لینسخه از آن را تحو کیو  دیمدرسه نما انیو مرب ایانجمن اول لیتحو یمال یها تیفعال

 .دیوشهرستان نما هیمنطقه /ناح

مدرسه )سرانه دانش آموزان،  یدرآمدها و منابع مال هیمدارس، کل یینامه اجرا نیی( آ86طبق ماده ) :1 تبصره

 یآموزش و پرورش شهرستان ها و مناطق و کمک ها یشوراها یها فوق برنامه، کمک ماتخد وجوه حاصل از

 نهیمدرسه هز یمال یمقررات تحت نظر شورا تیو با رعا زیمدرسه وار یبه حساب بانک ستیبا یو ... ( م یمردم

 .ردیمدارس صورت پذ کپارچهیسامانه حساب  قیاز طر دیبا هایزیها و وار افتیدر هیشود. کل



 




 یدانش آموزان و وجوه حاصل از خدمات فوق برنامه، کمک ها ی مدرسه )سرانه یدرآمدها ی هیکل :86 ی ادهم

مقررات مربوط،  تیو با رعا زیمدرسه وار یبه حساب بانک دیبا یمردم یکها آموزش و پرورش مناطق و کم یشوراها

به بانک نداشته  یدسترس کنندگان که کمک یشود. در روستاها و مناطق نهیمدرسه هز یمال یتحت نظر شورا

دهد.  یم لیتحو ایقبض شماره دار و معتبر صادر و به اول ،ینقد یکمک ها افتیدر یمدرسه به ازا ریباشند، مد

شود  زیمدرسه وار یبه حساب بانک دیبا انیو مرب ایانجمن اول یفرصت با هماهنگ نیشده در اول یوجوه جمع آور

به  انیو مرب ایانجمن اول سییو ر ریمد یبا امضا یمردم یعملکرد کمک ها رشاگز یلیهر سال تحص انیو در پا

 آموزش و پرورش شهرستان ارسال گردد.(  یشورا

امضاء " 3"امضاء از " 2مدارس، برداشت از حساب مدرسه با  یینامه اجرا نیی( آ88به استناد ماده ): 2تبصره 

 یمدرسه ( صورت خواهد گرفت و اعضا یمال یشورا یعضاا از گرینفر د کیو  ریمد یمدرسه )امضا یمال یشورا

خاص و در صورت  طیشرا ) . درخواهند داشت یمشترک و تضامن تیها مسئول نهیدر مقابل انجام هز یمال یشورا

مستقل است ، لذا  یحقوق تیشخص یو دارا یحساب دولت کیحساب مدرسه  نکهیبه ا تیبروز مشکل ، با عنا

 نیمعاون یباشد. فلذا شورا یآنها به بانک عامل نم یافراد مانع از معرف یحساب شخص رد یوجود سابقه چک برگشت

 یریگ میموضوع نسبت به ارائه راهکار مناسب تصم یتواند پس از بررس ی، م یمنطقه با حضور مسئول امور مال

 . (دینما

از  گرینفر د کیو  ریمد یه )امضامدرس یمال یشورا یبرداشت از حساب مدرسه با دو امضا از سه امضا :88ماده 

مشترک  تیها مسؤول نهیدر مقابل انجام هز یمال یشورا یمدرسه( صورت خواهد گرفت و اعضا یمال یشورا یاعضا

 خواهند داشت .(

 دایدستورالعمل( اک نیا "7"تنخواه گردان موضوع ماده  ء)به استثنا یوجوه به صورت نقد ینگهدار: ۳تبصره  

 تبصره را بر عهده خواهند داشت.  نیا یاجرا تیمدارس و صاحبان امضاء ، مسئول نیمسئولباشد.  یممنوع م

باشد )بانک عامل صرفا  ینزد بانک عامل م یحساب دولت کیصرفا مجاز به داشتن  یهر واحد آموزش: 4تبصره 

 ریغ ایو  یدولت اعم از گریگردد( و داشتن هرگونه حساب د یو اعالم م نییو پرورش تع وزشاز طرف وزارت آم

 باشد. ینزد هر بانک ، صندوق و موسسه ، ممنوع م یدولت



 




به عنوان سرانه  یکه از محل اعتبارات دولت یاز وجوه ریمدرسه تحت هر عنوان )به غ یمنابع مال هیکل :5تبصره 

 یکیالکترون هدرگا قیاز طر ستیبا یگردد( م یم زیوار یکه از طرف آموزش و پرورش به حساب دولت یموارد ریو سا

مدرسه با کد  كپارچهیحساب کنندگان به  زیوار ریو سا اءیتوسط اول ATM.  PCPOS ،POS،  یبانک شی، ف

 گردد. زیشناسه مخصوص وار

مدرسه  ریوجوه به حساب مدرسه در مناطق محروم ، مد زیوار یرهایکنندگان به مس زیوار یدر صورت عدم دسترس

دو نسخه )که حکم واحد را دارند( وجوه  رمدرسه د ریمد یمهور به مهر و امضامعتبر م دیمکلف است با ارائه رس

 تینوع و ماه کیبا عنوان درآمد مربوط ) به تفک -ماه نخواهد بود  کیاز  شیکه ب -فرصت  نیرا اخذ و در اول

، ثبت و طبقه  ییشناسا یمال ستمیو اسناد مثبته مرتبط را در دفاتر و س دینما زیمنابع ( به حساب مدرسه وار

 .دینما یبند

و ثبت در  ییمدرسه مکلف است نسبت به شناسا ری)مانند چک( مد یافتنیاسناد در افتیدر صورت در: 6تبصره 

اسناد به بانک در  لیمعتبر به ارائه کننده و تحو دیمربوط و ارائه رس یافتیمنابع در نیبا عناو یحسابدار ستمیس

 .دیاقدام نما دیسررس

ماده  2شده ) به استناد بند  نییاز حد نصاب تع شیصدور چک با مبلغ ب یمدارس موظفند برا رانیمد :7 تبصره

آموزش  یشورا بیو پس از تصو شنهادیادارات کل آموزش و پرورش پ یآموزش و پرورش از سو یقانون شوراها 8

 ایمناطق، شهرستان و و پرورش  وزشاز ادارات آم هیدییگردد( نسبت به اخذ تأ یم نییو پرورش شهرستان تع

 .ندیاقدام نما ینواح

 لیچک صادر و راسا تحو هیدییتا الیر 000/000/50 یباال یمدارس موظفند بابت صدور چکها رانیمد :8تبصره  

 گردد.(  یخوددار دایاک نفعیچک به ذ هیدییتا لی. ) از تحوندیبانک عامل نما

 بیبا ترک انیو مرب اءیاصله پس از آغاز به کار انجمن اولو بالف یلی، در اول هر سال تحص یمال یشورا: 2ماده 

 شود. یم لیمدارس تشک یینامه اجرا نیی( آ87مشخص شده در ماده )

 یشورا ی ندهینما ان،یو مرب ایانجمن اول سییر تیبا عضو یلیمدرسه در هر سال تحص یمال ی. شورا87)ماده 

 برسد.( یمال یشورا یاعضا یبه امضا نهیزاسناد ه دیشود و با یم لیمدرسه تشک ریمعلمان و مد



 




 انیو مرب اءیانجمن اول لیقبل تا تشک یلیسال تحص یمال یمدارس، شورا یبه منظور عدم توقف امور مال :تبصره

 به کار خود ادامه خواهد داد. د،یجد یلیدر سال تحص

 مدرسه عبارت است از: یمال یشورا اراتیو اخت فیوظا :۳ ماده

 .یشده و منابع درآمد ینیب شیمدرسه متناسب با بودجه پ یشده شورا نیتدو یبرنامه ها یبررس (1

 یها نهیو پرداخت هز نیو تأم ربطیذ یو دستورالعمل ها انیو مرب اءیانجمن اول یمصوبات مال یاجرا (2

 ساالنه مدرسه. یشده  نیتدو یو پرورش یآموزش یمربوط به برنامه ها

 یجبران کمبود اعتبارات در برنامه ها یبرا یشیو چاره اند ییصرفه جو تیبا رعا یمنابع مال تیریمد (3

 به منابع و مصارف. یتعادل بخش قیاز طر یبهره ور شیساالنه و افزا

 ،یآموزش یها نهیزم یدر تمام یمردم یتهاو توسعه مشارک تیتقو یبرا یقانون یو ارائه راهکارها یبررس (4

 .اقتصاد مدرسه طرح یدر راستا یمنابع مال تیتقو ژهیبه و یتیترب

مدرسه  یمال یمدارس بر عهده شورا یینامه اجرا نییدستورالعمل و آ نیکه در ا یفیوظا ریانجام سا (5

 گذاشته شده است.

 یمدرسه توسط تمام یمال اتیو تراز عمل یمحاسبات ،یو مدارک مال نهیاسناد هز هیو امضاء کل یبررس تبصره: 

 .ردیپذ یمدرسه دارند، انجام م یمال یدادهایو رو اه تیک در فعالمشتر تیمدرسه که مسئول یمال یشورا یاعضا

مدرسه  یها نهیدر مورد هز یریگ میتصم یمدرسه برا ریحسب ضرورت بنا به دعوت مد یمال یشورا :4 ماده

 است. یبار الزام کیحد اقل هر ماه  یمال یجلسات شورا لیو به هر حال تشک داشت جلسه خواهد

و خسارت  انیدر آن منجر به ز ریداشته باشد و تأخ یو ضرور یفور یجنبه  یا نهیهز که یدر موارد :تبصره

سرپرست مدرسه  ای رینباشد، مد سریمدرسه م یمال یدر شورا بیگردد و به علت ضیق وقت امکان طرح و تصو

قررات مربوط م تیها ضمن رعا نهیزه لیقب نینسبت به انجام ا یمال یشورا یاز اعضا یکی یمجاز است با هماهنگ

 شورا برساند. بیبه اطالع و تصو یمال یجلسه شورا نیاقدام و مراتب را در اول

و مصوبات شورا  ابدی يم تیاعضاء رسم هیحضور کل( با 2مدارس موضوع ماده ) یمال یجلسات شورا: 5 ماده

 اجراست.  آراء قابل تیحاضر با اکثر یو امضاء اعضا یمال یپس از ثبت در دفتر مخصوص جلسات شورا



 




جلسه شورا انتخاب  نیشورا که در اول یمنش لهیبه وس ستیبا یم یمال یصورت جلسات و مصوبات شوراتبصره: 

 حاضران برسد. هیکل یشود، ثبت و به امضا یم

آموزش و  یکه شورا یزانیمدرسه، تنخواه گردان الزم به م یها نهیانجام هز یهر سال برا یدر ابتدا: 6 ماده

در  د،ینما یم نییادارات کل آموزش و پرورش تع شنهادی( و بر اساس پ8ماده  2استناد بند به) نپرورش شهرستا

( از سقف تنخواه گردان 20%) درصد 20حداکثر از  دیتنخواه نبا زانیم نیکه ا رد؛یگ یمدرسه قرار م ریمد اریاخت

، شود یابالغ م ییاجرا یها ازان دستگاهکارپرد یکه هر ساله برا ییو دارا یوزارت امور اقتصاد یاعالم شده از سو

 گردد.  هیتسو یلیسال تحص انیقبل از پا دیبا یافتی. در ضمن تنخواه گردان دردیتجاوز نما

 باشد: یو ثبت م ییقابل شناسا لیمنابع به شرح ذ نیمدارس به شرط تام یها نهیهز :7ماده 

 جبران خدمات شامل: نهیهز -7 - 1

 یو مقررات امکان پرداخت آن از سو نیقوان تیو ... که با رعا یتی، فوق برنامه و تقو، اضافه کار  سیالتدر حق

 .است سریمدرسه م

وفق مقررات  ستیبا ی...( م مهیو ب اتیمال لی)از قب یفیو تکل یپرداخت ها کسورات قانون یدر تماممهم :  نكته

 گردد. زیربط وار یذ یمربوط اعمال و به حساب مباد

 کاال و خدمات شامل: نهیهز - 7 - 2

 حمل و نقل اموال و اشیاء متعلق  نترنت،یمخابرات، ا ،یپست یها نهی)هز یحمل و نقل، ارتباطات و فن آور

 موارد مرتبط(  ریو سا یو پرورش ییاردو یها تیبه مدرسه، رفت و آمد دانش آموزان و نوآموزان جهت فعال

 سوخت، آب و برق و گاز، تلفن 

 یو پرورش یورزش ،یبهداشت ،یادار ،یشگاهیو آزما یکارگاه ،یموزشاعم از آ یمصرف مواد و لوازم ی هیته 

 ( 1شماره  وستیپ - ینامه اموال دولت نییآ فی)بر اساس تعار

 یعلم ،یورزش یاردوها، مسابقه ها یشامل اقامه نماز، برگزار یپرورش یها تیمربوط به فعال یها نهیهز، 

عامل و  ریو پدافند غ یدانش آموز جیو بس یمل ،یمذهب ادیاهلل و اع امیمراسم ا یاجرا ،یو هنر یفرهنگ

 مختلف  یمناسبت ها

 و ...( تیرشد و ترب وند،ی)پ یق اشتراک مجالت آموزشح 



 




 مدارس،  ضوابط مربوطه. ریو سا یاجتماع نیکار و تأم نیخدمات بر اساس قوان دیخر یها نهیپرداخت هز (

 یشرکتها قیو مقررات ، از طر نیقوان تیبا رعا دافرا یریار گدر بک یقانون یدر صورت اخذ مجوزها

 .(اورندیتوانند اقدامات الزم را به عمل ب یمعتبر م یفرهنگ - یخدمات

مدرسه خواهد  ریآن متوجه مد تیآزاد مطلقا ممنوع بوده و مسئول یروین یریگردد هر گونه بکارگ یم دیتاک: تذکر

 بود.

 و مشاوره  ییمرکز راهنما تیو فعال لیزش خانواده و مشارکت در تشکآمو یکالس ها لیتشک یها نهیهز

 پرداخت هیآموزش کارکنان در صورت ضرورت .)کل یها نهیو هز (انیو مرب اءیخانواده )وابسته به انجمن اول

 .( ردیو بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه صورت پذ زیبه حساب افراد وار ستیبا یها م

 آزاد و فاقد  یروین جیکه ه یمربوطه )بگونه ا نیقوان تیبارعا زاتیتجه ریو تعمساختمان  یجزئ راتیتعم

 در مدرسه مشغول بکار نباشد(. مهیب

 

 شامل: يرفاه اجتماع نهیهز - 7 - ۳

 تیاز بازنشستگان مدرسه و با رعا لیو تجل یو ادار یپرورش ،یدانش آموزان ، کارکنان آموزش قیتشو 

 مدارس ییجرانامه ا نیی( آ90مفاد ماده )

 

 ها شامل: نهیهز ریسا - 7 - 4

 ( و...یمدن تی، زلزله، مسئول لیس ،یآتش سوز) مهیاجاره و ب - یعوارض شهردار 

 

 شامل:  یو نگهدار راتیتعم نهیهز -7 - 5

 یاز محل اعتبارات دولت دیجد یبناها جادیساختمان و ا یاساس راتیساختمان ) تعم یاساس راتیتعم ،

 یدولت ریگردد و چنانچه اعتبارات مربوط از محل منابع غ یو اجرا م نیتأم یل نوسازاداره ک قیطراز 

 انجام خواهد شد.( ینظارت اداره کل نوساز تو...( باشد تح نیریو خ یمردم یها کمک)

 شامل: زاتیآالت و تجه نیماش -7 - 6



 




 یشگاهی)آزما یو کمک آموزش یآموزش یو در حکم مصرف یمصرف ریغ زاتیو تجه لیوسا ی هیته، 

 نییآ فی)بر اساس تعار گرید یمصرف ریاموال غ ریو سا یو ادار یآشپزخانه ورزش ،یخوابگاه ،یکارگاه

 (1شماره  وستیپ - ینامه اموال دولت

( ، دست دوم و یتجمل اءیاش دیموضوع قانون منع خر) یضرور ریو غ یاشیاء لوکس ، تجمل دیخرمهم:  نكته

 ممنوع است. دایدارند اک یخلکه مشابه دا یخارج یکاالها

شده باشد، وجوه  نییخاص کتبا از طرف اهدا کننده تع یمردم یها مصرف کمک نهیکه زم یدر موارد :تذکر

 یکه منافات نیاهدا کننده )مشروط بر ا ایپرداخت کننده و  تیدر جهت اهداف و ن یستیمنحصرأ با کاال ایمذکور 

و هدف اهدا کننده ارتقاء سطح  تیکه ن یه باشد( صرف گردد و در صورتنداشت یو مقررات قانون یشرع نیبا مواز

به مصرف خواهد  یمال یمدرسه و تحت نظر شورا ریمد تیمدرسه به طور عام باشد، با مسئول یو پرورش یآموزش

 .دیرس

( 4ستناد ماده )اموال و انبار ، به ا - یطبق سامانه حسابدار ستیبا یم نهیو اسناد هز یمال اتیعمل هیکل: 8ماده  

 ربط ثبت گردد. یذ ستمیو در س میکامل مقررات مربوط تنظ تی، با رعامدارس ییاجرا نامه نییآ

 یها تیفعال یول حسن اجراسئآموزش و پرورش منطقه م ندهیمدرسه به عنوان نما ریمد :4ماده)

دارد و موظف  تیامور مدرسه مسؤول ی هیباشد و در کل يمدرسه م یو ادار يمال ،يپرورش ،يآموزش

مناسب و استفاده از مشارکت کارکنان، دانش آموزان و  یها یزیاست بر اساس مقررات با برنامه ر

داخل و خارج از مدرسه، جهت تحقق اهداف  یها تیاز امكانات و ظرف یریآن ها و با بهره گ یایلاو

ارتقا و رشد  انگریب يلیعملكرد سال تحص يابیکه ارز یتالش کند، به گونه ا يلیتحص يمصوب دوره

 و مطلوب دانش آموزان در ابعاد مختلف باشد.( يفیک

بوده و موظف سال  10مدت حداقل به  یدفاتر، اسناد و مدارک مال یمدرسه مکلف به حفظ و نگهدار ریمد :9 ماده

 یو حسابرس یدگیرس یآماده برا شهیکه هم دینما ینگهدار یامن به نحو یو در جا یگانیاسناد را با لیقب نیاست ا

 باشد. ربطیاز مراجع ذ یاعزام و بازرسان نیمسئول

 خواهد بود. ری، امکان پذاخذ مجوز از اداره آموزش و پرورش پس از مهلت مقرر و یامحاء اسناد مال: تبصره



 




 یو در اسناد و مدارک مال یی، شناسارا در زمان وقوع یمال یدادهایرو ی، تماممدرسه مکلف است ریمد: 10 ماده

در گزارشات  لیکه اطالعات و موارد ذ ی، به طوردیمربوطه انعکاس نما یلیسال تحص یمال یها ت و در گزارشثب

تمام شده خدمات  یو مصرف منابع و بها بعاستفاده از منا یو نحوه  ییپاسخگو میدر جهت تحقق مفاه یمال

 ،یمال ی، دفاتر و صورت ها( یل مالسا انی) پا یینها دییکنترل و تا ،یدگیاست پس از رس ی. ضرورافشاء گردد

 -7مصارف.  -6منابع.  -5ها.  نهیهز -4در آمدها.  -3ها.  یبده -2ها.  ییدارا -1)  و پلمب گردد یچاپ ، صحاف

 (یمردم یو کمک ها لتاز طرف دو یافتیوجوه در

 مدرسه است. یمطابق با سال آموزش یسال مال: 1 تبصره

 صورت زیاموال و انبار و ن - یاند سامانه حسابدار موظف پرورش و ات آموزشادار یامور مال نیمسئول :2تبصره 

قرار  یو حسابرس ینیرا بطور مستمر مورد بازب یآموزش یترازنامه و ...( واحدها - یمدارک مال -)اسناد یمال یها

 .ندینما را ارائه الزم داده و گزارش

دستورالعمل و اموال  نی( ا1ماده ) "ب"موضوع بند  یلشده از محل منابع ما یداریاموال خر ی هیکل :11 ماده

اموال ثبت و  نیدر سامانه نو یمطابق مقررات مربوط به اموال دولت ستیبا یاست و م یجزو اموال دولت ییاهدا

 .مدارس اقدام گردد یینامه اجرا نی( آئ89ماده ) تیاموال با رعا و الصاق شماره افتینسبت به در

مطابق مقررات مربوط شماره  دیمدرسه با یيشده و اهدا یداریخر زاتیوال و تجهام ی هی. کل89)ماده 

 و در دفتر اموال مدرسه ثبت شود(  یگذار

مدرسه  اریو موقت در اخت یاشخاص به طور امان ریدانش آموزان و سا اءیاز طرف اول یکه اموال یدر موارد: 1تبصره 

و در قبال اخذ  ازیبالفاصله پس از رفع ن دیباشد و با یآن م یبه حفظ و نگهدار لفمدرسه مک ریگذاشته شود؛ مد

 .( 3 وستی. )فرم پدیمسترد نما دیرس

مدارس، منطقه و  اریو موقت با مجوز منطقه در اخت یاز طرف مدرسه به طور امان یکه اموال یدر موارد :2تبصره 

در  ی، مکلف به مسترد نمودن اموال امان4فرم  لیمدرسه عالوه بر تکم ریگذاشته شود؛ مد یدولتمراکز  ریسا ای

 .( 4 وستیپ باشد. )فرم یزمان مقرر م



 




در تابستان(  حایدر سال )ترج کباریحداقل  یقانون فاتیتشر تیمدرسه مکلف است به منظور رعا ریمد :۳تبصره 

. )فرم دیال نماقابل استفاده و مازاد مدرسه را به اداره آموزش و پرورش منطقه ارسری، غ یفهرست اموال اسقاط

 .(5 وستیپ

و مقررات  نیقوان تیدستورالعمل مسکوت است، رعا نیموارد مربوط به اموال مدرسه که در ا هیدر کل:  4 تبصره

 است. یالزام یمرتبط با اموال دولت

و مدرسه از ا ریبه هر عنوان سمت مد ایکند و  رییمدرسه تغ ریکه به موجب احکام صادره مد یدر مواقع :12 ماده

 /شهرستان /منطقه یمربوط را با حضور مسئول مال یمال یها تیمکلفند سوابق فعال یو بعد یقبل ریمد ،سلب شود

. ندیو تحول نما لیدستور العمل، تحو نیا 16 یال 6 یها وستیصورتمجلس مطابق پ میاو با تنظ ندهینما ای هیناح

 . ردیپذ یخود انجام م صضوابط خامدرسه با  یتیو ترب یآموزش و تحول سوابق لیاست تحو یهیبد

 یدستور العمل ها و بخشنامه ها هیباشد و با صدور آن کل یابالغ الزم االجرا م خیدستور العمل از تار نیا :1۳ماده 

و  دیمقررات جد و نیاست بر اساس قوان یهیگردد. بد یلغو و بال اثر م ده،یصادر گرد خصوص نیکه در ا یقبل

 و ابالغ است. یالعمل قابل بازنگردستور نیموجود ا طیشرا

 

  1شماره وستیپ

( قانون 122به استناد ماده ) ينامه اموال دولت نییآ 11/7/1۳72مورخ  -ه 212ت/10424مصوبه شماره 

 کشور يمحاسبات عموم

 

 فیتعار -اول  فصل

 باشد. یم - 1366مصوب  -کشور  ینامه قانون محاسبات عموم نییآ نیدر ا«  قانون »منظور از  -1 ماده

که صددرصد سهام  یدولت یشرکتها ایاست که توسط وزارتخانه ها، مؤسسات و  یموالا«:  اموال دولت » -2ماده  

 . ندیآ یدر م ایدولت درآمده  کبه تمل گرید یقانون قیبه هر طر ایشود  یم یداریآنها متعلق به دولت است خر



 




باشد.  یم یبه عمل آمده در قانون مدن فینامه تابع تعار نییآ نیمنقول ا ریاموال منقول و غ فیتعار -تبصره 

است که از طرف وزارتخانه ها و مؤسسات  ینامه اموال منقول نییآ نیدر ا « یاموال امان »منظور از  -۳ماده 

وزارتخانه ها،  ریسا اری( قانون برابر مقررات و به طور موقت در اخت110) مادهبر اساس  یدولت یو شرکتها یدولت

اموال  نیهمچن رند،یگ یم ایقرار گرفته  یردولتیغ یعموم یمؤسسات و نهادها زیو ن یدولت یؤسسات و شرکتهام

 شوند.  یواگذار م یردولتیغ یعموم ی( قانون به مؤسسات و نهادها120که مطابق ماده ) یرمنقولیغ

 :باشد یم رینامه به شرح ز نییآ نیاموال منقول موضوع ا -4ماده 

 روند.  یم نیاز ب یکل ای یهستند که بر اثر استفاده به صورت جزئ یاموال :يمصرف اموال منقول (1

 یمحسوس و از دست دادن مشخصات اصل رییهستند که بدون تغ یاموال :يمصرف ریاموال منقول غ (2

 را مورد استفاده قرار داد. ابتوان به طور مکرر آنه

مشابهت دارند، اما به لحاظ  یرمصرفیوال غهستند که در ظاهر با ام یاموال: ياموال در حكم مصرف (3

ضرورت  یمصرف ریآنها به صورت حساب اموال غ یحساب برا میارزش کم، تنظ ای تیو ماه عتیطب

 ندارد. 

ماه بعد از  کیو ظرف  هیته ییو دارا یتوسط وزارت امور اقتصاد یفهرست اموال در حکم مصرف -تبصره 

 نامه ابالغ خواهد شد.  نییآ نیا بیتصو

 .رندیگ یاموال قرار م نیام یاست که تحت ابوابجمع یاموال دهیاموال رس -5ماده 

 

 

 

 

 

 



 




 2پیوست شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 




 ۳پیوست شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 




 4پیوست شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 




 5پیوست شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 




 فرم تحویل و تحول مدیران مدارس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 




 نسخه اول و دوم نزد تحویل دهنده و تحویل گیرنده. (1

 نسخه سوم نزد دبیرخانه منطقه آموزش و پرورش (2

 نسخه چهارم نز حسابداری منطقه آموزش و پرورش (3

 نسخه پنجم نزد بایگانی (4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 




 7پیوست شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 




 8پیوست شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 




ابوحمزه شيخ  دولتي با آخرين اصالحات تدوين كننده:قوانين و مقررات اموال 

 12الي  27ودودي صفحه 

 .باشدیم - 1366 مصوب –کشور  یقانون محاسبات عموم نامهنییآ نیدر ا "قانون"منظور از  - 1ماده 

 شودیم یداریخر یدولت یهاشرکت ایها، مؤسسات و است که توسط وزارتخانه ی: اموال"اموال دولت" - 2 ماده

 .ندیآیم در ایدرآمده به تملک دولت گرید یقانون قیبه هر طر ای

 یدر قانون مدن آمده به عمل فیتابع تعار نامهنییآ نیمنقول موضوع ا ریاموال منقول و غ فیتعار - تبصره

 .باشدیم

 یو مؤسسات دولت هارتخانهوزا است که از طرف یاموال منقول نامه،نییآ نیدر ا "یاموال امان"منظور از  - 3 ماده

ها، مؤسسات وزارتخانه ریسا اریو به طور موقت در اخت مقررات برابر( قانون110بر اساس ماده ) یدولت یو شرکتها

 ریاموال غ نیهمچنرند،یگیم ایقرار گرفته  یدولت ریغ یعموم یو نهادها مؤسسات زیو ن یدولت یو شرکتها

 .شوندیواگذار م یدولت ریغ یعموم یبه مؤسسات و نهادها ( قانون120مطابق ماده ) که منقول

 :باشدیم ریبه شرح ز نامهنییآ نیاموال منقول موضوع ا - 4 ماده

 .روندیم نیب از یکل ای ییهستند که بر اثر استفاده، به صورت جز یاموال ،یاموال منقول مصرف - 1

بتوان به  یاصل مشخصات محسوس و از دست دادن رییهستند که بدون تغ یاموال ،یمصرف ریاموال منقول غ - 2

 .طور مکرر آنها را مورد استفاده قرار داد

و  عتیاما به لحاظ طب دارند، مشابهت یمصرف ریهستند که در ظاهر با اموال غ ی: اموالیاموال در حکم مصرف - 3

فهرست  - تبصره .رت نداردضرو یمصرف ریغ اموال صورت حسابآنها به یحساب رأ میارزش کم، تنظ ای تیماه

 نامهنییآ نیا بیماه بعد از تصو کی و ظرف هیته ییو دارا یتوسط وزارت امور اقتصاد یاموال در حکم مصرف

 .ابالغ خواهد شد

 .رندیگیاموال قرار م نیام یاست که تحت ابواب جمع ی: اموالدهیاموال رس - 5 ماده



 




اموال خارج و  نیام یجمعابواب از یبه نحو نامهنییآ نیق مقررات ااست که طب یاموال فرستاده، اموال - 6 ماده

 .دستور حذف آنها صادر شده باشد

 انتقاالت -دوم  فصل

 یمصرف ریانتقال اموال منقول غ -اول  بخش

به اعمال حساب  نسبت هر سال انیدر پا دی( قانون با109( و )108موضوع مواد ) یدولت یشرکتها - 7 ماده

 .ندینما اقدام مواد مذکور ریقسمت اخال منتقل شده حسب مورد طبق مفادارزش امو

 یبا هماهنگ توانندیم ( قانون110ماده ) یدر اجرا یدولت یو شرکتها یها، مؤسسات دولتوزارتخانه - 8 ماده

تقل من یکه به صورت امان یاموال یضرور راتیانجام تعمرا به منظور یخاص طیشرا رندهیدستگاه انتقال گ

 .ندینما نییاز آن تع مطلوب استفاده نیآن و همچن نهیو پرداخت هز شوندیم

 ،یو مؤسسات دولت هاوزارتخانه ریسا ازیاحراز عدم ن زیبودن مال و ن یاسقاط ای ازیمازاد بر ن صیتشخ - 9 ماده

 .باشدیم ربطیذ ییاجرا دستگاهمقام نی( قانون به عهده باالتر112موضوع ماده )

نفر  کیاو و  ندهینما ای حسابیذ ،یواحد تدارکات ریمرکب از مد یونیسیکم صیکه به تشخ یدر صورت - 10 ماده

( قانون، 112موضوع ماده ) ،یاموال اسقاط کم ارزش لیبه دل دستگاه،سییکارشناس در رشته مربوط به انتخاب ر

کسر و از دفاتر اموال آنها دستگاه مربوط یمزبور از ابواب جمع اموال شده به نفع دولت نباشد، ادیفروش اموال 

 به صرف و صالح دولت تیدر مورد اموال مذکور، پس از حذف از دفاتر با رعا میتصم اتخاذ .حذف خواهد شد

 .بودمقام مجاز از طرف او خواهد ایمربوط  ییدستگاه اجرا سییعهده ر

 یو در حکم مصرف یاموال منقول مصرف -دوم  بخش

است، در  یدولت مؤسسات ها ووزارتخانه اریدولت که در اخت یو در حکم مصرف یال منقول مصرفامو - 11 ماده

مجاز از طرف  یهامقام ایدارنده مال  یدولت مؤسسه سییر ای ریوزآنها باشد، با موافقت ازیکه اضافه بر ن یصورت

 .خواهد بود یو مؤسسات دولت هاوزارتخانه ریآنها قابل انتقال به سا



 




 تیبا رعا یدولت مؤسسات ها ووزارتخانه ازیاضافه بر ن یو در حکم مصرف یفروش اموال منقول مصرف - 12 هماد

 دی. وجوه حاصل از فروش اموال مذکور باباشدیم مربوط مجاز حسابیذو اطالع یمقررات مربوط به معامالت دولت

 .شود زیکشور وار یبه حساب درآمد عموم

 ولمنق ریاموال غ -سوم  بخش

 یحسابیاموال ذ دفاتر در یها و مؤسسات دولتوزارتخانه اریدر اخت یمنقول دولت ریحساب اموال غ - 13 ماده

 نیظرف سه ماه پس از ابالغ ا حداکثر فهرست اموال مذکور رامکلف است حسابی. ذشودیم یمربوط نگهدار

را گزارش  مربوطراتییتغ زیهر سال ن انیدر پا ارسال نموده و ییدارا و یو به وزارت امور اقتصاد هیته نامهنییآ

 .دهد

 اریکه در اخت دولت منقول رینسبت به تمرکز حساب اموال غ دیبا ییو دارا یوزارت امور اقتصاد - 14 ماده

 یمذکور، مکلفند ضمن نگهدار یها. دستگاهآورد الزم را به عملاقدامات باشدیم یها و مؤسسات دولتوزارتخانه

وزارت امور که یبیاموال را به ترت نیو مدارک مربوط به ا اطالعات خود اریمنقول در اخت ریال غحساب امو

 .ندیبه وزارت مذکور ارسال نما کندیم نییتع ییو دارا یاقتصاد

انون توسط ( ق123) آنها ضمن دستورالعمل موضوع ماده یگانیو محل با تیاسناد مالک ینحوه نگهدار - تبصره

 .شدخواهد نییتع ییو دارا یاقتصادوزارت امور 

 یمنقول دولت ریغ هاموالیمناسب به کل ییشناسا یبه نصب تابلو دیبا یها و مؤسسات دولتوزارتخانه - 15 ماده

به . )ندیدستگاه مربوط باشد اقدام نما نام مال به دولت وکه مشخص کننده تعلق یخود به نحو اریدر اخت

 ستینصب تابلو ممکن ن ریوز صیو به تشخ یتیامن لیه به دالک یساتیاماکن و تأس یاستثنا

منقول متعلق به  ریغ اموال به منظور حفظ و حراست دیبا نامهنییآ نیمشمول ا ییاجرا یهادستگاه - 16 ماده

اقدامات الزم معمول و عنداالقتضاء نسبت به  اموال نسبت به آنو حقوق دولت باشدیآنها م اریدولت که در اخت

 .ندینما اقدام ،یحصارکش ایماردن نگهبان گ

 یعمران یاموال طرحها -چهارم  بخش



 




 ازیاز آنها رفع ن یعمران طرح اتیادامه عمل ی( قانون که برا113اموال موضوع ماده ) یانتقال و واگذار - 17 ماده

مجاز  ریط، در موارد زمقررات مربو ریسا تیبا رعا طرح یاجراانیدر جر ،یدولت یهادستگاه ریشده است به سا

 :است

 یو در حکم مصرف یمصرف انتقال اموال زیو ن یمصرف ریاموال منقول غ یانتقال بالعوض، فروش و واگذار - 1

 .نامهنییآ نیو مقررات ا قانون (112) ( و110(،)108(، )107حسب مورد، برابر احکام مواد )

 حسب مورد برابر احکام موادمنقول  ریاموال غ یانتقال بالعوض، فروش و واگذار - 2

 .( قانون120و ) (117)، (115)، (114)

به حساب درآمد  دیبا ( قانون اساس115از اعمال حکم ماده ) یوجوه حاصل از فورش اموال که ناش - تبصره

 .شود زیکشور وار یعموم

توسط  یبا روش امان ینعمرا یطرحها یکه در اجرا یمصرف ریاموال منقول غ زیمنقول و ن ریاموال غ - 18 ماده

تملک در حساب اموال طرح مربوط و جدا از  ای دیخر پس از دیباشوندیتملک م ای یداریخر ییاجرا یهادستگاه

 .اموال منظور شود ریحساب سا

 یعمران یطرحها یجراا و مقرر است در شودیم یداریخر یکه از محل اعتبارات عمران یحساب اموال - 19 ماده

 باشدیم ییدستگاه اجرا اریکه در اخت مادام آنان کسر گردد، تیوضعداده شود و از صورت لیتحو انمانکاریبه پ

 .شودیم یمربوط نگهدار ییتوسط دستگاه اجرا

 مقررات ریسا -پنجم  بخش

نه وزارتخا کیدر  گرید اموال نیام یجمعاموال به ابواب نیام کی یاز ابواب جمع یانتقال اموال دولت - 20 ماده

 یحسابیجهت انعکاس در دفاتر اموال به واحد ذ مراتب خواهد شد وبا صدور فرم انتقال انجام ،یمؤسسه دولت ای

 .شودیمربوط اعالم م

و مجوز مقامات مجاز  نامهنییآ نیمقررات ا تیبا رعا یستیبا یمؤسسه دولت ایخروج مال از وزارتخانه  - 21 ماده

 نیام یبه امضا رندهیواحد گ نییکامل مال و تع مشخصات شاملوانه خروج،و با صدور پر ربطیذ یهادستگاه



 




 است، ثبت شدههی. منظور تهنیکه به هم یدر دفاتر دیمذکور با یهاشود. پروانه انجام ربطیاداره ذ سییاموال و ر

 .شود

خارج از کشور  یواحدها ازیاضافه بر ن یو در حکم مصرف یمصرف ،یمصرف ریفروش اموال منقول غ - 22 ماده

مقررات  تینباشد با رعا رانیا یاسالم یجمهور دولت یواحدهاریسا ازیکه مورد ن یها و مؤسسات دولتوزارتخانه

ضوابط حاکم در  وطیمذکور با توجه به شرا یقابل استفاده واحدها ریغ و یمربوط مجاز خواهد بود. اموال اسقاط

 ارزش کم، لیمقام مذکور به دل صیکه به تشخ یو در صورت رسدیواحد به فروش م سییر صیهر محل به تشخ

 .اعالم شود مربوط یحسابیو دفاتر حذف و مراتب به ذ یجمعاز ابواب یستینباشد باآن مقرون به صرفه فروش

 هیمنقول سرما ریغ ای منقول مقررات فصل پنجم قانون، بر اثر نقل و انتقال اموال یچنانچه در اجرا - 23 ماده

 ایشده  یابیارز یحسب مورد مانده ارقام دفتر است، دولتکه صد درصد سهام آنها متعلق به یدولت یهاشرکت

 هیسرماشیسهم باشد، در کاهش و افزا کی یکه کمتر از مبلغ اسم مربوط یمورد توافق مجامع عموم یبها

 یرکت که در اجرامذکور منظور خواهد شد و در هر صورت ارزش مجموع اموال ش یهاشرکت بعد یسالها

 هی( سرما%50) درصد از پنجاه دینبا شود،یبها منتقل م افتیدرشده و بدون یگذارمتیفصل ق نیا مقررات

 .دیشرکت تجاوز نما

 ریکه ز یمؤسسات دولت مورد شده است در ضیصرفاً به وزرا تفو نامهنییآ نیکه در ا یاراتیاخت هیکل - 24 ماده

مؤسسات  ییمقام اجرا نیبه عهده باالتر شوندیم مستقل ادارهو به طور ستندین هااز وزارتخانه کیچینظر ه

 .مذکور خواهد بود

 نظارت -سوم  فصل

و مقررات  نیقوان یاجرا و تمرکز حساب آنها، حسن یبه منظور اعمال نظارت مؤثر بر اموال دولت - 25 ماده

 فیو مقررات مذکور، عالوه بر وظا نیقوان یاجرا در هیوحدت روو یهماهنگ جادیا نیهمچن ،یحاکم بر اموال دولت

 :خواهد بود ییو دارا یامور اقتصاد وزارت به عهده زین ریز فیمقرر، وظا یقانون

و ابالغ  هیته قیطر از یو مقررات حاکم بر اموال دولت نیقوان یدر مورد اجرا یوحدت و هماهنگ جادیا - الف

ضوابط  نیتدو نیالزم، همچن یهادستورالعمل ریو سا یاموال دولتحساب یدستورالعمل نگهدار ،یاموال یفرمها

 .یبر اموال دولت نظارت یهاو روش هاهیو مقررات در جهت بهبود رو



 




اموال سابق  نامهنییآ یبندابالغ نشده است طبقه یدیجد یبندبند فوق طبقه یکه در اجرا یتا زمان - ب

 .است یخود باق قوت به – 1349مصوب -کشور  ی( قانون محاسبات عموم81موضوع ماده )

و مقررات مربوط به  نیقوان یاجرا نهیدر زم یدولت یهادستگاه یکه برا یو رفع ابهامات و اشکاالت ییراهنما - ج

 .دیآیبه وجود م یاموال دولت

بالغ آن به و ا یدولت و مقررات حاکم بر اموال نیقوان یحسن اجرا نهیدر زم یآموزش یازهاین یبررس - د

( 45ماده ) تیمربوط، با رعا یآموزش یهابرنامه و هادورهیمذکور در اجرا یهابا دستگاه یها و همکاردستگاه

 .یقانون استخدام کشور

 یصورت حسابها به یدگیو رس یاموال دولت یبه موقع صورت حسابها افتیانجام اقدامات الزم در مورد در - ه

 .مربوطها در دفاترمذکور و ثبت مشخصات کامل آن

 ریو انتقال اموال غ نقل در مورد یها و مؤسسات دولتوزارتخانه یشنهادهایو اظهار نظر نسبت به پ یبررس - و

 .منقول دولت

در مواقع لزوم و  مربوط مقررات یاموال و نحوه اجرا یو حسابها یبه موجود یدگیاعزام مأمور به منظور رس - ز

 .داخل کشور درربطیذ یاحدهابر حسب درخواست و نیهمچن

مکلف به  یدولت یهادرخواست ارائه اطالعات و اسناد و مدارک مربوط به اموال منقول دولت. دستگاه - ح

 .باشندیم نهیزم نیالزم در ا یهمکار

 دبه منظور صدور سن نامهنییآ نیا بیتصو خیظرف دو سال از تار دیبا یها و مؤسسات دولتوزارتخانه - 26 ماده

 یمربوط در آن سند، برا یمؤسسه دولت ایوزارتخانه  نام دیو ق رانیایاسالم یبه نام دولت جمهور تیمالک یرسم

 عمل آورند، عالوه براقدام الزم را به باشند،یم یخود که فاقد سند رسم اریاخت در منقول ریآن دسته از اموال غ

 :باشدیم یؤسسات دولتها و مبه عهده وزارتخانه زین ریز فیفوق وظا فیتکل

ها و به نام وزارتخانه آنها تیمنقول که قبالً اسناد مالک رینام مالک آن دسته از اموال غ ریینسبت به تغ - الف

وزارت امور  یو همکار یماده با هماهنگ نیا بر اساسموارد ریصادر شده است و درج سا یمؤسسات دولت

 .ندیاقدام نما ییو دارا یاقتصاد



 




ارسال  ییو دارا یاقتصاد امور ( قانون به وزارت123ماده را برابر ماده ) نیاموال موضوع ا تیاسناد مالک هیکل - ب

 .دارند

 یمنقول با هماهنگ ریغ در مورد اموال رانیوز أتیمصوبات ه یو مستندساز تیامکانات الزم را به منظور تثب - ج

 .ندیفراهم نما ییو دارا یوزارت امور اقتصاد

آن به  میو تسل تیمالک الزم را نسبت به امور مربوط و صدور سند یهایارات ثبت اسناد محل همکاراد - د

وزارت امور  یصادر شده از سو یطبق گواه مال دارنده اریاختدر اسرع وقت به عمل خواهند آورد. در یمتقاض

 .خواهد شد یمعرف - یدولت اداره کل اموال - ییو دارا یاقتصاد

 .آورند در امور مربوط فراهم عیالزم را جهت تسر التیموظفند تسه هایشهردارحسب مورد  - ه

سازمان  ینهایزم یاستثنا منقول متعلق به دولت به ریدر اموال غ یکاربر رییو تغ بیتخر بیتصو - 27 ماده

 .برسد ییو دارا یاقتصاد وزارت اموربه اطالع دیمقررات با ریسا تیبا رعا یشهرنیزم

 ریپذدولت انجام أتیه بیبر اساس تصو نامهنییآ نیکه نقل و انتقاالت اموال موضوع ا یدر موارد - 28 ماده

بر  دیدارنده مال با اریدر اخت ییمقام اجرا نیباالتر ای ریموافقت وزمربوط، متضمن نامهبیتصو سینوشیباشد، پ

 ییو دارا یاقتصادظر به وزارت اموردولت جهت اظهار ن أتیاز طرح در ه قبل ( قانون127اساس مفاد ماده )

 .ارسال شود

که  یو مؤسسات دولت هاوزارتخانه منقول در داخل سازمانها، ریدر مورد انتقال حق استفاده از اموال غ - 29 ماده

اداره کل اموال  - ییو دارا یبه اطالع وزارت امور اقتصاد دیبامزبور دولت ندارد انتقال بیبه تصو یازیقانوناً ن

 .برسد - یدولت

 مقررات متفرقه -چهارم  فصل

آن دسته  حیصح ینگهدار حفظ و تیفیدستورالعمل مربوط به ک دیبا یها و مؤسسات دولتوزارتخانه - 30 ماده

وزارت امور  یبا هماهنگ باشدیم یخاص طیشرا ضوابط و تیرعاخود را که مستلزم اریدر اخت یاز اموال دولت

 کیکامل آن  تیرعاو ضمن فراهم آوردن موجبات میمربوط تنظ نیمواز اساس اصول و و بر ییو دارا یاقتصاد



 




 قرار اریسه ماه پس از در اخت ای نامهنییآ نیا بیتصو خیرا ظرف سه ماه از تار مذکور نسخه از دستورالعمل

 .ندیارسال نما ییو دارا یاقتصادمال، به وزارت امور گرفتن

و استقرار اموال  حمل و تیفیک ته،یکم الت،یبا توجه به تشک دیبا یؤسسات دولتها و موزارتخانه - 31 ماده

و  فیو وظا ندیاموال اتخاذ نما نگونهیا کامل و حراستالزم را به منظور حفظ باتیخود ترت اریدر اخت یدولت

 .ندو ابالغ کن نییتع قیخصوص به طور دق نیرا در ا ییاجرا از واحدها و عوامل کیهر  یتهایمسئول

و مؤسسات  هاوزارتخانه و مقررات توسط نیکه به موجب قوان یحساب اموال یحفظ، حراست و نگهدار - 32 ماده

داشتن اموال  اریمنظور شود، تا زمان در اخت مانکاریپ به حساب آنهانهیهز شودیشده و مقرر م یداریخر یدولت

 .باشدیم ربطیذ ییمذکور به عهده دستگاه اجرا

که  یدر دفاتر دیبایم (دهیاموال رساموال ) نیام یتحت ابواب جمع یاموال دولت هیمشخصات کل - 33 ماده

 .شود یثبت و حساب آنها نگهدار شود،یم نییتعییو دارا ینمونه آنها از طرف وزارت امور اقتصاد

اموال در آنها به  خصاتمش قبل از ثبت دیبا یخروج یهادفاتر حساب اموال و دفاتر ثبت پروانه هیکل - 34 ماده

و  دیتعداد صفحات آن و نام واحد مربوط ق دفتر صفحه هر نیاولو پلمپ شود و در یگذارطور مسلسل شماره

 ده،یمربوط رس اموالنیفرد مجاز از طرف او و ام ای حسابیذ یبه امضا خیتار و یمراتب با درج نام و نام خانوادگ

 .ممهور شود یحسابیذ لهیبه وس

انجام  ییو دارا یاقتصاد امور وزارت یاز دفاتر مربوط، با اطالع قبل نامهنییآ نیحذف اموال موضوع ا - 35 ماده

 .خواهد شد

 نیبه اموال موضوع ا مربوط بهتر از اطالعات یورو بهره یابیجهت دست ییو دارا یوزارت امور اقتصاد - تبصره

 .دینما هاستفاد وتریافزار کامپاز نرم تواندیم نامهنییآ

خاص خود  مقررات تابع ،یگمرک یوارد شده به انبارها یحساب، حفظ و حراست کاال ینگهدار - 36 ماده

 .باشدیم



 




به  ای دولت مصارف خاص از طرف اشخاص به یکه برا یحساب اموال یحفظ، حراست و نگهدار - 37 ماده

خواهد  نامهنییآ نیمقررات ا مشمول ندگان مالنظر اهداکن تیرعاضمن شود،یم ایاهدا شده  یدولت یهادستگاه

 .بود

رفتن مال در اثر  نیب از ایمکلفند در صورت مفقود شدن  نامهنییآ نیمشمول ا یهادستگاه هیکل - 38 ماده

 ریو استفاده غ یاموال دولت ینگهدار و موارد تسامح در حفظدر نیهمچن یگریهر علت د ای یسوزسرقت، آتش

 وانیو د ییقضا،یانتظام ،یادار تداریبه مراجع صالح مورد مذکور نسبت به اعالم موضوع حسبمجاز از اموال 

 ها وکه وزارتخانه یاقدام الزم را به عمل آورند. در صورت یینها جهیحصول نت تا امر یریگیمحاسبات کشور و پ

در مورد اموال مذکور  مکلفند اشندداشته ب اریدر اخت یدولت یاز شرکتها یطور امانرا به یاموال ،یدولت مؤسسات

 .ندینما تیماده را رعا نیمفاد ا زین

از دفاتر مربوط  ریز موارد در یها و مؤسسات دولترفته وزارتخانه نیاز ب ایاموال سرقت شده، مفقود  - 39 ماده

 :حذف خواهند شد

در مراجع  موضوع به یدگیرس ییمراحل نها یمال، پس از ط امدنیسارق و بدست ن یریدر صورت دستگ - 1

 .تداریصالح

 نیمسئول تیسوء ن عدم و یگناهیمال سرقت شده و اعالم ب اینشدن مال مفقود شده، سارق  دایدر صورت پ - 2

 .صالحیامر توسط مراجع ذ

 دهیمانند اموال رس دیبا و مسترد شود دایمفقود، بعد از حذف از دفاتر پ ایهر گاه مال سرقت شده  - 1 تبصره

 .اً در دفاتر مربوط ثبت شودمجدد

 نیو حوادث مشابه از ب جنگ زلزله، ل،یس لیاز قب یبر اثر حوادث ناگهان یکه اموال دولت یدر موارد - 2 تبصره

مقام مجاز از طرف آنها اموال مذکور  ایمربوط و  سازمان ای مؤسسهسییر ایوزارتخانه مربوط  ریبرود با موافقت وز

 .شد هداز دفاتر اموال حذف خوا

 ای بیاعم از تخر منقول ریدر اموال غ یکل راتییمکلفند هر گونه تغ یها و مؤسسات دولتوزارتخانه - 40 ماده

و در استانها  ییو دارا یبه وزارت امور اقتصاد مرکز را در حوادثریزلزله و سا ل،یاز س یناش راتییبنا، تغ دیتجد

 .ندیمااعالم ن ییدارا و یبه ادارات کل امور اقتصاد



 




 یمحل ییاجرا یهادستگاه و یها و مؤسسات دولتوزارتخانه یقانون فیکه با توجه به وظا یاموال منقول - 41 ماده

به  یاز لحاظ واگذار شوندیم یداریخر مربوط اعتباراتجهت اهدا از محل ایاعانه  ایبه منظور کمک 

خود نبوده و تابع ضوابط و مقررات مربوط به نامهنییآ نیا مقررات مشمول ایهدا ایکمک  کنندگانافتیدر

 .خواهند بود

 یتا زمان یمحل ییاجرا یهادستگاه دو یها و مؤسسات دولتوارد شده به انبار وزارتخانه یکاالها هیکل - 42 ماده

الصاق به  ازیصرفاً در دفاتر انبار ثبت خواهد شد و ن آنها مشخصاتشود،یم ینگهدار ربطیکه در انبار دستگاه ذ

 .نخواهد بود یاموال حساب یبرچسب و نگهدار

و فروش  یدولت یلهایاتومب از نحوه استفاده یقانون حهیکه در ال یجز در موارد یدولت یلهایامور اتومب - 43 ماده

آنها  یو مقررات مربوط برا نیقوان ریآن و سا ییاجرا یهانامهنییآو - 1358.6.27مصوب  - دیزا یلهایاتومب

 بود. خواهدنامهنییآ نیتابع مقررات ا یحاکم بر اموال دولت ضوابط شده است از لحاظ فیتکل نییتع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 




مورخ  247318/710آيين نامه بكارگيري بازنشستگان شماره امور اداري وزارتخانه:

 12/12/97مورخ  55/203344و شماره اداره كل: 8/12/97

 

 یخدمات کشور تیری( قانون مد5ول ماده )مشم ییاجرا یهادستگاه هیخشنامه به کلب

 تیری( قانون مد95با توجه به نسخ ماده ) 13/10/1395در جلسه مورخ  یانسان هیو سرما تیریتوسعه مد یشورا

( قانون 116چهار و پنج بند )ب( ماده ) یاجزا یدر اجرا ،ی( قانون استخدام کشور91و ماده ) یخدمات کشور

بازنشستگان در  یریبکارگ یچگونگ ورکش یو استخدام یسازمان ادار شنهادیبه پبنا  ،یخدمات کشور تیریمد

 :نمود بیتصو ریرا به شرح ز ییاجرا یهادستگاه

 نیقوان ی(، در اجرا04/03/1395بازنشستگان ) یریبکارگ تیکه تا قبل از ابالغ قانون ممنوع یبازنشستگان -1

 ینیبشیقرارداد آنان حسب مورد صرفاً در موارد پ دیدستگاه، تمد ازیاند، در صورت نشده یریبکارگ یمعتبر قبل

است.  ریامکانپذ 20/02/1395مصوب  گانبازنشست یریبکارگ تی( قانون ممنوع2( و )1شده در تبصره )

جهت اخذ شناسه در چارچوب  ندینمایبازنشستگان را که موافقت م یریاز بکارگ یموارد ییاجرا یهادستگاه

 .ندیکشور اعالم نما یو استخدام یبه سازمان ادار ییدستگاه اجرا یانسان یروین یزیرسند برنامه

ماده مذکور در سمت  یو در زمان اعتبار قانون یقانون استخدام کشور 91ماده  یکه در اجرا یبازنشستگان -2

به خدمت  گر،ید یقانون لیخدمت بنا به دال انیپا ایمجدد  بازنشستگی زمان تا اند،¬مقامات اعاده به خدمت شده

استفاده نشده  یاستحقاق یو وجوه مرخص تخدم انیمجدد، پاداش پا یادامه خواهند داد. در صورت بازنشستگ

سقف مقرر به تناسب سنوات خدمت انجام شده بعد از اعاده به  تیکارمندان، در صورت استحقاق با رعا لیقب نیا

 .خدمت قابل پرداخت است

 تی( ماده واحده قانون ممنوع1تبصره ) نیبا مشمول یبازنشستگ یبدون لغو مستمر تواندیم ییدستگاه اجرا -3

 نیمشابه در همان دستگاه و در خصوص مشمول نی( همانند شاغل04/03/1395بازنشستگان ) یریبکارگ

ل مشابه کارمندان شاغ ینیرگزسوم مبلغ مندرج در احکام کا کیشده معادل  ادی( ماده واحده قانون 2تبصره)

 .دیقرارداد منعقد نما



 




که دولت را مجاز نموده همه امکانات  رانیا یاسالم یجمهور یاصل سوم قانون اساس 10به مفاد بند  تینا. 4

( ماده واحده قانون، 1نمودن مقامات در تبصره ) یلذا مستثن  ردیبه کار گ حیصح ینظام ادار جادیا یخود را برا

 یو هم شامل بازنشستگان شوند¬یم یریبکارگر سمت مقامات و همترازان است که د یهم شامل بازنشستگان

 .اندنمودهیهمترازان خدمت م ایدر سمت مقامات و  ،یریاست که قبل از بکارگ

و در هر  کندینم جادیا یشده حق یافراد مستثن ی( ماده واحده قانون، برا1مذکور در تبصره ) اتیمستثن -5

دستگاه است که در چارچوب قرارداد  ایدولت  ازیشده منوط به ن ین در موارد مستثنبازنشستگا یریحال به کارگ

 .ردیگیمنعقده صورت م

 02/10/1391)مصوبه مورخ ثارگرانیبه ا یرسانقانون جامع خدمات« 1»ماده « و»بند  لیتبصره ذ نیمشمول -6

 .باشندیم یقانون مستثن نیمصلحت نظام( از شمول ا صیمجمع تشخ

 یریبکارگ تیماده واحده قانون ممنوع 3مهلت مقرر در تبصره  یشده که پس از انقضا یریبازنشستگان بکارگ -7

( ماده واحده قانون مذکور 2( و )1) یهامقرر در تبصــره اتیمســتثن یبازنشــســتگان، ادامه خدمت آنان در اجرا

 حساب شود. هینباشد، از خدمت منتزع و با آنان تسو ریامکانپذ

 کشور یو استخدام یسازمان ادار سییر -یانصار دیجمش

 

 

 

 

 

 

 

 



 




 اهداف کلي آموزش و پرورش جمهوری اسالمي ایران

 میتقسـ ریبه اهداف ز ییهدف غا نیاسـت. ا یبه قرب اله دنیرسـ یاسـالم تیو ترب میکمال انسـان در نظام تعل

 شودیم

 یاهداف اعتقاد - الف

 ییجو قتیحق هیروح تیو تقو یناسو خداش یخودشناس یالزم برا نهیزم جادیا - 1

)ص( و ائمه  امبریو ســنت پ میبراســاس قرآن کر یاســالم و یســط بینش اله یو اعتقاد به مبان مانیا تیتقو -2 

 ینید یها تیو اقل یمذاهب اسالم روانیدر مورد پ یقانون اساس 13و  12)ع( با مراعات اصول  نیمعصوم

ــان و اعمال امطلق خدا تیحاکم رشیپذ هیپرورش روح -3  ــاس  تیحاکم نیوند بر جهان و انس در جامعه براس

 هیفق تیاصل وال

 ياهداف اخالق - ب

 یاسالم یبه خدا و تقوا مانیبراساس ا یو مکارم اخالق لینفس و رشد فضا بیتزکیه و تهذ -1

 ۔یبه احکام و آداب اسالم یو التزام عمل یتعبد اله هیپرورش روح -2 

 .تیبه نفس و استقالل شخص اعتماد هروحی پرورش -3 

 عزت نفس  ختنیو برانگ یاحساس کرامت اخالق تیتقو -4 

  زیمسالمت آم یستیو همز یانسان عواطفپرورش متعادل  -5

 نظم و انضباط. هیپرورش روح -6

 بطالت و مشاغل کاذب. ،یکارگیمبارزه با ب هیپرورش روح -7 

 

 يآموزش ياهداف علم - پ



 




 و تعمق، نقد و ابتکار یتعقل و تفکر، بررس ق،یتحق هیروح تیتقو -1

 مستمر.  تیو ترب میو تعل میتعل هیپرورش روح -2 

 فرد و جامعه یافراد در جهت اعتال یاستعدادها تیشناخت، پرورش و هدا -3

دانش و معرفت و  شـــبردیبه منظور پ یاله اتیبه عنوان آ عتیطب نیو قوان نشیشـــناخت اســـرار جهان آفر -4 

 یتجارب بشر

ــ جیترو -5 ــم یزبان و خط فارس ــترک مردم ا یبه عنوان زبان و خط رس به منظور  یو آموزش زبان عرب رانیمش

 یبا قرآن و معارف اسالم ییآشنا

 فرد و جامعه ازیموردن یتوسعه علوم و فنون و مهارتها -6

 و مطالعه یکتابخوان هیپرورش روح -7 

 یگروه یها تیدر فعال یمشارکت و همکار هیپرورش روح -8 

 یهنر ياهداف فرهنگ - ت

 یشناس ییبایو ز یمختلف هنر یذوق و استعدادها تیشناخت، پرورش و هدا -1

 . یبه عنوان مظاهر جمال اله نشیجهان آفر یها ییبایشناخت ز -2

 مناسب یو جهان یمل یو هنرها یشناخت هنر اسالم -3

  یخیو تار یهنر یفرهنگ راثیحفظ م هیپرورش روح -4 

 کشور یو اجتماع یبه عنوان جلوه گاه ذوق هنر و مظهر وحدت مل یاخت ادب فارسشن -5

 رانیا یجامعه اسالم وبشناخت فرهنگ و آداب و سنن مطل-6

  یاحتراز از رسوم منحط و خراف هیروح تیتقو -7 

 بر فرهنگ معاصر. دیو جهان با تأک رانیو فرهنگ و تمدن اسالم، ا خیشناخت تار -8



 




 :يماعاهداف اجت - ث

 یحقوق و اخالق اسالم هیاز قداست و روابط خانواده بر پا یپاسدار هیپرورش روح -1

 از آن یو پاسدار یبه قسط اسالم دنیتحقق بخش هروحی پرورش -2 

 آن تیو تقو یو فرهنگ یمل یو همبستگ یو تعاون اسالم یبرادر هیپرورش روح -3 

 یهمگان یفهایوظه عنوان از منکر ب یامر به معروف و نه هیپرورش روح -4 

 آن  تیاحترام به قانون و التزام به رعا هروحی پرورش -5

 یو اجتماع ینظم در روابط فرد هیپرورش روح -6

 ،یو اجتماع یفرهنگ ،ینید یتهایو مشارکت در فعال یریپذ تیمسئول هیپرورش روح -7 

 .یو تبر یتول هیروح تیتقو -8 

 ۔یاجتماع بطدر روا ثاریاو  یگذشت، فداکار هیروح تیتقو -9 

 ها  شهیدر برخورد اند گرانید آرای تحمل و صدر سعه پرورش -10 

 آنان یو معنو یافراد و مراعات حقوق ماد تیاحترام به شخص هیپرورش روح -11 

 سوء غاتیمقاومت در برابر تبل هیپرورش روح -12 

 يستیاهداف ز - ج

 مناسب طیهم ساختن شرابا فرا یو بهداشت روان یسالمت جسم نیتأم -1

 ستیز طیو حفظ مح یبهداشت عموم تیرعا هیروح تیتقو -2 

 انسان. یرشد معنو یبرا یا نهیبه عنوان زم یبدن تیتوجه به ترب هیپرورش روح -3 

 ياسیاهداف س - چ



 




سیس نشیب یارتقا -1 صل وال یا ساس ا سرنوشت  یها نهیدر زم هیفق تیبرا مختلف جهت مشارکت آگاهانه در 

 کشور یاسیس

از حق طلبان، عدالتخواهانه مظلومان و مســتضــعفان  تیمســلمانان و حما نیب یاتحاد اســالم هیپرورش روح -2 

 یاسالم یبراساس ارزشها نمبارزه با مستکبران، استثمارگران و ستمکارا هیروح تیجهان و تقو

و  یو سلطه گر یو ستم کش یهرگونه ستمگر یاز استقالل همه جانبه کشور و نف یپاسدار هیپرورش روح -3 

 یریسلطه پذ

 کشور یدفاع هیبن تیاسالم و تقو انیبه منظور حفظ ک یسلحشور هیپرورش روح -4 

 و ملل محروم. یو جهان، بخصوص ممالک اسالم رانینسبت به مسائل ا یاسیس نشیب تیتقو -5

 و ضرورت مبارزه با آن. یاستعمار و استکبار جهان یشناخت ترفندها -6 

 یاهداف اقتصاد - ح

 یبه رشد توسعه اجتماع دنیرس یبرا یا لهیبه عنوان وس یرشد اقتصاد تیتوجه به اهم -1

 شناخت ارزش و قداست کار و معاش حالل -2 

 صنعت و خدمات  ،یکشاورز یو عالقه جهت اشتغال مولد در بخشها یآمادگ جادیو ا یمهارت بخش -3 

 ییو تجمل گرا یو مصرف زدگ افاز هرگونه اسر زیرهقناعت و پ ،یستیساده ز هیروح جادیا -4

 از محرومان  یریانفاق و دستگ هیپرورش روح -5 | 

 اسالم. یعمل به احکام اقتصاد هیروح تیتقو -6

 یاقتصاد یو وابستگ یکاریرفع ب ،یدرآمد مل شیشناخت حرف و مشاغل مولد جهت افزا -7 

 یاسالم هو مشاغل خالف مصالح جامع یاقتصاد یمبارزه با بهره کش هیروح تیتقو -8 

 یحراست از اموال عموم هیاستفاده از آنها و پرورش روح حیصح یها وهیکشور و ش یشناخت منابع اقتصاد -9 

 .یو ثروت مل



 




 یعال یجلسه شورا نیو ششم ستیدر ششصد و ب رانیا یاسالم یآموزش و پرورش جمهور ی: اهداف کلموضوع

 است. حی. صحدیرس بیبه تصو 20 / 7 /77 خیآموزش و پرورش تار

 

 اهداف دوره ابتدایي

ستا سالت و مأمور یدر را شد همه جانبه دانش آموزان بر پا یآموزش و پرورش و جهت ده تیر و  میتعال هیبه ر

 یو همه افراد زانیبرنامه ر ران،یشود. مد یم نییتع ریبه شرح ز ییاسالم، اهداف دوره ابتدا نیمب نیدستورات د

و انجام  تهایفعال یامور، سازمانده یزیبرنامه ر دربرعهده دارند، مکلفند  یدانش آموزان نقش تیو ترب میلکه در تع

شــده  نییدانش آموزان به اهداف تع یابیدســت یلیدوره تحصــ انیکه تا پا ندیاقدام نما یمربوط به گونه ا فیوظا

 ممکن باشد.

 :یاعتقاد

 ت. داند و به آن معتقد اس یرا م نیاصول د -1

 داند. یپاور و کمک م نیاو را بهتر و دارد دوست را خداوند ۔2

 آشناست و آنان را دوست دارد. یتا حدود نیاکرم )ص( و معصوم ینب ژهیاولوالعزم به و اءیانب یبا زندگ -3

 نزد خداوند پاسخگو است. دهدیکه انجام م ییداند که انسان در کارها یمعاد آشناست و م یبا معنا -4 

 گذارد. یاحترام م یاسالم یتهایبزرگان و شخص ن،ید اءیبه اول -5 

 داند. یرا م یو تبر یتول یمعنا -6

 خواند. یداشته و از حفظ م ییاز سوره ها آشنا یخواند و با ترجمه برخ یقرآن را از رو م -7 

 داند. یساده را م ثیاز احاد یترجمه بعض -8 

 مربوط به نماز و روزه آشنا است. یام ضرورخواند و با احک یم ینماز را به درست -9 

 دختران( یخواند. )برا یرغبت م اواجب را ب ینمازها -10 



 




 کند. یم تیدهد و احکام مربوط را رعا یم صیافراد محرم و نامحرم را تشخ -11 

سن تکل -12  سائل مربوط به  ضرورت م دیو تقل فیبا م ست و احکام را در حد  شنا ا  یم داند و به آن عمل یآ

 دختران( یکند. )برا

 کند. یم تیبا حالل و حرام آشنا است و احکام مربوط را در حد ضرورت رعا -13 

 داند.  یاز منکر را م یامر به معروف و نه یمعنا -14 

 گذارد. یدر راه خدا و شهداء احترام م نیبه مجاهد -15

 شناسد. یمقدس و مهم را م یزمان ها و مکان ها -16 

 داند. یدهد و آداب آن را م یر در مسجد عالقه نشان مبه حضو -17 

 ياخالق

 است.  نیراستگو و ام -1

 مؤدب و مهربان است.  -2

 است. بندیبه عهد خود پا -3

 و عفت در او آشکار است. ایمظاهر ح -4 

 داند یخود م فهوظی را بزرگترها به احترام -5 

 کند. یعت ماطا نیکند. ع از والد یبه نظرات آنها توجه م -6 

 شجاع و صبوراست. -7 

 .درا دوست دار یزگیاست و پاک زیتم -8 

 دهد.  یروزانه خود را شخصا انجام م یشخص فیتکال -9

 کند. یپشتکار دارد و تالش م تیبه موفق دنیرس یبرا -10



 




 کند.  یم تیرا دوست دارد و آن را رعا یپوشش اسالم -11 

 کند. یمناسب پر م یها یا و بازه تیاوقات فراغت خود را با فعال -12

 هراسد.  ینم شکالتو با نشاط است و از مواجهه با م دواریام -13 

 آراسته دارد.  یظاهر -14 

 بخشد.  یرا در مورد خود م گرانیخطا و اشتباه د -15

 دارد. لیدل گرانیخود با د یرفتارها یبرا -16

 کند. یستانه استفاده مو دو زیاز کلمات محبت آم گرانیدر ارتباط با د -17 

 .دانداز یخود دوستانش را به زحمت نم یانجام کارها یبرا -18 

 کند.  یکمک م یریادگی فیبه همکالسان و همساالن خود در انجام وظا -19

 کند. یناپسند خود پوزش خواسته و رفتار خود را اصالح م یدر برابر رفتارها -20

 کند. یم تیاجتماع رعا نظم و انضباط را در خانه، مدرسه و -21

 يو آموزش يعلم 

 ها کنجکاو است. دهینسبت به شناخت پد -1

 دارد.  یمقصود، خواندن و نوشتن و حساب کردن مهارت کاف انیگفتن و ب دن،یدر فکر کردن، شن -2 

 تواند از کتاب و روزنامه استفاده کند.  یدارد و م ییآشنا یبا زبان فارس -3

 آگاه است. یدر زندگ یالعات و اطالع رسانو ارزش اط تیبه اهم -4

 داند.  یم یارزش علم را در انجام درست کارها تا حد -5 

 در جامعه را کسب کرده است. یزندگ یبرا هیاول یمهارت ها -6



 




 به مطالعه کتاب عالقه مند است. -آشناست.  یخود تا حدود یریادگیبا نحوه  -7 

 :یهنر يفرهنگ

 آن را دوست دارد. یتوجه دارد و هماهنگ عتیطب یها ییبایبه ز -1

 .ردیگ یالگو م یعیطب یها دهیدر پد ییبایاز ز یهنر یها نهیدر زم -2 

 برد. یلذت م یاز مشاهده آثار هنر -3 

 دهد. یها نشان م تیخود را در انجام فعال یهنر تیذوق و خالق -4 

 دارد.  ستها و آثار موزون را دو دهیسنتها، پد -5 

 آشنا است. یاز آثار معروف هنر یخبا بر -6

 یرانیا - یاسالم یو اجتماع یاز آداب فرهنگ یمناسب عالقه مند است. به برخ یبه خواندن اشعار و قصه ها -7 

 آنها ارزش قائل است. یداند و برا یرا م

 :ياجتماع

 داند. یم گانیخود را در مقابل خانواده، دوستان و همسا فیوظا -1

 کند. یدارد و در انجام کارها به آنها کمک م یه خود را دوست مخانواد یاعضا -2 

 گذارد. یمدرسه احترام م یایو اول نیبه معلم -3 

 کند. یم تیرا رعا گرانیبه حق خود قانع است و حقوق د -4 

 کند.  یدرست تالش م یاز راهها ودبدست آوردن حق خ یبرا -5

 کند. یکمک م خود را دوست دارد و به آنها یها یهمکالس -6 

 را دوست دارد. گرانیبا د یهمکار -7 

 کند. یشرکت م یگروه یتهایو فعال هایدر باز -8 



 




 کند. یداند و به آنها عمل م یمقررات مدرسه را م -9 

 .دهدیعالقه نشان م یمقررات اجتماع تیبه رعا -10 

 است. بندیگذارند، پا یکه بر عهده او م ییها تیو مسئول فیبه انجام وظا -11 

 .ردیپذ یرا در مورد خود م گرانید ینظرات اصالح -12 

 . دهدیاحترام به آنها تذکر م تیرا با رعا گرانیاشتباهات د -13

 کند. یقدرشناس است و از آنها تشکر م گرانیدر برابر خدمت د -14

 کند. یم تیآداب سخن گفتن را رعا -15 

 رد.و مردم خود را دوست دا هنمی به کردن خدمت ۔16 

 يستیز

ستفاده م یاز حواس خود به خوب -1 ستفاده از قوا -2کند.  یمحافظت و ا ستن و راه رفتن و ا ش به  یبدن یدر ن

ست شت فرد -3کند.  یعمل م یدر ست.  ستیز طیدر حفظ مح -4کند.  یم تیرا رعا یو اجتماع یبهدا شا ا کو

 .دهدیم شیزارا اف شیخو یجسم یها تیمناسب، قابل یها یها و باز نیبا تمر -5

ــون تیاهم -7کند.  یم تیداند و رعا یرا م یمنینکات ا -6 در حفظ  -8کند.  یدر برابر امراض را درک م تیمص

 کند. یتالش م گرانیخود و د یسالمت

 ياسیس

 یرا از حفظ م یگذارد و ســرود مل یشــناســد، به پرچم کشــور احترام م یرا م رانیا یاســالم ینظام جمهور -1

 تیاهم -3کند.  یم ادی یآشـــنا اســـت و از او به بزرگ رانیا یاســـالم یگذار جمهور انیبن یندگبا ز -2خواند. 

ــتقالل و آزاد ــرفتیرا در پ یاس ــت. د  هیفق تیو وال ینیبه حکومت د -4کند.  یجامعه درک م ش عالقه مند اس

سبت به امور آنان ب ست دارد و ن سلمانان را دو سد و با آنان  یرا م یرانی. و اقوام مختلف استیتفاوت ن یم شنا

صدر اسالم  نیسران کفار و مشرک -8افراد عدالتخواه و حق طلب را دوست دارد.  -7کند.  یم یاحساس همبستگ



 




معاند با اسالم را  نیسران کفار و مشرک -9آشنا است.  نیو مسلم امبریبه پ تشناسد و با اعمال آنها نسب یرا م

 آشنا است. یمل تیوحدت و امن با مفهوم -10شناسد.  یدر زمان حاضر م

 :یاقتصاد

و سالم  زیخود را تم لیوسا -2گذارد.  یدارند احترام م دیمف یکه کارها یکار کردن را دوست دارد و به افراد -1

در حفظ اموال  -4داند.  یرا از عوامل شکست فرد و جامعه م یو راحت طلب یکاریب ،یتن پرور -3دارد.  ینگه م

ــتفاده از آنها د یم یوت ملبه عنوان ثر یعموم ــد و در اس ــتکوش را  گرانیخود و د تیکند. ه مالک یعمل م رس

 گذارد. یاحترام م گرانید تیدهد و به مالک یم زیتم

ــناســد.  یخود را م یزندگ طیمشــاغل و حرف موجود در مح -6 ــتفاده از تول -7ش عالقه مند  یداخل داتیبه اس

 است.

 

 اهداف دوره راهنمایي تحصیلي

ستادر ر سالت و مأمور یا شد همه جانبه دانش آموزان بر پا یآموزش و پرورش و جهت ده تیر و  میتعال هیبه ر

سالم، اهداف دوره راهنما نیمب نیدستورات د شرح ز یلیتحص ییا و  زانیبرنامه ر ران،یشود. مد یم نییتع ریبه 

 یامور، ســازمانده یزیفند در برنامه ربرعهده دارند، مکل یدانش آموزان نقشــ تیو ترب میکه در تعل یهمه افراد

ـــ انیکه تا پا ندیاقدام نما یمربوط به گونه ا فیو انجام وظا تهایفعال ـــت یلیدوره تحص دانش آموزان به  یابیدس

 شده ممکن باشد.  نییاهداف تع

 :یاعتقاد

 داند. یطاعت ما ستهیشا تیربوب لیخدا را به دل -2کند.  یآن عمل م یرا باور دارد و بر مبنا نیاصول د -1

ــوم اءیبا انب - ــنا نیو ائمه معص ــان م یدارد و به مطالعه زندگ یی)ع( آش  هیفق تیبا وال -4دهد.  یآنها عالقه نش

ـــنا بزرگان و  ن،ید اءیبا اول -6توجه دارد.  یو تبر یتول تیبه رعا -5داند. یدارد و رابطه آن را با امامت م ییآش

 دهد. یعالقه نشان م نهاآ یالعه زندگدارد و به مط ییآشنا یاسالم یتهایشخص



 




ــئول م امتیبه ق -7 ــاب در آن روز را باور دارد و خود را در رابطه با اعمالش در نزد خداوند مس  -8داند.  یو حس

ــت.  یو به خواندن نمازها داندیراه ارتباط با خدا م نینماز را مهمتر ــح -9پنج گانه عادت کرده اس  حیقرآن را ص

ست.  یبرخکند و با  یقرائت م شنا صص آن آ شان م صدر خیبا تار -10از ق ست و به آن عالقه ن شنا ا سالم آ  یا

ــاله عمل یم -12داند.  یرا م نیفروع د -11دهد.  ــن هیتواند از رس ــتفاده کند. .  نیخاص س احکام  -13خود اس

ست.  یبرا یداند و مرجع یرا م دیتقل کند.  یم تیرارعا احکام مربوط به محرم و نامحرم -14خود انتخاب کرده ا

ـــان م یبه انجام امر به معروف و نه -15 ـــهادت را م یمعنا -16دهد.  یاز منکر عالقه نش داند و به  یجهاد و ش

 .دهدیعالقه نشان م نیدفاع از د یحضور در صحنه ها

 در مســجد با -18کند.  یخود در مقابل آنها عمل م فهیشــناســد و به وظ یمقدس را م یزمان ها و مکانها -17

 آن شرکت فعاالنه دارد. یو اجتماع یفرهنگ ،یعباد یو در برنامه ها ابدی یرغبت حضور م

 ياخالق

 یهاییبه ارزشها و توانا -3دهد.  یعالقه نشان م یاخالق یبه ارزشها -2راستگو، امانت دار و راز نگهدار است.  -1

سع ست و  سر اءیو با ح فیعف یدختر -4در پرورش آنها دارد.  یخود آگاه ا ست. ه وریشجاع و غ یو پ اطاعت  -ا

صا اقدام م یانجام کارها یداند. ع برا یم فهیرا وظ نیاز والد شخ شورت د یخود  ازین یب گرانیکند و خود را از م

ـــ یبرا زینهد و خود ن یرا ارج م گرانید تیموفق -7داند.  ینم  گرانیبه د -کند.  یتالش م تیبه موفق دنیرس

ضعفه یکمک م شد.  یآنها م یاکند و در رفع  سها -کو سالم یاز لبا سب ا ستفاده م یرانیا -یمنا  -10کند.  یا

ـــب پر م یتهایبا فعال ااوقات فراغت خود ر ـــع ظاهر -11کند.  یمناس و  ینید نیخود را با توجه به مواز یوض

خود نسبت با دقت در اعمال  -13در او بوجود آمده است.  گرانیعفو کردن د ییتوانا -12کند.  یاجتماع مرتب م

شتباه و خطا نهیزم گرانیبه د صحبت با  گرانید اماحتر تیرعا -14برد.  یم نیآنها را در مورد خود از ب یا را در 

خواســتن را مگر در صــورت  گرانیاز د یکار -15. دیگو یســخن م زیداند و با جمالت احترام آم یآنها الزم م

سند م یامر یناچار شور خو شرفتیبه پ -16داند.  یناپ را با  یمل یکپارچگیدهد و  یم تید و هموطنانش اهمک

قبل از عمل  -18داند.  یالزم م گرانیخود و د شــرفتیپ یرا برا هااســتفاده از تجربه بزرگتر -17داند.  یارزش م

به  شیدهد و گرا یم صیخوب را از بد تشـخ -20دهد.  یم تیاهم گرانیبه انتقاد از خود و د -19کند.  یفکر م

ــع یرفتار -21دارد.  یخوب ــلط  یم یمتعادل دارد و س ــات خود تس ــاس نظم و  تیبه رعا -22. ابدیکند بر احس

 داند. یحفظ حقوق همه الزم م یقانون را برا تیرعا -23کرده است.  عادتانضباط 



 




 يو آموزش يعلم

 حساس است و ارتباط آنها را درک یو تجرب یطیمح ،یعلم یها دهینسبت به پد -1

 کند. یم

کســب کرده و به نقش علوم و کاربرد آنها در  یو اجتماع یانســان ،یعیعلوم طب یت الزم را در حوزه هااطالعا -2

 جامعه آگاه است. شرفتیپ

 -4دارد.  ییتوانا یو استفاده از متون ساده ادب یزبان یمأنوس است و در کاربرد مهارتها یبا زبان و ادب فارس -3

علوم آشنا است. که با  ریسا شرفتیو پ یو با نقش و کاربرد آن در زندگداند  یم اتیاضیرا در ر هیپا یمهارت ها

س اتیدبو ا هیو ادع ثیفهم بهتر قرآن و احاد یبرا یزبان عرب ست.  یتا حدود یفار شنا ا زبان خارجه  کیبا  -6آ

ــنا ییدر حد توانا ــاده و روزمره آش ــانه ها یم -7دارد.  ییمکالمه س ــب ا یبرا یارتباط یتواند از رس طالعات کس

 دارد. یدر جامعه مهارت کاف یزندگ یشناسد و برا یم یجامعه خود و مشاغل آن را تا حد -8استفاده کند. 

ــها -9 ــبت به کاربرد علم در بهبود روش ــت.  ینس ــتدالل و تفکر  ،یعلم هیروح -10انجام کار آگاه اس قدرت اس

 -13داند.  یرا م قیمطالعه و تحق حیصح وهیش -12فهمد.  یخود را م یریادگینحوه  -11و خالق دارد.  یانتقاد

 دارد. یعمل ییآشنا قیبه تفکر و مباحثه عالقه مند است و با روش تحق

 یهنر يفرهنگ

 یم فیتوص یرا در مخلوقات اله ییبایابعاد ز -2در پرورش آنها دارد.  یخود آشنا است و سع یبا استعدادها -1

در پرورش  یخود آشنا است و سع یهنر یبا استعدادها -4برد.  یلذت م یآثار هنر یاز مشاهده و بررس -3کند. 

 ورزد. یکورکورانه اجتناب م دیکند و از تقل یماستفاده  گرانید یفرهنگ یاز تجارب و دستاوردها -5آنها دارد. 

ا ب -8عالقه مند اســت.  یو فرهنگ یبه مطالعه متون ادب -7آشــنا اســت.  یرانیو ا یاســالم یاز هنرها یبا برخ -

 یو فرهنگ یآثار هنر -9کند.  یفرهنگ و آداب و سنن مطلوب جامعه آشنا است و نسبت به آنها احساس تعهد م

 کند. یم یآنها در رشد انسان بررس راتیرا با توجه به تأث

 



 




 ياجتماع

ر را د گرانید ینظرات اصــالح -2 |کند.  یم تیرعا گانیخود را در مقابل خانواده، دوســتان و همســا فیوظا -1

در  -4کند.  یتالش م گرانیگرفتن حق خود و د یبرا -3کند.  یشــود و از آنها اســتفاده م یم ایمورد خود جو

شــرکت  یو اجتماع یگروه یدر کارها -5کند.  یکمک م زین گرانیو به د ردیگ یکمک م گرانیانجام کارها از د

 اعضاء واقف است. فیو وظا ینقش رهبر تیکند و به اهم یم

قانون واقف است  تیبه اهم -7. شودیشاد م زین گرانید یها تیکند و از موفق یتالش م تیب موفقکس یبرا -6

 است. بندیخود آگاه و نسبت به انجام آنها پا یتهایو مسئول فیبه وظا -8داند.  یم یو ضرور دیآن را مف تیو رعا

جامعه  یها تیموفق -10دهد.  یمناســب تذکر م وهیدهند با شــ یخود را انجام نم تیکه مســئول یبه کســان -9

 یآشــنا اســت و در موقع لزوم از خودگذشــتگ ثاریا یبا معن -11نهد.  یارج م یالملل نیب یخود را در صــحنه ها

شان م شکر م گرانیدر برابر خدمت د -12دهد.  ین ست و از آنها ت شناس ا نقش زن و مرد را در  -13کند.  یقدر

 داند. یم فهیرا وظ هنمی و مردم به دنکر خدمت ۔14داند.  یخانواده و اجتماع م

 يستیز

 یو اجتماع یبا بهداشت فرد -2کند.  یشناسد و تناسب آنها را حفظ م یبدن را م یاعضا فیکار کرد و وظا -1

 یحفظ سالمت یبرا -4کند.  یکوشش م ستیز طیمح یایدر حفظ و اح -3کند.  یم تیآشنا است و آن را رعا

 ییآشنا هیاول یاست. که با کمک ها یمهارت نسب یمورد عالقه خود دارا یورزشکند و در رشته  یخود ورزش م

ــتفاده کند. و برخ یدارد و م ــد و  یزا را م یماریها و عوامل ب یماریاز ب یتواند از آنها در مواقع لزوم اس ــناس ش

 یمناسب سالمت هیذداند و با تغ یرا در حفظ سالمت بدن م هینقش تغذ -7داند.  یاز آنها را م یریشگیپ یراهها

 کند. یخود را حفظ م

 ياسیس

 هیفق تیبر وال یمبتن ینیتفاوت حکومت د -2داند.  یرا م یاسالم یدر نظام جمهور تیسلسله مراتب حاکم -1

سا سیس خیبا تار -3داند.  یحکومت ها م ریرا با  س رانیا یا صر و مبارزات  سیمعا سالم یجمهور انگذاریبن یا  یا

شنا سب -4دارد.  ییآ ست. ن ساس ا سلمانان جهان ح شت م سرنو ستقالل، آزاد یهاراه -5ت به  و عدم  یحفظ ا

ستگ سد.  یرا م یواب سیس یها تیبا فعال -شنا ش یا )ع( در دفاع از حق،  نیو ائمه معصوم امبرانیمبارزه پ وهیو 



 




 یعموم یآرا با انتخابات و نقش -8است.  یکشور اسالم انیو دفاع از ک یسلحشور هیروح یدارا -7آشنا است. 

 در جامعه آشنا است.

 تیوحدت و امن تیاهم -10. دهدینشــان م یاریاز خودهوشــ یاســالم هنیدشــمنان م غاتیدر مواجهه با تبل -9

 .داندیرا در حکومت م نینقش مردم و د -11کند.  یرا درک م یمل

 :یاقتصاد

 میکوشــد و با ترم یخود م لیوســادر حفظ  -2داند.  یم یو اجتماع یفرد تیبهبود وضــع یارزش کار را برا -1

 شرفتیرا در پ یاز راحت طلب زیو پره شتریکار ب یبرا یآمادگ تیاهم -3کند.  یآنها حداکثر استفاده را از آنها م

 داند. یجامعه م یاقتصاد

صاد -4 سعه منابع اقت سبت به حفظ و تو ست..  یو منطقه ا یمل ین ساس ا را محترم  گرانید تیمالک -5خود ح

سبت به رعاشمار یم ست.  تید و ن ساس ا شاغل و حرف در زندگ -6آن ح آگاه  یو اجتماع یفرد یبه نقش م

ست.  صاد -7ا شور و مح یمنابع اقت سد و نقش آن را در رفا یخود را م یزندگ طیک  -8داند.  یم یعموم هشنا

استفاده  یداخل داتیز تولا تیحما یبرا -9است.  بندیبه آنها پا فهیداند و در حد وظ یاسالم را م یاحکام اقتصاد

 دهد. یم حیترج یمشابه خارج یاز آنها را بر کاالها

ست. موضوع: اهداف دوره راهنما یاقتصاد یتهایبه مشارکت در فعال -10 در ششصد و  یلیتحص ییعالقه مند ا

د است، به مور حی. صحدیرس بیبه تصو 29/ 2 /79 خیآموزش و پرورش تار یعال یجلسه شورا نیچهل و هفتم

 اجرا گذاشته شود.

 

 اهداف دوره متوسطه

ستا سالت و مأمور یدر را شد همه جانبه دانش آموزان بر پا یآموزش و پرورش و جهت ده تیر و  میتعال هیبه ر

 یو همه افراد زانیبرنامه ر ران،یشود. مد یم نییتع ریاسالم، اهداف دوره متوسطه به شرح ز نیمب نیدستورات د

ـــد تیو ترب میکه در تعل ـــازمانده یزیبرنامه ر دربر عهده دارند، مکلفند  یانش آموزان نقش و  تهایفعال یامور، س



 




 نییدانش آموزان به اهداف تع یابیدســت یلیدوره تحصــ انیکه تا پا ندیاقدام نما یمربوط به گونه ا فیانجام وظا

 شده ممکن باشد.

 یاعتقاد

صول اعتقاد -1 سالم ینید یو مبان یبه ا ست.  دبنیپا یو احکام ا صول  انیاد یتکامل ریبا س -2ا شنا است و از ا آ

ـــتدالل دفاع م یاعتقاد با  -4کند.  یدر کارها با اتکال به خداوند و با اعتماد به او عمل م -3کند.  یخود با اس

 ییآشنا یو تبر یدهد. ها با فلسفه تول یرا الگو قرار م ن)ع( آشنا است و رفتار آنا نیو ائمه معصوم اءیانب یزندگ

سبت به رعا س تیدارد و ن سا شان م تیآن از خود ح صل قطع کیرا  هیفق تیوال تحاکمی ۔6دهد.  ین سالم  یا ا

ستدالل در مورد آن را دارد.  نییداند و قدرت تب یم ص ن،ید اءیاول یبا زندگ -7و ا شخ سالم یتهایبزرگان و   یا

 یدانســته و نماز را اول وقت م ندی ســتون را نماز ۔. دیجو یخود بهره م یاز تجارب آنها در زندگ وآشــنا اســت 

 خواند.

 هیاز رساله عمل -10آشنا است.  اتیآ یبرخ ریو تفاس میکند و با مفاه یتا آنجا که ممکن است قرآن تالوت م -9

 کند. یاستفاده م

 فهیا وظدر برابر خداوند ر فیانجام آگاهانه تکل -12کند.  یم یزیخود برنامه ر یو اخرو یویدن یزندگ یبرا -11

 -15داند.  یدارد و شهادت را سعادت م یجهادگر هیروح -14از منکر است  یآمر به معروف و ناه -13داند.  یم

حضور در مسجد و شرکت در محافل و  -16. دکن یم زیدهد و از مکروه پره یبه انجام مستحبات رغبت نشان م

 داند. یم ینید فهیرا وظ یو اجتماع یمراسم مذهب

 ياخالق

از ارزشها  یدهد و به پاسدار یم صیارزشها و ضدارزشها را تشخ -2. دیجو یم یز عوامل گناه و لغزش دورا -1

ست.  بندیپا ست یها ییاز توانا -3ا ستفاده م یخود به در و عفت  ایح تیدر رفتار و گفتار خود به رعا -4کند.  یا

ــت.  یپا ــو زیرا ن نگرایداند و د یخود م فهیرا وظ نوالدی از اطاعت ۔5بند اس کند. و  یم قیبه اطاعت از آنها تش

افکار و اعمال  -8. شماردیرا در راه خدا عبادت م ریانجام کار خ -7کند.  یم یزیخود برنامه ر یانجام کارها یبرا

 کند. یم یداند و از انجام آن خوددار یناپسند را در شأن خود نم



 




 نیمواز -11سازد.  یم یبهتر ندهیآ یشیبا دوراند -10د. کن یاستفاده م یرانیو ا یمناسب اسالم یاز لباسها -9

ـــتگ نید ـــبت به ترو یم تیرعا یظاهر یو اجتماع را در آراس را با  گرانید -12آن اهتمام دارد.  جیکند و نس

را با  تیو نقد توأم با حسن ن یریانتقادپذ -13داند.  یضد ارزش م کیرا  ییجو بیشناسد و ع یم شانیهاییتوانا

ستن از آنها ترج گرانیکمک به د -14داند.  یم شرفتیپ نهیزمو  تیاهم  جیدهد و در ترو یم حیرا بر کمک خوا

 تیو امن شیکند و آسا یهموطنانش تالش م یکشور و راحت شرفتیپ یبرا -15کوشد.  یم یاقدام شخص هیروح

 یو انتخاب م یابیو فکر ارزش عقل هیرفتار و اعمال خود را بر پا -16داند.  یم یکپارچگیوحدت و  جهیمردم را نت

ست. یرفتار -17کند.  سلط ا سات خود م سا کند و در  یم تیو مقررات را رعا نیقوان -18 |متعادل دارد و به اح

 کوشد. یآن م جیترو

 يو آموزش يعلم

 کند. یو ارتباط آنها را درک م یطیو مح یتجرب ،یساده علم یها دهیپد -1

سان یعاجتما ،یعیعلوم طب یدر حوزه ها -2 ستفاده کند.  یتواند در زندگ یدارد و م یاطالعات کاف یو ان از آنها ا

 زبان خوب تکلم نیخواند و به ا یرا روان م ینوشته شده به زبان فارس یکتاب ها -3

 کند. یم

ـــ نییآ -4 ـــتفاده از  -5. ســـدیزبان، نامه، گزارش و مقاله بنو نیتواند به ا یداند و م یرا م ینگارش فارس در اس

 حل مسائل خود و جامعه مهارت دارد. یبرا اتیاضیر

داند و از  یمتداول م یو اذکار نماز و دعاها ثیاز ســوره قرآن و احاد یبرخ یرا در ســطح درک معن یزبان عرب -

ــ یبرا یدانش خود در زبان عرب ــتفاده م یفهم بهتر متون ادب فارس زبان خارجه در  کیبا حداقل  -7کند.  یاس

ــنا گرانیاط با دارتب ییحد توانا ــح -8دارد.  ییآش ــتفاده از  یرا م حیارزش اطالعات همه جانبه و ص داند و در اس

 مهارت دارد. یارتباط دیجد یابزارها

ــ یزندگ یبرا -9 علم  ریبا اعتقاد به تأث -10الزم را دارد.  یباالتر مهارتها یدر دوره ها لیو کار در جامعه و تحص

ست کارها فناور  یجامعه م ازیخود و ن یها ییبا توجه به توانا -11. ردیگ یسب را به خدمت ممنا یدر انجام در

به تفکر و مباحثه عالقه مند است و  -13کند.  یم تیاخود را هد یریادگی انیجر -12. دیتواند انتخاب شغل نما

 دارد. یعمل ییآشنا قیبا روش تحق



 




 یهنر يفرهنگ

از  ییرا جز یرانیجامعه ا یهنر یفرهنگ یدستاوردها -2کند.  یهنر مورد عالقه خود، تالش م یریفراگ یبرا -1

ند.  یم شیخو یمل تیهو ها -3دا به  عال ییجن جام ف قه خود را در ان هایاز هنر مورد عال کار م ت ندد و  یبه  ب

 یو فرهنگ یبرجسته هنر اتیخصوص ناختبه ش -4کند.  یها را به کمک هنر ثبت م دهیلحظه ها و پد نیباتریز

کند.  یکشورها استفاده م گریکشور خود و د یفرهنگ یمند است و در نقد آنها از تجارب و دستاوردها ملل عالقه

و فرهنگ و تمدن اسـالم،  خیبه مطالعه تار -6کند.  یبا مفاخر فرهنگ و هنر آشـنا اسـت و از آنها اسـتفاده م -5

ست.  رانیا ست. خود عال یو محل یبه زبان و لهجه بوم -7و جهان عالقه مند ا  یو فرهنگ یآثار هنر -8قه مند ا

ارتباط و وحدت  جادیدر ا یبه نقش مهم زبان فارســ -9دهد.  یم صیرا تشــخ لیو فرهنگ و هنر اصــ یابیرا ارز

 مأنوس است. یواقف و با آثار برجسته ادب فارس انیرانیا یو فرهنگ یفکر

 ياجتماع

ضا یو اجتماع یارتباطات عاطف تیتقو یبرا -1 سا خانواده، یاع ستان تالش م گانیهم با ارزش  -2کند.  یو دو

 یژگیداند و با و یخانواده را م لیتشک تیاهم -3کند.  یم قیصله ارحام آشنا است و خانواده را به انجام آن تشو

 خانواده متعادل آشنا است. یها

حفظ و توســـعه  یکند. ها برا یحق و عدالت تالش م یداند و در برقرار یخداوند را منشـــاء حق و عدالت م -4

 ینادرست نه یخواه است و آنان را از انجام کارها ریخ گرانینسبت به د -کند.  یدر اجتماع، تالش م یکپارچگی

داند  یم یو گروه یفرد التیبرتر از تما رادهد و قانون  یم حیترج یمصالح جامعه را بر مصالح فرد -7کند.  یم

 کند. یم تیو آن را رعا

کند.  یشــرکت م یآگاهانه و با عالقه مند یاجتماع یتهایدر فعال -9اســت.  بندیپا گرانیحقوق د تیبه رعا -8

سئول -10 شان م یافراد را در اجتماع درک م یها تیم سب ن سبت به آنها از خود رفتار منا  -11دهد.  یکند و ن

صدر برخورد م گرانید دیدر ارتباط با نظرات و عقا سعه  سع یبرنامه ها با -12کند.  یبا ست و براتو شنا ا  یه آ

اقتضــا کند از خود  یو هر زمان مصــالح جامعه اســالم داندیرا ارزش م ثاریا -13کوشــد.  یتحقق اهداف آن م

 .دهدینشان م یو مردم داوطلب بوده و از خودگذشتگ هنیدر راه خدمت به م -14 |. دهدینشان م یگذشتگ

 



 




 يستیز

سد و با  یبدن را م یاعضا فیکار کرد و وظا -1  یسالمت و تناسب آنها را حفظ م ،یورزش یتهایانجام فعالشنا

شت فرد -2کند.  صول آن را رعا ریو تأث یو روان یو اجتماع یبا بهدا ست و ا شنا ا سالمت جامعه آ  یم تیآنها بر 

شارکت م ستیز طیمح یایدر حفظ و اح -3کند.  ش یبرا -4کند.  یفعاالنه م شته ورز سطح خود در ر  یارتقاء 

 بیآســ یاریتواند به  یدارد و در مواقع بروز حوادث م ییآشــنا هیاول یکند. له با کمک ها یتالش ممورد عالقه 

 داند. یو درمان آنها را م یریشگیپ یها و راهها یماریاز ب یبشتابد. ع عالئم برخ دگانید

 ياسیس

جهان  یحکومت ینظامها -2داند و به آن اعتقاد دارد.  یرا م رانیا یاســالم یدر نظام جمهور تیحاکم یمبان -1

ـــد و آن را نقد م یرا م ـــناس ـــعادت دن هیفق تیو وال ینیآثار مثبت حکومت د -3کند.  یش و آخرت  ایرا در س

 یو اقتصاد یفرهنگ ،یاسیس یتفاوتهاآشنا است و  یاسالم یو کشورها رانیا یاسیس یایبا جغراف -4.. فهمدیم

 از خود گذشته و ثابت قدم است. یعدم وابستگ و یحفظ استقالل، آزاد یبرا -5 داند. یآنها را م

س -6 سا ست.  یبا قانون ا شنا ا صول آن آ شور هیروح -7و ا سالم و ا انیحفظ ک یدارد و برا یسلح از خود  رانیا

شتگ شان م یگذ ش -8دهد.  ین ستعمار نو یها وهیبا  ست و راهها نیا شنا ا  وهیش -9داند.  یمقابله با آن را م یآ

 دهد. یشناسد و در مقابل آنها عکس العمل مناسب نشان م یرا مدشمنان  یغیتبل یها

 یبرا -11کند.  یتحقق آن تالش م یداند و برا یم یمل تیجامعه را الزمه امن یکپارچگیحفظ وحدت و  -10

 یتهایبه انجام فعال -12کند.  یم تیاحســاس مســئول نیمســتضــعف ییو رها نیوحدت مســلم یها نهیزم جادیا

انتظار آشنا  یبا معنا -13کند.  یم لیرا تحل یاسیس لیاست و مسا بندیپا یو مل ینید فیتکلبه عنوان  یاسیس

 . داندیم یاسیس از لحاظ مبارزات بتیرا در زمان غ نیمسلم فیاست و وظا

 :یاقتصاد

 ینگهدار یخود به خوب لیاز وســا -2. دیجو یم یدور یو راحت طلب یو از تن پرور شــماردیکار را عبادت م -1

ــرف زدگ ییکند و از تجمل گرا یم ــق و عالقه، پ -3. دیجو یم یدور یو مص ــخت کوش وظا ریگیبا عش  فیو س

ست انجام م یخود را به خوب یشغل صاد -4. دهدیو در شور، منطق یبا منابع اقت شنا هک  یدارد و برا ییو جهان آ

مشـــاغل مولد و  -کند.  یم تیاداند و رع یرا م یو اجتماع یفرد تیکند. به حقوق مالک یتوســـعه آنها تالش م



 




خانواده  یارتقاء سطح اقتصاد یبرا -7کند.  یبه آنها تالش م یابیدست یشناسد و برا یمشروع جامعه خود را م

 است. بندیبه آنها پا فهیداند و در حد وظ یرا م ماسال یاحکام اقتصاد -8کند.  یتالش م

ــاد یراهها -9 ــتقالل اقتص ــتمرار اس ــب و اس ــور را م یکس را از آن  یمل یو ثروتها یمنابع ماد -10داند.  یکش

سلها م صاد یتهایدر فعال -11داند.  یخداوند و متعلق به همه ن ستفاده م یاقت صاد ا  یبرا -12کند.  یاز علم اقت

صاد تیتقو ستقالل اقت ستفاده از تول یا شور، ا شابه خارج یبا کاالها سهیارا در مق یداخل داتیک  یافتخار م یم

 کوشد. یآن م جیتروداند و در 

شارکت در فعال -13 صاد یتهایم سان ،یاله فهیرا وظ یاقت سطه در  یم یو مل یان ضوع: اهداف دوره متو داند. مو

صد و چهل و هفتم ش شورا نیش سه  صو 29/  12 /79 خیآموزش و پرورش تار یعال یجل س بیبه ت صحدیر  حی. 

 |است، به مورداجرا گذاشته شود. 

 

 دانش آموزان يتابستان یها تینامه فعال نییآ

 :فیتعر -1ماده 

 یها تیفعال ونیسیتوسط کم یتابستان التیتعط یکه برا ییعبارتست از مجموعه برنامه ها یتابستان یتهایفعال

دانش  یوزارت آموزش و پرورش برا یمعاونت پرورش تیبرنامه ها با مسئول نیشود. ا یم یزیبرنامه ر یتابستان

 .دیآ یبه اجراء در م یلیصمختلف تح یآموزان دوره ها

 :اهداف -2 ماده

 .آنها تیاوقات فراغت دانش آموزان به منظور رشد همه جانبه شخص یساز یغن -2-1

 .تابستان امیدر ا یلیسال تحص یپرورش یها تیاستمرار فعال -2-2

 .نش آموزاندا یو هنر یحرفه ا ،یفن یو مهارت ها یاجتماع ،یعلم ،یاعتقاد نشیسطح دانش و ب ارتقا -2-3

 .در دانش آموزان یریپذ تیو مسئول یاریو هم یاریخود  هیروح تیتقو -2-4

 



 




 .کشور یآنها در سازندگ یجلب مشارکت دانش آموزان جهت شرکت عمل یها نهیزم یفراهم ساز -2-5

 .دانش آموزان یو روان یسالمت جسمان نیو تام تیالزم به منظور تقو یها نهیزم جادیا -2-6

در  یتابستان یتهایفعال ونیسیتحت عنوان کم ونیسیکم یتابستان یتهایفعال تیو هدا یزیبرنامه ر یراب -3 ماده

 :شود یم لیتشک ریز فیو وظا بیبا ترک یمعاونت پرورش

 

 :ونیسیاعضاء کم - الف

 ونیسیکم سی)رئ یمعاون پرورش(1

 .یبانیکل حوزه معاونت پشت رانیاز مد یکی (2

 .یحوزه ستاد یلیمختلف تحص یدوره ها یشکل دفاتر آموز رانیمد (3

 .یانتفاع ریو مدارس غ یمردم یکل حوزه معاونت مشارکت ها رانیاز مد یکی (4

 .انیو مرب اءیانجمن اول یدفتر مرکز ندهینما (5

 .مدارس کشور زیو توسعه و تجه یسازمان نوساز رانیاز مد یکی (6

 .یکل حوزه معاونت پرورش رانیمد (7

 .کودکان و نوجوانان یفکر یانون پرورشک ندهینما (8

 .سازمان جوانان هالل احمر ندهینما (9

تواند از معلمان، دانش آموزان، صاحبنظران و کارشناسان جهت استفاده ازنظرات به  یم ونیسیکم - تبصره

 .دعوت به عمل آورد یصورت مورد

 

 



 




 :ونیسیکم فیوظا - ب

 .یتابستان یها تیفعال یزیبرنامه ر -1

 .یتابستان یبرنامه ها ازیمورد ن یانسان یروین نیو نحوه تام یمنابع مال ینیب شیپ -2

وزارت  ما،یوزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه، صدا و س لینهادها از قب ریو مشارکت سا یجلب همکار -3

سازمان  ،یب اسالمسپاه پاسداران انقال جیجانبازان، بس ادیبن ،یاسالم غاتیسازمان تبل ،یفرهنگ و ارشاد اسالم

 ...و یبدن یتیترب

 .از آنها یابیو نحوة ارزش یتابستان یها تینظارت بر فعال یچگونگ نییوتع یهماهنگ جادیا -4

 یاعضا تیاکثر دییهر موضوع تا بیتصو یاست و برا یاعضا رسم 2/ 3با حضور ونیسیجلسات کم - تبصره

 .شود یو پرورش ابالغ مآموزش  ریتوسط وز ونیسیاست. مصوبات کم یحاضر ضرور

 

 :برنامه ها -4 ماده

در مدارس  یو نظام یخدمات ،یفن ،یورزش ،یهنر ،یفرهنگ ،یمختلف علم یها تیارائه آموزش ها و فعال -4-1

 .یو اماکن پرورش

و موسسات  یهنر ،یفرهنگ ،یورزش ،یعلم ،یصنعت ،یاز مراکز کشاورز دیو بازد یعلم یگردش ها -4-2

 .یاجتماع

 .یپرورش یاردوها یرگزارب -4-3

 .یدانش آموز یجشنواره ها یو اجرا یعلم ،یهنر ،یفرهنگ ،یمسابقات ورزش یبرگزار -4-4

 .یبرنامه اماکن مذهب یبرگزار -4-5

 یسازندگان کشور با همکار یبرا یکار جمع تیدر برنامه ها و فعال یدانش آموز یروین یریبکار گ -4-6

 .هانهاد ریواستفاده از امکانات سا



 




فرزندان شاهد و  ،یریعشا ،ییبه دانش آموزان مناطق محروم و روستا یتابستان یارائه خدمات پرورش -1 تبصره

 .برخوردار است تیاز اولو ثارگرانیا

 یآنان صورت م نیوالد تیداوطلبانه بوده و با رضا یتابستان یها تیشرکت دانش آموزان در فعال -2 تبصره

 .ردیپذ

 

 :یوابط مالمنابع و ض -5 ماده

و کمک ها  یاز اعتبارات دولت یتابستان یبرنامه ها ازیمورد ن نهیهز نیتواند جهت تام یم یمعاونت پرورش -5-1

 .دیاستفاده نما یمردم یو مشارکت ها

 یمنابع با هماهنگ نیهر ساله توسط دفتر بودجه و تام یتابستان یبرنامه ها یاجرا ازیاعتبارات مورد ن -5-2

در بودجه استان ها  نیشود. همچن یو در بودجه وزارت آموزش و پرورش منظور م ینیب شیپ یشمعاونت پرور

 .کنند یم نیو تام ینیب شیپ یستاد ربطیدفاتر ذ یادارات کل اعتبارات الزم را با هماهنگ زین

ه مناسب حق الزحم یو ادار ییاجرا ،یزیعوامل برنامه ر ریداوران و سا ان،یمدرسان، مرب ران،یبه مد -5-3

مقام وزارت  دییو پس از تا نیتدو یو پرورش یبانیپشت نیپرداخت خواهد شد. دستور العمل مربوط توسط معاون

 .ابالغ خواهد شد

 یتهایفعال ونیسیکم بیو پس از تصو هیته ینامه توسط معاونت پرورش نییآ نیا ییدستور العمل اجرا -6 ماده

 .شود یبالغ مآموزش و پرورش ا ریوز دییبا تا یتابستان

 یعال یشورا نیمع ونیسیجلسه کم نیو شصتم کصدیدانش آموزان در  یتابستان یتهاینامه فعال نیی: آموضوع

 .است به مورد اجرا گذاشته شود حی. صحدیرس بیبه تصو 1377/ 4/ 23آموزش وپرورش مورخ 

 

 

 



 




 آیین نامه تخلفات اداری

مدارس ، مرتکب تخلف شود ، برابر  یداخل ای ییامتحانات نهادر  یدانش آموز ایچنانچه داوطلب آزاد  -1ماده 

 رفتار خواهد شد. یبا و وستینامه و مندرجات جدول پ نییآ نیمفاد ا

به علت تخلف صفر شود ، نمره صفر به عنوان نمره آن در س  یانیدر امتحانات پا یاگر نمره درس -2ماده  

 گردد  یو در کارنامه ثبت م نظورم

دروس دانش آموز متخلف صفر شود ، نمره  هینامه ، نمرات کل نییآ نینچه پس از اعمال مفاد اچنا -3ماده  

 در همان نوبت صفر خواهد شد.  زین یانضباط و

و امتحانات  ییمجازات دانش آموزان متخلف مدارس بزرگساالن و داوطلبان آزاد در امتحانات دوره ابتدا -4ماده 

خواهد بود .  یلیتحص ییدوره راهنما ییامتحانات نها نیابر مجازات متخلفبر یلیتحص ییدوره راهنما یداخل

دوره متوسطه خواهد  ییدوره متوسطه برابر مجازات امتحانات نها یمذکور در امتحانات داخل نیمجازات متخلف

 بود

نوبت  کیدر دوره متوسطه  یینها ای یو امتحانات داخل  ییادوره راهنم ییکه در امتحانات نها یفرد -5ماده  

 هیدر آن نوبت باطل  و از شرکت در امتحانات بق یمرتکب تکرار تخلف شود، امتحانات انجام شده و یامتحان

 گردد.  یدروس محروم م

که فرد  ی، در صورت دیدر جلسه امتحان شرکت نما یگریفرد د یداوطلب اصل ایدانش آموز  یاگر به جا -6ماده 

دروس  هیدر آن نوبت باطل و از شرکت در امتحانات بق یتحانات انجام شده وام هیمذکور دانش آموز باشد ، کل

 أتیه سییو ر یمدرسه در امتحانات داخل ریکه دانش آموز نباشد مد یشود . در صورت یهمان نوبت محروم م

ش مراتب را به اداره آموزش و پرورش گزارش خواهد نمود . اداره آموزش و پرور ییممتحنه در امتحانات نها

 . دینما یصالح معرف یذ ییرا به مراجع قضا یمکلف است فرد خاط

که مشخص شود مشمول  یگریامتحان ، هنگام تصحیح ورقه و هر زمان د یتخلف خواه زمان بر گزار -7ماده  

 نامه خواهد بود . نییآ نیمقررات ا



 




پرونده و  لیم شده باشد تحوسال سوم متوسطه محرو ینوبت بعد ییچنانچه فرد متخلف از امتحان نها -8 ماده

 . ستیمجاز ن تیتا قبل از اتمام محروم یو یلیمدارک تحص

مجاز به شرکت در آن  تیاست که دانش آموز قبل از محروم یفرصت امتحان نیمنظور از نوبت ، اول -تبصره  

 بوده است. 

 ونیسیبه عهده کم ییات نهامدرسه و در امتحان یبه عهده شورا یبه تخلف در امتحانات داخل یدگیرس -9 هماد

 است. ییبه تخلفات امتحانات نها یدگیرس

 مدارس خواهد بود . یینامه اجرا نییمدرسه برابر آ یشورا یاعضا بیترک -1تبصره  

و  حیحوزه تصح یاز روسا یکیشامل  یینها ناتبه تخلفات امتحا یدگیرس ونیسیکم یاعضا بیترک -2تبصره  

مذکور در  ونیسیکم ی( خواهد بود . اعضاحیاجرا و تصح یممتحنه )حوزه ها أتیه یاعضا نیاز ب گریچهار نفر د

مسؤول امتحانات و موافقت اداره آموزش و پرورش منطقه و در  شنهادیبه پ ییدوره راهنما ییامتحانات نها

رش کل آموزش و پرو ریکارشناس مسؤول امتحانات و موافقت مد شنهادیبه پ وسطهدوره مت ییامتحانات نها

به تخلفات  یدگیرس ونیسیکم لیتواند تشک یکل آموزش و پرورش استان م ریشوند . مد یاستان انتخاب م

 . دینما ضیدوره متوسطه را به مناطق با شهرستان ها تفو ییامتحانات نها

چند نوبت امتحان محروم شود  ای کیبه علت تخلف در امتحان از  یفرد نچه، چنا یدر نظام واحد -10ماده  

 شود  یدر آن دوره محسوب م یو یو مشروط یلیمجاز تحص ی، جزو نوبت ها تیدفعات محروم

نوع  نیینامه قابل انطباق نباشد ، تع نییآ نیاز موارد ا کی چیکه با ه ردیصورت گ یچنانچه تخلف -11. ماده 

به  یدگیرس ونیسیبه عهده کم ییمدرسه و در امتحانات نها یبه عهده شورا یداخل حاناتمجازات در امت

 خواهد بود.  ییتخلفات امتحانات نها

اعضا الزم  تیاکثر یبا رأ ییبه تخلفات امتحانات نها یدگیرس ونیسیمدرسه و کم یمصوبات شورا -12ماده 

 برساند.  یو یول ایدانش آموز  طالعمدرسه موظف است آراء صادره را به ا ریاالجرا است . مد



 




 ینامه نم نییآ نیشاخه کاردانش که قابل انطباق با ا یدروس مهارت یانموارد خاص تخلفات امتح -13ماده 

آموزش و پرورش ابالغ خواهد  یعال یشورا نیمع ونیسیکم بیو پس از تصو هیته یباشد توسط معاونت آموزش

 شد .

 نییآ نیمفاد ا یامتحانات به نحو مقتض یاجرا موظفند قبل از برگزار وزهح سییمدرسه و ر ریمد - 14ماده  

 نامه را به اطالع دانش آموزان و داوطلبان آزاد برسانند. 

به  یدگینامه رس نییگردد. موضوع : آ یلغو م یقبل ریمقررات مغا هینامه ، کل نییآ نیا بیبا تصو -15ماده 

 بیبه تصو 24/ 10 /77آموزش و پرورش مورخ  یعال یجلسه شورا نیام یدر ششصد و س یتخلفات امتحان

 .است به مورد اجراء گذاشته شود حی. صحدیرس

 حسین مضفر

 آموزش و پرورش ریو وز یعال یشورا سییر

به ادارات ،  ندیگردد . خواهشمند است دستور فرما یارسال م یرونوشت جهت استحضار معاونت محترم آموزش 

 ابالغ شود . ربطیدفاتر و مراجع ذ

 نیو شصت و چهارم کصدیاستناد اظهار نظر  به -1آموزش و پرورش  یعال یکل شورا ریدب ززادهیعز یهاد

مورخ  8/  1966/  120شماره  یکه ط 10/ 6 /77آموزش و پرورش مورخ  یعال یشورا نیمع ونیسیجلسه کم

 :ابالغ شده است 16/  6 /77

 شود  یم مستقل محسوب ینوبت امتحان کیمرداد ماه به عنوان  یجبران ی( امتحانات کالسها1 

خرداد  یکه به علت انجام تخلف از نوبت امتحان یلیتحص ییسوم راهنما هیداوطلبان آزاد پا( دانش آموزان و 2 

 یبه استناد رأ -2ماه امتحان دهند.  وریرا در شهر کورمذ هیپا یمواد درس هیکل ستیبا یشوند م یماه محروم م

 یکه ط 23/  12 /79آموزش و پرورش مورخ  یعال یشورا نیمع ونیسیجلسه کم نیو پنجاه و چهارم ستیدو

به  -3باشد.  یابالغ شده است ، منظور از باطل نمودن امتحانات ، صفر م 3/ 2 /80مورخ  8/ 155 /120شماره 

 11 /79آموزش و پرورش مورخ  یعال یشورا نیمع ونیسیجلسه کم نیو پنجاهم ستیصادره در دو یاستناد رأ

 یدانش آموز یغ شده است ، مجازات تخلف امتحانابال 24/  11 /79مورخ  8/  3291/  120شماره  یکه ط 4/



 




( یعدم انتخاب واحد در دوره تابستان ایو  یمردود ای یکه پس از انجام امتحانات خردادماه )صرف نظر از قبول

 یدگینامه رس نییآ 6کند . برابر قسمت دوم ماده  یماه شرکت م وریدر امتحانات شهر یگریدانش آموز د یبجا

 ییو در امتحانات نها ریتوسط مد ی)ارسال گزارش از تخلف انجام شده در امتحانات داخل ینبه تخلفات امتحا

برابر  4شود .  یم نیی( تعییبه مراجع قضا یتوسط هیأت ممتحنه به اداره آموزش و پرورش محل جهت معرف

ناظر بر امتحانات آموزش و پرورش ماده فوق  یعال یشورا رخانهیدب 22/ 2 /78مورخ  8/  89 /120نامه شماره 

جلسه  نیو نود و هفتم کصدیصادره در  یبه استناد رأ -5( است .  یو فعل دیسال آخر متوسطه نظام جد یینها

 27/  4 /78مورخ  8/ 545 /120شماره  یکه ط 14/  2 /1378آموزش و پرورش  یعال یشورا نیمع ونیسیکم

 نیآموزش و پرورش باشد با متخلف اریدر اخت یهارتآزمون دروس م یکه برگزار ی( در صورت1ابالغ شده است : 

 یعال یجلسه شورا نیام یمصوب ششصد و س یبه تخلفات امتحان یدگینامه رس نییمذکور برابر آ یآزمونها

آموزش و پرورش  اریدر اخت یآزمون دروس مهارت یشود . ار یرفتار م 24/  10 /1377آموزش و پرورش مورخ 

داوطلب آزاد مرتکب تخلف شده است ،  ایثابت شود که دانش آموز  یدروس مهارت زمونآ ینباشد و بعد از برگزار

و در صورت ثبت نمره ها، نسبت به حذف آنها اقدام  یمربوط خوددار یمهارت نامهیدروس گواه یاز ثبت نمره ها

 شود . یم

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 




 انواع تخلفات و نحوه برخورد با دانش آموزان در امتحانات

 نحوه برخورد نوع امتحان لفنوع تخ ردیف

1 
همراه داشتن کتاب، جزوه، یادداشت و سایر 

 وسایل غیرمجاز مانند بی سیم و تلفن همراه

 تذکر شفاهی و کسر نمره درس با نظر معلم امتحانات ابتدایی

 امتحانات داخلی راهنمایی
تذکر شفاهی و کسر نمره درس با نظر 

 شورای مدرسه

 نمره درس صفر می شود نماییامتحانات نهایی راه

 نمره درس صفر می شود امتحانات داخلی متوسطه

 نمره درس صفر می شود امتحانات نهایی متوسطه

2 
گذاشتن هر نوع عالمت روی ورقه امتحانی به 

 منظور سوءاستفاده

 ------------------ امتحانات ابتدایی

 ------------------ امتحانات داخلی راهنمایی

 نمره درس صفر می شود امتحانات نهایی راهنمایی

 ------------------ امتحانات داخلی متوسطه

 نمره درس صفر می شود امتحانات نهایی متوسطه

3 

  ،استفاده یا اقدام به استفاده از کتاب

جزوه، یادداشت و سایر وسایل 

 غیرمجاز.

  پاسخگویی به سواالت امتحانی از

دن به ورقه امتحانی طریق نگاه کر

دانش آموزان دیگر یا صحبت کردن با 

 آنها

  رد و بدل کردن یادداشت و روش

 های مشابه

 

 

 کسر نمره درس با نظر شورای مدرسه امتحانات ابتدایی

 نمره درس صفر می شود امتحانات داخلی راهنمایی

 نمره درس صفر می شود امتحانات نهایی راهنمایی

 نمره درس صفر می شود ی متوسطهامتحانات داخل

 امتحانات نهایی متوسطه

امتحانات انجام شد اعم از داخلی و نهایی 

باطل و از شرکت در امتحان بقیه دروس 

 همان نوبت محروم می شود
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 بیرون بردن ورقه امتحانی 

  نوشتن ورقه امتحانی برای دانش آموز

 دیگر

  استفاده از ورقه امتحانی نوشته شده

 دانش آموز دیگرتوسط 

 مشارکت در تعویض اوراق امتحانی 

 نمره درس صفر می شود امتحانات ابتدایی

 نمره درس صفر می شود امتحانات داخلی راهنمایی

 نمره درس و انضباط صفر می شود امتحانات نهایی راهنمایی

 نمره درس و انضباط صفر می شود امتحانات داخلی متوسطه

 متوسطه امتحانات نهایی

امتحانات انجام شد اعم از داخلی و نهایی 

باطل و از شرکت در امتحان بقیه دروس 

 همان نوبت محروم می شود

5 

  فرستادن شخص دیگری به جای خود

 به جلسه امتحان.

 اخالل در نظم جلسه یا حوزه امتحانی 

  افشا یا استفاده از سواالت امتحانی

افشا شده یا مشارکت در افشای 

 امتحانیسواالت 

 نمره درس و انضباط صفر می شود امتحانات ابتدایی

 نمره درس و انضباط صفر می شود امتحانات داخلی راهنمایی

 امتحانات نهایی راهنمایی

نمره کلیه دروس صفر و در مورد بزرگساالن 

و داوطلبان آزاد موضوع به مراجع قضائی ذی 

 صالح گزارش می گردد

 نمره درس و انضباط صفر می شود سطهامتحانات داخلی متو

 امتحانات نهایی متوسطه

نمره کلیه دروس صفر و متخلف از امتحانات 

نوبت بعدی محروم می شود و موضوع به 

 مراجع قضائی ذی صالح گزارش می گردد.

 

 توضیح: در مورد امتحانات دوره پیش دانشگاهی همانند امتحانات داخلی دوره متوسطه عمل می شود.

 79آموزش و پرورش مورخ  یعال یشورا نیمع ونیسیجلسه کم نیو چهلم ستیصادره در دو یبرابر رأ -1

 یو تلفن همراه در جلسات امتحان میس یابالغ شده است ، همراه داشتن اسلحه ، ب 18/  7 /79کا مورخ  5/ 7 /

 -2ول فوق برخورد خواهد شد. جد کی فیبرابر رد نیموارد مذکور با متخلف تیصورت عدم رعا . در ستیمجاز ن

 78 ورخآموزش و پرورش م یعال یشورا نیمع ونیسیجلسه کم نیو دوازدهم ستیدو هیبه استناد نظر



 




 یابالغ شده است : نمره صفر منحصر به مواد امتحان 24/  6 /78مورخ  8/ 2055 /120شماره  یکه ط 16/  6 /

 هد بود .نخوا یقبل یاست و شامل نوبت ها یهمان نوبت امتحان

 

 

 دانش آموزان يلیتحص یبه مشكالت پرونده ها يدگینامه رس وهیش

 یبه مشکالت پرونده ها یدگیدر رس عیو تسر یروابط ادار لیو به منظور تسه ییتمرکززدا استیس یراستا در

 یونهایسیآموزش پرورش و کم یعال یشورا ینامه داخل نییآ 7دانش آموزان و با استناد به ماده  یلیتحص

 یبه مشکالت پرونده ها یدگیس،نحوه ر یعال یشورا نیمع ونیسیکم فیشرح وظا 3وابسته به آن و برابر بند 

 :خواهد بود ریدانش اموران به شرح ز یلیتحص

ماه پس از شروع  کی،محداکثر تا  ربطیذ یو آموزش یکارکنان ادار یمدرسه :موظف است با همکار ریمد -1

و مقررات  نیقوان تیعدم رعا یو چنانچه در موارد یدانش آموزان را بررس یه ها،پروند یلیتحص مسالین ایسال 

قبل باشد و  یلیتحص یکه نقص پرونده مربوط به سال ها یمشاهده شد نسبت به رفع نقص اقدام کند .درصورت

طرح  آموز را به منظور دانشیلیتحص تیوضع دیمدرسه با ریمهلت مذکور مشخص گردد . مذب یبعد از انقضا ای

آموزش و پرورش  یعال یجلسه شورا نیصادره در ششصد و چهل و چهارم یخاص موضوع رأ ونیسیدر کم

به  یدر ادارات آموزش و پرورش مناطق و نواح خاص ونیسیکم لینامه تشک نییدر مورد آ 16/10/78مورخ 

 .اداره آموزش و پرورش گزارش کند

 :کند ینامه عمل م وهیش نیمفاد ا تیبتا رعا ریز خاص اداره آموزش و پرورش در موارد سونیسیکم -2

 . ییاول ابتدا هیثبت نام خالف مقررات با سن کمتر از سن مجاز در پا-1

 . باالتر هیدر پا ییدوره ابتدا نیثبت نام خالف مقررا ت از مردود-2

 . باالتر هیو متوسطه در پا یلیتحص ییدوره راهنما نیثبت نام خالف مقررات از مردود-3

 . از حد مجاز شیب یمشروط ایو  هیثبت نام خالف مقررات با تکرار پا-4



 




 . شاخه ایثبت نام خالف مقررات بدون داشتن ضوابط ورود به رشته -5

 . ررشتهییثبت نام خالف مقررات بدون شرکت در امتحان تغ– 6

 . ثبت نام خالف مقررات با کبر سن-7

 . یقبل هیدر همان پا یل شده و ثبت نام ودانش آموز قبو یبرا یصدور کارنامه مردود-8

 . نیبر اثر اشتباه مسؤل یدیعدم شرکت در امتحان تجد-9

در  یکسب نمره قبول ای،،،،که موفق به شرکت 3 یمربوط به دانش آموزان مشمول بندها یقبل یآرا دیتمد-10

 . شوند یصادره نم یدروس مربوط به آرا ایامتحان درس 

 .دروس زاین شیپ تیعدم رعا -11

 .یتابستان ای یلی، سال تحص مسالیحد مجاز انتخاب واحد در ن تیعدم رعا– 12

که متخلف 10فوق )به جزءبند یمربوط به بندها نیمتخلف با متخلف یاداره آموزش و پرورش پس ازمعرف-3

 یطرح مخاص م ونیسیدانش آموزرا در کم یلیاستان ،پرونده تحص یبه تخلفات ادار یدگیرس أتیندارد (به ه

فرد متخلف  ییشناسا ایو  نبودهمتخلف  یدارا ی، پرونده ا ونیسیکم صیکند ، چنانچه در موارد استثناء به تشخ

 ونیسیگونه موارد کم نینخواهد بود و در ا ونیسیدانش آموزقابل طرح در کم یلیتحص تیممکن نباشد وضع

 . خواهد کرد یریگ میآموزش و پروش تصم یعال یشورا نیمع

خارج از کشور به عهده  یرانیدانش آموزان مدارس ا یلیتحص یبه مشکالت پرونده ها یدگرسی– تبصره

 . مربوط خواهد بود یها یخاص اداره کل آموزش و پرورش مدارسخارج از کشور و سرپرست ونیسیکم

 وستینامه برابر صورت جلسه پ وهیش نیدانش آموزان مشمول ا یلیتحص یصورت جلسه مربوط به پرونده ها-4

 یبرابر نمونه ها یدر برگ رأ جهیرسد .سپس نت یاعضا م ریسا یو به امضا میخاص تنظ ونیسیکم ریتوسط دب

 : شود یابالغ م ریدر سه نسخه به شرح ز وستیپ

 . نیمتخلف ایپرونده متخلف  یریگینسخه اول به اداره کل آموزش و پرورش استان به منظور پ -1

 . یو یلیدانش آموز به منظور اجرا و ضبط در پرونده تحص لینسخه دوم به مدرسه محل تحص -2



 




 یدانش آموز به شماره نامه ورأ یلیدر ستون مالحظات دفاتر مربوط و مدارک تحص دبای مدرسه– تبصره

 . خاص اداره آموزش وپرورش استناد کند ونیسیکم

 . در ادره آمورزش و پرورش یگانینسخه سوم به انضمام سوابق به منظور با-3

 ونیسیجهات در کم عیمشاهده شود ،موضوع ازجم یگریچنانچه موارد د 2عالوه بر موارد منردج در بند -5

اداره کل آموزش و پرورش استان به  قیاز طر ونیسیکم شنهادیهمراه با اظهار نظر و پ جهیو نت یخاص بررس

و پرورش مطرح و اتخاذ  موزشآ یعال یشورا نیمع ونیسیارسال تا برابر مقررات در کم ربطیذ یدفاتر آموزش

 . شود میتصم

تا حصول  نیمتخلف ایکنند که پروندنه متخلف  یاتخاذ م یبیترت یادارات کل آموزش و پرورش استانها– 6

 . شود یریگیپ یبه تخلفات ادار یدگیرس یبدو أتیاز ه یو صدور رأ یینها جهینت

نامه نظارت کامل خواهند  وهیش نیا یحسن اجرا ادارات آموزش و پرورش مناطق و ادرات کل استانها بر -7

 . داشت

 . لغو گردد ریمصوبات مغا ریو سا ینامه ، دستورالعمل قبل وهیش نیا بیبا تصو -8

 نیو هشتم یو س ستیدانش آموزان در دو یلیتحص یبه مشکالت پرونده ها یدگینامه رس وهشی– موضوع

است به مورد  حی.صح دیرس بیبه تصو 8/6/79ورخ آموزش و پرورش م یعال یشورا نیمع ونیسیجلسه کم

 . اجراءگذاشته شود

 ززادهیعز هادی–آموزش و پرورش  یعال یکل شورا ردبی 1831– د

 

 

 

 

 



 




 آموزان دانش تحصیلي مدارك تایید و صدور ساماندهي نامه آیین

 وهی، ش 18/  08 /1394آموزش و پرورش مورخ  یعال یجلسه شورا نیمصوبه نهصد و هفدهم 11بند  یدر اجرا

مناطق و  یدانش آموزان جهت اجرا به تمام یلیمدارک تحص دیصدور و تائ ینامه سامانده نییآ یینامه اجرا

اول و دوم متوسطه تابع  یو دوره ها ییاول و دوم ابتدا یدوره ها یآموزش یآموزش و پرورش و واحدها ینواح

 تیریمد نیدانش آموزان و همچن یلیثبت سوابق تحصورود اطالعات و  -1گردد بند  یآن اداره کل ابالغ م

 ژهیمربوط به و یدانش آموز، در سامانه ها لیدر مدت تحص ،یو اسناد آموزش یلیصدور مدارک تحص ندیفرا

واحد  ییو توسط معاون اجرا ریمد تینامه فوق، با دقت و نظارت کامل و مسئول نییآ 1سامانه جامع موضوع بند 

 ردیصورت پذ یآموزش

 ،یواحد آموزش ریو نظارت کامل مد تیو با مسئول ییتوسط معاون اجرا ،یلی: اسناد و مدارک تحص 1 - 1

 شود. یم یحسب مقررات مربوط، حفظ و نگهدار ل،یدانش آموز و پس از فراغت از تحص لیتحص نیح

 اهد بود.خو یواحد آموزش ریبه عهده مد فیوظا نیندارند، ا ییکه معاون اجرا یدر مدارس - 1 تبصره

آموزگار واحد  ریبا مد تیهستند، مسئول هیچند پا یکه واجد کالس ها ییروستا ییدر مدارس ابتدا -2تبصره  

 خواهد بود. یآموزش

 

 شود که : یم رفتهیپذ یبه شرط ،یمهارت نامهیگواه -2بند 

 باشد. یولدستگاه مت دیو مورد تائ یمجوز رسم یدارا ،یمهارت نامهی: مرکز صادر کننده گواه201 

 هیاداره آموزش و پرورش شهرستان منطقه با ناح یرسم دیمهارت، مورد تائ ی: مرکز صادر کننده گواه202 

 مربوط باشد. 

آموزش و پرورش شهرستان  ندهیو محرمانه توسط نما یبا استعالم کتب ،یمهارت نامهیگواه اصالت دی: تائ203

 .ردیصدور صورت پذاز مرجع  یکیبا به روش الکترون هیناح 1منطقه 



 




مهارت، به صورت  یها نامهیکشور، نسبت به صدور گواه یو حرفه ا ی: سازمان آموزش فن2بند  1تبصره  

 یو حرفه ا یسازمان آموزش فن یمهارت صادره از سو یها نامهیاصالت گواه دیو تائ دیمان یاقدام م یکیالکترون

 / 269564 /410و بخشنامه  26/  11 /1392، مورخ  49 / 410348308کشور، مطابق بخشنامه شماره 

 خواهد بود. 21/  12 / 1392مورخ  51

 دیکشور با یو حرفه ا یدستگاه ها )به استثناء سازمان آموزش فن ریمهارت سا نامهیگواه دی: تائ2بند  2تبصره  

. ردیانجام پذ هیحاداره آموزش و پرورش شهرستان و منطقه با نا قیو محرمانه و از طر یبه صورت استعالم کتب

 فوق انجام خواهد شد.  1با تبصره  مطابق ،یکیسامانه الکترون جادیدر صورت ا

 است : ریمهارت به شرح ز یها نامهیو محرمانه گواه یکتب دی: روش نان204

مهارت به  نامهیگواه ریمهارت را، به انضمام تصو نامهیگواه دیینمون برگ مخصوص تأ یواحد آموزش ریمد - الف

  دیارسال نما هیاره آموزش و پرورش شهرستان منطقه با ناحاد

 صورت فوق را به ینمون برگ ها دیبا ه،یناح ایاداره آموزش و پرورش شهرستان / منطقه  دییرابط مورد تأ -ب

 دهد. لیتحو یمحرمانه به دستگاه متول

و پس از ثبت  افتیدر یه متولتوسط رابط مذکور بند ب، از دستگا دیمهارت، با یها نامهیگواه هیدییتأ -ج 

 گردد.  لیتحو یواحد آموزش ریحسب مقررات به مد ه،یناح ایآموزش و پرورش شهرستان منطقه  قیسوابق، از طر

 یعال یشورا بیپس از تصو ،یتیامن بیدوره دوم متوسطه، با اعمال ضر التیتحص انیپا نامهینمونه گواه -3بند 

 .گرفت خواهد قرار استفاده مورد بعد، به 1395 – 96 یلیآموزش و پرورش، از سال تحص

حداکثر شش ماه  ،یلیو خالصه سوابق تحص التیتحص انیپا نامهیموقت، گواه گواهی صحت استعالم -4 بند 

 انجام شود. ربعدیمدرک، توسط مرجع ذ افتیپس از در

 ردیصورت پذ ریز یاز روش ها یکی: استعالم مدارک فوق، به 1 - 4

 و محرمانه، در موارد استثنا  یبه صورت کتب -ب  یکیسامانه، به روش الکترون قیاز طر-الف  



 




دفاتر  قیصرفا از طر ،یلیتحص یبه ها دهیشدن بند الف، استعالم تاب یی: قابل ذکر است، تا زمان اجرا1تبصره 

 . ردیگ یم نجامدولت ا شخوانیپ

 ماه است.  6از زمان صدور حداکثر  ،یلیتحص یدوره ها التیتحص انیموقت پا ی: اعتبار گواه2تبصره 

در  گریمدرسه، به مدرسه د کیانتقال از  یاول و دوم مئو مسعله که متقاض یدانش آموزان دوره ها - 5بند 

 داخل منطقه

رمز انتقال از مدرسه مبدأ و ارائه آن به مدرسه مقصد،  افتیباشند، با در یخارج از استان م ایمشان، استان  شهر

مدرسه مقصد، ثبت نام و ادامه  ریارائه شده توسط مد یلیاصالت و صحت مدارک و سوابق تحص دییدر صورت تا

 آن ها در مدرسه مقصد بالمانع خواهد بود.  لیتحص

مدرسه مقصد، موظف است پس از ثبت نام از  ریکه فاقد رمز انتقال هستند، مد یدر مورد دانش آموزان - 5-1

اداره  قیهفته، به صورت محرمانه از طر کیرا حداکثر ظرف مدت  ید یلیدانش آموز، صحت مدارک تحص

مدرسه مبدا هم موظف است حداکثر  ریپرورش مربوط، استعالم کند و اداره آموزش و پرورش و مد آموزش و

 استعالم پاسخ دهد. نیماه، به ا کیظرف مدت 

به  ایبتا به ضرورت و  یلیل سال تحصدر طو ایجهت ثبت نام  یسال تحمل یکه در ابتدا ید: دانش آموزان 1 - 1

از  ایمنطقه  کی ییایدر محدوده جغراف گر،ید یبه واحد آموزش یواحد آموزش کیخود از  نیتبع مهاجرت والد

واحد  رانیالزم است مد ابد،ی یم نتقالا گرید یدر محدوده همان استان با استان ها گرید یمنطقه آموزش کی

هفته  کیدانش آموزان طبق مقررات، حداکثر ظرف مدت  لیقب نیمشروط امقصد، ضمن ثبت نام  یآموزش یها

و در صورت  ندیرا از مدرسه مبدأ استعالم نما یارسال یصحت مدارک و کارنامه ها ،یبه صورت محرمانه و ادار

ا صورت، مطابق ب نیا ریدانش آموز بالمانع اعالم شود و در غ لیتحص دامهمطابقت و صحت مدارک ارائه شده، ا

 مقررات با آنها رفتار شود

ماه،  کیمقصد، موظف است حداکثر ظرف مدت  هید: اداره آموزش و پرورش شهرستان منته ( ناح - 2 - 1

 .دیشده، اقدام نما افتینسبت به ارسال پاسخ به استعالم در

 یعال یشورا 666دوره سه ساله متوسطه روزانه مصوب جلسه  ینامه آموزش نییآ 38: مطابق با ماده 5 -3 - 1

 یدانش آموز در موعد مقرر در واحد آموزش یلیچنانچه مدارک تحص 03/  08 / 1380آموزش و پرورش مورخ 



 




از، آن  یناش تیشود، مسئول عیتض یاز و یحت ای جادیا یدانش آموز حق یمقصد کامل نشود و به تبع آن برا

 نییدانش آموز مطابق با آ لید. ادامه تحصباش یمقعد م ایمبدأ  یآموزش یواحدها ریحسب مورد، به عهده مد

 نامه ها و مقررات است

 آموزش و پرورش، مورخ یعال یجلسه شورا نیبند د مصوبه نهصد و هفدهم یاجرا ی: در راستا5 -4 - 1

واحد  ریمد یپس از مهر و امضا ،یدانش آموزان منتقل یلی، صحت و سقم مدارک تحص 18/  08/  1394

مفاد ماده  ن،یباشد. بنابرا یاعتبار م یمبدأ دارا هیه آموزش و پرورش شهرستان منطقه / ناحادار دیو تائ یآموزش

 05 / 1379و پرورش، مورخ  موزشآ یعال یجلسه شورا نیمصوب ششصد و پنجاه و دوم یینامه اجرا نیآئ 108

 ت.نافذ اس یدانش آموزان غیر منتقل ی، صرفا برا 20/

 –مدرسه است. تبصره  ریبه عهده مد ،یلیصدور مدارک تحص تیمسئول ،یلتردویو غ یدر مدارس دولت -6بند 

او نخواهد  یحقوق ندهینما ایمؤسس  ییو پاسخگو تیمسئول یناف ریمد تیمسئول ،یدولت رغی و وابسته مدارس در

 بود. 

امور  ران مدارس موظف اند جهت انجامیمد 6با در نظر داشتن مفاد بند  ،یمدارس دولت یدر تمام - 7بند 

دفاتر آمار و امتحانات و  ،یدانش آموز ستمیوارد نمودن نمره ها در س ر،یدب ستیمدرسه، در رابطه با ل ییاجرا

 ،یلیخالصه سوابق تحص یدفاتر، کنترل و امضا و کامل بودن آنها، آماده ساز یمراحل مربوط به انسداد قانون

و  یکه منجر به صدور گواه گرید تیگونه فعالو هر  پلمیموفت د یها نامهیاهصدور گو ر،یمد یجهت امضا

آموزش و پرورش باشند،  یمانیبا پ یمطمئن و مطلع که در استخدام رسم یشود، از افراد یم یلیمدرک تحص

 .ندیحسب مقررات، استفاده نما

اردانش شاخه ها به شاخه ک ریاز سا هرشت رتغیی دور، راه از آموزش و بزرگساالن متوسطه دوم دوره در – 8بند  

 خاص آموزش و پرورش منطقه است.  ونیسیدر همان شاخه، مشروط به اخذ مجوز کم یرشته مهارت رییبا تغ

مجاز است که به صورت ساالنه توسط  یداوطلین آموزش از راه دور، صرفا در رشنه ها ی: تغییر رشته مهارت8-1

ذکر است، دانش آموز  انیگردد. شا یم گونه مدارس صادر نیا یدفتر آموزش دوره دوم متوسطه کاردانش، برا

به  دیوجود نداشته باشد، با یدر آن واحد آموزش یکه رشته مورد نظر و یدر صورت ،یرشته مهارت رییبعد از تغ



 




مورد درخواست او موجود است مراجعه و برابر ضوابط و  یکه مجوز ارائه رشته مهارت یگرید یواحد آموزش

 .دیثبت نام نما اتمقرر

و  یمأمور آموزش و پرورش برخوردارند، برگزار ریدر آن دسته از مدارس آموزش از راه دوره که از مد -9بند  

 مقررات مربوط و نظارت آموزش و پرورش انجام شود تیامتحانات، با رعا جهیاعالم نت

پرورش، برابر باشند، با تفارت آموزش و  یمأمور م ریمد ی: آن دسته از مدارس آموزش از راه دور که دارا1 - 9

و پس از ثبت  حیمربوط تصح ریاقدام کند و اوراق هر درس توسط دب یامتحانات داخل یضوابط نسبت به برگزار

 شود جهینمرات مستمرة اعالم نت

اداره آموزش و پرورش  یمدارس آموزش از راه دور، بر عهده  ریسا حاناتامت یو برگزار یزی: برنامه ر 9-2 

 باشد یم هیناح ایشهرستان منطقه 

مدارس آموزش از راه دور، بر عهده آموزش و  یامتحانات، در تمام یبرگزار ینظارت بر حسن اجرا 3 - 9 

 پرورش مربوط

 .بود خواهد

 زیمدرسه بر عهده مؤسس مدرسه آموزش از راه دور ن ری، عالوه بر مد9مفاد بند  یحسن اجرا تی: مسئول904 

 باشد یم

و معاونان مدرسه، قبل از  رانیمد تیو مقررات مرتبط با مسئول نیسامانه ها و قوان با ییبه منظور آشنا -10 بند

آنان  یبرا یهیو توج یآموزش یاست اداره آموزش و پرورش دوره ها یضرور ت،یانجام مسئول نیانتصاب و در ح

 است. یدوره ها، الزام نیبرگزار کند، شرکت در ا

 کل محترم آموزش و پرورش استان است. ریده مدنامه بر عه وهیش نیا یبر حسن اجرا نظارت

 

 

 



 




 ی

 نامهنییآ 1387/04/18آموزش و پرورش مورخ  یعال یجلسه شورا نیمصوبه هفتصدو شصت و نهم یدر اجرا

 :باشدیم ریبه شرح ز ییدوره ابتدا یتیو ترب یلیتحص شرفتیپ یابیارزش

 1 ماده

 شرفتیپ یابیبا توجه به اهداف دوره و اصول حاکم بر ارزش ییدر دورة ابتدا یتتربی – یلیتحص یابیارزش اهداف

طبقه  ،یآورجمع قی( از طر1383/07/21آموزش و پرورش مورخ  یعال یشورا 713)مصوب جلسه  یلیتحص

دانش آموزان در  یلیصو عملکرد تح شرفتیتالش، پ تیوضع حیتشر یاطالعات برا ریو تفس لیتحل ،یبند

 :ردیگیانجام م ریام مکمل و فوق برنامه( با اهداف زکالس، مدرسه و خارج از آن)نظ

از  ژهیدر کالس، مدرسه، مراکز مکمل مدرسه و خارج از آن به و یریادگی _ یاددهی ندیبهبود و ارتقاء فرا اصالح،

 .معلم و دانش آموز نیتعامل موثر و سازنده ب شیافزا قیطر

 .از آنان کیبرتر هر  یبر استعدادها هیآموزان با تکدانش قیو عال هاییو پرورش استعدادها، توانا ییشناسا -2-1

 دانش آموزان تیتوجه و کمک به رشد متعادل و همه جانبه شخص -3-1

بهبود  یو جلب مشارکت آنان برا یتتربی – یلیتحص شرفتیپ ندیاز فرا یو اءیآموز و اولآگاه ساختن دانش -4-1

 عملکرد دانش آموز

برتر دانش آموزان از جمله  یو پرورش استعداد ها یریادگی زهیانگ تیبه منظور تقومناسب  نهیزم جادیا -5-1

 در دانش آموزان یابیخود ارز جادیو ا یو نوآور تیخالق

 یتحقق اهداف آموزش زانیاز م نانیباالتر با حصول اطم هیدر مورد ارتقاء دانش آموزان به پا یریگ میتصم -6-1

 وطدر چارچوب مقررات مرب یتتربی –

 یتیآموزش و ترب یبرنامه ها و روش ها تی،اصالح و تقو یابیارز یاطالعات برا دیتول -7-1

 

 



 




 2 ماده

بر اساس اهداف  یلیدر طول سال تحص ینیبه صورت تکو ییدر دورة ابتدا یتتربی – یلیتحص شرفتیپ یابیارزش

مختلف از جمله  یاستفاده از ابزارهابا  یمعلم و مرب یابیارزش نی. در اردیپذ یانجام م هیهر پا یبرنامة درس

داخل و  یتهایفعال نهیالزم را در زم عاتو پروژه، اطال یکار پوشه، مشاهدات، درس پژوه ،یعملکرد یهاآزمون

کند تا  یم یجمع آور یگروه ای یخارج از کالس و مدرسه و مراکز مکمل مدرسه از دانش آموزان اعم از فرد

 .دیارائه نما شانیه ابازخورد به موقع و مناسب را ب

 ۳ ماده

و در هر زمان قابل ارائه  یلیدانش آموزان در طول سال تحص یتتربی – یلیتحص شرفتیپ یابیارزش جینتا گزارش

 .شود یارائه م ریز یو مکتوب در نوبت ها یبه صورت رسم شتریب نانیاطم یبرا کنیل باشدیم

 ماه ید انیمهر ماه تا پا یتتربی – یلیتحص شرفتیپ یاهیابیارزش جیماه )شامل نتا ی(  نوبت اول در دالف

  مهر ماه تا خردادماه یتیترب –یلیتحص شرفتیپ یهایابیارزش جی(   نوبت دوم در خردادماه )شامل نتاب

به آموزش و  ازیدر خردادماه ن یدروس ایکه در درس  یدانش آموزان یتیو ترب یلیتحص شرفتی(   ارائه گزارش پج

 .( وریشهر 15 تیارند )لغاد شتریتالش ب

دانش آموز را از  اءیاول گریمدرسه ملزم است در طول هر نوبت ، حداقل دو بار د ریعالوه بر موارد فوق ،مد -تبصره

 .دیمطلع نما یفرزندشان به نحو مقتض یتتربی – یلیتحص شرفتیروند پ

 4 ماده

به عمل آمده در طول هر نوبت با  یها یابیدانش آموز در هر درس بر اساس ارزش یتیو ترب یآموزش تیوضع

 یمشخص و گزارش م ریز اسیطبق مق یو مهارت یعاطف ،یشناخت یها طهیتوجه به اهداف آن درس در ح

 .شود

 نوبت سوم نوبت دوم  اول  نوبت

 خوب یلیخ خوب  یلیخ خوب  یلیخ



 




 خوب خوب   خوب

 قابل قبول قابل قبول  قبول  قابل

 شتریبه آموزش و تالش ب ازین  شتریبه آموزش و تالش ب ازین  رشتیبه آموزش و تالش ب ازین

 5 ماده

دروس حداقل سطح قابل  هیباالتر را دارد که در نوبت دوم در کل هیارتقا به پا طیدر خرداد ماه شرا یآموزدانش

 .قبول را کسب کرده باشد

 یدروس م یموز به اهداف اساسدانش آ یابیاز دست یمرب ایمعلم  ناناطمی ،حصول قبول قابل سطح – تبصره

 . باشد

 6 ماده

فرصت دارد با شرکت در  وریشهر 15باالتر را کسب نکند، تا  ةیارتقا به پا طیکه در خردادماه شرا یآموز دانش

 یدر قالب پروژه نسبت به جبران ضعف ها یمرب ایمعلم  یشنهادیپ یها تیانجام فعال ایو  یجبران یکالس ها

 یعملکرد دانش آموز در کالس ها یسبا برر یمرب ای. معلم دیمربوط اقدام نما یادرس ه ایخود در درس 

 یابیارزش جهی( نتیمناسب عملکرد یهاانجام آزمون )آزمون ایو  یانجام شده توسط و یها تیفعال ای یجبران

 .دینما یرا اعالم م یو

 7 ماده

دروس حداقل سطح قابل قبول را کسب  ةیرد که در کلباالتر را دا هیارتقا به پا طیماه شرا وریدر شهر یآموزدانش

 .کرده باشد

) به طور همزمان ( به سطح یاضیو ر یدر دو درس فارس ورماهینوبت شهر انیکه در پا یدانش آموز -1تبصره

 . باالتر را نخواهند داشت هیارتقا به پا طیباشد ، شرا دهیقابل قبول نرس

 دروس به سطح ریسا ای یاضیو ر یاز دو درس مذکور فارس یکیکه در  یپرونده دانش آموز-2 تبصره



 




تا موضوع با حضور معلم  ردیگ یمدرسه قرار م یشورا اریدر اخت فیتکل نییباشد جهت تع دهیقبول نرس قابل

 یریگ میشورا تصم یاعضا تیعدم ارتقا دانش آموز با موافقت اکثر ایو در مورد ارتقا  یمربوط در شورا بررس

 یمورد دانش آموز را به شورا در میاتخاذ تصم یوط ملزم است مدارک و مستندات الزم براشود. معلم مرب

 یدر جلسه شورا یریگ یتا قبل از زمان را ریمد دیتوانند با صالحد یدانش آموز م نیمدرسه ارائه دهد.والد

 .االجرا استو الزم  یگونه دانش آموزان، قطع نیا یمدرسه برا یشورا یمذکور حضور داشته باشند. را

بار و به صورت 2حداکثر  ییدر طول دوره ابتدا 7ماده 2دانش آموز با استفاده از مفاد تبصره  یارتقا -3 تبصره

 مجاز است یمتوال ریغ

 8 ماده

 یابه مدرسه یامقررات از مدرسه تیبا رعا یلیسال تحص نیکه در ح یآموزدانش یتیترب -یآموزش تیوضع

 یمرب ایمعلم  یها یابیمدرسه مقصد، با استفاده از مستندات و ارزش یمرب ایمعلم  توسط شود،یمنتقل م گرید

 .شود یم نتعیی( …ها و  هیمبدأ )گزارش نوبت اول، توص

 9 ماده

معلم  لةیبه وس دیماه با وریاول، دوم و شهر یدانش آموزان، در نوبت ها یتیترب -یآموزش یابیگزارش ارزش ارائه

دورة  انیروز پس از پا 5ثبت و امضاء شده، حداکثر تا  ،یربوط بدون قلم خوردگدر نمون برگ م یمرب ای

 .هر نوبت به دفتر مدرسه ارائه شود یابیارزش

توسط سازمان آموزش و  ژه،یو یازهایدانش آموزان با ن یتتربی – یلیتحص شرفتینمون برگ گزارش پ –تبصره

 ها ابالغ خواهد شدبه استان یزش و نوآورمعاون آمو دییو پس از تا هیکشور ته ییپرورش استثنا

دانش آموزان را ارائه ندهد  یابیارزش جی(نتالیهر نوبت )به هر دل انیمربوطه ،در پا یمرب ایچنانچه معلم  –تبصره

خود مدارک و اطالعات  صیبه تشخ دیمتبوع با یآموزش و پرورش اداره  تیریمدرسه ضمن گزارش به مد ری،مد

 طیواجد شرا انیمرب ایاز معلمان و یکی اریاخت رد یینها جهیاعالم نت یدانش آموزان را برا یابیمربوط به ارزش

 . قرار دهد

 



 




 10 ماده

 جیگزارش نتا ،یابیروز پس از هر نوبت ارزش 10حداکثر تا  انیمعلمان و مرب یمدرسه موظف است با همکار ریمد

 .آموز برسانددانش یبه اطالع ول یآن را به صورت کتب

 11 هماد

مدرسه اعتراض  ریهفته پس از اعالم گزارش خواهد بود. مد کیحداکثر  ،یابیاعتراض به گزارش ارزش مهلت

 ریمجدد و با نظارت مد یبا بررس شانیدهد و ا یمربوطه قرار م یمرب ایمعلم  اریرا در اخت یو یول ایدانش آموز 

 .دینما یروز اعالم م 3ظرف مدت  ثرحداک را یینها جةیمدرسه، نت یطرح در شورا ازیمدرسه و در صورت ن

 12 ماده

ثبت  یتتربی – یلیتحص شرفتیپ یابیماه پس از خاتمة هر نوبت در دفتر ثبت ارزش کیحداکثر  یابیارزش جینتا

 یاداره آموزش و پرورش مسدود م ندهیمدرسه امضا و مهر و توسط نما ریتوسط مد ،یلیسال تحص انیو پس از پا

 .شود

 1۳ ماده

 شانیا یها یژگیهستند، متناسب با و یریادگی ژهیمشکالت و اینقص عضو و  یکه دارا یدانش آموزان یابیشارز

 .ردیپذ یانجام م

 14 ماده

برابر  ،یمصرّح در قانون اساس ینید یها تیو اقل یمذاهب اسالم ریآموزان سادانش ینید ماتیاز تعل یابیارزش

 4آن مطابق مادة جهیو نت ردیپذیخاص آنها صورت م ینید ماتیتعل وزارت آموزش و پرورش و از یهانامهوهیش

 .شود یگزارش م

 تیو ترب میدر کالس درس تعل یشرکت و یبرا یاو ،منع یدانش آموز و ول نیا لتمای صورت در – تبصره

 . آن وجود ندارد یابیآسمان (و ارزش یها هی)هد یاسالم

 



 




 15 ماده

از جمله )  یو بر اساس موارد یو مهارت یعاطف ،یشناخت یها طهیه حدانش آموز با توجه ب یتیترب تیوضع

مشارکت در کار  -مقررات و ضوابط ن،یقوان تیرعا -یمذهب یاحترام به ارزش ها -یاخالق یآموزه ها تیرعا

به صداقت و امانت  اقیاشت -یو اجتماع یبهداشت فرد تیرعا -یجمع یها تیدر فعال یریپذ تیمسئول -یگروه

 4معاون( برابر ماده  ای ریمدرسه )مد تیریمد دییو تا ی( با نظر معلم و مربیوجه به مطالعه و کتابخوانت -یدار

 .شودیگزارش م

 16 ماده

اقامت در خارج از کشور  ایو  یماریبه مدرسه، ب یمانند عدم دسترس یکه به علل یآموزدانش یلیتحص ةیپا

در اثر  یو یلیمدارک تحص ایشده  جادیاو ا لیدر ادامة تحص یاوقفه اینتوانسته به موقع وارد مدرسه شود و 

 یبرا یکه مدارک قابل قبول یآموزانشد نیرفته است، همچن نیاز ب یزلزله و آتش سوز ل،یس لیاز قب یحوادث

معلمان، توسط  یشورا یانجام شده از سو یهاینام و بررسحداقل سن متعارف ثبت تیندارد، با رعا یابیارزش

شود. )سن  یمدرسه استناد م یشورا یو در ستون مالحظات دفتر آمار به رأ شودیم نییمدرسه تع یشورا

 .(باشدیسال تمام م 10و  9و  8و  7و  6 بیاول تا پنجم به ترت یهاهیپا یبرا ییمتعارف در دورة ابتدا

 17 ماده

 یبرا یلیتحص شرفتیت، گزارش پاس یحضور فعال و مستمر دانش آموز ضرور دیجد یابیدر ارزش نکهیبه ا توجه

 یرا در مدرسه حضور داشته باشند. در صورت یآموزش یدرصد روزها 80شود که حداقل  یارائه م یدانش آموزان

 یلیوقفه تحص یو یآن سال برا باشد،در مدرسه حضور داشته  زانیم نیبا عذر موجه، کمتر از ا یکه دانش آموز

 .شود یمحسوب م لیترک تحص یو یبرا بت،یبودن غ رموجهیو در صورت غ

 . باشد یمدرسه م یبه عهده شورا بتیموجه بودن غ ریموجه و غ صیتشخ -1 تبصره

مجاز  یسال به سقف سن کیداشته باشند، یلیچند سال وقفه تحص ای کیکه  یدر مورد دانش آموزان -2تبصره

 . شود یآنها اضافه م لیتحص

 



 




 18 ماده

 یول یکتب یو تقاضا لیذ طیشرا تیبا رعا ییدوم ،سوم و چهارم ابتدا یها هیو برجسته پا یشدگان ساع قبول

 شرفتیباالتر شرکت نموده و در صورت کسب سطح پ هیپا ورماهیشهر یابیدر ارزش 6توانند مطابق مادة  یخود م

 .ابندیارتقا  هیبه آن پا یدروس به صورت جهش هیدر کل« خوب یلیخ»

 . را کسب نموده باشند”خوب یلیخ“ شرفتیقبل ،سطح پ یها هیو پا هیدروس آن پا هیاز کل  -الف

 .دینما دییمنظور تأ نیدانش آموز را به ا یو روان یهوش تیصالح ییآموزش و پرورش استثنا   -ب

 . باشند یمعاف م یتیترب تیو وضع یبدن تیدروس ترب یابیماده از ارزش نیدانش آموزان موضوع ا -1 تبصره

 .باشد یمجاز م هیپا کی یو برا ییبار در طول دوره ابتدا کیماده صرفا  نیاستفاده از ا -2 تبصره

شوند در نوبت  یماده قبول م نیکه با استفاده از مفاد ا یدانش آموزان یلیتحص شرفتیگزارش پ -3 تبصره

ت و مهر و ماده ثب نیبا ذکر استناد به مفاد ا یتیربت – یلیتحص یابیماه ارائه شده و در دفتر ثبت ارزش وریشهر

 .شود یامضا م

 یابینوع ارزش نام درس   فیرد

 یشفاه  قرآن    1 

 یکتب  و اخالق  ینید ماتیتعل   2

 یشفاه   یقرائت فارس   3

 یکتب   یامال فارس   4

 یکتب   یانشا فارس   5

 یکتب   یو آداب زندگ یمطالعات اجتماع   6

 یکتب   اتیاضیر   7

 یکتب   یعلوم تجرب   8



 




 یعمل   یر عملهن   9

 معاف   یبدن تیسالمت و ترب   10

 یعمل   یکار و فناور   11

 یعمل  تفکر و پژوهش    12

 19 ماده

سال  15حداقل  یو با داشتن شرط سن ییششم ابتدا ةیاز داوطلبان آزاد صرفاً در پا یابی،ارزشییدوره ابتدا در

به  یکتب درس یو از تمام محتوا یانیاً به صورت پاصرف یمواد درس ةیدر کل یابیارزش نیشود. ا یتمام انجام م

 تیو وضع یبدن تیدرس ترب ی. براشودیگزارش م 4آن مطابق مادة  جةیو نت دیآیبه عمل م لیشرح جدول ذ

 .منظور نخواهد شد یاداوطلبان آزاد رتبه یتیترب

 20 ماده

آموزان است شامل دانش یلیل تحصضمن سا التتحصی بر ناظر که – نامهنیآئ نیاز ا ییهاو تبصره مواد

 .داوطلبان آزاد نخواهد شد

 21 ماده

دانش آموزان با مشارکت مرکز سنجش آموزش و پرورش و معاونت آموزش  یلیاسناد و مدارک تحص ینمونه

 .شودیآموزش و پرورش ابالغ م ریوز دییو تأ هیته ییابتدا

 22 ماده

آن در داخل و خارج کشور به عهده وزارت آموزش و  یعمل هانامه ودستورال نییآ نیا یبر حسن اجرا نظارت

 .پرورش خواهد بود

 

 



 




 2۳ ماده

 یآن به شورا ینامه را سه سال پس از اجرا نییآ نیا یابیآموزش و پرورش موظف است گزارش ارزش وزارت

 .دیارائه نما یعال

 24 ماده

و به  یآموزش و پرورش بررس یعال یشورا یلیها و مقررات تحصاساسنامه ونیسیدر جلسات کم نامهنییآ نیا

 .شودیطرح لغو م نیا یمدارس مجر یبرا ر،یمغا یمصوبات قبل هیآن کل بیو با تصو دیرس دییتا

 

 تحصیلي راهنمایي دوره تربیتي و تحصیلي ارزشیابي نامه آیین

 (: تعاریف 1ماده )

ی ناپذیر فرآیند یاددهی یادگیری است که ارزشیابی تحصیلی و تربیتی: ارزشیابی تحصیلی و تربیتی بخش جدای

آموز در جهت نیل به هدفهای آموزشی و پرورشی ها و تغییر رفتار دانشداوری و قضاوت در مورد آموخته

 پذیرد. براساس آن صورت می

آموزان جهت شروع مناسب ارزشیابی تشخیصی به منظور آگاهی از میزان آمادگی دانش ارزشیابی تشخیصی:

 گیرد.طالب جدید توسط معلم انجام میتدریس م

آموز و سایر هایی است که به صورت مستمر توسط معلم و دانشارزشیابی تکوینی: مجموعه اقدامات و فعالیت

آید که شامل انجام یادگیری، در طول هر نوبت به عمل می -ارزیابی کنندگان به منظور بهبود فرآیند یاددهی

های مرتبط با درس خارج از کالس به صورت فردی یا گروهی دی، فعالیتهای عملکرتکالیف درسی آزمون

آموز های باز و مشاهدات تدریجی رفتار و خودارزیابی و نظر اولیاء دانشهای پژوهشی و... ( ارزشیابی)فعالیت

 باشد. می

از کتاب درسی و سایر آموزان بتوانند هنگام آزمون شود که دانشارزشیابی باز: به آن نوع ارزشیابی اطالق می

منابع مرتبط دیگر به صورت گروهی یا فردی نیز استفاده نمایند. بدیهی است که در ارزشیابی باز سؤاالت باید 

 جنبة تفسیری، تحلیلی، ترکیبی و استنباطی داشته باشد. 



 




دگیری خود به آموزان بتوانند در باره میزان یاخودارزیابی: ایجاد فرصت و شرایط توسط معلم است تا دانش

 قضاوت و ارزیابی بپردازند. 

آموزان در انجام گیرد و ناظر بر مشاهده و عمل دانشآزمون عملکردی: آزمونی است که توسط معلم صورت می

 تکالیف محوله یا داوطلبانه است. 

موضوع ارزشیابی  آموزان صرفاًارزشیابی گروهی )مشارکتی(: نوعی ارزشیابی است که در فرآیند اجرایی آن، دانش

 کنند. نیستند بلکه بطور فعال و به صورت گروهی در امر ارزشیابی شرکت و با هم همکاری می

 آید. به عمل می 3های مذکور در ماده هایی است که در پایان هریک از نوبتارزشیابی پایانی: عبارت از ارشیابی

 (: اهداف2ماده )

آموزان مبتنی بر اصول حاکم بر ارزشیابی پیشرفت تحصیلی با تأکید نشدر دوره راهنمایی تحصیلی، ارزشیابی دا

 گردد: بر اهداف زیر انجام می

  آموزشی روشهای و هابرنامه اصالح برای اطالعات تولید و آوریجمع  -2-1

 تریا دوره تحصیلی باال آموزان برای ارتقای آنان به پایهن از تحقق یادگیری در دانشاطمینا حصول  -2-2

 یادگیری -یاددهی فرآیند بهبود و اصالح  -2-3

  آموزاندانش در گروهی  و فردی صورت به خودارزیابی مهارت ایجاد  -2-4

 حال هایفعالیت در  راهنمایی آنان منظور به آموزاندانش خالقیت و عالیق استعداها، پرورش و تشخیص  -2-5

  آینده و

 یادگیری -یاددهی فرآیند در فردی هایتفاوت اصل رعایت و آموزاندانش هجانب همه رشد به التزام ایجاد  -2-6

  آموزاندانش در نفسبه اعتماد تقویت و آفرینی امید  -2-7

 (: 3ماده )

 شود: های زیر انجام میآموزان در نوبتارزشیابی تحصیلی و تربیتی دانش

 ماه(  الف( ارزشیابی نوبت اول )لغایت پایان دی



 




 یابی نوبت دوم )لغایت پایان خرداد ماه( ب( ارزش

های جبرانی اند و در کالسآموزانی که در درس یا دروسی در خرداد ماه تجدید شدهج( ارزشیابی ویژه دانش

 کنند )لغایت نیمه اول مرداد ماه( . تابستانی شرکت می

 شهریور ماه(  20)لغایت اند آموزانی که درخرداد یا مرداد ماه قبول نشدهد( ارزشیابی ویژه دانش

 شود. های خرداد و شهریور انجام میارشیابی از غایبین موجه که حداکثر دو هفته پس از اعالم نتایج ارزشیابیه( 

توانند با اخذ مجوز های درس دایر خواهد بود. ولی مدارس میدرایام ارزشیابی پایانی نوبت اول، کالس -1تبصره 

زش و پرورش منطقه/ ناحیه/ شهرستان حداکثر به میزان دو هفته متوالی کالس از کمیسیون خاص اداره آمو

درس را در نوبت اول تعطیل نمایند. در این صورت مدیر مدرسه موظف است مراتب را به صورت مکتوب به 

 باشد. های درس دایر نمیآموزان اطالع دهد. در ایام برگزاری ارزشیابی نوبت دوم کالساولیای دانش

درمناطق گرمسیری، ارزشیابی نوبت اول ودوم تشخیص کمیسیون خاص منطقه حداکثر دو هفته  -2بصره ت

 زودتر برگزار خواهد شد. 

آموزی که به تواند با اخذ مجوز کمیسیون خاص اداره آموزش وپروش محل از دانشمدرسه می -3تبصره 

ماه قبل از شروع ارزشیابی رد، حداکثر یکضرورت به اتفاق والدین خود به خارج از کشور عزیمت خواهد ک

 پایانی، ارزشیابی به عمل آورد. 

 (: 4ماده )

 باشد.نوع ارزشیابی پایانی هر درس به شرح جدول پیوست می

 (: 5ماده )

باشد لکن خواهد بود که سهم نمره ارزشیابی تکوینی و پایانی هریک می 20نمره ارزشیابی هر درس برمبنای 

ت هر درس، سهم نمره تکوینی قابل افزایش خواهد بود که در راهنمایی برنامه درسی مصوب متناسب با ماهی

های ارزشیابی، نمره گردد. ضمناً چنانچه در هریک از نوبتشورای عالی آموزش وپرورش مشخص می

تواند وط میصورت اعشاری بود، معلم مربآموزی پس از محاسبه میانگین نمره ارزشیابی تکوینی و پایانی بهدانش

 داند نمره وی را سر راست کند. آموز در کالس به هر نحو که صالح میبا توجه به وضعیت درسی دانش



 




نمره ارزشیابی هر درس در نوبت اول با احتساب ضریب یک و در نوبت دوم با احتساب ضریب دو در  -1تبصره 

 گردد. کارنامه درج می

ی ارزشیابی روز قبل از برگزاری ارزشیابی پایانی هر نوبت نمره معلم موظف است حداکثر تا پنج -2تبصره 

 تکوینی ///////////

توانند حداکثر تا یک های خارج از مدرسه، معلمان میآموزان در فعالیتبا توجه به نقش اولیای دانش -3تبصره 

 اص دهند. آموزان اختصنمره ارزشیابی تکوینی هر درس را در هر نوبت به نظر اولیای دانش

 گردد. های پس از نوبت دوم نمره هر درس به شرح زیر محاسبه میدر ارزشیابی -4تبصره 

  2عالوه نمره تکوینی نوبت دوم تقسیم بر عدد نمره پایانی دروس تجدیدی )یا غایبین موجه( به

یون خاص اداره نام بدون حضور در کالس یا مجوز کمیسآموزی که به علت غیبت موجه )ثبتدانش -5تبصره 

 وپرورش /////// آموزش

آموزی که قبل از برگزاری ارزشیابی پایانی با رعایت مقررات از مدرسه به نمره ارزشیابی تکوینی دانش -6تبصره 

 مدرسه ////// 

مدیرمدرسه موظف است در طول هر نوبت حداقل یک بار )حدود یک ماه قبل از ارزشیابی پایانی(  -7تبصره 

 آموز در هر درس مطلع نماید. و ولی وی را از وضعیت تحصیلی دانشآموز دانش

ها ثبت و امضا آموزان در هر درس و در هر نوبت به وسیله معلم در لیست نمرهنمره ارزشیابی دانش -8تبصره 

 گردد. روز بعد از خاتمه ارزشیابی هر نوبت تسلیم دفتر مدرسه می10شود و حداکثر می

 (: 6ماده )

شود. ارزشیابی های اول ودوم و نوبت اول پایه سوم داخلی است و توسط مدرسه برگزار میبی پایانی پایهارزشیا

صورت هماهنگ با سؤاالت واحد و برنامه معین که توسط پایانی نوبت دوم و تجدیدی پایه سوم راهنمایی به

 شود. سازمان آوزش وپرورش استانها طرح و در مدرسه برگزار می

های تحصیلی دوره راهنمایی، سؤاالت تواند در هریک از پایهمعاونت آموزش وپرورش عمومی می -1تبصره 

 ارزشیابی پایانی نوبت دوم یک یا دو ماده دری را طرح کرده و با اطالع قبلی به استانها ارسال نماید. 



 




لی پرورش استعدادهای این مادّه برای مراکز آموزشی تابعه سازمان م 1راحی سؤال موضوع تبصره  -2تبصره 

 شود. ربط واگذار میدرخشان و سازمان آموزش وپرورش استثنایی کشور حسب مورد به سازمان ذی

 شود. صورت داخلی و توسط مدرسه برگزار می( به1ارزشیابی غایبین موجه دروس هماهنگ )تبصره  -3تبصره 

 (:7ماده)

ن نوبت و ارزشیابی پایانی نوبت دوم و پس از آن از تمام ارزشیابی پایانی نوبت اول از مطالب تدریس شده هما

 آید. محتوای کتاب درسی به عمل می

در مراکز آموزشی تابعه سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان محتوای جزوات تکمیلی نیز در  -تبصره

 شود. طراحی سؤال لحاظ می

 (: 8ماده )

، شفاهی و عملی، مدیر مدرسه با اطالع اداره آموزش وپرورش برای دارندگان نقص عضو مؤثر در ارزشیابی کتبی

نماید. این گونه افراد در صورت لزوم از ارزشیابی دروس عملی متبوع، تسهیالتی متناسب با نقص عضو فراهم می

شوند. در چنین صورتی اگر درس یا دروس مذکور دو نوع که از نظر جسمی قادر به انجام نمی باشند معاف می

شود و اگر منظور می 20ابی)کتبی، شفاهی، عملی( داشتته باشد، برای ارزشیابی کتبی یا شفاهی نمره ارزشی

ای به امضای مدیر و دو ای منظور نخواهد شد، در این حالت صورت جلسهارزشیابی درس صرفاً عملی باشد نمره

شود. عالوه برآن الزم است می نفر از معلمان تنظیم و تسهیالت فراهم شده مستند به این ماده در آن درج

آموزان در این خصوص توضیح موضوع در ستون مالحظات دفتر ثبت ارزشیابی وکارنامه تحصیلی این قبیل دانش

 داده شود. 

آموز موضوع این ماده باید متناسب با توانایی جسمی وی ارزشیابی عملی درس تربیت بدنی برای دانش -1تبصره 

 شود. شیوه نامه مربوط توسط وزارت آموزش وپرورش تهیه و ابالغ خواهد شد.  توسط معلم مربوط انجام

آموزی که در زمان برگزاری ارزشیابی و یا قبل از حرکتی( و دانش -آموز استثنایی )نابینا جسمیدانش -2تبصره 

 آن دچار //// 

رزشیابی پایانی نباشد. با آموزی به دلیل بیماری خاص قادر به حضور در جلسه اچنانچه دانش -3تبصره 

درخواست ولی و ارایه گواهی پزشک و با نظر مدیر، یکی از معلمان درخارج از مدرسه از وی ارزشیابی به عمل 

 آورد. می



 




تواند با تأیید شورای مدرسه، اقدام به برگزاری آوز، مدرسه میبا توجه به شرایط خاص جسمانی دانش -4تبصره 

ای، امالء صحیح و غلط، تخصیص وقت اضافی، متناسب سازی ورت چند گزینهارزشیابی دروس خاص به ص

آموزان استثنایی، جایگزین کردن نمره بخش کتبی به جای شفاهی یا بالعکس برای وی سؤاالت برای دانش

 نماید. 

 آموزان استثنایی که به علت اختالل تکلمی شدید قادر به خواندن نیستند)به استثنایدانش -5تبصره 

 باشند. آموزان ناشنوا(، از ارزشیابی درس قرائت فارسی معاف میدانش

حرکتی، نابینایی و ناشنوایی هستند، از آموزش و ارزشیابی  -آموزانی که دارای اختالل جسمیدانش -6تبصره 

 باشند. درس آموزش دفاعی معاف می

 (: 9ماده )

های وزارت آموزش ی مذکور در قانون اساسی برابر شیوه نامههای دینآموزان اقلیتارزشیابی تعلیمات دینی دانش

آموزان مذکور از شرکت در شود. دانشوپرورش انجام و نمره آن در دفاتر ثبت ارزشیابی و کارنامه آنان قید می

 ای منظور نخواهد شد. ارزشیابی درس قرآن معاف هستند و در کارنامه آنان برای این درس نمره

آموز به شرکت در ارزشیابی تعلیمات دینی اسالمی منعی برای شرکت وی نخواهد تمایل دانش در صورت -تبصره

 بود. 

 (: 10ماده )

آموز در هر نوبت براساس میزان مقررات از سوی او، توسط مدیر و با نظرخواهی از معاون، ارزشیابی از رفتار دانش

شود. اصله از معلمان و سایر کارکنان مدرسه انجام میآموزان و براساس گزارشهای ومربی تربیتی، اولیای دانش

نیاز به "و  "خوب"، "بسیار خوب"،  "عالی"گزارش وضعیت انضباط به صورت کیفی بوده و شامل یکی از موراد 

 باشد. می "راهنمایی و تالش بیشتر

 کند. عیین مینحوه و سهم هریک از عوامل مذکور در تعیین نمره انضباط را شورای مدرسه ت -1تبصره 

، موارد به "نیاز به راهنمایی و تالش بیشتر است"آموز حاکی از در مواردی که وضعیت انضباطی دانش -2تبصره 

 شود. ولی وی گزارش می

شود ولی در کارنامه تحصیلی و دفتر ثبت وضعیت انضباط در محاسبه معدل ارزشیابی منظور نمی -3تبصره 

 گردد. ارزشیابی درج می



 




آموزانی که برای شرکت کنندگان در ارزشیابی ورودی )تعیین پایه(، داوطلبان آزاد، طرح جامع، دانش -4ه تبصر

 از جهش //////

 (: 11ماده )

روز پس از انجام هر ارزشیابی پایانی، بههر علتی اوراق ارزشیابی را تصحیح نکند،  5چنانچه معلم مربوط ظرف 

ه آموزش وپرورش متبوع باید به تشخیص خود، اوراق ارزشیابی راجهت مدیر مدرسه ضمن گزارش موضوع به ادار

 تصحیح در اختیار یکی از معلمان واجد شرایط قرار دهد. 

 (: 12ماده )

روز پس از اعالم نتیجه آن نوبت خواهد بود. مدیر مدرسه  5مهلت اعتراض به نمرات ارزشیابی پایانی، حداکثر 

را جهت تجدید نظر در اختیار معلم مربوط و یا به تشخیص خود در اختیار موظف است اوراق ارزشیابی معترضان 

معلم مربوط و یک نفر دیگر از معلمان همان درس قرار دهد. در صورت اعتراض مجدد و یا اختالف نظر، نظر 

 االجرا است. معلم سوم از همان درس تعیین کننده و الزم

فاهی و عملی قابل اعتراض نیستند و نمره اعالم شده قطعی نمرات ارزشیابی تکوینی و نمرات درس ش -تبصره

 است. 

 (: 13ماده )

 شود که دارای شرایط زیر باشد: آموزی در خرداد ماه قبول شناخته میدانش

 الف( معدل کل وی کمتر از ده نباشد. 

 ب( نمره ارزشیابی نوبت دوم او در هیچ یک از مواد درسی بدون ضریب کمتر از ده نباشد. 

 نباشد.  30ج( نمره سالیانه وی در هیچ یک از مواد دری کمتر از 

 نمره سالیانه هر درس حاصل جمع نمره نوبت اول و دو برابر نمره نوبت دوم خواهد بود.  -1تبصره 

آموز عبارت است از مجموع نمره سالیانه همه دروس )به جز انضباط( تقسیم بر سه معدل کل دانش -2تبصره 

 مواد درسی آن پایه. برابر تعداد 



 




آموزی حق ادامه در مدارس راهنمایی وابسته به سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان، دانش -3تبصره 

 تحصیل در این مدارس را خواهد داشت که دارای شرایط زیر باشد: 

 نباشد.  14الف( معدل کل وی در خرداد ماه کمتر از 

 نباشد.  12یک از مواد درسی بدون ضریب کمتر از ب( نمره ارزشیابی نوبت دوم وی در هیچ 

 نباشد.  36ج( نمره سالیانه وی در هیچیک از مواد درسی کمتر از 

 (: 14ماده )

( باشد ولی در 10های اول، دوم و سوم راهنمایی حداقل ده)آموزی در خرداد ماه در پایههرگاه معدل کل دانش

( باشد ولی در دو درس نمره کمتر از ده کسب 12داقل دوازده)یک درس نمره کمتر از ده و یا معدل کل وی ح

 شود. کند، قبول شناخته می

تواند در هر درس دو بار از مفاد این ماده استفاده کند. استفاده آموز در طول دوره راهنمایی میدانش -1تبصره 

 باشد. می 5برای بار دوم از این ماده در هر درس، منوط به کسب حداقل نمره 

و درخواست کتبی 13شرط اجراز بند ج ماده  به ماه خرداد در ماده این  آموز از مفاداستفاده دانش -2تبصره 

 آموز بالمانع است. ولی دانش

ریزی الزم، زمینه جبران ضعف درسی این قبیل مدیران مدارس موظفند با همکاری اولیا و برنامه -4تبصره 

 آموزان را فراهم آورند. دانش

در مدارس راهنمایی وابسته به سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان، پس از برگزاری ارزشیابی  -5 تبصره

باشد در یک درس و یا معدل کل وی حداقل 15آموزی که معدل کل وی حداقل نوبت دوم یا شهریور ماه، دانش

 مه تحصیل دهد. تواند در این مدارس اداداشته باشد می 12تا 10درس نمره بین  2باشد در  17

 (:15ماده)

آموزی که نمره ارزشیابی نوبت دوم یا نمره سالیانه وی در درس یا دروسی به حد نصاب قبولی نرسیده دانش

شود و باید در نوبت تجدیدی در ارزشیابی آن درس یا دروس شرکت کند. نمرات نوبت باشد تجدید شناخته می

گردد و به جای نمره خرداد ماه همان درس یا دروس در معدل تجدیدی در ستون تجدیدی با ضریب دو درج می



 




قبول شناخته  14و یا ماده  13کل محاسبه و در صورت احراز شرایط مندرج در بندهای الف وب ماده 

 [. 1شود.]می

 ( 16ماده )

بت دوم را شود که ارزشیابی نوآموز در همان شهرستان یا منطقه آموزشی برگزار میارزشیابی تجدیدی هر دانش

آموز به دلیل موجه نتواند در ارزشیابی تجدیدی مدرسه مربوط شرکت نماید گذرانیده است؛ در صورتی که دانش

دار )حاوی مشخصات و مواد تجدیدی( از مدرسه مربوط و با معرفی اداره آموزش وپرورش با اخذ گواهی عکس

آموزی از تجدیدی چنین دانشهای ید. نمرهتواند در ارزشیابی تجدیدی یکی از مدارس شرکت نمامقصد می

آموز قبالً ای که دانشطریق اداره آموزش وپرورش مقصد، به اداره آموزش وپرورش مبداء جهت ابالغ به مدرسه

های دیگر وی و رعایت سایر مقررات اعالم گردد تا مدرسه مذکور باتوجه به نمرهکرده است ارسال میتحصیل می

 نتیجه نماید. 

 (: 17) ماده

آموزی در ارزشیابی پایانی نوبت اول یا دوم درسی غیبت غیر موجه داشته باشد، نمره پایانی آن چنانچه دانش

شود و نمره وی ر آن درس از میانگین نمره ارزشیابی تکوینی آن نوبت و نمره صفر درس صفر محسوب می

 تعیین خواهد شد. 

آموز به پذیرد، نمره دانشصورت می )کتبی، شفاهی یا عملی(در دروسی که ارزشیابی آنها به صورت  -تبصره

 شود: صورت زیر محاسبه می

عالوه نمره پایانی بخشی که حاضر بوده تقسیم عالوه نمره صفر بخشی که غایب بوده بهنمره تکوینی آن نوبت به

  3بر عدد 

 (: 18ماده )

هر دو نوبت در یک یا چند و یا تمام مواد درسی نمره  آموزی که به علت غیبت موجه در نوبت اول یا دوم یادانش

ارزشیابی نداشته باشد، نمرات ارزشیابی نوبت بعدی و یا ارزشیابی مرداد یا شهریور ماه وی برای نوبت اول یا دوم 

 شود. اعالم نتیجه می 14و13گردد و برابر شرایط مواد منظور می

 (: 19ماده )



 




ارزشیابی هیچ یک از مواد درسی نوبت دوم و شهریور ماه شرکت نکند، صرفنظر  آموزی با عذر موجه دراگر دانش

 گردد. از اینکه در نوبت اول نمره داشته یا نداشته باشد، آن سال تحصیلی برای وی وقفه تحصیلی محسوب می

 (: 20ماده)

ی ارزشیابی نوبت اول مدرسه نام و قبل از برگزارآموزی بدون عذر موجه در فاصله زمانی بعد از ثبتچنانچه دانش

را ترک کند هرچند که نمره ارزشیابی تکوینی داشته باشد آن سال تحصیلی برای وی ترک تحصیل تلقی شده و 

آموزی بعد از برگزاری ارزشیابی نوبت اول بدون عذر موجه مدرسه را گردد. اگر دانشکارنامه مردودی صادر نمی

اد درسی نوبت دوم و شهریور ماه شرکت نکنند آن سال تحصیلی برای ترک کند و در هیچ یک از ارزشیابی مو

 گرد.وی کارنامه مردودی صادر می

 (: 21ماده)

آموزی که در ارزشیابی نوبت دوم و یا شهریورماه در یک یا چند ماده درسی غیبت موجه داشته باشد با از دانش

 آید. از پایان آن نوبت، ارزشیابی به عمل میپیشنهاد مدیر مدرسه و موافقت شورای مدرسه تا دو هفته پس 

 (: 22ماده)

توانند در صورت موافقت کمیسیون خاص غایبین موجه داوطلب آزاد در ارزشیابی نوبت دوم و شهریورماه می

اداره آموزش وپروش محل، تا دو هفته پس از پایان ایام ارزشیابی، در ارزشیابی درس یا دروس مربوط شرکت 

 کنند. 

 (: 23)ماده 

نمایند، بالفاصله پس از امام دوره با های جبرانی تابستانی شرکت میآموزان تجدیدی که در کالساز دانش

آموزان در ستون شهریورماه درجه گونه دانشآید. نمره قبولی اینعمل میرعایت سایر مقررات مربوط ارزشیابی به

 خواهد شد. 

 (: 24ماده )

نان به علل مختلف از قبیل حوادث غیرمترقبه یا بالیای طبیعی برگزار نشده و یا آموزانی که ارزشیابی آدانش

توانند با تایید کمیسیون خاص اداره آموزش وپرورش اوراق ارزشیابی آنان مفقود یا معدوم گردیده است می

 نمایند.  ماه پس از پایان ایام ارزشیابی در ارزشیابی مجدد شرکتمنطقه در اولین فرصت و حداکثر تا یک



 




 (: 25ماده )

های آموزشی مربوط، مسابقات علمی، آموزانی که به دالیل موجه از قبیل شرکت در المپیادها و دورهدانش

فرهنگی، ورزشی و نظایر آن و با تشخیص کمیسیون خاص اداره آموزش وپرورش موفق به شرکت در ارزشیابی 

در نوبت ارزشیابی بعدی شرکت کنند. قبولی آنان به  21اده توانند عالوه بر استفاده از مشوند، میمربوط نمی

 عنوان قبولی در ارزشیابی نوبت قبل محسوب خواهد شد. 

گردد (: کلیه کسانی که یکی از بستگان درجه اول آنها در طول سال تحصیلی شهید، اسیر یا مفقود می26ماده )

در فاصله یک ماه قبل از آغاز ارزشیابی نوبت دوم یا آموزانی که یکی از بستگان درجه اول آنها و همچنین دانش

های توانند عالوه بر نوبتشود، در آن نوبت ارزشیابی مردود نخواهند شد. این قبیل افراد میشهریورماه فوت می

 ارزشیابی مذکور در یک نوبت ارزشیابی دیگر همراه با غایبین موجه شرکت کنند. 

 (27ماده )

ی اول، دوم و تجدیدی و وضعیت انضباط حداکثر یک ماه پس از خاتمه ارزشیابی در دفتر هانمره ارزشیابی نوبت

 شود. ای ثبت میهای جداگانه به صورت رایانهآموزان در ستونثبت ارزشیابی مدرسه و کارنامه تحصیلی دانش

نتیجه قطعی ارزشیابی آموزان و دفتر ثبت ارزشیابی مدرسه حداکثر یک ماه پس از اعالم کارنامه دانش -تبصره

 گردد. رسد و با مهر مدرسه مهر میبه امضای مدیر و مسئول ثبت نمرات می

 (: 28ماده )

قبول شدگان ساعی و برجسته پایه اول راهنمایی تحصیلی با رعایت شرایط زیر و تقاضای کتبی ولی خود 

در صورت موفقیت به صورت جهشی به توانند در ارزشیابی شهریور ماه پایه دوم راهنمایی شرکت نمایند و می

 پایه سوم راهنمایی ارتقاء یابند: 

 باشد.  15و نمره نوبت دوم آنان در هر درس حداقل  18الف( معدل کل پایه اول آنان حدال 

 کسب ننماید.  16یک از مواد درسی نمره کمتر از ب( در ارزشیابی شهریور ماه پایه دوم در هیچ

ان ارزشیابی جهشی در ستون شهریور ماه دفتر ثبت ارزشیابی و کارنامه تحصیلی نمرات قبول شدگ -1تبصره 

 شود. ثبت، و با ذکر استناد به مفاد این ماده مهر و امضا می



 




شرایط جهش در مدارس راهنمایی تحصیلی وابسته به سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان به  -2تبصره 

 باشد: شرح ذیل می

 18یک از مواد درس نمره کمتر از بوده و در ارزشیابی نوبت دوم در هیچ 19آموز حداقل الف( معدل کل دانش

 نداشته باشد. 

یک از مواد درسی نمره شود، در هیچب( در ارزشیابی مربوط به جهش تحصیلی که در شهریور ماه برگزار می

 کسب ننماید.  17کمتر از 

 (: 29ماده )

های اول تا سوم دوره راهنمایی تحصیلی به ترتیب ل سن متعارف که برای پایهافراد مشروحه زیر با رعایت حداق

توانند با درخواست کتبی و تأیید مراجع مربوط ومعرفی اداره آموزش باشد، میسال تمام می13و  12، 11

ه آن وپرورش منطقه/ ناحیه/ شهرستان در ارزشیابی ورودی )تعیین پایه تحصیلی( که از کلیه درسهای مربوط ب

آموزان شرکت کنند و در صورت قبولی در اولین نوبت رسمی ارزشیابی، همراه با سایر دانش -آیدپایه به عمل می

شود و با رعایت شرایط مجاز به ادامه تحصیل خواهند د رکلیه درسهای هر پایه مدرک قبولی برای آنان صادر می

 بود. 

 قابل آنان تحصیلی مدرک و اندگذرانیده خارجی رسمدا در را خود تحصیالت از قسمتی که افرادی  -1

گونه مدرک تحصیلی که میزان باشد و یا هیچدر کمیسیون ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی نمی ارزشیابی

 تحصیالت خارجی آنها را مشخص کند نداشته باشند. 

 . شوند مدرسه وارد موقع به اندنتوانسته بیماری یا مدرسه به دسترسی عدم دلیل له که افرادی  -2

سوزی و... حصیلی آنان در اثر حوادثی از قبیل سیل، زلزله، جنگ، آتشت مدارک از بخشی که آموزانیدانش  -3

 ای از مدارک آنان وجود نداشته باشد. از بین رفته و هیچگونه سابقه

 . باشند ابتدایی پنجم مدرک دارای آنکه بر مشروط است شده ایجاد فاصله آنان تحصیل ادامه در که افرادی  -4

نامه به صورت یک ارزشیابی ورودی )تعیین پایه( در دوره راهنمایی تحصیلی طبق مفاد این آیین -1تبصره 

 نوبتی است ////// 



 




نمرات ارزشیابی ورودی )تعیین پایه( قبول شدگان در ستون مالحظات دفتر ارزشیابی آن سال و  -2تبصره 

این آیین نامه در ستون مالحظات درج  29نامه با اشاره به ماده شود. شماره معرفیمیکارنامه تحصیلی آنان ثبت 

 شود. و توسط مدیر مدرسه امضائ و مهر می

آموزی جهت ارزشیابی ناقص باشد و تا پایان ارزشیابی خرداد چنانچه مدارک تحصیلی خارجی دانش -3تبصره 

ارزشیابی مدارک خارجی مشخص نشود، ارزشیابی خرداد و  آموز توسط کمیسیونماه پایه تحصیلی قطعی دانش

آموز در ارزشیابی شهریور وی به عنوان ارزشیابی ورودی )تعیین پایه( محسوب خواهد شد و چنانچه دانش

تر به صورت یک نوبتی شرکت تواند جهت تعیین پایه در ارزشیابی دروس پایه پایینشهریور ماه قبول نشده می

 کند. 

سال اضافه  2آموزان استثنایی، به حداقل سن متعارف در هر پایه تحصیلی در این ماده در مورد دانش -4تبصره 

 شود. می

 (:30ماده )

آموزانی که به دالیل مختلف از قبیل عدم دسترسی به مدرسه، تکرار پایه و وقفه تحصیلی در شرایط سنی دانش

توانند در صورت قبولی در ارزشیابی خرداد ماه با حداقل د، میباالتر از سن متعارف پایه تحصیلی خود قرار دارن

(، در شهریورماه همان سال تحصیلی در ارزشیابی پایه باالتر در مدرسه قبلی یا مدرسه جدیدی که 14معدل )

اند، به صورت یک نوبتی شرکت کنند و در صورت احراز شرایط قبولی به پایه نام کردهبرای ادامه تحصیل ثبت

 ی ارتقاء یابند. بعد

تبصره : کارنامه و دفتر ارزشیابی تحصیلی برای شرکت کنندگان در ارزشیابی موضوع این ماده به صورت یک 

 گردد. نوبتی تنظیم می

 (: 31ماده )

توانند در کنند، میآموزانی که تا پایان شهریورماه شرایط قبولی پایه سوم راهنمایی تحصیلی را احراز نمیدانش

صورت داوطلب آزاد در ارزشیابی دنباله دروس خود شرکت کنند و ماه سال تحصیلی بعد بهیابی نوبت دیارزش

 درصورت کسب شرایط قبولی، گواهینامه پایان تحصیالت دوره راهنمایی تحصیلی را دریافت نمایند. 

سال 16ورماه دارای حداقل آموزان مدارس روزانه که تا پایان شهریاین مصوبه شامل آن دسته از دانش -1تبصره 

آموزان مدارس بزرگساالن، داوطبان آزاد، بزرگساالن شرکت کننده در ارزشیابی باشند و همچنین دانشتمام می

 شود.جامع ودارندگان کارنامه مردودی سال سوم راهنمایی درسالهای قبل می



 




کنند به شرط یی تحصیلی را کسب میماه شرایط قبولی پایه سوم راهنماافرادی که در ارزشیابی دی -2تبصره 

 نام کرده و ادامه تحصیل دهند. سال دوم در دبیرستانهای بزرگساالن ثبتتوانند از نیمدارا بودن سایر شرایط، می

 ةای درسی مربوط طرح خواهد شد. آموزان از تمام محتوای کتابسئوالت ارزشیابی این گونه دانش -3تبصره 

 (: 32ماده )

 شود: اوطبان آزاد دوره راهنمایی تحصیلی با رعایت بندهای زیر برگزار میارزشیابی د

آموزان است، شامل نامه که ناظر بر تحصیالت ضمن صال تحصیلی دانشهایی از این آیینالف( مواد و تبصره

 داوطلبانه آزاد نخواهد بود. 

 شود. ب( برای داوطلبان آزاد نمره ارزشیابی تکوینی منظور نمی

ای اند و برای آنان در این دروس نمرهاوطلبان آزاد از ارزشیابی انضباط و دروس ورزش و پرورشی معافج( د

 شود. منطور نمی

د( داوطلبان آزاد از گذراندن بخش عملی درس آمادی دفاعی معاف بوده و نمره بخش نظری به عنوان نمره این 

 درس منظور خواهد شد. 

ان مدارس بزرگسال پایه اول راهنمایی تحصیلی که واجد شرایط مندرج در ماده آموزداوطلبان آزاد و دانشه( 

توانند شهریورماه در ارزشیابی جهشی شرکت کنند و در صورت احراز شرایط باشند مینامه میاین آیین 28

 مندرج در ماده مذکور به پایه سوم راهنمایی ارتقاء یابند. 

 (: ارزشیابی جامع 33ماده )

 سال تمام سن داشته  18مدرک قبولی پایه پنجم ابتدایی مشروط بر آنکه حداقل  دارندگان

 توانند در زمان برگزاری ارزشیابی نوبت دوم یا شهریورماه پایه سوم راهنمایی باشند، می

صورت داوطلب آزاد در ارزشیابی جامع شرکت کنند و در صورت موفقیت کارنامه قبولی پایه سوم تحصیلی به

 یی تحصیلی را دریافت نمایند.راهنما



 




های هر سه پایه سؤاالت دروس تعلیمات دینی، اجتماعی، تاریخ و جغرافیا در ارزشیابی جامع از کتاب -1تبصره 

شود. سؤاالت سایر دروس نمره از پایه سوم طرح می 10نمره از پایه دوم و  5دوره راهنمایی تحصیلی به نسبت 

 ه سوم راهنمایی تحصیلی خواهد بود. آموزان پایهمانند سؤاالت دانش

 نامه اعالم خواهد شد. نتیجه ارزشیابی جامع، مطابق مقررات مربوط به داوطلبان آزاد و مفاد این آیین -3تبصره 

 (: 34ماده )

به قبول شدگان پایه سوم راهنمایی عالوه بر کارنامه، گواهینامه پایان تحصیالت دوره سه ساله راهنمایی 

 شود. اعطاء می تحصیلی نیز

 (: 35ماده )

ماه پس از آخرین ارزشیابی در آن سال پلمپ دفتر ثبت ارزشیابی تحصیلی و تربیتی مدرسه باید حداکثر یک

 شود بررسی، مسدود، مهر و امضاء گردد. شده و توسط فردی که از سوی اداره آموزش وپرورش مأمور می

 (: 36ماده )

نامه انجام ی بزرگساالن و مدارس ایرانی خارج از کشور طبق مفاد این آیینآموزان دوره عمومارزشیابی دانش

 گیرد. می

درس آموزش دفاعی از جدول مواد درسی مدارس ایرانی خارج از کشور و درس ورزش از جدول مواد  -تبصره

 شود. درسی دوره راهنمایی تحصیلی بزرگساالن )شبانه( حذف می

 (: 37ماده )

ی پایانی نوبت دوم و تجدیدی حداکثر به مدت شش ماه بعد از پایان سال تحصیلی نگهداری و هااوراق ارزشیابی

شود. کارنامه طور دائم نگهداری میشود، ولی دفاتر ثبت ارزشیابی مدرسه به سپس برابر مقررات امحاء می

 رسه حفظ گردد.آموز نیز تا مدتی که برابر مقررات تحویل ولی وی نشده است باید در مدتحصیلی دانش

 (: 38ماده )

نامه رسیدگی به تخلفات امتحانی مصوب شورای عالی آموزش وپرورش رفتار طبق آیین با متخلفان در ارزشیابی،

 شود. می



 




 (: 39ماده )

های پیشرفت تحصیلی دوره راهنمایی تحصیلی داخل و خارج از کشور بر عهده نظارت بر برگزاری ارزشیابی

 باشد. ش عمومی و با همکاری معاونت توسعه مشارکتهای مردمی میمعاونت آموزش وپرو

 های پیشرفت تحصیلی دوره راهمایی مراکز آموزشی نظارت بر ارزشیابی -تبصره

 سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان و سازمان آموزش وپرورش استثنایی 

 کشور)حسب مورد( به عهده سازمان مربوط خواهد بود. 

 (: 40ماده )

 شود. نامه مقررات مغایر لغو میبا تصویب این آیین

 نوع ارزشیابی پایانی هر درس در دوره راهنمایی تحصیلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 




یباسمه تعال  

 یابیو نوع ارزش یهفتگ س،یتدر ساعات

 یلیتحص ییدروس دوره راهنما یانیپا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 




 متوسطه اول دوره تحصیلي ارزشیابي نامه آیین

 فیتعر -1ماده 

است که  یریادگی یاددهی ندیفرآ ریناپذ ییبخش جدا ،یتیترب یلیتحص یابی: ارزشیتیو ترب یلیتحص یابیارزش 

بر  یو پرورش یآموزش یبه هدفها لیرفتار دانش آموز در جهت ن رییو قضاوت در مورد آموخته ها و تغ یداور

دانش  یآمادگ زانیاز م یبه منظور آگاه یصیشخت یابی: ارزشیصیتشخ یابی. ارزشردیپذ یاساس آن صورت م

: مجموعه اقدامات ینیتکو یابیشود. ارزش یتوسط معلم انجام م د،یمطالب جد سیآموز جهت شروع مناسب تدر

کنندگان به منظور بهبود  یابیارز ریاست که به صورت مستمر توسط معلم و دانش آموز و سا ییها تیو فعال

 ،یعملکرد یآزمونها ،یدرس فیکه شامل انجام تکال دیآ یدر طول هر نوبت به عمل م ،یریادگی یاددهی ندیفرا

باز و  یها یابیو ...(، ارزش یپژوهش یها تیمرتبط با درس خارج از کالس فعال یگروه ای یفرد یها تیفعال

باز دانش  یابیاز: در ارزشب یابیباشد. ارزش یدانش آموز م اءیو نظر اول یابیرفتار و خودارز یجیمشاهدات تدر

استفاده  زین یفرد ای یبه صورت گروه گریمنابع مرتبط د ریو سا یتوانند هنگام آزمون از کتاب درس یآموزان م

داشته باشد.  یو استنباط یبیترک ،یلیتحل ،یریجنبه تفس دیباز سؤاالت با یابیاست که در ارزش یهی. بدندینما

خود به  یریادگی زانیتا دانش آموزان بتوانند در باره م ستتوسط معلم ا یطیفرصت و شرا جادی: ایابیخودارز

شود و ناظر بر مشاهده و  یاست که توسط معلم انجام م ی: آزمونیبپردازند. آزمون عملکرد یابیقضاوت و ارز

است  یابیارزش ی(: نوعی)مشارکت یگروه یابیداوطلبانه است. ارزش ایمحوله  فیعمل دانش آموزان در انجام تکال

در  یبلکه به طور فعال و به صورت گروه ستندین یابیآن، دانش آموزان صرفا موضوع ارزش ییاجرا ندیفرا رکه د

هر  انیاست که در پا ییها یابی: عبارت از ارزشیانیپا یابیکنند. ارزش یم یشرکت و با هم همکار یابیامر ارزش

 .دیآ یبه عمل م 3مذکور در ماده  یاز نوبتها کی

 اهداف -2ه ماد

 یانجام م ریبا تأکید بر اهداف ز ،یلیتحص شرفتیپ یابیبر اصول حاکم بر ارزش یدانش آموزان مبتن یابیارزش

 شود:

 یآموزش یاصالح برنامه ها و روش ها یاطالعات برا دیو تول یجمع آور -1 - 2

 باالتر یلیدوره تحص ای هیاآنان به پ یارتقا یدر دانش آموزان برا یریادگیاز تحقق  نانیحصول اطم -2 - 2



 




 یریادگی یاددهی ندیاصالح و بهبود فرا -3 - 2

 در دانش آموزان یو گروه یبه صورت فرد یابیمهارت خودارز جادیا -4 - 2

 یها تیآنان در فعال ییدانش آموزان به منظور راهنما تیو خالق قیو پرورش استعدادها، عال صیتشخ -5 - 2

 ندیدر فرا یفرد یاصل تفاوت ها تیالتزام به رشد همه جانبه دانش آموزان و رعا دجایا -6 - 2 | ندهیحال و آ

 یریادگی یاددهی

دانش آموزان،  یتیترب یلیتحص یابیارزش -3اعتماد به نفس در دانش آموزان ماده  تیو تقو ینیآفر دیام - 7 - 2

 شود: یانجام م ریز یدر نوبت ها

 یابیارزش -خردادماه( ج  انیپا تینوبت دوم )لغا یابیارزش -ماه( ب  ید نایپا تینوبت اول )لغا یابیارزش - الف

 یجبران یشده اند و در کالسها دیدر خردادماه تجد یدروس ایکه در درس  یدانش آموزان ژهیو

مرداد  ایکه در خرداد  یدانش آموزان ژهیو یابیارزش -اول مرداد ماه( د  مهین تیکنند )لغا یشرکت م یتابستان

 جیموجه که حداکثر دو هفته پس از اعالم نتا نیبیاز غا یابیارزش -( ه ورماهیشهر 20 تیقبول نشده اند )لغاماه 

 انجام وریخرداد و شهر یها یابیارزش

 ینهم را احراز نم هیپا یقبول طیماه شرا وریشهر ایکه در نوبت مرداد  یدانش آموزان ژهیو یابیارزش -شود. و  یم

 کنند.

مدارس  یخواهد بود، ول ریدرس دا ینوبت اول ، کالس ها یانیپا یابیارزش امیدر ا -1اه( تبصره م ید 20 تیلغا

کالس  یدو هفته متوال زانیخاص اداره آموزش و پرورش محل حداکثر به م ونیسیتوانند با اخذ مجوز از کم یم

دانش  یایتوب به اولبه صورت مک رامدرسه موظف است مراتب  ریصورت مد نی. در اندینما لیدرس را تعط

 باشد. ینم ریدرس دا ینوبت دوم، کالس ها یابیارزش یبرگزار امیآموزان اطالع دهد. در ا

خاص اداره آموزش و پرورش  ونیسیکم صینوبت اول و دوم به تشخ یابیارزش ،یریدر مناطق گرمس -2تبصره  

 محل، حداکثر دو هفته زودتر برگزار خواهد شد.



 




که به  یخاص اداره آموزش و پرورش محل از دانش آموز ونیسیاند با اخذ مجوز از کمتو یمدرسه م -3تبصره 

 یابیماه قبل از شروع ارزش کیخواهد کرد، حداکثر  متیخود به خارج از کشور عز نیضرورت به اتفاق والد

 به عمل آورد.  یابینوبت دوم، ارزش یانیپا

 است: ریشرح ز به یانیپا یابیارزشونوع  یجدول مواد درس -4ماده 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 




 

دانش آموزان  یو مطالعات یپژوهش یها تیبه فعال ینیتکو یابینمره از نمره ارزش 5در طول هر نوبت  -1تبصره 

 ییو راهنما تیهدا یخود را در هر درس برا سیاز ساعات تدر یتوانند بخش ی. معلمان مابدی یاختصاص م

 ندیموزان، منظور نمادانش آ یو مطالعات یپژوهش یها تیفعال

را کسب نکند، تا  ینمره حدنصاب قبول 12و  11، 10 یها فیکه دانش آموز در دروس رد یصورت در -2. تبصره 

و ...( نسبت به جبران  یعمل ،یپژوهش ،یقیمعلم)تحق یشنهادیپ یمردادماه فرصت دارد با انجام پروژه ها انیپا

 یها تیآموز در فعال انشعملکرد د ی. معلم با بررسدیم نمامربوط اقدا یدرس ها ایخود در درس  یضعف ها

 . دینما یرا اعالم م یو یابیارزش جهیانجام شده، نت

 یبرا یو تفکر و سبک زندگ یفرهنگ و هنر، کار و فناور یمواد درس یابیارزش ینامه چگونگ وهیش - 3تبصره 

کتب  فیتالو  یزیتوسط دفتر برنامه ر 36ده و ما 33بند ه ماده  31، 30، 29داوطلبان آزاد، مشموالن مواد 

 شود. یو ابالغ م هیدفتر آموزش دوره اول متوسطه ته یبا همکار یدرس

سوال و بارم نمره درس  یطراح ،ییشنوا دهید بیدانش آموزان آس یها یژگیو و طیبا توجه به شرا - 4تبصره  

 باشد: یم ریانشا به شرح ز

 نمره( 10موضوع منتخب توسط دانش آموز ) کیتن درباره تعیین چند موضوع و نوشتن م - الف

 نمره(  10) ینوشتار یسواالت مربوط به مهارت ها یطراح -ب

 یم کیهر  یانیو پا ینیتکو یابیخواهد بود که سهم نمره ارزش 20 یهر درس بر مبنا یابینمره ارزش -5ماده 

 یبرنامه درس یخواهد بود که در راهنما شیافزا قابل ینیهر درس، سهم نمره تکو تیباشد، لیکن متناسب با ماه

نمره دانش  ،یابیارزش یاز نوبت ها کیگردد. چنانچه در هر  یآموزش و پرورش مشخص م یعال یرامصوب شو

تواند با  یبود، معلم مربوط م یبه صورت اعشار ،یانیو پا ینیتکو یابینمره ارزش نیانگیپس از محاسبه م یآموز

 را سرراست کند. یداند نمره و یدانش آموز در کالس، به هر نحو که صالح م یدرس تیتوجه به وضع

دو در  بیو در نوبت دوم با احتساب ضر کی بیهر درس در نوبت اول با احتساب ضر یابینمره ارزش -1تبصره  

 شود. یکارنامه درج م



 




 یابیهر نوبت، نمره ارزش یانیپا یابیارزش یمعلم موظف است حداکثر تا پنج روز قبل از برگزار -2تبصره  

 ای یهر دانش آموز را در صورت مرخص یها یابیارزش جینتا دیدهد. معلمان با لیرا به دفتر مدرسه تحو ینیتکو

 دهند.  لیتحو دیمدرسه به معلم جد ریانتقال، از طریق مد

 کیتوانند حداکثر  یخارج از مدرسه، معلمان م یها تیدانش آموزان در فعال یایبا توجه به نقش اول -3تبصره 

 دانش آموزان اختصاص دهند. یاینوبت، به نظر اول رهر درس را در ه ینیتکو یابینمره ارزش

دروس  یانیشود نمره پا یمحاسبه م ریپس از نوبت دوم، نمره هر درس به شرح ز یها یابیدر ارزش -4تبصره 

 2بر عدد  مینوبت دوم تقس ینیموجه( به عالوه نمره تکو نیبیغا ای) یدیتجد

 هخاص ادار ونیسیموجه )ثبت نام بدون حضور در کالس با مجوز کم بتیکه به علت غ یدانش آموز - 5تبصره  

 یدارا یانیپا یابیاست، لیکن در ارزش ینیتکو یابیفاقد نمره ارزش یلیآموزش و پرورش( در طول سال تحص |

 شود.  یهمان نوبت م ینیتکو یابیارزش نمره نیگزیجا یهر نوبت و یانیپا یابیاست، نمره ارزش |نمره 

 یمقررات از مدرسه ا تیبا رعا یانیپا یابیارزش یکه قبل از برگزار یدانش آموز ینیتکو یابینمره ارزش -6تبصره

معلم  یها یابیو ارزش یو یها یابیمنتقل شود، توسط معلم مدرسه مقصد بر اساس ارزش گریبه مدرسه د

 ت |شود.  یم نییمدرسه قبل )در صورت وجود( تع

( یانیپا یابیماه قبل از ارزش کیبار )حدود  کیمدرسه موظف است در طول هر نوبت حداقل  ریمد -7بصره 

 .دیدانش آموز در هر درس مطلع نما یلیتحص تیرا از وضع یو یدانش آموز و ول

نمره ها ثبت و امضا  ستیمعلم در ل لهیدانش آموزان در هر درس و در هر نوبت به وس یابینمره ارزش -8تبصره  

 شود. یدفتر مدرسه م میهر نوبت تسل یابیروز بعد از خاتمه ارزش 10و حداکثر 

 یابینمره از نمره ارزش 5درخشان، حداکثر  ینوبت اول و دوم مدارس استعدادها یها یابیارزشدر  -9تبصره  

 . ابدی یشده اختصاص م یساز ی)غن یتوسعه ا یبه محتوا | ،یانیپا

 یاست و توسط مدرسه برگزار م ینهم داخل هیهفتم و هشتم و نوبت اول پا یها هیپا یانیپا یابیارزش - 6ماده 

که  نینهم به صورت هماهنگ با سواالت واحد و برنامه مع هیپا یدینوبت دوم و تجد یانیپا یابیارزش |شود. 

 گردد. یرگزار مشود، در مدرسه ب یم میکل آموزش و پرورش استان طرح و تنظ |توسط اداره 



 




 بتنو یانیپا یابیسؤاالت ارزش ،یلیتحص یها هیاز پا کیتواند در هر  یمعاونت آموزش متوسطه م -1تبصره  

 به استان ها ارسال کند.  یرا طرح کرده و با اطالع قبل یچند ماده درس ای کی |دوم 

 ،ییخشان و مدارس استثنادر یمدارس استعدادها یماده برا نیا 1سوال موضوع تبصره  یطراح -2تبصره 

 شود.  یربط واگذار م یحسب مورد به مرکز و سازمان ذ

 شود.  یو توسط مدرسه برگزار م ی( به صورت داخل1)تبصره  هنگموجه دروس هما نیبیغا یابیارزش -3تبصره 

و پس از آن،  نوبت دوم یانیپا یابیشده همان نوبت و ارزش سینوبت اول از مطالب تدر یانیپا یابیارزش -7ماده  

 . دیآ یبه عمل م یکتاب درس یاز تمام محتوا

مدرسه با اطالع اداره آموزش و  ریمد ،یو عمل یشفاه ،یکتب یابیدارندگان نقص عضو مؤثر در ارزش یبرا -8ماده 

 یابیگونه افراد در صورت لزوم از ارزش نی. ادینما یمتناسب با نقص عضو فراهم م یالتیپرورش متبوع، تسه

دروس  ایاگر درس  یصورت نیشوند. در چن یباشند معاف م یقادر به انجام نم یکه از نظر جسم یعملدروس 

منظور  20نمره  یشفاه ای یکتب یابیارزش ی( داشته باشد، برایعمل - ی/ شفاه ی)کتب یابیمذکور دو نوع ارزش

به  یحالت صورت جلسه ا نیا درمنظور نخواهد شد،  یباشد نمره ا یدرس صرف عمل یابیشود و اگر ارزش یم

شود. عالوه بر  یماده در آن درج م نیفراهم شده مستند به ا التیو تسه میو دو نفر از معلمان تنظ ریمد یامضا

 حیدانش آموزان، توض لیقب نیا یلیو کارنامه تحص یابیآن الزم است موضوع در ستون مالحظات دفتر ثبت ارزش

 داده شود. 

 ییمتناسب با توانا دیماده با نیدانش آموز موضوع ا یو سالمت برا یبدن تیرس تربد یلعم یابیارزش -1تبصره 

و ابالغ خواهد  هیتوسط وزارت آموزش و پرورش ته یینامه اجرا وهیتوسط معلم مربوط انجام شود. ش یو یجسم

 شد. 

که در زمان  یزآمو( و دانش  یحرکت - یو معلول جسم یینایب دهید بی)آس ییدانش آموز استثنا - 2تبصره 

 یتواند از منش یکه قادر به نوشتن نباشد، م یشود به نحو یقبل از آن دچار سانحه ا ایو  یابیارزش یبرگزار

 . دیشود، استفاده نما یم نییمدرسه تع ریکه از طرف مد یمناسب

 به حضور در رپزشک معتمد قاد صیکه به تشخ یمدرسه از دانش آموز یتواند با مجوز شورا یم ریمد -3تبصره 



 




 یاز معلمان در خارج از مدرسه، از و یکیو با حضور  ینباشد، با درخواست ول یداخل یها یابیارزش جلسه

 به عمل آورد. یابیارزش

 ،یبدن یناسازگار ،یدانش آموز )اختالالت حرکت یخاص جسمان طیتواند با توجه به شرا یم ریمد -4تبصره  

و  یدانش آموز روزانه )عاد یمدرسه، برا یشورا دییتمد و با تاپزشک مع صی( به تشخیعدم تعادل جسمان

 حیصح یامال ،یا نهیدروس به صورت چند گز یابیارزش یاقدام به برگزار ،یداخل یها یابیدر ارزش |(، ییاستثنا

 .دیبالعکس نما ای یشفاه یبه جا یکردن نمره بخش کتب نیگزیجا ،یو غلط، تخصیص وقت اضاف

دانش  ی)به استثنا ستندیقادر به خواندن ن دیشد یکه به علت اختالل تکلم ییموزان استثنادانش آ - 5تبصره  

 یکه دارا یدانش آموزان -باشند. تبصره یمعاف م یفارس اتیدرس قرائت زبان و ادب یابیآموزان ناشنوا(، از ارزش

درس  یابیوزش و ارزشهستند، از آم ییشنوا دهید بیآس ایو  یینایب دهید بیآس ،یحرکت -یجسم تیمعلول

کتاب که توسط  یاز محتوا ییتوانند در بخش ها یدانش آموزان م لیقب نیباشند. ا یمعاف م یدفاع یآمادگ

 .ابندیشود، در کالس حضور  یمشخص م ییسازمان آموزش و پرورش استثنا

 ینامه ها وهیابر شبر یمذکور در قانون اساس ینید یها تیدانش آموزان اقل ینید ماتیتعل یابیارزش -9ماده 

شود. دانش آموزان  یم دیو کارنامه آنان ق یابیوزارت آموزش و پرورش انجام و نمره آن در دفتر ثبت ارزش

منظور نخواهد  یدرس نمره ا نیا یبرا ندرس قرآن معاف هستند و در کارنامه آنا یابیمذکور از شرکت در ارزش

 یشرکت و یبرا یمنع ،یدرس معارف اسالم یابیدر ارزشدانش آموز به شرکت  لیدر صورت تما -شد. تبصره 

 نخواهد بود. 

و با  ریاو، توسط مد یمقررات از سو تیرعا زانیاز رفتار دانش آموز در هر نوبت بر اساس م یابیارزش -10ماده 

 ریواصله از معلمان و سا یدانش آموزان و بر اساس گزارش ها یایاول ،یتیترب ی، مرب اوناز مع ینظر خواه

، "یعال"از موارد  یکیبوده و شامل  یفیانضباط به صورت ک تیشود.گزارش وضع یکارکنان مدرسه انجام م

 باشد. یم شتریو تالش ب ییبه راهنما ازین "و  "خوب"، "خوب اریبس"

 کند.  یم نییمدرسه تع یانضباط را شورا تیوضع نییاز عوامل مذکور در تع کیرنحوه و سهم ه -1تبصره  

است، موارد به  شتریو تالش ب ییبه راهنما ازین "از  یدانش آموز حاک یانضباط تیکه وضع یدر موارد -2تبصره 

 شود. یگزارش م یو یول



 




و دفتر ثبت  یلیکارنامه تحص رد یشود ول یمنظور نم یابیانضباط در محاسبه معدل ارزش تیوضع -3تبصره  

(، طرح جامع، داوطلبان هیپا نیی)تع یورود یابیر ارزششرکت کنندگان د یبرا -گردد. تبصره یدرج م یابیارزش

 شود. یانضباط منظور نم تیوضع 31آزاد و مشموالن ماده 

را  یابیاوراق ارزش یبه هر علت ،یانیپا یابیروز پس از انجام هر ارزش 5چنانچه معلم مربوط ظرف  -11ماده  

خود، اوراق  صیبه تشخ دیپرورش متبوع، بامدرسه ضمن گزارش موضوع به اداره آموزش و  ریتصحیح نکند، مد

 قرار دهد. طیاز معلمان واجد شرا یکی اریدر اخت حیرا جهت تصح یابیارزش

 ریآن نوبت خواهد بود. مد جهیروز پس از اعالم نت 5حداکثر  ،یانیپا یابیمهلت اعتراض به نمرات ارزش -12ماده  

خود در  صیبه تشخ ایمعلم مربوط  ارینظر در اخت دیمعترضان را جهت تجد یابیمدرسه موظف است اوراق ارزش

اختالف نظر،  ایاز معلمان همان درس قرار دهد. در صورت اعتراض مجدد  گرینفر د کیمعلم مربوط و  اریاخت

 االجراست. الزمکننده و  نیینظر معلم سوم از همان درس تع

و نمره اعالم شده،  ستندیبل اعتراض نقا یو عمل یو نمرات دروس شفاه ینیتکو یابینمرات ارزش -تبصره  

 است. یقطع

 باشد: ریز طیشرا یشود که دارا یدر خردادماه قبول شناخته م یدانش آموز -13ماده 

 کمتر از ده نباشد.  یمعدل کل و - الف

 کمتر از ده نباشد. بیبدون ضر یاز مواد درس کی چینوبت دوم او در ه یابینمره ارزش -ب 

 نباشد.  30کمتر از  یاز مواد درس کی چیدر ه یو انهینمره سال -ج

 هر درس حاصل جمع نمره نوبت اول و دو برابر نمره نوبت دوم خواهد بود. انهینمره سال -1تبصره 

بر سه  میهمه دروس )به جز انضباط( تقس انهیمعدل کل دانش آموز عبارت است از مجموع نمره سال -2تبصره  

 .هیآن پا یدرس وادبرابر تعداد م

هفتم، هشتم و نهم حداقل ده  یها هیماه در پا وریشهر ایدر خرداد  یهرگاه معدل کل دانش آموز -14ماده  

( باشد و در دو درس نمره کمتر 12حداقل دوازده ) یمعدل کل و ایدرس نمره کمتر از ده  کی( باشد و در 10)

 شود.  یاز ده کسب کند، قبول شناخته م



 




ماده استفاده کند.  نیتواند در هر درس دو بار از مفاد ا یدوره اول متوسطه م آموز در طول نشدا -1تبصره 

 باشد.  یم 5ماده در هر درس، منوط به کسب حداقل نمره  نیبار دوم از ا یاستفاده برا

دانش  یول یو با درخواست کتب 13ماده در خردادماه به شرط احراز بند ج ماده  نیاستفاده از مفاد ا -2تبصره 

 بالمانع است. آموز

 شود. یدرج م ،یلیو کارنامه تحص یابیماده در دفتر ثبت ارزش نیاستفاده از مفاد ا -3تبصره 

 لیقب نیا یجبران ضعف درس نهیالزم، زم یزیو برنامه ر ایاول یمدارس موظفند با همکار رانیمد -4تبصره  

درخشان، به  یشتم و نهم مدارس استعدادهاهفتم، ه هیادانش آموزان پ -15دانش آموزان را فراهم آورند. ماده 

 را دارا باشند: ریز طیمدارس را خواهند داشت که شرا نیدر ا لیاجازه ادامه تحص یشرط

 نباشد. 19معدل کل آنان در خردادماه کمتر از  - الف

د. تبصره نباش 12کمتر از  بیبدون ضر ،یاز مواد درس کی چیآنان در ه وریشهر اینوبت دوم  یابینمره ارزش -ب

 یباشد، اجازه ادامه تحصیل در مدارس استعدادها 16که معدل کل خردادماه آنها کمتر از  یدانش آموزان -1

نداشته باشد، در  زیرا ن یعاد مدارس یقبول طیدرخشان را نخواهند داشت. چنانچه دانش آموزان مذکور شرا

 یبه مدارس عاد ،یمعدل ایو با هر نمره کنند  یدرخشان شرکت م یمدرسه استعدادها ورماهیامتحانات شهر

 دهند. یم لیشوند و ادامه تحص یم تیهدا

 12چند درس آنان در خردادماه کمتر از  ای کیماده که نمره  نیا« الف»دانش آموزان مشمول بند  - 2تبصره 

 ایر آن درس شرکت و د ورماهیدر امتحانات شهر دیدرخشان با یدر مدرسه استعدادها لیادامه تحص یباشد، برا

نمره  یشرکت کنند ول ورماهیشهر اناتدانش آموزان چنانچه در امتح نیرا کسب کنند. ا 12دروس حداقل نمره 

شرکت نکنند، اجازه ادامه تحصیل در مدارس  ورماهیدر امتحانات شهر ایرا کسب نکنند  ینصاب قبول

شود و طبق  یاساس ضوابط ملحوظ م صورت نمرات آنان بر نیدرخشان را نخواهند داشت. در ا یاستعدادها

 . دخواهند دا لیادامه تحص یمقررات، در مدارس عاد

تا  10 نینشوند، با داشتن نمره ب ورماهیدر شهر یکه موفق به کسب نمره نصاب قبول یدانش آموزان -3تبصره 

ر دو درس و د 12تا  10 نیبا داشتن نمره ب نیدر خردادماه و همچن 17درس و حداقل معدل کل  کیدر  12

 دهند. لیادامه تحص اندرخش یتوانند در مدارس استعدادها یدر خردادماه، م 18حداقل معدل کل 



 




در خردادماه، موظف به شرکت در امتحانات  12تا  10 نیکسب نمرات ب لیکه به دل یدانش آموز - 4تبصره  

 یدر مدارس استعدادها یو لیصرفا مالک ادامه تحص ورماهیدر شهر یاست، نمرات مأخوذه و ورماهیشهر

 در معدل کل او ندارد. یریدرخشان خواهد بود و تأث

 شود.  یم یطراح یدرس یکتاب ها یفقط از محتوا ورماهیشهر یابیسؤاالت ارزش - 5تبصره  

 یبه حدنصاب قبول یدروس ایدر درس  یو انهینمره سال اینوبت دوم  یابیکه نمره ارزش یدانش آموز -16ماده 

نوبت  اتدروس شرکت کند. نمر ایآن درس  یدیتجد یابیدر ارزش دیشود و با یشناخته م دیشد، تجدبا دهینرس

دروس در  اینمره خرداد ماه همان درس  یگردد و به جا یدو درج م بیبا ضر یدیدر ستون تجد یدیتجد

قبول شناخته  14و مفاد ماده  13الف وب ماده  یمندرج در بندها طیمعدل کل محاسبه و در صورت احراز شرا

 شود. یم

 یابیشود که ارزش یبرگزار م یمنطقه آموزش ایهر دانش آموز در همان شهرستان  یدیتجد یابیارزش -17ماده  

مدرسه مربوط  یدیتجد یابیموجه نتواند در ارزش لیکه دانش آموز به دل یاست. در صورت دهینوبت دوم را گذران

اداره  یاز مدرسه مربوط و با معرف یدیمشخصات و مواد تجد یعکس دار )حاو ی. با اخذ گواهدیشرکت نما

 نیچن یدیتجد ی. نمره هادیاز مدارس شرکت نما یکی یدیتجد یابیدر ارزش ندتوا یآموزش و پرورش مقصد م

که  یاداره آموزش و پرورش مقصد، به اداره آموزش و پرورش مبدا جهت ابالغ به مدرسه ا قیاز طر یدانش آموز

و  یو گرید یگردد تا مدرسه مذکور با توجه به نمره ها یکرده است، ارسال م یم لیبال تحصدانش آموز ق

 . دینما جهیمقررات اعالم نت ریسا تیرعا

موجه داشته باشد، نمره  ریغ بتیغ یدوم درس اینوبت اول  یانیپا یابیدر ارزش یچنانچه دانش آموز -18ماده 

 ینیتکو یابینمره ارزش نیانگیدر آن درس از م یشود و نمره و یمآن درس )ورقة امتحان( صفر محسوب  یانیپا

 خواهد شد. نییعآن نوبت و نمره صفر، ت

نمره دانش آموز به  رد،یپذ یصورت م یعمل - ی/ شفاه یآنها به صورت کتب یابیکه ارزش یدر دروس -تبصره 

 یانیبوده به عالوه نمره پا بیکه غا یآن نوبت به عالوه نمره صفر بخش ینیشود نمره تکو یمحاسبه م ریصورت ز

  2بر عدد  میکه حاضر بوده تقس یبخش



 




تمام مواد  ایچند  ک،یهر دو نوبت در  ایدوم  ایموجه در نوبت اول  بتیغ تکه به عل یدانش آموز -19ماده 

 یبرا یو اهورمیشهر ایمرداد  یابینمرات ارزش ای ینوبت بعد یابینداشته باشد، نمرات ارزش یابینمره ارزش یدرس

 شود.  یم جهیاعالم نت 16و  13مواد  طیگردد و برابر شرا یدوم منظور م اینوبت اول 

شرکت  ورماهینوبت دوم و شهر یاز مواد درس کی چیه یابیبا عذر موجه در ارزش یاگر دانش آموز -20ماده 

 یلیوقفه تحص یو یبرا یلینداشته باشد، آن سال تحص ایدر نوبت اول نمره داشته  نکهینکند، صرف نظر از ا

 شود.  یمحسوب م

نوبت  یابیارزش یثبت نام و قبل از برگزار ازبعد  یبدون عذر موجه در فاصله زمان یچنانچه دانش آموز -21ماده 

ترک  یو یبرا یلیداشته باشد آن سال تحص ینیتکو یابیاول، مدرسه را ترک کند هر چند که نمره ارزش

نوبت اول، بدون  یابیارزش یبعد از برگزار یشود. اگر دانش آموز یصادر نم یردودشده و کارنامه م یتلق لیتحص

شرکت نکند، آن  ورماهینوبت دوم و شهر یاز مواد درس کی چیه یابیو در ارزش دعذر موجه مدرسه را ترک کن

 شود.  یصادر م یکارنامه مردود یو یبرا یلیسال تحص

 بتیغ یچند ماده درس ای کی. در ورماهیشهر اینوبت دوم  یداخل یاه یابیکه در ارزش یاز دانش آموز -22ماده 

 یابیآن نوبت، ارزش انیمدرسه تا دو هفته پس از پا یموافقت شورا ومدرسه  ریمد شنهادیموجه داشته باشد، با پ

 . دیآ یبه عمل م

صورت موافقت  توانند در یم ورماه،ینوبت دوم و شهر یابیموجه داوطلب آزاد در ارزش نیبیغا -23ماده 

 ای درس یابیدر ارزش ،یابیارزش امیا انیخاص اداره آموزش و پرورش محل، تا دو هفته پس از پا ونیسیکم

 دروس مربوط شرکت کنند. 

بالفاصله پس از  ند،ینما یشرکت م یتابستان یجبران یکه در کالس ها یدیاز دانش آموزان تجد - 24ماده 

گونه دانش آموزان در ستون  نیا ی. نمره قبولدیآ یبه عمل م یابیمربوط ارزش مقررات ریسا تیاتمام دوره، با رعا

 ماه درج خواهد شد. وریشهر

اجازه دارند مجددا در  ند،یکسب ننما ینمره قبول یدروس ایدر درس  یابیارزش نیکه در ا یدانش آموزان -تبصره 

 دروس شرکت کنند.  ای( آن درس وری)شهر یابیارزش ینوبت بعد



 




از دانش آموزان روزانه که  ،یداخل یها یابیمدرسه در ارزش یتواند با موافقت شورا یمدرسه م ریمد -25 ماده

آنان  یابیاوراق ارزش ایبرگزار نشده و  یعیطب یایبال ایمترقبه  ریحوادث غ لیآنان به علل مختلف از قب یابیزشار

مجدد به  یابیارزش ،یابیارزش امیا انیپس از پا ماه کیفرصت و حداکثر تا  نیمعدوم شده است، در اول ایمفقود 

 عمل آورد. 

مربوط، مسابقات  یآموزش یو دوره ها ادهایشرکت در المپ لیموجه از قب لیکه به دال یدانش آموزان - 26ماده 

خاص اداره آموزش و پرورش، موفق به شرکت در  ونیسیکم صیآن با تشخ ریو نظا یورزش ،یفرهنگ ،یعلم

 یشرکت کنند. قبول یبعد یابی، در نوبت ارزش22توانند عالوه بر استفاده از ماده  یشوند، م یوط نممرب یابیارزش

 نوبت قبل محسوب خواهد شد. یابیدر ارزش یآنان به عنوان قبول

 یمفقود م ای ریاس د،یشه یلیاز بستگان درجه اول آنها در طول سال تحص یکیکه  یکسان یتمام -27ماده  

 اینوبت دوم  یابیماه قبل از ارزش کیاز بستگان درجه اول آنها در فاصله  یکیکه  یدانش آموزان نیگردد و همچن

توانند عالوه بر نوبت  یافراد م لیقب نیمردود نخواهند شد. ا ،یابیشود، در آن نوبت ارزش یم فوتماه  وریشهر

 رکت کنند. موجه ش نیبیهمراه با غا گرید یابینوبت ارزش کیمذکور، در  یابیارزش یها

 مهماه پس از خات کیانضباط حداکثر  تیو وضع یدیاول، دوم و تجد ینوبت ها یابینمره ارزش - 28ماده 

 انهیجداگانه به صورت را یدانش آموزان در ستون ها یلیمدرسه و کارنامه تحص یابیدر دفتر ثبت ارزش یابیارزش

 جهیماه پس از اعالم نت کیمدرسه حداکثر  یابیارزشکارنامه دانش آموزان و دفتر ثبت  -شود. تبصره یثبت م یا

 شود.  یرسد و با مهر مدرسه ممهور م یو مسئول ثبت نمرات م ریمد یبه امضا ،یابیارزش یقطع

توانند در  یخود م یول یکتب یو تقاضا ریز طیشرا تیهفتم با رعا هیو برجسته پا یقبول شدگان ساع -29ماده 

 .ابندینهم ارتقا  هیبه پا یبه صورت جهش تیو در صورت موفق ندیم شرکت نماهشت هیپا ورماهیشهر یابیارزش

 |باشد.  10و نمره نوبت دوم آنان در هر درس حداقل  18هفتم آنان حداقل  هیمعدل کل پا - الف

 . دیکسب ننما 19نمره کمتر از  یاز مواد درس کی چیهشتم در ه هیماه پا وریشهر یابیدر ارزش -ب

 ،یلیو کارنامه تحص یابیدفتر ثبت ارزش ورماهیدر ستون شهر یجهش یابیت قبول شدگان ارزشنمرا -1تبصره 

 شود. یماده، مهر و امضا م نیثبت و با ذکر استناد به مفاد ا



 




 است: ریدرخشان به شرح ز یجهش دانش آموزان در مدارس استعدادها طیشرا -2تبصره 

 یاز مواد درس کی چینوبت دوم در ه یابیبوده و در ارزش 19هفتم در خرداد ماه، حداقل  هیمعدل کل پا - الف

شود،  یماه برگزار م وریکه در شهر یلیمربوط به جهش تحص یابیدر ارزش -نداشته باشند. ب 18نمره کمتر از 

 . ندیکسب ننما 17از  کمتر نمره یاز مواد درس کی چیدر ه

سال  14نهم  هیو پا 13هشتم  هیپا 12هفتم  هیپاحداقل سن متعارف ) تیبا رعا ریافراد مشروحه ز -30ماده 

 یابیاداره آموزش و پرورش محل، در ارزش یبا معرف ،یخود و درخواست کتب ییتوانند بر اساس توانا یم |تمام( 

 یورود یابی(، در ارزشید ور،ی)خرداد، شهر ینوبت رسم نیدر اول منه هیفرصت و در پا نیدر اول یداخل یها

 شود. یآنان صادر م یبرا یدرس ها، مدرک قبول هیدر کل ی( شرکت کنند و در صورت قبولیلیتحص هیپا نیی)تع

آنان قابل  یلیاند و مدرک تحص دهیگذران یخود را در مدارس خارج التیاز تحص یکه قسمت یافراد -1

 انزیکه م یلیگونه مدرک تحص چیه ایباشد  ینم یخارج یلیمدارک تحص یابیارزش ونیسیدر کم یابیارزش

 آنها را مشخص کند نداشته باشند. یخارج التیتحص

 نتوانسته اند به موقع وارد مدرسه شوند. یماریب ایمدرسه  به یعدم دسترس لیکه به دل یافراد -2 

و  یزلزله، جنگ، آتش سوز ل،یس لیاز قب یآنان در اثر حوادث یلیاز مدارک تحص یکه بخش یدانش آموزان -3 

 از مدارک آنان وجود نداشته باشد. یگونه سابقه ا چیرفته و ه نیاز ب |...

 باشند.  ییمدرک ششم ابتدا یشده است مشروط بر آنکه دارا جادیآنان فاصله ا لیکه در ادامه تحص یافراد -4

و  یابیاست و مواد ارزش ینوبت کینامه به صورت  نییآ نی( طبق مفاد اهیپا نیی)تع یورود یابیارزش -1تبصره 

تر،  نییپا هیتواند در پا یمدرسه م ،یدآنان مانند داوطلبان آزاد خواهد بود. در صورت مردو یقبول طیشرا

 به عمل آورد.  یورود یابیارزش

آن سال و  یابیدفتر ارزش ورماهی( قبول شدگان در ستون شهرهیپا نیی)تع یورود یابینمرات ارزش -2تبصره 

 اتنامه در ستون مالحظ نییآ نیا 30ه با اشاره به ماده نام یشود. شماره معرف یآنان ثبت م یلیکارنامه تحص

 شود. یمدرسه امضا و مهر م ریدرج و توسط مد



 




خرداد  یابیارزش انیناقص باشد و تا پا یابیجهت ارزش یدانش آموز یخارج یلیچنانچه مدارک تحص -3تبصره  

مشخص نشود،  یخارج یلیمدارک تحص یابیارزش ونیسیدانش آموز توسط کم یقطع یلیتحص هیپا |ماه 

( محسوب خواهد شد و چنانچه دانش آموز هیپا نیی)تع یورود یابیارزش وانبه عن یو وریخرداد و شهر یابیارزش

 کیتر به صورت  نییپا هیپا دروس یابیدر ارزش هیپا نییتواند جهت تع یقبول نشود، م ورماهیشهر  یابیدر ارزش

 .کند شرکت ینوبت

سال اضافه  2ماده  نیدر ا یلیتحص هیبه حداقل سن متعارف در هر پا ،ییوزان استثنادر مورد دانش آم -4 تبصره

 شود.  یم

در  یلیو وقفه تحص هیبه مدرسه، تکرار پا یعدم دسترس لیمختلف از قب لیکه به دال یدانش آموز -31ماده 

خردادماه  یابیدر ارزش یولتواند در صورت قب یم رد،خود قرار دا یلیتحص هیباالتر از سن متعارف پا یسن طیشرا

مدرسه  ای یباالتر در مدرسه قبل هیپا یابیدر ارزش ،یلیهمان سال تحص ورماهی(، در شهر14با حداقل معدل )

 طیشرکت کند و در صورت احراز شرا ینوبت کیثبت نام کرده است، به صورت  لیادامه تحص یکه برا یدیجد

 یابیشرکت کنندگان در ارزش یبرا یلیتحص یابینامه و دفتر ارزشکار -. تبصره ابدی ارتقا یبعد هیبه پا یقبول

 شود. یم میتنظ ینوبت کیماده، به صورت  نیموضوع ا

توانند به صورت  یکنند، م ینهم را احراز نم هیپا یقبول طیشرا ورماه،یشهر انیکه تا پا یدانش آموزان -32ماده  

خود که سواالت آن از  ماندهیدروس باق یابیبعد، در ارزش یلیماه سال تحص ینوبت د یابیداوطلب آزاد در ارزش

 التیتحص انیپا نامهیگواه ،یقبول طیطرح خواهد شد، شرکت و در صورت کسب شرا یکتاب درس یتمام محتوا

 کنند.  افتیدوره اول متوسطه را در

سال 19حداقل  یدارا اهورمیشهر انیکه تا پا انهمصوبه شامل آن دسته از دانش آموزان مدارس روز نیا -1تبصره 

 یابیدانش آموزان مدارس بزرگسال، داوطلبان آزاد، بزرگساالن شرکت کننده در ارزش نیباشند و همچن یتمام م

 شود. یقبل م ینهم در سال ها یجامع و دارندگان کارنامه مردود

 ریشرط دارا بودن ساکنند، به  یرا کسب م همن هیپا یقبول طیماه شرا ید یابیکه در ارزش یافراد -2تبصره  

 لیبزرگسال دوره دوم متوسطه ثبت نام کرده و ادامه تحص یها رستانیسال دوم در دب میتوانند از ن یم ط،یشرا

 دهند. 



 




 شود یبرگزار م ریز یبندها تیداوطلبان آزاد، با رعا یابیارزش -33ماده 

دانش آموزان است، شامل  یلیسال تحصضمن  التینامه که ناظر بر تحص نییآ نیاز ا ییمواد و تبصره ها - الف

 داوطلبان آزاد نخواهد بود. 

 شود. یمنظور نم ینیتکو یابیداوطلبان آزاد نمره ارزش یبرا -ب 

دروس نمره  نیآنان در ا یاو سالمت معاف اند و بر یبدن تیانضباط و درس ترب یابیداوطلبان آزاد از ارزش -ج 

 شود. یمنظور نم یا

 نیبه عنوان نمره ا یمعاف بوده و نمره بخش نظر یدفاع یدرس آمادگ یگذراندن بخش عمل داوطلبان آزاد از -د

 درس منظور خواهد شد. 

نامه  نییآ نیا 29مندرج در ماده  طیهفتم که واجد شرا هیداوطلبان آزاد و دانش آموزان مدارس بزرگسال پا -ه

 مندرج در ماده طیو در صورت احراز شرا شرکت کنند یجهش یابیدر ارزش ورماهیتوانند شهر یباشند، م یم

 . ابندینهم ارتقاء  هیبه پا مذکور

(، مشروط بر آن که دیو جد می) نظام قد ییششم ابتدا هیپا یجامع دارندگان مدرک قبول یابیارزش -34ماده 

جامع  یابیمقررات و به صورت داوطلب آزاد در ارزش تیتوانند با رعا یسال تمام سن داشته باشند، م 18حداقل 

 یمبنا -1شوند. تبصره  جهیشود، شرکت کنند و برابر ضوابط اعالم نت یم اربرگز ورماهیشهر ایکه در خرداد 

و مطالعات  یسؤاالت دروس معارف اسالم -2خواهد بود. تبصره  یلیمحاسبه سن، اول مهرماه هر سال تحص

 رهنم 5هفتم،  هینمره از پا 5وسطه به نسبت دوره اول مت هیهر سه پا یجامع از کتاب ها یابیدر ارزش یاجتماع

نهم  هیدروس همانند سؤاالت دانش آموزان پا ریشود. سؤاالت سا ینهم طرح م هینمره از پا 10هشتم و  هیاز پا

 خواهد بود. 

 یاعطا م زیدوره اول متوسطه ن التیتحص انیپا نامهینهم عالوه بر کارنامه، گواه هیبه قبول شدگان پا -35ماده 

 د. شو



 




در آن  یابیارزش نیماه پس از آخر کیحداکثر  دیمدرسه با یتیتربو  یلیتحص یابیدفتر ثبت ارزش -36ماده 

مسدود، مهر و امضا  ،یشود، بررس یاداره آموزش و پرورش مأمور م یکه از سو یسال، پلمپ شده و توسط فرد

 گردد.

خارج از کشور، طبق مفاد  یرانیسال و مدارس اداوطلبان آزاد، دانش آموزان مدارس بزرگ یابیارزش -37ماده  

خارج از کشور و درس  یرانیمدارس ا یاز جدول مواد درس یدرس دفاع -شود. تبصره  ینامه انجام م نییآ نیا

 شود. یدوره اول متوسطه مدارس بزرگسال حذف م یو سالمت از جدول مواد درس یبدن تیترب

و سپس برابر  یحداکثر به مدت شش ماه نگهدار یدیت دوم و تجدنوب یانیپا یها یابیاوراق ارزش -38ماده  

 یلیشود. کارنامه تحص یم یمدرسه به طور دائم نگهدار یابیارزش جیدفاتر ثبت نتا یشود، ول یمقررات امحا م

 شود.  یدر مدرسه نگهدار دینشده است با یو یول لیکه برابر مقررات تحو یتا مدت زیدانش آموز ن

آموزش و  یعال یمصوب شورا ،یامتحان تخلفاتبه  یدگینامه رس نییطبق آ ،یابیخلفان در ارزشبا مت -39ماده 

 شود. یپرورش رفتار م

)داخل و خارج کشور( برعهده معاونت  یتیترب یلیتحص شرفتیپ یها یابیارزش ینظارت بر برگزار -40ماده 

الملل و مدارس خارج از کشور  نیب مرکز امور یآموزش متوسطه و مرکز سنجش آموزش و پرورش و با همکار

 باشد.  یم

)حسب  ییو مدارس استثنا رخشاند یمدارس استعدادها یلیتحص شرفتیپ یها یابینظارت بر ارزش -تبصره 

 ییدرخشان و دانش پژوهان جوان و سازمان آموزش و پرورش استثنا یاستعدادها یمورد( به عهده مرکز مل

 کشور خواهد بود. 

 شود. یلغو م رینامه، مقررات مغا نییآ نیا بیبا تصو -41ماده 

 

 

 

 



 




 

 آیین نامه آموزش دوره متوسطه )روزانه(

 1321/3/11 خیآموزش و پرورش، تار یجلسه شورایعال239) ( نیو دوم ینهصد و س مصوب

 سه دوره یآموزش ننامهییآ یاز مواد و تبصرهها یدر برخ راتییدوره دوم متوسطه با اعمال تغ یآموزش ننامهییآ

 و0381/8/3   یآموزش و پرورش، تاار یعالیشورا666)، مصوب جلسه  یواحد –یمتوسطه روزانه )سال ساله

 آموزش و پرورش و نیادیهمسو با مفاد سند تحول بن0331/00/10،   یمذکور، تار یشورا856جلسه   هیاصالح

 .شده است نیو تدو هیته ریبا هدفها و ساختار ز ،یآموزش دیساختار نظام جد راتییبا تغ مطابق

 :اول ـ هدفها، اصول و ساختار فصل

 :یهدف کل1- ماده

 ندیفرآ یساز نهیو نهاد تیتقو یبرا یو حقوق یقانون یو امکانات الزم و بسترها نههایزم ط،یآوردن شرا فراهم

 و یفن ،یدوره )نظر نیا یدانشآموزان، توسعه آموزشها یتیششگانه ترب یدر ساحتها تیو ترب میتعل

 کشور، با توجه به یو فرهنگ یاجتماع ،یاقتصاد یازهایمتناسب با ن ت،یفیک یکاردانش( و ارتقا ،یرفهاح

 یتیجنس یهایژگیو و یسن طیو شرا ازهاین ،یآموزش یمحتوا نیتناسب ب تیمناطق و رعا ییایجغراف اتیمقتض

 :ریبراساس اصول ز دانشآموزان،

 ؛یزندگ یآداب و مهارتها تیقوو ت ینید تیو ترب هیبر امر تزک دی( تأکالف

 در  یو عالقاه و اساتعداد افاراد و اداماه تحصا کشاوریازهاایو اشتغال، برحسب ن ی( توسعه مهارتآموزب

 ؛یو فن یعلم یشرفتهایبا توجه به پ ط،یو امکانات مح طیبر اساس شرا ،یآموزشعال

 ؛یفهاو حر یفن یو منزلت آموزشها یفیسطح ک یو ارتقا تیکم شی( افزاج



 




 نهیخارج از مدرسه، با فراهم آوردن زم یآموزشها یمتوسطه و سامانده یآموزشها تی( توسعه و تقود

 9سازمانها و دستگاهها. ریاز مشارکت، امکانات و منابع سا یحداکثر استفاده

 :ساختار2- ماده

 شاود،یما ادهینام« وساطهنظاام مت» به اختصاار  ننامه،ییآ نیآموزش و پرورش دوره دوم متوسطه که در ا نظام

 :راستیبه شرح ز«کاردانش»و  «یو حرفها یفن» ،«ینظر» یلیسه شاخه تحص یدارا

 و «یعلوم تجربا» ،«یو علوم انسان اتیادب»  ،»کیزیا ف یاضیر»رشته 4مشتم  بر   ،یشاخه متوسطه نظر -الف

 .شوندیم هدینام «رستانیدب»شاخه  نیکه مدارس مربوط به ا «یو معارف اسالم علوم»

 .شوندیم دهینام «یو حرفها یهنرستان فن»شاخه  نیکه مدارس مربوط به ا یو حرفها یشاخه متوسطه فن -ب

 .شوندیم دهینام« هنرستان کاردانش»شاخه  نیشاخه متوسطه کاردانش که مدارس مربوط به ا -ج

 یتحصیل یشاخهها یهدفها

 :یشاخه نظر ی( هدفهاالف

 انشیب ،یفضاال  اخالقا ،یتایترب یهاایساتگیشا تیو تقو ییشناسا ،یش عمومسطح فرهنگ و دان یا اعتال0

 مناسب؛ یبه زندگ یابیدست یدانشآموزان برا یو اجتماع یاسیس

 یلیتحصا یرهایآنان باه مسا تیهدا یمساعد برا نهیزم جادیا شناخت بهتر استعداد و عالقه دانشآموزان و ا0

 مناسب؛

 .یدر آموزش عال  یادامه تحص یموزان برادانشآ ینسب یآمادگ جادیا ا3

 :یو حرفها یشاخه فن ی( هدفهاب

 انشیب ،یفضاال  اخالقا ،یتایترب یهاایساتگیشا تیو تقو ییشناسا ،یسطح فرهنگ و دانش عموم یا اعتال0



 




 مناسب؛ یبه زندگ یابیدست یدانشآموزان برا یو اجتماع یاسیس

 الزم یو مهارتها هایکسب توانمند یمناسب برا نهیزم جادین و اا شناخت بهتر استعداد و عالقه دانشآموزا0

 د؛یآنان به سمت اشتغال مف تیهدا و

 3.یا کاربرد یعلم یدر رشتهها  یاشتغال و ادامه تحص یدانشآموزان برا ینسب یآمادگ جادیا ا3

 :شاخه کاردانش ی( هدفهاج

 انشیب ،یفضاال  اخالقا ،یتایترب یهاایتگسایشا تیو تقو ییشناسا ،یسطح فرهنگ و دانش عموم یا اعتال0

 مناسب؛ یبه زندگ یابیدست یدانشآموزان برا یو اجتماع یاسیس

 صنعت، یاشتغال در بخشها یبرا ،یو سرپرست یماهر، استادکار مهماهر،یدر سطوح ن یانسان یروین تیا ترب0

 منطقه و جامعه؛ یازهایو خدمات، متناسب با ن یکشاورز

 .یا کاربرد یخاص علم یدر رشتهها  یاشتغال و ادامه تحص یدانشآموزان برا ینسب یآمادگ جادیا ا3

 :و طول مدت تحصیل یدرس یواحدها -دوم فصل

 : است ریز یهایژگیو یو دارا یواحد یآموزش دوره دوم متوسطه، سال3- ماده

 یاز درسها یعض. آموزش بشودیانجام م یلیدر طول سالتحص وسته،یآموزش هر درس بهطور پ ندیفرآ -الف

 مشروط بر شود،یم یابیدوم ( بهصورت مستق  اراله و ارزش اینوبت ) اول  کیدر طول  یو حرفها یفن شاخه

 شود. در شاخه کاردانش، آموزش میتنظ یدرسها به صورت زوج و در دو نوبت متوال  یقب نیبرنامه ا آنکه

 کیآن تا  یابیو ارزش رسدیم انیبه پا یلیحص( در طول سالتیمهارت ی) درسهایمهارت یاز استانداردها یبرخ

 .شودیآن نوبت انجام م انیحداکثر تا پا ایآموزش  انیپس از پا ماه

 آن درس مشخص یبراساس تعداد واحدها ،یریهر درس در معدل گ ریتأث زانیمحتوا، ساعات آموزش و م -ب



 




 .شودیم

 بار یریدر هر درس تاأث یمردود ای یقبولدوره دوم متوسطه مستق  است و  یاز درسها کیهر  یابیارزش –ج

 .درسها ندارد ریسا

 نیاتمام ا یبرا ازیمورد ن یدرس یسال و تعداد واحدها3مدت دوره آموزش در دوره دوم متوسطه  4- ماده

 .واحد است36حداق    پلم،یو اخذ د دوره

 است. ساعت آموزشآموزش در هفته  کساعتیمعادل  ،یلیدر طول سالتحص یهر واحد درس نظر1- تبصره

 است. ساعات شیقاب  افزا ،یواحد درس نظر کیبرابر ساعت آموزش 4تا  0/5معادل  ،یواحد درس عمل هر

 که یوهنامهایماده، برابر ش نیبرابر مفاد ا0/5تا   یدر مدارس استثنال یو عمل یهر واحد درس نظر آموزش

 4است. شیقاب  افزا کند،یابالغ م یآموزش و پرورش استثنال سازمان

 تا ط،یشرا ریسا تیبا رعا ،«یدر مدارس عاد یقیدانشآموزان تلف»و  «ییمدارس استثنا»دانشآموزان 2- تبصره

 .دهند  یدر مدارس روزانه ادامه تحص توانندیسال م5 

 یمحتوا یسازیغن یبرا تواندیدرخشان و دانشپژوهان جوان، م یپرورش استعدادها یمرکز ملّ 3- تبصره

 نمره از نمره5نوبت اول و دوم، حداکثر   یهایابیاراله کند. در ارزش «یتوسعهایمحتوا» ،یدرسیبرنامهها

 یتوسعها ی(، به محتواییامتحانات نها رازی)غیانیپا یابینمره از نمره ارزش5مستمر و حداکثر   یابیارزش

 .ابدییم اختصاص

 . دوره آموزش ازشودیمحسوب م یلیسالتحص کیسال بعد  ورماهیاز اول مهرماه هر سال تا آخر شهر5- ماده

 نوبت دوم در خردادماه یانیو امتحانات پا ابدییخردادماه سال بعد ادامه م انیمهرماه هر سال آغاز و تا پا اول

 .شودیم برگزار



 




 مهارت شاخه کاردانش یآن دسته از استانداردها یانیپا یابیآموزش مهارت و ارزش  یاراله و تکم1- تبصره

 ،یلیهمان سال تحص ورماهیشهر انیتا پا رسد،یخردادماه به اتمام نم انیکه آموزشآنها تا پا (یمهارت ی)درسها

 .بالمانع است گانیصورت را به

 ازدهمی هیدر شاخه کاردانش از تابستان پا یو درس کارورز یو حرفها یدر شاخه فن یدرس کارآموز2- تبصره

 .شودیمعاونت آموزش متوسطه، اراله و اجرا م یابالغ مهوهنایدوازدهم، بر اساس ش هیپا یلیسال تحص انیپا تا

 .شودیبرابر جداول مربوط، به دانشآموز اراله م ه،یهر پا یدرس یتمام واحدها یلیدر هر سالتحص6- ماده

 از ی. برخشودیو دوازدهم، محسوب نم ازدهمی یههایپا یدرسها از،یشنیدهم پ هیپا یدرسها1- تبصره

 .باشدیدوازدهم م هیپا ازین شیپ ازدهم،ی هیدر پا درسها،

 هیدوازدهم باشد، دانشآموزان پا هیپا یدرسها ازیشنیپ ازدهمی هیاز پا ماندهیباق یچنانچه درسها2- تبصره

 دوازدهم، برابر مقررات و هیپا یدرسها ریبه همراه سا از،یشنیضوابط پ تیدرسها را با رعا نیا دیبا دوازدهم

 .نندواحد انتخاب ک33تا سقف  حداکثر

 یشاخه نظر ی)در رشتهها ینمره نصاب قبول ازیشنیدوازدهم که قبالً از درس پ هیدانشآموز پا3- تبصره

 برابر مقررات مربوط( کسب کرده باشد، مجاز به انتخاب یو حرفها یشاخه فن یو در رشتهها3نمره    حداق

 1خواهد بود. از،یشنیپ یامقدم بر درسه یاصل یدرسها ایبه صورت همزمان،  یو اصل ازیشنیپ یدرسها

 -درس نیدوازدهم نباشد، انتخاب ا هیپا یدرسها ازیشنیپ ازدهمی هیاز پا ماندهیباق یچنانچه درسها4- تبصره

 .شودی( سال دوازدهم موکول مورماهی)شهریبه دوره تابستان ها

 یدر درسها3ه  موفق به کسب حداق  نمر ازدهمی هیدوازدهم روزانه که در پا هیدانشآموزان پا5- تبصره

 مدارس، یدر برنامه هفتگ یو اصل ازیشنیپ یانطباق نداشتن ساعات اراله درسها  یبه دل اینشدهاند  ازیشنیپ



 




 آنان مقدور یبرا زین گرید یکالس در فرصتها  یرا نداشتهاند و تشک ازدهمی هیپا یانتخاب درسها امکان

 مجاز، آن دسته از یضوابط، از جمله سقف واحدها ریسا تیمدرسه و رعا یبا موافقت شورا توانندیم ست،ین

 دوازدهم هستند، انتخاب کرده و در امتحانات نوبت اول و دوم هیدروس پا ازیشنیرا که پ ازدهمی هیپا یدرسها

 منظور و زیهر نوبت به عنوان نمرات مستمر آن نوبت ن یانیصورت نمرات پا نیدرسها شرکت کنند. در ا آن

 .خواهد شد جهیاعالم نت45برابر ماده  ،درسها،  ریسا همانند

 طیشرا ،یچند ماده درس ای کیاز دانشآموزان، در  یامتحانات خردادماه، تعداد یچنانچه پس از برگزار7- ماده

 نیا ییاجرا وهنامهیآنان برگزار خواهد شد. ش یبرا ریموارد ز تیبا رعا یرا کسب نکنند، دوره تابستان یقبول

 .شودیو ابالغ م نیوزش وپرورش تدووزارت آم یاز سو ماده

 برگزار ورماهیدوره، در نوبت شهر نیهفته است و امتحانات ا6دوره به مدت   نیدر ا یبرنامه آموزش1- تبصره

 .شودیم

 01)حداکثر ماندهیباق یواحد از درسها35مجاز خواهند بود حداکثر   یدانشآموزان دوره تابستان2- تبصره

 ،یحضور ی( را انتخاب کنند. در انتخاب واحدهایحضور ریبه صورت غ یو مابق یبه صورت حضور واحد

 و ازیشنیپ یاست که دانشآموزان قبالً آنها را انتخاب نکردهاند. انتخاب همزمان درسها ییبا درسها تیاولو

 طیشرا ریسا تی( با رعاورماهی)شهر یدوازدهم در دوره تابستان هیدانشآموزان پا یباالتر( برا هی)دروس پا یاصل

 .ضوابط بالمانع است و

 آن یبرابر ساعات آموزش هفتگ3  یدر دوره تابستان یو عمل ینظر یدرسها یساعات آموزش هفتگ3- تبصره

 6است. ،یلیدر طول سال تحص درسها

 آن به صورت متمرکز یخواهد شد و برگزار  یدر مدارس مربوط، تشک المقدوریحت ،یدوره تابستان4- تبصره



 




 چند مدرسه بالمانع ای کیمنطقه در  ای هیادارات آموزش و پرورش ناح یقبل یو هماهنگ یزیبا برنامه ر و

 .است

 توانندیکسب نکردهاند، م یکه نمره قبول ییو دوازدهم در درسها ازدهمیدهم،  یههایدانشآموزان پا5- تبصره

 شود،یبرگزار م ورماهیدوره که در شهر نیا یانیدر امتحانات پا یدوره تابستان یشرکت در کالسها بدون

 .کنند شرکت

 و استاندارد مهارت یو حرفها یدر شاخه فن ،یرفنیو غ یفن یهایستگیشا یاراله خوشه درسها6- تبصره

 کنیل ست،یمجاز ن یدوازدهم، به صورت حضور هیپا ی( در شاخه کاردانش در دوره تابستانیمهارت ی)درسها

 وزارت یکه از سو یبراساس ضوابط توانندیپرورش مناطق م درسها، ادارات آموزش و نیا تیتوجه به ماه با

 .دهند  یتشک یتیدانشآموزان، دوره فشرده تقو یبرا شود،یو پرورش اعالم م آموزش

 یرا در دوره تابستان ازدهمیدهم و  یههایاز پا ماندهیباق یدرسها توانندیم ازدهمی هیدانشآموزان پا8- ماده

 .زمون دروس مربوط شرکت کنندانتخاب کرده و در آ ازدهمی هیپا

 از ی( موفق به گذراندن برخورماهی)شهریلیسالتحص انیدوازدهم چنانچه در پا هیدانشآموزان پا9- ماده

 یحضور ریرا به صورت غ ماندهیباق یواحد از درسها35حداکثر   توانندیدوره متوسطه نشوند، م یدرسها

 .شرکت کنند ماهیو در امتحانات د انتخاب

 همان سال مدارس روزانه شرکت کنند، در ماهیدانشآموزان بخواهند در امتحانات د  یقب نیچنانچه ا1- تبصره

 آنان تا یبرا یلیبرخوردار خواهند بود و طول سال تحص یلیتحص تیماده از معاف نیموضوع ا یزمان فاصله

 .است شیسال بعد قاب  افزا ماهید انیپا

 مقررات، در مدارس تیبا رعا یبالفاصله پس از دوره تابستان توانندیماده م نیدانشآموزان مشمول ا2- تبصره



 




 .دهند  یآموزشاز راه دور ثبتنام کرده و ادامه تحص ای بزرگساالن

 یموفق به گذراندن برخ ماه،یماده، پس از شرکت در امتحانات د نیچنانچه دانشآموزان موضوع ا3- تبصره

 برابر مقررات در توانندیصورت م نی. در استندیمدارس روزانه ن در  ینشده باشند، مجاز به ادامه تحص درسها

 1دهند.  یبه صورت داوطلب آزاد ثبتنام کرده و ادامه تحص ایبزرگساالن، مدارسآموزشازراهدور  مدارس

 یکه از سو یدوره بزرگساالن و داوطلب آزاد، امتحانات طبق ضوابط ،یو حرفها یدر شاخه فن4- تبصره

 در دوره روزانه  یتحص طیکه شرا یآن عده از دانشآموزان یصرفاً برا شود،یوسطه ابالغ مآموزش مت معاونت

 .شودیاز دست دادهاند، برگزار م را

 ایتوانند آن درس  یکسب کرده باشند، مجدداً نم ینمره قبول ییدرسها ایکه در درس  یدانشآموزان10- ماده

 .را انتخاب کنند درسها

 35در هر هفته حداق   یشاخه نظر یو پرورش یآموزش یموزان در برنامههاساعات حضور دانشآ11- ماده

 برنامه آموزش روزانه، در مدرسه حضور انیشروع تا پا یاست و دانشآموزان موظفند در فاصله زمان ساعت

 .باشند داشته

 ب هرو کاردانش بر اساس برنامه مصو یو حرفه ا یدانشآموزان شاخه فن هفتگی برنامه ساعات1– تبصره

 .ساعت خواهد بود41حداکثر تا  رشته

 .شودیم میساعت تنظ8ساعت و حداکثر  6هر روز حداق    یمدارس برا یبرنامه هفتگ2- تبصره

 .ساعت بالمانع است40درخشان تا   یدانشآموزان مدارس استعدادها یساعات برنامه هفتگ شیافزا3-  تبصره

 که مدرسه یلیسالتحص امیسه و کالس درس، در تمام احضور مرتّب و منظم دانشآموزان در مدر12- ماده

 ییاجرا ننامهییمندرج در آ یبرابر مقررات انضباط ب،یاست. با دانشآموزان غا یالزام باشد،یم ریدا رسماً



 




 .رفتار خواهد شد مدارس،

 از ،یغابال ینامهها وهیکه حسب مورد، برابر ش یدانشآموزان ،یو حرفها یکاردانش و فن یدر شاخهها -تبصره

 شوند،یم یبه مراکز خارج از مدرسه معرف یو کارآموز یکارورز ،یمهارتآموز یمدارس، برا رانیمد یسو

 .ماده خواهند بود نیمفاد ا تیبه رعا ملزم

 و آموزشیعالیدانشآموزان، برابر مصوبات شورا یو پرورش یبه موارد خاص آموزش یدگیرس13- ماده

 .خواهد بود پرورش

 صورت نیمعافاند، در ا یدفاع یدرس آمادگ یاز گذراندن بخش عمل ژهیو یازهایوزان با ندانشآم14- ماده

 8درس، منظور خواهد شد. نیآنان به عنوان نمره ا یبخش نظر نمره

 :مقررات ثبتنام و انتقال دانشآموزان -سوم فصل

 نام دانشآموزان، همه سالهامور مربوط به ثبت یابینظارت و ارزش ،یسازمانده ،یزیبه منظور برنامهر15- ماده

 ستادثبتنام، مرکب از افراد ،یآموزشیاز آغاز ثبتنام در ادارات ک  آموزش و پرورش و مناطق و نواح  قب

 .شودیم  یاداره آموزش و پرورش، تشک سیرل ای  رکیمد رنظریبا انتخاب و ز ربط،یذ

 و ازدهمی یههایو در پا یو یقانون یول ایدهم با حضور پدر، مادر  هیپا یثبتنام دانشآموزان ورود16- ماده

 .شودیبا حضور خود دانشآموز انجام م ،یانتخاب رشته و واحد درس نیو همچن دوازدهم

 ثبتنام در مدرسه یبرا توانندینم ،یگریهر علّت د ای یماریاز جمله ب ،یلیکه بنا به دال یدانشآموزان1- تبصره

 .انجام شود آنانیقانون یمقرر، توسط ول امور ثبتنام آنان در موعد دیبا ابند،ی حضور

 ط،یشرا ریسا تیداشتهاند، با رعا  یمشمول که ترک تحص ریمجدد دانشآموزان غ  یثبتنام و تحص2- تبصره

 .است بالمانع



 




 و مرکز یاسالم غاتیسازمان تبل یتوسط حوزه هنر ،یقیموس یرشتهها یضوابط ورود به هنرستانها3- تبصره

 .شودیو اعالم م نییحسب مورد، تع ،یوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم یهنر یآموزشها گسترش

 از هوش یحس ای یو مشکالت جسم تیمحدود رغمیکه عل ژهیو یازهایثبتنام دانشآموزان با ن4- تبصره

 به یدر مدارس عاد توانندیم یو توانبخش یبرخوردار بوده و با استفاده از خدمات خاص آموزش بهنجار

 اداره آموزش و تیریاز مد نامهی(، با اراله معرفیقیانشآموز مشمول آموزش به روش تلفبپردازند )د  یتحص

 .ردیگیصورت م ییاستثنا پرورش

 .درخشان، تابع ضوابط و مقررات خاص خواهد بود یدانشآموز در مدارس استعدادها رشیپذ5- تبصره

 انجام تیجنس کیبه تفک ،یدولت ریو غ یدانشآموزان در مدارس، اعم از دولت  یثبتنام و تحص17- ماده

 .شود یم

 2.شوندیثبتنام م ،یلیهر سالتحص ورماهیشهر انیتا حداکثر پا رماهیاول ت مهیهمه دانشآموزان، از ن18- ماده

 .سال تمام است08ورود به دوره دوم متوسطه   یحداکثر سن ثبتنام برا19- ماده

 .هرماه هر سال خواهد بودثبتنام، اول م یمالک محاسبه سن دانشآموز برا1- تبصره

 سال01 ،یعموم فهیو مقررات نظام وظ نیقوان تیدانشآموزان پسر، با رعا  یحداکثر سن ادامه تحص2- تبصره

 .سال تمام است00دانشآموزان دختر   یو برا تمام

 سن به حداکثر یلیسالتحص نیکه در ح3ماده  ( 0تبصره  تیدوازدهم با رعا هی)پا یدانشآموزان پسر3- تبصره

 .دهند  یدر مدارس روزانه ادامه تحص توانندیم یلیهمان سالتحص انیسال تمام( برسند، تا پا01) مجاز

 یههایورود به پا یدانشآموزان مدارس بزرگساالن، مدارس آموزشازراهدور و داوطلبانآزاد متقاض4- تبصره

 در مدارس روزانه ثبتنامکرده وانندتیضوابط و مقررات مربوط، م تیدوازدهم مدارس روزانه، با رعا ای ازدهمی



 




 .دهند  یادامه تحص و

 از کیدر هر ،یقیمشمول آموزش به روش تلف ژه،یو یازهایدانشآموزان با ن یحداکثر سن برا5- تبصره

 .است یاز حداکثر سن دانشآموزان عاد شتریدوره متوسطه دو سال ب یلیتحص یههایپا

 :است ریآموز به شرح زثبتنام دانش یبرا ازیمدارک مورد ن20- ماده

 : ثبتنام در پایه دهم یمدارک مورد نیاز برا -الف

 .مدرسه باشد ریمد یصفحه اول شناسنامه که با اص  آن مطابقت داده شده و ممهور به مهر و امضا ریتصو0- 

 یضرور زین حاتیصفحه توض ریدر شناسنامه، اراله تصو حاتیو توض راتییدر صورت وجود تغ1- تبصره

 .است

 .عکسدار باشد دیاست، با دهیسال تمام رس05که به سن   یشناسنامه دانشآموز2- تبصره

 .ازیبه تعداد مورد ن تیفیعکس مناسب و با ک0- 

 .نهم هیپا یموقت قبول یگواه ایدوره اول متوسطه  انیپا نامهیگواه3- 

 .یلیتحص تیهدا کینمون برگ شماره 4- 

 دانشآموزان با یبرا تیمعلول زانیبر نوع و م یاستان، مبن ییاستثنا از اداره آموزش و پرورش نامهیمعرف5- 

 11(یقی)به روش تلف ژهیو یازهاین

 :ثبتنام در پایه یازدهم یمدارک مورد نیاز برا -ب

 .دهم هیپا یلیمدارک مربوط به سوابق تحص0- 

 :ثبتنام در پایه دوازدهم یمدارک مورد نیاز برا -ج

 .ازدهمیدهم و  یههایپا یلیحصمدارک مربوط به سوابق ت0- 



 




 .یقیدانشآموزان تطب یبرا قیتطب یکارنامهها0- 

 .است یالزام دیمدارک جد افتیدانشآموز، در یتیدر مدارک هو رییدر صورت تغ -تبصره

 ،یتیمدارک هو دیثبتنام، با یبرا گرکشورهایو فرزندان آنان، پناهندگان و راندهشدگان د یاتباع خارج21- ماده

 .اراله دهند ربطیمراجع ذ دییمعتبر و مورد تا یو پناهندگ یاقامت

 نیکه عهده دار ا یفرد ای ییمعاون اجرا یصادره از مدارس با امضا یلیتحصیهایکارنامهها و گواه22- ماده

 .اعتبار خواهد بود یمدرسه، دارا ریمد یاست و مهر و امضا تیمسئول

 .ره آموزش و پرورش منطقه استبه عهده ادا یلیارزش تحص هیدییصدور تأ1- تبصره

 آموزش و پرورش انجام یعال یدوره متوسط، برابر مصوبه شورا التیتحص انیپا نامهیصدور گواه2- تبصره

 .ردیگیم

 مناطق، از ریدر سا  یانتقال و ادامه تحص یدانشآموزان متقاض یلمدارکتحصی و کارنامهها است الزم3– تبصره

 .و مهر و امضا شود دییمبدأ تااداره آموزش و پرورش منطقه  یسو

 اداره آموزش و»با موافقت  گریمدرسه به مدرسه د کیاز  یلیانتقال دانشآموز در طول سالتحص23- ماده

 صورت نینوبت دوم بالمانع است. در ا یانیقب  از شروع امتحانات پا کماهیو حداکثر تا « مقصد پرورش

 پس از مهر و امضا مدرسه دیبا ،یو یلیطول سالتحص یابیو نمرات مربوط به ارزش یلیپرونده تحص مدارک،

 ارسال شود. انتقال دانشآموز در« مدرسه مقصد»اداره آموزش و پرورش، در موعد مقرر به  دییبا تأ مبدأ

 تیدو مدرسه مبدأ و مقصد و موافقت اداره آموزش و پرورش، با رعا یبا هماهنگ یمنطقه آموزش کی محدوده

 .شده، بالمانع است نییعو در مهلت ت مقررات

 11ارسال شود.« مدرسه مقصد»به  دیدانشآموز بهصورت محرمانه با یلتحصی – یتیپرونده ترب1- تبصره



 




 اداره آموزش و پرورش مقصد، یاز سو یدانشآموزان انتقال یلیو سوابق تحص زنمراتیصحت ر2- تبصره

 کماهیحداکثرتا  زیأ، استعالم و پاس  استعالم نهفته بعد از انتقال از اداره آموزش و پرورش مبد کیمدت  ظرف

 .از آن ارسال شود بعد

 در یدرخشان، در صورت دارا بودن نمره آزمون ورود یمدارس استعدادها نیانتقال دانشآموزان ب3- تبصره

 در آن مدرسه در داخ  استان با موافقت ادارهک  آموزش یخال تیحداق  نمره مدرسه مقصد و وجود ظرف سطح

 با موافقت ادارهک  آموزش و پرورش استان مقصد، مجاز خواهد گر،یاستان به استان د کیرورش استان و از پ و

 .بود

 .ممنوع است رش،یشهرستان، در سال نخست پذ کیدرخشان  یمدارس استعدادها نیانتقال ب4- تبصره

 انیده است، حداکثر تا پاثبتنام کر موقتیرا که با گواه یهمه مدارک دانشآموز دیبا رمدرسهیمد24- ماده

 بالفاصله پس از زیمدرسه مبدأ ن ریدرخواست کند؛ مد یو یقبل  یبه صورت مکتوب از مح  تحص مهرماه

 ، برابر مقررات به مدرسه مقصد ارسال یدانشآموز را، پس از تکم یلیهمه مدارک تحص دیدرخواست، با وصول

 .کند

 در موعد مقرر در مدرسه مقصد کام  نشود و به تبع آن یزدانشآمو یلیچنانچه مدارک و سوابق تحص -تبصره

 ایمدرسه مبدأ  ریآن، حسب مورد، به عهده مد تیشود، مسئول عییاز او تض یحقّ ای جادیا یدانشآموز حقّ یبرا

 .خواهد بود مقصد

 یتمام یلیپرونده تحص یلیپس از آغاز سالتحص کماهیمدرسه موظف است حداکثر تا  ریمد25- ماده

 .و در صورت مشاهده نقص، آن را رفع کند یخود را بررس دیاز جمله دانشآموزان جد آموزان،دانش

 ،ییدرسها ایدر درس  ایشده  تیهدا یلیرشته تحص کیبر خالف مقررات به  یچنانچه دانشآموز -تبصره



 




 ه بعد ازچنانچ کنیطبق مقررات اقدام شود. ل یو یاستحقاق تیوضع نییاعالم شده باشد، نسبت به تع قبول

 یاقدام بعد یدانشآموز، برابر مقررات، برا نینقص پرونده بر طرف نشده باشد، الزم است پرونده ا موعدمقرر

 .اداره آموزش و پرورش متبوع ارسال شود به

 دوره ای یلیپس از آغاز سالتحص کماهیدفتر آمار دانشآموزان را حداکثر  دیمدارس با رانیمد26- ماده

 19اداره آموزش و پرورش مربوط رسانده و برابر مقررات مسدود کنند. دییبه تاو   یتکم یتابستان

 :یشرایط ثبتنام و تحصیل دانشآموزان مشمول نظام وظیفه عموم -چهارم فصل

 فهیمشمول نظام وظ شوند،یم یسالگ03که در آن ماه، وارد سن   یدانشآموزان پسر از اول ماه27- ماده

 .شوندیم شناخته

 تولد مندرج در شناسنامه  یتار ،یعموم فهیدانشآموزان مشمول نظام وظ تیبه وضع یدگیرس مالک1- تبصره

 .مالک عم  نخواهد بود یبعد راتییآنان است و تغ هیاول

 مالک د،یآنان به حکم دادگاه باط  شده است، شناسنامه جد هیکه شناسنامه اول یدانشآموزان یبرا2- تبصره

 .خواهد بود  عم

 ادامه یلیسالتحص انیتا پا بتیغ نیکند و ا بتیپس از ثبتنام، با عذر موجه غ یه دانشآموزچنانچ28- ماده

 وقفه یو یبرا یلیشرکت نکند، آن سالتحص ورماهیاز درسها در خردادماه و شهر کی چیو در امتحان ه ابدی

 .شودیمحسوب م یلیتحص

 و  یموجه بر اساس دال بتیغ صی. تشخشودینم یتلق  یموجه ترک تحص بتیو غ یلیوقفه تحص -تبصره

 .است رمدرسهیاراله شده، با مد مدارک

 داشته رموجهیغ بتیغ یبهطور متوال شتریب ایکه سه ماه  یعموم فهیدانشآموزان مشمول نظام وظ29- ماده



 




 .شوندیاز مدرسه اخراج م  یبه عنوان تارک تحص باشند،

 فهیافراد را برابر مقررات، به حوزه نظام وظ  یقب نیا  یموظف است مراتب ترک تحص رمدرسهیمد1- تبصره

 .اعالم کند ربطیذ یعموم

 رمدرسهیدر موعد مقرر، برابر ضوابط در مدرسه ثبتنام نکند، مد ط،یچنانچه دانشآموز واجدشرا2- تبصره

 .را اعالم کند یو  یماده، ترک تحص نیاست، برابر مفاد ا موظف

 محسوب  یترکتحص یعموم فهیفرقه(، از نظر مقررات نظام وظشرکت در امتحانات داوطلبآزاد )مت30- ماده

 13صادر نخواهد شد. یلیتحص تیگروه از داوطلبان، معاف نیا یو برا شودیم

 کردهاند، مجاز  یکه ترکتحص یعموم فهیدانشآموزان مشمول نظام وظ  یثبتنام و ادامهتحص31- ماده

 آنان بالمانع خواهد  یادامهتحص ،یعموم فهیظام وظن یاز سو یقانون تیبود و در صورت رفع ممنوع نخواهد

 .بود

 انی( حداق  تا پابتیاعزام )مندرج در دفترچه آماده به خدمت دانشآموز، بدون مهر غ  یچنانچه تار -تبصره

 ثبتنام کرده و ادامه یلیدر همان سالتحص طیشرا ریسا تیبا رعا تواندیباشد، م یلیهمان سالتحص خردادماه

 .دهد  یتحص

 هر یو برا یرا به صورت انفراد فهیمشخصات دانشآموزان مشمول نظام وظ دیمدارس پسرانه با ریمد32- ماده

 به حوزه نظام ربطیمراجع ذ قیبرابر مقررات، از طر ،یلیتحص تیبه منظور استفاده از معاف کبار،یفقط  مشمول

 (شودیم زین یینقص عضو و استثنا یموضوع شام  دانشآموزان دارا نیاعالم کند. )ا ربطیذ یعموم فهیوظ

 دانشآموزان مشمول خود را برابر  یفراغت از تحص ای  یمدارس موظفند مراتب ترک تحص رانیمد33- ماده

 .ندیمربوط اعالم نما فهیبه حوزه نظام وظ ربطیمراجع ذ قیاز طر مقررات



 




 در مدارس  یادامهتحص که قصد یدر صورت کند،یاستفاده م یلیتحص تیکه از معاف یدانشآموز1- تبصره

 .ستین فهیبه حوزه نظام وظ یبه اعالم مشخصات و یازیآموزش از راه دور را داشته باشد، ن ای بزرگساالن

 مشمول قانون نظام کنند،یم  یتحص یرانیکه برابر مقررات در مدارس ا یدانشآموزان اتباع خارج2- تبصره

 .ستندین یعموم فهیوظ

 :یپیشرفت تحصیل شیابیارز و سنجش ضوابط –پنجم فصل

 : است ریبه شرح ز یلیتحص شرفتیپ یابیسنجش و ارزش یهدفها34- ماده

 یلیعملکرد تحص یو ارتقا تیو بهبود، هدا هایستگیکسب شا زانیموثر از م یبازخوردها افتیدر0- 

 مختلف؛ یتهایدر موقع دانشآموز

 آنان یاینشآموز وآگاهکردن دانشآموزان و اولدا یرفتار راتییو تغ یو پرورش یآموزش شرفتیپ زانیم نییتع0- 

 آنان؛ یتیو ترب یلیو عملکرد تحص شرفتیپ زانیم از

 رفع آنها؛ یدانشآموز و تالش برا یریادگی یهایینارسا صیتشخ3- 

 14؛یلیو تحص یشغل نهیآنان در زم تیدانشآموزان و هدا یشناخت استعدادها، عاللق و رغبتها4- 

 سالم در دانشآموزان؛ یرقابتها جادیتالش و ا هیروح زه،یانگ تیتقو5- 

 به منظور ها،یابیارزش جینتا  یتحل قیبرنامهها و عوام  مؤثر در آموزش از طر یو محتوا تیفیسنجش ک6- 

 و رفع آنها؛ هایینارسا افتنی

 باالتر؛ یسطوح مهارت ای یلیارتقا به مراح  تحص یالزم برا طیاز کسب شرا نانیحصول اطم3- 

 یساز نهیو روشها و زم ندهایاصالح فرآ ،ینظام آموزش ییکارآ یابینقاط قوت و ضعف و ارز ییساشنا8- 

 .آن تیفیک یارتقا یبرا



 




 (،نی)آغازیبه سه صورت ورود ر،یمشخص شده ز یدانشآموزان در هر درس با هدفها یابیارزش35- ماده

 : شود ی( انجام می)تراکمیانی)مستمر( و پاینیتکو

 ورود مناسب یدانشآموز برا یقبل یهایو آمادگ هاییاز توانا ی:( به منظورآگاهنی)آغازیورود یابیارزش -الف

 توسط یلیدانشآموز در آغاز سالتحص یاحتمال یهایو کاست هایو جبران نارسال تیو ترب میتعل ندیفرآ به

 .شودیانجام م معلمان

 ندیدانشآموز، بهبود فرآ یآموختهها میکاعتماد به نفس، تح تی)مستمر:( به منظور تقوینیتکو یابیارزش -ب

 هیو نحوه عملکرد دانشآموزان و پرورش روح یمعلمان از نقاط قوت و ضعف درس یآگاه ت،یو ترب میتعل

 و ایتدارک بازخورد مناسب به معلمان، دانشآموزان، اول ،یگروه یتهایتفکر، تالش، ابتکار و فعال ق،یتحق

 .شودیمناسب انجام م یروشها اتخاذ

 و یو پرورش یآموزش یتحقق هدفها زانیاز م نانی( : به منظور حصول اطمی)تراکمیانیپا یابیارزش -ج

 .ردیگیدر هر درس انجام م یقبول طیاحراز شرا یالزم برا نانیاطم حصول

 و به یتیترب-یآموزش یتهایبه صورت مستمر از نحوه مشارکت دانشآموز در فعال ینیتکو یابیارزش36- ماده

 فهرست ،یو گروه یفرد فیتکال یبررس ،یعمل ،یشفاه ،یکتب یگوناگون، با استفاده از آزمونها یوههایش

 در هر هایابیارزش نیا جیآن انجام و نتا ریو نظا تیتالش، ابتکار و خالق ت،یفعال زانیمشاهده رفتار، م ،یوارس

 .شودیدر دو نوبت منظور م یلیدر هر سالتحص یدرس ماده

 یابی. ارزششودیدر دو نوبت اول و دوم، انجام م ،یلی( در طول سالتحصی)تراکمیانیپا یابیارزش37- ماده

 11نوبت دوم از تمام یانیپا یابیو ارزش ماهیدر د یبرنامه درس ینوبت اول از حدود پنجاه درصد اول محتوا یانیپا

 (یدوم برنامه درس مهین ینمره از محتوا05و   یاول برنامه درس مهین ینمره از محتوا5)  یبرنامه درس یمحتوا



 




 .دیآیخردادماه به عم  م در

 برنامه یاز همه محتوا ،یرحضوریو دروس غ ییامتحانات نها نیو همچن ورماهیشهر یانیپا یابیارزش1- تبصره

 .دیآیبه عم  م یدرس

 که آموزش آن در طول نوبت اول ییو کاردانش، نمره هر نوبت درسها یو حرفها یفن یدر شاخهها2- تبصره

 .شودیآن درس، منظور م یانیبه عنوان نمره پا ابد،ی یم انیدوم اراله و پا ای

 و یفن یهایستگیدروس شا یابینحوه ارزش وهنامهیو کاردانش، ش یو حرفها یفن یدر شاخهها3- تبصره

 .شودیو ابالغ م هیمعاونت آموزش متوسطه ته یاز سو یرفنیغ

 ( پس از اتمام آموزشآنیمهارت یر استاندارد مهارت )درسهاه یانیپا یابیدر شاخه کاردانش، ارزش4- تبصره

 یبا نظارت دستگاه متول ایتوسط  یدرس مهارت ایآن استاندارد  یاز تمام محتوا ،یو عمل یدو بخش نظر در

 یمهارت یاستانداردها یعمل ای ینظر یاز بخشها یکیاز  یو چنانچه دانشآموز دیآیبهعم  م مربوط

 .معتبر خواهد بود گر،یاز بخش د ینمره تا اخذ نمره قبول نیکسب کند، ا یقبول ( نمرهیمهارت ی)درسها

 تابستان موفق به گذراندن انیچنانچه تا پا ،یلیتحص یاز شاخهها کیدوازدهم هر  هیدانشآموزان پا38- ماده

 توانندیند، منشو ازدهمیدهم و  یههایپا یدرسها ماندهیو باق ییرنهایو غ ییمربوط، اعم از نها هیپا یدرسها

 .شرکت کنند ماهیامتحانات دروس مربوط در د در

 رشته یدرس یموفق به گذراندن همه واحدها زین ماهیامتحانات د یپس از برگزار یچنانچه دانشآموز -تبصره

 به صورت داوطلب آزاد ثبتنام ایبرابر مقررات، در مدارس بزرگساالن، آموزشازراهدور  تواندینشود، م مربوط

 .خود اقدام کند یدرسها ماندهیبه گذراندن باقنسبت  و

 ریبه عهده مد ماهیو د ورینوبت اول، دوم، شهر ییرنهایغ یانیو نظارت بر امتحانات پا یزیبرنامهر39- ماده



 




 مدرسه یو ادار یو مشارکت کارکنان آموزش یو با همکار میتنظ ،ییاجرا میبه تقو تیاست که با عنا مدرسه

 .شودیم انجام

  درادارهک شود،یمهارت که در مدرسه اراله م یاستانداردها یانیدر شاخه کاردانش، برنامه امتحانات پا -تبصره

 16ایهماهنگ( با نظارت  ای ییو امتحانات )نها میمربوط، تنظ یدستگاه متول یو پرورش استان با همکار آموزش

 وزارت آموزش و پرورش و دستگاه نیب یاستاندارد مهارت، براساس موافقتنامه همکار یدستگاه متول توسط

 .انجام خواهد شد مربوط،

 )نوبت اول، دوم، یاوراق امتحانات داخل حیو هماهنگ( و تصح ییطرح سؤالها ) به جز امتحانات نها40- ماده

 .مدرسه، برعهده معلم مربوط است رینظر مد ری( ز ماهیو د ورماهیشهر

 اریدر خارج از مدرسه، در اخت حیتصح یرا برا یوراق امتحانخود ا تیبا مسئول تواندیمدرسه م ریمد1- تبصره

 .قرار دهد معلمان

 از یلیبه هر دل ،یامتحان یاز نوبتها کیدر هر ،یامتحان داخل یقب  از برگزار مربوط، معلم چنانچه2– تبصره

 را یتحانامتحان، اوراق ام یروز پس از برگزار5ظرف مدت   ایکند  یدرس مربوط، خوددار یسئوالها یطراح

 خود صیبه تشخ تواندیمدرسه ضمن گزارش موضوع به اداره آموزش و پرورش متبوع، م رینکند، مد حیتصح

 .واگذار کند تیاز معلمان مرتبط و واجد صالح یکیاوراق درس مربوط را به  حیسئوال و تصح یطراح

 توسط معلّم مربوط بدون دیبا ،یلداخ یدر هر نوبت امتحان یانی)مستمر( و پا ینیتکو یابینمرات ارزش41- ماده

 شود. نمرات  یتحو رمدرسهیبه مد  ،یثبت و پس از امضا و درج تار زنمراتیدر برگ ر یو قلم خوردگ خدشه

 هفته بعد از کیحداکثر  یانیپا یابیو نمرات ارزش یانیمستمر دو هفته قب  از آغاز امتحانات پا یابیارزش

 .شود  یمدرسه تحو ریبه مد دیباامتحان هر درس در آن نوبت،  یبرگزار



 




 در طول هر نوبت و قب  از امتحانات دیدانشآموز، با یلیمستمر و عملکرد تحص یابینمرات ارزش1- تبصره

 .او برسد یبه اطالع دانشآموز و ول یانیپا

 یمهارت )درسها یاستانداردها یانیپا یابیارزش زنمراتیدر شاخه کاردانش، فهرست مشخصات و ر2- تبصره

 نسخه کیکه  یدر دو نسخه صحاف ،یلیاستاندارد مهارت در هر سالتحص یدستگاه متول دیی( پس از تأیهارتم

 .شودیم ینسخه در مدرسه به طور دالم نگهدار کیاداره منطقه و  در

 معاونت آموزش متوسطه و ادارهک  آموزش و یبا هماهنگ تواندیمرکز سنجش آموزش و پرورش م42- ماده

 را به ازدهمیدهم و  یههایپا یدو ماده درس ای کی ورماهینوبت دوم و شهر یانیر امتحان پااستان د پرورش

 11هماهنگ برگزارکند. صورت

 پرورش یدرخشان به مرکز مل یمدارس استعدادها یماده، برا نیموضوع ا یامتحان یسؤالها یطراح1- تبصره

 به ییه به سازمان آموزش و پرورش استثنامدارس وابست یدرخشان و دانش پژوهان جوان و برا یاستعدادها

 .شودیواگذار م ربطیذ سازمان

 معاونت آموزش متوسطه، برنامه امتحانات دروس یمرکز سنجش آموزشوپرورش با هماهنگ2- تبصره

 .کندیو ابالغ م میرا تا دو ماه قب  از آغاز امتحانات مربوط، تنظ هماهنگ

 با برنامه ییدوازدهم به صورت امتحان نها هیاز پا ییدرسها ورماهینوبت دوم و شهر یانیامتحانات پا43- ماده

 نیا کند،یم یکه مرکز سنجش آموزش و پرورش آن را طراح شودیبرگزار م کسانی یو سؤالها یامتحان

 که از طرف اداره آموزش و پرورش یامتحان یینظر ادارهک  آموزشوپرورش استان و عوام  اجرا ریز امتحان

 .ابدییم تیرسم شود،یم نیمربوط مع هیناح /منطقه /شهرستان

 را تا دو ماه قب  ازآغاز امتحانات مربوط، ییمرکز سنجش آموزش و پرورش، برنامه امتحانات نها1- تبصره



 




 .کندیو ابالغ م میتنظ

 و مدارس خارج  نالملیدر همه مراح  امتحانات، اداراتک  آموزشوپرورش استانها و مرکز امور ب2- تبصره

 .باشندیبا مرکز سنجش آموزش و پرورش، م یر، ملزم به همکارکشو از

 امتحان درس یموظفند حداکثر دو روز پس از برگزار ،ییمربوط به امتحانات نها یمعلمان درسها3- تبصره

 یبه حوزهها شود،یکه از طرف اداره آموزشوپرورش منطقه صادر م یو برابر ابالغ صیبا تشخ مربوط،

 حقالزحمه، افتیهمان درس را با در یحداق  به تعداد دانشآموزان خود، اوراق امتحانمراجعه کنند و  حیتصح

 به ح،یحوزه تصح سیرل یاوراق اقدام نکند، موضوع از سو حیتصح یبرا یکه معلم یکنند. در صورت حیتصح

 .رفتار شود یتا برابر مقررات با و شودیآموزش و پرورش مح ، گزارش م اداره

 حوزه سیرل یاز سو دیامتحان، با نیآخر یحداکثر ده روز پس از برگزار ،ییتحانات نهاام جینتا4 - تبصره

 .دانشآموزان، اعالم شود  یاداره آموزش و پرورش منطقه، به مدارس مح  تحص لهیبه وس ح،یتصح

 قاخال ،ینید)«ینید ماتیتعل3«، »یزبانخارج3«، »،زبانقرآنیعرب»دروس  ییامتحانات نها یسؤالها5- تبصره

 18توسط مرکز سنجش آموزش و پرورش و با مشارکت و ،ییشنوایدگیبدیدانشآموزان با آس یبرا3قرآن ( و

 و بر یطراح ژهیبهصورت و ط،یواجد شرا رانیو استفاده از دب ییسازمان آموزش و پرورش استثنا یهمکار

 .قرار خواهد گرفتآنان،  یامتحان یارحوزههایمرکز سنجش آموزش و پرورش، در اخت یزیبرنامهر اساس

 توسط مرکز سنجش آموزش و پرورش و با مشارکت و نا،یدانشآموزان ناب ییامتحانات نها یسؤالها6- تبصره

 قرار یامتحان یحوزهها اریشده و در اخت  یتبد  یبه خط بر ،ییسازمان آموزش و پرورش استثنا یهمکار

 .ردیگیم

 دیکه با یمواد درس دیرا با ق طیآموزان واجد شرامدرسه موظفاند فهرست مشخصات دانش رانیمد44- ماده



 




 مستمر نوبت دوم آن یابیارزش جیبگذرانند، به همراه نمرات نوبت اول و نتا ییرا به صورت امتحان نها آنها

 کیکنند و تا  میتنظ شود،یمرکز سنجش آموزش و پرورش ارسال م یکه از سو ییدر نمون برگها درسها،

 .دهند  یبه اداره آموزش و پرورش منطقه تحو ماهیو د ورینوبت دوم، شهر ییات نهاقب  از آغاز امتحان هفته

 عنوان دیرا با ق طیهنرستان کاردانش موظفاند فهرست مشخصات دانشآموزان واجد شرا رانیمد1- تبصره

 رد، بهآموزش آن استاندا انیقب  از پا کماهیو حداکثر  میمربوط تنظ یمهارت، مطابق نمون برگها استاندارد

 یدرخواستها دیبا زیدهند. ادارات آموزش و پرورش ن  یمنطقه تحو /هیآموزشوپرورش شهرستان/ ناح اداره

  آموزش مهارت، به ادارهک انیروز قب  از پا ستیمهارت را، حداکثر ب یبه انجام آزمونها مربوط

 ثر ده روز قب  از اتمام آموزشحداک دیبا زیاستان ارسال کنند. ادارهک  آموزشوپرورش استان ن آموزشوپرورش

 .استاندارد مهارت، ارسال کند یفهرست مشخصات دانشآموزان را به دستگاه متول مهارت،

 توسط افراد ،یینها یمدرسه و درسها ییرنهایغ یدرسها ،یو کارگاه یرکتبیغ یامتحانات عمل2- تبصره

 و در یامتحانات کتب یاز برگزار  قب شوند،یاداره آموزش و پرورش انتخاب م یکه از سو یطیشرا واجد

 .شودیبرگزار م مدرسه

 یبه شرط آنکه مشخصات آنها در رشتهها یمهارت ینامههایگواه رشیدر شاخه کاردانش، پذ3- تبصره

 تیشده، با رعا نییتع یواحدها زانیمرجع صادر کننده، به م دییشده باشد، پس از تأ فیمربوط تعر یمهارت

 12ضوابط بالمانع است. ریسا

 با یانیپا یابیو نمره ارزش0  بیمستمر با ضر یابینمره هردرس در نوبت اول از مجموع نمره ارزش45- ماده

 4، بیبا ضر یانیپا یابیو نمره ارزش0  بیمستمر با ضر یابیو در نوبت دوم از مجموع نمره ارزش0  بیضر

 .دیآیبه دست م ریجدول ز برابر



 




 اول نوبت دوم نمره ساالنه نوبت

 هایابینمرات ارزش عمجمو

 8بر  میتقس ب،یضر با

 یابیارزش نمره

 یانیپا

 یابیارزش نمره

 مستمر

 یابیارزش نمره

 یانیپا

 یابیارزش نمره

 مستمر

 4 بیضر0  بیضر0  بیضر0  بیضر

 .شودیمحاسبه م46مندرج در ماده ، بیطبق ضرا شود،ینوبت، اجرا م کیکه در طول  یدروس - تبصره

 یانیپا یابیو ارزش0  بیمستمر با ضر یابیر دوره تابستان، از مجموع نمره ارزشنمره هر درس د46- ماده

 .شودیمحاسبه م ریبه شرح جدول ز3  بی( با ضرورماهی)شهر

 یندارد، بر مبنا یانیپا یابیضمن سال دانشآموز بوده و ارزش تیکه صرفاً ناظر بر فعال یینمره درسها1- تبصره

 درسها، نیو نمره ساالنه ا نیینشآموز در هر نوبت، توسط معلم مربوط تعدا تیمستمر از فعال یهایابیارزش

 .شودیم نیینمرات نوبت اول و دوم، تع نیانگیاساس م بر



 




 ی( و درسهایحضور ریغ ای یاستاندارد مهارت در شاخه کاردانش )اعم از حضور یابینمرات ارزش2- تبصره

 .خواهد بود ب،یبدون ضر یانیهمان نمره امتحان پا ماه،یو د وریو شهر یحضور ریغ

 ینمره درس دوره تابستان یانیپا یابیمستمر نمره ارزش یابیارزش نمره

 491بر  میتقس بیبا ضر هایابیمجموع نمرات ارزش3  بیضر0  بیضر

 یمذکور، عدد اعشار بی( با ضراورماهی)شهریدر محاسبه نمره ساالنه و نمره درس دوره تابستان3- تبصره

 :شودینمرات ثبت و محاسبه م زیو در برگ ر ابدییم رییتغ ریزبه شرح  نمرات،

 0ا کمتر از 1/05به  1/05 3ا از 1/50تا 1/34به  1/35

 0از - 1/06تا  1/43به  1/51 4از - 1/36تا  1/33کیبه  

 01-1)(ستیمستمر دانشآموز در هر درس، از صفر تا ب یابیو ارزش یانیاز امتحانات پا کینمره هر 47- ماده

 .تاس

 کی( قب  از ثبت، به تفکیمهارت یاستاندارد مهارت )درسها یابیدر شاخه کاردانش، نمرات ارزش -تبصره

 .شودیمحاسبه م01-1) (ستیصفر تا ب یبر مبنا ،یو عمل ینظر بخش

 00یو حرفها یشاخه فن یفن ریو غ یفن یهایستگیو در دروس شا01در هر درس نمره   ینصاب قبول48- ماده

 به عهده دستگاه یو عمل یدر استاندارد مهارت در بخش نظر ینصاب قبول نییه کاردانش، تع. در شاخاست

 .استاندارد مهارت، است یمتول

  بهعم «یآزمون شفاه» ،یسنجش مهارت گفتار یو برا «یآزمون عمل» ،یسنجش مهارت عمل یبرا49- ماده

 .دیآیم

 ور بر عهده معاونت آموزش متوسطه و مرکزامتحانات داخ  و خارج از کش ینظارت بر برگزار50- ماده



 




 .آموزش و پرورش است سنجش

 است و اداره رمدرسهیبر عهده مد ج،یو اعالم به موقع نتا یامتحانات داخل یحسن برگزار تیمسئول51- ماده

 اوراق توانندیو ادارهک  آموزشوپرورش استان، در صورت لزوم م هیشهرستان/ منطقه/ ناح آموزشوپرورش

 اوراق، نمره ینیکه در بازب ینظر قرار دهند. در صورت دیو تجد یشده را مورد بررس حیتصحیامتحان

 کتباً به اطالع معلم و دیصورت موضوع با نینمره، مالک عم  خواهد بود. در ا نیکند، آخر رییتغ یدانشآموز

 91مربوط برسد. دانشآموز

 اوراق امتحانات ینیپس از آبانماه و بازب ورماه،یشهر ایاوراق امتحانات خرداد  ینیبازب کهیدر صورت -تبصره

 ونیسیبه کم یریمگیتصم یکند، مراتب برا رییتغ یانجام شود و نمره دانشآموز نماه،یپس از فرورد ماهید

 .شودیآموزش و پرورش ارجاع م یعالیشورا خاص

 هر نوبت انیپس از پا او، حداکثر تا دو هفته یول ایامتحانات به دانشآموز  جهینت یاعالم رسم52- ماده

 .است رمدرسهیبه عهده مد ،یامتحان

 و یی)اعم از نها ماهیو د وریاول و دوم، شهر ینوبتها یانیمهلت اعتراض به نمرات امتحانات پا53- ماده

 مدرسه موظف ریمد یامتحانات آن نوبت است. در امتحانات داخل جهیروز پس از اعالم نت5( حداکثر  ،ییرنهایغ

 اریخود در اخت صیبه تشخ ایمصحح مربوط  اریدر اخت اینظر  دیتجد یمعترضان را برا یامتحاناوراق  است

 مصحح ینظر شده با امضا دیاز معلمان همان درس قرار دهد. نمره ورقه تجد گرید یکیمربوط و  مصحح

 معلم یأ. در صورت اختالف نظر، رشودیم نیینظر کننده، حسب مورد، تع دیمصحح مربوط و تجد ای مربوط

 موظف است اوراق حیحوزه تصح سیرل ،ییو الزماالجراست. در امتحانات نها یقطع ت،یواجدصالح سوم

 اول و دوم( قرار نیاز مصحح ریاز معلمان همان درس )غ یکی ارینظر در اخت دیتجد یمعترضان را برا یامتحان



 




 مهلت انیروز پس از پا5ت  حداکثر ظرف مد دیمالک عم  خواهد بود. در هر صورت با یو نمره و دهد

 .به اطالع معترضان برسد جهینت اعتراض،

 به مدت ششماه در مدرسه و ،ییرنهایغ یدرسها ماهیو د ورینوبت دوم، شهر یانیاوراق امتحانات پا54- ماده

 ینگهدار کند،یم نییکه اداره آموزش و پرورش منطقه تع یدر محل کسالیبه مدت  ییامتحانات نها اوراق

 یانهایو را سیفهرست دستنو یول شود،یشدن مهلت مذکور، برابر مقررات امحا م یو پس از سپر شودیم

 ینمرات دروس مهارت ستیل ،ییقبول شدگان امتحان نها زنمراتینمرات معلمان، دفتر امتحانات، برگ ر زیر

 دالم در مدرسه محسوب و به طور یلیو جزء اسناد و مدارک تحص یمهارت، صحاف یدستگاه متول دییاز تأ پس

 .شودیم یاداره مربوط، حسب مورد، نگهدار و

 که شودیبارگزار م یدانشآموزان در همان مادرسها ییرنهایغ یدرسها ماهیو د وریامتحانات شهر55- ماده

 و ی)اعم از حضور ورماهیشهر یرنهالیغ ینوبت دوم انجام شده است و امتحانات درسها یانیپا امتحانات

 99و شودیدوره را انتخاب کردهاند، برگزار م نیا یکه دانشآموزان، درسها ین مدرسها( در همایرحضوریغ

 /تحت پوشش همان منطقه یامتحان یدانشآموزان، در حوزهها یینها یدرسها ماهیو د وریشهر امتحانات

 .نوبت دوم انجام شده است یانیامتحانات پا شودکهیبرگزار م یآموزش هیناح

 امتحانات یروز قب  از برگزار05تا   یسرپرست دانشآموز ای یاقامت ولمح   کهیدرصورت1- تبصره

 یعکسدار، حاو نامهی)با اخذ معرف همانیبه صورت م تواندیدانشآموز م ابد،ی رییتغ ماهید ای ورماهیشهر

 موضوع دییاز مدرسه مربوط و تأ ،یمستمر دوره تابستان یهایابیو نمره ارزش یو مواد درس مشخصات

 یبر انتقال ول یدانشآموز توسط اداره آموزش و پرورش همان منطقه و همراه داشتن مدارک الزم مبن یول انتقال

 مورد نظر، یلیبودن رشته تحص ریمراجعه و در صورت دا دی( به اداره آموزش و پرورش مح  سکونت جدخود



 




 از یکی ییر امتحانات نهاد ایاز مدارس،  یکی ماهید ای ورماهیشهر یآن اداره، در امتحانات داخل یمعرف با

 اداره آموزشوپرورش دییپساز تأ ،یدانشآموز نیچن ماهید ای ورماهیشرکت کند. نمره شهر ییاجرا یحوزهها

 است تا مدرسه مذکور با کردهیم  یکه دانشآموز قبالً در آن تحص شودیارسال م یابالغ به مدرسها یبرا یقبل

 .کند جهیرات اعالم نتمقر ریسا تیو با رعا گرید یبه نمرهها توجه

 عکسدار از مدرسه مربوط و نامهیبا اراله معرف توانندیخارج از کشور م یرانیدانشآموزان مدارس ا2- تبصره

 و وریو مدارس خارج از کشور و ادارهک  آموزشوپرورش استان در امتحانات شهر  نالملیمرکز امور ب دییتأ

 مدرسه ریتوسط مد دیدانشآموزان با  یقب نیا یمتحاندر مدارس داخ  کشور شرکت کنند. نمرات ا ماهید

 و مدارس خارج از کشور به مدرسه  نالملیادارهک  آموزشوپرورش استان و مرکز امور ب قیو از طر مقصد

 .ارسال شود مبدأ

 اخالق، بهداشت و نظافت ،یاسالم نیمواز تینمره انضباط دانشآموزان در هرنوبت، با توجه به رعا56- ماده

 انیبر اساس گزارش معلمان و مرب ،یو حفظ نظم عموم ابیحضور و غ تیمقررات مدرسه، وضع ،یشخص

 دفتر مدرسه میتسل ریمد ینمرات مربوط ثبت و با امضا زیو در برگ ر نییو معاونان مدرسه تع ریمد توسط

 .شودیم

 معدل ساالنه، معادل دو نمرات انضباط نوبت اول و دوم بهعنوان نمره ساالنه محسوب و در نیانگیم1- تبصره

 93.شودیمنظور م یدرس واحد

 در یول شود،یدر نظر گرفته نم یلیانضباط به عنوان دروس گذرانده شده رشته تحص یتعداد واحدها2- تبصره

 .شودیواحد، لحاظ م6  زانیمعدل ک ، به م محاسبه

 .شودینمره انضباط، منظور نم ،یدر دوره تابستان3- تبصره



 




 دانشآموزان توسط معاونت آموزش متوسطه و مرکز سنجش آموزش یلیرنامهها و مدارکتحصنمونهکا57- ماده

 و به ادارات ک  آموزش و هیاطالعات، ته یو فناور یمنابع انسان یزیمرکز برنامهر یپرورش با همکار و

 .شودیکشور ابالغ م پرورش

 حداکثر تا دیبا ازدهم،یدهم و  یههایدانشآموزان پا یدفتر امتحانات مدرسه برا ،یلیدر هر سالتحص58- ماده

 اداره یکه از سو یندهایو توسط نما میاسفندماه، تنظ انیدوازدهم تا پا هیدانشآموزان پا یآبانماه و برا انیپا

 .مسدود شود د،ییو پس از تأ یبررس شود،یم نییو پرورش تع آموزش

 و به هیز سنجش آموزش و پرورش تهنحوه مسدود کردن دفتر امتحانات در مرک ییاجرا وهنامهیش -تبصره

 .شودیک  آموزش و پرورش استانها ارسال م ادارات

 یقب  از آن دچار مشک  و سانحها ای یانیپا یامتحانات کتب یدر زمان برگزار یچنانچه دانشآموز59- ماده

 امتحانات یابر رمدرسهیاستفاده کند که از طرف مد یمعتمد یاز منش تواندیکه قادر به نوشتن نباشد، م شود

 .شودیم نییتع ییامتحانات نها یحوزه اجرا، برا سیو رل ییرنهایغ

 در یمانع شرکت و اشیماریکه ب یمؤثر یماریب اینقص عضو  یدانشآموز دارا یبرا60- ماده

 ایمتناسب با نقص عضو  یالتیحوزه اجرا، تسه سیرل ایمدرسه  ری( شود، مدیو عمل یشفاه ،ی)کتبامتحانات

 نیصورت، سهم نمره ا نیدر ا شود،یو در صورت لزوم از امتحانات آن درس معاف م کندیفراهم ماو  یماریب

 .شودیبخشها اضافه م ریبه سا بخش

 یجسمییمتناسب با توانا دیماده، با نیدانشآموزان موضوع ا یبرا یبدن تیدرس ترب یامتحان عمل1- تبصره

 .و ابالغ خواهد شد هیته ربطیسط معاونت ذمربوط تو وهنامهیتوسط معلم مربوط انجام شود. ش یو

 یعمل تینقص عضو قادر باه انجام فعال  یو کاردانش که بهدل یو حرفها یفن یدانشآموزان شاخهها2- تبصره



 




 94.باشندیرشته م رییملزم باه تغ ستند،یرشته مربوط ن یدرسها

 و دوازدهم، به ازدهمیدهم،  یههایپا یحداق  سن متعارف که برا تیبا رعا ریدانشآموزان مشروحه ز61- ماده

 اداره یمراجع مربوط، از سو دییو تأ یبا درخواست کتب توانندیسالتمام است، م03و05،06بیترت

 امتحانات مشخص یبرگزار یکه از قب  برا ییرستانهایاز دب یکیشهرستان به  /هیمنطقه/ ناح آموزشوپرورش

  به عم هیمربوط به آن پا ی( که از همه درسهایلیتحص هیپا نیی)تع یورود یابیو در ارزش یاست، معرف شده

 در همه یدانشآموزان شرکت کنند و در صورت قبول ریهمراه با سا ،یابیارزش ینوبت رسم نیدر اول د،یآیم

 :خواهند بود  یمجاز به ادامه تحص ط،یشرا تیو با رعا شودیآنان صادر م یبرا یمدرک قبول ه،یهر پا یدرسها

  آنان قاب یلیگذراندهاند و مدرک تحص یخود را در مدارس خارج التیاز تحص یبخشکه  یافراد0- 

 زانیکه م یلیمدرک تحص چگونهیه ای ستین یخارج یلیمدارک تحص یابیارزش ونیسیدر کم یابیارزش

 کسالیبر داشتن حداق   یمدرک معتبر مبن هیآنها را مشخص کند، نداشته باشند.) با ارا یخارج التیتحص

 المل  و مدارس خارج از کشور اعالم نیکه توسط مرکز امور ب یدر خارج از کشور برابر ضوابط سکونت

 (.شودیم

 .نتوانستهاند به موقع وارد مدرسه شوند یماریب  یبه دل اینداشته  یکه به مدرسه دسترس یافراد0- 

 و یلزله، جنگ، آتشسوز، ز یس  یاز قب یآنان در اثر حوادث یلیاز مدارک تحص یکه بخش یدانشآموزان3- 

 اداره آموزش و پرورش مبداء دییاز مدارک آنان وجود نداشته باشد. )با تأ یسابقها چگونهیرفته و ه نیاز ب ره،یغ

 (بر وقوع حادثه یمبن

 دوره اول انیمدرک پا یشده است، مشروط بر آنکه دارا جادیآنان فاصله ا  یکه در ادامه تحص یافراد4- 

 .باشند متوسطه



 




 سکونت رانیدر ا یکشورها که به صورت قانون ریو راندهشدگان از سا یاسالم یپناهندگان به کشور جمهور5- 

 .در دست ندارند یابیارزش یبرا یمدرک قاب  قبول یول دارند،

 و یابیاست و مواد ارزش ینوبت کیبه صورت  ننامهییآ نی( طبق مفاد اهیپا نیی)تع یورود یابیارزش1- تبصره

 هیاز دانشآموز درپا تواندیمدرسه م ،یآنان مانند داوطلبان آزاد خواهد بود. در صورت مردود یقبول طیشرا

 91به عم  آورد. یابیارزش نترییپا

 ( قبولشدگان در ستون مالحظات دفتر امتحانات آن سال وهیپا نیی)تع یورود یابینمرات ارزش2- تبصره

 در ستون مالحظات درج ننامه،ییآ نیا61با اشاره به ماده   نامهی. شماره معرفشودیآنان ثبت م یلیتحص کارنامه

 .شودیمدرسه امضا و مهر م ریتوسط مد و

 دیمعاف خواهند بود و با یدفاع یدرس آمادگ یاز بخش عمل ه،یپا نییشرکتکنندگان در امتحان تع3- تبصره

 .دیبه عم  آ ینمرها01آن، امتحان   یآنان از بخش نظر یبرا

 امتحانات خردادماه انیناقص باشد و تا پا یابیارزش یبرا یدانشآموز یخارجیلیدارک تحصچنانچه م4- تبصره

 خرداد یابیمشخص نشود، ارزش یخارج یلیمدارک تحص یابیارزش ونیسیدانشآموز درکم یقطع یلیتحص هیپا

 در ی( محسوب خواهد شد و چنانچه دانشآموزهیپا نیی)تع یورود یابیبه عنوان ارزش یو ورماهیشهر و

 کیبه صورت  نترییپا هیدروس پا یابیدر ارزش ه،یپا نییتع یبرا تواندیقبول نشود، م ورماهیشهر امتحانات

 .شرکت کند ینوبت

 رانیبه ا یخارج یکشورها و پناهندگان از کشورها ریرانده شدگان از سا ران،یا میمق یافراد خارج5- تبصره

 .باشند وزارت کشور دییاجازه اقامت مورد تأ یدارا دیبا

 دهم و یههایآنان فقط در پا هیپا نییندارند، امتحان تع ییآشنا یبا زبان فارس کهیاز دانشآموزان6- تبصره



 




 و مدارس خارج از کشور اعالم  نالملیبهعم  خواهد آمد که توسط مرکز امور ب یخارج یبه زبانها ازدهمی

 .منطبق کنند یبه زبان فارس یوزشوضع خود را با نظام آم دیاز دانشآموزان با  یقب نی. اشودیم

 هر درس در نمرهساالنه ینوبت دوم، تعداد واحدها انیمحاسبه معدل ساالنه هر دانشآموز، در پا یبرا62- ماده

 که شودیم میتقس ییبه دست آمده بر تعداد ک  واحدها یو مجموع حاص  ضربها شودیدرس ضرب م آن

 .( کسب کرده استیمردود ای یز قبولآنها نمره ) اعم ا یدر آن سال برا دانشآموز

 ورماهیشهر ینمرات امتحان ورماه،یمحاسبه معدل ساالنه دانشآموزان دوره دوم متوسطه در شهر یبرا - تبصره

 .شودینمرات ساالنه محسوب و سپس معدل گرفته م یجا به

 رت آموزش و پرورش دروزا یوهنامههایبرابر ش ،یمذکور در قانون اساس ینید یتهایدانشآموزان اقل63- ماده

 96،ینی)دینید ماتینمره درس تعل نیگزینمره جا نیو ا کنندیشرکت م ینید تیخاص اقل ماتیتعل امتحانات

 یمنع ،یاسالم ینید ماتیدانشآموز به شرکت در امتحان تعل  ی. ضمناً در صورت تماشودیو قرآن( م اخالق

 .وجود ندارد یو یبرا

 و قانون یبه تخلفات امتحان یدگیرس ننامهییبرابر آ ییو نها یمتحانات داخلمتخلفان ا ایبا متخلف 64- ماده

 .حسب مورد، رفتار خواهد شد ،یبه تخلفات ادار یدگیرس

 تیبا رعا ورماه،یامتحانات نوبت دوم و شهر یپس از برگزار ازدهم،یدهم و  یههایبه دانشآموزان پا65- ماده

 .باالتر اراله خواهد شد هیپا بعد، دروس یلیو مقررات، در سالتحص ضوابط

 در  یحق ادامه تحص یدانشآموز ازدهم،یدهم و  یههایدرخشان، در پا یدر مدارس استعدادها66- ماده

 :باشد ریز طیشرا یمذکور را دارد که دارا مدارس

 .نباشد05در خردادماه کمتر از   یمعدل ساالنه و -الف



 




 .نباشد00کمتر از   ورماه،یخرداد و شهر در یاز مواد درس کی چیدر ه ینمره ساالنه و -ب

 زیرا ن یمدارس عاد یقبول طیباشد، شرا05کمتر از   یکه معدل ساالنه خردادماه و یدانشآموز1- تبصره

 به ،یمعدل ایو با هر نمره  کندیدرخشان شرکت م یمدرسه استعدادها ورماهیباشد، در امتحانات شهر نداشته

 .دهدیم  یمقررات، ادامه تحص تیاو با رع شودیم تیهدا یعاد مدارس

 باشد،00چند درس او در خردادماه کمتر از   ای کیکه نمره 05دانشآموز مشمول بند الف)معدل  (2- تبصره

 ایشرکت کند و در آن درس  ورماهیدر امتحانات شهر دیدرخشان، با یدر مدرسه استعدادها  یادامه تحص یبرا

 شرکت کند و نمره نصاب ورماه،یدانشآموز در امتحانات شهر نیر ارا کسب کند. اگ00حدّاق  نمره   دروس،

 درخشان یدر مدارس استعدادها  یشرکت نکند، اجازه ادامهتحص ورماهیدر امتحان شهر ایرا کسب نکند  یقبول

  یادامه تحص یملحوظ و طبق مقرّرات، در مدارس عاد ننامهییآ نیبر اساس ا ینخواهد داشت و نمرات و را

 .ادد خواهد

 چنانچه معدل ساالنه شود،ینم ورماهیدر شهر یکه موفق به کسب نمره نصاب قبول یدانشآموز3- تبصره

 درس، با0باشد، در  03حداق   یمعدل ساالنه خردادماه و ایدرس  کیباشد، در 06حداق    یو خردادماه

 . دانشآموز در طول دورهدهد  یدرخشان ادامهتحص یدر مدارس استعدادها تواندیم00تا  01 نینمره ب داشتن

 91استفاده کند. ازیامت نیاز ا تواندیم کباریمتوسطه، صرفاً  دوم

 در خردادماه، موظف به شرکت در امتحانات00تا  01 نیکسب نمرات ب  یکه به دل یدانشآموز4- تبصره

 یدادهادر مدارس استع یو  یصرفاً مالک ادامهتحص ورماه،یدر شهر یاست، نمرات مأخوذه و ورماهیشهر

 .در معدل ساالنه ندارد یریبوده و تاث درخشان

 .شودیم یمربوط طراح هیپا یکتاب درس یاز محتوا ورماه،یسواالت امتحانات شهر5- تبصره



 




 : دهم و یازدهم یپایهها یدر درسها یقبول شرایط

 که نمره شودیاز درسها قبول شناخته م کیدر هر  ینوبت دوم، دانشآموز یانیپس از امتحانات پا67- ماده

 .آن درس نباشد یدر هر درس، کمتر از نصاب قبول یو ساالنه

 تواندیدرسها احراز نکند، م ایرا در درس  یقبول طیکه پس از امتحانات نوبت دوم شرا یدانشآموز68- ماده

 از درسها قبول شناخته کیدر هر یشرکت کند و در صورت ورماهیدرسها در شهر ایامتحانات همان درس  در

 .نباشد یکمتر از نصاب قبول یکه نمره و شودیم

 شرکت ورماهیشهر یدر نوبت امتحان ،یکه بدون شرکت در دوره تابستان یدانشآموزان جهیاعالم نت1- تبصره

 .خواهد بود یانینمره امتحان پا01  یصرفا بر مبنا کنند،یم

 استاندارد یو عمل یو بخش نظردر د یانیپس از امتحان پا یدر شاخه کاردانش، چنانچه دانشآموز2- تبصره

 ییبخشها ایرا کسب نکند، الزم است در امتحان مجدد بخش  یآن، نصاب قبول یاز بخشها یکی ای مهارت

 در آن استاندارد قبول یهمان سال شرکت کند و در صورت ورماهیشهر انیکسب نکرده است، تا پا ینمره قبول که

 .شده نباشد نییمهارت، کمتر از نصاب تع که نمره هر دو بخش استاندارد شودیم شناخته

 :پایه دوازدهم یغیر نهای یدر درسها یقبول شرایط

 شودیقبول شناخته م ،ییرنهایغ یاز درسها کیدر هر  ینوبت دوم، دانشآموز یانیدر امتحانات پا69- ماده

 .آن درس نباشد یدر هر درس ، کمتر از نصاب قبول ینمره ساالنه و که

 ایاحراز نکند  ییدرسها ایرا در درس  یقبول طیکه پس از امتحانات نوبت دوم، شرا یزدانشآمو70- ماده

 و ورماهیدرسها، در شهر ایدر امتحانات همان درس  تواندیباشد، م ماندهیباق یقب  و یاز سالها ییدرسها

 ز نصاباز آنها کمتر ا کیکه نمره هر  شودیدر هر درس، قبول شناخته م یشرکت کند و در صورت ماهید



 




 98نباشد. یقبول

 استاندارد یو عمل یدر دو بخش نظر ،یانیپس از امتحان پا یدر شاخه کاردانش، چنانچه دانشآموز -تبصره

 را کسب نکند، الزم است در امتحان مجدد یآن نصاب قبول یاز بخشها یکی ای( یمهارت ی)درسها مهارت

 در آن یشارکت کند و در صورتا ماه،یو د وریکسب نکرده است، در شهر یکه نمره قبول ییبخشها ای بخش

 که نمره هر دو بخش شودیاو صادر م یاستاندارد مهارت، برا نامهیوگواه شودیقباول شناخته م استاندارد

 .شده نباشد نییمهارت، کمتر از نصاب تع استاندارد

 :پایه دوازدهم یامتحانات نهائ یدر درسها یقبول شرایط

 :که شودیاز درسها، قبول شناخته م کیدر هر  یدانشآموز ،ییدر امتحانات نها71- ماده

 .نباشد3کمتر از   ب،یدر هر درس بدون ضر یو یی( نمره امتحان نهاالف

 .نباشد48)مندرج در ماده  ( یدر هر درس، کمتر از نصاب قبول یو ینمره دوره تابستان ای( نمره ساالنه ب

  مالک عم ییدر امتحانات نها48)مندرج در ماده  ( یبولکسب نمره نصاب ق ،یرحضوریدر دروس غ1- تبصره

 .بود خواهد

 یاست، از شمول مفاد بند الف مستثن00آنها   یکه نصاب قبول یو حرفها یفن یآن دسته از درسها2- تبصره

 .را کسب کنند ینصاب قبول ،ییدر امتحانات نها دیو دانشآموزان با بوده

 درخشان، تابع ضوابط یدوازدهم مدارس استعدادها هیپا یدرسهادانشآموزان در  یقبول طیشرا3- تبصره

 .خواهد بود ننامهییآ نیدر ا مندرج

 که امتحان ییبراساس نمرات درسها النیاز فارغالتحص کیهر  یدوره دوم متوسطه برا انیدر پا72- ماده

 یمحاسبه معدل کتب ی. براشودیآنان ثبت م یلیمحاسبه و در مدارک تحص یینها یدادهاند، معدل کتب یینها



 




 درس مربوط، ضرب ییشده امتحان نها رفتهیدر نمره پذ یینها یاز درسها کیهر  یتعداد واحدها یینها

 .شودیم میتقس یینها یدرسها یبدست آمده بر تعداد ک  واحدها یو مجموع حاص  ضربها شودیم

 :غایبین در امتحانات وضعیت

 یانیداشته باشد، نمره امتحان پا رموجهیغ بتیغ ،یانیامتحانات پادر هر نوبت از  یچنانچه دانشآموز73- ماده

 92آن یانینمره پا ی)غ( بهجابیکلمه غا یموارد نیو در چن شودیدر آن نوبت در آن درس صفر محسوب م او

 به منزله صفر خواهد بود و بیدر محاسبات، کلمه غا کنیل شود،یم دیمورد نظر ق یدرسها یبرا نوبت

 ایدر درس  یمستمر( باشد، نمره و یابی) ارزشینمرات کالس یماده دارا نیوز مشمول ادانشآم چنانچه

 .آن نوبت، منظور خواهد شد ینمرات برا نیمذکور با احتساب ا یدرسها

 موجه داشته باشد، بتیغ یچند ماده درس ای کینوبت اول در  یانیدر امتحان پا یاگر دانشآموز74- ماده

 .شودیمنظور م زیمربوط ن ینوبت اول درسها یانینمرات پا یبهجا یت دوم ونوب یانیامتحان پا نمرات

  دانشآموز موظف خواهد بود، قب ،یفن ریو غ یفن یهایستگیدروس شا یبرا یو حرفها یدر شاخه فن -تبصره

 .نوبت دوم، در آزمون مبحث مورد نظر که به عهده معلم مربوط خواهد بود، شرکت کند یانیامتحانات پا از

 بتیغ ازدهمی ایدهم  هیپا یاز درسها یهر دو نوبت برخ ایدر امتحانات نوبت دوم  یاگر دانشآموز75- ادهم

 .شودیدرسها منظور م اینمره ساالنه آن درس  یبهجا یو ورماهیداشته باشد، نمرات شهر موجه

 دوازدهم هیپا که در ییاز درسها یهر دو نوبت برخ ایدر امتحانات نوبت دوم  یاگر دانشآموز76- ماده

 بیاول و دوم کلمه غا ینوبتها اینوبت دوم  یانینمره پا یموجه داشته باشد، بهجا بتینموده است، غ انتخاب

 ماه،ی( و دورماهی)شهریرا در دوره تابستان ماندهیباق یدرسها دیدانشآموزان با  یقب نی. اشودیدرج م موجه

 .ضوابط، مجدداً انتخاب کنند برابر



 




 بعد از ثبتنام و قب  از شرکت در یدوازدهم در فاصله زمان ای ازدهمیدهم،  هیه دانشآموز پاچنانچ77- ماده

 کارنامه با یو یمستمر داشته باشد( برا یابیکند )هرچند نمره ارزش  ینوبت اول ترک تحص یانیپا امتحانات

 در سال تواندیو م شودیمحاسبه نم یو  یو آن سال جزو سنوات تحص شودیصادر م یلیمراتب ترک تحص ذکر

 .دهد  یمذکور ثبتنام کند و ادامه تحص یلیتحص هیدر پا طیشرا ریسا تیبعد با رعا یلیتحص

 یلیدر سال تحص توانندیم کنند،یم  یدهم که بعد از امتحانات نوبت اول ترک تحص هیدانشآموزان پا1- تبصره

  یقب نیا  یدهند. ترک تحص  یادامه تحصمذکور ثبتنام کنند و  یلیتحص هیدر پا ط،یشرا ریسا تیبا رعا بعد

 افراد

 .شودیمنظور نم یلیسنوات تحص جزو

 یدر تمام درسها کنند،یم  یکه بعد از امتحانات نوبت اول ترک تحص ازدهمی هیدانشآموزان پا یبرا2- تبصره

 در سوابق  یو مراتب ترک تحص شودیشده و کارنامه صادر م جهیمنظور و اعالم نت رموجهیغ بیدوم غا نوبت

 تیبعد با رعا یلیدر سالتحص توانندیو م شودیآنها منظور م  یو آن سال جزء سنوات تحص دیآنها ق یلیتحص

 31دهند.  یدوازدهم ثبتنام کنند و ادامه تحص یلیهتحصیدر پا طیشرا ریو سا ازیشنیپ دروس

 یدر همه درسها کنند،یم  یحصدوازدهم که بعد از امتحانات نوبت اول ترک ت هیدانشآموزان پا یبرا3- تبصره

 در سوابق  یو مراتب ترک تحص شودیشده و کارنامه صادر م جهیمنظور و اعالم نت رموجهیغ بیدوم غا نوبت

 طیشرا ریسا تیدانشآموزان با رعا نی. اشودیآنها منظور م  یو آن سال جزء سنوات تحص دیآنها ق یلیتحص

 :دهند  یادامهتحص ریاز دو روش ز یکیبه  توانندیم

 ضوابط و مقررات ادامه تیآموزشازراه دور با رعا ایاز مدارسبزرگساالن  یکیبعد در  یلیاز سال تحص -الف

 .دهند  یتحص

 ضوابط و مقررات در امتحان دروس مربوط شرکت تیهمان سال با رعا ماهیو د وریشهر یدر نوبت امتحان -ب



 




 .دهند  یو ادامه تحص کنند

 مدارس)داخ  و خارج( ریدرخشان، که در سا یمدارس استعدادها  یتحص طیشرادانشآموزان واجد 4- تبصره

 مدارس، با نیدر ا  یو ضوابط ادامهتحص طیشرا تیسال، با رعا کیشوند، حدّاکثر پس از  یم  یبه تحص مشغول

 .مدارس خواهند بود نیدر ا  یمدرسه، مجاز به ثبت نام مجدد و ادامهتحص یشورا موافقت

 یموجه داشته باشد، واحدها بتیدر همه درسها، غ ورماهیدر امتحانات نوبت دوم و شهر یانشآموزاگر د78- ماده

 الزم در حاتیاست توض یصورت ضرور نی. در اشودیمحسوب م یلیاو وقفه تحص یدر آن سال حذف و برا یو

 .شود دیدانشآموز ق یلیمدارک تحص ریو سا کارنامه

 بیبا عذر موجه غا ییرنهایغ یدر درسها ورماهینوبت دوم و شهردر امتحانات  یاگر دانشآموز79- ماده

 امتحان نیمدرسه مجاز است حداکثر تا دو هفته پس از آخر ریدانشآموز، مد یدر صورت درخواست ول باشد،

 .ضوابط امتحان بهعم  آورد تیمربوط با رعا یدرسها ایدرس  از

 ماده، نیسؤال دانشآموزان مشمول ا شود،یزار مامتحان آنها بهصورت هماهنگ برگ کهییدر درسها -تبصره

 .هماهنگ خواهد بود بهصورت

 مستمر نداشته باشد، نمره یابیموجه نمره ارزش بتیغ  یبه دل یلیدر سالتحص یاگر دانشآموز80- ماده

 مستمر یابینمره ارزش نیگزیدر آن نوبت جا45موضوع تبصره ماده  ( یدرسها ی)به استثنا یو یانیپا یابیارزش

 31.شودیثبت م زنمراتینمره توسط معلم مربوط در برگ ر نیو ا شودیم

 در ینمره صفر منظور خواهد شد و چنانچه دانشآموز ییدر امتحانات نها رموجهیغ بتیغ یبرا81- ماده

 طیشرا ریسا تیبا رعا دیو با شودیحذف م یو یموجه داشته باشد آن درس از درسها بتیغ یینها امتحانات

 .امتحان دهد ییدرسها را انتخاب کند و به صورت نها ایدرس آن  مجدداً



 




 با ،یو مدارک اراله شده از طرف دانشآموز در امتحانات داخل  یموجه براساس دال بتیغ صیتشخ -تبصره

 ییخاص اداره آموزش و پرورش مربوط و در امتحانات نها ونیسیمدرسه و در امتحانات هماهنگ با کم یشورا

 .مدرسه خواهد بود ریبا مد یرا، پس از هماهنگحوزه اج سیرل با

 :یفارغ التحصیل شرایط

 دوره دوم متوسطه رشته یدرس یکه در همه واحدها شودیشناخته م  یفارغالتحص یدانشآموز82- ماده

 .نباشد01کمتر از   یقبول شده باشد و معدل ک  و مربوط،

 دوره یاز مجموع درسها ،ی( دانشآموزیرحضوریغ ای ینمره درس )ساالنه، تابستان نیچنانچه آخر1- تبصره

 یو معدل ک  و شتریو ب3(،  ییرنهایو دو عنوان غ یی)دو عنوان نها یمتوسطه، حداکثر در چهار عنوان درس دوم

 که نصاب یو حرفها یشاخه فن ی. آن دسته از درسهاشودیشناخاته م  یباشد، فارغ التحص01حداق   زین

 در شاخه کاردانش، مشمول ی( و کارورزیمهارت یاستاندارد مهارت )درسها نیاست و همچن00آنها   یقبول

 .شوندیتبصره نم نیا

 یول یخردادماه، با درخواست کتب یماده در نوبت امتحان نیا0تبصره   طیاستفاده نکردن از شرا2- تبصره

 کند و نمره شرکت ورماهیشهر یدر نوبت امتحان یصورت اگر دانشآموز نیبالمانع است، در ا دانشآموز

 در کارنامه درج یخردادماه شود، نمره خردادماه و یمربوط، کمتر از نمره امتحان یدر درسها یو مأخوذه

 .شودیم

 هر درس یدوره دوم متوسطه، تعداد واحدها انیمحاسبه معدل ک ، نمرات هر دانشآموز در پا یبرا83- ماده

 بدست یو مجموع حاص  ضربها شودی( ضرب مماهید ای ورماهیشده آن درس)ساالنه، شهر رفتهینمره پذ در

 39.شودیم میدرسها تقس نیا یبر مجموع واحدها آمده،



 




 رشته مربوط باشد، یاز حد مجاز واحدها شتریگذرانده شده دانشآموز، ب یدرس یچنانچه واحدها -تبصره

 یبه معدل ک  ودر محاس کنیل شود،یدانشآموز ثبت م یلیمازاد در کارنامه و سوابق تحص یدرسها نمره

 .شودینم منظور

 ( به دانشآموز، مشروط به گذراندن همهپلمیدوره دوم متوسطه )د التیتحص انیپا نامهیگواه یاعطا84- ماده

 .ضوابط است ریسا تیدوره دوم متوسطه در رشته مربوط و رعا یدرس یواحدها

 و یش آموزش و پرورش طراحدوره دوم متوسطه در مرکز سنج التیتحص انیپا نامهینمونه گواه - تبصره

 .آموزش و پرورش، ابالغ خواهد شد یعال یشورا بیاز تصو پس

 : یدانشآموزان انتقال یبرا یارایه دروس انتخاب نحوه

 درس دیمنتق  شود، با یگرید یامتحانات نوبت اول به واحد آموزش یکه قب  از برگزار یدانشآموز85- ماده

 .دهد  یا انتخاب کرده و ادامه تحصر دیاراله شده در مدرسه جد یانتخاب

 یمنتق  شود و درس انتخاب یگریامتحانات نوبت اول به مدرسه د یکه پس از برگزار دانشآموزی1– تبصره

 صورت نام درس نیدانشآموز باشد، در ا یمدرسه قبل یهمنام با درس انتخاب دیشده در مدرسه جد هیارا

  یدانشآموزان ادامه تحص ریو همانند سا ماندیرنامه محفوظ مدر کا ،یو نمره مأخوذه نوبت اول و یانتخاب

 .دهدیم

 یمنتق  شود و درس انتخاب یگریامتحانات نوبت اول به مدرسه د یکه بعد از برگزار دانشآموزی2– تبصره

 و نمره یدانشآموز باشد، درس انتخاب یمدرسه قبل یبا درس انتخاب رهمنامیغ دیشده در مدرسه جد اراله

 صورت نیدر ا شود،یآن م نیگزیجا د،یاراله شده در مدرسه جد یحذف و درس انتخاب ینوبت اول و مأخوذه

 .شودیمنظور م زینوبت اول ن یانیمستمر و پا یابیارزش یمأخوذه نوبت دوم، برا نمره



 




 و ودشیانجام م ننامهییآ نیامتحان دانشآموزان دوره دوم متوسطه روزانه خارج از کشور، طبق مفاد ا86- ماده

 دانشآموزان دوره دوم متوسطه بزرگساالن، آموزشازراهدور و داوطلبانآزاد خارج از کشور بر اساس امتحان

 .مربوط خواهد بود ینامهها نییآ

 معاف هستند و الزم است یدفاع یماده از انتخاب و گذراندن درس آمادگ نیدانشآموزان موضوع ا1- تبصره

 33انتخاب کرده و بگذرانند. گرید یرشتهها ییرنهایس غدرو ریدرس را از سا نیواحد ا معادل

 یدر دوره روزانه هستند، ول  یتحص طیدانشآموزان دوره دوم متوسطه خارج از کشور که واجد شرا2- تبصره

 ثبتنام یرحضوریتوانند به صورت غ یدوره دوم متوسطه در شهر مح  سکونت آنان وجود ندارد، م مدرسه

 آنها ینوبت دوم شرکت کرده و برا یانیپا یابیدانشآموزان صرفاً در ارزش  یقب نید. ادهن  یو ادامه تحص کنند

 نوبت اول لحاظ نخواهد شد و معدل آنها صرفاً بر اساس یانیاول و دوم و پا یمستمر نوبتها یهایابیارزش

 .شودینوبت دوم محاسبه م یانیپا یابیمأخوذه در ارزش نمرات

 و  نالملیمرکز امور ب یکیالکترون گاهیپا قیاز طر توانندیخارج از کشور مدانشآموزان بزرگسال 3- تبصره

 .خارج از کشور ثبتنام و برابر ضوابط در امتحانات شرکت کنند مدارس

 دوره یآموزش ننامهییامتحان دانشآموزان مدارس بزرگساالن و داوطلبانآزاد داخ  کشور، بر اساس آ87- ماده

 .خواهد بود مربوط

 :رشته ایشاخه  رییغت -ششم فصل

 اداره دییمشاور و تا یرشته باشد، با نظر کتب ایشاخه  رییتغ یدهم، چنانچه متقاض هیدانشآموز پا88- ماده

 هیدر پا تواندیم ر،یموارد ز تیمربوط و رعا وهنامهیشهرستان، براساس ش ایمنطقه  /هیو پرورش ناح آموزش

 .شود تیرشته دلخواه هدا ایبه شاخه  ازدهمی



 




 دهم خرداد هیپا یدر نوبت امتحان دیاست، با یشاخه نظر یرشته به رشتهها رییتغ یکه متقاض یدانشآموز1- 

 یدانشآموز از همه درسها نیشرکت کند. چنانچه ا دیرشته جد یدر آزمون دروساختصاص ورماه،یشهر ای

 با کد و عنوان یرشته قبل موافقت و نمرات دروس گذرانده از یرشته و رییکسب کند، با تغ ینمره قبول مذکور

 .شودیم رفتهیپذ یاز و د،یدر رشته جد کسانی

 رشته در رییتغ ای یو حرفها یشاخه فن یکاردانش به رشتهها ای ینظر یرشته دانشآموزان شاخهها رییتغ2- 

 ایدر خرداد  دیدهم رشته جد هیپا یاختصاص یدر امتحانات همه درسها قیشاخه، منوط به توف همان

 اداره آموزش یآن از سو یاست که اسام ییدر رشتهها رشیپذ تیهمان سال با در نظر گرفتن ظرف هورمایشهر

 .شودیشهرستان اعالم م ای/ منطقه  هیپرورش ناح و

 هیپا یدر دروس اختصاص یشاخه کاردانش، مشروط به کسب نمره قبول یمهارت یرشته به رشتهها رییتغ3- 

 34که دانشآموز بخواهد یاست. در موارد ازدهمی هیپا انیمهارت تا پا یهاو گذراندن استاندارد دیرشته جد دهم

 زیشهرستان ن ای/ منطقه  هیدهد، موافقت اداره آموزش و پرورش ناح  یادامه تحص یمدارس کاردانش دولت در

 .است یالزام

 دهم است و دانشآموزان هیپا ورماهیامتحانات شهر انیرشته در دوره روزانه حداکثر تا پا ایشاخه  رییزمان تغ4- 

 رمدرسهیخود را به مد یکتب یتقاضا ورماه،یشهر ایحداکثر تا دو هفته قب  از آغاز امتحانات خرداد  موظفاند

 توانندیرشته، م رییتغ یرشته اقدام شود. دانشآموزان متقاض رییدهند تا نسبت به انجام مراح  تغ  یتحو

 .دهم شرکت کنند هیرشته پا رییامتحان تغ یدرسها در ورماه،یدر دو مرحله خرداد و شهر حداکثر

 آنان هیدهم رشته اول هیپا یرشته همراه با امتحان درسها رییتغ یشرکت دانشآموزان در امتحان درسها5- 

 و چنانچه شودیمحاسبه م یرحضوریغ یرشته همانند درسها رییامتحان تغ یاست. نمره درسها بالمانع



 




 یرشته دهد، نمرات درسها رییکسب کند و تغ یرشته نمره قبول رییتغ یرسهاد یدر امتحان تمام یدانشآموز

 .منظور خواهد شد دیو صرفاً در معدل ک  دانشآموز در رشته جد شودیفته م ریپذ یاز و مذکور

 .شودیم افتیرشته معادل، با تعرفه امتحانات داوطلبان آزاد، از دانشآموز در رییتغ یامتحان درسها نهیهز6- 

 یبا درسها شودیموافقت م یرشته و ایشاخه  رییتغ یکه با تقاضا یگذرانده شده دانشآموز یسهادر7- 

 و یعموم یدرسها ریو دانشآموز موظف است سا شودیم رفتهیمطابقت داده شده و پذ دیجد رشته

 .ضوابط انتخاب کند و بگذراند ریسا تیرا که نگذرانده است، با رعا دیدهم رشته جد هیپا یاختصاص

 یکه از سو یدارد، بر اساس جدول قیتطب دیرشته جد یکه از نظر محتوا با درسها ییدرسها1- تبصره

 .شودیم رفتهیپذ دیرشته جد یدرسها یبه جا شود،یو ابالغ م هیته یآموزش یزیپژوهش و برنامه ر سازمان

 یکیدهم را در  هیپا دوره دوم متوسطه، بخواهند یاز شاخهها کیدهم هر هیچنانچه دانشآموزان پا2- تبصره

 نهم هیدوره دوم متوسطه تکرار کنند، مشروط بر آن که ضوابط ورود به آن شاخه را در پا یاز شاخهها گرید

 ریسا تیثبتنام کرده و با رعا دیدهم در شاخه جد هیدر مدارس روزانه در پا توانندیکرده باشند، م کسب

 یلیحذف و آن سالتحص یدهم در شاخه قبل هیانده پاصورت همه دروس گذر نیدهند. درا  یادامهتحص طیشرا

 .شودیافزوده م فه،یمقررات نظام وظ یسقف سن تیآنان، با رعا  یتحص یسقف سالها به

 31انجام خواهد شد. ازدهمی هیدر پا یرشته درون شاخها رتغیی خاص، موارد در3 – تبصره

 آموزش و یعال یجلسه شورا330) ( نیومو د یدوره دوم متوسطه در نهصد و س یآموزش ننامهیی: آموضوع

 .دیرس بیبه تصو0335/3/03   یتار پرورش،

 

 



 




آیین نامه آموزشي دوره دوم متوسطه شیوه نامه نیم سال واحدی )بزرگساالن ،آموزش از راه دور 

 ،ایثارگران و داوطلبان آزاد داخل کشور (

 

 مقدمه : 

دانش آموزان بازمانده از  یها ازیها و ن ییتوانا ط،یر شرامنطبق ب یآموزش یو توسعه فرصت ها جادیبه منظور ا

امکان  ،یلیشود که بنا به دال ینامه مشخص م نییآ نیدر ا یخاص طیواجد شرا انیمتقاض نیو همچن لیتحص

و  یفن ،ینظر یدوره دوم متوسطه در شاخه ها یحدوا یسال مین وهیدر مدارس دوره روزانه را ندارند، ش لیتحص

دوره که از تعطاف  نیشود. ا یاجرا م ریمواد ز قیاز شاخه ها و مطا کیکاردانش بر اساس اهداف هرو  یحرفه ا

و  ثارگرانیدانش آموزان برخوردار است، در مدارس بزرگساالن، ا طیو شرا یعموم اتیتناسب با مقتض یالزم برا

 گردد.  یشود( اجرا م یم دهینام« نامه و مدرسه  نییآ نیرا در ا ورآموزش از راه د

 تعاریف : 

 ریو غ یمصوبه را به صورت حضور یدرس یکه برنامه ها یدولت ریو غ یمدرسه بزرگساالن : مدرسه دولت

کند  یدرس اجرا م یکالس ها لیو تشک یداریشن ،یدارید قیدروس از طر یریبا تأکید بر فراگ یحضور

آموزش  یدر داخل و خارج از کشور برامصوب را  یدرس یکه برنامه ها یمدرسه آموزش از راه دور مدرسه ا

 قیدروس از طر یریگبا تأکید بر فرا یحضور مهیو ن یحضور ریبه صورت غ یاز موضوعات درس یبخش ایتمام 

که برابر  ی: مدرسه ا ثارگرانیدهد مدرسه ا ی) حسب موضوع درس( ارائه م یکیو الکترون یداریشن ،یدارید

 .آورد یرا فراهم م ثارگرانیا یبرا لیتحص نهیرورش، زمآموزش و پ یعال یاساسنامه مصوب شورا

 میاول، ن مسالین یانیکه پس از ثبت نام و بدون حضور در کالس، صرفا در امتحانات پا یفردداوطلب آزاد : 

 یشاخه ها ،یدر مدارس بزرگساالن دونئ -1ماده  اتیکنند فصل اول : کل یماه شرکت م وریسال دوم و شهر

 یاجرا م ریتبصره ز تیمذکور و با رعا یاز شاخه ها کیو کاردانش، بر اساس اهداف هر یا وحرفه یفن ،ینظر

 هیدانش آموزان پا لیادامه تحص یصرفا برا یمدارس بزرگساالن دولت یو حرفه ا یشاخه فن -شود تبصره 

انش آموزان، الزم د لیقب نیدر دوره روزانه را از دست داده اند. ا لیتحص طیدوازدهم در آن شاخه است که شرا



 




رشته مربوطه شرکت  یو کارگاه یفن ریغ یها یستگیو شا یفن یها یستگیشا یاست قبال در آموزش درس ها

 کرده باشند

از شاخه  کیو کاردانش، بر اساس اهداف هر یوحرفه ا یفن ،ینظر یدر مدارس ابشار گاران، شاه ها -2ماده  

 شود. یمذکور، اجرا م یها

و کاردانش، بر اساس  ینظر یو مدارس آموزش از راه دور، شاخه ها یردولتیبزرگساالن غ در مدارس -3ماده  

 شود یمذکور اجرا م یاز شاخه ها کیاهداف هر

التی و  -کاردانش  - ی)نظر ینامه به دو صورت مجتمع آموزش نییآ نیموضوع ا یآموزش یواحدها - 4ماده  

 یاز شاخه ها کیمدارس خاص هر  ایشود ا یابالغ م ربطیمعاونت ذ یکه از سو ی( )بر اساس ضوابطیحرفها

 نیارائه و آموزش استاندارد مهارت در شاخه کاردانش در مدارس موضوع ا -گردد تبصره یم لیتشک طهمتوس

باشد. در صورت ارائه نشدن  یدر معاونت آموزش متوسطه م ربطینامه، منوط به کسب مجوز از دفتر ذ نییآ

مجاز خارج از  یاستاندارد مهارت را در مراکز آموزش مهارت دیدارس مذکور، دانش آموز بااستاندارد مهارت در م

 و جدول مواد دروس : نیعناو ،یدرس یواحدها -آموزش و پرورش بگذراند فصل دوم 

است الف( آموزش درس ها در طول  ریز یها یژگیو یدارا ،یواحد یسال مین وهیدوره دوم متوسطه ش - 5ماده  

 .شود یاجرا م یبا دوره تابستان یلیتحص سال مین

 آن درس، مشخص یبر اساس تعداد واحدها یریهر درس در معدل گ ریتأث زانیب ( محتواء ساعات آموزش و م

 شود یم

تعداد  -1بر ساپر درس ها ندارد. ماده  یریدر هر درس، تأث یعردوش ای ی( ارزش هر درس مستقل است و قبول ج

 باشد  یواحد م 99دوره دوم متوسطه، حداقل  التیتحص انیپا نامهیاخذ گواه یبرا زایمورد ن یدرس یواحدها

ساعات  -1روزانه است تبصره  هدور یو جمع ساعات ساالنه مطابق مواد درس یمحتواه مواد درس -7ماده 

چهار برابر  یدو برابر و در دوره تابستان مسالیدر هر ن ثارگرانیدرس ها در مدارس بزرگساالن و ا یهفتگ یآموزش

ساعات  زانیدر مدارس آموزش از راه دور م -2باشد تبصره  یارائه آن درس در دوره روزانه، م یساعات هفتگ

 مسالیدر طول هر ن هینظر یهر واحد درس یو رفع اشکال به ازا یآموزش تیهدا ی) کالس ها یآموزش حضور



 




 میهر ت یحضور ینظر مشاور، ساعات آموزش هاتواند با  یمدرسه م ریباشد مد یساعت م 1 یدوره تابستان ای

 تحال نیاز دروس، اضافه با کم کند که در ا یدانش آموزان در برخ ازیرا با توجه به ن یسال با دوره تابستان

و  یفن ریغ یها یستگیو شا یفن یها یستگیشا یدرس ها -3است تبصره  یسقف کل ساعات، الزام تیرعا

و  یحضور ری( به صورت غ2)موضوع تبصره ماده  یر مدارس بزرگساالن دولتد یو حرفه ا یشاخه فن یکارگاه

مهارت )درس  ستاندارددر شاخه کاردانش، ا -1شوده تبصره یارائه م یبه صورت حضور ثارگرانیدر مدارس ا

ضوابط ارائه  ریسا تیبارعا ،یمهارت یرشته ها یشده در جدول مواد درس نییساعات تع زانی( به میمهارت یها

 ری)به تشخیص مد یدانش آموزان شاخه کاردانش در صورت عدم امکان ارائه درس کارورز -شود تبصره یم

درس مذکور را از بخش دوم دروس  یواحدها دلمعا دیمدرسه( از انتخاب واحد آن درس معاف بوده و با

 یتیگریبگذرانند جا دوره دوم متوسطه، انتخاب کرده و یرشته ها ریسا یبا درس ها هیو پا یفن یها یستگیشا

 دانش آموزان بالمانع است.  لیقب نیا یبرا یدرس کارورز یبه جا ،یقیمازند تطب یدرس ها

آن دسته از  یبا دوره تابستان مسالیاخذ شده در هر ن یمحاسبه تعداد واحدها یدرشاخه کاردانش برا -تبصره

استاندارد  یکشد تعداد واحدها یطول مبه  یلیسال تحص مین کیاز  شیمهارت که آموزش آن ب یاستانداردها

و در برگ انتخاب واحد دانش آموز ثبت  نییتع مسالیآن در هر ن یمهارت موردنظر بر اساس ساعات آموزش

و منجر به صدور  افتهیکه آزمون آن انجام  یبا دوره تابستان مسانیو نمره أن استاندارد مهارت در ن شودیم

 یکه دانش آموز شاخه کاردانش را برا یمهارت نامهیگواه -1هد شد. تبصرهثبت خوا ده،یمهارت گرد نامهیگواه

شماره استاندارد و مدت  -مهارت  نامهیاخذ آن اقدام کرده است، مشروط بر آن که مشخصات آن عنوان گواه

 ربطیاز مراجع ذ دییرشته مهارتی مربوط تعریف شده باشد، پس از استعالم و تا یآموزش( در جدول مواد درس

 نامهیکه گواه یسال با دوره تابستان میمجاز ن یآن در سقف تعداد واحدها یو تعداد واحدها شودیم رفتهیپذ

چنانچه معدل  ثارگران،یدانش آموز مدارس ا -7شود تبصره  یدهد، محاسبه نم یرا به مدرسه ارائه م یرتمها

 ،یواحد درس 25تواند حداکثر تا  یمدرسه م یشورا دییو باالتر باشد، با تأ 18 یسال قبل و میبا ن یدوره تابستان

دانش آموزان پسر، در صورت  -8تبصره  کندبعد انتخاب  یدر دوره تابستان یواحد درس 12سال بعد با  میدر ن

ادامه تحصیل در مدارس  یدانش آموزان دختره برا نیو همچن فهیاز نظر نظام وظ یقانون تیرفع ممنوع

دانش آموز  -1نخواهند داشت تبصره  یسن تیاز راه دور با داوطلب آزاد، محدودآموزش  ثارگران،یبزرگساالن، ا

که  یبا دانش آموز -11کسب کرده است، مجددا انتخاب کنند ماده  یرا که قبال نمره قبول ییتواند درس ها ینم

نش دا یمدارس بخش مقررات انضباط یینامه اجرا نییکنند، برابر آ یم بتیغ یلیسال تحص میدر طول ن



 




 یکه حسب مورد برا یو حرفه ا یکاردانش و فن یدانش آموزان شاخه ها -آموزان( رفتار خواهد شد تبصره

ملزم به  ،یمیشوند. برابر برنامه تنظ یم یبه مراکز خارج از مدارس معرف یکار آموز ،یکارورز ،یمهارت آموز

 .باشد یماده م نیمفاد ا تیرعا

_ 

آن دسته از  یبا دوره تابستان مسالیاخذ شده در هر ن یبه تعداد واحدهامحاس یدرشاخه کاردانش برا -تبصره

استاندارد  یکشد تعداد واحدها یبه طول م یلیسال تحص مین کیاز  شیمهارت که آموزش آن ب یاستانداردها

و در برگ انتخاب واحد دانش آموز ثبت  نییتع مسالیآن در هر ن یمهارت موردنظر بر اساس ساعات آموزش

و منجر به صدور  افتهیکه آزمون آن انجام  یبا دوره تابستان مسانیو نمره أن استاندارد مهارت در ن دشویم

 یکه دانش آموز شاخه کاردانش را برا یمهارت نامهیگواه -1ثبت خواهد شد. تبصره ده،یمهارت گرد نامهیگواه

شماره استاندارد و مدت  -هارت م نامهیاخذ آن اقدام کرده است، مشروط بر آن که مشخصات آن عنوان گواه

 ربطیاز مراجع ذ دییرشته مهارتی مربوط تعریف شده باشد، پس از استعالم و تا یآموزش( در جدول مواد درس

 نامهیکه گواه یسال با دوره تابستان میمجاز ن یآن در سقف تعداد واحدها یو تعداد واحدها شودیم رفتهیپذ

چنانچه معدل  ثارگران،یدانش آموز مدارس ا -7شود تبصره  یحاسبه نمدهد، م یرا به مدرسه ارائه م یرتمها

 ،یواحد درس 25تواند حداکثر تا  یمدرسه م یشورا دییو باالتر باشد، با تأ 18 یسال قبل و میبا ن یدوره تابستان

ر صورت دانش آموزان پسر، د -8تبصره  کندبعد انتخاب  یدر دوره تابستان یواحد درس 12سال بعد با  میدر ن

ادامه تحصیل در مدارس  یدانش آموزان دختره برا نیو همچن فهیاز نظر نظام وظ یقانون تیرفع ممنوع

دانش آموز  -1نخواهند داشت تبصره  یسن تیآموزش از راه دور با داوطلب آزاد، محدود ثارگران،یبزرگساالن، ا

که  یبا دانش آموز -11انتخاب کنند ماده  کسب کرده است، مجددا یرا که قبال نمره قبول ییتواند درس ها ینم

دانش  یمدارس بخش مقررات انضباط یینامه اجرا نییکنند، برابر آ یم بتیغ یلیسال تحص میدر طول ن

 یکه حسب مورد برا یو حرفه ا یکاردانش و فن یدانش آموزان شاخه ها -آموزان( رفتار خواهد شد تبصره

ملزم به  ،یمیشوند. برابر برنامه تنظ یم یراکز خارج از مدارس معرفبه م یکار آموز ،یکارورز ،یمهارت آموز

 باشد یماده م نیمفاد ا تیرعا

آموزش و پرورش  یعال یدانش آموزان برابر مصوبات شورا یو پرورش یبه موارد خاص آموزش یدگیرس 12ماده 

با  یثبت نام و انتخاب واحد توسط دانش آموز با ول - 130مقررات ثبت نام : ماد -خواهد بود فصل سوم 



 




خارج از کشور در مدارس  زانثبت نام دانش آمو - 1تبصره  شودیانجام م یبه صورت حضور یو یسرپرست قانون

 بالمانع یحضور ریآموزش از راه دور، به صورت غ

 یمدرسه نم ریمد میبه تشخ گریبا علل د یماریب لیکه به دل یثبت نام و انتخاب واحد دانش آموز -2 تبصره

با ارائه مدارک مستند و مستدل  یو یقانون ندهیتوسط ولى با نما دیدر موعد مقرر در مدرسه حضور با دیتوان

 انجام

 شود. یم

 تیداشته است، با رعا لیترک تحص تیولکه قبل از سن مشم یثبت نام و تحمیل مجدد دانش آموز -30 تبصر

شود و ثبت نام و انتخاب واحد دو  یم ریدا تیجنس کیمدارس به تفک - 14بالمانع است. ماده  طیشرا ریسا

 ابدی یادامه م یتانیم سال با دوره تایآغاز و تا شروع ن یاول، دوم و دوره تابستان یسالها میهفته قبل از شروع ن

توانند نسبت به ثبت نام  یپسرانه با اخذ مجوز از اداره کل آموزش و پرورش استان م ثارگرانیمدارس ا -1تبصره 

به عنوان  یحضور ریغ ای یگذراندن دروس به صورت حضور یاقدام کنند و آنها را برا ثارگریدانش آموزان دختر ا

بت نام پس از شروع هر ث -2کنند تبصره  یدخترانه معرف یمدارس بزرگساالن دولت هب همانیدانش آموز م

که عذر موجه داشته اند، با ارائه مدارک معتبر و تشخیص و صدور  یاز افراد یبا دوره تابستان یلیتحص مسالین

 .خاص اداره آموزش و پرورش محل، مجاز خواهد بود ونیسیتوسط کم یمورد یرأ

 تیدهم، با رعا هیدر پا یلیتحص یسال ها میاز ن کینهم در هر  هیپا یثبت نام دانش آموزان قبول -3تبصره 

سال تمام و در  17 ثارگرانیحداقل سن تحصیل در مدارس بزرگساالن و ا -15ضوابط بالمانع است ماده  ریسا

خاص اداره آموزش  ونیسیکم مجوزخاص با  طیدر شرا -1سال تمام است تبصره  18مدارس آموزش از راه دور 

 یرا ندارد، در واحد آموزش یکه حداقل شرط سن یتوان از دانش آموز یم یو پرورش محل، به صورت مورد

 یتحصیل در مدارس روزانه را از دست م طیکه شرا یثبت نام دانش آموزان -2بزرگساالن ثبت نام نمود. تبصره 

 نیدانش آموزان مدارس موضوع ا -11مقررات، بالمانع است ماده  و نیقوان ریسا تیبا رعا ،یدهند، با هر سن

حداکثر سن  -1برخوردار خواهند بود تبصره  یلیتحص تیاز معاف ،یعموم فهیقانون نظام وظ تینامه، با رعا نییآ

سال تمام  20و ضوابط  طیشرا ریسا تیکنند با رعا یاستفاده م یلیتحص تیدانش آموزان پسر که از معاف یبرا

سال تمام برسند، ثبت نام و  20به سن  یبا دوره تابستان یلیسال تحص میافراد چنانچه در طول ن لیقب نی. ااست

حداکثر سن  تیدانش آموزان، محدود ریسا یبالمانع است. برا یسال با دوره تابستان میآنها در آن ن لیادامه تحص



 




 گانینامه از  یبا معرف یعموم فهیانجام خدمت وظ نیتوانند در ح یدانش آموزان پسر م -2وجود ندارد. تبصره 

به آنان، منوط  یلیهرگونه مدرک تحص لیدهند تحو لیثبت نام کرده و ادامه تحص طیشرا ریسا تیبوط و رعامر

نامه،  نییآ نیدانش آموزان پر در مدارس موضوع ا لیادامه تحص -3باشد تبصره  یخدمت م انیپا یبه ارائه گواه

 ریسا تیتوانند با رعا یم رین مشروح زدانش آموزا - 17نظام بالمانع است ماده  یقانون تیعپس از رفع ممنو

سال تمام  18از  شیدانش آموزان پ لیقب نیمقررات در مدرسه آموزش از راه دور ثبت نام کنند. چنانچه سن ا

 برخوردار خواهند بود زین یلیتحص تیباشند، از معاف

 نیدر محل سکونت دانش آموزان مشمول ا یلیرشته تحص وهیش ایراه  ینداشتن به مدرسه، دور یدسترس -الف 

شوند. استفاده از  یم یمدارس، معرف نیثبت نام به ا یو برا ییاداره آموزش و پرورش محل، شناسا قیبند از طر

 یم یو پرورش یارائه خدمات آموزش نبر عدم امکا یاداره آموزش و پرورش محل مبن دییبند منوط به تأ نیا

توانند از مفاد بند الف  یمربوط م یها نهیخارج از کشور در صورت پرداخت هزدانش آموزان  -باشد( تبصره

 استفاده

 را ندارند ؛ یحضور یامکان استفاده از آموزش ها ر،یز طیشرا لیکه به دل ی( افرادب

 ییآموزش و پرورش استثنا تیریبا مد ییاز مدارس استشنا یکیتوسط  دی: مدارک مربوط بایجسم تیمعلول -

 یپزشک ونیسیتوسط کم دیمربوط با یخاص و با صعب العالج : مدارک پزشک یماریب -2شود  دییاستان تا

 شود. دییمنطقه تأ

توانند در مدارس آموزش از راه دور  یم شتریسال تمام و ب 18افراد در صورت دارا بودن  ریسا -تأهل تبصره -3

باشند،  یبرخوردار نم یلیتحص تیتبصره از معاف نیکه افراد ذکور موضوع ا نیبه ا تیبا عنا کنیثبت نام کنند، ل

دفترچه  ت،یخدمت، کارت معاف انی)کارت پا یومعم فهیخود را از نظر قانون وظ تیقبل از ثبت نام وضع دیبا

سال و بعد از آن باشد و مشخص کنند  میت انیاعزام آن حداقل تا پا خیکه تار بتیآماده به خدمت بدون مهر غ

و مقررات مربوط انجام  نیقوان تیبا رعا ثارگران،یدر مدارس ا لیتحص طیشرا نیثبت نام از واجد - 18ماده 

 .شودیم

صفحه  ریاست: الف( تصو ریثبت نام دانش آموزان به شرح ز یبرا ازیمدارک مورد ن -19مدارک ثبت نام : ماده 

 ریصل آن مطابقت داشته باشد. در صورت وجود نفرات و اصالحات در شناسنامه، تصواول شناسنامه که با ا

عکسدار باشد. ب(  دیاند، با دهیسال تمام رس 15که به سن  یاست. شناسنامه دانش آموزان یصفحه آخر ضرور



 




نمون برگ  نهم و هیپا یموقت قبول یدوره اول متوسطه با گواه انیپا نامهیج( گواه ازیعکس به تعداد مورد ن

قبل دوره دوم متوسطه ها  یدهم دا کارنامه سال با سال ها هیثبت نام دانش آموزان در پا یبرا یلیتحص تیهدا

اند و  دهیرس تیدانش آموزان ذکور که به سن مشمول یرا برا یقیتطب موزاندانش آ یبرا قیتطب یکارنامه ها

 انی) کارت پا فهینظام وظ تیمدارک معتبر در خصوص وضع ریندارند، ارائه تصو یلیتحص تیبه معاف یازین

و  یواهاست و ارائه گ ی... ( که با اصل آن معالیقت داشته باشد، الزام ای فهیاز خدمت نظام وظ تیمعاف ایخدمت 

که قصد  ثارگریدانش آموزان ا یمنطقه مربوط برا ثارگرانیامور شاهد و ا یاز کارشناس یگر ثارینمونبرگ ا ای

مبدا  یینامه از مدرسه استثنا یالوانه معرف ییدانش آموزان استثنا یگران را دارند ع( برا ثارینام در مدارس ا ثبت

اتباع  -20است ماده  یمعلولیت الزام زانیبر نوع و م یاستان مبن ییاداره آموزش وپرورش استثنا تیریبا مد

پروانه اقامت معتبر با  دیثبت نام با یشورها، براک گریو فرزندان آنان با پناهندگان و رانده شدگان د یخارج

 شود، ارائه دهد. یم نییتع ربطیکه توسط مراجع ذ یمدارک ریبا سا یدفترچه پناهندگ

که در آن ماه وارد  یدانش آموز پسر از اول ماه - 21: ماده  فهیدانش آموزان مشمول نظام وظ لیتحص طیشرا

دانش آموز،  تیبه وضع مشمول یدگیشود. مالک رس یشناخته م فهیشود، مشمول نظام وظ یم یسالگ 19سن 

که  یدانش آموز یبرا کنیمالک عمل نخواهد بود، ل یبعد راتییاست و تغ هیتولد مندرج در شناسنامه اول خیتار

چنانچه  -22به حکم دادگاه باطل شده باشد شناسنامه جدید مالک قرار خواهد گرفت. ماده  یو هیشناسنامه اول

 انیغیبت تا پا نیبا عذر موجه غیت کند و ا یلیسال تحص میپس از ثبت نام، از ابتدا با در طول ن یش آموزدان

 یلیدانش آموز وقفه تحص یاز درس ها شرکت نکند، برا کی چیامتحان ه رو د ابدیادامه  یلیتحص مسالین

فی موجه بر اساس دالیل و مدارک  صیشود. تشخ ینم یتلق لیترک تحص ،یلیمنظور خواهد شد. وقفه تحص

به  شتریچنانچه سه ماه و ب فهینظام وظ تیدانش آموز از زمان مشمول -1مدرسه است تبصره  ریارائه شده با مد

شود.  یاز مدرسه اخراج م لیداشته باشد، به عنوان ترک تحص یغیث غیر موجه با بدون اطالع قبل متوالیطور 

محل اعالم کند تبصره  فهیرا برابر مقررات به حوزه نظام وظ یو لیک تحصمدرسه موتلف است مراتب تر ریمد

مدرسه موظف است برابر مفاد  ریددر موعد مقرر در مدرسه ثبت نام نکند، م طیچنانچه دانش آموز واجد شرا -2

 یاکه بر فهیدر شاخه کاردانش، دانش آموز مشمول نظام وظ -3را اعالم کند تبصره یو لیماده ترک تحص نیا

کند. در  یخارج از آموزش و پرورش مراجعه م ی( به مراکز آموزشیمهارت ی)درس ها یگذراندن استاندارد مهارت

نامه از  یمعرف افتیاز مدارس کار دانش ثبت نام کرده و با در یکیدر  بوطمقررات مر تیکه ابتدا با رعا یصورت

 یلیتحص تیخارج از آموزش و پرورش مراجعه کند، از معاف یاز مراکز آموزش مهارت یکیمدرسه مذکور به 



 




 ستیداشته است، مجاز ن لیدانش آموز مشمول که ترک تحص لیثبت نام و تحص -23برخوردار خواهد برد ماده 

 بالمانع است یو لیادامه تحص ،یعموم فهیاز نظر نظام وظ یقانون تیدر صورت رفع ممنوع صرفاو 

اعزام مندرج در  خیدفترچه آماده به خدمت )بدون مهر غبت گرفته است. چنانچه تارکه  یدانش آموز -1تبصره 

 ای مسالیدر آن ن طیشرا ریسا تیتواند با رعا یباشد، م یبا دوره تابستان مسالین انیحداقل تا پا یدفترچه و

وزان مشمول نظام دانش آم لیو ادامه تحص مثبت نا -2دهد تبصره  لیثبت نام کند و ادامه تحص یدوره تابستان

مدیر مدرسه  - 26ماده  |خواهد بود.  فهیو مقررات نظام وظ نیداوطلب آزاد )متفرقه(، تابع قوان وهیبه ش فهیوظ

و  یاشتغال دارند، به طور انفراد لیرا که به تحص فهیدانش آموزان مشمول نظام وظ یمشخصات تمام دیپسرانه با

محل اعالم کند.  فهیبرابر مقررات به حوزه نظام وظ یلیتحص تیاستفاده از معاف یبرا کباری قطهر مشمول ف یبرا

دانش آموز مشمول که  یبرا -شود.( تبصره  یم زین یینقص عضو و استثنا یموضوع شامل دانش آموزان دارا نیا

 یراه دور انتقال مبا آموزش از  ثارگرانیو برابر مقررات از دوره روزانه به مدارس بزرگساالن ا لیبدون ترک تحص

 یلیتحص تیبه اخذ معاف یازیاعالم شده باشد، ن فهیقبال به نظام وظ یو لیکه اشتغال به تحص یدر صورت ابد،ی

دانش آموزان مشمول  لیو فراغت از تحص لیمدرسه موظف است مرائب ترک تحص ریمد -25ماده  ستیمجدد ن

که برابر مقررات در مدارس  یدانش آموزان أتباع خارج -4کند ماده  عالما فهیرا برابر مقررات به حوزه نظام وظ

 - 27موارد ثبت نام : ماده  ریباشند انتقال و سا ینم یکنند، مشمول قانون وظیفه عموم یم لیتحص یرانیا

و  وزشبا موافقت اداره آم گر،یمدرسه به مدرسه د کیاز  یدوره تابستان ایسال  میانتقال دانش آموز در طول ن

 ریسا تیبا رعا یدوره تابستان ایسال  میهر ن یانیماه قبل از شروع امتحانات پا کیپرورش مقصد و حداکثر تا 

 میطول ن یو نمرات مربوط به آزمون ها یلیصورت، مدارک، پرونده تحص نیو مقررات بالمانع است. در ا نیقوان

مبدأ )امضاء مدیر و مهر( و اداره آموزش و  یزشواحد آمو دییپس از تأ دیدانش آموز با یدوره تابستان ایسال 

در محدوده  به مدرسه مقصد ارسال شود. انتقال دانش آموز یانیبه موقع و قبل از شروع امتحانات پا دا،یپرورش م

مقررات در  تیآموزش و پرورش منطقه با رعا دیدر مدرسه مبدا و مقصد و تأ یبا هماهنگ یمنطقه آموزش کی

تحصیل در مدارس  یقبول شده دانش آموز برا یدرس ها یتمام -28شده بالمانع است ماده  نییتع یزمان ها

دانش آموزان مدارس مذکور  -29ماده  |شود.  یم رفتهیپذ یداوطلب آزاد از و وهینامه با به ش نییآ نیموضوع ا

 ریو سا یشرط سن تیبا رعا باشند،یبا دوازدهم م ازدهمی یها هیانتقال به مدارس دوره روزانه در پا یکه متقاض

و  نیقوان تیبا رعا دیمدرسه با ریمد -30توانند به دوره روزانه منتقل شوند ماده  یبعد م یلیضوابط از سال تحص

موقت ثبت نام کرده است، حداکثر تا دو هفته پس از شروع  یرا که با گواه یمدارک دانش آموز یمقررات تمام



 




مدرسه مبدا  ریدرخواست کند، مد یو یقبل لیورت مکتوب از محل تحصبه ص یسال با دوره تابستان میهر ن

دانش آموز منتقل شده خود را برابر مقررات به  یلیمدارک تحص یتمام دیبالفاصله پس از وصول درخواست با

دانش آموز در موعد مقرر در مدرسه مقصد کامل  یلیچنانچه مدارک تحص -مدرسه مفصله ارسال کند. تبصره

از آن حسب مورد به  یناش تیشود، مسئول عیو با از وی حقى تض جادیا یدانش آموز حق ینشود و به تبع آن برا

مدرسه  ریمد -31باشد ماده  یربط م یو پرورش ذ زشاداره آمو هیمقصد و به تشخ ایمدرسه مبدأ  ریعهده مد

 یدگیرا رس دیدانش آموزان از جمله دانش آموزان جد یتمام یلیروز پرونده تحص 20حداکثر ظرف مدت  دیبا

در صدد رفع  یدوره تابستان ای مسالیپس از شروع هر ن کماهیکند و در صورت مشاهده تقص پرونده حداکثر تا 

قبول  ییادر درس ه ایشده و  تیهدا یلیرشته تحص کیبرخالف مقررات به  یآموز دانشنقص برآبد و چنانچه 

اقدام کنند. چنانچه بعد از موعد مذکور موارد نقص  یو یاستحقاق تیوضع نییاعالم شده باشد، نسبت به تع

آموزش و  رهبه ادا یاقدام بعد یپرونده مشاهده شد، الزم است پرونده دانش آموز مربوطه برابر مقررات برا

ماه پس از شروع  کیدفتر آمار دانش آموزان را حداکثر تا  دیمدرسه با ریمد -32پرورش متبوع ارسال شود ماده 

کرده تا توسط اداره آموزش و پرورش عربوط، برابر مقررات مسدود  دییو تأ لیتکم یبا دوره تابستان مسالیهر ن

 شود.

 |ارائه نشود و با دانش آموز  یو لیدانش آموز در مدرسه محل تحص یدرس یاز واحدها یچنانچه برخ -33ماده 

 نیتواند مطابق با قوان ینباشد، م یدرس یمدرسه( قادر به انتخاب آن واحدها ریمد صیموجه )به تشخ لیبه دال

نامه  نییآ نیمدارس موضوع ا ریبه عنوان دانش آموز مهمان به سا ،یو مقررات، حداکثر تا چهار واحد درس

ضوابط سنجش  -غ خواهد شد فصل چهارم و ابال هیته هیریمربوط توسط دفاتر ف یینامه اجرا وهیشود. ش یمعرف

دانش آموزان در هر درم به سه صورت  یاز آموخته ها یابیارزش -34: ماده  یلیتحص شرفتیپ یابیو ارزش

( به نی)آغاز یورود یابیارزش -: الف دیآ یبه عمل م لیو با اهداف مشخص شده ذ یانیو پا ینیتکو ،یورود

و  یریادگی – یاددهی ندیشروع متناسب فرا یدانش آموز برا یقبل یها یها و آمادگ ییاز توانا یمنظور آگاه

 ینیتکو یابیارزش -ب ردیگ یدانش آموز توسط معلمان انجام م یاحتمال یها یها و کاست ییجبران نارسا

دانش آمور، آگاهی معلمان از نقاط قوت و  یآموخته ها میتحک -اعتماد به نفس  تی( به منظور تقور)مستم

تحفیی، تفکر، تالش،  هیو پرورش روح یریادگی – یاددهی ندیو نحوه عملکرد دانش آموز در فرآ یضعف در س

مناسب به  یروش ها تخاذتدارک بازخورد مناسب به معلمان، دانش آموزان و ا ،یگروه یها تیابتکار و فعال

از  نانی( به منظور حصول اطمی)فراگم یانیپا یابیارزش -شود ج  یانجام م یریدگای-یاددهی ندیمنظور بهبود فرا



 




 یابیارزش -35ماده  ردیگ یدر هر درس انجام م یقبول طیو احراز شرا یو پرورش یآموزش یتحقق هدفها زانیم

 یها وهیو به ش یریادگی - یاددهی یها تیآموز در فعال انشبه صورت مستمر از نحوه مشارکت د ینیتکو

مشاهده  یفهرست وارس ،یو گروه یفرد فیتکال یبررس ،یعمل ،یشفاه ،یکتب یبر آزمون ها هیگوناگون و با تک

در هر  یها در هر ماده درس یابیارزش نیو نمره ا ردیگ یو انجام م تیتالش، ابتکار و خالق تیفعال زانیرفتار، م

 مسالیهر ن انیدر پا یانیپا یابیارزش -3اده شود م یو منظور م نییتع یو دوره تابستان یلیتحص مسالین

 شود. یانجام م یمواد درس یاز تمام محتوا یبا دوره تابستان یلیتحص

 یارتباط یماده درس کیدر  یقبول طیاز درس ها به صورت تک درس و مستقل است و شرا یابیارزش -37ماده 

و  یهر استاندارد مهارت در دو بخش نظر یانیپا یابیدر شاخه کاردانش، ارزش -1درس ها ندارد. تبصره  ریبه سا

 یمربوط به عمل م یدستگاه متول ارتبا نظ ای( توسط یمهارت یآن استاندارد )درس ها یمحتوا هیاز کل یعمل

 یربط م یاستاندارد مهارت مریوط توسط دستگاه ذ نامهیدر هر دو بخش آن منجر به صدور گواه یو قبول دیآ

( نمره یمهارت یدرس ها یمهارت یاستانداردها یبا عمل ینظر یاز بخش ها یکیاز  یموزشود. چنانچه دانش آ

و حرفه  یدر شاخه ت -2معتبر خواهد بود. تبصره  گریاز بخش د یقبول رهنمره تا اخذ نم نیکسب کند. ا یقبول

توسط دفتر  یو کارگاه یفن ریغ یها یستگیو شا یفن یها یستگیشا یدرس ها یابینامه نحوه ارزش وهیش ،یا

توانند درس  ینم یمشکالت جسم لیکه به دل یدانش آموزان -38شود ماده  یو ابالغ م هیمربوط ته یسناد

ضوابط، معادل  ریسا تیرشته ها با رعا ریمدرسه بگذرانند، الزم است از سا یشورا صیرا به تشخ یبدن تیترب

را انتخاب کرده و بگذرانند. تصاب فیولی و شیوه  ییدرس پا درس ها ،یبدن تیدرس ترب یتعداد واحدها

دانش آموزان  -1 بصرهباشد ت یمذکور در رشته مربوط م یدرس ها همانند ضوابط درس ها نیاز ا ییارزشها

به  یمعان بوده و نمره بخش نظر یدفاع یدرس آمادگ ینامه، از گذراندن بخش عمل نییآ نیمدارس موضوع ا

گذراندن  یگواه ثارگران،یچنانچه دانش آموزان مدارس ا -2درس منظور خواهد شد تبصره  نیعنوان نمره ا

 -39شود. ماده  یم رفتهی( پذ ی)به صورت ضربدر شانیاز ا یدفاع یرا ارائه دهند، درس آمادگ یآموزش نظام

به  تیبا عنا ربطیه ذتوسط مدرس یسال دوم و دوره تابستان میاول، ت مسالین ییرتهایغ یانیبرنامه امتحانات پا

 یانجام م رینظر مد ریمدرسه و ز یو ادار یمشترک کارکنان آموزش یو امتحانات با همکار میتنظ ییاجرا میتقو

اعالم شود.  یبا دوره تابستان مسالیو قبل از شروع هر ن میتوسط مدرسه تنظ دیبا یامتحانات داخل هشود. برنام

 .باشد یو هماهنگا بر عهده معلمان مربوط م ییطرح سؤال ها )به جز امتحانات نها



 




مدارس آموزش از راه دور توسط اداره آموزش و پرورش  یو دوره تابستان مسالیهر ن یانیامتحانات پا -1تبصره 

در  همانیشود و دانش آموزان مدارس آموزش از راه دور به صورت م یبرگزار م یمناطق در مدارس دولت

 یو تمرات برا حیتصح ،یزارتوسط معلمان مدرسه محل برگ ید اوراق امتحانکنن یامتحانات مربوط شرکت م

شود. در آن دسته از مدارس آموزش از راه دور که از مدیر  یم لیصدور کارنامه به مدرسه آموزش از راه دور تحو

ارت آموزش و مقررات مربوط و نظ تیامتحانات با رعا جهیو اعالم نت یمأمور آموزش و پرورش برخوردارند، برگزار

اداره کل آموزش و پرورش استان و اداره آموزش و پرورش شهرستان منطقه  -2باشد تبصره  یپرورش ، مجاز م

را به صورت هماهنگ برگزار  یدو ماده درس ای کی ،یسال با دوره تابستان مین انیتوانند در امتحانات پا یم هیناح

ه  111( ت 27762نامه  بیمهارت برابر مقاد تصو یها آزمون یدر شاخه کاردانش، برگزار -3کنند. تبصره 

 خیتار

اول و  یسال ها مین ییتها ریغ یانیاورافی امتحانات پا -10ماده  ردیپذ یانجام م رانیوز ئتیه 28/  9/  1371

 یمدرسه م ریمد -1شود تبصره  حیو در مدرسه تصح رینظر مد ریتوسط معلم مربوط ز دیبا یدوم و دوره تابستان

مدرسه، در الحنهار معلمان قرار دهد تبصره  زدر خارج ا حیرا جهت تصح یخود اوراق امتحان تیتواند با مسئول

تصحیح  یرا به هر علت یروز پس از انجام امتحان هر درس، اوراق امتحان 5ظرف مدت  وطیچنانچه معلم مر -2

 یخود اوراق امتحان صیبه تشخ دیغ، بامدرسه ضمن گزارش موضوع به اداره آموزش و پرورش منبو رینکند، مد

در صورت انتقال معلم، اوراق  - 3قرار دهد تبصره  طیاز معلمان واجد شرا یکی اریرا جهت تصحیح در اخت

 شود. یاز معلمان رشته مربوط تصحیح م یکیتوسط  ریمد صیدانش آموزان بنا به تشخ یامتحانات داخل

 کیحداکثر  یانیپا یابیو تمرات ارزش یتیه قبل از شروع امتحانات بادو هفت ینیتکو یابینمرات ارزش -41ماده 

توسط معلم مربوط بدون خدشه و  دیبا یدوره تابستان ایسال  میهفته بعد از انجام امتحانات هر درس در آن ت

نمرات  -شود تبصره  لیدفتر مدرسه تحو هب خ،ینمرات ثبت و پس از امضا ودرج تار زیدر برگ ر یقلم خوردگ

به اطالع دانش آموز برسد  یانیو قبل از امتحانات پا یبا دوره تابستان مسالیدر طول هر ن دیمستمر با یابیارزش

و سؤال  یبا برنامه امتحان ییاز دروس دوره متوسطه به صورت امتحان نها یبرخ یانیامتحانات پا -2ماده 

نظر اداره کل آموزش و پرورش  ریشود، ز یو طرح م هیورش تهآموزش و پر یسنج کزمر لهیهماهنگ که به وس

امتحانات که از طرف اداره آموزش و پرورش شهرستان منطقه ناحیه مربوط  ییعوامل اجرا لهیاستان و به وس

را  اهنگو هم ییمرکز سنجش آموزش و پرورش برنامه امتحانات نها -1گردد ، تبصره  یشود، برگزار م یم نیمع

، ادارات کل آموزش و پرورش استان ها 20کند تبصر یو ابالغ م میتنظ یسال با دوره تابستان میز هر نقبل از آغا



 




باشند.  یبا مرکز سنجش آموزش و پرورش م یالملل و مدارس خارج از کشور ملزم به همکار نیو مرکز امور ب

کند، موظف است حداکثر دو روز پس  یم سیتدر ار ییمربوط به امتحانات نها یکه درس ها یمعلم 30البصر 

 یکه از طرف اداره آموزش و پرورش منطقه مادر م یو برابر ابالغ صیامتحان درس مربوطه با تشخ یال برگزار

 یمراجعه کند و حداقل به تعداد دانش آموزان خود نسبت به تصحیح أوراق امتحان حیتصح یشود، به حوزه ها

اوراق اقدام نکند، موضوع  حینسبت به تصح یکه معلم یام کنند. در صورتاقد الزحمهحق  افتیهمان درس با در

 -1رفتار شود. تبصره یتا برابر مقررات با و یبه اداره آموزش و پرورش محل گزارش حیحوزه تصح سیرئ یاز سو

 تصحیح به هحوز سیرئ یاز سو دیامتحان با نیآخر یهفته پس از برگزار کیحداکثر  یینمرات امتحانات نها

 .دانش آموز اعالم شود لیاداره آموزش و پرورش منطقه به مدرسه محل تحص لهیوس

 ،ینیو قرآن )د ینید ماتی(، تعل3) ی( زبان خارج3) یدر مواد درس عرب ییامتحانات نها یسوال ها - 5تبصره 

 یدانش آموزان ناشنوا توسط مرکز سنجش آموزش و پرورش و با مشارکت و همکار ی( برا3قرآن و اخالق 

و بر اساس برنامه  یطراح ژهیو ورتبه ص طیواجد شرا رانیو با استفاده از دب ییسازمان آموزش و پرورش استثنا

 ریمد -43آنان قرار خواهد گرفت ماده  یامتحان یحوزه ها اریمرکز سنجش آموزش و پرورش در اخت یزیر

آن را به صورت  دیکه با یمواد درس دیرا با ق طیمدرسه موظف است فهرست مشخصات دانش آموزان واجد شرا

آن درس ها در نمون  یبا دوره تابستان مسالیهر ن ینیتکو یابیزشبگذرانند، به همراه نمرات ار ییامتحان نها

هفته قبل از شروع  کیکند و تا  میشود، تنظ یمرکز سنجش آموزش و پرورش اعالم م یکه از سو ییبرگها

 -10دهد تبصر  لیتحو هیبه اداره آموزش و پرورش منطقه ناح یسال با دوره تابستان میهر ن ییامتحانات نها

شود، موظف است فهرست  یشاخه کاردانش که در آن مدرسه استاندارد مهارت آموزش داده م همدرس ریمد

 عنوان استاندارد مهارت، مطابق نمون برگها تنقلیم و دیرا با ق طیمشخصات دانش آموزان واجد شرا

 هیآموزش آن استاندارد مهارت به اداره آموزش و پرورش شهرستان / منطقه / ناح انیماه قبل از پا کی حداکثر

 ستیمهارت را حداکثر ب یمربوط به انجام آزمون ها یدرخواست ها دیبا زیدهد، اداره آموزش و پرورش ن لیتحو

ارسال کرده و اداره کل آموزش و پرورش  نآموزش مهارت به اداره کل آموزش و پرورش استا انیاز پاروز قبل 

 یحداکثر ده روز قبل از اتمام آموزش مهارت، فهرست مشخصات دانش آموزان را به دستگاه متول دیبا زیاستان ن

توسط  ییتها ریغ یدرس ها یو کارگاه یکتب ریغ یامتحانات عمل -2استاندارد مهارت ارسال کند تبصره 

شوند، قبل  یاداره آموزش و پرورش انتخاب م یکه از سو یطیواجد شرا افرادتوسط  ،یتهاب یمدرسه و درس ها

در شاخه کاردانش چنانچه دانش آموز،  -3شود تبصره  یو در مدرسه برگزار م یامتحانات کتب یاز برگزار



 




به شرط آنکه مشخصات آنها در رشته  یمهارت یها نامهیگواه لیقب نیا رشیمهارت ارائه دهد، پذ نامهیگواه

شده با  نییتع یواحدها زانیبه م نامه،یمرجع صادر کننده گواه دییشده باشد، پس از تأ فیمربوط تعر یمهارت

 .ضوابط بالمانع است ریسا تیرعا

است.  ستیهردرس از صفر تا بمستمر دانش آموز در  یها یابیو ارزش یانیاز امتحانات پا کینمره هر  - 44ماده 

بخش  کی( قبل از ثبت به تفکیمهارت یاستاندارد مهارت )درس ها یابیدر شاخه کاردانش، نمرات ارزش -تبصره

دوره  ایسال  میهر درس در هر ن هنمر - 45شود ماده  یمحاسبه م ستیصفر تا ب یبر مبنا یو عمل ینظر

 دیآ یبه دست م ریبه شرح جدول ز یتابستان

 مستمر یابیارزش نمره

 یانیپا یابیارزش نمره

 درس نمره

 1 بیضر

 3 بیضر

 4بر  میتقس بیها با ضر یابیتمرات ارزش مجموع

 یپاپائ یابیاستاندارد مهارت در شاخه کار دانش، نمره ارزش نیو همچن یحضور ریغ یدرس ها یبرا -1 تبصره

فوق  بیدر محاسبه نمره درس با فرا -2ه شود تبصر ی( به عنوان نمره درس منظور مستیصفر تا ب یپر مبنا

 1کمتر از  -1شود  ینمرات ثبت و محاسبه م زیو در برگ ر ابدی یم رییتغ رینمرات به شرح ز یالذکر عدد اعشار

 0از  -2، 25به  25 /

 / 0تا  26 /

آزمون  ،یسنجش مهارت عمل یبرا - 46ماده  کیبه  099ء تا 1769از  -4(. 15به  /7تا  51/  0از  -3ه 50به  9

 به عمل یآزمون شفاه ،یسنجش مهارت گفتار یو برا یعمل



 




بر عهده مرکز سنجش  فهیامتحانات در داخل و خارج از کشور، حسب وظ ینظارت بر حسن اجرا - 47 ماده

از امتحانات در داخل و خارج  ینامه برگزار وهیش -باشد تبصره  یربط م یذ یآموزش و پرورش و معاونت ها

امتحانات  یت حسن اجرایمسئول - 48شود ماده  یکشور، توسط مرکز سنجش آموزش و پرورش تهبه و ابالغ م

اداره  ه،یمدرسه است و اداره آموزش و پرورش شهرستان منطقه ار تاح ریبرعهده مد جیو اعالم به موقع نتا یداخل

 حیتصح یتوانند اوراق امتحان یزوم مدر صورت ل کل آموزش و پرورش استان و مرکز سنجش آموزش و پرورش

 دیبا رییتغ ینمره دانش آموز ،یاوران ینیکه در بازب ینظر قرار دهند. در صورت دیو تجد یشده را مورد بررس

در  -کتبا به اطالع معلم و دانش آموز مربوط برسد. تبصره دیتمرد، مالک عمل خواهد بود و موضوع با نیآخر

دوم و  مسالین | انیماه و اوراق امتحانات پا نیاول پس از فرورد مسالین انیحانات پاامت اوراق ینیکه بازب یصورت

به  یریگ میتصم | یمراتب برا ابدی رییتغ یهر سال پس از آبان ماه انجام شود و نمره دانش آموز یدوره تابستان

 شود یآموزش و پرورش ارجاع م یعال یخاص شورا ونیسیکم

 ریکتب توسط مد یدوره تابستان ای مسالیهر ن انیامتحانات حداکثر تا دو هفته پس از پا جهینت -19 ماده

 یبرا میامتحانات و اتخاذ تصم جینتا یابیو ارز لیو تحل هیتجز -شود. تبصره یمدرسه به دانش آموز اعالم م

 نیسنجش آموزش و پرورش، معاون حسب مورد، بر عهده مرکز یوئہو تر  یآموزش یها تیفعال تیفیک یارتقا

مهلت  50باشد ماده  یمدرسه م ریآموزش و پرورش منعطفه و مد ریمد |کل اسنان  ریمد ،یحوزه ستاد یآموزش

روز پس از  3( حداکثر یینها ریو غ یی) اعم از نها یدوره تابستان ای مسالیهر ن یانیاعتراض به نمرات امتحانات پا

مدرسه موظف است  ریمد ،یباشد. در امتحانات داخل یم یمسال با دوره تابستانیامتحانات آن ن جهیاعالم نت

مصحح مربوط  اریمصحح مربوط پا به تشخم شود، در اخت ارینظر در اخت دیمعترضان را جهت تجد یلوراق امتحان

مصحح  نظر شده با امضاء مسجع مربوط با دیاز معلمان همان درس قرار دهد. نمره ورقه تجد گرینفر د کیو 

 یطیمعلم سوم واجد شرا یشود. در صورت اختالف نظره را یم نیینظر کننده حسب مورد تع دیمربوط و تجد

 یمعترضان را برا یحوزه تصحیح موظف است اوراق امتحان سیرئ ،ییو الزم االجرا است. در امتحانات نها یقطع

مالک  یاول و دوم( قرار دهد و نمره و نفر از معلمان همان درس )غیر از مصححین کی ارینظر در اخت دیتجد

به اطالع  جهیمهلت اعتراض، نت انیروز پس از پا 5حداکثر ظرف مدت  دیعمل خواهد بود. در هر صورت با

 معترضان برسد،

_ 



 




دانش  یمدارس ) بخشی مقررات انضباط یینامه اجرا نیا تیو با رعا انیمعلمان و مرب یاز سو دهیرس یگزارش

نمرات مربوط ثبت و با  زیو در برگ ر نینمره انضباط تر کیو معاون پا معاونان مدرسه،  ریآموزان که توسط مد

واحد  کیمعادل  مسالیمعدل هر ن حتسابنمره انضباط در ا -1شود تبصره  یمدیر تسلیم دفتر مدرسه م یامضا

نمره انضباط  یو یلیتحص یسال ها میمحاسبه معدل کل دانش آموز به تعداد ن یشود. برا یمنظور م یدرس

در دوره  - 3شود تبصره  یمحاسبه نم یواحد درس 99انضباط در  یتعداد واحدها -2شود تبصره  یلحاظ م

دانش آموز نمره  یبرا زین یدر دوره تابستان ثارگرانیدر مدرسه ا -رهشود تبص ینمره انضباط منظور نم یتابستان

 یلیتحص یسال ها میانضباط ن یمنظور و در محاسبه معدل کل، تعداد واحدها یواحد درس کیانضباط معادل 

دانش آموزان توسط مرکز  یلینمونه اسناد و مدارک تحص - 530شود ماد یلحاظ م زین یتابستان یو دوره ها

و به ادارات کل آموزش و پرورش استان ها  هیربط ته یذ یمعاونت ها یو با همکار یو پرورش آموزشسنجش 

آبان ماه سال بعد تنظیم شود و  انیحداکثر تا پا دیبا یلیدفتر امتحانات در هر سال تحص -54شود ماده  یبالغ ما

شبو  -و مسدود شود. تبصره دیی، تأیشود، بررس یم نییو پرورش تع یاداره آموزش یکه از سو یندهایتوسط نما

و به ادارات کل  هیو پرورش ته یآموزشنحوه مسدود کردن دفتر امتحانات توسط مرکز سنجش  یینامه اجرا

 یامتحانات کتب یدر زمان برگزار یچنانچه دانش آموز - 55شود ماده  یآموزش و پرورش استان ها ارسال م

که از  یتواند از مشی معتمد یشود که قادر به نوشتن نباشد، م یاقبل از آن دچار مشکل و سانحه  ای یانیپا

شود، استفاده  یم نییتع ییامتحانات نها یحوزه اجرا برا سیو رئ ییامتحانات غیر نها یمدرسه برا ریطرف مد

در امتحانات  یاش مانع شرکت و یماریمؤثر که ب یمارینقص عضو پا ب یدانش آموز دارا یبرا - 59کند. ماده 

او  یماریبا بمتناسب با نقص عضو  یالتیحوزه اجواء تسه سیشود، مدیر مدرسه با رئ یو عمل یشفاه یتبک

باشد،  یقادر به انجام آن نم یکند. در صورت لزوم از امتحانات آن بخش از درس که از نظر جسم یم فراهم

درس  یشود تبصره اس امتحان عمل یبخش ها اضافه م ریبخش به سا نیمعاف شده و سهم نمره مربوط به ا

 یمربوط انجام م متوسط معل یو یجسم ییماده متناسب با توانا نیدانش آموزان موضوع ا یبرا یبدن تیترب

 یفن یدانش آموزان شاخه ها -2تبصره  |و ابالغ خواهد شد.  هیته ربطینامه مربوطه توسط معاونت ذ وهیشود . ش

رشته مربوط  یتخصص یدرس ها یعمل تینقص عضو قادر به انجام فعال لیو کاردانش که به دل یو حرفه ا

برابر  ،یمذکور در قانون اساس ینید یها تیاقل موزاندانش آ -7باشد ماده  یرشته م رییلزم به تغم ستند،ین

شده و  ییایمربوط اوزن ینید تیخاص اقل یامتحان یخاص وزارت آموزش و پرورش با سوال ها ینامه ها وهیش

دانش آموز به  لیشود ضمنا تما ی( م3قرآن و اخالق  ،ینیو قرآن د ینید ماتینمره تعل نیگزیتمره جا نیا

متخلفان  ایبا متخلف  - 58وجود ندارد ماده  یشرکت و یبرا یمنع ،یاسالم ینید ماتیشرکت در امتحان تعل



 




حسب مورد  یبه تخلفات ادار یدگیو قانون رس ینامه تخلفات امتحان نییبرابر آ ییو نها یدر امتحانات داخل

 یپان ای تحانکه ام ییدر درس ها -است الف  ریر هر درس به شرح زد یشرط قبول -59رفتار خواهد شد ماده 

دارند،  ییکه امتحان نها ییدر درس ها -نباشد. ب یدارند، نمره درس کمتر از نصاب تول یی) غیر نها یداخل

کمتر از نصاب  زین یبا دوره تابستان مسالین انینمره آن درس در پا ،ییدر امتحان نها 7عالوه بر کسب نمره 

 یستگیو شا یفن یها یستگیاز دروس شا یو در برخ 10در هر درس نصره  یتصاب قبول -1نباشد تبصره  یقبول

 یآموزش یزیدروس مذکور توسط سازمان پژوهش و برنامه ر نیاست )عناو 12نمره  ،یو کارگاه یفن ریغ یها

 یستگیدر دروس شا یشود( در شاخه کاردانش تصاب قبول یمعاونت آموزش متوسطه اعالم م یو از سو نییتع

 .شود یم نییاستاندارد مهارت تع یتوسط دستگاه متول یلو عم یدر بخش نظر یفن یها

شوند، مالک، کب  یارائه م یحضور ریدارند و به صورت غ یینها یانیکه امتحان پا ییدرس ها یبرا -2تبصره 

دوره  ای مسالین انیدر امتحانات پا یچنانچه دانش آموز - 10اده باشد م یم ییدر امتحان نها یتصاب قبول

او  یانیپا یابیداشته باشد، تمره ارزش وجهم ریغ بتی( غییغیر نها |با  یی)اعم از نها یپک با چند درس یتابستان

 ی)غ( به جا بیکلمه غا یموارد نیشود. در چن یدر آن درج صفر محسوب م یدوره تابستان ای مسالیدر آن ن

به منزله مقر خواهد بود و نمره درس  بیشده ولیکن در محاسبات، کلمه غا دیآن درس ق یانیپا یابیتمره ارزش

در امتحانات  یاگر دانش آموز -11نمودن نمره مستمر محاسبه خواهد شد ماده  حاظمورد نظر با ل یپا درس ها

در صورت درخواست  د،یباش بیذر موجه غابا ع ییچند درسی غیرتها ای کی یسال با دوره تابستان مین انیپا

با  بوطمر یامتحان از درس با درس ها نیمدرسه مجاز است حداکثر تا دو هفته پس از آخر ریدانش آموز، مد

دانش  یانتخاب یصورت آن درس با درس ها از واحدها نیا ریضوابط مربوط امتحان به عمل آورد و در غ تیرعا

 یشود، سوال ها یکه امتحان آنها به صورت هماهنگ برگزار م ییدر درس ها -شود تبصره یآموز حذف م

در  یچنانچه دانش آموز -12 ادهماده به صورت هماهنگ خواهد بود، م نیا |دانش آموزان مشمول  یامتحان

 یحذف م یو یسال با دوره تابستان میآن ن یاز درس ها یآن درس د،یموجه داشته باش تیغ ییامتحانات نها

امتحان دهد. ماده  ییمجدد آن درس به درس ها را انتخاب کند و به صورت نها طیشرا ریسا تیبا رعا دیشود و با

نداشته مستمر  یابیموجه. نمره ارزش بتیغ لیبه دل یدوره تابستان ای یلیتحص مسالیدر ن یاگر دانش آموز -13

نمره توسط معلم مربوط در برگ  نیمثمر شده و ا یابینمره ارزش نیگزیجا یو یانیپا یابیباشد. نمره ارزش

 .شود یثبت م زنمراتیر

_ 



 




با  ،یو مدارک ارائه شده از طرف دانش آموز در امتحانات داخل لیتشخیه غیث موجه بر اساس دال -4ماده 

با  ییانات نهاخاص اداره آموزش و پرورش مربوط و در امتح ونیسیمدرسه و در امتحانات هماهنگ با کم یشورا

محاسبه معدل دانش آموز در هر  یابر -65مدرسه خواهد بود. ماده  ریبا مد یحوزه اجرا پس از هماهنگ سیرئ

به دست آمده بر  یشود و مجموع حاصل ضربه ا یسان، تعداد واحد هر درس در تمره آن درس ضرب م مین

کرده است،  افتی( دریپا مودود یاعم از قبولآنها نمره ) یسال برا میتعداد کل واحد که دانش آموز در آن ن

دوره  یبرا ثارگرانیدر مدارس ا -شود تبصره یانجام نم یریمعتال گ یدوره تابستان یشود. برا یم میتقس

در  -شود که : الف  یشناخته م لیفارغ التحص یدانش آموز - 19شود ماده  یمعنال محاسبه م زین یتابستان

باشد.  10حداقل  یمعدل کل ر -( قبول شده باشند. ب یواحد درس 99حداقل  دروس در رشته مربوط ) یتمام

دو  ریدوره دوم متوسله حداکثر در چهار عنوان در مس یاز مجموعه درب ها یدانش آموز نجهچنا -1تبصره 

باشد و  شتریو ب 7(  یبا دوره تابستان مسالی) ت ینمره درس ر نیآن آخر ییو دو عنوان غیر نها ییعنوان نها

و  یفن یها یستگیشود. آن دسته از دروس شا یشناخته م لیباشد، فارغ التحص 10حداقل  زین یمعدل کل و

تبصره  نیاست، مشمول ا 12آنها  یکه نصاب قبول یو حرفه ا یشاخه فن یو کارگاه یفن ریغ یها یستگیشا

دوره دوم متوسطه حداکثر  یس هااز مجموعه در یدر شاخه کاردانش چنانچه دانش آموز - 2تبصره  شوندینم

باشد و معدل  شتریو ب 7( یدوره تابستان ای مسالی) ن یتمره درس و نیآخر ،یینها ریغ یدر چهار عنوان درس

و  یمهارت ی)درس ها یفن یها یستگیشود. شا یشناخته م لیباشد، فارغ التحص 10حداقل  زین یکل و

که دانش آموز شرط الف را  یدر صورت -3شوند. تبصره  یتبصره نم نیدر شاخه کاردانش مشمول ا یکارورز

که  ییتواند به منظور تأمین شرط بند)ب( از درس ها یباشد، م 10کمتر از  یمعدل کل د کنیاحراز کند ت

شرکت کند. در صورت  یحضور ریصورت غ در همان مدرسه به مسالین کیاست،  12در آنها کمتر از  ینمره، و

دانش آموز مدرسه  -1است تبصره  ریامکان پذ یحضور ریصرفا به صورت غ یو لیادامه تحص تیعدم موفق

 یم 10أنها  یکه نصب قبول یاز دروس یکیماده چتچه از  نیو دو ا کیعالوه بر دروس موضوع تبصره  ثارگرانیا

دوره دوم متوسطه  انیدر پا - 17شناخته خواهد شد ماده  لیالتحص غفار زیکب کند ن 10باشد، نمره کمتر از 

 یینها یداده اند، معدل کتب ییکه امتحان نها ییبراساس نمرات درس ها النیاز فارغ التحص کیهر  یبرا

از  کیهر  یتعداد واحدها ،یینها یمحاسبه معدل کتب یشود. برا یآنان ثبت م یلیمحاسبه و در مدارک تحص

به  یشود و مجموع حاصل ضربه ها یرس ضرب مآن د ییدر نمره پذیرفته شده امتحان نها ییتنها یدرس ها

محاسبه معدل، کل نمرات هر  یبرا -18شود ماده  یم میتقس یینها یدرس ها یدست آمده بر تعداد واحدها

شود  یضربه م رسشده آن د رفتهیهر درس در نمره پذ یدوره دوم متوسطه، تعداد واحدها انیدانش آموز در پا



 




شود، در محاسبه معدل  یم میدرس ها تقس نیا یمده پر مجموع واحدهابه دست آ یو مجموع حاصل ضرب ها

 یدرس یچنانچه در واحدها -1شود تبصره  یلحاظ م زیمربوط به انضباط ن یکل، نمرات و تعداد واحدها

رشته مربوط وجود داشته باشد،  یحدهامازاد بر حد مجاز وا یچند واحد درس ای کیگذرانده شده دانش آموز 

که  یشاخه کاردانش به نحو یو پابه و کارورز یفن یها یستگیبخش دوم شا نیگزیمازاد به عنوان جا یدرس ها

 رفتهیپذ یباشد، از و کتریواحد نزد 99االمکان به  یحت ایواحد و  96شده دانش آموز  رفتهیپذ یمجموع واحدها

محاسبه معدل کل دانش آموز رشته مربوطه در  یشده مازاد بر درس ها اندهگذر یدرس ها یقیشود و عا یم

نخواهد شد  یاصل هیو پا یفن یها یستگیدروس شا نیگزیعنوان جا چیشود. دروس عازاد به ه یمنظور نم

 نامهیگواه یرشته مربوط، دارا یمهارت یها نامهیچنانجه دانش آموزان شاخه کاردانش عالوه بر گواه - 2تبصره 

( آنها در  یشماره استاندارد و مدت آموزش -مهارت  نامهیباشند که مشخصات ) عنوان گواه یگرید یمهارت یها

 یها یستگیبخش دوم شا ینیگزیجا یآنها برا رشیشده باشد، پذ فیتعر یمهارت یمجموعه فهرست رشته ها

 .مدرسه بالمانع است ریبا موافقت مد یو کارورز هیو پا یفن

_ 

دوره متوسطه در رشته مربوط )حداقل  یدرس یواحدها یق به گذراندن تمامکه موف یبه دانش آموز -19ماده 

دوره دوم  التیتحص انیپا نامهیضوابط گواه ریسا تیتضباط شود با رعا یبدون احتساب واحدها یواحد درس 99

 یدوم متون توسط مرکز سنج دوره التیتحص انیپا نامهینمونه گواه -شود، تبصره  ی( اعطا مپلمیمتوسطه )د

 یعال یشورا نیمع ونیسیکم بیو پس از تصو هیمعاونت آموزش متوسطه ته یآموزش و پرورش و با همکار

 آموزش و پرورش، ابالغ خواهد

خارج از مدرسه و مرتبط با رشته  یدر مدارس آموزش از راه دور آموخته ها یچنانچه دانش آموز 70 ماده

 یتقاضا یسال با دوره تابستان میبل از شروع امتحانات هر نماه ق کیتواند حداقل  یخود داشته باشد، م یلیتحص

موافقت در امتحانات آن تپه مالی با دوره  تمدرسه آموزش از راه دور ارائه کند تا در صور ریخود را به مد یکتب

نامه و بر  نییآ نیدرس ها مطابق ا نیدر ا یقبول طیشرا -1مربوط را امتحان دهد تبصره  یتابستانی، درس ها

 یم قیطر نیکه از ا ییحداکثر تعداد درس ها -2باشد. . تبصره  یم یانینمره صفر تا پست امتحان پا یمبنا

باشد که  یبه عنوان درس م یدوره تابستان یو برا یعنوان درس 2 مسالیهر ن یرفت، برایتوان از دانش آموز پذ

 کنیشود، ول یدخالت داده نم یدوره تابستان ایسال  میمجاز در هر ن یدر محاسبه حداقل و حداکثر واحدها

درس در مورد  ازین شیپ تیرعا - 3شود. تبصره یمنظور م مسالیدرس ها در محاسبه معدل آن ن نینمرات ا



 




 یها نهیاز هز یبخش ،یدر مدارس بزرگساالن دولت -71است ماده  یماده الزام نیموضوع ا یانتخاب درس ها

مدارس  هیشهر 72شود ماده  یمدت مجاز در دوره روزانه( برابر ضوابط، اخذ مدانش آموزان )مازاد بر  یلیتحص

 یدولت ریغ یو پرورش یمدارس و مراکز آموزش ارهو اد سیمطابق با قانون تاس ،یدولت ریآموزش از راه دور و غ

 .شود یاخذ م یاسالم یمصوب مجلس شورا

که سازمان  یرشته جدید تطبیق دارد بر اساس جدول یدرس ها ایکه از نظر محتوا  ییدرس ها -تبصره 

دانش  -7ماده شودیم رفتهیپذ دیرشته جد یدرس ها یکند، به جا یابالغ م یآموزش یزیپژوهش و برنامه ر

 رییبه شاخه کاردانش با تغ اشاخه ه ریرشته از سا رییتغ یآموزان مدارس بزرگساالن و آموزش از راه دور، متقاض

منطقه با  | هیخاص آموزش و پرورش ناح ونیسیمان شاخه، مشروط به اخذ مجوز کمدر ه یرشته مهارت

 یابیو ارزش یلیتحص تیانتخاب واحد و هدا - 77شهرستان است فصل ششم ضوابط تحمیل واطلبان آزاد ؛ ماده 

 ریرات زمقر تینامه های مربوط و با رعا وهین نامه و شییآ نیداوطلبان آزاد براساس مفاد ا یلیتحص شرفتیپ

نامه که ناظر بر تحصیالت ضمن سال دانش آموزان است،  نییآ نیاز ا ییالف ( مواد و تبهر ه ها ردیگ یانجام م

 شود یداوطلبان آزاد منظور نم یبرا یب ( نمره انضباط |شود.  ینم |شامل داوطلبان آزاد 

ادامه  طیکه شرا یو حرفه ا یشاخه فن یدوازدهم در رشته ها هی( ثبت نام و ادامه تحصیل داوطلبان آزاد در پا ج

ضوابط  ریسا تیبا رعا یدر رشته مربوط را در دوره روزانه از دست داده اند. در مدارس بزرگساالن دولت لیتحص

 یها یستگیو شا یفن یها یستگیدروس شا یها شدانش آموزان الزم است قبال در آموز لیف نیبالمانع است. ا

 یسال ها میاز ن کیدر هر  یدرس یوط، شرکت کرده باشند د( ارائه واحدهارشته مرب یو کارگاه یرفنیغ

 یدانش آموزان مدارس بزرگساالن دولت ریهمانند سا |داوطلبان آزاد  یماه، برا وریو امتحانات نوبت شهر یلیتحص

و تبصره  11هستند )مطابق ماده  یلیتحص هیپا نییشرکت در آزمون تع یکه متقاض یافراد -1باشد. تبصره  یم

 لمیاخذ د یکه متقاض یافراد نیدوره دوم متوسطه روزانه و همچن ینامه آموزش نییمندرج در آ |آن  لیذ یها

 نیست. یآنان الزام یبرا یدرس یسقف واحدها تیباشند، رعا یمجله )در رشت غیر متناظر( م

_ 

انجام خونهد گرفت و در  یدر مدارس بزرگساالن دولتامتحانات داوطلبان آزاد  ی، ثبت نام و برگزار78ماده 

از مدارس روزانه که اداره آموزش و پرورش  یکیباشد ثبت نام آنان در  ینم ریکه مدرسه بزرگساالن دا یمناطق

داوطلبان آزاد در هر منطقه  حانامت -1جنبت انجام خواهد شد تبصره  کیکنند، به تفک یم نییمحل تع



 




شود که آن در موها در مدارس روزانه و با بزرگساالن همان منطقه موجود  یرگزار مب ییدر درس ها یآموزش

گران و وابسته به  ثاریمدارس آموزش از راه دور، ا ،یدولت ریثبت نام داوطلبان آزاد در مدارس غ -20باشد تبصر

 ری)غ ییثبت نام و امتحان داوطلبان استثنا -3باشد تبصره  یمجاز نم یعموم ینهادها ریو سا یدوئ یدستگاهها

 دینظام جد پلمیبه دارندگان د 79باشد ماده  یبالمانع م ییروزانه استثنا ی( در واحدهاییاز دروس امتحانات نها

س با کار دانش پ ینظر یمتناثر( در شاخهها ریمجدد )در رشته غ پلمیبه اخذ د لیدر صورت تما م،یو با نظام قد

رشته مربوط را همراه داوطلبان آزاد امتحان دهند و بر اساس  یدرس ها یتوانند کسر یدرس ها، م قیاز تعل

دوره  ینامه آموزش نییرشته دلخواه شوند موضوع: آ ایدر شاخه  پلمید نامهینامه، موفق به کسب گواه نییآ نیا

و داوطلبان آزاد داخل کشور در  ثارگرانیر، ااز راه دو آموزش)بزرگساالن،  یواحد یسال مین وهیدوم متوسطه ش
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