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 دوره دوم متوسطه آموزشینامه آیین

  11/3/1321تاریخ  ،عالی آموزش و پرورش( جلسه شوراي239د و سی و دومین )نهص مصوب

 

آموزشی دوره سه نامه آیینهای با اعمال تغییرات در برخی از مواد و تبصره آموزشی دوره دوم متوسطهنامه آیین

و  3/8/0381 تااری   ،عالی آموزش و پرورششورای 666ه مصوب جلس ،)واحدی –ساله متوسطه روزانه )سالی

 همسو با مفاد سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و ،10/00/0331 تاری  ،شورای مذکور 856اصالحیه جلسه 

  .تهیه و تدوین شده است ها و ساختار زیربا هدف مطابق با تغییرات ساختار نظام جدید آموزشی،
 

 :ارتساخ و ، اصولهاهدفـ  اول فصل

 :یهدف کل -1ماده

یند قی برای تقویت و نهادینه سازی فرآو بسترهای قانونی و حقو الزم امکانات و ها، زمینهشرایط آوردن فراهم

 و فنی ،نظریدوره )این  هایآموزش توسعه ،آموزانگانه تربیتی دانشهای ششتعلیم و تربیت در ساحت

 به توجه با ،کشور فرهنگی و اجتماعی ،اقتصادی نیازهای با تناسبم ،یفیتکی ارتقاو ( کاردانش ،ایحرفه

 تیجنسی هایو ویژگی سنی شرایط و نیازها ،آموزشی محتوای بین تناسب رعایت و مناطق ییجغرافیا مقتضیات

 :زیر اصول براساس ،آموزانانشد

 ؛زندگی هایمهارت آداب و ویتتق و دینی تربیت و یهکتز امر بر أکیدت الف(

 در تحصای   اداماه  و افاراد  اساتعداد  و عالقاه  و کشاور نیازهاای  برحسب ،و اشتغال آموزیمهارت توسعه (ب

 ؛فنی و علمی یهاپیشرفت به توجه با ،محیط امکانات و شرایط اساس بر ،عالیآموزش

 ؛ایحرفه و فنی هایآموزش تمنزل و یکیف سطح ارتقای و کمیت افزایش (ج

های خارج از مدرسه، با فراهم آوردن زمینه آموزش ماندهیهای متوسطه و ساآموزشتوسعه و تقویت  (د

  ها.و دستگاه هاسازمان سایر استفاده حداکثری از مشارکت، امکانات و منابع
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    ساختار: -2ماده

   ،شاود مای  نامیاده  «متوساطه  نظاام  » اختصاار  به ،نامهینیآ این در که متوسطه دوره دوم پرورش و آموزش نظام

 :به شرح زیراست«کاردانش» و« ایحرفه و فنی» ،«نظری» تحصیلی شاخه سه دارای

و  «تجربای  علوم» ،«انسانی علوم و ادبیات » ،»فیزیك ا ریاضی» رشته 4بر  مشتم  ،نظری متوسطه شاخه -الف 

 .دنشومی نامیده «دبیرستان» شاخه این به مربوط مدارس که« اسالمی معارف و علوم»

  د.نشومی نامیده «ایفنی و حرفه هنرستان» شاخه این به مربوط مدارس که ایحرفه و فنی متوسطه شاخه -ب 

 .دنشومی نامیده «دانشکار هنرستان» شاخه این به مربوطمدارس  که کاردانش متوسطه شاخه -ج 

 تحصيلی هایشاخه هایهدف 

 ری:نظ شاخه هایهدف (الف

 بیانش  ،اخالقای  فضاال   ،ی تربیتای هاا شایساتگی  تقویت شناسایی و ،عمومی دانش و فرهنگ سطح اعتالی ا0

 برای دستیابی به زندگی مناسب؛ آموزاندانش اجتماعی و سیاسی

 تحصایلی  مسایرهای  باه  آنان هدایت برای مساعد زمینه ایجاد و آموزاندانش عالقه و استعداد بهتر شناخت ا0

 ؛مناسب

 .عالی آموزش در تحصی  ادامه برای آموزاندانش نسبی آمادگی ایجاد ا3

 :ایحرفه و فنی شاخه هایهدف (ب

 بیانش  ،اخالقای  فضاال   هاای تربیتای،  یتقویت شایساتگ  شناسایی و ،عمومی دانش و فرهنگ سطح اعتالی ا0

 برای دستیابی به زندگی مناسب؛ آموزاندانش اجتماعی و سیاسی

های الزم مهارت ها وکسب توانمندی برای مناسب زمینه ایجاد و آموزاندانش عالقه و استعداد بهتر شناخت ا0

 مفید؛ اشتغال سمت به آنان هدایت و

 .کاربردی ا علمی هایرشته در تحصی  ادامه اشتغال و برای آموزاندانش نسبی آمادگی ایجاد ا3
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 :کاردانش شاخه هایهدف (ج

 بیانش  ،اخالقای  فضاال   هاای تربیتای،  تقویت شایساتگی  شناسایی و ،عمومی دانش و فرهنگ سطح اعتالی ا0

  زندگی مناسب؛برای دستیابی به  آموزاندانش اجتماعی و سیاسی

 ،صنعت هایبخش اشتغال در برای ،سرپرستی و استادکاری ،ماهر ماهر،نیمه سطوح در انسانی نیروی تربیت ا0

 ، متناسب با نیازهای منطقه و جامعه؛خدمات و کشاورزی

 .کاربردیا  لمیع خاص هایرشته در تحصی  ادامه اشتغال و برای آموزاندانش نسبی آمادگی ایجاد ا3
 

 :طول مدت تحصيلو  واحدهای درسی -فصل دوم

 :  استزیر های دارای ویژگی و سالی واحدی ،دوره دوم متوسطه آموزش -3ماده

های شود. آموزش بعضی از درسانجام می تحصیلیسالطور پیوسته، در طول هیند آموزش هر درس بآفر -الف

مشروط بر ، شودصورت مستق  اراله و ارزشیابی میهاول یا دوم ( ب در طول یك نوبت ) ایحرفهشاخه فنی و 

دانش، آموزش ها به صورت زوج و در دو نوبت متوالی تنظیم شود. در شاخه کارآنکه برنامه این قبی  درس

تا یك  رسد و ارزشیابی آنبه پایان میتحصیلی های مهارتی( در طول سالدرس برخی از استانداردهای مهارتی)

 شود. آموزش یا حداکثر تا پایان آن نوبت انجام می پایانپس از  ماه

، ساعات آموزش و میزان تأثیر هر درس در معدل گیری، براساس تعداد واحدهای آن درس مشخص محتوا -ب

 شود.می

های دوره دوم متوسطه مستق  است و قبولی یا مردودی در هر درس تاأثیری بار   هر یك از درس ارزشیابی –ج

 .ها نداردایر درسس

اتمام این  برای مورد نیاز واحدهای درسیتعداد  وسال  3 در دوره دوم متوسطهمدت دوره آموزش  -4ماده

 است. واحد 36حداق  ، اخذ دیپلم دوره و

ت آموزش ساع است. ساعت آموزش در هفتهمعادل یك ،تحصیلیطول سال در نظری هر واحد درس -1تبصره

 اتعسا .قاب  افزایش است ،یك واحد درس نظری آموزش برابر ساعت 4تا 5/0 ادلمع ،هر واحد درس عملی

ای که نامهبرابر شیوه برابر مفاد این ماده، 5/0آموزش هر واحد درس نظری و عملی در مدارس استثنالی تا 

 کند، قاب  افزایش است.سازمان آموزش و پرورش استثنالی ابالغ می
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       تا با رعایت سایر شرایط، ،«آموزان تلفیقی در مدارس عادیدانش»و  «استثنایی مدارس»آموزان دانش -2تبصره

 روزانه ادامه تحصی  دهند. مدارستوانند در سال می 5

سازی محتوای   تواند برای غنیمی ،پژوهان جواندرخشان و دانش استعدادهای پرورش ملّی مرکز -3تبصره

 هنمره از نمر 5های نوبت اول و دوم، حداکثر ارزشیابیدر اراله کند.  «ایتوسعهمحتوای»درسی، هایبرنامه

ای پایانی)غیراز امتحانات نهایی(، به محتوای توسعه ابییارزش هنمره از نمر 5مستمر و حداکثر  ارزشیابی

 یابد.اختصاص می

شود. دوره آموزش از تحصیلی محسوب میماه سال بعد یك سالتا آخر شهریور هر سال از اول مهرماه -5ماده

امتحانات پایانی نوبت دوم در خردادماه و  یابدماه سال بعد ادامه میاول مهرماه هر سال آغاز و تا پایان خرداد

 .شودبرگزار می

اراله و تکمی  آموزش مهارت و ارزشیابی پایانی آن دسته از استانداردهای مهارت شاخه کاردانش  -1تبصره

هریورماه همان سال تحصیلی، تا پایان ش ،رسدماه به اتمام نمیها تا پایان خردادآنموزشهای مهارتی( که آ)درس

 رایگان بالمانع است. به صورت

و درس کارورزی در شاخه کاردانش از تابستان پایه یازدهم  ایحرفهدرس کارآموزی در شاخه فنی و  -2تبصره

 شود.نامه ابالغی معاونت آموزش متوسطه، اراله و اجرا میبر اساس شیوه ،تا پایان سال تحصیلی پایه دوازدهم

 شود.آموز اراله میدانشبه  ،هر پایه، برابر جداول مربوط های درسیتمام واحد تحصیلیسالدر هر  -6ماده

برخی از  شود.محسوب نمی ،های یازدهم و دوازدهمپایه هایدرس ،نیازپایه دهم پیش هایدرس -1تبصره

  باشد.پیش نیاز پایه دوازدهم می ،پایه یازدهم در ،هادرس

آموزان پایه دانش ،های پایه دوازدهم باشدنیاز درسهای باقیمانده از پایه یازدهم پیشچنانچه درس -2تبصره

های پایه دوازدهم، برابر مقررات و درس به همراه سایر ،نیازها را با رعایت ضوابط پیشدوازدهم باید این درس

 واحد انتخاب کنند. 33ر تا سقفحداکث

های شاخه نظری نیاز نمره نصاب قبولی )در رشتهقبالً از درس پیش که آموز پایه دوازدهمدانش -3تبصره

    مجاز به انتخاب ،کسب کرده باشد ای برابر مقررات مربوط(ی و حرفههای شاخه فنو در رشته 3حداق  نمره 

 نیاز، خواهد بود.های پیشهای اصلی مقدم بر درسیا درس ،زمانمنیاز و اصلی به صورت ههای پیشدرس
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-درس انتخاب این ،های پایه دوازدهم نباشدنیاز درسهای باقیمانده از پایه یازدهم پیشچنانچه درس -4تبصره

 .شود)شهریورماه( سال دوازدهم موکول میها به دوره تابستانی

 هایدرسدر  3زانه که در پایه یازدهم موفق به کسب حداق  نمره رو آموزان پایه دوازدهمدانش -5تبصره

نیاز و اصلی در برنامه هفتگی مدارس، پیش هایدرسساعات اراله  نداشتن یا به دلی  انطباق اندنیاز نشدهپیش

ر های دیگر نیز برای آنان مقدواند و تشکی  کالس در فرصترا نداشته پایه یازدهم هایدرسامکان انتخاب 

توانند با موافقت شورای مدرسه و رعایت سایر ضوابط، از جمله سقف واحدهای مجاز، آن دسته از ، مینیست

انتخاب کرده و در امتحانات نوبت اول و دوم  ،نیاز دروس پایه دوازدهم هستندکه پیش را پایه یازدهم هایدرس

نوان نمرات مستمر آن نوبت نیز منظور و در این صورت نمرات پایانی هر نوبت به ع کنند.شرکت  هادرسآن 

 اعالم نتیجه خواهد شد. ،45برابر ماده  ،هاسهمانند سایر در

 شرایط درسی، یا چند ماده یك در آموزان،دانش از تعدادیماه، خرداد امتحانات برگزاری از پس چنانچه -7ماده

نامه اجرایی این ن برگزار خواهد شد. شیوهتابستانی با رعایت موارد زیر برای آنا نکنند، دوره کسب را قبولی

 شود.ماده از سوی وزارت آموزش وپرورش تدوین و ابالغ می

ماه برگزار در نوبت شهریور ،هفته است و امتحانات این دوره 6 مدت به دوره این در آموزشی برنامه -1تبصره

 .شودمی

 01اکثر)حد های باقیماندهواحد از درس 35 مجاز خواهند بود حداکثر دوره تابستانی آموزاندانش -2تبصره

 ،در انتخاب واحدهای حضوری .انتخاب کنند واحد به صورت حضوری و مابقی به صورت غیر حضوری( را

نیاز و های پیشاند. انتخاب همزمان درسانتخاب نکرده ها راآن آموزان قبالًاست که دانش ییهااولویت با درس

آموزان پایه دوازدهم در دوره تابستانی )شهریورماه( با رعایت سایر شرایط رای دانشب)دروس پایه باالتر( اصلی 

 و ضوابط بالمانع است.

برابر ساعات آموزش هفتگی آن  3های نظری و عملی در دوره تابستانی ساعات آموزش هفتگی درس -3تبصره

 است. ،ها در طول سال تحصیلیدرس
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 تشکی  خواهد شد و برگزاری آن به صورت متمرکز ،مربوط مدارسور در المقدحتی ،تابستانی دوره -4تبصره

بالمانع  مدرسهو با برنامه ریزی و هماهنگی قبلی ادارات آموزش و پرورش ناحیه یا منطقه در یك یا چند 

 است.

توانند می اند،که نمره قبولی کسب نکرده هاییدرسهای دهم، یازدهم و دوازدهم در آموزان پایهدانش -5تبصره

، شودمی ماه برگزاراین دوره که در شهریور یهای دوره تابستانی در امتحانات پایانبدون شرکت در کالس

 شرکت کنند.

                  ای و استاندارد مهارتدر شاخه فنی و حرفه ،فنیو غیرهای فنی شایستگی هایخوشه درساراله  -6تبصره

به صورت حضوری مجاز نیست، لیکن  ،پایه دوازدهم نش در دوره تابستانیهای مهارتی( در شاخه کاردا)درس

توانند براساس ضوابطی که از سوی وزارت ها، ادارات آموزش و پرورش مناطق میبا توجه به ماهیت این درس

 دوره فشرده تقویتی تشکی  دهند. ،آموزاندانش ، برایشودمی آموزش و پرورش اعالم 

 تابستانی دوره های دهم و یازدهم را درپایه از باقیمانده هایدرس توانندمی پایه یازدهم آموزاندانش -8ماده

 کنند. شرکت مربوط دروس آزمون در و کرده پایه یازدهم انتخاب

   تحصیلی)شهریورماه( موفق به گذراندن برخی از آموزان پایه دوازدهم چنانچه در پایان سالدانش -9ماده

به صورت غیر حضوری های باقیمانده را واحد از درس 35توانند حداکثر نشوند، می وسطهمت های دورهدرس

 ماه شرکت کنند.انتخاب و در امتحانات دی

ماه همان سال مدارس روزانه شرکت کنند، در آموزان بخواهند در امتحانات دیچنانچه این قبی  دانش -1تبصره

برخوردار خواهند بود و طول سال تحصیلی برای آنان تا صیلی فاصله زمانی موضوع این ماده از معافیت تح

 ماه سال بعد قاب  افزایش است.پایان دی

 مدارسدر  با رعایت مقررات، توانند بالفاصله پس از دوره تابستانیمی مشمول این ماده آموزاندانش -2تبصره

 و ادامه تحصی  دهند. کرده نامثبت راه دوراز یا آموزش بزرگساالن

موفق به گذراندن برخی  ،ماهپس از شرکت در امتحانات دیآموزان موضوع این ماده، دانش چنانچه -3تبصره

توانند برابر مقررات در می در این صورتنیستند. روزانه مدارس ادامه تحصی  در  مجاز بهها نشده باشند، درس

 و ادامه تحصی  دهند. کرده نامثبتاد دور یا به صورت داوطلب آزازراهآموزشمدارس بزرگساالن، مدارس
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طبق ضوابطی که از سوی امتحانات دوره بزرگساالن و داوطلب آزاد، ، ایفنی و حرفه در شاخه -4تبصره

روزانه  آموزانی که شرایط تحصی  در دوره، صرفاً برای آن عده از دانششودمیمعاونت آموزش متوسطه ابالغ 

 شود.برگزار می ،اندرا از دست داده

نمی توانند آن درس یا اً مجدد باشند، نمره قبولی کسب کردههایی درس ی که در درس یاآموزاندانش -10ماده

 کنند.انتخاب ها را درس

 35های آموزشی و پرورشی شاخه نظری در هر هفته حداق  آموزان در برنامهساعات حضور دانش -11ماده

له زمانی شروع تا پایان برنامه آموزش روزانه، در مدرسه حضور آموزان موظفند در فاصساعت است و دانش

 داشته باشند. 

آموزان شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش بر اساس برنامه مصوب هر ساعات برنامه هفتگی دانش –1تبصره

  خواهد بود.ساعت  41تا رشته حداکثر

 .شودمیساعت تنظیم  8ثر ساعت و حداک 6برنامه هفتگی مدارس برای هر روز حداق   -2تبصره

 است. بالمانع ساعت 40 تا استعدادهای درخشان مدارس آموزاندانش هفتگی برنامه ساعات افزایش -3 تبصره

 مدرسه که تحصیلیسال تمام ایام در ،درس کالس و مدرسه در آموزاندانش مرتّب و منظم حضور -12ماده

 اجرایینامه آیین در مندرج مقررات انضباطی برابر ،ن غایبآموزادانش با. است الزامی ،باشدمی دایر رسماً

 شد. خواهد رفتار ،مدارس

از  ،های ابالغیبرابر شیوه نامه ،مورد حسب که آموزانیدانش ای،حرفه و فنی و های کاردانششاخه در -تبصره

  ،شوندمی معرفی مدرسه از خارج مراکز کارآموزی به و کارورزی آموزی،مهارت برایسوی مدیران مدارس، 

 خواهند بود. ماده این مفاد به رعایت ملزم

 و آموزشعالیشورای مصوبات برابر آموزان،دانش پرورشی و آموزشی خاص موارد به رسیدگی -13ماده

 د.بو خواهد پرورش

 ت، در این صورانداز گذراندن بخش عملی درس آمادگی دفاعی معافبا نیازهای ویژه آموزان دانش -14ماده

 منظور خواهد شد. ،به عنوان نمره این درس آنان نمره بخش نظری
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 آموزان:دانشو انتقال نام مقررات ثبت -فصل سوم

آموزان، همه ساله        نام دانشبه ثبتریزی، سازماندهی، نظارت و ارزشیابی امور مربوط به منظور برنامه -15ماده

مرکب از افراد  ،نامثبتآموزشی، ستادو پرورش و مناطق و نواحی نام در ادارات ک  آموزشثبت آغازقب  از 

 شود.تشکی  می، با انتخاب و زیرنظر مدیرک  یا رلیس اداره آموزش و پرورش ،ذیربط

های یازدهم و پایه در و وی قانونی مادر یا ولی ،آموزان ورودی پایه دهم با حضور پدرنام دانشثبت -16هماد

 شود.انجام می آموزبا حضور خود دانش ،انتخاب رشته و واحد درسی همچنین دوازدهم و

نام در مدرسه توانند برای ثبتنمی ،یدیگر علّتهر بیماری یا  جملهاز  ،آموزانی که بنا به دالیلیدانش -1تبصره

 .آنان انجام شودتوسط ولی قانونی ،آنان در موعد مقرر نامثبتباید امور  ،حضور یابند

 ،با رعایت سایر شرایط ،اندآموزان غیر مشمول که ترک تحصی  داشتهنام و تحصی  مجدد دانشثبت -2تبصره 

 بالمانع است. 

توسط حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی و مرکز  ،های موسیقیهای رشتهضوابط ورود به هنرستان -3تبصره

 .شودمیتعیین و اعالم  ،ردحسب مو ،هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی هایآموزش گسترش

که علیرغم محدودیت و مشکالت جسمی یا حسی از هوش با نیازهای ویژه آموزان دانش نامثبت -4تبصره

ادی به د در مدارس عنتوانبهنجار برخوردار بوده و با استفاده از خدمات خاص آموزشی و توانبخشی می

نامه از مدیریت اداره آموزش و فیقی(، با اراله معرفیمشمول آموزش به روش تلآموز )دانش تحصی  بپردازند

 گیرد. پرورش استثنایی صورت می

 خواهد بود. خاصآموز در مدارس استعدادهای درخشان، تابع ضوابط و مقررات پذیرش دانش -5تبصره

         انجام ، به تفکیك جنسیت اعم از دولتی و غیر دولتی ،آموزان در مدارسو تحصی  دانش نامثبت -17ماده

 می شود.

  شوند.می نامثبت ،تحصیلیسالهر  پایان شهریورماه حداکثر ان، از نیمه اول تیرماه تاآموزدانشهمه  -18ماده
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 سال تمام است. 08 نام برای ورود به دوره دوم متوسطهحداکثر سن ثبت -19ماده

 .ه هر سال خواهد بوداول مهرما، نامآموز برای ثبتمالک محاسبه سن دانش -1تبصره

سال  01،با رعایت قوانین و مقررات نظام وظیفه عمومی ،پسران آموزدانش حداکثر سن ادامه تحصی  -2تبصره

 . استسال تمام  00ان دختر آموزدانش تمام و برای

کثر سن به حدا تحصیلیسالدر حین که  ( 3ماده  0)پایه دوازدهم با رعایت تبصرهی ان پسرآموزدانش -3تبصره

 د.ند در مدارس روزانه ادامه تحصی  دهنتوانمی تحصیلیسالند، تا پایان همان سال تمام( برس 01مجاز)

های آزاد متقاضی ورود به پایهدور و داوطلبانازراهان مدارس بزرگساالن، مدارس آموزشآموزدانش -4تبصره

 ردهکنامثبتتوانند در مدارس روزانه می ،مربوطیازدهم یا دوازدهم مدارس روزانه، با رعایت ضوابط و مقررات 

 و ادامه تحصی  دهند.

      در هریك از  ،مشمول آموزش به روش تلفیقی با نیازهای ویژه، آموزانحداکثر سن برای دانش -5تبصره 

 عادی است. انآموزهای تحصیلی دوره متوسطه دو سال بیشتر از حداکثر سن دانشپایه

 آموز به شرح زیر است:دانش نامثبتد نیاز برای مدارک مور -20ماده

 :  پايه دهم در نامثبت مدارک مورد نياز برای -الف

 تصویر صفحه اول شناسنامه که با اص  آن مطابقت داده شده و ممهور به مهر و امضای مدیر مدرسه باشد.  -0

توضیحات نیز ضروری  صفحهدر صورت وجود تغییرات و توضیحات در شناسنامه، اراله تصویر  -1تبصره

  .است

 دار باشد.عکس باید سال تمام رسیده است، 05آموزی که به سن شناسنامه دانش  -2تبصره

 به تعداد مورد نیاز. مناسب و با کیفیت عکس -0

 پایه نهم.  نامه پایان دوره اول متوسطه یا گواهی موقت قبولیگواهی -3

 .نمون برگ شماره یك هدایت تحصیلی -4

با  آموزانمبنی بر نوع و میزان معلولیت برای دانش ،نامه از اداره آموزش و پرورش استثنایی استانمعرفی -5

  (به روش تلفیقی) نیازهای ویژه
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 پايه يازدهم:  نام درثبت مدارک مورد نياز برای -ب

 .مدارک مربوط به سوابق تحصیلی پایه دهم -0

 ايه دوازدهم: پ نام درثبت مدارک مورد نياز برای -ج

 .های دهم و یازدهممدارک مربوط به سوابق تحصیلی پایه -0

 .آموزان تطبیقیهای تطبیق برای دانشکارنامه -0

 آموز، دریافت مدارک جدید الزامی است.در صورت تغییر در مدارک هویتی دانش -تبصره

، باید مدارک هویتی، نامثبتشورها برای کشدگان دیگراتباع خارجی و فرزندان آنان، پناهندگان و رانده -21ماده

 مراجع ذیربط اراله دهند.مورد تایید و  پناهندگی معتبر اقامتی و

که عهده دار این  ی یا فردییاجرا صادره از مدارس با امضای معاون تحصیلیهایگواهی وها کارنامه -22ماده

 بود. دارای اعتبار خواهد ،و مهر و امضای مدیر مدرسه است مسئولیت

 آموزش و پرورش منطقه است.  اداره ارزش تحصیلی به عهده صدور تأییدیه -1تبصره

برابر مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش انجام  ،متوسط پایان تحصیالت دوره نامهصدور گواهی -2تبصره

 گیرد.می

از و ادامه تحصی  در سایر مناطق،  آموزان متقاضی انتقالدانش تحصیلیمدارکها و الزم است کارنامه –3تبصره

 تایید و مهر و امضا شود. ی اداره آموزش و پرورش منطقه مبدأسو

اداره آموزش و »تحصیلی از یك مدرسه به مدرسه دیگر با موافقت آموز در طول سالانتقال دانش -23ماده

المانع است. در این صورت ماه قب  از شروع امتحانات پایانی نوبت دوم بو حداکثر تا یك« مقصدپرورش 

باید پس از مهر و امضا مدرسه  ،وی تحصیلیمدارک، پرونده تحصیلی و نمرات مربوط به ارزشیابی طول سال

آموز در شود. انتقال دانشارسال « مقصدمدرسه »و پرورش، در موعد مقرر به ید اداره آموزش أیبا ت أمبد

با رعایت  ،و مقصد و موافقت اداره آموزش و پرورشمبدأ  محدوده یك منطقه آموزشی با هماهنگی دو مدرسه

 بالمانع است. ،مقررات و در مهلت تعیین شده

  .ارسال شود« مقصدمدرسه »صورت محرمانه باید به هآموز بتحصیلی دانش –پرونده تربیتی  -1تبصره
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 ،زش و پرورش مقصدآموزان انتقالی از سوی اداره آمونمرات و سوابق تحصیلی دانشصحت ریز -2تبصره

ماه استعالم و پاس  استعالم نیز حداکثرتا یك ،مبدأیك هفته بعد از انتقال از اداره آموزش و پرورش  ظرف مدت

 بعد از آن ارسال شود.

آزمون ورودی در  هدر صورت دارا بودن نمربین مدارس استعدادهای درخشان، ان آموزدانش انتقال -3تبصره

ک  آموزش سه در داخ  استان با موافقت ادارهقصد و وجود ظرفیت خالی در آن مدرم همدرس هسطح حداق  نمر

مجاز خواهد  ،ک  آموزش و پرورش استان مقصدبا موافقت اداره ،و پرورش استان و از یك استان به استان دیگر

 بود.

 است. ممنوع ،انتقال بین مدارس استعدادهای درخشان یك شهرستان، در سال نخست پذیرش -4هتبصر

حداکثر تا پایان  ،نام کرده استموقت ثبتآموزی را که با گواهیمدارک دانشمدرسه باید همه مدیر -24ماده

نیز بالفاصله پس از  أمدیر مدرسه مبد ؛مهرماه به صورت مکتوب از مح  تحصی  قبلی وی درخواست کند

 ، برابر مقررات به مدرسه مقصد ارسالآموز را، پس از تکمی وصول درخواست، باید همه مدارک تحصیلی دانش

 .کند

در موعد مقرر در مدرسه مقصد کام  نشود و به تبع آن  یآموزچنانچه مدارک و سوابق تحصیلی دانش -تبصره

مبدأ یا  رسهعهده مدیر مدبه  ،حسب مورد ،آن مسئولیتتضییع شود،  از او ایجاد یا حقّی آموز حقّیبرای دانش

 .مقصد خواهد بود

 تحصیلی پرونده تحصیلی تمامیماه پس از آغاز سالدیر مدرسه موظف است حداکثر تا یكم -25ماده

 آموزان جدید خود را بررسی و در صورت مشاهده نقص، آن را رفع کند.آموزان، از جمله دانشدانش

، ییهامقررات به یك رشته تحصیلی هدایت شده یا در درس یا درس آموزی بر خالفچنانچه دانش -تبصره

د. لیکن چنانچه بعد از قبول اعالم شده باشد، نسبت به تعیین وضعیت استحقاقی وی طبق مقررات اقدام شو

برای اقدام بعدی  ،برابر مقررات ،آموزدانش این مقرر نقص پرونده بر طرف نشده باشد، الزم است پروندهموعد

 .به اداره آموزش و پرورش متبوع ارسال شود

تحصیلی یا دوره ماه پس از آغاز سالآموزان را حداکثر یكدارس باید دفتر آمار دانشمدیران م -26ماده

 تابستانی تکمی  و به تایید اداره آموزش و پرورش مربوط رسانده و برابر مقررات مسدود کنند.
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 آموزان مشمول نظام وظيفه عمومی:و تحصيل دانش نامثبتشرايط  -چهارم فصل

مشمول نظام وظیفه  ،شوندسالگی می 03وارد سن  ،سر از اول ماهی که در آن ماهآموزان پدانش -27ماده

 شوند.شناخته می

تاری  تولد مندرج در شناسنامه مشمول نظام وظیفه عمومی، آموزان دانش یتمالک رسیدگی به وضع -1تبصره

  .اولیه آنان است و تغییرات بعدی مالک عم  نخواهد بود

مالک  ،انی که شناسنامه اولیه آنان به حکم دادگاه باط  شده است، شناسنامه جدیدآموزبرای دانش -2تبصره

 .عم  خواهد بود

ادامه  تحصیلیسالنام، با عذر موجه غیبت کند و این غیبت تا پایان آموزی پس از ثبتچنانچه دانش -28ماده

تحصیلی برای وی وقفه کند، آن سالماه شرکت نماه و شهریورها در خردادیابد و در امتحان هیچ یك از درس

 شود.تحصیلی محسوب می

شود. تشخیص غیبت موجه بر اساس دالی  و تحصیلی و غیبت موجه ترک تحصی  تلقی نمی وقفه -تبصره

 مدرسه است.با مدیر ،مدارک اراله شده

موجه داشته غیرطور متوالی غیبت هکه سه ماه یا بیشتر بعمومی آموزان مشمول نظام وظیفه دانش -29ماده

 شوند.رک تحصی  از مدرسه اخراج میاباشند، به عنوان ت

نظام وظیفه  به حوزه ،برابر مقررات رک تحصی  این قبی  افراد رامدرسه موظف است مراتب تمدیر -1تبصره

 اعالم کند.  ربطذیعمومی 

 مدرسهمدیر ،نکند نامثبت برابر ضوابط در مدرسه موعد مقرر، در ،شرایطآموز واجدچنانچه دانش -2تبصره

 ند.کترک تحصی  وی را اعالم  ،برابر مفاد این ماده ،موظف است

تحصی  محسوب نظر مقررات نظام وظیفه عمومی ترکاز  ،آزاد )متفرقه(شرکت در امتحانات داوطلب -30ماده

 برای این گروه از داوطلبان، معافیت تحصیلی صادر نخواهد شد. شود ومی

Administrator
Typewriter
  كيليك مدرسه  kilikmadrese.ir



 

13 

 

 مجاز  ،اندکردهتحصی  که ترک نظام وظیفه عمومی آموزان مشمولتحصی  دانشادامهنام و ثبت -31ماده

تحصی  آنان بالمانع خواهد نظام وظیفه عمومی، ادامه سویو در صورت رفع ممنوعیت قانونی از  نخواهد بود

 بود.

تا پایان  مهر غیبت( حداق  بدون، آموزدانش دفترچه آماده به خدمت مندرج در)چنانچه تاری  اعزام  -تبصره

و ادامه  کرده نامثبتتحصیلی تواند با رعایت سایر شرایط در همان سالباشد، می تحصیلیسال همانماه خرداد

 تحصی  دهد.

آموزان مشمول نظام وظیفه را به صورت انفرادی و برای هر مدیر مدارس پسرانه باید مشخصات دانش -32ماده

ربط به حوزه نظام از طریق مراجع ذی ،برابر مقررات ،نظور استفاده از معافیت تحصیلیمشمول فقط یکبار، به م

 ( شودمی ان دارای نقص عضو و استثنایی نیزآموزاعالم کند. )این موضوع شام  دانش ربطذی عمومی وظیفه

برابر  ود راآموزان مشمول خمدیران مدارس موظفند مراتب ترک تحصی  یا فراغت از تحصی  دانش -33ماده

 اعالم نمایند. مربوطربط به حوزه نظام وظیفه مقررات از طریق مراجع ذی

تحصی  در مدارس کند، در صورتی که قصد ادامهه میآموزی که از معافیت تحصیلی استفاددانش -1تبصره

 نیست.ظیفه را داشته باشد، نیازی به اعالم مشخصات وی به حوزه نظام و راه دوراز  بزرگساالن یا آموزش

نظام کنند، مشمول قانون آموزان اتباع خارجی که برابر مقررات در مدارس ایرانی تحصی  میدانش -2تبصره

 وظیفه عمومی نیستند.
 

 ضوابط سنجش و ارزشيابی پيشرفت تحصيلی: –پنجمفصل 

 : ی سنجش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی به شرح زیر استهاهدف -34ماده

ارتقای عملکرد تحصیلی  ها و بهبود، هدایت وشایستگیکسب دهای موثر از میزان دریافت بازخور -0

  های مختلف؛آموز در موقعیتدانش

و اولیای آنان  آموزانکردن دانشآگاهآموز وورشی و تغییرات رفتاری دانشمیزان پیشرفت آموزشی و پر تعیین -0

  و عملکرد تحصیلی و تربیتی آنان؛از میزان پیشرفت 

 ها؛رفع آن تالش برای و آموزیادگیری دانش هایتشخیص نارسایی -3

 و تحصیلی؛ و هدایت آنان در زمینه شغلی انآموزهای دانشق و رغبتعالل شناخت استعدادها، -4
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  ؛انآموزهای سالم در دانشو ایجاد رقابت روحیه تالش ،تقویت انگیزه -5

به منظور  ،هاؤثر در آموزش از طریق تحلی  نتایج ارزشیابیو عوام  م هاو محتوای برنامه سنجش کیفیت -6

 ها؛و رفع آن هاییافتن نارسای

 یا سطوح مهارتی باالتر؛ به مراح  تحصیلی ارتقا برایشرایط الزم  کسبحصول اطمینان از  -3

سازی  زمینهو  هااصالح فرآیندها و روش ،نظام آموزشی و ارزیابی کارآیی شناسایی نقاط قوت و ضعف -8

 برای ارتقای کیفیت آن.

، )آغازین(، به سه صورت ورودیمشخص شده زیر هایهدفبا  آموزان در هر درسدانش ارزشیابی -35ماده

  انجام می شود : )تراکمی(و پایانی )مستمر(تکوینی

 رود مناسبآموز برای وهای قبلی دانشها و آمادگیارزشیابی ورودی)آغازین(: به منظورآگاهی از توانایی -الف

تحصیلی توسط آموز در آغاز سالهای احتمالی دانشها و کاستیو جبران نارسالی تعلیم و تربیتیند آفر به

 د.شومعلمان انجام می

یند آفر آموز، بهبودهای دانشارزشیابی تکوینی)مستمر(: به منظور تقویت اعتماد به نفس، تحکیم آموخته -ب

آموزان و پرورش روحیه نقاط قوت و ضعف درسی و نحوه عملکرد دانش ، آگاهی معلمان ازتعلیم و تربیت

آموزان، اولیا و های گروهی، تدارک بازخورد مناسب به معلمان، دانشتحقیق، تفکر، تالش، ابتکار و فعالیت

 شود.های مناسب انجام میاتخاذ روش

های آموزشی و پرورشی و قق هدفارزشیابی پایانی)تراکمی( : به منظور حصول اطمینان از میزان تح -ج

 .گیردحصول اطمینان الزم برای احراز شرایط قبولی در هر درس انجام می

و به تربیتی -آموزشیهای آموز در فعالیتارزشیابی تکوینی به صورت مستمر از نحوه مشارکت دانش -36ماده

و گروهی، فهرست  ی تکالیف فردیهای کتبی، شفاهی، عملی، بررسآزمون استفاده ازهای گوناگون، با شیوه

ها در هر و نتایج این ارزشیابی الیت، تالش، ابتکار و خالقیت و نظایر آن انجاممشاهده رفتار، میزان فع ،وارسی

 شود.در دو نوبت منظور می تحصیلیسالماده درسی در هر 

شود. ارزشیابی وم، انجام می، در دو نوبت اول و دتحصیلیسالدر طول  )تراکمی(ارزشیابی پایانی -37ماده 

ماه و ارزشیابی پایانی نوبت دوم از تمام پایانی نوبت اول از حدود پنجاه درصد اول محتوای برنامه درسی در دی
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 نمره از محتوای نیمه دوم برنامه درسی( 05نمره از محتوای نیمه اول برنامه درسی و  5محتوای برنامه درسی )

 .دآیعم  می ماه بهدر خرداد

از همه محتوای برنامه  ،حضوریماه و همچنین امتحانات نهایی و دروس غیرارزشیابی پایانی شهریور -1تبصره

 آید.می درسی به عم 

هایی که آموزش آن در طول نوبت اول نمره هر نوبت درس ،ای و کاردانشهای فنی و حرفهدر شاخه -2تبصره

 شود.منظور می ،آن درس مره پایانییا دوم اراله و پایان می یابد، به عنوان ن

      و های فنیدروس شایستگینامه نحوه ارزشیابی شیوه ای و کاردانش،های فنی و حرفهدر شاخه -3تبصره

  .شودمی از سوی معاونت آموزش متوسطه تهیه و ابالغ فنی غیر

آن ای مهارتی( پس از اتمام آموزشهکاردانش، ارزشیابی پایانی هر استاندارد مهارت )درس در شاخه -4تبصره

با نظارت دستگاه متولی از تمام محتوای آن استاندارد یا درس مهارتی توسط یا  ،در دو بخش نظری و عملی

های نظری یا عملی استانداردهای مهارتی آموزی از یکی از بخشچنانچه دانش و آیدمی عم مربوط به

 معتبر خواهد بود. ،این نمره تا اخذ نمره قبولی از بخش دیگر های مهارتی( نمره قبولی کسب کند،)درس

های تحصیلی، چنانچه تا پایان تابستان موفق به گذراندن دوازدهم هر یك از شاخه آموزان پایهدانش -38ماده

انند توهای دهم و یازدهم نشوند، میهای پایههای پایه مربوط، اعم از نهایی و غیرنهایی و باقیمانده درسدرس

 .ندنماه شرکت کدر امتحانات دروس مربوط در دی

واحدهای درسی رشته  همهماه نیز موفق به گذراندن پس از برگزاری امتحانات دی زیآمودانش چنانچه -تبصره

 نامثبتدور یا به صورت داوطلب آزاد ازراهتواند برابر مقررات، در مدارس بزرگساالن، آموزشمی مربوط نشود،

 های خود اقدام کند.ه گذراندن باقیمانده درسو نسبت ب

 مدیر به عهدهماه و دی نهایی نوبت اول، دوم، شهریورغیر امتحانات پایانی ریزی و نظارت بربرنامه -39ماده

آموزشی و اداری مدرسه  تنظیم و با همکاری و مشارکت کارکنان ،با عنایت به تقویم اجرایی است که مدرسه

 . شودمیانجام 

ک  ادارهدرشود، در شاخه کاردانش، برنامه امتحانات پایانی استانداردهای مهارت که در مدرسه اراله می -تبصره

تنظیم و امتحانات )نهایی یا هماهنگ( با نظارت یا  ،آموزش و پرورش استان با همکاری دستگاه متولی مربوط
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مکاری بین وزارت آموزش و پرورش و دستگاه نامه هاستاندارد مهارت، براساس موافقت توسط دستگاه متولی

 مربوط، انجام خواهد شد.

تصحیح اوراق امتحانات داخلی )نوبت اول، دوم، و ها ) به جز امتحانات نهایی و هماهنگ( طرح سؤال -40ماده

 برعهده معلم مربوط است. ،زیر نظر مدیر مدرسهماه ( شهریورماه و دی

تصحیح در خارج از مدرسه، در اختیار  برایلیت خود اوراق امتحانی را ئومستواند با می مدرسهمدیر  -1تبصره

 معلمان قرار دهد.

به هر دلیلی از  ،های امتحانی، در هریك از نوبتقب  از برگزاری امتحان داخلی ،چنانچه معلم مربوط –2تبصره

متحان، اوراق امتحانی را پس از برگزاری ا روز 5ظرف مدت  یا خودداری کند ،های درس مربوطسئوال طراحی

تواند به تشخیص خود ه اداره آموزش و پرورش متبوع، می، مدیر مدرسه ضمن گزارش موضوع بتصحیح نکند

 واگذار کند. صالحیتطراحی سئوال و تصحیح اوراق درس مربوط را به یکی از معلمان مرتبط و واجد 

ون نوبت امتحانی داخلی، باید توسط معلّم مربوط بدنمرات ارزشیابی تکوینی )مستمر( و پایانی در هر  -41ماده

نمرات ثبت و پس از امضا و درج تاری ، به مدیرمدرسه تحوی  شود. نمرات خدشه و قلم خوردگی در برگ ریز

دو هفته قب  از آغاز امتحانات پایانی و نمرات ارزشیابی پایانی حداکثر یك هفته بعد از  ارزشیابی مستمر

 درس در آن نوبت، باید به مدیر مدرسه تحوی  شود.برگزاری امتحان هر 

آموز، باید در طول هر نوبت و قب  از امتحانات نمرات ارزشیابی مستمر و عملکرد تحصیلی دانش -1تبصره

 آموز و ولی او برسد.پایانی به اطالع دانش

های س)در های مهارتدر شاخه کاردانش، فهرست مشخصات و ریزنمرات ارزشیابی پایانی استاندارد -2تبصره

یك نسخه  در دو نسخه صحافی که ،تحصیلیپس از تأیید دستگاه متولی استاندارد مهارت در هر سال مهارتی(

 شود.در اداره منطقه و یك نسخه در مدرسه به طور دالم نگهداری می

ک  آموزش و و اداره با هماهنگی معاونت آموزش متوسطه تواندمی مرکز سنجش آموزش و پرورش -42ماده

های دهم و یازدهم را به پرورش استان در امتحان پایانی نوبت دوم و شهریورماه یك یا دو ماده درسی پایه

 صورت هماهنگ برگزارکند.
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های امتحانی موضوع این ماده، برای مدارس استعدادهای درخشان به مرکز ملی پرورش طراحی سؤال -1تبصره

جوان و برای مدارس وابسته به سازمان آموزش و پرورش استثنایی به  استعدادهای درخشان و دانش پژوهان

 شود.واگذار می ربطذیسازمان 

برنامه امتحانات دروس  پرورش با هماهنگی معاونت آموزش متوسطه،ومرکز سنجش آموزش -2تبصره

 کند.هماهنگ را تا دو ماه قب  از آغاز امتحانات مربوط، تنظیم و ابالغ می

از پایه دوازدهم به صورت امتحان نهایی با برنامه  ییهامتحانات پایانی نوبت دوم و شهریورماه درسا -43ماده

کند، این که مرکز سنجش آموزش و پرورش آن را طراحی می شودهای یکسان برگزار میامتحانی و سؤال

پرورش  و رف اداره آموزشپرورش استان و عوام  اجرایی امتحانی که از طوک  آموزشزیر نظر اداره امتحان

 یابد.، رسمیت میشودمی هرستان/ منطقه/ ناحیه مربوط معینش

 ،مرکز سنجش آموزش و پرورش، برنامه امتحانات نهایی را تا دو ماه قب  ازآغاز امتحانات مربوط -1تبصره

 کند.تنظیم و ابالغ می

المل  و مدارس خارج ها و مرکز امور بینوپرورش استانک  آموزشامتحانات، اداراتدر همه مراح   -2تبصره

 باشند.می ،ملزم به همکاری با مرکز سنجش آموزش و پرورش ،از کشور

های مربوط به امتحانات نهایی، موظفند حداکثر دو روز پس از برگزاری امتحان درس درس معلمان -3تبصره

های ، به حوزهشودمینطقه صادر وپرورش ممربوط، با تشخیص و برابر ابالغی که از طرف اداره آموزش

، الزحمهآموزان خود، اوراق امتحانی همان درس را با دریافت حقکنند و حداق  به تعداد دانش تصحیح مراجعه

به  ،ضوع از سوی رلیس حوزه تصحیحمو ،در صورتی که معلمی برای تصحیح اوراق اقدام نکند .دنتصحیح کن

 تا برابر مقررات با وی رفتار شود.  ودشمیگزارش  ،اداره آموزش و پرورش مح 

حداکثر ده روز پس از برگزاری آخرین امتحان، باید از سوی رلیس حوزه  ،امتحانات نهایی نتایج - 4تبصره

 اعالم شود. ،آموزانبه مدارس مح  تحصی  دانش ،وسیله اداره آموزش و پرورش منطقهه تصحیح، ب

اخالق  )دینی،«تعلیمات دینی»، «3خارجیزبان»، «3قرآنزبانعربی،» های امتحانات نهایی دروسسؤال -5تبصره

توسط مرکز سنجش آموزش و پرورش و با مشارکت و  ،شنواییدیدگیآموزان با آسیب( برای دانش3و قرآن

Administrator
Typewriter
  كيليك مدرسه  kilikmadrese.ir
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 صورت ویژه طراحی و برهمکاری سازمان آموزش و پرورش استثنایی و استفاده از دبیران واجد شرایط، به

 قرار خواهد گرفت. ،های امتحانی آناناختیارحوزه در ،و پرورشریزی مرکز سنجش آموزش امهاساس برن

آموزان نابینا، توسط مرکز سنجش آموزش و پرورش و با مشارکت و های امتحانات نهایی دانشسؤال -6تبصره

ای امتحانی قرار هبه خط بری  تبدی  شده و در اختیار حوزه ،همکاری سازمان آموزش و پرورش استثنایی

 گیرد. می

که باید  آموزان واجد شرایط را با قید مواد درسیفهرست مشخصات دانش ندامدرسه موظف انمدیر -44ماده 

ارزشیابی مستمر نوبت دوم آن  نتایج آنها را به صورت امتحان نهایی بگذرانند، به همراه نمرات نوبت اول و

د و تا یك نشود، تنظیم کنرکز سنجش آموزش و پرورش ارسال میهایی که از سوی مبرگ نمون ها، دردرس

 .دنماه به اداره آموزش و پرورش منطقه تحوی  دههفته قب  از آغاز امتحانات نهایی نوبت دوم، شهریور و دی

ایط را با قید عنوان آموزان واجد شرفهرست مشخصات دانش اندهنرستان کاردانش موظف انمدیر -1تبصره

به  ،ماه قب  از پایان آموزش آن استانداردهای مربوط تنظیم و حداکثر یكبرگمطابق نمون  ،استاندارد مهارت

های ش نیز باید درخواستآموزش و پرور اتد. ادارنوپرورش شهرستان/ ناحیه/ منطقه تحوی  دهاداره آموزش

ک  ثر بیست روز قب  از پایان آموزش مهارت، به ادارهرا، حداک های مهارتانجام آزمونمربوط به 

وپرورش استان نیز باید حداکثر ده روز قب  از اتمام آموزش ک  آموزشد. ادارهنوپرورش استان ارسال کنآموزش

 ارسال کند. ،آموزان را به دستگاه متولی استاندارد مهارتمهارت، فهرست مشخصات دانش

های نهایی، توسط افراد نهایی مدرسه و درسهای غیرکتبی و کارگاهی، درسامتحانات عملی غیر -2تبصره

شوند، قب  از برگزاری امتحانات کتبی و در واجد شرایطی که از سوی اداره آموزش و پرورش انتخاب می

 شود.مدرسه برگزار می

 هایها در رشتههای مهارتی به شرط آنکه مشخصات آننامهگواهیپذیرش در شاخه کاردانش،  -3تبصره 

با رعایت  ،مهارتی مربوط تعریف شده باشد، پس از تأیید مرجع صادر کننده، به میزان واحدهای تعیین شده

 سایر ضوابط بالمانع است.



 

12 

 

نمره ارزشیابی پایانی با  و 0نمره هردرس در نوبت اول از مجموع نمره ارزشیابی مستمر با ضریب  -45ماده

 ،4و نمره ارزشیابی پایانی با ضریب  0جموع نمره ارزشیابی مستمر با ضریب در نوبت دوم از م و 0ضریب 

 آید.دست میه ببرابر جدول زیر 

 نوبت اول نوبت دوم نمره ساالنه

ها مجموع نمرات ارزشیابی

 8تقسیم بر  ،با ضریب

نمره ارزشیابی 

 پایانی

نمره ارزشیابی 

 مستمر

نمره ارزشیابی 

 پایانی

نمره ارزشیابی 

 مستمر

 0ضریب  0ضریب  0ضریب  4ضریب 

 
 شود.محاسبه می ،46مادهشود، طبق ضرایب مندرج در اجرا می ،دروسی که در طول یك نوبت -تبصره 

              و ارزشیابی پایانی 0از مجموع نمره ارزشیابی مستمر با ضریب  ن،نمره هر درس در دوره تابستا -46ماده

 .شودمی جدول زیر محاسبه به شرح  3با ضریب  )شهریورماه(
 

 
و ارزشیابی پایانی ندارد، بر مبنای  بودهآموز هایی که صرفاً ناظر بر فعالیت ضمن سال دانشنمره درس -1تبصره

 ،هاتوسط معلم مربوط تعیین و نمره ساالنه این درس ،آموز در هر نوبتهای مستمر از فعالیت دانشزشیابیار

 .شودمیتعیین  ،بر اساس میانگین نمرات نوبت اول و دوم

های نمرات ارزشیابی استاندارد مهارت در شاخه کاردانش )اعم از حضوری یا غیر حضوری( و درس -2تبصره

  .خواهد بود ،همان نمره امتحان پایانی بدون ضریب ماه،ریور و دیغیر حضوری و شه

 

 

 

 نمره ارزشیابی مستمر نمره ارزشیابی پایانی نمره درس دوره تابستانی
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عدد اعشاری  ،با ضرایب مذکور ماه()شهریوردر محاسبه نمره ساالنه و نمره درس دوره تابستانی -3تبصره

             شود:یابد و در برگ ریز نمرات ثبت و محاسبه میبه شرح زیر تغییر می ،نمرات

                     35/1به  34/1تا 50/1ا از 3       05/1به  05/1ا کمتر از 0

 به یك 33/1تا  36/1از  -4    51/1به  43/1تا  06/1از   -0

      

 (1-01)از صفر تا بیست ،آموز در هر درسنمره هر یك از امتحانات پایانی و ارزشیابی مستمر دانش -47ماده

 است.

به تفکیك  ،های مهارتی( قب  از ثبترات ارزشیابی استاندارد مهارت )درسدر شاخه کاردانش، نم -تبصره

 .شودمحاسبه می (1-01)بر مبنای صفر تا بیست ،بخش نظری و عملی

 00ایحرفه شاخه فنی وو غیر فنی های فنی دروس شایستگیو در  01نصاب قبولی در هر درس نمره  -48ماده

دستگاه  به عهدهولی در استاندارد مهارت در بخش نظری و عملی نصاب قب ، تعیینکاردانش است. در شاخه

 است. ،متولی استاندارد مهارت

عم  به «آزمون شفاهی» ،و برای سنجش مهارت گفتاری «آزمون عملی»برای سنجش مهارت عملی،  -49ماده

 آید.می

ش متوسطه و مرکز نظارت بر برگزاری امتحانات داخ  و خارج از کشور بر عهده معاونت آموز -50ماده

 سنجش آموزش و پرورش است.

مدرسه است و اداره بر عهده مدیر ،امتحانات داخلی و اعالم به موقع نتایج برگزاریلیت حسن مسئو -51ماده

توانند اوراق در صورت لزوم می ،وپرورش استانک  آموزشاداره و وپرورش شهرستان/ منطقه/ ناحیهآموزش

بررسی و تجدید نظر قرار دهند. در صورتی که در بازبینی اوراق، نمره  تصحیح شده را موردامتحانی

اطالع معلم و  مالک عم  خواهد بود. در این صورت موضوع باید کتباً به ،آخرین نمره کند،آموزی تغییر دانش

 آموز مربوط برسد.دانش
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 ماه و بازبینی اوراق امتحاناتبانپس از آ که بازبینی اوراق امتحانات خرداد یا شهریورماه،در صورتی -تبصره

گیری به کمیسیون مراتب برای تصمیم ،کندآموزی تغییر ماه، انجام شود و نمره دانشماه پس از فروردیندی

 شود.عالی آموزش و پرورش ارجاع میخاص شورای

 نوبت پایان هرحداکثر تا دو هفته پس از  ،آموز یا ولی اوبه دانش نتیجه امتحاناتاعالم رسمی  -52ماده

 است.مدرسه به عهده مدیرامتحانی، 

ماه )اعم از نهایی و ، شهریور و دیهای اول و دوممهلت اعتراض به نمرات امتحانات پایانی نوبت -53ماده

در امتحانات داخلی مدیر مدرسه موظف  است.روز پس از اعالم نتیجه امتحانات آن نوبت  5نهایی(، حداکثر غیر

در اختیار مصحح مربوط یا به تشخیص خود در اختیار  یا انی معترضان را برای تجدید نظراست اوراق امتح

مصحح مربوط و یکی دیگر از معلمان همان درس قرار دهد. نمره ورقه تجدید نظر شده با امضای مصحح 

علم مشود. در صورت اختالف نظر، رأی تعیین می ،حسب مورد ،مربوط یا مصحح مربوط و تجدید نظر کننده

اوراق است تصحیح موظف  رلیس حوزه ،االجراست. در امتحانات نهاییسوم واجدصالحیت، قطعی و الزم

امتحانی معترضان را برای تجدید نظر در اختیار یکی از معلمان همان درس )غیر از مصححین اول و دوم( قرار 

روز پس از پایان مهلت  5 دهد و نمره وی مالک عم  خواهد بود. در هر صورت باید حداکثر ظرف مدت

 اعتراض، نتیجه به اطالع معترضان برسد.

ماه در مدرسه و های غیرنهایی، به مدت ششماه درساوراق امتحانات پایانی نوبت دوم، شهریور و دی -54ماده

کند، نگهداری سال در محلی که اداره آموزش و پرورش منطقه تعیین میاوراق امتحانات نهایی به مدت یك

ای نویس و رایانهولی فهرست دست ،شودشود و پس از سپری شدن مهلت مذکور، برابر مقررات امحا میمی

لیست نمرات دروس مهارتی  نمرات قبول شدگان امتحان نهایی،معلمان، دفتر امتحانات، برگ ریز ریز نمرات

 و به طور دالم در مدرسهیید دستگاه متولی مهارت، صحافی و جزء اسناد و مدارک تحصیلی محسوب پس از تأ

 شود.و اداره مربوط، حسب مورد، نگهداری می

که  شودبارگزار می ایآموزان در همان مادرسههای غیرنهایی دانشماه درسو دی امتحانات شهریور -55ماده

نهالی شهریورماه )اعم از حضوری و های غیرامتحانات پایانی نوبت دوم انجام شده است و امتحانات درس

شود و برگزار می ،اندهای این دوره را انتخاب کردهدرس ،آموزانای که دانشغیرحضوری( در همان مدرسه
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های امتحانی تحت پوشش همان منطقه/ در حوزه ،آموزانهای نهایی دانشماه درسو دی امتحانات شهریور

 . شودکه امتحانات پایانی نوبت دوم انجام شده استناحیه آموزشی برگزار می

روز قب  از برگزاری امتحانات  05آموزی تا که مح  اقامت ولی یا سرپرست دانشصورتیدر -1تبصره

دار، حاوی نامه عکس)با اخذ معرفی تواند به صورت میهمانآموز میدانش ،ماه تغییر یابددی یا شهریورماه

       رسه مربوط و تأیید موضوعهای مستمر دوره تابستانی، از مدمشخصات و مواد درسی و نمره ارزشیابی

آموز توسط اداره آموزش و پرورش همان منطقه و همراه داشتن مدارک الزم مبنی بر انتقال ولی انتقال ولی دانش

خود( به اداره آموزش و پرورش مح  سکونت جدید مراجعه و در صورت دایر بودن رشته تحصیلی مورد نظر، 

ماه یکی از مدارس، یا در امتحانات نهایی یکی از خلی شهریورماه یا دیبا معرفی آن اداره، در امتحانات دا

وپرورش از تأیید اداره آموزشآموزی، پسماه چنین دانشهای اجرایی شرکت کند. نمره شهریورماه یا دیحوزه

ه مذکور با کرده است تا مدرسآموز قبالً در آن تحصی  میه دانشک شودای ارسال میقبلی برای ابالغ به مدرسه

 .های دیگر و با رعایت سایر مقررات اعالم نتیجه کندتوجه به نمره

دار از مدرسه مربوط و نامه عکستوانند با اراله معرفیآموزان مدارس ایرانی خارج از کشور میدانش -2تبصره

شهریور و  تحاناتوپرورش استان در امک  آموزشالمل  و مدارس خارج از کشور و ادارهیید مرکز امور بینتأ

آموزان باید توسط مدیر مدرسه ماه در مدارس داخ  کشور شرکت کنند. نمرات امتحانی این قبی  دانشدی

المل  و مدارس خارج از کشور به مدرسه وپرورش استان و مرکز امور بینک  آموزشمقصد و از طریق اداره

 مبدأ ارسال شود.

رنوبت، با توجه به رعایت موازین اسالمی، اخالق، بهداشت و نظافت آموزان در هنمره انضباط دانش -56ماده

گزارش معلمان و مربیان بر اساس  ،عمومینظم حفظ  مقررات مدرسه، وضعیت حضور و غیاب وشخصی، 

توسط مدیر و معاونان مدرسه تعیین و در برگ ریز نمرات مربوط ثبت و با امضای مدیر تسلیم دفتر مدرسه 

 شود.می

عنوان نمره ساالنه محسوب و در معدل ساالنه، معادل دو میانگین نمرات انضباط نوبت اول و دوم به -1تبصره

 شود. واحد درسی منظور می
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شود، ولی در در نظر گرفته نمی شده رشته تحصیلی دروس گذرانده تعداد واحدهای انضباط به عنوان -2تبصره

 د.شولحاظ می ،واحد 6به میزان  ،محاسبه معدل ک 

 شود.در دوره تابستانی، نمره انضباط، منظور نمی -3تبصره

مرکز سنجش آموزش  آموزان توسط معاونت آموزش متوسطه وتحصیلی دانشها و مدارککارنامهنمونه -57ماده

تهیه و به ادارات ک  آموزش و  ،ریزی منابع انسانی و فناوری اطالعاتمرکز برنامههمکاری  با و پرورش

 شود.ابالغ می پرورش کشور

های دهم و یازدهم، باید حداکثر تا آموزان پایهتحصیلی، دفتر امتحانات مدرسه برای دانشدر هر سال -58ماده

ای که از سوی اداره تنظیم و توسط نماینده ،آموزان پایه دوازدهم تا پایان اسفندماهماه و برای دانشپایان آبان

 مسدود شود.  ،ییدو پس از تأ بررسی ،شودآموزش و پرورش تعیین می

مرکز سنجش آموزش و پرورش تهیه و به  درنامه اجرایی نحوه مسدود کردن دفتر امتحانات شیوه -تبصره

 .شودها ارسال میادارات ک  آموزش و پرورش استان

ای انحهآموزی در زمان برگزاری امتحانات کتبی پایانی یا قب  از آن دچار مشک  و سچنانچه دانش -59ماده

مدرسه برای امتحانات که از طرف مدیر عتمدی استفاده کندتواند از منشی ممی ،شود که قادر به نوشتن نباشد

 شود.اجرا، برای امتحانات نهایی تعیین می نهایی و رلیس حوزهغیر

مانع شرکت وی در  اشکه بیماریی آموز دارای نقص عضو یا بیماری مؤثردانشبرای  -60ماده

، مدیر مدرسه یا رلیس حوزه اجرا، تسهیالتی متناسب با نقص عضو یا شود (کتبی، شفاهی و عملی)اتامتحان

سهم نمره این ، در این صورت، شودکند و در صورت لزوم از امتحانات آن درس معاف میبیماری او فراهم می

 . شودمیها اضافه بخش به سایر بخش

جسمی آموزان موضوع این ماده، باید متناسب با تواناییای دانشامتحان عملی درس تربیت بدنی بر -1تبصره

 ربط تهیه و ابالغ خواهد شد.نامه مربوط توسط معاونت ذیوی توسط معلم مربوط انجام شود. شیوه

دلی  نقص عضو قادر باه انجام فعالیت عملی کاردانش که به و ایحرفههای فنی و آموزان شاخهدانش -2تبصره

 باشند.شته مربوط نیستند، ملزم باه تغییر رشته میهای ردرس
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به  ،دوازدهم دهم، یازدهم وهای مشروحه زیر با رعایت حداق  سن متعارف که برای پایه آموزاندانش -61ماده

اداره  ، از سویتوانند با درخواست کتبی و تأیید مراجع مربوط، میاستتمام سال03و05،06ترتیب

هایی که از قب  برای برگزاری امتحانات مشخص به یکی از دبیرستانحیه/ شهرستان وپرورش منطقه/ ناآموزش

های مربوط به آن پایه به عم  درس همهتعیین پایه تحصیلی( که از ورودی ) در ارزشیابیشده است، معرفی و 

همه ولی در آموزان شرکت کنند و در صورت قبسایر دانش همراه با در اولین نوبت رسمی ارزشیابی، ،آیدمی

 مجاز به ادامه تحصی  خواهند بود:  ،شود و با رعایت شرایطصادر می مدرک قبولی برای آنان ،های هر پایهدرس

اند و مدرک تحصیلی آنان قاب  دهالت خود را در مدارس خارجی گذراناز تحصی بخشی افرادی که -0

یچگونه مدرک تحصیلی که میزان یا هنیست ارزشیابی در کمیسیون ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی 

) با ارایه مدرک معتبر مبنی بر داشتن حداق  یکسال نداشته باشند. ،تحصیالت خارجی آنها را مشخص کند

 سکونت در خارج از کشور برابر ضوابطی که توسط مرکز امور بین المل  و مدارس خارج از کشور اعالم

 شود.(می

 اند به موقع وارد مدرسه شوند.بیماری نتوانستهبه دلی  یا  مدرسه دسترسی نداشتهافرادی که به  -0 

سوزی و آموزانی که بخشی از مدارک تحصیلی آنان در اثر حوادثی از قبی  سی ، زلزله، جنگ، آتشدانش -3 

اء یید اداره آموزش و پرورش مبدبا تأ) ای از مدارک آنان وجود نداشته باشد.گونه سابقهاز بین رفته و هیچ ،غیره

 مبنی بر وقوع حادثه(

پایان دوره اول  مشروط بر آنکه دارای مدرک ،افرادی که در ادامه تحصی  آنان فاصله ایجاد شده است -4 

 .باشند متوسطه

شدگان از سایر کشورها که به صورت قانونی در ایران سکونت پناهندگان به کشور جمهوری اسالمی و رانده -5

 برای ارزشیابی در دست ندارند. دارند، ولی مدرک قاب  قبولی 

ارزشیابی و  مواد نامه به صورت یك نوبتی است وارزشیابی ورودی )تعیین پایه( طبق مفاد این آیین -1تبصره

درپایه  آموزدانشتواند از شرایط قبولی آنان مانند داوطلبان آزاد خواهد بود. در صورت مردودی، مدرسه می

 .تر ارزشیابی به عم  آوردپایین
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آن سال و  امتحاناتشدگان در ستون مالحظات دفتر نمرات ارزشیابی ورودی )تعیین پایه( قبول -2تبصره 

در ستون مالحظات درج  ،نامهاین آیین 61نامه با اشاره به ماده شود. شماره معرفیکارنامه تحصیلی آنان ثبت می

 شود. و توسط مدیر مدرسه امضا و مهر می

 ن در امتحان تعیین پایه، از بخش عملی درس آمادگی دفاعی معاف خواهند بود و بایدکنندگاشرکت -3تبصره

 ای به عم  آید. نمره 01امتحان  ،از بخش نظری آن برای آنان

خردادماه  امتحاناتارزشیابی ناقص باشد و تا پایان  برایآموزی خارجی دانشچنانچه مدارک تحصیلی -4تبصره

خارجی مشخص نشود، ارزشیابی خرداد  تحصیلی کمیسیون ارزشیابی مدارکدرز آموپایه تحصیلی قطعی دانش

در  یآموزوی به عنوان ارزشیابی ورودی )تعیین پایه( محسوب خواهد شد و چنانچه دانش ماهو شهریور

تر به صورت یك در ارزشیابی دروس پایه پایین ،تعیین پایه برایتواند می ،شهریورماه قبول نشود امتحانات

 بتی شرکت کند.نو

ن افراد خارجی مقیم ایران، رانده شدگان از سایر کشورها و پناهندگان از کشورهای خارجی به ایرا -5تبصره 

 یید وزارت کشور باشند.باید دارای اجازه اقامت مورد تأ

ای دهم و هپایه فقط درآنان زبان فارسی آشنایی ندارند، امتحان تعیین پایه  که باوزانیآماز دانش -6تبصره

المل  و مدارس خارج از کشور اعالم عم  خواهد آمد که توسط مرکز امور بینهای خارجی بهیازدهم به زبان

 به زبان فارسی منطبق کنند. آموزشیآموزان باید وضع خود را با نظام دانش از شود. این قبی می

ساالنه دوم، تعداد واحدهای هر درس در نمرهآموز، در پایان نوبت برای محاسبه معدل ساالنه هر دانش -62ماده

شود که های به دست آمده بر تعداد ک  واحدهایی تقسیم میشود و مجموع حاص  ضربآن درس ضرب می

 آموز در آن سال برای آنها نمره ) اعم از قبولی یا مردودی( کسب کرده است.دانش

ماه، نمرات امتحانی شهریورماه متوسطه در شهریور آموزان دوره دومبرای محاسبه معدل ساالنه دانش -تبصره 

 شود.به جای نمرات ساالنه محسوب و سپس معدل گرفته می

های وزارت آموزش و پرورش در نامهذکور در قانون اساسی، برابر شیوههای دینی مآموزان اقلیتدانش -63ماده

ایگزین نمره درس تعلیمات دینی)دینی، و این نمره ج کنندمیت کامتحانات تعلیمات خاص اقلیت دینی شر
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منعی  ،آموز به شرکت در امتحان تعلیمات دینی اسالمیشود. ضمناً در صورت تمای  دانشمی قرآن(اخالق و 

 برای وی وجود ندارد.

نامه رسیدگی به تخلفات امتحانی و قانون با متخلف یا متخلفان امتحانات داخلی و نهایی برابر آیین -64ماده

 رفتار خواهد شد. ،حسب مورد ،ی به تخلفات اداریرسیدگ

ماه، با رعایت پس از برگزاری امتحانات نوبت دوم و شهریور ،دهم و یازدهم هایآموزان پایهبه دانش -65ماده

 دروس پایه باالتر اراله خواهد شد.  ،تحصیلی بعددر سال ،ضوابط و مقررات

ی حق ادامه تحصی  در آموزدانشهای دهم و یازدهم، ایهدر مدارس استعدادهای درخشان، در پ -66ماده

 مدارس مذکور را دارد که دارای شرایط زیر باشد:

 نباشد. 05ماه کمتر از معدل ساالنه وی در خرداد -الف

  نباشد. 00کمتر از  ،ماهنمره ساالنه وی در هیچ یك از مواد درسی در خرداد و شهریور -ب

باشد، شرایط قبولی مدارس عادی را نیز  05کمتر از  وی ماهساالنه خردادل که معد آموزیدانش -1تبصره

و با هر نمره یا معدلی، به  کندمیاستعدادهای درخشان شرکت  هنداشته باشد، در امتحانات شهریورماه مدرس

 دهد.تحصی  میبا رعایت مقررات، ادامه شود و مدارس عادی هدایت می

باشد،  00ماه کمتر از یا چند درس او در خرداد یك هکه نمر( 05معدل الف)مشمول بند آموز دانش -2تبصره

درس یا باید در امتحانات شهریورماه شرکت کند و در آن  ،استعدادهای درخشان همدرسدر تحصی   مهادا برای

اب کند و نمره نص شرکت ،آموز در امتحانات شهریورماهدانشاین  اگرکند.  را کسب 00 هاق  نمرحدّ ،دروس

تحصی  در مدارس استعدادهای درخشان هادام ه، اجازیا در امتحان شهریورماه شرکت نکند نکند قبولی را کسب

تحصی   هرات، در مدارس عادی ادامملحوظ و طبق مقرّ هنامآییناین  را نخواهد داشت و نمرات وی بر اساس

 .خواهد داد

ساالنه معدل شود، چنانچه در شهریورماه نمیموفق به کسب نمره نصاب قبولی که  آموزیدانش -3تبصره

درس، با  0در  ،باشد 03خردادماه وی حداق ساالنه یا معدل  باشد، در یك درس 06خردادماه وی حداق  

آموز در طول دوره دانش تحصی  دهد.هادام استعدادهای درخشان تواند در مدارسمی 00تا  01بین هداشتن نمر

 تواند از این امتیاز استفاده کند. یکبار می متوسطه، صرفاًدوم 
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در خردادماه، موظف به شرکت در امتحانات  00تا 01بین  نمرات آموزی که به دلی  کسبدانش -4هتبصر

در مدارس استعدادهای  وی تحصی مهادا مالک صرفاً ماه،خوذه وی در شهریورأ، نمرات ماستشهریورماه 

 رد.ندا همعدل ساالنتاثیری در و  بودهدرخشان 

 شود. طراحی می پایه مربوط از محتوای کتاب درسی ،ماهسواالت امتحانات شهریور -5تبصره
 

 : های دهم و يازدهمهای پايهشرايط قبولی در درس

شود که نمره قبول شناخته می هاآموزی در هر یك از درسامتحانات پایانی نوبت دوم، دانش پس از -67ماده

 ر از نصاب قبولی آن درس نباشد.کمت ،ساالنه وی در هر درس

تواند ها احراز نکند، میآموزی که پس از امتحانات نوبت دوم شرایط قبولی را در درس یا درسدانش -68ماده

 ها قبول شناختهها در شهریورماه شرکت کند و در صورتی در هریك از درسدر امتحانات همان درس یا درس

 ولی نباشد. که نمره وی کمتر از نصاب قبشود می

ماه شرکت آموزانی که بدون شرکت در دوره تابستانی، در نوبت امتحانی شهریوراعالم نتیجه دانش -1تبصره

 خواهد بود. امتحان پایانی نمره 01کنند، صرفا بر مبنای می

دارد آموزی پس از امتحان پایانی در دو بخش نظری و عملی استاندر شاخه کاردانش، چنانچه دانش -2تبصره

هایی نصاب قبولی را کسب نکند، الزم است در امتحان مجدد بخش یا بخش ،های آنیا یکی از بخش مهارت

که نمره قبولی کسب نکرده است، تا پایان شهریورماه همان سال شرکت کند و در صورتی در آن استاندارد قبول 

 تعیین شده نباشد. شود که نمره هر دو بخش استاندارد مهارت، کمتر از نصابشناخته می

 های غير نهايی پايه دوازدهم: شرايط قبولی در درس

شود قبول شناخته می ،های غیرنهاییدر هر یك از درس آموزیامتحانات پایانی نوبت دوم، دانش در -69ماده

 کمتر از نصاب قبولی آن درس نباشد. ، درسدر هر که نمره ساالنه وی 

هایی احراز نکند یا شرایط قبولی را در درس یا درس ،امتحانات نوبت دومآموزی که پس از دانش -70ماده

ها، در شهریورماه و تواند در امتحانات همان درس یا درسهای قب  وی باقیمانده باشد، میهایی از سالدرس

ب شود که نمره هر یك از آنها کمتر از نصاقبول شناخته می ماه شرکت کند و در صورتی در هر درس،دی

 قبولی نباشد.
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در دو بخش نظری و عملی استاندارد  ،آموزی پس از امتحان پایانیدر شاخه کاردانش، چنانچه دانش -تبصره

آن نصاب قبولی را کسب نکند، الزم است در امتحان مجدد  هایهای مهارتی( یا یکی از بخشمهارت )درس

شارکت کند و در صورتای در آن  ،ماهو دی ردر شهریو ،هایی که نمره قبولی کسب نکرده استبخش یا بخش

شود که نمره هر دو بخش نامه استاندارد مهارت، برای او صادر میشود وگواهیاستاندارد قباول شناخته می

 استاندارد مهارت، کمتر از نصاب تعیین شده نباشد.
 

 های امتحانات نهائی پايه دوازدهم:شرايط قبولی در درس

 شود که:می ها، قبول شناختهآموزی در هر یك از درسات نهایی، دانشامتحان در -71ماده

 نباشد. 3الف( نمره امتحان نهایی وی در هر درس بدون ضریب، کمتر از 

 ( نباشد. 48ماده کمتر از نصاب قبولی )مندرج در  ،ب( نمره ساالنه یا نمره دوره تابستانی وی در هر درس

( در امتحانات نهایی مالک عم  48 مادهب نمره نصاب قبولی )مندرج در حضوری، کسدروس غیر در -1تبصره

 خواهد بود.

از شمول مفاد بند الف مستثنی  ،است 00ای که نصاب قبولی آنها های فنی و حرفهآن دسته از درس -2تبصره

 نصاب قبولی را کسب کنند. ،آموزان باید در امتحانات نهاییبوده و دانش

پایه دوازدهم مدارس استعدادهای درخشان، تابع ضوابط  هایدر درس انآموزدانشلی شرایط قبو -3تبصره

 خواهد بود.نامه آیینمندرج در این 

هایی که امتحان التحصیالن براساس نمرات درسدوم متوسطه برای هر یك از فارغدر پایان دوره  -72ماده

شود. برای محاسبه معدل کتبی تحصیلی آنان ثبت میمعدل کتبی نهایی محاسبه و در مدارک ، اندنهایی داده

های نهایی در نمره پذیرفته شده امتحان نهایی درس مربوط، ضرب نهایی تعداد واحدهای هر یك از درس

 شود.های نهایی تقسیم میهای بدست آمده بر تعداد ک  واحدهای درسشود و مجموع حاص  ضربمی
 

 ين در امتحانات: وضعيت غايب

موجه داشته باشد، نمره امتحان پایانی غیبت غیر ،پایانی اتامتحان از هر نوبت آموزی درچنانچه دانش -73ماده

جای نمره پایانی آن شود و در چنین مواردی کلمه غایب)غ( بهاو در آن نوبت در آن درس صفر محسوب می
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به منزله صفر خواهد بود و  شود، لیکن در محاسبات، کلمه غایبهای مورد نظر قید مینوبت برای درس

آموز مشمول این ماده دارای نمرات کالسی) ارزشیابی مستمر( باشد، نمره وی در درس یا چنانچه دانش

 های مذکور با احتساب این نمرات برای آن نوبت، منظور خواهد شد.درس

 شد،ت موجه داشته باآموزی در امتحان پایانی نوبت اول در یك یا چند ماده درسی غیباگر دانش -74ماده

 شود.های مربوط نیز منظور میجای نمرات پایانی نوبت اول درسنمرات امتحان پایانی نوبت دوم وی به

آموز موظف خواهد بود، قب  ، دانشو غیر فنیهای فنی دروس شایستگیای برای در شاخه فنی و حرفه -تبصره

 کند.ت ، شرکبودخواهد  علم مربوطم به عهدهنظر که  از امتحانات پایانی نوبت دوم، در آزمون مبحث مورد

پایه دهم یا یازدهم غیبت  هایآموزی در امتحانات نوبت دوم یا هر دو نوبت برخی از درساگر دانش -75ماده

 شود.ها منظور میجای نمره ساالنه آن درس یا درسموجه داشته باشد، نمرات شهریورماه وی به

هایی که در پایه دوازدهم ر امتحانات نوبت دوم یا هر دو نوبت برخی از درسآموزی داگر دانش -76ماده

های اول و دوم کلمه غایب جای نمره پایانی نوبت دوم یا نوبتانتخاب نموده است، غیبت موجه داشته باشد، به

 ،ماهورماه( و دیتابستانی)شهری های باقیمانده را در دورهآموزان باید درسشود. این قبی  دانشموجه درج می

 مجدداً انتخاب کنند.  ،برابر ضوابط

 در شرکت از قب  و نامثبت از بعد زمانی فاصله در ، یازدهم یا دوازدهمپایه دهم آموزدانش چنانچه -77ماده

با  کارنامه وی برای باشد( داشته مستمر ارزشیابی نمره )هرچند کند تحصی  ترک اول پایانی نوبت امتحانات

تواند در سال شود و میمحاسبه نمی وی تحصی  سنوات جزو آن سال وشود می صادر تحصیلی ترک بمرات ذکر

 .کند و ادامه تحصی  دهد نامثبتتحصیلی بعد با رعایت سایر شرایط در پایه تحصیلی مذکور 

در سال تحصیلی  توانندمیکنند، دهم که بعد از امتحانات نوبت اول ترک تحصی  می ان پایهآموزدانش -1تبصره

ترک تحصی  این قبی  افراد  و ادامه تحصی  دهند. کنند نامثبتدر پایه تحصیلی مذکور  ،بعد با رعایت سایر شرایط

 شود.نمی جزو سنوات تحصیلی منظور

 هایدرس تمامکنند، در پایه یازدهم که بعد از امتحانات نوبت اول ترک تحصی  می انآموزدانشبرای  -2تبصره

و مراتب ترک تحصی  در سوابق  شودمی اعالم نتیجه شده و کارنامه صادر دوم غایب غیرموجه منظور و نوبت

بعد با رعایت  تحصیلیدر سالتوانند میو شود می منظور قید و آن سال جزء سنوات تحصی  آنها تحصیلی آنها

 امه تحصی  دهند. و اد کنند نامثبتتحصیلی دوازدهم نیاز و سایر شرایط در پایهدروس پیش
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 هایدرس همهکنند، در که بعد از امتحانات نوبت اول ترک تحصی  می دوازدهم پایه انآموزدانشبرای  -3تبصره

شود و مراتب ترک تحصی  در سوابق نوبت دوم غایب غیرموجه منظور و اعالم نتیجه شده و کارنامه صادر می

 با رعایت سایر شرایط آموزان. این دانششودمی منظور هاتحصیلی آنها قید و آن سال جزء سنوات تحصی  آن

 : تحصی  دهندادامه روش زیر به یکی از دوتوانند می

 ادامه راه دور با رعایت ضوابط و مقرراتازبزرگساالن یا آموزشاز سال تحصیلی بعد در یکی از مدارس -الف

 تحصی  دهند. 

ن سال با رعایت ضوابط و مقررات در امتحان دروس مربوط شرکت هما ماهدر نوبت امتحانی شهریور و دی -ب

 کنند و ادامه تحصی  دهند. 

که در سایر مدارس)داخ  و خارج(  مدارس استعدادهای درخشان،ان واجد شرایط تحصی  آموزدانش -4تبصره

ر این مدارس، با تحصی  دبا رعایت شرایط و ضوابط ادامه یك سال،از  پساکثر حدّ مشغول به تحصی  می شوند،

 .تحصی  در این مدارس خواهند بودهمجدد و ادامبت نام مجاز به ث ،موافقت شورای مدرسه

ها، غیبت موجه داشته باشد، واحدهای آموزی در امتحانات نوبت دوم و شهریورماه در همه درساگر دانش -78ماده

ضروری است توضیحات الزم در  ن صورتشود. در ایوی در آن سال حذف و برای او وقفه تحصیلی محسوب می

 آموز قید شود.کارنامه و سایر مدارک تحصیلی دانش

 
 

نهایی با عذر موجه غایب های غیرآموزی در امتحانات نوبت دوم و شهریورماه در درساگر دانش -79ماده

از آخرین امتحان آموز، مدیر مدرسه مجاز است حداکثر تا دو هفته پس باشد، در صورت درخواست ولی دانش

 عم  آورد.های مربوط با رعایت ضوابط امتحان بهاز درس یا درس

آموزان مشمول این ماده، شود، سؤال دانشصورت هماهنگ برگزار میها بهکه امتحان آنهاییدر درس -تبصره

 صورت هماهنگ خواهد بود.به

مره ارزشیابی مستمر نداشته باشد، نمره تحصیلی به دلی  غیبت موجه نآموزی در سالاگر دانش -80ماده

( در آن نوبت جایگزین نمره ارزشیابی مستمر 45های موضوع تبصره ماده ارزشیابی پایانی وی )به استثنای درس

 شود.شود و این نمره توسط معلم مربوط در برگ ریزنمرات ثبت میمی

Administrator
Typewriter
  كيليك مدرسه  kilikmadrese.ir
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آموزی در و چنانچه دانش شدخواهد  منظور غیبت غیرموجه در امتحانات نهایی نمره صفربرای  -81ماده

شود و باید با رعایت سایر شرایط های وی حذف میامتحانات نهایی غیبت موجه داشته باشد آن درس از درس

 صورت نهایی امتحان دهد. ها را انتخاب کند و بهمجدداً آن درس یا درس

آموز در امتحانات داخلی، با دانشتشخیص غیبت موجه براساس دالی  و مدارک اراله شده از طرف  -تبصره

شورای مدرسه و در امتحانات هماهنگ با کمیسیون خاص اداره آموزش و پرورش مربوط و در امتحانات نهایی 

 با رلیس حوزه اجرا، پس از هماهنگی با مدیر مدرسه خواهد بود.

 شرايط فارغ التحصيلی: 

درسی دوره دوم متوسطه رشته  واحدهای در همهشود که التحصی  شناخته میفارغ آموزیدانش -82ماده

 باشد.ن 01 کمتر ازقبول شده باشد و معدل ک  وی  مربوط،

های دوره از مجموع درس ،آموزیدانش حضوری( تابستانی یا غیر درس )ساالنه، آخرین نمره چنانچه -1تبصره

و بیشتر و معدل ک  وی  3غیرنهایی(،  نهایی و دو عنوان حداکثر در چهار عنوان درسی )دو عنوان ،دوم متوسطه

ای که نصاب فنی و حرفه های شاخهآن دسته از درس شود.باشد، فارغ التحصی  شناخاته می 01نیز حداق 

مشمول  ،های مهارتی( و کارورزی در شاخه کاردانشاست و همچنین استاندارد مهارت )درس 00ها قبولی آن

 شوند. این تبصره نمی

این ماده در نوبت امتحانی خردادماه، با درخواست کتبی ولی  0از شرایط تبصره  نکردن ادهاستف -2تبصره

شرکت کند و نمره  موزی در نوبت امتحانی شهریورماهآدانش ، در این صورت اگرآموز بالمانع استدانش

در کارنامه درج امتحانی خردادماه شود، نمره خردادماه وی کمتر از نمره های مربوط، در درس خوذه ویأم

 شود.می

آموز در پایان دوره دوم متوسطه، تعداد واحدهای هر درس نمرات هر دانش ،برای محاسبه معدل ک  -83ماده

های بدست شود و مجموع حاص  ضربضرب می (ماهیا دی شهریورماه، ساالنه)در نمره پذیرفته شده آن درس

 ود. شها تقسیم میآمده، بر مجموع واحدهای این درس
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حد مجاز واحدهای رشته مربوط باشد،  بیشتر ازآموز، چنانچه واحدهای درسی گذرانده شده دانش -تبصره

لیکن در محاسبه معدل ک  وی  ،شودآموز ثبت میهای مازاد در کارنامه و سوابق تحصیلی دانشنمره درس

 شود.منظور نمی

گذراندن همه  آموز، مشروط بهبه دانشوسطه )دیپلم( نامه پایان تحصیالت دوره دوم متگواهیاعطای  -84ماده

 وره دوم متوسطه در رشته مربوط و رعایت سایر ضوابط است.واحدهای درسی د

و  طراحیمرکز سنجش آموزش و پرورش  درنامه پایان تحصیالت دوره دوم متوسطه نمونه گواهی - تبصره

 شد.پس از تصویب شورای عالی آموزش و پرورش، ابالغ خواهد 
 

 : آموزان انتقالینحوه ارايه دروس انتخابی برای دانش

آموزی که قب  از برگزاری امتحانات نوبت اول به واحد آموزشی دیگری منتق  شود، باید درس دانش -85ماده

 و ادامه تحصی  دهد.  انتخابی اراله شده در مدرسه جدید را انتخاب کرده

و درس انتخابی  شودمتحانات نوبت اول به مدرسه دیگری منتق  از برگزاری ا پسآموزی که دانش –1تبصره

ن صورت نام درس آموز باشد، در ایارایه شده در مدرسه جدید همنام با درس انتخابی مدرسه قبلی دانش

ان ادامه تحصی  آموزدانشماند و همانند سایر در کارنامه محفوظ می ،خوذه نوبت اول ویانتخابی و نمره مأ

 دهد. می

و درس انتخابی  شودآموزی که بعد از برگزاری امتحانات نوبت اول به مدرسه دیگری منتق  دانش –2تبصره

آموز باشد، درس انتخابی و نمره همنام با درس انتخابی مدرسه قبلی دانشاراله شده در مدرسه جدید غیر

، در این صورت شودمیگزین آن و درس انتخابی اراله شده در مدرسه جدید، جای خوذه نوبت اول وی حذفمأ

 .شودمیخوذه نوبت دوم، برای ارزشیابی مستمر و پایانی نوبت اول نیز منظور أنمره م

شود و نامه انجام میطبق مفاد این آیین ،آموزان دوره دوم متوسطه روزانه خارج از کشورامتحان دانش -86ماده

آزاد خارج از کشور بر اساس و داوطلبان دورراهازموزشآموزان دوره دوم متوسطه بزرگساالن، آامتحان دانش

 های مربوط خواهد بود.ین نامهآی

آموزان موضوع این ماده از انتخاب و گذراندن درس آمادگی دفاعی معاف هستند و الزم است دانش -1تبصره

 رانند.و بگذ کردههای دیگر انتخاب ی رشتهنهایاین درس را از سایر دروس غیرمعادل واحد 



 

33 

 

دوره دوم متوسطه خارج از کشور که واجد شرایط تحصی  در دوره روزانه هستند، ولی  آموزاندانش -2تبصره

 نامثبتبه صورت غیرحضوری  می توانند مدرسه دوره دوم متوسطه در شهر مح  سکونت آنان وجود ندارد،

ها پایانی نوبت دوم شرکت کرده و برای آن در ارزشیابی آموزان صرفاًاین قبی  دانش دهند.تحصی  ادامه و  کنند

بر اساس  ها صرفاًهای اول و دوم و پایانی نوبت اول لحاظ نخواهد شد و معدل آنهای مستمر نوبتارزشیابی

 . شودمی ارزشیابی پایانی نوبت دوم محاسبهخوذه در أنمرات م

المل  و یگاه الکترونیکی مرکز امور بینتوانند از طریق پاآموزان بزرگسال خارج از کشور میدانش -3تبصره

 و برابر ضوابط در امتحانات شرکت کنند. نامثبتمدارس خارج از کشور 

آموزشی دوره نامه آیینآزاد داخ  کشور، بر اساس آموزان مدارس بزرگساالن و داوطلبانامتحان دانش -87ماده

 .مربوط خواهد بود

 :تغییر شاخه یا رشته -فصل ششم

تایید اداره مشاور و  کتبی نظر با ،باشد چنانچه متقاضی تغییر شاخه یا رشته ،دهمآموز پایه دانش -88ماده

پایه  تواند درمی زیر، رعایت مواردو  نامه مربوطاساس شیوه، برشهرستان منطقه یا /ناحیه آموزش و پرورش

 .یا رشته دلخواه هدایت شود به شاخه یازدهم

خرداد  پایه دهم باید در نوبت امتحانی ،های شاخه نظری استتغییر رشته به رشتهکه متقاضی ی آموزدانش -1

های درس همهاز  آموزاین دانش چنانچه اختصاصی رشته جدید شرکت کند.، در آزمون دروسماهیا شهریور

و عنوان  نمرات دروس گذرانده از رشته قبلی با کد وبا تغییر رشته وی موافقت  ،مذکور نمره قبولی کسب کند

  شود.میپذیرفته  وییکسان در رشته جدید، از 

ای یا تغییر رشته در های شاخه فنی و حرفههای نظری یا کاردانش به رشتهان شاخهآموزدانشتغییر رشته  -2

های اختصاصی پایه دهم رشته جدید در خرداد یا درس همهمنوط به توفیق در امتحانات  ،همان شاخه

آموزش  که اسامی آن از سوی ادارهاست هایی سال با در نظر گرفتن ظرفیت پذیرش در رشتهماه همان شهریور

 .شودمیاعالم  ناحیه / منطقه یا شهرستان و پرورش

های مهارتی شاخه کاردانش، مشروط به کسب نمره قبولی در دروس اختصاصی پایه تغییر رشته به رشته -3

بخواهد  آموزدانش. در مواردی که استمهارت تا پایان پایه یازدهم  هایگذراندن استاندارد دهم رشته جدید و
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نیز  اداره آموزش و پرورش ناحیه / منطقه یا شهرستان موافقت ،کاردانش دولتی ادامه تحصی  دهد مدارسدر 

 الزامی است. 

 انآموزدانشو  استدهم ماه پایه زمان تغییر شاخه یا رشته در دوره روزانه حداکثر تا پایان امتحانات شهریور -4

مدرسه ضای کتبی خود را به مدیرماه، تقاامتحانات خرداد یا شهریور آغازحداکثر تا دو هفته قب  از  اندموظف

        دنتوانمی ،متقاضی تغییر رشته انآموزدانشد تا نسبت به انجام مراح  تغییر رشته اقدام شود. نتحوی  ده

 شرکت کنند.دهم  پایه های امتحان تغییر رشتهدرس ، درماهشهریورحداکثر در دو مرحله خرداد و 

آنان دهم رشته اولیه  های پایههای تغییر رشته همراه با امتحان درسدر امتحان درس انآموزدانششرکت  -5

شود و چنانچه حضوری محاسبه میهای غیرهای امتحان تغییر رشته همانند درسبالمانع است. نمره درس

های نمرات درس ،های تغییر رشته نمره قبولی کسب کند و تغییر رشته دهددر امتحان تمامی درس یآموزنشدا

 آموز در رشته جدید منظور خواهد شد.و صرفاً در معدل ک  دانش شودمیپذیر فته  مذکور از وی

 شود. آموز دریافت میاز دانش ،با تعرفه امتحانات داوطلبان آزاد ،های تغییر رشته معادلهزینه امتحان درس -6

های شود با درسآموزی که با تقاضای تغییر شاخه یا رشته وی موافقت میهای گذرانده شده دانشدرس -7

های عمومی و آموز موظف است سایر درسدانش شود وشده و پذیرفته می رشته جدید مطابقت داده

 ا رعایت سایر ضوابط انتخاب کند و بگذراند. ب ،اختصاصی پایه دهم رشته جدید را که نگذرانده است

بر اساس جدولی که از سوی  ،های رشته جدید تطبیق داردکه از نظر محتوا با درسهایی درس -1تبصره

 شود.جدید پذیرفته می های رشتهبه جای درس ،شودسازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی تهیه و ابالغ می

د پایه دهم را در یکی نبخواه ،های دوره دوم متوسطهپایه دهم هریك از شاخه ناآموزدانشچنانچه  -2تبصره

مشروط بر آن که ضوابط ورود به آن شاخه را در پایه نهم  ،دنتکرار کن های دوره دوم متوسطهدیگر از شاخه

ایت سایر و با رع کرده نامثبتدر شاخه جدید  روزانه در پایه دهم مدارسد در نتوانمی ،دنکسب کرده باش

تحصیلی شاخه قبلی حذف و آن سال دروس گذرانده پایه دهم در همهاین صورت ند. درتحصی  دهشرایط ادامه

 .شودمی افزوده ،با رعایت سقف سنی مقررات نظام وظیفه آنان،تحصی  های سالبه سقف 

 د. ای در پایه یازدهم انجام خواهد شتغییر رشته درون شاخهدر موارد خاص،  – 3تبصره

Administrator
Typewriter
  كيليك مدرسه  kilikmadrese.ir
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