
  آموزشی  نامه آئین

 با اصالحات مصوب   روزانه  متوسطه  ساله  سه  دوره

 ) واحدي ـ  سالی  شیوه(
 

  متوسطه  آموزش جدید  نظام  اجرائی  هیأت  مصوب

 ) پرورش و  آموزش  نظام  بنیادي تغییر  شوراي  دوم  گروه(
 
 

  : توضیح

  پرورش و  آموزش  عالی  شوراي  جلسه  ششمین و  شصت و ششصد در  صادره  رأي استناد  به
  دوره  آموزشـی   نامه آیین  اجراي13/8/80مورخ  8/2221/120به شماره ابالغی  3/8/80مورخ

 20139/400شـماره  بخشـنامه   ضـوع مو) واحـدي  –شـیوه سـالی   ( روزانه  متوسطه  ساله  سه

 .شد  اعالم  بالمانع 15/6/79 مورخ
  دانشـگاهی  وپـیش  متوسـطه   دوره  بـه  مربـوط   نهاديپیش  موضوعات1380  ماه ازآبان مناًض 

 .شود می  ارجاع  ورشپر و   آموزش  عالی   شوراي  به  تصویب جهت

 
 

 ساختار و  اهداف:  اول  فصل
 

  کلی  هدف - 1  ماده

  فضـائل  رشـد  و  دینـی   باورهـاي   تعمیـق   بـراي   الزم  امکانـات  و شـرایط   آوردن فـراهم 
 ، اي حرفـه  و  فنـی   ، نظـري ( متوسـطه   آموزشـهاي   کیفیـت  تقـاء ار ، آمـوزان  دانـش  اخالقی

  فرهنگـی  و  اجتمـاعی  ، اقتصادي  نیازهاي  تناسب  به آموزشها  این  کمی توسعه و) کاردانش
 و  آموزشـی   محتـواي   بین  تناسب  رعایت و  مناطق  جغرافیائی  مقتضیات به  توجه با کشور
 : اصول  این  براساس  آموزان دانش  سنی و  جنسی مقتضیات و نیازها

  زندگی  مهارتهاي  تقویت و   دینی  تربیت و  تزکیه امر بر تأکید)  الف

ـ   الزم  انعطـاف  ایجـاد  و  آمـوزي   مهـارت   فرهنـگ   توسعه ) ب   گیـري  سـمت  منظـور ه ب
 و کشـور  نیازهـاي   برحسـب   تحصـیلی   هاي رشته  تعیین  جهت در  متوسطه آموزشهاي



  طبـق  بـر  ، عـالی   آمـوزش  در  تحصـیل   ادامـه  و مفید  اشتغال و افراد اداستعد و  عالقه
 . فنی و  علمی  پیشرفتهاي  به  توجه با محیط  وامکانات شرایط

 . اي وحرفه  فنی  آموزشهاي  منزلت  میزان و  کیفیت  سطح  باالبردن و  کمیت  افزایش ) ج

  جامعـه   امکانـات  از  بهینـه   فادهاسـت   بـراي   مناسـب  شـرایط  و  زمینـه   آوردن  فـراهم  )د
  واحدآموزشـی  از  خـارج   آموزشـهاي   سازماندهی و  متوسطه  آموزشهاي  بمنظوراجراي

 .کشور  مختلف دستگاههاي  امکانات از  استفاده با آموزشها  این  گسترش و  وتقویت

  تحصیلی  هاي شاخه  اهداف -2  ماده

  نامیـده   متوسـطه   نظـام  اختصـار   به  نامه آئین  ینا در  که  متوسطه  پرورش و  آموزش  نظام
  اهـم  و شود می  تقسیم  کاردانش ـ  اي حرفه و  فنی ـ  نظري  تحصیلی  شاخه  سه به شود می

 : است زیر  شرح به  شاخه هر  اهداف

 :  نظري  شاخه )  الف

 ، اخالقـی   فضـائل  و  ملکـات   پـرورش  و  عمـومی   دانـش  و  فرهنـگ   سـطح   اعـتالي  ــ 
 ؛ اجتماعی و  سیاسی بینش

  به آنان  هدایت  جهت مساعد  زمینه ایجاد و  آموزان دانش  عالقه و استعداد بهتر  شناخت ـ
 ؛ مناسب  تحصیلی  مسیرهاي

 ؛ عالی  آموزش در  تحصیل  ادامه  براي  آموزان دانش  نسبی  آمادگی احراز ـ

 : اي حرفه و  یفنّ  شاخه )  ب

 ، اخالقـی  فضـائل  و  ملکـات   پـرورش  و  عمـومی   دانـش  و  نـگ فره  سـطح   اعـتالي  ــ 
 ؛ اجتماعی و  سیاسی بینش

  به آنان  هدایت  جهت  مناسب  زمینه ایجاد و  آموزان دانش  عالقه و استعداد بهتر  شناخت ـ
 مفید؛  اشتغال  سمت

 ــ   علمـی   هـاي  رشـته  در  تحصـیل   ادامـه   بـراي   آمـوزان  دانـش   نسـبی   آمـادگی  احراز ـ

 .) تکنولوژي( کاربردي
 :  کاردانش  شاخه ) ج

 ، اخالقـی   فضـائل  و  ملکـات   پـرورش  و  عمـومی   دانـش  و  فرهنـگ   سـطح   اعـتالي  ــ 
 ؛ اجتماعی و  سیاسی بینش

  سرپرسـتی  و  اسـتادکاري  و مـاهر  مـاهر،  نیمـه   سـطوح  در  انسـانی   نیـروي   تربیـت  ــ 
 ؛ خدمات و  کشاورزي ، صنعت  بخشهاي براي



 -  علمـی   خـاص   هـاي  رشـته  در  تحصـیل   ادامه  براي  آموزان دانش  نسبی  آمادگی ازاحر ـ
  کاربردي

 
 

 ساختار - 3  ماده
 :  نظري  طهمتوس  شاخه ـ3ـ1

  ،علوم تجربی  علوم ، انسانی  وعلوم  ادبیات ، فیزیک ـ  ریاضی  رشته 4بر   مشتمل  شاخه  این
 هـا  رشـته   همـه  در ، شـاخه   ایـن   درسـهاي  از واحـد  52حدود  . است  اسالمی  معارف و

  اختصاصـی   درسـهاي  .شـود  می  ارائه  دوم و  اول  هاي پایه در بیشتر و  مشترك  صورت به
 . شـود  مـی   ارائـه  سـوم   درپایـه  بیشـتر  که  واحداست 44حدود  ها رشته  کلیه در  شاخه این

 .شود می  دهنامی » دبیرستان«  شاخه  این  به مربوط  آموزشی  واحدهاي

 :  اي حرفه و  فنی  متوسطه  شاخه ـ3ـ2

 چند داراي  زمینه هر و  است  خدمات و  کشاورزي ، صنعت  زمینه  سه بر  مشتمل  شاخه  این

  ارائـه  مشـترك   صـورت   بـه  ها رشته  همه در  شاخه  این  درسهاي از واحد 58.  است  رشته
  آموزشـی  واحـدهاي  . است واحد 39ود حد  رشته هر  براي  اختصاصی  درسهاي .شود می

 هـا  اززمینـه   هریـک   هـاي  رشته  عناوین .شوند می  نامیده » هنرستان«  شاخه  این  به مربوط

 : است زیر  بشرح
واحـد درسـی    43رشته هاي موسیقی در زمینه خدمات مشـتمل بـر    ) :3-2(تبصره بند 
 )2/8/80-20225/400/.2اصالحیه .( واحد دروس اختصاصی است  53مشترك و 

 : صنعت  زمینه ـ3ـ2ـ1

 ، خودرو،تأسیسات  مکانیک ، فلزي  صنایع تولید، و  ساخت ، عمومی  کشی نقشه  هاي رشته
 ، شـیمیایی   ،صـنایع  متـالورژي  ، الکتروتکنیـک  ، الکترونیـک  ، چاپ کاغذ، و  چوب  صنایع
  مکانیـک  ، نـاوبري  ، بـرداري  ،نقشـه  سـاختمان  ، سـیمان  ، معـدن  ، سرامیک ، نساجی  صنایع

 . دریایی مخابرات و  الکترونیک ، دریایی  موتورهاي

 : خدمات  زمینه ـ3ـ2ـ2

 ، نمایش ، ،نقاشی دستی  صنایع ، معماري  کشی نقشه ، دوخت و  طراحی ، گرافیک  هاي رشته
 –موسـیقی   "،  "نوازندگی سـاز جهـانی    –موسیقی  "،  "ساز ایرانی   نوازندگی سینما،
 کامپیوتر، ، ،کودکیاري بازرگانی  حسابداري ، دستی  چاپ ، سیقیمو "،  "هنگسازي مبانی آ

                                                        
 شوند اي هنرجود نيز ناميده مي هدانش آموزان شاخه متوسطه فنّي و حرف. 



-20225/400/.2اصـالحیه  .(  .  "فرهنگـی  آثـار   مرمـت  ، خـانواده   مدیریت ، بدنی  تربیت
2/8/80( 

  : کشاورزي  زمینه ـ3ـ2ـ3

 . غذائی  صنایع ، کشاورزي  ماشینهاي ، باغی و  زراعی امور ، دامی امور  هاي رشته

  :  کاردانش  متوسطه  شاخه ـ3ـ3

  یـک   داراي  زمینـه  هـر  و  است  خدمات و  کشاورزي ، صنعت  زمینه  سه  داراي  شاخه  این
 یـا   یـک   داراي  رشـته  هر و  است  اصلی  رشته چند یا  یک  داراي  گروه هر و  گروه یاچند

 .باشد می  مهارتی  چندرشته

حـدود   و  انتخـابی  و  عمـومی   درسهاي  به واحد 53  شاخه  این  مهارتی  هاي رشته  کلیه در
 شـاخه   ایـن   بـه  مربـوط   آموزشی  واحدهاي .دارد  اختصاص  مهارتی  درسهاي  به واحد43

 .شوند می  نامیده »کاردانش  هنرستان«

  داقلح باشد واحد 43از  کمتر   رشته هر در  مهارتی   درسهاي  واحدهاي  که  صورتی در ـ  تبصره
 از  مناسـبی   تلفیـق  بـا   مـابقی  و شـود  مـی   داده  اختصـاص   مهـارتی   درسهاي  به واحد20 

 خواهـد   تکمیـل   مهارتی  رشته نیاز  حسب  اختیاري و  مهارت تکمیل ، اختصاصی درسهاي 

 .شد
 

 درسها  جداول و  عناوین ، تحصیل  مدت  طول ، درسی  واحدهاي:  دوم  فصل
  ویژگیهـاي   رايدا کـه   اسـت   واحـدي   سـالی   برنظـام   مبتنـی   متوسـطه   ورهدرد  آمـوزش  ـ4  ماده

 :باشد زیرمی

  آمـوزش .شـود  مـی  انجـام   تحصـیلی   سال  طول در ، پیوسته بطور  درس هر  آموزش فرآیند ـ  الف
  اول(  نوبـت  یـک   طـول  در  اي حرفـه  و  فنـی   شـاخه   اختصاصـی   درسـهاي  از  بعضـی 

  درسـهابه   قبیـل   این  برنامه که  برآن مشروط شود می  وارزشیابی  ائهار  مستقل  بصورت) یادوم
 .شود  تنظیم  تحصیلی سال  طول ودر  متوالی  ودردونوبت  زوج  صورت

  سـال  طـول  در ) مهـارتی  درسـهاي (  مهـارتی   استانداردهاي از  برخی  آموزش ، کار دانش  شاخه در
 تا یاحداکثر و  آموزش  اتمام از  پس یکماه  تا نیز  آن  ارزشیابی و رسد می  پایان  به  تحصیلی

 .شود می  انجام  نوبت  آن  پایان

  آن  تعدادواحدهاي اساس بر  گیري معدل در  درس هر تأثیر  میزان و  آموزش  ساعات ، محتوي ـ  ب
 .شود می  مشخص  درس 



 نکنـد   راکسـب  ارتقـاء  ضـوابط  آمـوز  دانـش   چنانچـه  و  است  اي پایه  ،اول  سال در  ارزشیابی ـ  ج

سـال  پایـان  لغایـت   1379مفـاد ایـن بنـد از سـال     (.کند تکرار را  پایه  این  درسهاي  بایدکلیه
ــنامه    1389-90  تحصــیلی  ــالحیه بخش ــاد اص ــر مف ــده و براب ــورخ  35322/120اجراش م

مفاد  ایـن بنـد بـراي دانـش     وزیر  23/1/1391مورخ  9525 مثبوت به شماره  22/1/1391
 .)قابل اجرا نمی باشد  ، به بعد 1390-91زان ورودي آمو

 در  مردودي یا قبولی و  است  مستقل  سوم و  دوم  هاي پایه  درسهاي از  هریک  ارزشیابی ـ) قدیم ( د

لغایت سال تحصیلی  1379مفاد این بند از سال (. .ندارد درسها سایر بر  تأثیري  هردرس
مفاد  این بنـد   22/1/1391مورخ  35322/120نامه اجراشده و برابر مفاد بخش 90-1389

 .)قابل اجرا نمی باشد ، به بعد  1390-91براي دانش آموزان ورودي 
ارزشیابی هریک از درس هاي دوره متوسطه مستقل است و قبولی یـا مـردودي در    :اصالحیه) د

مـورخ   35322/120بخشـنامه  برابـر مفـاد   ( .هردرس تأثیري بر سایر درس هـا نـدارد  
    قابـل اجـرا  ، به بعـد   1390-91مفاد  این بند براي دانش آموزان ورودي  22/1/1391

 )می باشد 
 

 اخـذ  جهـت  نیـاز  مـورد   درسـی    واحـدهاي  تعـداد  و  اسـت   سال 3  آموزش  دوره  مدت ـ5  ماده

 .باشد می واحد 96  حداقل  متوسطه دیپلم 

  متوسـطه   توانددوره می شرایط سایر  رعایت با دشو مردود  اول  پایه در  که  آموزي دانش ـ1  تبصره
از سـال   تبصـره  مفاد این( .کند  تحصیل  روزانه  مدارس در  تحصیلی  سال 4درحداکثر  را

 35322/120اجراشـده و برابـر مفـاد بخشـنامه      1389-90لغایت سال تحصـیلی   1379
قابـل  ، به بعد  1390-91براي دانش آموزان ورودي  تبصرهمفاد  این  22/1/1391مورخ 

 .)اجرا نمی باشد 
جـزء   ،ترك تحصیل قبل از امتحانات نوبت اول و همچنین وقفـه تحصـیلی    ـ)قدیم ( 2  تبصره

جـزء   ،شود و ترك تحصیل بعـد از امتحانـات نوبـت اول    سنوات تحصیلی محاسبه نمی
 86/ 27/8-8/6737/120اصـالحیه  (.شود موضوع این ماده محاسبه می سنوات تحصیلی

 )1391اجرا تا سال  قابل
همچنین وقفه از امتحانات نوبت اول  ترك تحصیل قبل  ـ)   91جدید شروع از سال ( 2 تبصره

تـرك تحصـیل بعـد از امتحانـات     .  شود محاسبه نمی، جزء سنوات تحصیلی  ،تحصیلی
موضوع این مـاده   جزء سنوات تحصیلیدوم و سوم متوسطه  براي پایه هاي  ،نوبت اول



 – 41782/120 هـاي  اصـالحیه (.و براي پایـه اول محاسـبه نمـی شـود    ودش محاسبه می
 ) 20/10/91مورخ  41782/12و  20/10/1391

 
  رعایـت  بـا  شـود  مـی  مـردود   سـال  دو  اول  پایـه  در  کـه   اسـتثنایی  آموز دانش ـ)قدیم (3  تبصره

 .دهـد   تحصـیل   ادامـه   روزانه  آموزشی  واحدهاي در تواند می  سال5حداکثر  سایرشرایط

اجراشـده و برابـر مفـاد     1389-90لغایت سال تحصیلی  1379از سال  تبصرهمفاد این (
براي دانش آمـوزان   تبصره مفاد  این  22/1/1391مورخ  35322/120اصالحیه بخشنامه 

 ).قابل اجرا نمی باشد  عد  ،به ب 1390-91ورودي 
 

تحصیل مـی کننـد بـا رعایـت سـایر      دانش آموزانی که در مدارس استثنایی  :)اصالحیه (3  تبصره
 .سال می توانند در واحدهاي آموزشی روزانه ادامـه تحصـیل دهنـد    5حداکثر  شرایط 

بـراي دانـش آمـوزان     تبصره مفاد  این 22/1/1391مورخ  35322/120بخشنامه برابر (
 ).قابل اجرا می باشد  ،  به بعد 1390-91ورودي 

 
 

  تحصـیلی  سـال   طـول   بـراي   هفتـه  در  آموزش  ساعت  یک  معادل  نظري  درس واحد هر ـ6  ماده
  عملیـات  ، آزمایشـگاهی  ، کارگـاهی (  عملـی   درس واحـد  هـر   سـاعات .باشـد  مـی  

 . است  نظري  واحددرس یک آموزشی  ساعات برابر چهار تا نیم و یک  معادل...)و میدانی
  پوشـش   تحـت   آموزشـی   واحدهاي در  عملی و  نظري  درس واحد هر  آموزش  ساعات ـ  تبصره

  کـه   اي نامـه  شـیوه  برابـر   مـاده   ایـن  مفاد برابر 5/1تا   استثنایی  پرورش و  آموزش سازمان 
 . است  افزایش  قابل کند می  مذکورابالغ   سازمان

 .شـود  مـی   محسـوب   تحصـیلی   سـال   یـک  بعـد   سال  ماه شهریور آخر تا  مهرماه  اول از ـ7  ماده

  ادامه بعد  سال  ماه  اردیبهشت  پایان تا  حداقل و آغاز  سال هر  مهرماه  اول از  آموزش دوره 
 .شود می برگزار  خردادماه در  دوم  نوبت  پایانی  وامتحانات یابد می 

  مـاه   دي پایـان  تـا  )10ـ1  ماده  موضوع(  سوم  سال آموز دانش  براي  تحصیلی  سال  طول ـ1  تبصره
 . یافت دخواه  افزایش بعد سال

  آمـوزش  کـه  ) مهـارتی   درسهاي(  مهارت  استانداردهاي از  دسته  آن ، کاردانش  شاخه در ـ2  تبصره
  وارزشـیابی   مهارت  آموزش  تکمیل و  رائهرسدا نمی  اتمام  به  ماه  اردیبهشت  پایان تا آنها

 . است  مانعبال  رایگان بطور  تحصیلی  سال  همان  شهریورماه  پایان تا آنها پایانی



  ارائه  بطوررایگان  سوم  پایه  تابستان  طول در  کارآموزي  درس  اي حرفه و  فنی  شاخه در ـ3  تبصره
 .شود می واجرا 

 آمـوز  دانش  به مربوط،  جداول برابر  پایه هر  درسی  واحدهاي  کلیه  تحصیلی  سال هر در ـ 8  ماده

 و  وي  عالقـه  و اسـتعداد   بـه   توجـه  بـا  نیـز   بیانتخـا   درسهاي  واحدهاي و شود می ارائه 
 .شود می  ارائه او  به مربوط،  نامه شیوه برابر  واحدآموزشی  امکانات

آمـوز   دانـش  ، نیاز درسهاي پایه سوم باشد پیش ،چنانچه درسهاي باقیمانده از پایه دوم ـ1  تبصره
ــراه سایـر درسهـاي پایـه  نیاز به هم ضوابط پیش رعایتپایه سوم باید این درسها را با 

 27/8-8/6737/120اصالحیه (.  .واحد انتخاب کند 37سوم برابر مقررات و حداکثر تا 
/86( 

 
  باشـد   کـرده   کسـب  را 10تـا   7  نمـره  نیاز پیش  درس از قبالً  سوم  پایه آموز دانش اگر ـ2  تبصره

 بـر   مقـدم   اصـلی   سـهاي در یـا  و  همزمـان   صورت  به  اصلی و نیاز پیش  درسهاي انتخاب

 . است  بالمانع  وي  نیازبراي پیش   درسهاي

  ایـن   نباشـدانتخاب   سوم  پایه  درسهاي نیاز پیش  دوم  پایه از  باقیمانده  درسهاي  چنانچه ـ3  تبصره
 .شود می  موکول  سوم  سال  تابستان  به درسها 

  کارگـاهی  درسـهاي  از  قبولی  نصاب  کسب  به  موفق  دوم  سال  پایان در  که  آموزي دانش ـ4  تبصره
 در ) مهارتی  درسهاي(  مهارت  استانداردهاي و  اي حرفه و  فنی  شاخه در  میدانی  وعملیات 

  سال  ماه دي یا  تابستانی  دوره یا  سوم  پایه در را مذکور  درسهاي باید نشود  کاردانش شاخه 
 یـا   خردادماه در  که درسها  آن  امتحان در و کند  انتخاب  غیرحضوري  بصورتاً صرف بعد 

  واحـدهاي  تعـداد  .کنـد   شرکت شود می برگزار بعد  سال  ماه دي یا و  تابستانی دوره  پایان 
  .شود نمی  سوم  پایه مجاز  واحدهاي  سقف  مذکورمشمول  درسهاي 

  درسـی  مـواد   جدول  مطابق  انشکارد  شاخه  سوم و  دوم  پایه در  درسی  واحدهاي  ارائه ـ5  تبصره
  مقـررات  و ضوابط سایر  رعایت با  امکانات و  اجرایی  شیوه  تناسب  به و  مهارتی  هررشته

 و  دینـی   تعلیمـات  ،1/2 عربـی   درسـهاي   ارائه  لیکن . است  آموزشی واحد اختیارمدیر در
 . ستا  الزامی  کاردانش  شاخه  دوم  پایه در 2  خارجه زبان ،2  قرآن

دانش آموزان پایه سوم سالی واحدي روزانه که در پایـه دوم موفـق بـه کسـب      ـ 6  تبصره
بدلیل عـدم انطبـاق سـاعات     "از نشده اند و بعضایدر دروس پیش ن  7حداقل نمره 

ارائه دروس پیش نیاز و اصلی در برنامه هفتگی مدارس امکان انتخـاب دروس پایـه   
ه است و تشکیل کالس در فرصـت هـاي دیگـر    دوم براي برخی از آنان فراهم نشد



طرار در صورت موافقت شوراي مدرسه و بـا  ضتوانند در شرایط ا می ، مقدور نباشد
پایـه دوم  رعایت سایر ضوابط از جمله سقف واحد هاي مجاز ، آن دسته از دروس 

که پیش نیاز دروس پایه سوم هستند را انتخاب کـرده و در امتحانـات نوبـت اول و    
دروس شرکت نماید در این صورت نمرات پایـانی هـر نوبـت بـه عنـوان       دوم آن

آیـین نامـه    55نمرات مستمر آن نوبت نیز منظور و همانند سایر دروس برابـر مـاده   
 .آموزشی براي آنان اعالم نتیجه خواهد شد 

این قبیل دانش آموزان نیز به هیچ وجه مجاز به خروج از واحد هاي آموزشی در : تذکر 
 ) 2/8/80 – 2/20222/400اصالحیه ( .که مدرسه دایر است نمی باشند ایامی 

  یک در  آموزان دانش از  بعضی ، خردادماه  امتحانات  برگزاري از  پس  چنانچه ـ )قدیم ( 9  ماده
  ذیل  بصورت مربوط  درتابستان درسها  این نکنند احراز را  قبولی شرایط  درسی یاچندماده

 1389-90لغایت سال تحصیلی  1379از سال ماده  مفاد این(.شد هدخوا ارائه آنان  به
براي  مادهمفاد  این  22/1/1391مورخ  35322/120اجراشده و برابر مفاد بخشنامه 

 ).قابل اجرا نمی باشد  ، به بعد 1390-91دانش آموزان ورودي 
 

از دانش آموزان در یک  چنانچه پس از برگزاري امتحانات خرداد ماه ، بعضی:  )اصالحیه( 9  ماده
یا چند ماده درسی شرایط قبولی را احراز نکنند، دوره تابستانی با رعایت موارد زیر براي 

شیوه نامه اجرایی این آیین نامه از سوي وزارت آموزش . آنان برگزار خواهد شد
براي  ماده مفاد  این 22/1/1391مورخ  35322/120بخشنامه ( .وپرورش ابالغ می شود

 ).می باشد   قابل اجرا ، به بعد 1390-91آموزان ورودي  دانش

 
 

  درسهایی  آن  امتحانات در موظفند  ماده  این  موضوع  دوم و  اول  پایه  آموزان دانش ـ )قدیم (9ـ1
 نامه شیوه برابر  آموزان دانش  قبیل  این  براي .دکنن  شرکت شود می برگزار  درشهریورماه  که

 خواهدشد  تشکیل غیرمتمرکز یا متمرکز  بصورت  تقویتی  کالسهاي ، تابستان در مربوط 

اجراشده و برابر مفاد  1389-90لغایت سال تحصیلی  1379مفاد این بند از سال (
       مفاد این بند براي دانش آموزان ورودي 22/1/1391مورخ  35322/120بخشنامه 

 ).قابل اجرا نمی باشد ، به بعد  91-1390
هفته آن به تشکیل  5هفته است که  6برنامه آموزشی در این دوره به مدت :  )الحیهاص ( 9ـ1

    کالس درس اختصاص دارد و یک هفته براي برگزاري امتحانات و اعالم نتیجه منظور



مفاد این بند براي دانش آموزان  22/1/1391مورخ  35322/120بخشنامه برابر ( .می شود
 ).اجرا می باشد  قابل، به بعد  1390-91ورودي 

 
 از  تعـدادي   گذرانـدن   بـه   موفـق   دلیـل  هـر   بـه   کـه   سـوم   سال  آموزان دانش  براي ـ)قدیم ( 9ـ2

  ایـن  در  آموزشی  برنامه  .شود می اجرا  تابستانی  دوره شوند نمی  سوم یا  دوم  پایه درسهاي
  بقیه و دارد  اختصاص  درس  کالس  تشکیل  به  آن  هفته 8  که  است  هفته 10  مدت به  دوره
 1379مفاد این بنـد از سـال   (شود می منظور  نتیجه  اعالم و  امتحانات  برگزاري  براي  مدت

مـورخ   35322/120اجراشـده و برابـر مفـاد بخشـنامه      1389-90لغایت سال تحصـیلی  
 قابل اجـرا نمـی  ،  به بعد 1390-91مفاد این بند براي دانش آموزان ورودي  22/1/1391

 ).باشد
  آموزان سال هاي اول، دوم و سوم در دروسی کـه نمـره قبـولی کسـب     دانش : )اصالحیه ( 9ـ2

توانند بدون شرکت در کالس هاي دوره تابستانی در امتحانات پایان ایـن   ، می نکرده اند
این قبیل دانش آموزان چنانچـه در  . می شود، شرکت کنند دوره که در شهریور ماه برگزار

ه تابستانی موفق به احراز شرایط قبولی در برخی از دروس نشـوند، مـی تواننـد    پایان دور
 10حداکثر تا ) به استثناء دروس نهایی(بارعایت سایر ضوابط در امتحانات دروس مربوط 

مفاد  این بنـد بـراي    22/1/1391مورخ  35322/120بخشنامه برابر ( .مهر ماه شرکت کنند
 ).قابل اجرا می باشد  ،  بعدبه  1390-91 دانش آموزان ورودي

 
  ازدرسـهاي  واحـد  32حـداکثر    دوره  ایـن  در خواهنـدبود  مجاز  آموزان دانش  قبیل این ـ 9ـ2ـ1

  توانندبصـورت  مـی  را واحـد  10حـداکثر   تعـداد   ایـن  از  کـه  کننـد   انتخاب را  باقیمانده
  حـدهاي وا انتخـاب  در و کننـد   انتخـاب   غیرحضـوري   بصـورت  را  مـابقی  و  حضـوري 
ـ  نکـرده   راانتخاب آنها قبال  آموزان دانش  که  است درسهایی با  اولویت  حضوري مفـاد  .( دان

اجراشده و برابـر مفـاد بخشـنامه     1389-90لغایت سال تحصیلی  1379این بند از سال 
بـه   1390-91مفاد این بند براي دانش آمـوزان ورودي   22/1/1391مورخ  35322/120

 ).می باشدن بعد ، قابل اجرا 
 
  دردوره  سـوم   سـال   آمـوزان  دانـش   بـراي   واصـلی  نیـاز  پیش  درسهاي  همزمان  انتخاب ـ 9ـ2ـ2

مفـاد  (  . اسـت  بالمانع ضوابط و شرایط سایر  رعایت با بعد  ماه  دي  امتحانات و  تابستانی
اجراشده و برابـر مفـاد بخشـنامه     1389-90لغایت سال تحصیلی  1379این بند از سال 



بـه   1390-91مفاد این بند براي دانش آمـوزان ورودي   22/1/1391مورخ  35322/120
 ).بعد ، قابل اجرا نمی باشد

 
  برابرسـاعات  3  تابسـتانی   دوره در  وعملـی   نظـري   درسـهاي   هفتگی  آموزش  ساعات ـ 9ـ2ـ3

 1379مفاد ایـن بنـد از سـال    .(  . است  تحصیلی  سال  طول در درسها  آن  هفتگی  آموزش
مـورخ   35322/120اجراشـده و برابـر مفـاد بخشـنامه      1389-90لغایت سال تحصیلی 

  بـه بعـد ، قابـل اجـرا      1390-91مفاد این بند براي دانـش آمـوزان ورودي    22/1/1391
 ).نمی باشد

 
  برگـزاري  و خواهدشد  تشکیل مربوط  آموزشی  درواحدهاي المقدور حتی  تابستانی  دوره ـ9ـ2ـ4

 یـا    ناحیـه   وپرورش  آموزش  ادارات  قبلی   وهماهنگی   ریزي برنامه با متمرکز  تبصور   آن
 آمـوزان  دانش براي  دوره  این  برگزاري.  است  بالمانع  موزشیآواحد چند یا  دریک ، منطقه

اجراشـده و   1389-90لغایت سال تحصیلی  1379مفاد این بند از سال .(  . است  رایگان 
مفاد ایـن بنـد بـراي دانـش آمـوزان       22/1/1391مورخ  35322/120امه برابر مفاد بخشن

 ).به بعد ، قابل اجرا نمی باشد 1390- 91ورودي 
 
  مهارت واستاندارد  اي حرفه و  فنی  شاخه در  میدانی  عملیات و  کارگاهی  درسهاي  ارائه ـ 9ـ2ـ5

ـ   تابستانی  دوره در  کاردانش  شاخه در ) مهارتی  درسهاي(   حضـوري   بصـورت   سـوم  هپای
  منـاطق   پـرورش  و  آمـوزش   درسها،ادارات  این  ماهیت  به  باتوجه  لیکن .باشد نمی مجاز

  بـراي  شـود،  مـی   اعـالم  ذیـربط   آموزشی دفاتر سوي از  که  ضوابطی  براساس ، توانند می
 1379سـال   مفـاد ایـن بنـد از   .(  .دهند  تشکیل  رایگان  تقویتی  فشرده  دوره  آموزان دانش

مـورخ   35322/120اجراشـده و برابـر مفـاد بخشـنامه      1389-90لغایت سال تحصیلی 
به بعد ، قابل اجرا نمـی   1390-91مفاد این بند براي دانش آموزان ورودي  22/1/1391

 ).باشد
 
براسـاس ضـوابط    ) مهر ماه 10حداکثر (دانش آموزان پایه اول پس از پایان سال تحصیلی -3-9

ه و رشته به سال دوم ارتقاء می یابند و کلیه دروس سال دوم رشته مربوط بـه  انتخاب شاخ
آنها ارائه خواهد شد، این دسته از دانش آموزان می تواننـد دروس باقیمانـده از سـال هـاي     
اول و دوم را در دوره تابستانی سال دوم انتخاب کرده و در آزمون دروس مربـوط شـرکت   



مفاد این بند براي دانـش آمـوزان    22/1/1391مورخ  35322/120بخشنامه برابر مفاد ( .کنند
 ).قابل اجرا می باشد  ، به بعد 1390-91ورودي 

ل سوم  چنانچه در پایان تابستان نیز موفّق به گذراندن برخی از سا آموز دانش ـ)قدیم ( 10  ماده
 32کثر درسهاي پایه دوم یا سوم نشود می تواند در امتحانات دیماه شرکت کنـد و حـدا  

لغایـت سـال    1379از سـال   مـاده مفاد این ( .واحد از درسهاي باقیمانده را امتحان دهد
مــورخ  35322/120اجراشــده و برابــر مفــاد اصــالحیه بخشــنامه  1389-90تحصــیلی 

  قابـل اجـرا    ،  به بعـد  1390-91براي دانش آموزان ورودي  ماده مفاد  این 22/1/1391
 ).نمی باشد 

دانش آموز سال سوم چنانچه در پایان سال سوم نیز موفّـق بـه گذرانـدن    :  )یه اصالح (10  ماده
برخی از درس هاي دوره متوسطه نشود، می تواند در امتحانات دي ماه شـرکت کنـد و   

ــده را امتحــان دهــد  32حــداکثر  ــاد بخشــنامه ( .واحــد از درس هــاي باقیمان ــر مف براب
بـه   1390-91ي دانش آموزان ورودي برا ماده مفاد این 22/1/1391مورخ  35322/120

 ).بعد، قابل اجرا می باشد 
چنانچه این قبیل دانش آموزان بخواهند در امتحانات دیماه همان سـال مـدارس روزانـه     -1-10

شرکت کنند در فاصله زمانی موضوع این ماده از معافیت تحصـیلی برخـوردار خواهنـد     
 .بود

اصله پس از دوره تابسـتانی قصـد ادامـۀ تحصـیل در     چنانچه این قبیل دانش آموزان بالف -2-10
واحدهاي آموزشی بزرگساالن را داشته باشـند در نیمسـال اول بصـورت رایگـان ادامـه      

 .تحصیل خواهند داد
کت در امتحانات دیماه دانش آموز موضوع ماده موفّـق بـه گذرانـدن    رچنانچه پس از ش -3-10

  در واحدهاي آموزشی روزانـه را نـدارد و  از درسها نشده باشد حقّ ادامۀ تحصیل  برخی
می تواند برابر مقررات در واحد آموزشی بزرگساالن و یا بصـورت داوطلـب آزاد ثبـت    

 .نام کند و ادامه تحصیل دهد
 کـه   ضـوابطی   طبق آزاد  داوطلب  امتحانات و  بزرگساالن  دوره  اي حرفه و  فنی  درشاخه ـ 10ـ 4 

 شـرایط   کـه   آمـوزانی  دانـش  از  عده  آن  براياً صرف شود می  ابالغ  آموزشی  معاونت توسط 
  .شود می برگزار و دایر اند داده  دست از را  روزانه  دوره در  تحصیل



 مجـدد  بطـور   اسـت   کـرده   کسـب   قبولی  نمره قبال  که را  درسهایی تواند نمی آموز دانش ـ11 ماده

 1.کند انتخاب 
مفـاد ایـن   ( باشـد  مـی   الزامـی   اول  پایه مردود  آموزان دانش  براي  اول  پایه  درسهاي تکرار ـ  تبصره

اجراشده و برابـر مفـاد اصـالحیه     1389-90لغایت سال تحصیلی  1379تبصره  از سال 
بـراي دانـش آمـوزان ورودي     تبصـره مفاد این  22/1/1391مورخ  35322/120بخشنامه 

 ).قابل اجرا نمی باشد ، به بعد  91-1390
 36 حداقل  هفته هر در  پرورشی و  آموزشی  هاي برنامه در آموز دانش حضور  ساعات ـ12  ماده

  آموزش  برنامه  پایان تا  شروع  زمانی  فاصله در  است  موظف آموز دانش و  است  ساعت
لغایت  1379مفاد این بند از سال (  .باشد  داشته حضور  آموزشی واحد  محل در  روزانه

مفاد این  25/5/1390مورخ  846اجراشده و برابر مفاد مصوبه  1389-90سال تحصیلی 
 ).به بعد ، حذف وقابل اجرا نمی باشد 1390-91بند براي دانش آموزان ورودي 

 
  برنامـه  براساس  کاردانش و  اي حرفه و  فنی  هاي شاخه  آموزان دانش  هفتگی  برنامه  ساعات ـ12ـ1

لغایـت سـال    1379مفاد این بند از سال (  .باشد می  ساعت 48حداکثر   رشته هر  مصوب 
مفـاد ایـن بنـد     25/5/1390مورخ  846اجراشده و برابر مفاد مصوبه  1389-90تحصیلی 

 ).به بعد ، حذف وقابل اجرا نمی باشد 1390-91براي دانش آموزان ورودي 

وحـداکثر    ساعت 6  حداقل روز هر و  هفته روز 6  براي  آموزشی  واحدهاي  هفتگی  برنامه ـ12ـ2
 1389-90لغایـت سـال تحصـیلی     1379مفاد این بند از سال (  .شود می  تنظیم  ساعت  8

مفاد ایـن بنـد بـراي دانـش آمـوزان       25/5/1390مورخ  846اجراشده و برابر مفاد مصوبه 
 ).به بعد ، حذف و قابل اجرا نمی باشد 1390-91ورودي 

ملـی پـرورش     سـازمان   تابعه  آموزشی مراکز  آموزان دانش  یهفتگ  برنامه  ساعات  افزایش -  تبصره
 . است  بالمانع  ساعت 42تا   درخشان  استعدادهاي 

  کـه  کنـد   تنظـیم   اي گونـه   بـه  را  سـوم   پایـه   هفتگـی   برنامـه  باید  آموزشی واحد مدیر ـ13  ماده
  کسب با تواند می دیرم .باشد  نداشته  برنامه  بدون  ساعات ، خاص شرایط آموزغیراز دانش
  تشـکیل   شده  تعیین  نصاب حد از کمتر آموز دانش تعداد با  کالس ،  متبوع  اداره از مجوز
 .دهد

                                                        
به شماره  28/5/83مورخ  شوراي عالی آموزش و پرورش به استناد مصوبه سیصدو چهارهمین جلسه کمیسیون معین  -1

به صورت داخلی برگزار شده براي ) در رشته قبل(نمره قبولی درسی که امتحان آن «  8/6/83مورخ  9/5416/120ابالغی 
دانش آموزي که در امتحان تغییر رشته شرکت کرده و شرایط رشته جدید را احراز نموده است قابل پذیرش بوده ، لـیکن  

 .نمره پایانی آن درس در احتساب معدل کتبی قابل اعمال نخواهد بود



 در  تحصـیلی  سـال   طول در  درس  کالس و  آموزشی واحد در آموز دانش  مرتب حضور ـ14  ماده

  غیبت  که  آموزي دانش با و  است  الزامی باشد می دایراً رسم  آموزشی واحد  که  ایامی  تمام 
 2.شد خواهد رفتار  مدارس  اجرایی  نامه  درآیین  مندرج  انضباطی  مقررات برابر کند می

ـ 1 ـ )14ـ  مـورد   حسـب   کـه   آمـوزي  دانـش   اي حرفـه  و  فنـی  و  کـاردانش   هـاي  شـاخه  در ـ

  زشـی آمو  واحـدهاي  از  خـارج  مراکـز   بـه   کـارآموزي  و ، کـارورزي  ، آموزي مهارت براي
 .باشد می  ماده  این مفاد  رعایت  به  ملزم  تنظیمی  برنامه برابر شود می معرفی

 توسـط   کـه  اي نامـه  شـیوه  برابر آموز دانش  پرورشی و  آموزشی  خاص موارد  به  رسیدگی ـ15  ماده
  وپـرورش   آمـوزش   عـالی   شـوراي   معـین   تأییدکمیسـیون   بـه  و  تهیه  آموزشی  معاونت

 3.باشد می  مدرسه  شوراي  برعهدهخواهدرسید

  همچنـین  تحصـیلی   هـاي  شـاخه   تفکیـک   بـه   متوسـطه   دوره  عمـومی   درسهاي  عناوین ـ16  ماده
  هـاي  پایـه   تفکیـک   بـه   اي حرفـه  و  فنـی  و  نظري  هاي شاخه  اختصاصی  درسهاي عناوین

 .باشد می  پیوست  جداول  شرح  به  مختلف  هاي دررشته  تحصیلی

 ازآنهـا   یـک  هـر   درسـی  مـواد   جـداول  و  کـاردانش   شـاخه   مهارتی  هاي رشته  عناوین ـ1  رهتبص

  اجرایـی   هیأت  مصوب(  کاردانش  شاخه  مهارتی  هاي رشته  ریزي برنامه  نامه شیوه براساس
 .شود می  اعالم و  تهیه  آموزشی  معاونت توسط ) متوسطه  جدیدآموزش نظام

  کتـب  مطالـب   بـه  مـورد   حسـب  توانـد  می  درخشان  استعدادهاي  پرورش  یمل  سازمان ـ2  تبصره
 .کند  اضافه  تکمیلی  محتواي درسی 

 شود می  بندي تقسیم  ذیل  شرح  به آنها  ماهیت و  اهداف  براساس  متوسطه  دوره  درسهاي -17  ماده
 ، علمـی   بیـنش  قـاء ارت  بـراي  آنهـا   آمـوختن   کـه   اسـت   درسـهایی  : عمـومی   رسهايد  -)17ـ1

  دسته  آن .دارد  ضرورت  متوسطه  دوره آموز دانش  سیاسی و  فرهنگی ، ،اقتصادي اجتماعی 
 گـردد  مـی   ارائـه   یکسـان   محتـواي  با  متوسطه  هاي شاخه  تمام در  که  عمومی  درسهاي از 

 .شود می  نامیده  مشترك   درسهاي
 

  نمـره  و  اسـت  معـاف   دفاعی  آمادگی  درس  عملی  بخش  گذراندن از  استثنایی آموز دانش ـ  تبصره
 .خواهدشد منظور  درس  این  نمره  عنوان  به  تئوري بخش 

                                                        
آمـوزش و  ناد رأي صادره در دويسـت و چهـل و هشـتمين جلسـه گـروه دوم شـوراي تغييـر بنيـادي نظـام          به است -٢و١

ابالغ شده  ٢٩٧/٨٠مورخ  ٢٠٢١٩/٤٠٠كه طي شماره  ١٧/٧/٨٠مورخ) متوسطهآموزش هيئت اجرايي نظام جديد (پرورش
 .به شرح فوق اصالح گرديد ١٥،١٤است، مواد 

 
 



 یـا   عملـی   پایـه  آنهـا   گذرانـدن  با آموز دانش  که  است  درسهایی  : اختصاصی  درسهاي -)17ـ2

 در را تـر  عالی  سطوح در  تحصیل  ادامه یا  اشتغال و کار بازار  به ورود  براي  مناسبی علمی 

 .کند می  کسب  خاص  گرایش یا  رشته یک 

  کاردانش  شاخه  اختصاصی  درسهاي از  دسته  آن :) مهارتی  درسهاي(  مهارت استاندارد - )17ـ3
  بـه  مفیـد  کـار   یـک   بـه   اشـتغال   براي موردنیاز  اي حرفه  مهارتهاي آنها  طریق از  که است 
 .شود می  داده  آموزش مربوط  مهارتی  استانداردهاي  براساس  عملی و  نظري صورت 

  پـرورش  منظـور   بـه   فـردي   تفاوتهـاي   به  باتوجه  که  است  درسهایی : انتخابی  درسهاي -)17ـ4
  اي مجموعـه   بین از  وي توسط آموز دانش  آموزشی  نیازهاي  رفع یا و استعدادها  و عالیق

 نامـه  شـیوه  برابر )دارد تأکید آموز دانش  فعالیت بر  که  سهاییدر( محور  فعالیت  ازدرسهاي
 4: است  ذیل موارد بر  مشتمل  انتخابی  درسهاي .شود می  انتخاب مربوط 

  ،رشدفضـائل  دینـی   باورهـاي   منظورتعمیـق  بـه   کـه   اسـت  درسـهایی :5پرورشـی   درسهاي -17ـ4ـ1
  بـه   ،باتوجـه  هنـري   رشداسـتعدادهاي و واجتمـاعی   فـردي   زنـدگی  مهارتهـاي  ،تقویت اخالقی 

 ارائـه  مربـوط  نامـه  باشـیوه  ومطـابق  خـاص  هـاي  فعالیـت  صـورت  هبآموز دانش استعدادوعالئق 
  .شود می 

 آمـوزو  دانـش   درسـی   ضـعف   جبـران  منظور  به  که  است  درسهایی : جبرانی  درسهاي -17ـ4ـ2

 .شود می  ارائه مربوط،  هاي درس  سرفصل  رعایت با ، تحصیلی  افت  کاهش

 آموز دانش هاي آموخته  وتعمیق  منظورتوسعه  به  که  است درسهایی :  تکمیلی  درسهاي- 17ـ4ـ3

 .شود می  ارائه مربوط،  درسهاي  سرفصل  عایتر با و

  دروس بـراي  ضـوابط   رعایـت  بـا  توانـد  می  درخشان  استعدادهاي  پرورش  ملی  سازمان ـ  تبصره
  آمـوزش  جدیـد   نظـام   اجرایـی   هیـأت  تأیید از  پس و کند  تعیین دیدج  عناوین  انتخابی 

 6 .دهد  ارائه خود  تابعه  آموزشی مراکز  آموزان دانش به   متوسطه

                                                        
ريزي تحصيلي شغلي، آشنايي با مقدمات پژوهش علمـي،   كارگاه خوداتكائي،برنامهي مذكور درسهاي عالوه بر درسها -١

 .شوند نيز به عنوان درسهاي انتخابي ارائه مي) ١(هنر
و  شوراي عالي آموزش وپرورشنامه اجرائي مدارس مصوب  فعاليتهاي پرورشي واحدهاي آموزشي با رعايت مفاد آيين -٢

 .شود اجرا خواهد شد عاونت پرورشي و تربيت بدني ابالغ ميهائي كه از سوي م مطابق شيوه نامه

ريزي تحصيلي شغلي، آشنايي با مقدمات پژوهش علمـي،   ي مذكور درسهاي كارگاه خوداتكائي،برنامهعالوه بر درسها -١
 .شوند نيز به عنوان درسهاي انتخابي ارائه مي) ١(هنر

" ستعدادهاي درخشان در پايه اول يك عنوان درسـي بنـام   در واحد هاي آموزشي تحت پوشش سازمان ملي پرورش ا -٦
" سـاير دروس انتخـابي   " ساعت آموزش در هفته بـه مجموعـه    ٢به ميزان يك واحد و " آشنايي مقدماتي با دانش رايانه 

 )  ٦/٥/٨٠ – ٢/٤٦٠٩/٤٠٠اصالحيه .( افزوده مي شود 



 و  اطالعـات   سـطح   افـزایش  منظـور   بـه   کـه   اسـت   درسهایی :  مهارت  تکمیل  درسهاي -17ـ5
  ارائـه   کـاردانش   شـاخه  آمـوز  دانش  به فاًصر کار محیط  به ورود  براي موردنیاز مهارتهاي 
 .شود می 
 از  هریـک  موردنیـاز   واحـدهاي  تعـداد   بـه   کـه   اسـت   درسـهایی  :  اختیـاري   درسـهاي  -6-17

                     حسـب  و  رشـته  هـر   هـدفهاي  و  ماهیـت  بـا   متناسـب   کـاردانش   شـاخه  هـاي  تهرشـ  
  کـاردانش   شـاخه  آمـوز  دانـش   به مربوط طضواب رابرب آموزشی  منطقه  مقتضیات و شرایط 

 .شود می  ارائه
 

  آموزان دانش  نام ثبت  مقررات:  سوم  فصل
  نـام  ثبـت  بـه  مربـوط  امـور   ارزشـیابی  و  نظـارت  ، سـازماندهی  ، ریـزي  برنامـه  بمنظور - 18  ماده

 و  مناطق و  پرورش و  آموزش  کل  ادارات در  نام ثبت  شروع از  قبل  ساله  همه آموزان دانش 
  اداره  رئیس یا  مدیرکل زیرنظر و  انتخاب با ذیربط افراد از  مرکب  ستادي آموزشی  نواحی 
 .شود می  تشکیل پرورش و  آموزش 

 گیـرد  مـی  انجـام   وي  ولـی  یا مادر یا پدر حضور با  اول  پایه  ورودي آموز دانش  نام ثبت ـ 19  ماده

 در  درسـی  واحـد  و  رشته  انتخاب و  نام ثبت  براي  وسوم  دوم  هاي پایه آموز وحضوردانش 

 . است مقررالزامی موعد 

 واحـد  در  نـام  ثبـت   براي تواند نمی دیگر  هاي علت یا  بیماري  دلیل  به  که  آموزي دانش ـ1  تبصره

 او  ولی توسط مقرر موعد در  وي واحد  انتخاب و  نام ثبت امور باید یابد حضور آموزشی 

 .شود  امانج 

  رعایت با  است داشته  تحصیل  ترك  که  غیرمشمول آموز دانش مجدد  تحصیل و  نام ثبت ـ2  تبصره
 . است  بالمانع سایرشرایط 

  وکـاردانش   اي حرفه و  فنی  هاي شاخه در شرایط واجد  آموزان دانش  نام ثبت و  پذیرش ـ3  تبصره
 آنهـا  از  تلفیقـی  یا  مصاحبه یا  معدل یا  ورودي  آزمون  طریق از تقاضا و  ظرفیت  براساس 

، شـود  مـی   انجـام  گـردد  مـی   اعـالم  و  تعیین  استان  پرورش و  آموزش  کل  اداره توسط  که
ضوابط ورود به هنرستانهاي رشته هاي موسیقی توسط حـوزه هنـري سـازمان تبلیغـات     

سب مورد تعیین و اسالمی و یا مرکز گسترش آموزشهاي هنري وزارت ارشاد اسالمی ح
 )2/8/80 – 2/20222/400اصالحیه .( شود اعالم می

  حسـی  ویـا   جسمی  مشکالت و  محدودیت  علیرغم  که  استثنایی آموز دانش از  نام ثبت ـ 4  تبصره
  توانبخشـی  و  آموزشـی   خـاص   خدمات از  استفاده با و  بوده برخوردار هنجار به  ازهوش 



  بـه   آمـوزش   مشـمول   اسـتثنایی  آموز دانش( بپردازد  تحصیل  هب  عادي  مدارس توانددر می
 و  آمـوزش   اداره /  مـدیریت  از  نامـه  معرفـی   ارائه با  آموزشی  واحدهاي در) تلفیقی  روش

 .گیرد می  صورت استثنایی  پرورش

 و  درخشـان  اسـتعدادهاي   پـرورش   ملی  سازمان  تابعه  آموزشی مراکز  به ورود ضوابط ـ 5  تبصره
 .بود خواهد  سازمان امناء هیأت  مصوب  نامه آئین برابر مراکز  این در  تحصیل ادامه 

 .گیرد می  انجام جنسیت  تفکیک  به  آموزشی  واحدهاي در  آموزان دانش  وتحصیل نام ثبت ـ 20  ماده

 : نام ثبت موعد

ـ ) قدیم ( 21   ماده  هـر  در  آمـوزان  دانـش  ایرسـ  و  اول  پایـه   ورودي  آمـوزان  دانـش   نـام  ثبـت  ـ

  تابسـتانی   دوره  بـراي  و  شـهریورماه   پایـان  حـداکثر  تـا   تیرمـاه  دوم  نیمه از  تحصیلی سال
  مـاده  مفاد ایـن ( . خواهدگرفت  صورت  هرسال  تیرماه اول  هفته در  سوم  پایه  آموزان دانش

حیه بخشـنامه  اجراشده و برابر مفاد اصال 1389-90لغایت سال تحصیلی  1379از سال 
بـه   1390-91براي دانش آموزان ورودي  مادهمفاد این  22/1/1391مورخ  35322/120

 ).بعد قابل اجرا  نمی باشد 
ثبت نام دانش آموزان ورودي سال اول و سایر دانش آموزان در هر سـال  :  )اصالحیه( ـ21  ماده

دوره تابستانی در هفتـه  تحصیلی از نیمه دوم تیرماه تا حداکثر پایان شهریورماه و براي 
ــاه هرســال صــورت خواهــدگرفت   ــر ( .اول تیرم ــورخ  35322/120بخشــنامه براب م

قابل اجـرا   ،  به بعد 1390-91براي دانش آموزان ورودي   مادهمفاد  این  22/1/1391
 ).می باشد 

 
  ارائـه  بـا  کند منا ثبت مقرر موعد در  است  نتوانسته  موجه عذر با  که  آموزي دانش  نام ثبت ـ  تبصره

 و  آمـوزش   اداره  خـاص   کمیسـیون  توسط  نامه معرفی صدور و  تشخیص و معتبر مدارك 
 .بود خواهد مجاز محل  پرورش 

 : سنی شرایط

اسـت  تمـام  سـال  20و18،19  ترتیـب   به  سوم و  دوم ، اول  هاي درپایه  نام ثبت  حداکثرسن ـ22ماده
 .)دبوخواهد  هرسال  مهرماه  اول  نام ثبت  آموزبراي دانش  سن محاسبه  مالك(  

 ئاًبرسداسـتثنا  مجـاز   سـن  حـداکثر   بـه  او  سن  تحصیلی  سال  حین در  که  آموزي دانش ـ1  تبصره

 )7  مـاده   یـک   تبصـره   رعایـت  بـا   سوم  پایه آموز دانش  براي(  تحصیلی  سال  همان  پایان 
 .دهد  تحصیل  ادامه  روزانه  آموزشی  درواحدهاي تواند می



 از  هریـک  در تلفیقـی   روش  به  آموزش  مشمول  استثنایی  آموزان دانش  براي  سن حداکثر ـ2  تبصره
  عـادي  آمـوز  دانـش   سـن  حـداکثر  از بیشـتر   سـال  دو  متوسطه  دوره  تحصیلی  هاي پایه
 .باشد می

 :نیاز مورد  مدارك
 : است زیر  شرح  به وزآم دانش  نام ثبت  براي نیاز مورد  مدارك ـ23  ماده

  : لاو  پایه

 وجـود   درصـورت  و باشـد   داشـته   مطابقـت   آن  اصـل  با  که  شناسنامه  اول  صفحه تصویر ـ  الف

  اسـت   الزم و  اسـت   ضـروري  نیز آخر  صفحه تصویر  شناسنامه در  اصالحات و   تغییرات
 .باشد دار عکس  تاس  رسیده  تمام  سال 15  سن  به  که  آموزي دانش شناسنامه

 موردنیاز تعداد  به  عکس  ـ  ب

   تحصیلی راهنمایی   دوره سوم  سال قبولی موقت یاگواهی تحصیلی راهنمایی دورهن پایا نامه گواهی - ج

  آن  جایگزین  ویژه 7برگ  نمون یا  تحصیلی  راهنمایی  دوره  نامه توصیه  ـ د
  اسـتثنایی   وپـرورش   آمـوزش   اداره / مـدیریت  یـا  مبدأ  استثنایی  آموزشی واحد از  نامه معرفی ـ ه

  روش  بـه   آمـوزش   مشـمول   اسـتثنایی  آمـوز  دانش  براي  معلولیت  میزان و  نوع بر  مبنی  استان
  تلفیقی

  : سوم و  دوم  پایه
  اول  پایه  به مربوط  مدارك ـ  الف

  تحصیلی  هدایت  یک  شماره  برگ مونن و  متوسطه  دوره  قبل  هاي سال یا  سال  کارنامه  ـ  ب

  تطبیقی  آموزان دانش  براي  تطبیق  هاي کارنامه  ـ  ج

  نـام  ثبـت  بـراي  کشـورها  دیگـر   شـدگان  رانده و  پناهندگان ، آنان  فرزندان و  بیگانه  اتباع -24  ماده
  تعیین ذیربط  عمراج توسط  که  مدارکی سایر و  پناهندگی  دفترچه معتبر،  اقامت  بایدپروانه 
 .دهند  ارائه را شود می 

  باامضــاي  آموزشــی  واحــدهاي از  صــادره  تحصــیلی  هــاي هــاوگواهی کارنامــه -25 مــاده

 مـدیر   ومهروامضـاي )باشـد  مـی   مسؤولیت  این دار عهده  که  یافردي(  اموردفتري متصدي

 8.بود خواهد اعتبار  داراي واحدآموزشی

                                                        
 .باشد مي (Form)معادل فارسي كلمه فرم »نمون برگ«براساس نظر فرهنگستان زبان وادب فارسي كلمه -١

 آمـوزش و پـرورش  به استناد رأي صادره در دويست و چهل و هشتمين جلسه گروه دوم شوراي تغيير بنيـادي نظـام    -١
ابالغ شده است،  ٢٩/٧/٨٠مورخ  ٢٠٢١٩/٤٠٠كه طي شماره  ١٧/٧/٨٠مورخ ) هيئت اجرايي نظام جديد آموزش متوسطه(

 .صالح گرديدبه شرح فوق ا ٢٥ماده 



 .باشد می منطقه  پرورش و  آموزش  اداره  عهده  به  تحصیلی  زشار  تأییدیه صدور -1  تبصره

شـوراي عـالی آمـوزش    تحصیالت دوره متوسطه برابر مصوبه   پایان  نامه گواهی صدور -2  تبصره
 .گیرد انجام می وپرورش 
 
 
 :آموزان مشمول نظام وظیفه عمومی نام و تحصیل دانش شرایط ثبت 
شـود   سالگی می 19اول فروردین ماه سالی که در آن سال وارد سن آموز پسر از  دانش -26ماده  
 .شود مشمول نظام وظیفه شناخته می 

آموز تاریخ تولّد منـدرج در شناسـنامه اولیـه     مالك رسیدگی به وضع مشمولیت دانش -27ماده  
آمـوزي کـه    وي است و تغییرات بعدي مالك عمـل نخواهـد بـود لـیکن بـراي دانـش      

ــه  ــالك    شناســنامه اولی ــد م ــنامه جدی ــل شــده اســت شناس ــاه باط ــه حکــم دادگ او ب
 .قرارخواهدگرفت

ه    آموزي پس از ثبت چنانچه دانش -28ماده  نام، از ابتدا و یا در طول سال تحصیلی باعـذر موجـ
غیبت کند و این غیبت تا پایان سال تحصیلی ادامه یابد و در امتحان هیچیک از درسها 

آمـوز وقفـه    نکنـد آن سـال تحصـیلی بـراي دانـش      در خردادماه و شهریورماه شـرکت 
. شود وقفه تحصیلی و غیبت موجه ترك تحصیل تلقی نمی. شود تحصیلی محسوب می

 .تشخیص غیبت موجه براساس دالیل و مدارك ارائه شده با مدیر واحد آموزشی است

ه و یـا   غ آموز مشمول نظام وظیفه که سه ماه و بیشتر بطور متوالی غیبـت  دانش -29ماده   یرموجـ
. شـود  بدون اطالع قبلی داشته باشد بعنوان ترك تحصیل از واحـد آموزشـی اخـراج مـی    

مدیر واحد آموزشی موظّف است مراتب ترك تحصیل این قبیل افراد را برابر مقررات از 
 .هاي وظیفه عمومی محل اعالم کند طریق اداره آموزش و پرورش به حوزه

نـام   رایط در موعد مقرّر برابر ضوابط در واحد آموزشی ثبـت آموز واجد ش چنانچه دانش -1-29
آمـوز را   نکند مدیر واحد آموزشی موظّف است برابر مفاد این ماده ترك تحصـیل دانـش  

 .اعالم کند

از نظر مقرّرات نظام وظیفه عمومی ترك ) متفرقه(شرکت در امتحانات داوطلب آزاد  -30ماده  
 .شود تحصیل تلقی می 

 در است مجازنیست وصرفاً ترك تحصیل داشته آموزمشمول که دانش نام وتحصیل تثب -31ماده  
 .بالمانع است وي عمومی،ادامه تحصیل وظیفه ازنظرنظام قانونی ممنوعیت رفع  صورت



تاریخ  گرفته است چنانچه) بدون مهر غیبت(آموزي که دفترچه آماده بخدمت  دانش -تبصره 
تواند با  تا پایان خردادماه آن سال تحصیلی باشد می اعزام مندرج در دفترچه وي حداقلّ

 .نام کند و ادامه تحصیل دهد سایر شرایط در همان سال تحصیلی ثبت رعایت

به  وظیفه را که  آموزان مشمول نظام مدیرواحدآموزشی پسرانه بایدمشخصات کلّیه دانش -32ماده 
فقط یکبار بمنظوراستفاده ازتحصیل اشتغال دارند، بطور انفرادي و براي هر مشمول  
هاي  معافیت تحصیلی برابر مقرّرات از طریق اداره آموزش و پرورش مربوط به حوزه 

 و آموزان داراي نقص عضو این موضوع شامل دانش(ظیفه محل اعالم کندونظام 
 )شود استثنایی نیزمی

ل مـدیر واحـد آموزشـی موظّـف اسـت مراتـب تـرك تحصـیل و فراغـت ازتحصـی           -33ماده  
 آمــوزش وپــرورش متبــوع آمــوزان مشــمول خــود رابرابرمقــرّرات ازطریــق اداره دانــش

 .کند هاي نظام وظیفه اعالم حوزه به 

کند درصورتی که قصـدادامه تحصـیل    آموزي که از معافیت تحصیلی استفاده می دانش -34ماده  
ي بـه  در واحدهاي آموزشی بزرگساالن را داشته باشد نیازي به اعالم تـرك تحصـیل و  

 .باشد نظام وظیفه نمی حوزه 

تحصـیل   آموزان اَتباع بیگانه کـه برابـر مقـرّرات در واحـدهاي آموزشـی ایرانـی       دانش -35ماده  
 .باشند مشمول قانون وظیفه عمومی نمی کنند می

  
 :آموز شرایط انتقال دانش 

زشی دیگر بـا  آموز درطول سال تحصیلی ازیک واحدآموزشی به واحدآمو انتقال دانش -36ماده  
وحداکثر تایکماه قبل از شروع امتحانـات پایـانی   »مقصد«موافقت اداره آموزش وپرورش  
درایـن صـورت مدارك،پرونـده تحصـیلی ونمـرات مربـوط بـه        .نوبت دوم بالمانع است 
آزمونهاي طول سال تحصیلی وي باید پس از مهروامضاء واحدآموزشی مبدأ ،به موقع به  
آمـوز درمحـدوده یـک منطقـه آموزشـی       انتقال دانـش .سال شودار »مقصد«واحدآموزشی  
مقررات درمهلت تعیین شده بالمـانع   رعایتباهماهنگی دوواحدآموزشی مبدأ و مقصد با 
 9.است 

                                                        
هيئـت  (آمـوزش و پـرورش  به استناد رأي صادره در دويست و چهل و هشتمين جلسه گروه دوم شوراي تغييـر نظـام    -١

 ٣٦ابالغ شده است، ماده  ٢٩/٧/٨٠مورخ  ٢٠٢١٩/٤٠٠كه طي شماره  ١٧/٧/٨٠مورخ ) اجرايي نظام جديد آموزش متوسطه
 .به شرح فوق اصالح گرديد



ــد« آموز بصورت محرمانه باید به واحد آموزشی  تحصیلی دانش -پرونده تربیتی  -1-36  »مقصـ
 .ارسال شود 

درخشـان   اکز آموزشی تابعه سـازمان ملـی پـرورش اسـتعدادهاي    آموزان مر انتقال دانش -تبصره  
 .صرفاً با موافقت سازمان خواهدبود

نـام کـرده    آموزي که با گواهی موقّت ثبـت  مدیر واحد آموزشی باید کلّیه مدارك دانش -37ماده  
است را حداکثر تا پایان مهرماه بصورت مکتوب از محلّ تحصیل قبلـی وي درخواسـت   

احد آموزشی مبدأ نیز بالفاصله پس از وصول درخواست، باید کلّیه مـدارك  مدیر و. کند
آموزِ منتقل شده خود را پس از تکمیل برابر مقرّرات بـه واحـد آموزشـی      تحصیلی دانش

 .مقصد ارسال کند

مقصـد کامـل    آموز در موعد مقرّر در واحـد آموزشـی   چنانچه مدارك تحصیلی دانش  -38ماده  
آموز حقی ایجاد و یا از وي حقی تضییع شود مسـؤولیت   ن براي دانشنشود و به تبع آ

 .باشد ناشی از آن حسب مورد بعهده مدیران واحدهاي آموزشی مبدأ یا مقصد می
  
 :سایر موارد 
تحصیلی  مدیر واحد آموزشی موظف است حداکثر تا یک ماه پس از شروع سال -39ماده  

آموزان جدید خود را مورد  جمله دانشآموزان از  پرونده تحصیلی تمامی دانش
رسیدگی قرار دهد و در صورت مشاهده نقص پرونده درصدد رفع نقص برآید و 

آموزي برخالف مقرّرات به یک رشته تحصیلی هدایت شده، یا به پایه  چنانچه دانش
تحصیلی باالتر ارتقاء یافته و یا در درسها قبول اعالم شده باشد نسبت به تعیین 

لیکن چنانچه بعد از موعد مذکور موارد نقص . تحقاقی وي اقدام کندوضعیت اس
آموز مربوط برابر مقرّرات جهت اقدام  پرونده مشاهده شود الزم است پرونده دانش

  .بعدي به اداره آموزش و پرورش متبوع ارسال شود

واحد  شود حقّ ادامه تحصیل در آموزي که در پایه اول دو سال مردود می دانش -40ماده  
تواند در  آموزي درصورت تمایل می چنین دانش. آموزشی روزانه در آن پایه را ندارد

نام کند و ادامه  ثبت) متفرقه(واحد آموزشی بزرگساالن و یا بصورت داوطلب آزاد 
-90لغایت سال تحصیلی  1379از سال  و تبصره آن  مادهمفاد این ( .تحصیل دهد

 مادهمفاد این  22/1/1391مورخ  35322/120امه اجراشده و برابر مفاد بخشن 1389
 ).قابل اجرا نمی باشد حذف و ، به بعد  1390-91     براي دانش آموزان ورودي



در  شود حق ادامه تحصیل آموز استثنایی که در پایه اول سه سال مردود می دانش -تبصره  
 .وزانه را نداردرموزشی آ  احدهايو

وزان حداکثر تا یکماه پس از شروع سال تحصیلی یا دوره تابستانی آم دفتر آمار دانش -41ماده  
باید تکمیل و توسط مدیر واحد آموزشی با نظارت اداره آموزش و پرورش مربوط 

براي مراکز آموزشی تابعه سازمان ملی پرورش استعدادهاي درخشان با نظارت (
 .برابر مقرّرات مسدودشود) سازمان مذکور

آموزان به مراکز آموزش مهارت خـارج ازآمـوزش و    کاردانش، معرفی دانش در شاخه -42ماده  
ــط مدیرواحدآموزشــی با  ضــوابطی کــه ازطریــق دفترکــاردانش و  رعایــتپــرورش توس
گرددانجـام خواهـد    آموزشهاي مهارتی به ادارات کلّ آموزش وپرورش استانها ابالغ مـی  
 .شد 
  
  آموزان تحصیلی دانشضوابط سنجش و ارزشیابی پیشرفت :فصل چهارم  
 :تعریف و اهداف -43ماده  

آموز در جهـت نیـل    ها و تغییر رفتار دانش ارزشیابی، داوري و قضاوت در مورد آموخته 
شودارزشـیابی   گیري حاصل می به هدفهاي آموزشی و پرورشی است که از طریق سنجش و اندازه

هـاي مختلـف و متعـدد انجـام      عیتیادگیري است و در موق -ناپذیر فرایند یاددهی  بخش جدایی
 .گیرد می

 :شود در آموزش متوسطه به منظور تحقّق اهداف زیر انجام می ارزشیابی 

 .آموز دانش بررسی و تعیین میزان پیشرفت آموزشی و پرورشی و تغییرات رفتاري -1 

اولیـاي   آموز از میزان پیشرفت آموزشی و پرورشـی خـود و آگـاهی    آگاه کردن دانش -2 
 .ز وضعیت تحصیلی فرزندشاناي و

 .ریزي به منظور رفع آنها هاي یادگیري دانش آموز وبرنامه تشخیص نارسایی -3

آمـوز بـه منظـور راهنمـایی آنـان در امـور شـغلی         تشخیص استعداد و عالقه دانـش  -4
 .وتحصیلی آینده

 .آموز تقویت انگیزه وروحیه تالش وایجاد رقابتهاي سالم در دانش -5

ها وعوامل مؤثّر در آموزش از طریـق تحلیـل نتـایج     کیفیت و محتواي برنامهسنجش  -6
 .ها به منظور یافتن نارسائیها و رفع آنها ارزشیابی 

آموز بمنظورارتقاء به مراحل تحصیلی  حصول اطمینان از تحقّق شرایط الزم در دانش -7
 .و یا سطوح مهارتی باالتر



آموز در هر درس بـه سـه صـورت ورودي، تکـوینی و      نشهاي دا ارزشیابی از آموخته -44ماده  
 :آید و با اهداف مشخص شده ذیل به عمل می پایانی 

آمـوز   دانـش  هـاي قبلـی   به منظور آگاهی از تواناییها و آمادگی) آغازین(ارزشیابی ورودي  -الف  
 هـاي احتمـالی   ها وکاسـتی  یادگیري و جبران نارسائی -براي شروع مناسب فرایند یاددهی 

 .گیرد آموز در آغاز سال تحصیلی توسط معلّمان انجام می دانش

آموز،  هاي دانش آموخته به منظور تقویت اعتماد به نفس، تحکیم) مستمر(ارزشیابی تکوینی  -ب  
آمـوز در فراینـد    عملکـرد دانـش   آگاهی معلّمان از نقاط قوت و ضـعف درسـی و نحـوه    

هاي گروهـی،   تفکّر، تالش، ابتکار و فعالیتیادگیري و پرورش روحیه تحقیق، -یاددهی 
آمـوزان، اولیـاء واتخـاذ روشـهاي مناسـب بـه        معلّمان، دانش بازخورد مناسب به تدارك 

 .شود یادگیري انجام می -منظور بهبود فرایند یاددهی 

آموزشـی و   به منظور حصول اطمینـان از میـزان تحقّـق هـدفهاي    ) تراکمی(ارزشیابی پایانی  -ج  
  .گیرد و حصول اطمینان الزم براي احراز شرایط قبولی در هردرس انجام می پرورشی

هاي یاددهی  آموز درفعالیت ارزشیابی تکوینی به صورت مستمرازنحوه مشارکت دانش -45ماده  
یادگیري و به شیوه هاي گوناگون و باتکیه بر آزمونهاي کتبی، شفاهی، عملی، بررسـی   -
ت، تـالش، ابتکـارو     ستتکالیف فردي و گروهی، فهر  وارسی مشاهده رفتار، میزان فعالیـ
هـا در هـر مـاده درسـی در هـر سـال        گیرد و نمره این ارزشیابی انجام می... خالقیت و  

 .شود تحصیلی در دو نوبت تعیین و منظور می

 اي کـه  شودودرسهائی ازشاخه فنّی وحرفـه  براي درسهائی که دردوره تابستانی ارائه می -تبصره  
بــارتعیین ومنظــور  ارزشـیابی مســتمریک  شــوندنمره درطــول یــک نوبـت ارائــه مــی  فقـط 

 .شود می 

ارزشیابی . شود ارزشیابی پایانی در طول سال تحصیلی در دو نوبت اول ودوم انجام می -46ماده  
پایــانی نوبــت اول از حــدود پنجــاه درصــد اول محتــواي برنامــه درســی در دي مــاه و 

نمره از محتـواي نیمـه اول    5(وبت دوم از تمام محتواي برنامه درسی ارزشیابی پایانی ن
 .آید در خردادماه بعمل می) نمره از محتواي نیمه دوم برنامه درسی 15برنامه درسی و 

ارزشیابی پایانی دوره تابستانی وشـهریورماه و دي مـاه و همچنـین امتحانـات نهـایی       -1تبصره  
 .آید واي برنامه درسی  بعمل میودرسهاي غیرحضوري از کلّیه محت

اي نمره هر نوبت درسهائی که آموزش آن در طول نوبـت اول   در شاخه فنّی و حرفه -2تبصره  
 .شود شود بعنوان نمره پایانی آن درس منظور می یا دوم ارائه می



و  نامه نحوه ارزشیابی درسهاي کارگاهی، آزمایشـگاهی  اي شیوه در شاخه فنّی و حرفه -3تبصره  
 .شود عملیات میدانی توسط دفتر ستادي مربوط تهیه و ابالغ می 

پـس از  ) درسهاي مهـارتی (در شاخه کاردانش، ارزشیابی پایانی هر استاندارد مهارت  -4تبصره  
ه محتـواي آن اسـتاندارد یـا درس        اتمام آموزش آن در دو بخش نظري و عملـی از کلّیـ

آموزي از  و چنانچه دانش. آید متولی مربوط بعمل میتوسط یا با نظارت دستگاه  مهارتی 
نمـره قبـولی   ) درسهاي مهـارتی (بخشهاي نظري یا عملی استانداردهاي مهارتی  یکی از 

 .کسب کند این نمره تا اخذ نمره قبولی از بخش دیگر معتبر خواهدبود
ت   -47ماده  آمـوز در   دانـش  هـاي  ارزشیابی درسهاي انتخابی به صورت مستمرّ از مجموعـه فعالیـ

 .شود و ارزشیابی پایانی ندارد طول هر نوبت انجام می

هاي تحصیلی چنانچه تا پایان  آموز پایه سوم هر یک از شاخه دانش -)قدیم( 48ماده  
موفّق به گذراندن درسهاي پایه سوم اعم از نهایی و غیرنهایی و باقیمانده  تابستان

ات دي ماه شرکت کند چنانچه پس از در امتحان تواند درسهاي پایه دوم نشود می
برگزاري امتحانات دي ماه موفّق به گذراندن کلّیه واحدهاي درسی رشته مربوط نشود 

ها، در دوره متوسطه بزرگساالن و یا بصورت  تواند برابر مقرّرات هریک از شاخه می
مفاد این  ( .دن باقیمانده درسهاي خود اقدام کننام  و نسبت به گذراند داوطلب آزاد ثبت

اجراشده و برابرمفادبخشنامه  1389-90لغایت سال تحصیلی 1379از سال  ماده
به  1390-91براي دانش آموزان ورودي مادهمفاد این  22/1/1391مورخ  35322/120

 ).نمی باشد   قابل اجرا، بعد 
یان تابستان دانش آموز پایه سوم هر یک از شاخه هاي تحصیلی چنانچه تا پا: اصالحیه   48ماده 

موفّق به گذراندن درس هاي پایه سوم اعم از نهایی و غیرنهایی و باقیمانده درس هاي 
سال اول یا دوم نشود، می تواند در امتحانات دروس مربوط در دي ماه شرکت کند، 
چنانچه پس از برگزاري امتحانات دي ماه موفّق به گذراندن کلّیه واحدهاي درسی رشته 

تواند برابر مقرّرات، در دوره متوسطه بزرگساالن، آموزش از راه دور  مربوط نشود، می
و یا به صورت داوطلب آزاد ثبت نام و نسبت به گذراندن باقیمانده درس هاي خود 

براي دانش  مادهمفاد  این  22/1/1391مورخ  35322/120برابر بخشنامه ( .اقدام کند
 ).ی باشد قابل اجرا م ،به بعد 1390-91آموزان ورودي  

برنامه امتحانات پایانی غیرنهائی نوبت اول، دوم، دوره تابستانی،شهریور ماه و دي مـاه   -49ماده  
توسط واحد آموزشی باعنایت به تقویم اجرایی تنظیم و امتحانات با همکاري مشـترك  



طـرح سـؤالها   . شـود  کارکنان آموزشی و اداري واحد آموزشی و زیرنظر مدیر انجام می
 .باشد برعهده معلّمان مربوط می) متحانات نهایی و هماهنگبجز ا(

در شاخه کاردانش، برنامه امتحانات پایانی اسـتانداردهاي مهـارت کـه در واحـدهاي      -1تبصره  
شود توسط اداره کلّ آموزش و پرورش اسـتان بـا همکـاري دسـتگاه      آموزشی ارائه می

با نظارت یا توسط دستگاه متولی ) گنهایی یا هماهن(مربوط تنظیم و امتحانات  متولّی 
نامـه همکـاري بـین وزارت آمـوزش و پـرورش و       استاندارد مهارت براساس موافقـت 

  .دستگاه مربوط انجام خواهدشد

اوراق امتحـانی   روز پس از انجام امتحان هر درس 5چنانچه معلّم مربوط ظرف مدت  -2تبصره  
ی ضـمن گـزارش موضـوع بـه اداره     را به هر علّتی تصحیح نکند مـدیر واحـد آموزشـ   

آموزش و پرورش متبوع بایدبه تشخیص خوداوراق امتحانی راجهت تصحیح دراختیار 
 .یکی از معلّمان واجد شرایط قراردهد

باید توسط ) نوبت دوم، دوره تابستانی، شهریور ماه و دي ماه(اوراق امتحانات داخلی  -50ماده  
 .حد آموزشی تصحیح شودمعلّم مربوط زیرنظر مدیر در محل وا 

تصـحیح در   تواند با مسؤولیت خود اوراق امتحـانی راجهـت   مدیر واحد آموزشی می - 1تبصره  
 .خارج از محل واحد آموزشی، در اختیار معلّمان قرار دهد 

تشـخیص مـدیر    آموزان بنـا بـه   در صورت انتقال معلم، اوراق امتحانات داخلی دانش - 2تبصره  
 .شود لّمان رشته مربوط تصحیح مییکی از مع توسط 

ط معلّـم       نمرات ارزشیابی -51ماده   هاي تکوینی وپایانی هرنوبـت امتحـانی داخلـی را بایدتوسـ
مربوط بدون خدشه و قلم خوردگی در برگ ریزنمرات ثبـت کنـد و پـس از امضـاء و     

دو  نمرات ارزشیابی تکـوینی . درج تاریخ بالفاصله، به دفتر واحد آموزشی تحویل دهد
هفته قبل از شروع امتحانات پایانی و نمرات ارزشیابی پایانی حداکثر یک هفته بعـد از  

 .انجام امتحانات هر درس در آن نوبت باید به دفتر واحد آموزشی تحویل شود

اطـالع   نمرات ارزشیابی مستمر باید در طول هر نوبـت و قبـل از امتحانـات پایـانی بـه      -تبصره  
 .برسد آموز و ولی او دانش 

در شاخه کاردانش، فهرسـت مشخصـات و ریزنمـرات ارزشـیابی پایـانی اسـتانداردهاي        -1-51
پس از تأیید دستگاه متولّی اسـتاندارد مهـارت در هـر سـال     ) درسهاي مهارتی( مهارت 

تحصیلی همانند ریزنمرات سایر درسـها در دو نسـخه صـحافی و یـک نسـخه در اداره      
 .شود شی به طور دائم نگهداري میمنطقه و یک نسخه در واحد آموز



اسـتان   معاونت آموزشـی وزارت آمـوزش وپـرورش و اداره کـلّ آمـوزش و پـرورش       -52ماده  
توانند در امتحان پایانی نوبت دوم یا دوره تابستانی و شهریور مـاه یـک یـا دو مـاده      می

 .هاي اول و دوم را به صورت هماهنگ برگزار کنند درسی پایه

ملی پـرورش   سؤال امتحانی موضوع این ماده براي مراکز آموزشی تابعه سازمان طراحی -تبصره  
 .شود استعدادهاي درخشان به سازمان مذکور واگذار می

طه     -53ماده   امتحانات پایانی نوبت دوم، دوره تابستانی و دي ماه درسهائی از پایـه سـوم متوسـ
متحانی و سؤالهاي هماهنگ که به صورت امتحان نهایی با برنامه ا) برابرجدول پیوست(

شـود زیرنظـر اداره کـلّ     اداره کلّ سنجش و ارزشیابی تحصیلی تهیه و طرح مـی  بوسیله 
آموزش و پرورش استان و بوسیله عوامل اجرایی امتحانی که از طـرف اداره آمـوزش و   

 .شود شود، برگزار می ناحیه مربوط معین می/ منطقه / پرورش شهرستان 

ه کلّ سنجش و ارزشیابی تحصیلی برنامه امتحانات نهایی و هماهنگ راتا دو ماه ادار - 1تبصره  
  .کند قبل از آغاز امتحانات مربوط تنظیم و ابالغ می 

در کلّیه مراحل مربوط به امتحانات ادارات کلّ آموزش وپرورش استانها و اداره کـلّ   - 2تبصره  
اري بـااداره کـلّ سـنجش و    آموزش و پرورش مدارس خارج از کشـور ملـزم بـه همکـ    

 .باشند ارزشیابی تحصیلی می

روز کنندموظّفندحداکثردو می  راتدریس نهایی  امتحانات به  که درسهاي مربوط معلّمانی -3تبصره 
آموزش  اداره ازطرف که  برابرابالغی و  باتشخیص مربوط، برگزاري امتحان درسپس از 

تعداد  کنندوحداقلّ به مراجعه تصحیح هاي حوزه  به شود، می صادر و پرورش منطقه
الزّحمه  حقّ ریافتدبا همان درس تصحیح اوراق امتحانی به  نسبت خود  آموزان دانش

 رئیس  ازسوي موضوعکه معلمی براي تصحیح اوراق اقدام نکند درصورتی.اقدام نمایند
  وي  اب  مقرّرات برابر تا محل گزارش  آموزش و پرورشمروبط به اداره تصحیح  وزهح

 .شود رفتار

نمرات امتحانات نهایی حداکثرده روز پس از برگزاري آخرین امتحان بایـداز سـوي    - 4تبصره  
رئیس حوزه تصحیح بوسیله اداره آموزش وپرورش منطقه به واحدهاي آموزشی محل 

 .آموز اعالم شود تحصیل دانش

تعلیمـات   ،)3(زبـان خـارجی   ، )3(سؤالهاي امتحانات نهایی در مورد دروس عربی  - 5تبصره  
آمـوزان ناشـنوا توسـط اداره کـل سـنجش و ارزشـیابی        بـراي دانـش  ) 3(دینی و قرآن 

تحصیلی و با مشارکت و همکاري سازمان آموزش و پرورش استثنایی و با اسـتفاده از  



ریـزي اداره کـل    دبیران واجد شرایط و مجرب بصورت ویژه طراحی و براساس برنامه
  .هاي امتحانی آنان قرار خواهدگرفت تحصیلی در اختیار حوزهسنجش و ارزشیابی 

آمـوزان واجدشـرایط را    مدیر واحد آموزشی موظّف است فهرست مشخصـات دانـش   -54ماده  
باقید مواد درسی که باید آنها را به صورت امتحان نهـایی بگذراننـد بـه همـراه نمـرات      

اي کـه از سـوي    برگهـاي نمونـه   نوبت اول و ارزشیابی تکوینی نوبت دوم آن درسها در
شود تنظیم کند و تا یـک هفتـه قبـل از     اداره کلّ سنجش و ارزشیابی تحصیلی اعالم می

تابستانی، شهریورماه و دي ماه به اداره آموزش و  شروع امتحانات نهایی نوبت دوم، دوره
 .پرورش منطقه تحویل دهد

آمـوزان   دانـش  ت فهرست مشخصاتمدیر واحد آموزشی شاخه کاردانش موظّف اس  -1تبصره  
شرایط را با قید عنوان استاندارد مهارت مطابق برگهاي مربـوط تنظـیم و حـداکثر     واجد

ــرورش       ــوزش و پـ ــه اداره آمـ ــتاندارد بـ ــوزش آن اسـ ــان آمـ ــل از پایـ ــاه قبـ یکمـ
اداره آمـوزش و پـرورش نیـز بایـد درخواسـتهاي      . دهـ منطقه تحویل د/ناحیه/شهرستان

حداکثر بیست روز قبل از پایان آموزش مهارت بـه   نهاي مهارت رامربوط به انجام آزمو
و اداره کلّ آموزش و پـرورش اسـتان نیـز    . کند اداره کلّ آموزش وپرورش استان ارسال

آموزان را بـه   باید حداکثر ده روز قبل از اتمام آموزش مهارت فهرست مشخصات دانش
  .کند دستگاه متولّی استاندارد مهارت ارسال

ط واحدآموزشـی و         -2ره تبص امتحانات عملی غیرکتبـی و کارگـاهی درسـهاي غیرنهـایی توسـ
درسهاي نهایی، توسط افـراد واجـد شـرایطی کـه از سـوي اداره آمـوزش و پـرورش        

 .شود شوند قبل از برگزاري امتحانات کتبی و در واحد آموزشی برگزار می انتخاب می

ایـن قبیـل    نامه مهارت ارائه دهد پذیرش آموز گواهی در شاخه کاردانش چنانچه دانش -3تبصره  
هاي مهارتی به شرط آنکه مشخصات آنهـا دررشـته مهـارتی مربـوط تعریـف       نامه گواهی 

نامه، به میزان واحـدهاي تعیـین شـده بـا      باشد پس از تأیید مرجع صادرکننده گواهی شده
 .است سایر ضوابط بالمانع رعایت

و نمـره   1ت اول از مجموع نمره ارزشیابی مسـتمر بـا ضـریب    نمره هر درس در نوب -55ماده  
و در نوبت دوم از مجمـوع نمـره ارزشـیابی مسـتمر بـا       2ارزشیابی پایانی با ضریب 

 .آید بدست می 6و نمره ارزشیابی پایانی با ضریب  1ضریب 

 .شود نمره ساالنه هر درس برابر جدول ذیل محاسبه می 
  هنمره ساالن نوبت دوم نوبت اول

 ها ارزشیابی مجموع نمرات نمره ارزشیابی پایانی    نمره ارزشیابی مستمر    نمره ارزشیابی پایانی    نمره ارزشیابی مستمر   
    6ضریب     1ضریب         2ضریب     1ضریب   با ضریب تقسیم بر ده



 -به صورت نیمسـالی  کامپیوتر شاخۀ فنی و حرفه اي نمرة دروسی که(در رشته رایانه –تبصره   
 .این ماده محاسبه می شـود   55-1واحدي اجرا می شوند ، طبق ضرایب مندرج در بند 

 )3/8/88 – 10/42417/460اصالحیه طی بخشنامه شماره (
 
و نمـره   1نمره هر درس در دوره تابستانی از مجموع نمره ارزشیابی مستمر بـا ضـریب    -1-55 

 .شود دول محاسبه میبشرح ج 4ارزشیابی پایانی با ضریب 
  نمره درس دوره تابستانی نمره ارزشیابی پایانی نمره ارزشیابی مستمر

  ها با ضریب تقسیم بر پنج مجموع نمرات ارزشیابی 4ضریب  1ضریب 

 
باشـد و ارزشـیابی    آموز می نمره درسهائی که صرفاً ناظر بر فعالیت ضمن سال دانش -1تبصره   

ات میـدانی و انتخـابی      پایانی ندارد از قبیـل درسـ   هاي کارگـاهی، آزمایشـگاهی، عملیـ
ط معلّـم مربـوط     هاي مستمر از فعالیت دانش برمبناي ارزشیابی آموز در هر نوبت توسـ

شود و نمره ساالنه این درسـها براسـاس میـانگین نمـرات نوبـت اول و دوم       تعیین می
 .شود تعیین می

 
ــره   ــارت   - 2تبص ــتاندارد مه ــیابی اس ــرات ارزش ــاردانش  نم ــاخه ک ــوري  (در ش ــم از حض اع

و درسهاي غیرحضوري و شهریور مـاه و دي مـاه همـان نمـره امتحـان      ) یاغیرحضوري 
 .بدون ضریب خواهد بود پایانی 

الذکرعدد اعشاري  در محاسبه نمره ساالنه و نمره درس دوره تابستانی با ضرایب فوق -3تبصره  
  :شود ریزنمرات ثبت و محاسبه مییابد و در برگ  نمرات به شرح ذیل تغییر می 

 25/0به  25/0کمتر از  -1
 50/0به  49/0تا  26/0از  -2 

 75/0به  74/0تا  51/0از  -3

  به یک 99/0تا  76/0از  -4

آموز در هردرس از صفر  هاي مستمر دانش نمره هر یک از امتحانات پایانی وارزشیابی -56ماده  
 .بیست است تا

قبـل از ثبـت   )درسهاي مهـارتی (انش، نمرات ارزشیابی استاندارد مهارت در شاخه کارد -تبصره  
  .شود می به تفکیک بخش نظري وعملی برمبناي صفر تا بیست محاسبه

ات    10نصاب قبولی در هر درس نمره  -57ماده   و در درسهاي کارگاهی، آزمایشـگاهی وعملیـ
عنـاوین  . (اسـت  12اي  میدانی و برخی از درسـهاي اختصاصـی شـاخه فنّـی و حرفـه     



اي و  ریـزي و تـألیف آموزشـهاي فنّـی و حرفـه      درسهاي اختصاصی توسط دفتر برنامه
در شاخه کاردانش نصـاب  ) شود کاردانش تعیین و از سوي معاونت آموزشی اعالم می

ط دسـتگاه متـولّی اسـتاندارد      قبولی در استاندارد مهارت در بخش نظري و عملی توسـ
 .شود مهارت تعیین می

نمـره از   باشـد ایـن   10آموزي در درسهاي انتخابی کمتر از  چنانچه نمره ساالنه دانش -1ره تبص 
آمـوز تـأثیر نـدارد ولـی در      شود و در معدل ساالنه و شرایط ارتقاء دانش وي پذیرفته می

 .شود معدل کلّ محاسبه می

برابرضـوابط  در شاخه کاردانش نحوه ارزشیابی و نصاب قبـولی درسـهاي اختیـاري      -2تبصره  
 .باشد ارزشیابی درس اختیارشده در رشته مربوط می 

آزمـون   براي سنجش مهارت عملی، آزمون عملـی و بـراي سـنجش مهـارت گفتـاري      -58ماده  
 .آید بعمل می شفاهی 

اداره (آموزشـی   نظارت بر برگزاري امتحانات داخل و خارج از کشور برعهده معاونت -59ماده  
 .باشد می) تحصیلیکلّ سنجش و ارزشیابی 

مـدیر واحـد    مسؤولیت حسن اجراي امتحانات داخلی واعالم به موقع نتـایج برعهـده   -60ماده  
ناحیـه، اداره کـلّ آمـوزش و    / منطقـه / آموزشی است و اداره آموزش وپرورش شهرستان 
براي مراکز آموزشی تابعه سازمان ملی پـرورش اسـتعدادهاي درخشـان،    (پرورش استان  
تواننـد   واداره کلّ سنجش و ارزشـیابی تحصـیلی در صـورت لـزوم مـی     ) ذکورسازمان م 

کـه در بـازبینی اوراق،    درصـورتی . متحانی تصحیح شده و تجدیدنظر قرار دهند اوراق ا 
آموزي تغییر یابد آخرین نمره مالك عمل خواهد بود وموضوع بایـد کتبـاً بـه     نمره دانش

  .آموز مربوط برسد اطالع معلّم و دانش

درصورتی که بازبینی اوراق امتحانات خردادماه یاشهریور مـاه وپایـانی دوره تابسـتانی     -تبصره  
هرسال پس از آبان ماه و بازبینی اوراق امتحانات دي ماه پـس از فـروردین مـاه انجـام     

گیري به کمیسیون معین ارجـاع   آموزي تغییر یابد مراتب براي تصمیم شود و نمره دانش
  .شود می

نتیجه امتحانات حداکثر تا دو هفته پس از پایان هر نوبت یا دوره تابستانی وشهریورماه  -61ماده 
 .شود آموز یا ولی او اعالم می و دي ماه کتباً توسط مدیر واحد آموزشی به دانش

مهلت اعتراض به نمرات امتحانات پایانی هرنوبت یا دوره تابستانی و شـهریور و دي   -62ماده  
روز پس از اعالم نتیجـه امتحانـات آن نوبـت     5حداکثر ) نهایی و غیرنهاییاعم از (ماه 
در امتحانـات داخلـی مـدیر واحـد آموزشـی موظّـف اسـت اوراق امتحـانی         . باشد می



تجدیدنظر در اختیار مصـحح مربـوط و یـا بـه تشـخیص خـود در        معترضان را جهت
نمـره ورقـه   . دهـد  اختیار مصحح مربوط و یکنفر دیگـر از معلّمـان همـان درس قـرار    

تجدیدنظر شده باامضاء مصحح مربوط و یا مصحح مربوط و تجدیدنظرکننـده حسـب   
در صورت اختالف نظر، رأي معلّم سـوم واجـد شـرط قطعـی و     . شود مورد تعیین می

باشـد اوراق   در امتحانات نهایی رئـیس حـوزه تصـحیح موظّـف مـی     . الزم االجرا است
غیر از (در اختیار یک نفر از معلّمان همان درس امتحانی معترضان را جهت تجدیدنظر 

در هر صورت باید . قرار دهد و نمره وي مالك عمل خواهد بود) مصححین اول ودوم
اعتراض نتیجه بـه اطـالع معترضـان      روز پس از پایان مهلت 5حداکثر ظرف مدت 

 .برسد

انداردمهارت و و کارگـاهی و بخـش عملـی اسـت    ) غیرکتبـی (نمرات درسـهاي عملـی    -تبصره  
 .باشند و نمره اعالم شده قطعی است درسهاي شفاهی قابل اعتراض و تجدید نظر نمی

درسـهاي   مـاه  اوراق امتحانـات پایـانی نوبـت دوم، شـهریورماه، دوره تابسـتانی و دي      -63ماده  
غیرنهایی بمدت شش ماه در واحد آموزشی واوراق امتحانات نهایی به مدت یـک سـال   

کنـد نگهـداري و سـپس برابـر      اداره آموزش و پـرورش منطقـه تعیـین مـی    در محلی که 
نویس ریزنمرات معلّمان، دفتر امتحانات، بـرگ   شود ولی فهرست دست مقرّرات محو می
شدگان امتحان نهایی، صحافی و جزء اسناد و مدارك تحصیلی محسوب  ریزنمرات قبول

 10.شود رد نگهداري میو به طور دائم در واحد آموزشی و اداره مربوط حسب مو

واحـد آموزشـی    آموز در همـان  ماه درسهاي غیرنهایی دانش امتحانات شهریورماه و دي -64ماده  
شود که امتحانات پایانی نوبت دوم انجـام شـده اسـت و امتحانـات درسـهاي       برگزار می 
دوره تابستانی در همان واحـد آموزشـی کـه    ) اعم از حضوري و غیرحضوري(غیرنهایی  
 .شود آموز درسهاي این دوره را انتخاب کرده است برگزار می شدان 

هـاي امتحـانی تحـت     آمـوز در حـوزه   امتحانات شهریورماه و دي ماه درسهاي نهایی دانش       
ناحیه آموزشی که امتحانـات پایـانی نوبـت دوم انجـام شـده اسـت       / پوشش همان منطقه 

 .شود برگزار می

روز قبل از برگـزاري   15آموزي تا  مت ولی یا سرپرست دانشکه محل اقا درصورتی  -1تبصره  
بـا اخـذ   (توانـد   آموز مـی  امتحانات دوره تابستانی، شهریورماه و دي ماه، تغییر یابد دانش 

                                                        
هيئت (آموزش و پرورشدر دويست و چهل و ششمين جلسه گروه دوم شوراي تغيير بنيادي نظام  به استناد رأي صادره-١

 ٦٣ابالغ شده است، ماده  ٣/٦/٨٠مورخ  ٢/٢٠٢١٢/٤٠٠كه طي شماره  ٢/٥/٨٠مورخ ) اجرايي نظام جديد آموزش متوسطه
 .به شرح فوق اصالح گرديد



هاي مسـتمر دوره   دار حاوي مشخصات و مواد درسی و نمره ارزشیابی نامه عکس معرّفی 
ط اداره آمـوزش و      تابستانی از واحد آموزشی مربوط و تأیید موضـوع   انتقـال ولـی توسـ
بـه اداره  ) پرورش همان منطقه و همراه داشتن مدارك الزم مبنـی بـر انتقـال ولـی خـود      

و پرورش محل سکونت جدید مراجعه و درصورت دایربـودن رشـته تحصـیلی     آموزش 
ه موردنظر، با معرفی آن اداره، در امتحانات داخلی دوره تابستانی، شهریورماه و یـا دي مـا  

هـاي اجرایـی شـرکت     یکی از واحدهاي آموزشی و یا در امتحانات نهایی یکـی از حـوزه  
آمـوزي پـس از تأییـد اداره     هاي تابستانی، شهریورماه، و یا دي ماه چنین دانـش  نمره. کند

آموزش و پرورش محل سکونت جدید به اداره آموزش و پرورش قبلی جهـت ابـالغ بـه    
شـود تـا واحـد     کرده اسـت ارسـال مـی    تحصیل می آموز قبالً آموزشی که دانش واحد 

  .سایر مقرّرات اعالم نتیجه کند رعایتهاي دیگر و با  آموزشی مذکوربا توجه به نمره

بـا ارائـه    تواننـد  آموزان شاغل به تحصیل در مدارس ایرانی خارج از کشور می دانش  -2تبصره  
طه  (ورماه نامه از واحد آموزشی مربوط، در امتحانات شهری معرّفی و براي پایه سوم متوسـ

  .در مدارس داخل کشور شرکت کنند) امتحانات دوره تابستانی و دي ماه 

آموزان باید توسط مدیر واحد آموزشـی مقصـد و از طریـق     نمرات امتحانی این قبیل دانش       
 .اداره کلّ آموزش و پرورش مدارس خارج از کشور به واحد آموزشی مبدأ ارسال شود

اسـالمی، رفتـار،    مـوازین  رعایتآموز براساس  در هر نوبت سال تحصیلی به هر دانش -65ماده  
 رعایـت اصول بهداشت و نظافت شخصی، وضـعیت حضـور و غیـاب،     رعایتاخالق، 

مقرّرات واحد آموزشی، حفظ اموال آن و گزارش رسیده از سـوي معلّمـان و مربیـان و    
ر و معاونان واحـد آموزشـی یـک نمـره انضـباط      نامه انضباطی توسط مدی آئین رعایتبا

تعیین ودر برگ ریزنمرات مربوط ثبت و با امضـاء مـدیر تسـلیم دفتـر واحـد آموزشـی       
 .شود می

میانگین نمرات انضباط نوبت اول و دوم بعنـوان نمـره سـاالنه محسـوب ودر معـدل       -1تبصره  
  .شود معادل دو واحد درسی منظور می ساالنه

شـودولی   واحـد درسـی درنظـر گرفتـه نمـی      96د واحدهاي انضباط در محاسبه تعدا -2تبصره  
 .شود واحد لحاظ می 6درمحاسبه معدل کلّ به میزان  

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

و بـه ادارات   آموزان توسط معاونت آموزشی تهیه نمونه اسناد و مدارك تحصیلی دانش -66ماده  
 .شود آموزش و پرورش کشور ابالغ میکلّ 



تحصـیلی   آموزان پایه هاي اول و دوم واحد آموزشی در هر سـال  دفتر امتحانات دانش -67ماده  
آموزان پایه سوم تا پایان اسـفندماه تنظـیم شـود و     باید حداکثر تا پایان آبان ماه و دانش

بـراي مراکـز   (شـود   مـی اي که از سوي اداره آموزش و پـرورش تعیـین    نماینده توسط 
سازمان ملی پرورش اسـتعدادهاي درخشـان توسـط نماینـده سـازمان       آموزشی تابعه 

 .، بررسی و پس از تأیید مسدود شود)مذکور

دچار مشکل  آموزي در زمان برگزاري امتحانات کتبی پایانی یا قبل از آن چنانچه دانش -68ماده  
تواند از منشی معتمـدي کـه از طـرف مـدیر واحـد       اي شود که قادر به نوشتن نباشد می و سانحه

شـود،   آموزشی براي امتحانات غیرنهایی و رئیس حوزه اجرا بـراي امتحانـات نهـایی تعیـین مـی     
 .استفاده کند

آموزداراي نقص عضو یا بیماري مؤثّر، مـانع بـر شـرکت وي درامتحانـات      براي دانش -69ماده  
رئیس حوزه اجـرا تسـهیالتی متناسـب بـا      کتبی، شفاهی و عملی، مدیر واحد آموزشی یا

درصورت لزوم از امتحانات آن بخـش از درس  . کند نقص عضو و یا بیماري او فراهم می
شود و سهم نمره مربـوط بـه ایـن     باشد، معاف می که از نظر جسمی قادر به انجام آن نمی

 .شود بخش به سایربخشها اضافه می

آموز موضوع این مـاده بایـد متناسـب بـا      براي دانشامتحان عملی درس تربیت بدنی  -1تبصره  
ط معاونـت      شـیوه . جسمی وي توسط معلّم مربوط انجام شـود  توانایی  نامـه مربـوط توسـ
 .پرورشی و تربیت بدنی تهیه و ابالغ خواهدشد 

عضـو قـادر    که به دلیل نقص« کاردانش«و « اي فنّی و حرفه«هاي  آموزان شاخه دانش -2تبصره  
فعالیت عملی درسهاي تخصصی رشته مربوط نیسـتند ملـزم بـه تغییـر رشـته      به انجام 

 .باشند می

اند که برنامه آن  افرادي که قسمتی از تحصیالت خود را در مدارس خارجی گذرانیده -70ماده  
برنامه آموزش متوسطه ایران مطابقت ندارد و یا هیچگونه مدرك تحصـیلی کـه میـزان     با

آمـوزانی کـه    مشخص کند نداشـته باشـند و همچنـین دانـش    تحصیالت خارجی آنان را 
سـوزي   از مدارك تحصیلی آنان در اثر حوادثی از قبیل سیل، زلزله، جنگ، آتش بخشی 

توانند با درخواست کتبی  از بین رفته باشد باتوجه به شرایط سنی و توانایی خود می... و 
ل، در امتحـان تعیـین پایـه    و تأیید مراجع مربوط و معرفی اداره آموزش و پـرورش محـ  

آیـد در اولـین    کلّیه درسهاي مربوط به پایه اول یا دوم یا سوم بعمل می تحصیلی که از 
ط معاونـت     نامه آموزان برابر شیوه امتحانی، همراه با سایر دانش نوبت رسمی اي کـه توسـ

مـدرك   شود شرکت کنند و در صورت قبولی در کلّیه درسهاي هر پایه آموزشی ابالغ می



سایر شرایط مجاز به ادامه تحصیل خواهنـد   رعایتشود و با  صادر می قبولی براي آنان 
ارسـال شـده    8/5/79 – 0/6468/480دستورالعمل اجرایـی طـی بخشـنامه شـماره     (.بود

 ) است

شدگان از سـایر کشـورها و پناهنـدگان ازکشـورهاي      افراد خارجی مقیم ایران، رانده - 1تبصره  
 .ران باید داراي اجازه اقامت مورد تأیید وزارت کشور باشندخارجی به ای 

آموزانی که به زبـان فارسـی آشـنائی ندارنـد، امتحـان تعیـین پایـه فقطـدر          از دانش - 2تبصره  
اول و دوم به زبانهاي خارجی که توسط اداره کلّ آمـوزش و پـرورش مـدارس     هاي  پایه

آموزان باید وضع خود  این قبیل دانش.آمدشود، به عمل خواهد  خارج از کشور اعالم می
  .را با نظام تعلیماتی به زبان فارسی منطبق کنند

آمـوز در پایـان نوبـت دوم، تعدادواحـدهاي هـر       براي محاسبه معدل ساالنه هر دانش -71ماده  
شود و مجموع حاصلضربهاي بدست آمده برتعداد کلّ  درنمره ساالنه آن درس ضرب می درس 

دریافـت  ) اعم از قبولی یا مـردودي (آموز در آن سال براي آنها نمره  که دانشواحدهایی  
 .شود داشته است تقسیم می 

امتحـانی   آمـوزان پایـه اول در شـهریورماه، نمـرات     براي محاسبه معـدل سـاالنه دانـش    -تبصره  
  .شود بجاي نمرات ساالنه محسوب و سپس معدل گرفته می شهریورماه 

هـاي وزارت   نامـه  هـاي دینـی مـذکور درقـانون اساسی،برابرشـیوه      آموزان اقلیت دانش - 72ماده  
آموزش وپرورش درامتحان تعلیمات خاص خودشـرکت خواهنـد کـردو نمـره ایـن      

آمـوز بـه    ضمناً درصورت تمایل دانش.شود می)تعلیمات دینی وقرآن(درس جایگزین 
 11.واهدبودشرکت درامتحان تعلیمات دینی اسالمی منعی براي شرکت وي نخ

امتحـانی و   بامتخلّف یامتخلّفان در امتحانات داخلی و نهائی برابر آئین نامـه تخلّفـات   -73ماده  
 .رسیدگی به تخلّفات اداري حسب مورد رفتار خواهد شد قانون

 
 
  شرایط قبولی در پایه اول  
بـول شـناخته   ق آمـوزي  دانـش ) خردادمـاه (پس ازبرگزاري امتحانات پایانی نوبت دوم  -74ماده  

لغایـت   1379از سـال  ماده و تبصـره آن  مفاد این  ( .که شرایط زیر را دارا باشد شود  می

                                                        
آمــوزش و ه گـروه دوم شـوراي تغييــر بنيـادي نظـام     بـه اسـتناد رأي صـادره در دويســت و چهـل و ششـمين جلســ      -١

 ٣/٦/٨٠مورخ  ٢/٢٠٢١٢/٤٠٠كه طي شماره  ٢/٥/٨٠مورخ ) متوسطه آموزش و پرورشهيئت اجرايي نظام جديد (پرورش
 .به شرح فوق اصالح گرديد ٧٢ابالغ شده است، ماده 



 22/1/1391مـورخ   35322/120اجراشده و برابرمفاد بخشنامه  1389-90سال تحصیلی
قابـل  حـذف و   ،به بعد 1390-91براي دانش آموزان ورودي ماده و تبصره آن مفاد این 

 ).نمی باشد اجرا 

 .نباشد 10نمره ساالنه وي در هر ماده درسی کمتر از  -لف ا 

هـاي   هـا یارشـته   براساس آئین نامه هدایت تحصیلی شرایط ورود به یکی از شاخه -ب  
  .تحصیلی دوره متوسطه را احراز کند

هنرجویان رشته هاي موسیقی از مفاد بند الف و ب این ماده مستثنی می باشند و شـرط  : تبصره 
ها در پایه اول کسب نصاب قبولی در هر ماده درسی می باشد و بر اساس تبصره قبولی آن

 – 2/20225/400اصالحیه .( ماده نوزده در هنرستانهاي رشته موسیقی پذیرش می شوند  
2/8/80( 

شـهریورماه   آموزي که نصاب قبولی را در درسی احراز نکند بایـد در امتحانـات   دانش -75ماده  
شود که در هـر یـک از آن درسـها     تی قبول پایه اول شناخته میشرکت کند و در صور

نصاب قبولی را کسب و شرایط هدایت تحصیلی براي ورود به یک رشته یا شـاخه را  
     لغایـت سـال تحصـیلی     1379و تبصـره هـاي آن  از سـال    مفاد این ماده  ( احراز کند

مـاده  مفاد این  22/1/1391مورخ  35322/120اجراشده و برابرمفادبخشنامه  90-1389
 ).قابل اجرا نمی باشد حذف و  ،به بعد 1390-91براي دانش آموزان ورودي

آمــوزي حــداکثر در دو  چنانچــه پــس از امتحانــات شــهریورماه دانــش  - 1تبصــره  
داشته باشد بشرط احراز شرایط هدایت تحصیلی بـه یکـی از    10تا  7درسی نمره  ماده

که معدل درسهاي پایـه اول وي   شود و درصورتی اخته میشن ها، قبول ها یا رشته شاخه
داشـته باشـد نیـز بـا      7باشد و در یکی از مواد درسی مذکور نمره کمتر از  10حداقلّ 
 .شود سایر شرایط قبول شناخته می رعایت

ــره   ــه اول   - 2تبصـ ــهاي پایـ ــدل درسـ ــات شـــهریورماه معـ ــه در امتحانـ چنانچـ
در حداکثر دو مـاده درسـی و    10تا  7ا داشتن نمره بین باشد ب 12حداقلّ  آموزي دانش

درسی بشرط احراز شرایط هدایت تحصیلی براي ورود  در یک ماده  10نمره کمتر از 
 .شود به یک شاخه یا رشته قبول شناخته می

اسـت   12آن دسته از دروس رشته هاي موسیقی کـه نصـاب قبـولی آنهـا      – 3تبصره 
 – 2/20225/400اصــالحیه ( . ن مــاده نمــی شــوند ایــ  2و  1هــاي  مشــمول تبصــره

2/8/80( 



دانـش آمـوزي کـه پـس از پایـان امتحانـات شـهریور مـاه و بـا وجـود             -  4تبصره 
کنـد، چنانچـه بـا     شرایط قبولی را احـراز نمـی    2و  1برخورداري از مفاد تبصره هاي 

ا داشـته  احتساب نمرات خرداد ماه دروس مربوط در شـهریور مـاه ، شـرایط قبـولی ر    
مـاه شـده و    باشد نمرات خرداد ماه وي جایگزین نمـرات دروس مربـوط در شـهریور   

 )  27/8/86-8/6737/120اصالحیه .(اعالم نتیجه خواهد شد
 75آموزي در پایان امتحانات شهریورماه شرایط مندرج در مـاده   چنانچه دانش ): قدیم ( 76ماده 

شـود و بایـد پایـه اول را در     هاي ذیل آن را کسـب نکنـد مـردود شـناخته مـی      و تبصره
توانـد در واحـدهاي    واحدهاي آموزشی روزانه تکرار کند و یـا در صـورت تمایـل مـی    

 1379و تبصره هاي آن  از سـال  ماده ین مفاد ا ( آموزشی بزرگساالن ادامه تحصیل دهد
مــورخ  35322/120اجراشــده و برابرمفــاد بخشــنامه  1389-90لغایــت ســال تحصــیلی

بـه   1390-91براي دانـش آمـوزان ورودي   ماده و تبصره هاي آن  مفاد این 22/1/1391
 ).قابل اجرا نمی باشد ،بعد

شود حق ثبـت نـام و    اول مردود می آموزي که براي دومین بار در پایه دانش -)قدیم ( 1تبصره  
ــدارد، و مــی  ادامه  ــه را ن ــد در  تحصــیل در پایــه اول واحــدهاي آموزشــی روزان توان

 .بزرگساالن و یا بصورت داوطلب آزاد ادامه تحصیل دهد واحدهاي آموزش

ــره   ــدیم ( 2تبص ــش -)ق ــه     دان ــال ب ــطه، درصــورت انتق ل متوســه او ــده پای ــردود ش ــوز م آم
بزرگساالن و یا تحصیل به صورت داوطلب آزاد، درسهایی را کـه   آموزشی واحدهاي

 .شود نمره قبولی کسب کرده است از وي پذیرفته می

شوددر صـورت   آموزي که به واحدهاي آموزشی بزرگساالن منتقل می دانش -) قدیم ( 3تبصره  
توانـد   مـی نامه آموزشی دوره متوسطه بزرگساالن  تمایل و احراز شرایط الزم، برابر آئین

 .مجدداً به مدارس روزانه انتقال یابد

شـود   آموز استثنایی کـه بـراي سـومین بـار در پایـه اول مـردود مـی        دانش -) قدیم ( 4تبصره  
 رعایتتواند با  نام و ادامه تحصیل در واحدهاي آموزشی روزانه را ندارد و می ثبت حق

داوطلـب آزاد ادامـه   واحدهاي آموزشـی بزرگسـاالن و یـا بصـورت      سایر مقررات در
 .تحصیل دهد

دانش آموز سال اول پس از برگزاري امتحانات نوبت دوم ، دوره تابستانی :  )اصالحیه (76ماده 
و یا مهر ماه براي ارتقاء به سال دوم باید شرایط ورود به یکی از شاخه ها یا رشته 

 .هاي دوره متوسطه را بر اساس مفاد این آیین نامه احراز کند



مفاد  (عمل می شود19ماده  3براي هنرجویان رشته هاي موسیقی بر اساس مفاد تبصره  :تبصره 
       قابل اجرا ، به بعد  1390-91و تبصره آن براي دانش آموزان ورودي مادهاین 

 ).می باشد
  دومهاي اول و شرایط قبولی در درسهاي پایه   
آموزي در هر یـک ازدرسـها قبـول     دانش پس از برگزاري امتحانات پایانی نوبت دوم، -77ماده  
 .شود که نمره ساالنه وي در هر درس کمتر از نصاب قبولی آن درس نباشد شناخته می 

آمـوزي کـه پـس ازامتحانـات نوبـت دوم شـرایط قبـولی رادردرس         دانـش  -)قدیم : ( 78ماده  
ــدمی ــهااحراز نکن ــرکت   یادرس ــهریورماه ش ــان درس یادرسهادرش ــددرامتحانات هم توان

ازدرســهاي وي درشــهریورماه  هریــک نمــره شــودکه کندودرصــورتی قبــول شــناخته مــی
لغایـت سـال    1379و تبصـره آن  از سـال   مـاده  مفاد ایـن   ( کمترازنصاب قبولی نباشد

مفـاد   22/1/1391مـورخ   35322/120اجراشده و برابرمفاد بخشنامه  1389-90تحصیلی
 ).قابل اجرا نمی باشد ، به بعد1390-91براي دانش آموزان وروديو تبصره آن  مادهاین 

آمــوزي پــس از امتحــان پایــانی در دو  درشــاخه کــاردانش چنانچــه دانــش -)قــدیم (تبصــره  
نظري و عملی استاندارد مهارت و یا یکی از بخشهاي آن نصاب قبـولی را کسـب    بخش

امتحان مجدد بخش یا بخشهایی که نمره قبولی کسب نکرده اسـت،   نکند الزم است در
شود کـه نمـره    ا پایان شهریورماه همان سال شرکت کند و در صورتی قبول شناخته میت

 .نباشد  هر دو بخش استاندارد مهارت کمتر از نصاب تعیین شده
دانش آموزي که پس از امتحانات نوبت دوم شرایط قبولی را در درس یا  : )اصالحیه ( 78ماده 

    مان درس یا درس ها در دوره تابستانی، می تواند درامتحانات ه درس ها احراز نکند
و یا مهر ماه شرکت کند و درصورتی در دروس سال اول قبول شناخته ) شهریورماه( 

برابرمفاد (.شود که نمره هریک از درس هاي وي کمتراز نصاب قبولی نباشد می
آن براي دانش  ايهه و تبصرماده مفاد این  22/1/1391مورخ  35322/120بخشنامه 

مورخ  9525و برابر مفاد بخشنامه قابل اجرامی باشد، به بعد  1390-91ان وروديآموز
دفتر وزیر، امتحانات دوره تابستانی باید همراه با امتحانات شهریور ماه و  23/1/1391

 ).توأم با آن انجام شود 



 
 
 

تحانی اعالم نتیجه دانش آموزانی که بدون شرکت در دوره تابستانی، در نوبت ام - 1 تبصره
      نمره امتحان پایانی انجام 20شهریور و مهرماه شرکت می کنند، صرفا بر مبناي 

 .می شود
نظـري و   آموزي پس از امتحـان پایـانی در دو بخـش    درشاخه کاردانش چنانچه دانش - 2تبصره 

عملی استاندارد مهارت و یا یکی از بخشـهاي آن نصـاب قبـولی را کسـب نکنـد الزم      
مجدد بخش یا بخشهایی که نمره قبولی کسب نکرده است، تـا پایـان   امتحان  است در

شود که نمـره هـر دو    شهریورماه همان سال شرکت کند و در صورتی قبول شناخته می
 .نباشد  بخش استاندارد مهارت کمتر از نصاب تعیین شده

 
  شرایط قبولی در درسهاي غیرنهایی پایه سوم   

آمـوزي در هـر یـک ازدرسـهاي      ت پایـانی نوبـت دوم، دانـش   پس ازبرگزاري امتحانا -79ماده  
شود که نمره ساالنه وي در هر درس کمتر از نصاب قبـولی   غیرنهایی قبول شناخته می

 .آن درس نباشد

آموزي که پس از امتحانـات نوبـت دوم شـرایط قبـولی را در درس یادرسـهایی       دانش -80ماده  
توانـد در امتحانـات    ي باقیمانـده باشـد مـی   احراز نکند و یا درسهایی از سالهاي قبل و

همان درس یا درسها در دوره تابستانی و یا دي ماه شـرکت کنـد و در صـورتی قبـول     
 .شود که نمره هر یک از درسهاي وي کمتر از نصاب قبولی نشود شناخته می

نظـري و   آموزي پـس از امتحـان پایـانی در دو بخـش     در شاخه کاردانش چنانچه دانش -تبصره  
و یا یکی از بخشهاي آن نصـاب قبـولی را   ) درسهاي مهارتی(استاندارد مهارت  عملی 



کسب نکند الزم است در امتحان مجدد بخش یا بخشهایی که نمره قبولی کسب نکرده 
است در دوره تابستانی، یـا دیمـاه شـرکت کنـد و درصـورتی در آن اسـتاندارد قبـول        

شود که نمـره هـر دو    ارت، براي او صادر مینامه استاندارد مه شود و گواهی شناخته می
  .بخش استاندارد مهارت، کمتر از نصاب تعیین شده نباشد

  
  شرایط قبولی در درسهاي امتحانات نهایی پایه سوم 
شـود   شـناخته مـی   آموزي درهریک از درسها قبول امتحانات نهایی،دانش پس ازبرگزاري-81ماده  

 12:که

 .نباشد 7در هر درس بدون ضریب کمتر از  وي 13نمره امتحان نهایی) الف 

) 57منـدرج در مـاده  (نمره ساالنه یا دوره تابستانی وي در هر درس کمتر از نصاب قبـولی  ) ب 
 .نباشد

در ) 57منـدرج در مـاده   (در مورد دروس غیر حضوري کسـب نمـره نصـاب قبـولی      - 1 تبصره
 . امتحان نهایی مالك عمل خواهد بود

اسـت از شـمول مفـاد     12اي که نصاب قبولی آنها  هاي فنی وحرفه از درسآن دسته  - 2 تبصره 
 . آموز باید در امتحان نهایی نصاب قبولی را کسب کند بند الف مستثنی بوده ودانش

التّحصیالن براساس نمرات درسـهایی کـه    در پایان دوره متوسطه براي هر یک از فارغ -82ماده  
. شود بی نهایی محاسبه و در مدارك تحصیلی آنان ثبت میاند معدل کت امتحان نهایی داده 
براي محاسبه معدل کتبی نهایی تعداد واحـدهاي هـر یـک از درسـهاي نهـایی در نمـره        

شود و مجموع حاصلضربهاي بدست آمده بـر   شده امتحان نهایی درس مربوط ضرب می پذیرفته 
 .شود می تعداد کلّ واحدهاي درسهاي نهایی تقسیم 
  
  بین در امتحاناتییت غاوضع 
باشد نمره  چنانچه دانش آموزي در امتحان پایانی هر نوبت غیبت غیرموجه داشته -83ماده  

شود و در چنین مواردي  امتحان پایانی او در آن نوبت در آن درس صفر محسوب می
                                                        

كـه   ٢٦/١/٨١مـورخ   آموزش وپرورش شوراي عاليجلسه كميسيون معين  به استناد مصوبه دويست و هشتاد و دومين-١
 .ابالغ شده است ٧/٢/٨١مورخ  ٨/٤٠١/١٢٠طي شماره 

به شماره  28/5/83مورخ شوراي عالی آموزش و پرورش به استناد مصوبه سیصدو چهاردهمین جلسه کمیسیون معین  -2
آموزان متقاضی تغییر رشته  براي دانش(، نمره درسی که به صورت نهایی برگزار شده  8/6/83مورخ  9/5416/120ابالغی 

باشد حتی اگر نمره پایانی کتبی نهایی وي در آن درس زیر نصاب باشد، قابل پذیرش در رشته  10در صورتی که حداقل )
 .جدید که امتحان آن درس به صورت داخلی تعیین شده است خواهد بود

 



بجاي نمره پایانی آن نوبت براي درسهاي مورد نظر در سیاهه نمرات ) غ(کلمه غایب 
شود لیکن در محاسبات کلمه غایب به منزله صفر خواهد بود و چنانچه  د میقی

باشد، نمره وي ) ارزشیابی مستمر(، داراي نمرات کالسی  آموز مشمول این ماده دانش
 .احتساب این نمرات براي آن نوبت منظور خواهد شد در درس یا درسهاي مذکور با

ه   آموزي در امتحان پایان اگر دانش -84ماده   ل در یک یا چند ماده درسی غیبـت موجـی نوبت او
نمرات امتحان پایانی نوبت دوم وي بجاي نمرات پایانی نوبت اول درسهاي . داشته باشد 
  .شود مربوط نیز منظور می 
ات      در شاخه فنّی وحرفه -تبصره   میـدانی،   اي بـراي درسـهاي کارگـاهی، آزمایشـگاهی و عملیـ

ود قبـل از امتحانـات پایـانی نوبـت دوم در آزمـون مبحـث       آموز موظّـف خواهـدب   دانش 
  .موردنظر که توسط معلّم مربوط انجام خواهد شد شرکت کند

 85ماده 

امتحانات نوبت دوم و یا هر دو نوبت برخی از درس هـاي پایـه   آموزي در  اگر دانش -1-85
سـاالنه آن  اول یا دوم غیبت موجه داشته باشد نمرات شهریور ماه وي بـه جـاي نمـرات    

پیشنهاد معلم مربوط و تأیید با دروس انتخابی در مورد  . گردد منظور می دروس  س یادر
 )86/ 27/8-8/6737/120اصالحیه (.شد گیري خواهد تصمیم شوراي مدرسه

آموزي در امتحانات نوبت دوم یا هر دو نوبت برخی از درسهایی که در پایـه   اگر دانش-2-85 
جاي نمره پایانی نوبت دوم یـا  ه غیبت موجه داشته باشد، ب انتخاب نموده است سوم 

ه درج مـی   ونوبتهاي اول  آمـوزان بایـد    ایـن قبیـل دانـش   . شـود  دوم کلمه غایب موجـ
درسهاي باقیمانده را در دوره تابستانی یا دي ماه برابر ضـوابط بطـور مجـدد انتخـاب     

 .شود ل اقدام میبراي غائبین موجه دوره تابستانی نیز به همین روا. کنند
چنانچه دانش آموز در فاصله زمانی بعد از ثبت نام و قبـل از شـرکت در     :) قدیم ( 85 -3 

) هرچند نمره ارزشیابی مستمر داشته باشـد (کندامتحانات پایانی نوبت اول ترك تحصیل 
شود و آن سـال جـزو سـنوات    براي وي کارنامه با ذکر مراتب ترك تحصیلی صادر می 

آمـوزي بعـد از امتحانـات نوبـت اول تـرك       دانش و اگر شود محاسبه نمیتحصیلی وي 
شـده و  در کلیه دروس نوبت دوم غائب غیرموجـه منظـور و اعـالم نتیجـه      کندتحصیل 

و آن سـال  حصـیل در سـوابق تحصـیلی وي قیـد     ت  و مراتب ترك کارنامه صادر می شود
قابـل     86/ 27/8-8/6737/120اصـالحیه  .(جزو سنوات تحصیل وي منظور مـی شـود  

 )  1391اجرا تاسال 



در فاصـله   دوم و سـوم پایه  انچنانچه دانش آموز  ):عد ببه  91اصالحیه از سال (  85 -3
زمانی بعد از ثبت نام و قبل از شـرکت در امتحانـات پایـانی نوبـت اول تـرك تحصـیل       

ـ    ) هرچند نمره ارزشیابی مستمر داشته باشد(کند ب تـرك  براي وي کارنامـه بـا ذکـر مرات
 و اگـر  شـود  شود و آن سال جزو سنوات تحصیلی وي محاسبه نمیمی   تحصیلی صادر

در کلیـه دروس نوبـت دوم    کنـد ي بعد از امتحانات نوبت اول ترك تحصـیل  آموز دانش
و مراتــب  کارنامــه صــادر مــی شــود، شــده غیرموجــه منظــور و اعــالم نتیجــه  غائــب 

وي منظـور  سال جزو سنوات تحصـیل   آنو  ،حصیل در سوابق تحصیلی وي قید ت  ترك
متوسطه که بعد از امتحانات نوبت اول به دلیـل غیبـت    اولپایه ان دانش آموز . می شود

د در سال تحصیلی بعد با رعایت سایر شرایط نمی توان می کنندغیر موجه ترك تحصیل 
د افـر اتـرك تحصـیل ایـن    . د نو ادامه تحصیل دهکنند در پایه تحصیلی مذکور ثبت نام 

و 91/ 20/10-41782/120 هـاي   اصـالحیه (.  منظور نمی شـود جزو سنوات تحصـیل  
 )20/6/1391شوراي عالی مورخ  871مصوبه 

 
ه درسـها    آموزي در امتحانات نوبت دوم و دوره تابستانی یا شـهریور مـاه   اگردانش -86ماده   کلّیـ

تحصـیلی   غیبت موجه داشته باشد واحدهاي وي در آن سـال حـذف و بـراي او وقفـه    
شود و ضروري است توضیحات الزم در کارنامه و سایر مدارك تحصـیلی   محسوب می

 .آموز قید شود دانش

تابسـتانی در   آموزي در امتحانـات نوبـت دوم یـا شـهریورماه یـا پایـان دوره       اگر دانش -87ماده  
آمـوز،   غیرنهایی با عذر موجه غایب باشد درصورت درخواسـت ولـی دانـش    درسهاي
احد آموزشی مجاز است حداکثر تا دو هفته پس از آخرین امتحـان از درس یـا   مدیر و

 .ضوابط امتحان بعمل آورد رعایتدرسهاي مربوط با 

آمـوزان   شـود سـؤال دانـش    در درسهایی که امتحان آنها به صورت هماهنگ برگـزار مـی   -1-87
  .این ماده به صورت هماهنگ خواهدبود مشمول

مسـتمر نداشـته    در سال تحصیلی به دلیل غیبت موجه نمره ارزشـیابی  آموزي اگردانش -88ماده  
در ) 55به استثناي درسهاي موضوع تبصره یک مـاده  (نمره ارزشیابی پایانی وي  باشد 

ط معلّـم مربـوط در     آن نوبت جایگزین نمره ارزشیابی مستمر می شود و این نمره توسـ
 .شود برگ ریزنمرات ثبت می

 



خواهـد بـود و    موجه در امتحانات نهایی به منزله نمره صفر براي آن امتحانغیبت غیر -89ماده  
آموزي در امتحانات نهایی غیبت موجه داشته باشـد آن درس از درسـهاي    چنانچه دانش 

سایر شرایط مجدداً آن درس یـا درسـها را انتخـاب     رعایتشود و باید با  وي حذف می
 .بصورت نهایی امتحان دهد کند و

  
آمـوز در   دانـش  تشخیص غیبت موجه براساس دالیـل ومـدارك ارائـه شـده از طـرف      -90ماده 

امتحانات داخلی، با شوراي واحـد آموزشـی و در امتحانـات هماهنـگ بـا کمیسـیون       
و پرورش مربوط و در امتحانات نهایی با رئیس حوزه اجـرا پـس    خاص اداره آموزش

 .از هماهنگی با مدیر واحدآموزشی خواهد بود
 

به مدیر مدرسه اجازه داده می شود از دانش آموزي که در امتحانات پایانی یـک یـا   : ه واحده ماد
چند ماده درسی به دلیل موجه غیبت کند ، در صورت در خواست ولی تـا دو هفتـه   

، از آن درس یا دروس امتحان بعمل آورد ، مشروط بـر  پس از پایان انجام امتحانات 
وز در امتحانات داخلی به تایید شوراي مدرسـه و در  آنکه موجه بودن غیبت دانش آم

امتحانات هماهنگ به تایید کمیسیون خاص اداره آموزش و پرورش مربـوط رسـیده   
 .باشد ، نمره دانش آموز در این امتحان نمره قطعی همان نوبت وي خواهد بود 

نات الزامـی  در مورد غاییبن مجاز امتحانات نهایی رعایت مفاد آیین نامه امتحا: تبصره 
 )   30/3/79 – 400/ 20122ابالغی به شماره   26/3/79 – 649راي .( است 

   
 
 :شرایط فارغ التحصیلی 

 :التّحصیل شناخته می شود که دانش آموزي فارغ  -91ماده  

طه در رشـته مربـوط      ) الف   ه واحـدهاي درسـی دوره متوسـاقلّ   (در کلّیواحددرسـی  96حـد (
 .قبول شده باشد 

 .باشد  10معدل کلّ وي حداقلّ   )  ب 



اعـم  (هـاي دوم و سـوم    آمـوزي از مجموعـه درسـهاي پایـه     چنانچه دانش -)قدیم ( 1تبصره  
یـا   14ساالنه(حداکثر در دو عنوان درسی، آخرین نمره درس وي ) ازنهایی و غیرنهایی

اشـد  ب 10و بیشـتر باشـد ومعـدل کـلّ وي نیـز حـداقلّ        7) تابستانی یا غیرحضـوري 
اي کـه نصـاب    آن دسته از درسهاي شاخه فنّی و حرفه. شود التّحصیل شناخته می فارغ

و کـارورزي در شـاخه   ) درسـهاي مهـارتی  (است و اسـتاندارد مهـارت    12قبولی آنها 
لغایت سـال   1379مفاد این تبصره از سال  ( 15.شوند کاردانش مشمول این تبصره نمی

ــیلی ــده و برابرمفاد 1389-90تحص ــنامه  اجراش ــالحیه بخش ــورخ  35322/120اص م
قابـل اجـرا    ، به بعد 1390-91مفاد این تبصره براي دانش آموزان ورودي 22/1/1391

 ).نمی باشد 
چنانچه دانش آموزي از مجموعه درس هاي دوره متوسطه، حداکثر  ):اصالحیه  ( 1تبصره 

نمره درس  آخرین) دو عنوان نهایی و دو عنوان غیر نهایی( در چهار عنوان درسی
 10و بیشترو معدل کل وي نیز حداقل  7) ساالنه یا تابستانی یا غیر حضوري (وي 

آن دسته از درس هاي شاخه فنی و حرفه اي . باشد، فارغ التحصیل شناخته می شود
و ) درس هاي مهارتی( است و همچنین استاندارد مهارت  12که نصاب قبولی آنها 

برابرمفاد بخشنامه  (.این تبصره نمی شود کارورزي در شاخه کار دانش مشمول
-91مفاد این تبصره براي دانش آموزان ورودي 22/1/1391مورخ  35322/120
 ).قابل اجرا می باشد  ، به بعد 1390

 

                                                        
به شماره  28/5/83  مورخ آموزش و پرورش شوراي عالیبه استناد مصوبه سیصدو چهاردهمین جلسه کمیسیون معین  -1

، منظور از نمره درس،نمره سـاالنه شـامل نمـرات مسـتمر و پایـانی نوبـت اول و دوم                     4/6/83مورخ  9/211/120ابالغی 
 .دانش آموز می باشد

بـه   1/5/81مورخ  آموزش و پرورشبه استناد مصوبه دویست و هشتادو هشتمین جلسه کمیسیون معین شوراي عالی  -2
اداره کل سنجش و ارزشیابی  5/4/81مورخ  5/3343/460کمیسیون مفاد بخشنامه  2/5/81مورخ  1975/120شماره ابالغی 

بنابراین مفاد بخشنامه . واحدي تشخیص داد -نامه آموزشی دوره سه ساله آیین 91تحصیلی را مغایر با تبصره یک ذیل ماده 
در  7نیـازي بـه کسـب حـداقل نمـره       91بدیهی است استفاده از مفاد تبصره یک ماده . مذکور کان لم یکن تلقی می شود

 .امتحان نهایی نخواهد داشت



 
 

 ")  23/2/1391مـورخ   35960/120نامـه  (برابر تفسیر شوراي عالی آموزش و پرورش  -
در دوره متوسطه روزانه قبولی پایـه   90-91کلیه دانش آموزانی که قبل از سال تحصیلی 

اول را کسب کرده اند ، قبولی پایۀ اول ایشان کماکان  به قوت خود باقی است  و با این 
آیین نامه دوره سـه  )قدیم (91دانش آموزان براي فارغ التحصیلی مطابق تبصره یک ماده 

  "ساله متوسطه روزانه قبلی  رفتار شود 

 
 
 
 



قبـولی   آموز از درسـی نمـره کمتـر از نصـاب     چنانچه دانش) 1(بر مفاد تبصره  عالوه  - 2 تبصره 
کسب کرده باشد ولی برابر مقرّرات از وي پذیرفته شده باشد و معـدل کـلّ وي حـداقلّ    

 .التّحصیل شناخته خواهدشد باشد نیز فارغ 10

 10وي کمتـر از  آموز شرط الف را احراز کنـد لـیکن معـدل کـلّ     که دانش درصورتی  - 3 تبصره 
 12تواند بمنظور تأمین شرط بند ب از درسهایی که نمـره وي در آنهـا کمتـر از     باشد می

است یک نیمسال در واحدهاي آموزشی بزرگساالن بصورت غیرحضـوري و پـس از آن   
داوطلب آزاد، درسهایی را انتخاب کند و امتحـان دهـد چنانچـه، کمبـود نمـره       بعنوان 
هـا   رسهاي انتخابی باشد باید بجاي آنها از درسـهاي سـایر رشـته   آموز، مربوط به د دانش

  .انتخاب کند و امتحان دهد

آموز در پایان دوره متوسطه،تعداد واحـدهاي   براي محاسبه معدل کلّ نمرات هر دانش -92ماده  
ساالنه یا دوره تابسـتانی و شـهریور مـاه و یـا     (هر درس در نمره پذیرفته شده آن درس 

شـود و مجمـوع حاصلضـربهاي بدسـت آمـده بـر مجمـوع         ضرب می) ي ماهد امتحان 
در محاسبه معدل کلّ تعداد واحـدهاي مربـوط بـه    . شود واحدهاي این درسها تقسیم می

 .شود واحد لحاظ می 6انضباط نیز به میزان 

مازاد بر حد  آموز یک یا چند واحد درسی چنانچه واحدهاي درسی گذرانده شده دانش -تبصره  
مجاز واحدهاي رشته مربوط باشد درسهاي مازاد به عنوان جایگزین درسـهاي انتخـابی،    
آموز  معاف و اختیاري شاخه کاردانش به نحوي که مجموع واحدهاي پذیرفته شده دانش 
شـود و مـابقی    واحد نزدیکتر باشد از وي پذیرفته مـی  96االمکان به  واحد و یا حتی 96 
آمـوز   بر درسهاي رشته مربوط در محاسبه معدل کـلّ دانـش  درسهاي گذرانده شده مازاد  
 .شود منظور نمی 

طه    -93ماده   ه واحـدهاي درسـی دوره متوسـدر رشـته   به دانش آموزي که موفّق به گذراندن کلّی
سـایر   رعایـت شود با ) واحد درسی بدون احتساب نمرات انضباط 96حداقلّ ( مربوط 
 .شود اعطا می) دیپلم(دوره متوسطه  گواهی نامه پایان تحصیالت ضوابط 

نمونه گواهی نامه پایان تحصیالت دوره متوسطه توسط اداره کلّ سنجش وارزشـیابی    -تبصره  
 .تحصیلی تهیه و پس از تصویب شوراي عالی آموزش و پرورش ابالغ خواهد شد 
 
 
 
  



  :سایر موارد 
آیـین نامـه    مفـاد ایـن   ارج از کشور طبق دوره متوسطه روزانه خامتحان دانش آموزان  -94ماده  

و امتحان دانش آموزان دوره متوسطه بزرگساالن و داوطلبـان آزاد خـارج از    شود انجام می
 )86/ 27/8-8/6737/120اصالحیه (. کشور بر اساس آیین نامه هاي مربوط خواهد بود 

گی دفـاعی معـاف   دانش آموزان موضوع این ماده از انتخاب و گذرانـدن درس آمـاد   – 1تبصره 
هستند و الزم است معادل واحد این درس را از سایر دروس رشته هاي دیگـر انتخـاب   

 )86/ 27/8-8/6737/120اصالحیه( .نموده و بگذرانند 
دانش آموزان دورة متوسطه خارج از کشور که واجد شرایط تحصیل در دورة روزانـه   – 2تبصره

محل سکونت آنان وجودذ ندارد ، بـه   هستند ولی واحد آموزشی دورة متوسطه در شهر
در ارزشـیابی   "صورت غیر حضوري تحصیل می نمایند این قبیل دانـش آمـوزان صـرفا   

پایانی نوبت دوم شرکت نموده و براي آنها ارزشیابی هاي مستمر نوبت هاي اول و دوم 
بر اساس نمـرات مـأخوذه در    "و پایانی نوبت اول لحاظ نخواهد شد و معدل آنها صرفا

طــی بخشــنامه شــماره  اصــالحیه(. رزشــیابی پایــانی نوبــت دوم محاســبه مــی شــود  ا
10/42417/460 – 3/8/88( 

دانش آموزان بزرگساالن خارج از کشور می توانند از طریق پایگاه الکترونیکـی دفتـر    – 3تبصره
 .مـدارس خـارج از کشـور ثبـت نـام و برابـر ضـوابط در امتحانـات شـرکت نماینـد           

 )3/8/88 – 10/42417/460نامه شماره اصالحیه طی بخش(
 
امتحان دانش آموزان واحدهاي آموزشی بزرگساالن و داوطلبان آزادداخـل کشـور بـر     -95ماده  
 .نامه امتحانات ویژه بزرگساالن و داوطلبان آزاد خواهد بود اساس آیین 

 
  آموزان و ضوابط آن شیوه هدایت تحصیلی دانش: فصل پنجم

 :هدف -96ماده  

آموز به مناسب ترین شاخه یا رشته تحصیلی ، بر اساس استعداد و عالقه وي  هدایت دانش       
 . و به تناسب امکانات و نیازهاي کشور

ه بـه     ادارات کلّ آموزش و پرورش استانها خط مشی -97ماده   هاي هدایت تحصـیلی را باتوجـ
یـد بـر نیازهـاي    هاي کلی توسعه و ضوابط هدایت تحصیلی اعالم شده بـا تأک  سیاست
شـود، بـه ادارات آمـوزش و پـرورش      که توسط وزارت متبوع به آنها ابالغ مـی  شغلی 

 .کنند شهرستان ، منطقه و نواحی ابالغ می



رشـته تحصـیلی را در هـر سـال     / شهرستانها، منـاطق و نـواحی ، ظرفیتهـاي شـاخه      -98ماده  
 .کنند وزشی اعالم میتحصیلی به طور کتبی با توجه به امکانات به واحدهاي آم

واحـدهاي   مسؤوالن  منطقه ، ناحیـه یـا شهرسـتان بـا همکـاري مـدیران و مشـاوران        -99ماده  
/ هاي توسعه و تعدیل ظرفیت هـر شـاخه   تحصیلی خطّ مشی آموزشی در طول هر سال

آموزان و اولیـاي آنـان بـه اداره     رشته را بر اساس عالقه و استعدادها وتقاضاهاي دانش
ادارات کلّ اطالعاتی را که به این ترتیب . کنند  پرورش استان اعالم می و  کلّ آموزش
 .هاي هدایت تحصیلی منظور خواهندکرد شود در تدوین خط مشی حاصل می

واحد آموزشی  آموزان پایه اول را مطابق تقویم اجرایی ، به مشاوران، کلّیه اولیاء دانش -100ماده  
اف نظام آموزش متوسطه در مورد سیاستهاي آتی کنند و ضمن توضیح اهد دعوت می

آوري ومیزان نیاز جامعه به تخصصـهاي مختلـف     کشور، مسائل علمی ، فرهنگی، فن
کنند و پـس از   هاي تحصیلی، آنان را راهنمایی می رشته/ ها و اهمیت هریک از شاخه

) 4(برگزاري جلسات متناوب در نیمه دوم فروردین سـال اول، نمـون بـرگ شـماره     
را ارائه و در نیمه ) آموز رشته تحصیلی دانش/ آموز در مورد شاخه نظر والدین دانش(

  .دکنن آوري می اول اردیبهشت جمع

جلسـاتی   مشاور باید، در طول سال تحصیلی پایه اول به طور گروهی و انفرادي طی -101ماده  
لی، مشـاغل  هـاي تحصـی   آموزان، اطالعات مورد نیـاز را در خصـوص رشـته    با دانش
 3در اختیار آنان قرار دهد و سپس نمـون بـرگ شـماره    ... سیاستهاي توسعه  مرتبط،

را در نیمه دوم فروردین سـال اول بـه آنـان تحویـل و در     ) آموز نظرخواهی از دانش(
 .آوري کند نیمه اول اردیبهشت جمع

 2شـماره   نمـون بـرگ   مشاور باید، با همکاري مدیر دروس پس از توجیه معلّمـان،  - 102ماده  
را بعـد از  ) آمـوزان  نظر معلّمان درسهاي مربوط نسـبت بـه وضـعیت درسـی دانـش     (

امتحانات نوبت اول در اختیار معلّم مربوط قرار دهد و حداکثر دو هفته قبل از شروع 
آوري کنـد و پــس از انتقـال بــه نمـون بــرگ     سـال اول جمــع  امتحانات نوبت دوم 

 .ها را محاسبه کند و مورد استفاده قرار دهد امتیاز رشته آموز، هر دانش) 5(شماره

از معلّمـان،   بندي نتایج آزمونهاي استعداد و رغبت، نظرخـواهی  مشاور، پس از جمع - 103ماده  
هاي تربیتی تحصیلی ونمرات مربوط  آموز و بررسی مدارك موجود در پرونده اولیا، دانش 
هاي تحصیلی  ها ورشته د را در هر یک از شاخه، را تکمیل ونظر خو5،نمون برگ شماره  
 . کند آموز با لحاظ اولویتها در نمون برگ شماره یک ثبت می در مورد دانش 



اي  در واحدهاي آموزشی که مشاور به میزان مورد نیاز وجود ندارد بر اساس شیوه نامه -تبصره  
کنـد   ذیـربط ابـالغ مـی   که اداره کل مشاوره  وبهداشت مدارس با هماهنگی سایر دفـاتر   

آموزان تأمین خواهـد   انسانی مورد نیاز جهت انجام امور هدایت تحصیلی دانش نیروي 
  .شد

هـاي   آمـوز در درس  معلمان موظفند بـه منظـور بررسـی وضـعیت آموزشـی دانـش       - 104ماده  
 . را داشته باشند مختلف با مشاور همکاري الزم

درسهاي مـرتبط بـا    ثبت نمرات موظّف است نمرات متصدي امور دفتري یا مسؤول - 105ماده  
اي را در نمـون بـرگ شـماره یـک هـدایت       ها وامتیاز بررسیهاي مشـاوره  ها ورشته شاخه 
 .تحصیلی ثبت و امضاء کند 

نمـون بـرگ    آموزان و تأیید نهایی مسؤولیت حسن اجراي امر هدایت تحصیلی دانش -106ماده  
 .باشد مدیر واحد آموزشی میشماره یک هدایت تحصیلی به عهده  

امتحانـات   نمون برگ شماره یک هـدایت تحصـیلی بایـد همزمـان بـا اعـالم نتـایج        -107ماده  
ط     . آموز صادر شود خردادماه سال اول براي دانش و پـس از تأییـد و امضـاء آن توسـ

آمـوز در   نمرات، مشاور و مدیر واحد آموزشی با دعوت از اولیاء دانش مسؤول ثبت 
 .ار آنان قرار گیرداختی

است، مطـابق   رشته مورد نظر خود را کسب نکرده/ آموزي که شرایط شاخه  دانش - )1( تبصره 
این فصل شرایط وي بررسی و پس از راهنماییهاي الزم حـداکثر تـا پایـان     111  با ماده

شهریورماه مجدداً نسبت به تکمیل نمون برگ شماره یک هـدایت تحصـیلی عنـداللزوم    
 .خواهد شد اقدام

براي هنرجویان رشته هاي موسیقی نمون برگ شماره یک هدایت تحصـیلی صـادر    ) :2(تبصره 
 ) 2/8/80 -2/20225/400 اصالحیه (نمی شود 

 
  مالکهاي هدایت تحصیلی -:108ماده  
آموز برابر نمون برگ شماره یـک   نمرات دوره راهنمائی تحصیلی و پایه اول متوسطه دانش: الف 
 )امتیاز 50به میزان (ت تحصیلی هدای 
 )امتیاز 50به میزان (اي  نظر مشاور بر اساس بررسیهاي مشاوره: ب  

  هاي مختلف ها و شاخه ضوابط مربوط به نمرات درسی رشته -109ماده  

 :رشته ریاضی فیزیک -1 



بی مجموع سه نمره پذیرفته شده خرداد یا شهریور هریک از درسهاي ریاضی و علوم تجر -1-1
 .نباشد 30در سه پایه در دوره راهنمایی تحصیلی، بدون ضریب کمتر از 

و ) 1(باشد و درس فیزیک  12در دوره متوسطه حداقلّ ) پایه اول) (1(نمره درس ریاضی -2-1
 .گذرانده باشد) 10کسب حداقلّ نمره (آزمایشگاه را با موفّقیت  

طه بایـد    مجموع نمرات درسهاي مرتبط با رشته در دو -3-1 ل دوره متوسـره راهنمایی و پایـه او
 .کمتر نباشد 12باشد و یا به عبارت دیگر معدل درسهاي مرتبط با رشته از  96حداقلّ  

 :رشته علوم تجربی -2

مجموع سه نمره پذیرفته شده خرداد یا شـهریور هـر یـک از درسـهاي ریاضـی و علـوم        -1-2
 .نباشد 30حصیلی، بدون ضریب کمتر از در سه پایه در دوره راهنمائی ت تجربی، 

ــطه درســهاي ریاضــی  -2-2 ــوم زیســتی و ) 1(، شــیمی ) 1(در دوره متوس و آزمایشــگاه و عل
ت  ) درسهاي پایه اول(بهداشت  اقلّ    (را با موفّقیـگذرانـده باشـد و   ) 10کسـب نمـره حـد

  .اخذ کرده باشد 12از سه درس مذکور نمره  حداقلّ در یکی 

طه بایـد    مجموع  -3-2 ل دوره متوسـنمرات درسهاي مرتبط با رشته در دوره راهنمائی و پایـه او
 .کمتر نباشد 12باشد یا به عبارت دیگر معدل درسهاي مرتبط با رشته از  108حداقلّ  

  :رشته ادبیات و علوم انسانی -3

معـدل  (فارسی مجموع سه نمره پذیرفته شده خرداد یا شهریور هریک از درسهاي ادبیات  -1-3
و عربی در سه پایه در دوره راهنمایی تحصیلی ، ) درسهاي فارسی، دستور، امالء و انشاء 
 .نباشد 30بدون ضریب کمتر از  

و مطالعـات اجتمـاعی پایـه    ) 1(، عربـی  )1(، زبان فارسی ) 1(در درسهاي ادبیات فارسی  -2-3
ات  را کسب کرده باشـد و نمـ   10اول متوسطه نمره حداقلّ  ل نمـرات   (ره درس ادبیـمعـد

 .باشد 12حداقلّ )) 1(و زبان فارسی ) 1(ادبیات فارسی  درسهاي 

طه بایـد     -3-3 ل دوره متوسـمجموع نمرات درسهاي مرتبط با رشته در دوره راهنمائی و پایـه او
 .کمتر نباشد 12باشد یا به عبارت دیگر معدل درسهاي مرتبط با رشته از  108حداقلّ  
 
 
 :رشته علوم ومعارف اسالمی -4 

ات فارسـی         -1-4  مجموع سه نمره پذیرفته شده خرداد یـا شـهریور هـر یـک از درسـهاي ادبیـ
و عربی در سه پایه در دوره راهنمایی تحصـیلی،  ) درسهاي فارسی، دستور، امالء وانشاء معدل (
 .نباشد 30بدون ضریب کمتر از  



کـه معـدل آنهـا بعنـوان نمـره درس      (، )1(زبان فارسـی   ،)1(در درسهاي ادبیات فارسی  -2-4 
را  10نمره حـداقلّ  ) 1(و تعلیمات دینی و قرآن ) 1(عربی ) شود در نمون برگ ثبت می ادبیات 

) 1(یا تعلیمات دینی و قـرآن  ) 1(کسب کرده باشد و حداقلّ در یکی از دو درس عربی  
 .اخذ کرده باشد 12نمره  

طه بایـد    مجموع نمرات در -3-4 ل دوره متوسـسهاي مرتبط با رشته در دوره راهنمایی و پایـه او
 .کمتر نباشد 12باشد یابه عبارت دیگر معدل درسهاي مرتبط با رشته از  108حداقلّ  
 :اي شاخه فنّی وحرفه -5

مجموع سه نمره پذیرفته شده خرداد یا شهریور هر یک از درسهاي ریاضی، علوم تجربـی   -1-5
 .نباشد 30وفن در سه پایه در دوره راهنمایی بدون ضریب کمتر از  حرفه و 

و از درس کارگاه خوداتّکائی نمـره   10نمره حداقلّ ) 1(در دوره متوسطه از درس ریاضی  -2-5
آمـوز کمتـر از    کسب کرده باشد چنانچه نمره درس کارگاه خوداتّکایی دانـش  12حداقلّ  

 .شود ور نمیباشد در هدایت تحصیلی وي منظ  12
 
مجموع نمرات درسهاي مرتبط با شاخه، در دوره راهنمایی و پایه اول دوره متوسطه بایـد   -3-5
باشد و در صورت عدم انتخاب یا حذف درس کارگاه خوداتکـائی حـداقلّ    132حداقلّ  
 .کمتر نباشد 12یا به عبارت دیگر معدل درسهاي مرتبط با شاخه از . باشد  120 
 
 :کاردانش شاخه -6

وفـن و هنـر، در    مجموع سه نمره پذیرفته شده خرداد یا شهریور هر یک از درسهاي حرفه -1-6
 .نباشد 30پایه در دوره راهنمائی بدون ضریب کمتر از  سه 

  
چنانچـه  . کسب کـرده باشـد   10در دوره متوسطه از درس کارگاه خوداتّکائی نمره حداقلّ  -2-6
باشـد در هـدایت تحصـیلی وي     10آمـوز کمتـر از    ایی دانشنمره درس کارگاه خوداتّک 

 .شود نمی منظور 
 
آمـوز   مجموع نمرات درسهاي مرتبط با شاخه در دوره راهنمایی و پایه اول متوسطه دانش -3-6

و در صـورت عـدم    70صـورت انتخـاب درس کارگـاه خـود اتکـایی حـداقلّ        در 
باشد یـا بـه عبـارت دیگـر معـدل       60لّ درس کارگاه خوداتّکایی حداق انتخاب یا حذف 

 .کمتر نباشد 10درسهاي مرتبط با شاخه از 
 



هاي مهارتی در شـاخه کـاردانش عـالوه بـر احـراز       آموزبراي ورود به برخی از رشته دانش -4-6
را کـه معاونـت   ) در محدوده درسهاي پایـه اول (الذکر باید ضوابط خاص رشته  شرایط فوق

  .کند کند کسب آموزشی تعیین می

شرکت درامتحانات جـامع  : آموزي که به دالیل موجه نظیر نمرات دوره راهنمایی دانش -تبصره  
، )نامـه  ایـن آیـین  ) 70(موضوع ماده هفتاد (دوره راهنمایی، شرکت در امتحان تعیین پایه  
تحصیل در مدارس غیرایرانی خارج از کشور، و بـروز حـوادثی از قبیـل، سـیل، زلزلـه،       

هاي اول و دوم و سـوم راهنمـایی تحصـیلی اسـت بـه       فاقد نمرات پایه... سوزي و شآت جنگ، 
  :شود ذیل محاسبه می شرح 

چنانچه نمرات پایه اول یا دوم و یـا هـر دو پایـه دوره راهنمـایی موجـود نباشـدنمرات        -الف  
مـذکور نیـز منظـور     هـاي  درسهاي مرتبط پایه سوم راهنمایی براي درسـهاي همنـام پایـه    

 .گردد هدایت تحصیلی ثبت می سایر ضوابط در نمون برگ شماره یک رعایتو با  شود  می

هـدایت   چنانچه نمرات پایه سوم دوره راهنمایی موجود نباشـد نمـون بـرگ شـماره یـک      -ب  
سایر ضوابط تنظـیم   رعایتتحصیلی براساس نمرات درسهاي مرتبط پایه اول متوسطه با  
 .شود می 
 
 
شـرح زیـر    بـه ) 108(اي مندرج در بند ب مـاده یکصـدو هشـت     رسیهاي مشاورهبر -110ماده  
 :باشد می 

آمـوز، از طریـق گـردآوري     اي که در طـول تحصـیل دانـش    توجه به اهمیت بررسیهاي مشاوره با
امتیاز به این قسمت اختصاص داده  50. شود هاي گوناگون انجام می اطالعات و به شیوه 
گیـرد و امتیـاز آن را محاسـبه     ا مشاور موارد زیر را در نظر میدر این بررسیه. شده است 
 .کند می 

 امتیاز 5        آموز    نظر اولیاي دانش -1

 امتیاز 5         آموز   نظر دانش -2

 امتیاز 10        نظر معلّمان درسهاي مربوط   -3

 متیازا 20     )  امتیاز 10هر کدام (نتایج آزمونهاي رغبت و استعداد  -4

 امتیاز 10     نظر مشاور براساس بررسی پرونده تربیتی تحصیلی   -5

هاي مربوط و جداول پیوست و با توجه به  نامه هر یک از موارد یاد شده براساس شیوه -تبصره  
 .شود وظیفه مشاور در این خصوص تنظیم می



 
  تعیین مجدد شاخه یا رشته تحصیلی - 111ماده  
ها و  شاخه دالیل زیر شرایط هیچ یک از  د از امتحانات خرداد ماه پایه اول بهآموزي که بع دانش 

جـود دارد را  و اي که در محل سـکونت آنهـا   ها و یا شاخه و رشته دلخواه یا شاخه و رشته رشته
مـورخ   35322/120برابرمفـاد بخشـنامه   ( یـا مهـر مـاه    است حداکثر تا پایان شـهریورماه   کسب نکرده

قابل اجرا می باشد ، به بعد  1390-91لمه مهر ماه اضافه شد و مفاد آن براي دانش آموزان وروديک 22/1/1391
سایر ضوابط با نظر مشاور نسبت به تعیین رشته  رعایتموارد ذیل و  تواند براساس پایه اول می) 

 .مجدداقدام نماید

،دو،سـه  علت عدم کسب شرایط شاخه یارشته تحصیلی مـوردنظرممکن اسـت یـک     -الف 
 :یاهرچهاردلیل زیرباشد

  .ازدرس یادرسهاي مرتبط پایه اول متوسطه نشده باشد 10موفق به کسب نمره  -1

هـاي   ویـژه رشـته  (کمتـر باشـد   ) 12(نمره درس یا درسهاي اختصاصی رشته از حد نصـاب   -2
 )نظري

 .کمترباشد)30(نمره درس یادرسهاي سه پایه راهنمایی ازحدنصاب  -3

ات سه پایه راهنمایی وپایـه اول متوسـطه دردرسـهاي مـرتبط بـا شـاخه یارشـته        مجموع نمر -4
ازحدنصاب مقررکمترباشد یابه عبارت دیگر معدل درسهاي مرتبط باشاخه یـا رشـته بـه     
 )نیازدارد 10به استثناي شاخه کاردانش که معدل (نرسد12 
 
  .شود طبق موارد ذیل کسري نمرات بررسی و ارائه طریق می: ب 

) 10(چنانچه علّت عدم احراز شرایط شاخه یا رشته مورد نظر مربوط به نداشتن نمـره   -1-111
توانـد پـس از شـرکت در     آمـوز مـی   از درس یا درسهاي پایه اول متوسطه باشـد دانـش  

کلمه مهر ماه  22/1/1391مورخ  35322/120برابرمفاد بخشنامه ( ، مهر ماهامتحانات شهریور ماه 
پایـه اول و  ) قابل اجرا می باشد ، به بعد  1390-91آن براي دانش آموزان ورودياضافه شد و مفاد 

از درس یا درسهاي مربوط و کسب سایر شرایط بـا صـدور نمـون بـرگ      10اخذ نمره 
 .مجدد هدایت تحصیلی براي وي به شاخه یا رشته دلخواه هدایت شود

از درس  12بدلیل نداشتن نمره  چنانچه علت عدم احراز شرایط شاخه یارشته موردنظر -2-111
تواند با نظر مشاور در  آموز می دانش)هاي نظري ویژه رشته(یا درسهاي اختصاصی باشد

برابرمفاد بخشنامه ( و مهر ماه امتحان تعیین رشته درس یادرسهاي مربوط درشهریورماه  
 1390-91زان وروديکلمه مهر ماه اضافه شد و مفاد آن براي دانش آمو 22/1/1391مورخ  35322/120



کسب شرایط به شاخه یارشته  پایه اول شرکت کند ودرصورت) قابل اجرا می باشد ، به بعد 
 .موردنظرهدایت شود

آموز شرایط شاخه یارشته موردنظر رابه دلیل عدم کسب حد  درصورتی که دانش -3-111
اشتن ازدرسهاي مرتبط دوره راهنمایی احراز نکرده باشد درصورت د )30( نصاب 
از درسهاي مرتبط پایه اول متوسطه ویاکسب آن ازطریق امتحان تعیین رشته  12معدل 

 .تواندبانظرمشاور به شاخه یارشته مورد نظر هدایت شود سایرشرایط می وداشتن 

راهنمایی و پایه اول  چنانچه مجموع نمرات درسهاي مرتبط با شاخه یا رشته در دوره -4-111
از درسهاي  12داشتن معدل  حد نصاب مقرّر نرسد در صورت آموز به متوسطه دانش

تواند بانظر مشاور به شاخه یارشته  مرتبط باشاخه یارشته درپایه اول متوسطه می
الزم به یادآوري است ،درشاخه نظري نمره درس اختصاصی (موردنظرهدایت شود

 )باشد12آموز نیزباید حداقل  دانش

نباشد نظرمشاور به 12آموز  مرتبط پایه اول متوسطه دانشچنانچه معدل درسهاي  -1تبصره  
الزم به یادآوري است ،درشاخه نظري نمره .(یا رشته موردنظر هدایت شود شاخه 
برساندویامعدل  12به ).برسد12آموز نیز باید به حداقل  اختصاصی دانش درس 

یارشته  خهمعدل مجموع نمرات درسهاي مرتبط با شا(شاخه یارشته  درسهاي مرتبط با
 وي درنمون برگ شماره یک هدایت تحصیلی به )وپایه اول متوسطه راهنمایی در دوره

 .برسد 12

شـود و در   نمـی 111-4و  111-3آموز متقاضی شاخه کاردانش مشمول بندهاي  دانش -2تبصره  
 .تواند به شاخه مذکور هدایت شود صورت کسري نمره با نظر مشاور می 

برابرمفاد بخشنامه ( مهر ماه  یاه یا رشته مجدد حداکثر تا پایان شهریورماه زمان تعیین شاخ -5-111
-91کلمه مهر ماه اضافه شد و مفاد آن بـراي دانـش آمـوزان ورودي    22/1/1391مورخ  35322/120
تواند در امتحان تعیـین   می آموز باشد و دانش پایه اول می) قابل اجرا می باشد  ، به بعد 1390

هاي موردنظر فـراهم   درسهایی که شرایط را براي وي در شاخه و یا رشته رشته درس یا
مـورخ   35322/120برابرمفـاد بخشـنامه   (  مهرمـاه  یـا  کند همزمان با امتحانات شهریورماه می
قابل اجرا ، به بعد  1390-91کلمه مهر ماه اضافه شد و مفاد آن براي دانش آموزان ورودي 22/1/1391

 .شرکت کند) می باشد 
رشته هاي موسیقی در پایان خرداد ماه و قبـل از امتحانـات   چنانچه دانش آموز پایه اول : تبصره   

کلمه مهر ماه اضافه شد  22/1/1391مورخ  35322/120برابرمفاد بخشنامه ( مهر ماه یا شهریور ماه
ه تحصیل متقاضی ادام) به بعد قابل اجرا می باشد  1390-91و مفاد آن براي دانش آموزان ورودي



بخشـنامه   برابرمفـاد ( مهـر مـاه  و در شاخه یا رشـته دیگـري باشـد بایـد در شـهریور مـاه       
-91کلمه مهر ماه اضافه شد و مفاد آن بـراي دانـش آمـوزان ورودي    22/1/1391مورخ  35322/120
دروس ( عالوه بر شرکت در امتحانات دروس تجدیـدي  ) قابل اجرا می باشد  ،به بعد 1390

و ) 1(و آزمایشـگاه ، شـیمی   ) 1(خود در امتحانات دروس فیزیک )  عمومی و مشترك
آزمایشگاه ، مطالعات اجتماعی ، علوم زیست و بهداشت شرکت کند و سپس بر اسـاس  

بـراي وي  ) واحـدي   –شیوه سـالی  ( آیین نامه آموزشی دوره سه ساله متوسطه روزانه 
روس انتخابی پایه اول به صورت از این قبیل دانش آموزان د .کارنامه ساالنه صادر شود 

 .شود  ضربدري از آنان پذیرفته می
معاونـت  شیوه نامه اجرایی هدایت تحصیلی دانـش آمـوزان موضـوع ایـن تبصـره توسـط       

و  2/8/80 – 2220225/400اصـالحیه  .(و اعالم خواهـد شـد   پرورشی و فرهنگی تنظیم 
 )  22/1/1391مورخ  35322/120اصالحیه 

شـود و نمـره آن    نامـه برگـزار مـی    ین رشته مطابق با فصل چهارم ایـن آئـین  امتحان تعی -6-111
شود و در کارنامه تحصـیلی و نمـون    امتحانات درسهاي شهریورماه محاسبه می همانند 

ثبت شـده و تـأثیري   ) با عنوان تعیین رشته(آموز  برگ شماره یک هدایت تحصیلی دانش
صرفاً در هدایت تحصیلی مورد استفاده قـرار   آموز ندارد و یا کلّ دانش در معدل ساالنه 

 .گیرد می

اي را کسب کند ولی ظرفیت براي پذیرش  آموز شرایط شاخه یا رشته چنانچه دانش -7-111
وي وجود نداشته باشد و یا رشته مربوط در محل سکونت وي نباشد الزم است  با 

و پرورش مربوط به نظر مشاور و تأیید شوراي واحد آموزشی و موافقت اداره آموزش 
هاي موجود که براساس نمون برگ شماره یک هدایت تحصیلی باالترین  یکی از رشته

در هر صورت در پایان پایه اول باید رشته تحصیلی دانش . امتیاز را دارد هدایت شود
الزم به یادآوري است بمنظور اخذ موافقت اداره . آموزان قبول شده تعیین شده باشد

هاي پیشنهادي  آموزان مشمول این بند به رشته فهرست اسامی دانش آموزش و پرورش
و پس از موافقت کمیته مذکور اقدام الزم انجام  ارسال به کمیته اجرایی منطقه 

 .شود نامه اجرائی این بند هرساله توسط معاونت آموزشی ابالغ می شیوه. شود می

بایــد توضــیحات الزم  111-7، 111-4، 111-3، 111-2درصــورت اجــراي بنــدهاي  -8-111
مشاور در قسمت مالحظات نمون برگ شماره یک هدایت تحصیلی ثبـت شـود و    توسط

 .به تأیید و امضاء وي برسد
 



  : تغییر شاخه یا رشته: 112ماده  
باشـد   دانش آموزي که در پایه دوم به تحصیل اشتغال دارد چنانچه متقاضی تغییر شاخه یا رشـته 

رشته مورد تقاضا را در نمون برگ شماره یـک هـدایت تحصـیلی     اعم از اینکه شرایط(
توانـد درپایـه سـوم بـه      مواردذیل می رعایتبانظر مشاور و ) کسب کرده یا نکرده باشد

 .یا رشته دلخواه هدایت شود شاخه

هاي شاخه نظري است باید در خرداد یـا   آموزي که متقاضی تغییر رشته به رشته دانش -1-112 
کلمه مهر ماه اضافه شد و  22/1/1391مورخ  35322/120برابرمفاد بخشنامه ( مهرماه  ای شهریورماه 

پایـه دوم در امتحـان    ) قابل اجرا می باشـد  ، به بعد  1390-91مفاد آن براي دانش آموزان ورودي
نیـاز   صـرفاً درسـهائی کـه پـیش    (تغییر رشته درسهاي تخصصی پایـه دوم رشـته جدیـد    

ه درسـهاي مـذکور    ) جدید هستنددرسهاي پایه سوم رشته  شرکت کند و چنانچه از کلّیـ
 .شود نمره قبولی کسب کند با تغییر رشته وي موافقت می

هـاي شـاخه فنّـی و     هاي نظـري یـا کـاردانش بـه رشـته      آموزان شاخه تغییر رشته دانش -2-112
ه در      حرفه سـهاي  اي و یا تغییر رشته در همان شاخه، منـوط بـه توفیـق در امتحانـات کلّیـ

برابرمفـاد بخشـنامه   ( مهرمـاه   یـا  دوم رشته جدید در خرداد یا شهریورماه اختصاصی پایه 
 1390-91کلمه مهر ماه اضافه شد و مفاد آن براي دانش آموزان ورودي 22/1/1391مورخ  35322/120
هـایی   همان سال با در نظر گـرفتن ظرفیـت پـذیرش در رشـته     ) قابل اجرا می باشد ، به بعد 

 .اشد که اسامی آن از سوي معاونت آموزشی اعالم خواهد شدب می

هـاي مهـارتی شـاخه کـاردانش      ها به رشته ها و رشته تغییرشاخه یا رشته از سایر شاخه -3-112
آمـوز بخواهـد در واحـدهاي آموزشـی کـاردانش       است و در مواردي که دانـش  بالمانع 

ظرفیـت   رعایـت حـاظ  دولتی تحت پوشش آموزش و پرورش ادامه تحصیل دهـد بـه ل  
 .هاي مهارتی موافقت اداره آموزش و پرورش منطقه نیز الزامی است رشته

چنانچه دانش آموز قبولی پایه دوم متوسطه شاخه نظري یا فنـی و حرفـه اي ، بخواهـد     :تبصره 
روزانـه در  پایه دوم را در شاخه کاردانش تکرار کند ، می تواند در واحد هاي آموزشـی  

در ایـن صـورت   . ام نموده و با رعایت سایر شرایط ادامه تحصـیل دهـد   پایه دوم ثبت ن
کلیه دروس گذرانده پایه دوم شاخه قبلی حذف و آن سال تحصیلی به سـقف سـنوات   

بـه   9/4/88شـوراي عـالی مـورخ     790مصـوبه  .( تحصیل دانش آموز افزوده می شـود  
 10/42417/460 شـماره   شوراي عـالی و 18/5/1388مورخ  16848/120شماره ابالغی 

– 3/8/88(  
 



         یـا مهـر مـاه    زمان تغییر شاخه یا رشته در دوره روزانـه حـداکثر تـا پایـان شـهریورماه       -4-112
کلمه مهر ماه اضافه شد و مفاد آن بـراي دانـش    22/1/1391مورخ  35322/120برابرمفاد بخشنامه ( 

آموز موظّف  باشد و دانش پایه دوم می ) قابل اجرا می باشد ، به بعد  1390-91آموزان ورودي
       یـا مهـر مـاه     است حداکثر تا دو هفته قبل از شروع امتحانـات خـرداد یـا شـهریورماه     

کلمه مهر ماه اضافه شد و مفاد آن بـراي دانـش    22/1/1391مورخ  35322/120برابرمفاد بخشنامه ( 
اضاي کتبی خود را به مـدیر واحـد   تق ) قابل اجرا می باشد ، به بعد  1390-91آموزان ورودي

 .آموزشی تحویل دهد تا نسبت به انجام مراحل تغییررشته اقدام شود

تواند درسهاي امتحـان تغییـر رشـته را حـداکثر در دو      آموز متقاضی تغییر رشته می دانش -تذکر 
کلمه  22/1/1391مورخ  35322/120برابرمفاد بخشنامه (   یا مهرماه مرحله خرداد و شهریورماه 

پایه  ) قابل اجرا می باشـد  ، به بعد  1390-91مهر ماه اضافه شد و مفاد آن براي دانش آموزان ورودي
 .دوم امتحان دهد

آموز در امتحان درسهاي تغییر رشته همراه با امتحان درسـهاي پایـه دوم    شرکت دانش -5-112 
هماننـد درسـهاي    نمـره درسـهاي امتحـان تغییـر رشـته     . رشته اولیه وي بالمـانع اسـت   
آموز در امتحان کلّیه درسهاي تغییـر رشـته    شود و چنانچه دانش غیرحضوري محاسبه می 
شـود   نمره قبولی کسب کند و تغییر رشته دهد نمرات درسهاي مذکور از وي پذیرفته می 

   .دآموز در رشته جدید منظور خواهدش و صرفاً در معدل کلّ دانش

آمـوز   ي تغییر رشته معادل با تعرفه امتحانات داوطلبان آزاد از دانشهزینه امتحان درسها -6-112
 .شود دریافت می 

آموزي که باتقاضاي تغییـر شـاخه یـا رشـته وي موافقـت       درسهاي گذرانده شده دانش -7-112
شود و درسهاي مازاد در سقف مجـاز   شود با درسهاي رشته جدید مطابقت داده می می

شـود و   پذیرفتـه مـی  ) درسهاي اختیاري در شاخه کاردانشو (بعنوان درسهاي انتخابی 
آموزموظّف است سایر درسهاي عمومی و اختصاصی پایه دوم رشته جدید را که  دانش

  .سایر ضوابط انتخاب کند و بگذراند رعایتنگذرانده است با 

درســهائی کــه از نظـر محتــوا بــا درسـهاي رشــته جدیــد تطبیــق دارد    -112مــاده )1(تبصـره   
ریزي آموزشـی تهیـه و ابـالغ     جدولی که از سوي سازمان پژوهش و برنامه اسبراس
 .شود دید پذیرفته میج ۀشود به جاي درسهاي رشت می

دانش آموز پایه دوم شاخه نظري چنانچه بخواهد پایه دوم شاخه فنـی و   – 112ماده ) 2(تبصره
حرفـه اي را  حرفه اي را تکرار کند مشروط بر آنکه ضوابط ورود به شاخه فنـی و  

بـا شـرکت در امتحانـات تعیـین رشـته مجـدد        یـا  در پایه اول کسب کرده باشد و



برابرمفـاد  (   و مهر ماهدر خرداد یا شهریور ماه ) همین آیین نامه  111موضوع ماده (
کلمه مهر ماه اضافه شد و مفاد آن براي دانش آمـوزان   22/1/1391مورخ  35322/120بخشنامه 

ایه دوم ، شرایط ورود به شـاخه فنـی و   پ) قابل اجرا می باشد  ، عدبه ب 1390-91ورودي
تواند در واحد هاي آموزشی روزانه در پایـه دوم شـاخه    حرفه اي را کسب کند می

در این .فنی و حرفه اي ثبت نام نموده و با رعایت سایر شرایط ادامه تحصیل دهد 
یلی بـه سـقف   صورت کلیه دروس پایه دوم شاخه نظري حذف و آن سـال تحصـ  

 )  2/8/80-2/20221/400اصالحیه (.سنوات تحصیل دانش آموز افزوده می شود 
  
 :آموز کلید امتیازهاي نمرات دانش:  113ماده  
شـود و در نمـون بـرگ هـدایت      آموزان بشـرح زیـر تعیـین مـی     امتیاز هر یک از دانش -1-113

ها، امتیاز هر یک نمره برابـر   هامتیاز براي نمر 50با در نظر گرفتن . شود تحصیلی ثبت می 
آموزي معـدل   بدین صورت اگر دانش) 50: 20=5/2امتیاز هر یک نمره .(خواهد بود 5/2 
هـاي وي در آن شـاخه یـا     باشد در مجموع، امتیاز نمره 15اي  نمراتش در شاخه یا رشته 

 .خواهد بود 5/37رشته برابر 
)5/37=5/2×15( 

 ، تا یک رقم اعشار محاسبه و درج شوددر محاسبه امتیاز معدل -تبصره 
  
 :کلیدهاي امتیازهاي آزمون 

گذاري و تفسیر نتـایج آزمونهـاي مربـوط بـه هـدایت تحصـیلی از        اجرا، تصحیح، نمره -2-113
تواند از همکاري سایر  وظایف مشاور است که در خصوص اجراي آزمونهاي مذکور می 
 .مند شود عوامل اجرایی واحد آموزشی بهره 

 .باشد امتیازهاي مربوط به آزمون شامل موارد زیر می       

 )نامه مربوط مطابق با شیوه(امتیاز        10آزمون رغبت                 

 )نامه مربوط مطابق با شیوه(امتیاز        10آزمون استعداد                

آزمونهـاي دیگـر    از به اجرايتواند از بررسیهاي خود در موارد خاص که نی مشاور می -1تبصره  
 .اي لحاظ خواهد شد امتیاز بررسیهاي مشاوره 10باشد، استفاده کند که امتیاز آن جزء  

ات   امتیاز آزمون استعداد و رغبت رشته علـوم و معـارف اسـالمی هماننـد رشـته      -2تبصره   ادبیـ
 .باشد انسانی می وعلوم 



را انتخـاب   رسهاي هنر یـا کارگـاه خوداتّکـایی   یک از د آموز هیچ در مواردي که دانش -3تبصره  
نکرده باشد امتیاز نظر معلّم براي شاخه کاردانش به امتیـاز نظـر مشـاوردر نمـون بـرگ       

 .شود اضافه می 5 شماره 

  
 )امتیاز 5(آموز  امتیازهاي نمون برگ نظر خواهی از دانش-3-113

ــم و   پنجمانتخاب  انتخاب چهارم انتخاب سوم انتخاب دوم انتخاب اول ــاب شش انتخ
 انتخاب نکرده

 صفر امتیاز یک امتیاز دو امتیاز سه امتیاز چهار امتیاز پنج امتیاز

 
 )امتیاز 5(امتیازهاي نمون برگ نظرخواهی از والدین  -4-113

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

 صفر امتیاز یک امتیاز امتیاز دو امتیاز سه متیازچهار ا پنج امتیاز

 
 )امتیاز 10(امتیازهاي نمون برگ نظرخواهی از معلّمان  -5-113

 جواب بی ضعیف متوسط خوب خیلی خوب عالی

 صفرامتیاز دو امتیاز چهار امتیاز شش امتیاز هشت امتیاز ده امتیاز
 
وزشی بزرگساالن، ایثارگران،اسـتعدادهاي  آموزان واحدهاي آم هدایت تحصیلی دانش -114ماده  
 .باشد آموز تطبیقی تابع ضوابطخاص خود می درخشان، استثنایی، داوطلبان آزاد و دانش 

و بهداشـت   آموزان توسط اداره کـلّ مشـاوره   نامه اجرایی هدایت تحصیلی دانش شیوه -115ماده  
 .شود مدارس تنظیم و به استانها ابالغ می 
  
                موضــوع) واحــدي -ســالی (نامــه آموزشــی دوره ســه ســاله متوســطه روزانــه  آئــین :موضــوع 
                            237و 236و 234و  233و  232در جلسـات   31/5/78 - 00277/400بخشنامه شـماره   
مورد بازنگري قرار گرفت و  8/6/79و  25/5/79و  11/5/79و  5/5/79و  4/5/78مورخ  
تبصره به تصویب گروه دوم شوراي تغییـر بنیـادي نظـام     96ماده و  115فصل و  در پنج 
صحیح است بـه  . رسید ) هیأت اجرائی نظام جدید آموزش متوسطه(آموزش و پرورش  
 .مورد اجرا گذارده شود 

 

١۵/۶/١٣٧٩
 حسین مظفر       ۴٠٠/٢٠١٣٨

 وزیر آموزش و پرورش
  



 .شود جهت اطالع و اقدام الزم ایفاد می............................ زمان سا/اداره کلّ/ به دفتر -رونوشت 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 نظر خواهی از معلمان: 2نمون برگ شماره 
  

 : .....................ليست درس
ان در طول سال حتصيلی جاری بر اسـاس  خواهشمند است با توجه به مشاهده خود در جریان فعاليت های آموزشی دانش آموز: مهکار حمترم

 .امتياز گذاری مناييد) ٢(ضعيف) ٤(متوسط) ٦(خوب ) ٨(خيلی خوب ) ١٠(مالکهای زير در ستون مربوط بر اساس مقياس های عالی 
 شرکت فعال در واحدهای کار ارائه شده     -١
 عالقه مندی و خالقيت و ابتکار عمل در درسها     -٢
 ف و وظايف حموله بدون وقفه اجنام تکالي     -٣
 سرعت يادگريی و انتقال     -٤

  
نام و نام خانوادگی دانش  رديف

 آموز
نام و نام خانوادگی دانش  ردیف امتياز مشاره دانش آموزی

 آموز
 امتياز مشاره دانش آموزی

٢١       ١       
٢٢       ٢       
٢٣       ٣       
٢٤       ٤       
٢٥       ٥       
٢٦       ٦       
٢٧       ٧       
٢٨       ٨       
٢٩       ٩       

٣٠       ١٠       
٣١       ١١       
٣٢       ١٢       
٣٣       ١٣       
٣٤       ١٤       
٣٥       ١٥       
٣٦       ١٦       
٣٧       ١٧       
٣٨       ١٨       
٣٩       ١٩       
٤٠       ٢٠       

  
نام و نام خانوادگی مسئول جمع آوري نمون                   امضاء       :نام و نام خانوادگی معلم

 امضاء                         برگ
 تاريخ حتويل                                                                                  تاريخ تنظيم

 
 
 
 

  



 3نمون برگ شماره  
  

 : دانش آموز گرامی
نظر به اهميت انتخاب صحيح شاخه يا رشته تحصيلی و نقش آن در تعيين سرنوشت شما، خواهشمند است عالقمندی 

دول نسبت به هر يک از شاخه يا رشته های تحصيلی به ترتيب اولويت در ج) پس از مشورت و کسب آگاهيهای الزم( خود را 
 .زير ثبت فرماييد

علـوم و معـارف ا    ٤ -ادبيات و علوم انسانی ٣ -فنی و حرفه ای ٢کاردانش  -١: نام شاخه ها و رشته های تحصيلی
 رياضی فيزيک-٦علوم تجربی -٥سالمی 

  
 ٠ ١ ٢ ٣ ٤ ٥ امتياز
 انتخاب ششم انتخاب پنجم انتخاب چهارم انتخاب سوم انتخاب دوم انتخاب اول مقياس

شاخه يا نام 
 رشته

            

  
 نام و نام خانوادگی مشاور                                                            :نام و نام خانوادگی دانش آموز

 برگ تاریخ دریافت نمون                                                        تاريخ تنظيم منون برگ
 امضاء                                                                               امضاء

---------------------------------------------------------------------------------------
-- 

 

 4نمون برگ شماره 
  

 : ن گرامیيوالد
زان مشا، خواهشمند است عالقمندی خود ي سرنوشت عزينيلی فرزندان و نقش آن در تعيرشته حتص ياح شاخه يت انتخاب صحينظر به امه

بـه ترتیـب     )هـای الزم يپس از مشاورت و کسب آگاه(ل کند يد فرزندتان در آا حتصيليلی که مايا رشته های حتصيک از شاخه يرا نسبت به هر 
 .دييفرما ویت در جدول زیر ثبتاول

 کيزياضی فير-٦علوم جتربی -٥علوم و معارف اسالمی  ٤ -ات و علوم انسانیيادب ٣ -فنی و حرفه ای ٢کاردانش  -١: لیينام شاخه ها و رشته های حتص
  

 ٠ ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ازيامت
 مانتخای شش انتخاب پنجم انتخاب چهارم انتخاب سوم انتخاب دوم انتخاب اول اسيمق

ا ينام شاخه 
 رشته

            

  
    :نام و نام خانوادگی دانش آموز

 نام و نام خانوادگی مشاور                                                            :نام و نام خانوادگی ولی دانش آموز
 برگ تاریخ دریافت نمون                                                                        م منون برگيخ تنظيتار

 امضاء                                                                               :امضاء ولی دانش آموز
 

 



 تعاریف مربوط به فصل چهارم
 )ضوابط سنجش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان (
 :امتحانات داخلی 

ست که طبق برنامه معین و با همکاري مشترك کارکنان آموزشی و اداري واحد آموزشی زیر نظر امتحاناتی ا
در امتحانات داخلی تهیه سوالها و تصحیح اوراق امتحانی بر عهده معلمان مربوط می . مدیر انجام می شود

 باشد 

 : امتحانات هماهنگ 
ؤالهاي یکسان در سراسر کشور و یا در سراسر امتحاناتی است که در بعضی از درسها طبق برنامه معین و س

اداره کل / یک استان توسط اداره کل سنجش و ارزشیابی تحصیلی و یا اداره کل آموزش و پرورش استان 
تهیه و در محل واحد آموزشی زیر نظر مدیر انجام می شود / آموزش و پرورش مدارس خارج از کشور 
 .باشد  ی بر عهده معلمان مربوط میدرامتحانات هماهنگی تصحیح اوراق امتحان

 :امتحانات نهایی 
یا برنامه همزمان و سؤالهاي ) کشوري(امتحانات درسهایی از پایه سوم متوسطه است که به صورت سراسري

یکسان توسط اداره کل سنجش و ارزشیابی تحصیلی تهیه می شود و زیر نظر اداره کل آموزش و پرورش 
هیات (بوسیله عوامل اجرایی امتحانات / ورش مدارس خارج از کشوراداره کل اموزش و پر/ استان

در .شود برگزار خواهد شد که از طرف ادارات آموزش و پرورش شهرستانها و مناطق معین می)ممتحنه
 .شود امتحانات نهایی برگزاري امتحان و تصحیح اوراق بصورت متمرکز انجام می

 :امتحانات دوره تابستانی 
 .ان دوره تابستانی برگزار می شود یه سوم در پایکه براي دانش آموزان پا امتحاناتی است 

ه هاي اول و دوم که پس از امتحانات یی است که براي دانش آموزان پایامتحانات درسها :امتحانات شهریور ماه
ان واحد ن امتحانات در همین درسها نشده اند برگزار می شود و اآخرداد ماه موفق به کسب نمره قبولی در 

 .لی برگزار شده استیانی نوبت دوم در آن سال تحصیآموزشی برگزار می شود که امتحانات پا
ه یان تابستان موفق به گذراندن کلیه سوم که تا پایامتحاناتی است که براي دانش آموزان پا :امتحانات دي ماه
 .شود شاخه مربوط نمی شود در دي ماه برگزار می/ درسهاي رشته 

 : معدل 
 .براي هر دانش آموز در طول دوره متوسطه سه نوع معدل منظور می شود 

لی و یبر اساس تعداد واحدهاي درسهاي ارائه شده به دانش آموز در طول هر سال تحص  :معدل ساالنه) الف
 .ن نامه محاسبه و اعالم می شود یین آیا 71مطابق با ماده 

ی داده است و مطابق با یی که دانش آموز امتحان نهایسهارفته شده دریبر اساس نمره پذ  :معدل کتبی) ب
 .ن نامه محاسبه و اعالم می شود یئآن یا 82ماده

ی که دانش آموز در طول دوره متوسطه گذرانده است و یرفته شده درسهایبر اساس نمره پذ: معدل کل) ج
 .نامه محاسبه و اعالم می شود  نیئآن یا 92مطابق با ماده

 )86/ 27/8-8/6737/120(         :ترك تحصیل به یکی از موارد ذیل اطالق می شود :حصیل تعریف ترك ت) د
 دانش آموز در واحد آموزشی ثبت نام نکرده باشد ) الف 
از ادامه  و یا ولی خود ) سال تمام  18در صورت داشتن حداقل ( خود  دانش آموز بنا به درخواست ) ب 

 .تحصیل انصراف دهد
 .برابر مقررات از تحصیل در واحد آموزشی محروم شده باشد ،دانش آموز )ج 
کند می تواند در دانش آموزي که  بعد از امتحانات نوبت اول به دلیل غیبت غیر موجه ترك تحصیل )  د

. سال تحصیلی بعد با رعایت سایر شرایط در پایه تحصیلی مذکور ثبت نام و ادامه تحصـیل دهـد   
 )20/10/1391 – 41782/120(.ات تحصیلی منظور نمی شود فرد جزو سنو ترك تحصیل این

 
وقفه تحصیلی به موردي اطالق می شود که دانش آموز پس از ثبت نام به دالیـل موجـه    - وقفه تحصیلیتعریف ) ه 

هیچیـک از دروس شـرکت    دوم و شـهریورماه نتواند در واحد آموزشی ادامه تحصیل دهد و در امتحانات نوبـت  
 )86/ 27/8-8/6737/120( .نکند

 



دانش آموزان پایه اول متوسطه که بعد از امتحانات نوبت اول به دلیل غیبت غیر موجه ترك   –ماده واحده 
تحصیل می کنند ، می توانند در سال تحصیلی بعد با رعایت سایر شرایط در پایه تحصیلی مذکور 

ز سنوات تحصیلی منظور ترك تحصیل این قبیل افراد ج. ثبت نام کنند و ادامه تحصیل دهند 
مورخ  41783که طی نامه شماره  30/6/1391شوراي عالی مورخ  871مصوبه (.نمی شود 

 )ابالغ شده است  20/10/1391
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ن جلسهیستمیست و بیراي صادره در دو
 ادي نظام آموزش و پرورشیر بنییگروه دوم شوراي تغ

 )د آموزش متوسطه ینظام جدات اجرائی یه( 
 23/1/79مورخ 

 زي رشته هاي مهارتی شاخه کاردانشیوه نامه برنامه ریش: موضوع 

 رشته هاي مهارتی شاخه کاردانش ریزيشیوه نامه برنامه 
 

ب ین و تصوییوه سالی واحدي تعین نامه آموزشی دوره سه ساله متوسطه شییفصل اول آ 3ماده  3در اجراي بند 
از جامعه و به تناسب امکانات یات حرفه اي مورد نیط و مقتضیهارتی شاخه کاردانش با توجه به شرارشته هاي م

ب نامه ین و مواد آموزشی مشمول فصل اول و دوم تصویواحد درسی از عناو 20   ی بر اساس حداقل معادلیاجرا
از هر یا هم نیاز ین شین دروس پیران و همچنیات محترم وزیه 28/9/71هـ مورخ / 444/ت/27763شماره 

 .رد یاز انجام گیاستاندارد مهارتی به تعداد مورد ن
از مربوط به یا هم نیاز یش نیدر صورتی که پس از معادل سازي استانداردهاي مهارت و احتساب دروس پ) الف 

شد، واحد درسی با 43ا پودمانهاي مهارت در رشته مربوط کمتر از یهر رشته تعداد واحد هاي دروس مهارت 
 : ل خواهد شد یواحد تکم 43برنامه درسی آن رشته با تلفیق مناسب از موارد زیر تا سقف 

 :ل یل مهارت از قبیواحد دروس تکم  9حداکثر  -1
 .واحد 2نی یکار آفر -
 .واحد  2منی کار یبهداشت و ا -
 .واحد  1قانون کار  -
 )واحد4حداکثر (کارورزي  -
 اريیدروس اخت -2

اري یاز مطابق فهرست دروس اختیاري فوق الذکر به تعداد مورد نین و ارائه دروس اختیعناو نییتع –تبصره 
ر واحد یت آموزشی هر منطقه توسط مدیات محلی و وضعیط و مقتضیا رشته مهارتی بنا به شرایمصوب هر گروه 

 .ل دانش آموز انجام خواهد گرفت یآموزشی محل تحص
ز هماهنگ یک از آنها و نین استانداردهاي مربوط به هر ییاي مهارتی و تعن رشته هیب عناویبه منظور تصو) ب 

ته یی در توسعه و اجراي شاخه کاردانش کمیاستهاي وزارت آموزش و پرورش و دستگاههاي اجرایکردن س
ته یر خانه کمیدب( ر در دفتر کاردانش و آموزشهاي مهارتی یب زیهماهنگی آموزشهاي شاخه کاردانش با ترک

 :ل می شود یتشک) ان یرات محترم وزیب نامه هیتصو 20ي شوراي موضوع ماده همکار
 ).ته یمسوول کم(ر کل دفتر کاردانش و آموزشهاي مهارتی یمد-1
 ).ته یر کمیدب(معاون آموزشی دفتر کاردانش و آموزشهاي مهارتی -2
 .ربط حسب مورد ینده دستگاه ذینما -3

ف آموزشهاي فنی یزي و تالیزي درسی با معرفی دفتر برنامه ریبرنامه رک نفر صاحبنظر با تجربه کافی در ی -4
 .وحرفه اي و کاردانش

 .زي دوره هاي کاردانی با معرفی دفتر امور مدارس عالی یک نفر صاحبنظر با تجربه کافی در برنامه ری -5
زي آموزشهاي یر برنامه رته مذکور می تواند حسب مورد با توجه به دستور جلسات از افراد صاحبنظر در امویکم

 .ازهاي بخش اشتغال دعوت به عمل آورد یمهارتی و ن



ک از رشته هاي مهارتی یاز در هر یش نین دروس موضوع بند الف و دروس پیین برنامه هاي آموزشی تعیتدو) ج 
ل به اهداف آموزشی ین مواد و کتابهاي آموزشی و کمک آموزشی براي نیین پودمانهاي مهارت تعییتع
گردد با  می تعیینوه نامه ین شیها که بر اساس ضوابط و مقررات ا ک از رشتهیستانداردهاي مهارت در هر ا

آموزشهاي فنی و حرفه اي و کاردانش انجام  تالیفو  ریزي ضوابط و مقررات توسط دفتر برنامه سایر رعایت
 س./خواهد گرفت

ی یات اجراین جلسه هیستمیست و بیاردانش در دورشته هاي مهارتی شاخه ک ریزيوه نامه برنامه یش: موضوع 
 ح است بمورد اجرا گذارده شود ید صحیب رسید متوسطه به تصوینظام جد

 علی اصغر فانی
 معاون آموزشی


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 21/6/80: خ یتار                                                  20216/400: شماره                                                       
 ن جلسه یست وچهل و هفتمیراي صادره در دو
 ادي نظام آموزش و پرورش یر بنییگروه دوم شوراي تغ

 )د آموزش متوسطه یی نظام جدیات اجرایه(
 30/5/80مورخ 

 
 و جبر و احتمال ک یوتر و انفورماتیتعداد واحد و ساعات دروس مبانی کامپ ییرتغ: موضوع 

 
ـ  یوه سالیش(ک و جبر و احتمال در دوره متوسطه روزانه یوتر و انفورماتیتعداد واحد و ساعات دروس مبانی کامپ: ماده واحده 

 ل اصالح می شود یبه شرح ذ) واحدي 

 اد واحد                     کد                        تعد                    ساعات هفتگی             درس               
 3                                         3                                  5517ک               یوتر و انفورماتیمبانی کامپ

 2                                         2                                   5507                جبرو احتمال                       
 

زان ساعات هفتگی دروس فوق الذکر در دوره متوسطه بزرگساالن و داوطلبان آزاد داخل کشور مطابق ماده پنج یم: تبصره 
 می باشد )  23/6/79مورخ  20140/400بخشنامه شماره (ن نامه آموزشی دوره متوسطه بزرگساالن ییآ
 
 
 

ن جلسه یست و چهل و هفتمیک و جبر و احتمال در دویوتر و انفورماتیساعات دروس مبانی کامپر تعداد واحد و ییتغ: موضوع 
ب یبه تصو 30/5/80مورخ ) د آموزش متوسطهیی نظام جدیات اجرایه(ادي نظام آموزش و پرورش یر بنییگروه دوم شوراي تغ

 .ح است به مورد اجرا گذارده شود ید صحیرس
 

 علی اصغر فانی 
 ی معاون آموزش

 
 

  فاد می شودیسازمان                                                جهت اطالع و اقدام الزم ا/ اداره کل / به دفتر : رونوشت 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 کتب درسی  تالیفو  ریزيدفتر برنامه : به 
 معاونت آموزشی : از 

 علوم و معارف اسالمی  ران و جهان براي دانش آموزان رشتهیکتاب ا تالیف: موضوع 
 

ن یست و چهل و ششمیدر دو 22/3/80مورخ  22/2031/2/101رساند موضوع مندرج در نامه شماره یاحتراماً ، به اطالع م
 2/5/80مورخ ) د آموزش متوسطهیی نظام جدیات اجرایه(ادي نظام آموزش و پرورش یر بنییجلسه گروه دوم شوراي تغ

 :د یمطرح و مقرر گرد
 

 
ران و جهان مشتمل یخ ایدرس تار) 1(ران و جهان یخ ایانش آموزان رشته علوم و معارف اسالمی بجاي درس تاربراي د

 .ن رشته لحاظ شود یزان چهار واحد در مجموعه دروس ایبه م) 2(و ) 1(ران و جهان یخ ایده اي از کتابهاي تاریبرگز
 

 علی اصغر فانی
 معاون آموزشی

 
 

2/4672/400 
    7/5/80 

 ش دانشگاهی جهت اطالع و اقدام یدفتر آموزشهاي نظري و پ: ونوشت ر
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 شاخه هاي نظري و فنی و حرفه اي : جداول درسهاي دوره متوسطه
 

 عناوین دروس رشتھ ھای شاخھ نظری و شاخھ فنی و حرفھ ای کھ 

 . در سال سوم متوسطھ از آنھا امتحان نھایی بعمل می آید 
 

تعداد  عناوین درسها رشته خهشا
 درسها

 نظری

 کيزياضی فير
زبان خارجه  -)٣(عربی  -)٣(ات فارسی يادب -)٣(زبان فارسی  -)٣(نی و قرآن يمات ديتعل
 -)٢(هندسه  -جرب و احتمال -شگاه يو آزما) ٣(می يش -شگاه يو آزما) ٣(ک يزيف) ٣(

 حسابان 
١٠ 

 علوم جتربی
زبان خارجه  ،)٣(عربی ،) ٣(ات فارسی يادب) ٣(زبان فارسی  ،)٣( نی و قرآنيمات ديتعل
) ٢(ست شناسی يز، ) ٣(اضی يشگاه ، ريو آزما) ٣(می يشگاه ، شيو آزما) ٣(ک يزيف) ٣(

  شناسی نيشگاه ، زميو آزما
١٠ 

 ات ويادب
 علوم انسانی

 )٣(عربی -ات فارسی ختصصی يادب -زبان فارسی ختصصی  -)٣(نی و قرآن يات ديتعلم
ران و يخ ايتار -) ٢(جغرافی - )٢(جامعه شناسی -) ٢(خارجی  زبان -)انسانی  ژه علوميو(

 فلسفه و منطق -ه های ادبی يآرا-) ٢(جهان 
١٠ 

 علوم و
 معارف اسالمی

ژه علوم يو( ٣عربی  -ات فارسی ختصصی يادب -زبان فارسی ختصصی   -)٢(د ياصول و عقا
فلسفه -) ٢( و علوم قرآنی ريتفس -)٢(خ اسالم يتار) ٣(زبان خارجه  -) و معارف اسالمی 

 ) ٢(اخالق  -)٢(جامعه شناسی  -و منطق 
١٠ 

فنی و 
 حرفه ای

* 

شناخت  -)١(ولوژیيزيف -ی يه و داشت مواد غذايتغذ -)٣(نی و قرآن يمات ديتعل ت بدنیيترب
 ٥ دول مسابقات ورزشیج -سات و اماکن ورزشی يتأس

آوری مواد رف -اکتشاف معدن  -) ٢(ک يزيف -)٣(اضی ير-) ٣(قرآن  نی ويمات ديتعل معدن
 ٥ معدنی 

 ، حماسبات فنی نياجزاء ماش) ٣(اضی ينی ، رمي، حفاظت و ا) ٣(نی و قرآن يمات ديتعل ع فلزیيصنا
 ٥ ختصصی 

ندام و طراحی ا) ٢(خ هنر جهان ـ الگو يف نساجی ـ تارياال ،)٣(نی و قرآن يمات ديتعل طراحی و دوخت
 ٥ لباس 

ل کمک ناوبری ـ يـ مبانی رادار و وسا) ٣(ضی ياـ ر) ٣(نی و قرآن يمات ديتعل ناوبری
 ٥ هواشناسی ـ زبان ختصصی

ک موتورهای يمکان
 یيايدر

ک و ياستات -) ٣(اضی يی ـ ريايست  دريط زيحم -) ٣(نی و قرآن يمات ديتعل
 ٥ ک صنعتی  يدروليمقدماتی ـ مبانی ه کيناميد

ک و خمابرات يالکترون
 یيايدر

 –) ٢(مبانی برق -) ٣(اضی يو ـ ريـ مبانی خمابرات و راد) ٣(نی وقرآن يمات ديتعل
 ٥ )٢( کيزيف

ک عمومی يـ الکترون) ١(کی يـ مدارهای الکتر) ٣(اضی يـ ر) ٣(نی و قرآن يمات ديتعل کيالکترون
 ٥ و يمبانی خمابرات و راد) ٢(

کی ينهای الکتريماش) ٣(اضی يـ ر) ١(کی يـ مدارهای الکتر) ٣(نی و قرآن يدمات يتعل کيالکتروتکن
DC  کی ي های الکترنيماشAC ٥ 

ع يات دستگاهی در صنايعلم -)١(ه يی جتزيمش-) ٣(ضی يار -)٣(نی و قرآن يمات ديتعل یيايميع شيصنا
 ٥ ی يايميند های شيی ـ فرآيايميش

ـ داشت خانواده ـ خانواده دراسالم ـ روانشناسی رشد ـ ) ٣(ن نی و قرآيمات ديتعل ت خانوادهيريمد
 ٥ حقوق خانواده در اسالم



ه ـ سردخانه و انبار ـ يت ـ اصول تغذيفياصول کنترل ک) ٣(نی و قرآن يمات ديتعل یيع غذايصنا
 ٥ ی ينی کار در کارخاجنات مواد غذاميداشت و ا

هندسه -) ٢(حماسبات فنی -)٢(نقشه کشی  -)٣(اضی ير -)٣(نی و قرآن يمات ديتعل نقشه کشی عمومی
 ٥ می يترس

رسم فنی  - نياجزاء ماش) ٢(ـ حماسبات فنی ) ٣(اضی ير -)٣(نی و قرآن يمات ديتعل د يساخت و تول
 ٥ ختصصی 

ک ـ يحماسبات در سرام-ک ي آالت سرامنيماش -) ٣(اضی يـ ر) ٣(نی و قرآن يمات ديتعل کيسرام
 ٥ کيسرام می ختصصیيش

سات حرارتی ـ يسات ـ تأسينقشه کشی تأس -) ٣(اضی يـ ر) ٣(نی و قرآن يمات ديتعل ساتيتأس
 ٥ سات برودتی يتأس

برنامه سازی  -ی با شبکه يزبان ختصصی ـ آشنا-) ٣(اضی يـ ر) ٣(نی و قرآن يمات ديتعل وتريکامپ
 ٥ جتارتی 

ته گری ـ حماسبات خيکی رياصول متالوژ - )٣(اضی ير -)٣(نی و قرآن يمات ديتعل متالوژی
 ٥ ختصصی ـ رسم مدل و قالب  فنی

ـ مبانی ) ٢(ا ـ طراحیيخ هنر جهان ـ علم مناظر و مرايتار  - )٣(نی و قرآن يمات ديتعل کگرافي
 ٥ ر سازی يتصو

ات ياصر و جزئسات ساختمان ـ عنيتأس -) ١(ـ متره و برآورد ) ٣(ی و قرآن ينمات ديتعل نقشه کشی معماری
 ٥ ی خيی با بناهای تاريآشنا) ١(

ـ فن آوری چاپ ـ مواد شناسی ـ حماسبات فنی ختصصی ـ ) ٣(نی و قرآن يمات ديتعل چاپ
 ٥ ) ٣(اضی ير

سات يل نساجی ـ تأسيـ بافندگی ـ چاپ و تکم) ٣(اضی ير -)٣(نی و قرآن يمات ديتعل ع نساجیيصنا
 ٥ نساجی 

حسابداری صنعتی ـ حسابداری  -) ٢(ـ اصول حسابداری ) ٣(نی و قرآن يمات ديلتع حسابداری بازرگانی
 ٥ )٢(م و روشهای آماری يشرکتها ـ مفاه

دگی مواد يش و پوسي حتول مواد معدنی ـ فرسارينه و سيشـ پي) ٣(ينی و قرآن مات ديتعل مرمت آثار فرهنگی 
 ٥ خ هنر جهان ينه و مبانی نظری مرمت ـ تاريشيمعدنی ـ پ

اجزاء ) ٢(رسم فنی  ختصصی ـ حماسبات فنی ) ٣(اضی يـ ر) ٣(نی و قرآن يمات ديتعل ک خودرويمکان
 ٥  نيماش

ت ـ نقشه برداری عمومی ي موقعينيـ روشهای تع) ٣(اضی يـ ر) ٣(نی و قرآن يمات ديتعل نقشه برداری
 ٥ م يـ کارگاه حماسبه و ترس

ـ مقررات ملی و ضوابط عمومی ساختمان ـ فن ) ٣(اضی يـ ر )٣(نی و قرآن يمات ديتعل **ساختمان
 ٥ آوری ساختماای فلزی ـ ساختماای بتنی 

خ هنر جهان ـ حجم شناسی ـ طراحی يتار -) ١(ـ نقشه کشی) ٣(نی و قرآن يمات ديتعل بانی صحنه يپشت
 ٥ ختصصی 

ـ مبانی ) ران يخ هنر ايتار(لم يل فيـ حتل) ٢(ـ کارگاه نگارش ) ٣(نی و قرآن يمات ديتعل نمايس
 ٥ نما يخ سيتار -ريی شناسی و درک تصويبايز

کی چوب ـ تکنولوژی سازه های يکی و مکانيزيـ خواص ف) ٣(نی و قرآن يمات ديتعل ع چوب و کاغذيصنا
 ٥ )٣(اضی ير - ع چوبيصنا) ٢(چوبی ـ حماسبات فنی 

 

 .ایی ندارندبقیھ رشتھ ھای شاخھ فنی و حرفھ ای امتحان نھ* 

درس ایستایی ساختمان به جاي مقررات ملی و ضوابط  84-85از سال تحصیلی  **
 .عمومی ساختمان در جدول دروس نهایی رشته ساختمان منظور شده است



 لیيک شاخه حتصيجدول درسهای عمومی دوره متوسطه به تفک

 تعداد واحد نام درس فيرد

 

 فنی و 
 کاردانش حرفه ای

 نظری 

اضی يعلوم جتربی و ر
 ات و علوم انسانیيادب کيزيـ ف

علوم  و 
معارف 
 اسالمی 

 × × × × × ٢+٢ )١(نی و قرآن يمات ديتعل ١
 ــ × × × × ٢+١ )٢(نی و قرآن يمات ديتعل ٢
 ــ × × × × ٢+١ )٣(نی و قرآن يمات ديتعل ٣
 × × × × × ٢ )١(زبان فارسی  ٤
 × × × × × ٢ )٢(زبان فارسی  ٥
 ــ ــ × ــ ــ ٢ )٣(زبان فارسی  ٦
 × × × × × ٢ )١(ات فارسی يادب ٧
 × × × × × ٢ )٢(ات فارسی يادب ٨
 × ــ × ــ ــ ٢ )٣(ات فارسی يادب ٩
 ــ × × × × ٢ )١(عربی  ١٠
 ــ ــ × × × ٢ )٢(عربی  ١١
 × ــ × ــ ــ ٢ )٣(عربی  ١٢
 × × × × × ٣ )١(زبان خارجه  ١٣
 × × × × × ٢ )٢(رجه زبان خا ١٤
 × × × ــ ــ ٢ )٣(زبان خارجه  ١٥
 × × × × × ٣ مطالعات اجتماعی ١٦
 × × × × × ٥/٢ شگاهيو آزما) ١(ک يزيف ١٧
 × × × × × ٥/٢ شگاه يو آزما) ١(می يش ١٨
 × × × × × ٤ )١(اضیير ١٩
 ــ ــ × ــ × ٤ )٢(اضی ير ٢٠
 × × × ــ ــ ٢ آمار و مدسازی  ٢١
 × × × × × ٢ ستی و داشتيعلوم ز ٢٢
 ــ ــ × × × ٢ ران يخ معاصر ايتار ٢٣
 ــ ــ × × × ٣ ای عمومی و استان يجغراف ٢٤
 × × × × × ١ )١(ت بدنی يترب ٢٥
 × × × × × ١ )٢(ت بدنی يترب ٢٦
 × × × ــ × ١ )٣(ت بدنی يترب ٢٧
 × × × × × ٢ آمادگی دفاعی ٢٨

٢٩ 
درسهای 
 انتخابی

 × × × × × ١ )١(رشی پرو
 ــ × × ــ ــ ١ )٢(پرورشی 

 × × × × × ١ لیيا تکميجربانی 
 × × × × × ١ ر درسهای انتخابیيسا

 ٤٥ ٥٢ ٦٩ ٥٣ ٥٨  مجع 
ه های يپاب در يبه ترت ٢/٢و   ١/٢م شده و حتت عنوان درسهای عربی يبه دو قسمت تقس) ٢(در شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش درس عربی 

 .ک واحد ارائه خواهد شديزان يدوم و سوم هرکدام به م
 



 


