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   امتحاني  تخلفات  به  رسيدگي  نامه  آيين
  8/12/1377 تاريخـ  8/4381/120 شماره ابالغ ـ 24/10/1377 تاريخ  630 جلسه 

  
 مقدمه:

  اجراي  ضمن  امتحانات  اجرايي  عوامل و  مديران  است  شايسته آموزان، در دانش  گرايي قانون و  پذيري نظم  روحيه  منظور تقويت  به
  امتحـاني   جلسـه  در  نظمي بي و  تخلف  المقدور از بروز هرگونه حتي نمايند كه  سعي  امتحانات  بر برگزاري  دقيق  نظارت و  صحيح

 رود . انتظـار مـي   اسـت   گرديـده   تدوين  احتمالي  اتتخلف با برخورد  براي  امتحاني  تخلفات  به  رسيدگي  نامه آيين شود.  جلوگيري
  رعايـت  و  صـحيح   رفتارهـاي   انجـام   بـه  را  آمـوزان  و ساير دانـش   را متنبه  متخلف  آموزان  دانش  اجرا شود كه  اي گونه  به  مفاد آن
  نمايد.  تشويق  تحصيلي  مقررات

  نامـه  آيين  شود، برابر مفاد اين  تخلف  مرتكب ، مدارس  داخلي يا  نهايي  ناتامتحا در  آموزي يا دانش آزاد  داوطلب  چنانچه ـ1  ماده
 شد. خواهد رفتار  با وي  پيوست  جدول  مندرجات و

  كارنامـه  منظور و در  1درس  آن  نمره  عنوان  به صفر  صفر شود، نمره  تخلف  علت  به  پاياني  در امتحانات  درسي  اگر نمره ـ2 ماده
 گردد. مي  ثبت

 نيـز در   انضـباط وي   نمـره  شود، صفر  آموز متخلف دانش  دروس  كليه  نمرات ، نامه آيين  اين مفاد  از اعمال  پس  چنانچه ـ3  ماده
 صفر خواهد شد.  نوبت  همان

  دوره  داخلـي   و امتحانـات   ابتـدايي   دوره  آزاد در امتحانات  و داوطلبان  بزرگساالن  مدارس  متخلف  آموزان دانش  مجازات ـ4  ماده
  متخلفـين   بـود. مجـازات   خواهـد   تحصيلي  راهنمايي  دوره  نهايي  امتحانات  متخلفين  برابر مجازات  تحصيلي  راهنمايي
 بود. خواهد  متوسطه  دوره  نهايي  امتحانات  مجازات برابر  متوسطه  دوره  داخلي  امتحانات مذكور در

  مرتكب  امتحاني  نوبت  در يك  متوسطه  دوره  يا نهايي  داخلي  و امتحانات 2 راهنمايي  دوره  نهايي  در امتحانات  كه  فردي ـ 5  ماده
    شـــــــــــــده  انجـــــــــــــام  شـــــــــــــود، امتحانـــــــــــــات   تكـــــــــــــرار تخلـــــــــــــف 

  گردد. مي  محروم  دروس  بقيه  در امتحانات  شركت و از 3باطل  نوبت  در آن  وي
فـرد مـذكور     كـه   نمايـد، درصـورتي    شـركت   امتحـان   در جلسـه   فرد ديگري  اصلي  آموز يا داوطلب دانش  جاي  اگر به ـ 6  ماده

  نوبـت   همـان   دروس  بقيـه   در امتحانات  و از شركت  باطل  نوبت  آن در  وي  شده  انجام  امتحانات  آموز باشد، كليه دانش
در   ممتحنـه   هيئـت   رئـيس و   داخلـي   امتحانـات  در  مدرسـه  رنباشـد مـدي   آمـوز  دانش  كه  شود. در صورتي مي  محروم

فـرد    اسـت   مكلـف   پـرورش  و  آمـوزش   نمود. اداره خواهد  گزارش  پرورش و  آموزش  اداره  را به  مراتب  نهايي  امتحانات
 4نمايد.  معرفي  صالح ذي  قضايي  مراجع  به را خاطي

  ايـن   مقـررات   شـود مشـمول    مشـخص   كه  ديگري  زمانو هر   ورقه  تصحيح  هنگام امتحان،  برگزاري  زمان  خواه  تخلف ـ7  ماده
  بود. خواهد  نامه آيين

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
نمـره   ، منظور از نمـره درس، 4/6/83تاريخ  9/211/120ره ابالغي به شما 28/5/83  تاريخ عالي آموزش و پرورش شورايكميسيون معين 314به استناد مصوبه جلسه  ـ1

 باشد. آموز مي ساالنه شامل نمرات مستمر و پاياني نوبت اول و دوم دانش
    ابالغ شده است: 16/6/77 تاريخ 8/19668/120كه طي شماره  10/6/77 تاريخعالي آموزش و پرورش  شورايكميسيون معين  164به استناد اظهارنظر جلسه ـ2

  شود. امتحانات كالسهاي جبراني مردادماه به عنوان يك نوبت امتحاني مستقل محسوب مي -      
بايسـت كليـه مـواد درسـي پايـه       شوند مـي  آموزان و داوطلبان آزاد پايه سوم راهنمايي تحصيلي كه به علت انجام تخلف از نوبت امتحاني خردادماه محروم مي دانش -     
  كور را در شهريورماه امتحان دهند.مذ
ابالغ شده است، منظور از  3/2/80 تاريخ 8/155/120كه طي شماره  23/12/79 تاريخعالي آموزش و پرورش  شورايكميسيون معين 254به استناد مصوبه جلسه  ـ3

  باشد. صفر مي متحانات،ا باطل نمودن
آمـوز   آموزي كه پس از انجام امتحانات خردادماه  بجاي دانـش  مجازات تخلف امتحاني دانش 4/11/79 تاريخعالي  شورايكميسيون معين  250به استناد مصوبه جلسهـ 4

ممتحنـه بـه اداره    هيئتدر امتحانات داخلي توسط مدير و در امتحانات نهايي توسط  كند، (ارسال گزارش از تخلف انجام شده ديگري در امتحانات شهريورماه شركت مي
  شود. محل جهت معرفي به مراجع قضايي) تعيين ميرش آموزش و پرو
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  و مـدارك   پرونـده   تحويـل  باشـد   شـده   محـروم   متوسطه  سوم  سال  بعدي  نوبت  نهايي  از امتحان  فرد متخلف  چنانچه ـ 8  ماده
 5. مجاز نيست  محروميت  اتماماز   تا قبل  وي  تحصيلي

 . است  بوده  آن در  شركت  به مجاز  محروميت از  قبل آموز دانش  كه  است  امتحاني  فرصت  يناول نوبت، از منظور ـ  تبصره
  بـه   رسـيدگي   كميسيون  عهده  به  نهايي  و در امتحانات  مدرسه  شوراي  عهده  به  داخلي  در امتحانات  تخلف  به  رسيدگي ـ9  ماده

 . است  نهايي  امتحانات  تخلفات
 بود. خواهد  مدارس  اجرايي  نامه برابر آيين  مدرسه   شوراي  اعضاي  تركيب ـ1  تبصره

و چهار نفر ديگر   تصحيح  حوزه  از روساي  يكي  شامل  نهايي  امتحانات  تخلفات  به  رسيدگي  كميسيون  اعضاي  تركيب ـ2  تبصره
  نهـايي   مـذكور در امتحانـات    كميسـيون   اعضاي بود. ) خواهد اجرا و تصحيح  هاي (حوزه  ممتحنه  هيئت  ضاياع  از بين
  دوره  نهـايي   و در امتحانـات   منطقـه   پـرورش  و  آمـوزش   اداره  موافقـت  و  امتحانات  پيشنهاد مسؤول  به  راهنمايي  دوره

مدير  شوند. مي  انتخاب  استان  پروررش و  آموزش  مدير كل  و موافقت  امتحانات  مسؤول  پيشنهاد كارشناس  به  متوسطه
 را بـه   متوسـطه   دوره  نهـايي   امتحانـات   تخلفـات   به  رسيدگي  كميسيون  تواند تشكيل مي  استان  پرورش و  آموزش  كل

 نمايد.  تفويض شهرستان هايا   مناطق 
 ، محروميت  دفعات ،شود  محروم  امتحان  نوبت چند يا  يك از  امتحان در  تخلف  علت  به  فردي  نانچهچ واحدي، نظام درـ 10 ماده

 شود. مي  محسوب  دوره  آن در  وي  مشروطي و  تحصيلي مجاز  هاي نوبت جزو
 در  مجـازات   نـوع   تعيـين  نباشـد،   انطبـاق   قابـل   نامـه  آيـين   از موارد ايـن   يك  هيچ با  گيرد كه  صورت  تخلفي  چنانچه ـ11  ماده

  امتحانـات   تخلفـات   بـه   رسـيدگي   كميسـيون   عهده  به نهايي  امتحانات در و  مدرسه  شوراي  عهده  به  داخلي  امتحانات
 بود. خواهد  نهايي

 مـدير  . است االجرا الزم اعضااكثريت  رأي با  نهايي  امتحانات  تخلفات  به  رسيدگي  كميسيون و  مدرسه  شوراي  مصوبات ـ12  ماده
  برساند.  وي  ولي يا آموز دانش  اطالع  به را  صادره آراء  است  موظف  مدرسه

  باشد توسط معاونت نمي  نامه آيين  با اين  انطباق  قابل  كه  كاردانش  شاخه  مهارتي  دروس  امتحاني  تخلفات  موارد خاص ـ13  ماده
 6خواهد شد.  ابالغ  و پرورش  آموزش  عالي شوراي  معين  كميسيون  از تصويب  و پس  تهيه  آموزشي

  اطـالع   بـه  را  نامه آيين  اين مفاد  نحو مقتضي  به  امتحانات  از برگزاري  قبل موظف انداجرا   حوزه  رئيسو   مدير مدرسه ـ14  ماده
 آزاد برسانند.  و داوطلبان  آموزان دانش

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
 (نظام جديد و فعلي) است. ماده فوق ناظر بر امتحانات نهايي سال آخر متوسطهعالي آموزش و پرورش  شورايدبيرخانه  22/2/78 تاريخ 8/89/120برابر نامه شماره  ـ5
ابـالغ   27/4/78 تـاريخ  8/545/120كه طي شـماره   14/2/1378تاريخ  عالي آموزش و پرورش شورايو هفتمين جلسه كميسيون معين  و نود به استناد مصوبه يكصد ـ6

  شده است.
نامـه رسـيدگي بـه تخلفـات امتحـاني مصـوب        باشد با متخلفين آزمونهاي مذكور برابـر آيـين   آموزش و پرورش درصورتي كه برگزاري آزمون دروس مهارتي در اختيار  ـ

  ←شود. رفتار مي 24/10/1377 تاريخش و پرورش عالي آموز شوراي 630جلسه
آموز يا داوطلب آزاد مرتكب  نباشد و بعد از برگزاري آزمون دروس مهارتي ثابت شود كه دانشآموزش و پرورش در صورتي كه برگزاري آزمون دروس مهارتي در اختيار  ـ

 شود. اقدام مي آن هاها، نسبت به حذف  و در صورت ثبت نمرههاي دروس گواهينامه مهارتي مربوط خودداري  تخلف شده است، از ثبت نمره
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 گردد. لغو مي  قبلي مغاير  مقررات  كليه ، نامه آيين  اين  باتصويب ـ15  ماده

 24/10/77  تـاريخ   پـرورش  و  آموزش  عالي شوراي  جلسه  امين سي و ششصد در  امتحاني  تخلفات  به  رسيدگي  نامه آيين : موضوع
  شود.  گذاشته مورد اجرا  به  است  صحيح رسيد.  تصويب  به

  
  نحوه برخورد با دانش آموزان وداوطلبان آزاد متخلف درامتحاناتانواع تخلفات و 

  نوع تخلف  نوع امتحان دوره تحصيلي  مجازات

ف
دي

ر
  

يادداشـت و سـاير    ،جـزوه ، همـراه داشـتن كتـاب   ـ   امتحانات ابتدايي  معلم نظر كسرنمره درس با شفاهي و تذكر
  جلسه امتحان  در 7وسايل غيرمجاز

1  

  امتحانات داخلي راهنمايي  شوراي مدرسه نظر درس بانمره  كسر شفاهي و تذكر

  امتحانات نهايي راهنمايي  شود. نمره درس صفر مي

  امتحانات داخلي متوسطه    شود. نمره درس صفر مي
  امتحانات نهايي متوسطه    شود.   صفر مي درس نمره

گذاشـتن هرنـوع عالمـت روي ورقـه امتحـاني بـه       ـ   امتحانات ابتدايي  ـ
  استفاده  ءمنظور سو

2  
  امتحانات داخلي راهنمايي  ـ

  امتحانات نهايي راهنمايي  شود. نمره درس صفر مي

  امتحانات داخلي متوسطه    ـ
  امتحانات نهايي متوسطه  شود نمر درس صفر مي

 ،جـزوه  ،اسـتفاده يـا اقـدام بـه اسـتفاده از كتـاب       ـ  امتحانات ابتدايي  نمره درس بانظر شوراي مدرسه   كسر
  ساير وسايل غيرمجاز يادداشت و

پاسخگويي به سؤاالت امتحاني ازطريق نگاه كردن  ـ
صحبت كـردن   آموزان ديگر يا به ورقه امتحاني دانش

  آن ها با
  ي مشابه  ها روش ردوبدل كردن يادداشت و ـ

3  

  راهنماييامتحانات داخلي   شود. نمره درس صفر مي

  امتحانات نهايي راهنمايي  شود. نمره درس صفر مي

  امتحانات داخلي متوسطه    شود. نمره درس صفر مي
 شـركت در  از نهـايي باطـل و   امتحانات انجام شـده اعـم از داخلـي و   

  شود. امتحان بقيه دروس همان نوبت محروم مي
  امتحانات نهايي متوسطه  

  
  بيرون بردن ورقه امتحاني  ـ  امتحانات ابتدايي  شود. نمره درس صفر مي

  موز ديگر آ نوشتن ورقه امتحاني براي دانش ـ
          اســتفاده از ورقــه امتحـاني نوشــته شــده توســط   ــ 

  موز ديگر آ دانش
  تعويض اوراق امتحاني  مشاركت در ـ

4  
  امتحانات داخلي راهنمايي  شود. نمره درس صفر مي

  امتحانات نهايي راهنمايي  شود. صفر ميانضباط  نمره درس و

  امتحانات داخلي متوسطه    شود. انضباط صفر مي نمره درس و

 شـركت در  از نهـايي باطـل و   امتحانات انجام شـده اعـم از داخلـي و   
  شود   امتحان بقيه دروس همان نوبت محروم مي

  امتحانات نهايي متوسطه

فرستادن شخص ديگري به جاي خـود بـه جلسـه     ـ  امتحانات ابتدايي  شود. انضباط صفر مي نمره درس و
  امتحان 

  حوزه امتحاني  يا جلسه نظم اخالل در ـ
 شـده و  ءافشا يا استفاده از سؤاالت امتحاني افشـا  ـ
   ءافشا مشاركت در يا

5  

  امتحانات داخلي راهنمايي  شود. انضباط صفر مي نمره درس و

داوطلبـان   و بزرگسـاالن مـورد   در نمره كليه دروس صفر و
  گردد. صالح گزارش مي آزاد موضوع به مراجع قضايي ذي

  امتحانات نهايي راهنمايي
  

  امتحانات داخلي متوسطه  نمره درس وانضباط صفر مي شود.

نمره كليه دروس صفر 
8

امتحانات نوبت بعـدي   متخلف از و

صـالح   موضـوع بـه مراجـع قضـايي ذي     شـود و  محروم مي
  گردد. مي گزارش

  امتحانات نهايي متوسطه 

شود. مي عمل  متوسطه  دوره  داخلي  همانند امتحانات  دانشگاهي  پيش  دوره  توضيح: در مورد امتحانات
 9

 
  

 

                                                           
 سـيم و  ه، بـي حهمـراه داشـتن اسـل    ابالغ شده است. 18/7/79 تاريخ 8/1854/120كه طي شماره  5/7/79 تاريخعالي  كميسيون معين شوراي240جلسه  برابر مصوبه ـ7

  شد. رديف يك جدول فوق برخورد خواهد متخلفين برابر با موارد مذكورصورت عدم رعايت  در نيست. جلسات امتحاني مجاز تلفن همراه در
ابـالغ شـده اسـت،نمره صـفر منحصـربه مـواد        24/6/78 تاريخ 8/2055/120كه طي شماره  16/6/78 تاريخعالي  كميسيون معين شوراي212به استناد نظريه جلسه  -8

  دبودامتحاني همان نوبت امتحاني است وشامل نوبت هاي قبلي نخواه
آمـوزان متخلـف دوره    مجـازات دانـش  « 20/11/83 تاريخ 9/9258/120به شماره ابالغي   14/11/83 تاريخشوراي عالي كميسيون معين 333به استناد مصوبه جلسه  -9

آموزان متخلـف   مجازات دانش» «واهد بود.آموزان گروه متوسطه (حسب مورد در امتحانات داخلي و نهايي) خ دانشگاهي در امتحانات دوره مذكور برابر مجازات دانش پيش
  ».دانشگاهي (روزانه) در امتحانات هماهنگ همانند امتحانات داخلي دوره متوسط خواهد بود مراكز پيش
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