
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مصوبات مجموعه

 وپرورشآموزشیعالرایشو 



 

 شناسنامه



 

 فهرست

 اهداف

 صفحه خیتار جلسه موضوع فیرد

 10 03/7/77 626 رانیایاسالمیجمهورپرورشوآموزشیاهداف كل 1

 16 22/2/72 647 ییابتدا دورهاهداف  2

 21 22/2/72 647 یلیتحص ییراهنما دورهاهداف  0

 26 22/2/72 647 متوسطه دورهاهداف  4

 هااساسنامه

 صفحه تاریخ جلسه موضوع ردیف

 00 03/11/66 330 زانآموفرهنگی و تربیتی دانشهای كانوناساسنامه  1

 07 2/7/62 314 ثارگرانیا مدارساساسنامه  2

 43 13/11/73 306 یقیتطب یآموزش مجتمعاساسنامه  0

 40 13/7/72 361 (موزش و پرورش)وابسته به وزارت آیو علوم ورزش یبدنتیترببیرستان داساسنامه   4

 46 2/13/73 103 یاریرشته به كاردانشهای دبیرستاناساسنامه  3

 31 12/1/76 604 مدارس شبانه روزیاساسنامه  6

 33 6/7/76 210 ( قرآن)خانه دارالقرآن اساسنامه 7

 32 0/0/72 203 میالكردارالقرآن یآموزش یو محتوا یدرسها، مواد برنامه 6

 60 26/11/62 622 دبستانیدوره پیشاساسنامه  2

 63 23/4/64 724 اساسنامه مدارس ورزش 13

 73 22/3/67 772 رانیا یاسالم یجمهوریالمللنیمدارس باساسنامه  11

 70 17/6/77 623 شوردر خارج از ك یالمللنیب آموزشی س مجتمعیمجوز تاس 12

10 
های وابسته به دستگاه یو پرورش یمدارس و مراكز آموزشاساسنامه 

 یعمومهای ر نهادیو سا یدولت
724 0/6/66 73 

 72 1/6/23 647 ینمونه دولت مدارساساسنامه  14

 62 11/12/20 236 مدارس عشایریاساسنامه  13

 66 17/0/23 202 آموزیسراهای دانشپژوهشاساسنامه  16



4      مجموعه مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش 

 هانامهآیین

 صفحه تاریخ جلسه موضوع ردیف

 22 20/1/66 11 رانیازبان كانوننامه آیین 1

 130 6/12/71 330 ارزشیابی درس تربیت بدنینامه آیین 2

 136 03/11/70 114 جانبازان به یافتخار پلمید یاعطا نامهآیین  0

 113 12/2/76 140 یخارج یمدارس كشورها یلیحصت مدارك یابیارزش نامهآیین 4

3 
به اداره كل  یخارج یلیتحص مدارك یابیارزشون یسیانتقال كم

 آموزش و پرورش مدارس خارج از كشور
644 16/13/76 117 

 112 0/2/77 623 یدولت در مدارس برنامه فوق یوپرورش یآموزش خدمات ارائهنحوهنامه آیین 6

 122 20/4/77 163 آموزاندانش یتابستان هایفعالیت نامهیینآ  7

 123 20/4/77 163 الزحمه امتحاناتپرداخت حق نامهآیین 6

 126 23/11/77 172 الزحمه به عوامل اجرایی امتحاناتدستورالعمل نحوه پرداخت حق 2

 144 13/13/77 622 كشور برگزاری امتحانات داوطلبان آزاد) متفرقه ( خارج از نامهآیین 13

 147 24/13/77 603 رسیدگی به تخلفات امتحانی نامهآیین 11

 132 24/4/76 606 المللیهای آموزشی بینامتحانات مجتمع نامهآیین 12

 162 6/6/76 641 یخارج اتباع ژهیو یرانتفاعیغ مدارس سیتأس نامهآیین  10

 164 26/2/72 4 یخارج اتباع ژهیو یرانتفاعیغ مدارس سیتأس نامهینیآ ییاجرادستورالعمل 14

 173 23/3/72 632 مدارس ییاجرا نامهنییآ 13

16 
دوره متوسطه بزرگساالن و داوطلبان آزاد داخل  ینامه آموزشنییآ

 سالی ـ واحدی(كشور )شیوه نیم
666 0/6/63 234 

 202 20/12/63 672 یآموزدانش مجلس لیتشك نامهآیین 17

 240 7/6/61 677 های درسی شاخه كاردانشتشكیل كمیته برنامه نامهآیین 16

12 
آموزان با ر كودكان و دانشیـ فراگقییپرورش تلفوآموزش نامهآیین

 ژهیو یازهاین
704 10/4/63 244 

 247 26/4/66 733 یلیتحص ییدوره راهنما یتیو ترب یلیتحص یابیارزش نامهآیین 23

21 
آموزان با خاص دانش یادوره متوسطه حرفه یآموزش نامهآیین
 262 0/7/66 730 ژهیو یازهاین

 263 22/6/66 733 یخارج اتباع مدارس سیتأس نامهآیین  22

20 
وه یآموزش از راه دور به ش یلیتحص ییدوره راهنما یآموزش نامهآیین
 263 26/6/67 763 یواحد یسالنیم

 030 26/6/67 763 متوسطه آموزش از راه دور دوره یآموزش نامهنآیی 24

 001 26/6/67 763 آموزش از راه دور یدانشگاهشیدوره پ یآموزش نامهآیین 23

26 
 ییبه شیوه مدیریت هیئت امنا یمردم یهاتوسعه مشاركت نامهآیین

 046 1/2/66 766 در مدارس
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27 
 ییدوره ابتدا یتیو ترب یلیشرفت تحصیارزشیابی پ نامهآیین
 033 23/3/66 720 (یفیتوص یابی)ارزش

 063 2/6/62 626 نامه ساماندهی منابع آموزشی و تربیتی )مواد و رسانه(آیین 26

 062 20/2/62 603 های آموزشی و پرورشی روستایی و عشایریمجتمع نامهآیین 22

 073 17/0/23 641 های آموزشی و پرورشیمجتمع نامهآیین 03

 060 2/0/21 661 اندازی مدارس قرآنینحوه راه نامهآیین 01

 067 0/3/21 664 ) بزرگساالن و داوطلبان آزاد(دانشگاهیآموزشی دوره پیش نامهآیین 02

 431 22/2/20 623 های چند پایهكالس نامهآیین 00

 430 22/4/24 214 های آموزشی و تربیتیگروه نامهآیین 04

 436 16/6/24 217 ساماندهی صدور و تایید مدارك تحصیلی دانش آموزان نامهآیین 03

 436 7/11/24 0 ساماندهی وظایف و اختیارات كمیسیون های خاص نامهآیین 06

07 
مناطق  تشكیل كمیسیون خاص در ادارات آموزش و پرورش نامهآیین

 و نواحی
644 16/13/76 420 

 426 6/6/72 206 دانش آموزان یهای تحصیلروندهپنامه رسیدگی به مشكالت شیوه 06

 406 24/12/24 227 نامه هدایت تحصیلی دانش آموزانآیین 02

 442 17/0/23 202 آموزشی دوره دوم متوسطه)روزانه( نامهآیین 43

 474 12/7/26 12 سالی واحدینامه آموزشی دوره دوم متوسط شیوه نیمآیین 41

 تیهای درسی و تربیبرنامه

 صفحه تاریخ جلسه موضوع ردیف

 331 22/4/74 364 ییابتدا در دوره یبدن تیترب درس سیتدر تیوضع 1

 332 2/6/61 676 آلمانی، فرانسوی، ایتالیایی، اسپانیولی و روسی خارجی هایآموزش زبان 2

0 
اصول و چارچوب برنامه و فعالیت های آموزشی و پرورشی دوره پیش 

 یژه مربیان و دست اندر كاران(دبستانی) و
773 23/4/67 330 

4 
های آموزشی و پرورشی دوره پیش راهنمای تفصیلی برنامه و فعالیت

 دبستانی
-- -- 337 

 362 12/11/62 600 ساختار آموزشی مرحله اول آموزش بزرگساالن )نهضت سوادآموزی( 3

 366 3/12/62 604 ساماندهی زمان آموزش در دوره ابتدایی 6

7 
اهداف كلی، اهداف برنامه های درسی و جداول مواد درسی پایه ششم 

 362 1/13/23 632 ابتدایی

 371 20/0/21 662 درسی مرحله اول آموزش بزرگساالنچارچوب و كلیات برنامه 6

2 
طرح جامع تقویت و تعمیق فرهنگ اقامه نماز در مراكز آموزشی و 

 376 20/11/21 672 تربیتی

 362 20/2/22 663 اول متوسطه دوره واد درسی و ساعات تدریس هفتگی پایه اولجدول م 13

 360 13/12/24 226 جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دوره دوم متوسطه 11



6      مجموعه مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش 

 های ارزشیابی نظام آموزش و پرورششاخص

 صفحه تاریخ جلسه موضوع ردیف

 320 20/11/66 763 نظام آموزش و پرورش یابیارزش یهاشاخص 1

 630 13/7/22 666 نشانگرهای ارزشیابی نظام آموزش و پرورش و استانداردهای آن 2

 توسعه و اسناد تحولی

 صفحه تاریخ جلسه موضوع ردیف

 602 0/6/60 713 توسعه آموزش و پرورش در عصر فناوری اطالعات و ارتباطات 1

2 
های مورد نظارت و محور ، نظامریزیتدوین چهارچوب نظام برنامه

 انتظار از یک برنامه پنج ساله توسعه آموزش و پرورش
723 10/11/60 643 

 641 1/0/66 747 سند توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات در آموزش و پرورش 0

 642 22/2/23 631 نحوه استقرار نظام جدید آموزشی 4

 631 26/6/21 672 برنامه درسی ملی جمهوری اسالمی ایران 3

 667 6/0/22 661 های تحصیلی نظام آموزشی جدیدها و پایهوین دورهعنا 6

7 
برنامه زیرنظام تامین فضا، تجهیزات و فناوری نظام تعلیم و تربیت 

 666 24/0/23 200 رسمی عمومی

 ایثارگران

 صفحه تاریخ جلسه موضوع ردیف

 732 2/7/71 347 معلم تیبتر ید دانشسراهایشه آموزاندانش به یافتخار پلمید یاعطا 1

 732 23/0/74 360 دیشه آموزاندانش افتخار به پلمید یاعطا 2

 711 16/4/77 620 ثارگرانیامدارس  آموزاندانش لیتحص ادامه نحوه 0

 712 6/12/77 602 یآموزش التیثارگران از تسهیا ضوابط استفاده 4

3 
 ییراهنما ساله سه دوره التیتحص انیپا یافتخار نامهیگواه یاعطا

 تحصیلی به شهدای بزرگسال نهضت سواد آموزی
602 6/12/77 714 

 713 10/7/76 214 ثارگرانیا در مدارس یلیتحص ییراهنما سوم هیپا یط قبولیشرا 6

 716 14/4/72 203 كاردانش و باالتر در شاخه %73 و جانبازان آزادگان لیتحص نحوه 7

6 
 سوم و باالتر در سال %73 آزادگان و جانبازان لیتحصمجوز ادامه 
 ثارگرانیا د مدارسیجد نظام متوسطه

243 22/2/72 717 

2 
شان یا آزادگان، جانبازان، خانواده معزز یبرا یالت آموزشیجاد تسهیا

 و خانواده معظم شهدا
702 16/6/63 716 
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 تأسیس و اداره مدارس

 صفحه تاریخ جلسه موضوع ردیف

 721 7/6/61 677 رف اسالمیاهای علوم و معنحوه تاسیس دبیرستان 1

2 
با عنوان  نحوه تاسیس دبیرستان خاص در رشته ادبیات و علوم انسانی

 دبیرستان فرهنگ
714 3/6/60 724 

 723 26/4/64 723 چگونگی اداره مدارس ماندگار 0

 727 12/3/64 031 گارشیوه نامه انتخاب مدارس ماند 4

 شوراهای آموزش و پرورش مناطق

 صفحه تاریخ جلسه موضوع ردیف

 707 0/6/77 173 كشور مناطق و پرورش آموزش یشوراها فیاعضا و وظا بیترك 1

2 
 یآزاد تجار و پرورش مناطق آموزش یشوراها فیاعضا و وظا بیترك

 یو صنعت
602 6/12/77 743 

 742 23/11/63 671 قشم منطقه و پرورش موزشآ یشورا 0

 سایر مصوبات

 صفحه تاریخ جلسه موضوع ردیف

 747 23/4/62 311 یخارجاتباع  یلیتحص مدارك لیمجوز صدور و تحو 1

 747 12/6/71 346 زمان شروع سال تحصیلی و امتحانات مناطق عشایری 2

 746 14/1/72 67 هیمعل یهاحوزه طالب لیتحص ادامه نحوه 0

 733 22/13/72 636 غیرایرانی مركز جهانی علوم اسالمی طالب لیتحص ادامه نحوه 4

 731 01/0/63 660 سازمدرسه نیریاز خ لیتجل 3

 732 22/1/61 670 شرایط احراز مدیریت مدارس 6

 736 21/7/60 710 اصول حاكم بر ارزشیابی پیشرفت تحصیلی 7

 732 20/1/64 722 ستمرار اجرای پرسش مهرتاكید بر ا 6

2 
كه  یافراد یبرا )دارای معدل(ان دوره متوسطهینامه پاینحوه اخذ گواه

 اندل كردهیقبالً در دوره متوسطه تحص
722 2/12/64 732 

 761 23/13/66 736 ن نظام جامع مشاركت در آموزش و پرورشیاصول حاكم بر تدو 13

 762 0/2/67 764 ری اسالمی ایرانطراحی نظام معلمی جمهو 11

12 
های وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسالمی اهداف و خط مشی

 المللیای و بینایران در مبادالت منطقه
763 17/2/67 762 

10 
گذاری و هماهنگی تحقیق و توسعه وزارت تشكیل شورای سیاست

 آموزش و پرورش
773 23/4/67 763 

 766 14/6/67 772 ایهای حرفهمدرك تحصیلی مهارتادامه تحصیل دارندگان  14



8      مجموعه مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش 

 766 26/6/67 763 انجام تحقیق از عملكرد مراكز آموزش از راه دور 13

16 
ارزشیابی  المللیای و بینطراحی و مشاركت در مطالعات ملی، منطقه

 و اجرا و كاربست نتایج آن پیشرفت تحصیلی
763 10/12/67 767 

 762 27/13/23 634 اسالمی -ملی هایمدارس در مناسبتسراسری زنگنواختنساماندهی 17

 773 26/3/24 213 نحوه ترمیم و ارتقا دروس امتحان نهایی فارغ التحصیالن دوره متوسطه 16

 771 26/3/24 213 نحوه ادامه تحصیل دانش آموزان دوره متوسطه سالی واحدی 12

 772 03/1/23 222 سوگند نامه معلمی 23

 774 17/0/23 202 پرورش وش آموز های برتر دریات نظام تربیت استعدادكل 21

22 
 اول دوره یو جدول مواد درسی و نوع ارزشیابی پایان هانامهآیین

 متوسطه
241 2/12/23 776 

20 
واگذاری اختیار تصویب برخی از مقررات به كمیسیون معین شورای 

 وپرورشعالی آموزش
241 2/12/23 772 

 هاپیوست

 صفحه تاریخ جلسه موضوع ردیف

 760 -- -- وپرورشتاریخچه تشكیل شورای عالی آموزش 1

 763 -- -- وپرورشآموزش یعالیشورا لیقانون تشك 2

 721 -- -- آیین نامه داخلی شورای عالی آموزش و پرورش 0

 724 27/6/22 666 شورای عالی آموزش و پرورش هایآیین نامه كمیسیون 4



 

 

 مقدمه
عنوان نهاد مولد سـرمایه انسـانی و اجتمـاعی، رسـالت خطیـر و سـتر        وپرورش بهآموزش

هـای  هـا و توانمنـدی  تربیت نسل امروز و فردای جامعه را برعهده دارد تا بـا اسـتفاده از ظرفیـت   
پذیری نسل جوان را مبتنی بر فلسـفه تعلـیم و تربیـت اسـالمی فـراهم آورد       خود، زمینه تربیت

این رسالت مهم نیازمنـد تـدارك و تـأمین بایسـته و شایسـته نیـروی انسـانی، محتـوای          تحقق
هـا و فراینـدهای كارآمـد و اخـربخش     ، روش، فضا و تجهیزات، مدیریت و راهبرد تربیتیآموزشی
، قوانین و مقـررات آموزشـی و تربیتـی    های مؤخر در فرایند تعلیم و تربیتباشد  یكی از مؤلفهمی

 آورد ها را فراهم میستر حقوقی و قانونی تحقق اهداف و مأموریتاست كه ب
تــاری   ،یاســالم یپــرورش براســاس قــانون مصــوب مجلــس شــوراوآمــوزش یعــالیشــورا

 یهااستیس و متوسطه در چارچوب یپرورش عموموآموزش یگذاراستیمرجع س 22/7/1061
 یهـا یمشـ ن خـط ییفه دارد با تعیشود و وظین و مقررات موضوعه محسوب مینظام و قوان یكل

 یابی، ارزشـ ی، انضـباط یب مقـررات آموزشـ  ی، تصـو یتیو ترب یدرس یهابرنامه بی، تصویآموزش
بـه اهـداف نظـام     یابیت دسـت یـ هـا و در نها اسـت یس یاجـرا  یبرا یقانون یمدارس و     بسترها

 پرورش را فراهم آورد وآموزش
ــدو ــند تحــول بنین وتصـــویبات ــب س ــوزشیادی ـــورون آم ــرورش، مام ــورایپ ــالیت ش  یع
 بسـتر فـه دارد تـا   یوظ یعـال ین سند، شـورا یافت  براساس مفاد ای یاوپـرورش ابعاد تازهآموزش
از  یآموزان بـه مراتبـ  دانش یابین و دستیوپرورش نوتحقق اهداف آموزش یبرا یو حقوق یقانون
ن و یه قـوان یـ ن منظر، كلیاز ا د یمصوبات نظارت نما یبه را فراهم آورد و برحسن اجرایات طیح

 و یبـازنگر  یتـ یتربیكـرد فرهنگـ  ین و بـا رو یادید براساس مفاد سند تحول بنیمقررات موجود با
  ن شوندیو اصول تدو ین مبانیت همید بارعایمصوبات جد

ت یـ ترب یز كشـور در راسـتا  یـ بـه فرزنـدان عز   یتـ یو ترب ید عرضة خدمات آموزشـ یتردیب
، یو ملـ  ینـ ید یهـا ، خـالق و وفـادار بـه ارزش   نیو كار آفـر  ، كارآمدقو متخل شهروندان مؤمن

باشد  یتیو ترب یكننده تحقق اهداف آموزشتیگر و تقولیاست كه تسه ینیب قوانیازمند تصوین
هـا،  ها، مهـارت یاز توانمند یریگبهره ت بتوانند بایم و تربیاندركاران نظام تعلان و دستیتا مجر

ت یمسئول یفاین و مقررات به ایش و در چارچوب قوانیخو یاحرفه یهاها و صالحیتشایستگی
 یهـا افتـه یها، دگاهیها و دشهیها، اندآرمان ین و مقررات، تجلیگر، قوانیخود بپردازند  از سوی د

نظران است كه پس از ات مسئوالن و صاحبیتجربو ، فرهنگ حاكم در جامعه، یو پژوهش یعلم
د  لذا اعتبـار و  شویاالجرا ممخاطبان خود الزم یرسد و براب مییتصوكارشناسی به  یهایبررس
نـد تحقـق اهـداف نظـام     یفرآدان اجـرا و  یم در هاآن یزان اخربخشین و مقررات به میقوان ییروا

دارد و مشروعیت و اعتبار خویش را از میزان انطباق با مبانی نظـری و فلسـفی    یبستگ یآموزش
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ای جامعه و مدارس و میزان مقبولیت در نـزد مجریـان و كارشناسـان    هتعلیم و تربیت و واقعیت
 آورد دست میمجرب و كارآزموده به

، یفكـر  یهاانی، بنیم نظریاز مفاه یاریبس ،یر كنونیمتحول و متغ یایكه در دننیانظر به
 یر و دگرگـون ییـ ت، دسـتخوش تغ یـ م و تربیحاكم در حوزه تعل یهاكردها، كاركردها و روشیرو
و « زمـان  یازهـا یط و نیشـرا »ر عوامل، با درك یسا ید همپایز باین و مقررات نیده است، قوانش

روزآمـد شـوند و امكـان تحقـق اهـداف      « تحوالت محیطی»و « یتیترب یاصول و مبان»التزام به 
ر یـ ن رسـالت خط یـ انجام ا فراهم آورند  یجامعه اسالم یامروز و فردا یرا برا یتیو ترب یآموزش

و  ینـد بررسـ  یرو در فرآنیـ از ا نظران است نفعان و صاحبیو مشاركت تمام ذ یهمراهازمند ین
ربـط  یدفـاتر ذ  یاخذ نظـرات كارشناسـ  ران و معلمان و یجلب مشاركت مدها، باب موضوعیتصو

 یعـال یمربوط، موضوع در صحن علنـی شـورا   یهاونیسیو بررسی در كموپرورشوزارت آموزش
 گیرد  و تصویب نهایی قرار می سیروپرورش مورد برآموزش
وپـرورش، مصـوبات   آمـوزش  یعـال یل شـورا یقـانون تشـك   3كـه براسـاس مـاده    ییجااز آن
سـته  یاالجراسـت، شا ربـط الزم مؤسسـات ذی  یشورا بـرا  یارات قانونیدر حدود اخت یعالیشورا

ن پـرورش، ضـم  ومدارس و مسئوالن محترم آمـوزش  كوشو معلمان سخت ران محترمیاست مد
ن یجانبـه مصـوبات و قـوان   ق و همـه یـ دق یاجـرا  ی، براآشنایی هر چه بیشتر با قوانین و مقررات

 از پیش فراهم آید  اهتمام الزم را مبذول دارند تا زمینه تحقق اهداف نظام آموزشی بیش
و پـرورش برعهـده شـورا و    آمـوزش  یعـال یر مصـوبات شـورا  یالزم به ذكر اسـت كـه تفسـ   

از  یح، ضـمن خـوددار  ین و توضـ یـی از بـه تب یـ ا نیو در صورت بروز ابهام  ن استیون معیسیكم
 ند ی، استفسار نمارخانه این شورایر، موضوع را از دبیهرگونه تفس

 یعالیرخانه شورایآنان با دب ید مشاركت و مساعدت مسئوالن محترم و همكاریتردیب
 ییبر ضمانت اجرا ـ دار استدهمصوبات شورا را عه یپرورش ـ كه نظارت بر حسن اجراوآموزش
 مصوبات خواهد افزود  یش اخربخشیو افزا

، همكـاران  هـا ونیسـ یو كم یعـال یمحترم شـورا  یمانه از اعضایدر پایان ضمن سپاس صم
شود كه مجموعـه  یادآور می نژاد،یاحین ریحس یقاآو باالخص  كنندگانتدوینویژه دبیرخانه به

پایـان  باشد كـه تـا   وپرورش میآموزش یعالیورد عمل شوراحاضر شامل آن دسته از مصوبات م
 و پرورش ابالغ شده است  به وزارت آموزش1026سال 
  خواستارم یاسالم یق همگان را از خداوند متعال در خدمت به نظام مقدس جمهوریتوف
 
 

 دینو یمهد
پرورشوآموزش یعالیركل شورایدب  

 



 

 اهداف 





    01وپرورش   اهداف کلی آموزش

 رانیا یاسالم یجمهور وپرورشآموزش یكل اهداف
 22/8/7077خ یتار 8/0037/723ـ شماره ابالغ 03/7/7077خ یتار 626 جلسه مصوب 

بـه   ییغا هدف نی  ااست یاله قرب به دنیرس ،یاسالم تیو ترب میتعل در نظام انسان كمال

 شود:یم میر تقسیز اهداف

 یاعتقاد ـ اهداف الف

  ییجوقتیحق هیروح تیو تقو یو خداشناس یخودشناسبرای  مالز نهیجاد زمیا -1

 و سـنت  میكـر  قـرآن  براساس یاله نشیو بسط ب اسالم یمبان و اعتقاد به مانیا تیـ تقو2

روان یـ در مـورد پ  یاساسـ قـانون   10و 12اصول ( با مراعات)ع نیمعصوم ( و ائمهامبر)صیپ

  ینیدهای تیو اقل یاسالممذاهب 

ت یـ حاكم نیا و اعمال و انسان خداوند بر جهان مطلق تیحاكم رشیپذ هیروح ـ پرورش0

  هیفق تیوال اصل براساس در جامعه

 یاخالق ـ اهداف ب

 یخـدا و تقـوا   بـه  مـان یا براسـاس  یاخالق و مكارم لیو رشد فضا نفس بیو تهذ هیـ تزك1

  یاسالم

  یاسالم و آداب احكام به یعمل و التزام یتعبد اله هیروح رشـ پرو2

  تیشخص و استقالل نفس اعتماد به هیروح ـ پرورش0

  نفس عزت ختنیو برانگ یاخالق كرامت احساس تیـ تقو4

 ز یآممسالمت یستیو همز یانسان عواطف متعادل ـ پرورش3

 نضباط و ا نظم هیروح ـ پرورش6

  كاذب و مشاغل ، بطالتیكارگیبا ب مبارزه هیروح ـ پرورش7

 یآموزشیعلم ـ اهداف پ

 ، نقد و ابتكار و تعمق یو تفكر، بررس ق، تعقلیتحق هیروح تیـ تقو1

 مستمر  تیو ترب و تعلم میتعل هیروح ـ پرورش2

 فرد و جامعه  یاعتال جهتافراد در های استعداد تیو هدا ـ شناخت، پرورش0
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شـبرد  یمنظـور پ  بـه  یاله اتیآ عنوان به عتیطب نیو قوان نشیآفر اسرار جهان ـ شناخت4

  یبشر و تجارب دانش و معرفت

 و آمـوزش  رانیـ ا مـردم  مشـترك  یو خط رسم زبان عنوان به یو خط فارس زبان جیـ ترو3

  یاسالم و معارف با قرآن ییبه منظور آشنا یزبان عرب

  از فرد و جامعهیموردنهای و مهارت و فنون علوم ـ توسعه6

  و مطالعه یخوانكتاب هیروح ـ پرورش7

  یگروههای تیدر فعال یو همكار مشاركت هیروح ـ پرورش6

 یهنر یفرهنگ ـ اهداف ت

  یشناسییبایو ز یهنر مختلفهای و استعداد ذوق تیو هدا ، پرورششناخت -1

  یاله مظاهر جمال عنوان به نشیآفر جهانهای ییبایز ـ شناخت2

  مناسب یو جهان یملهای و هنر یهنر اسالم ـ شناخت0

  یخیو تار یهنر یفرهنگ راثیحفظ م هیروح ـ پرورش4

 كشور  یو اجتماع یمل نر و مظهر وحدتذوق ه گاهجلوه عنوان به یفارس ادب ـ شناخت3

 ران یا یاسالم جامعه مطلوب و سنن و آداب فرهنگ ـ شناخت6

  یمنحط و خراف احتراز از رسوم هیروح تیـ تقو7

 معاصر  د بر فرهنگیبا تأك و جهان رانیاسالم، ا و تمدن و فرهنگ  یتار ـ شناخت6

 یاجتماع ـ اهداف ث

  یاسالم و اخالق حقوق هیبرپا و روابط خانواده از قداست یپاسدار هیروح شـ پرور1

 از آن  یو پاسدار یقسط اسالم به دنیبخش تحقق هیروح ـ پرورش2

  آنت یو تقو یو فرهنگ یمل یو همبستگ یاسالم و تعاون یبرادر هیروح ـ پرورش0

  یهمگانهای فیوظ عنوان از منكر به یو نه معروف امر بهه یروح ـ پرورش4

 آن  تیرعا به و التزام قانون به احترام هیروح ـ پرورش3

  یو اجتماع یدر روابط فرد نظم هیروح ـ پرورش6

  یو اجتماع ی، فرهنگینیدهای تیدر فعال و مشاركت یریپذتیمسئول هیروح ـ پرورش7

  یو تبر یتول هیروح تیـ تقو6

  یثار در روابط اجتماعیو ا ی، فداكارگذشت هیروح تیـ تقو2

 ها شهیدر برخورد اند گرانید رایآ صدر و تحمل سعه ـ پرورش13

  آنان یو معنو یماد حقوق افراد و مراعات تیشخص به احترام هیروح ـ پرورش11

 سوء  غاتیبلدر برابر ت مقاومت هیروح ـ پرورش12



    05وپرورش   اهداف کلی آموزش

 یستیز ـ اهداف ج

  مناسبط رایش ساختن با فراهم یروان و بهداشت یجسم سالمت نیـ تأم1

  ستیط زیو حفظ مح یعموم بهداشت تیرعا هیروح تیـ تقو2

  انسان یرشد معنوبرای  هاینیزم عنوان به یبدن تیترب به توجه هیروح ـ پرورش0

 یاسیس ـ اهداف چ

مشـاركت   جهـت  مختلـف های نهیدر زم هیفق تیوال اصل براساس یاسیس نشیب یـ ارتقا1

 كشور  یاسیس در سرنوشت آگاهانه

، طلبـان، عـدالت خواهـان   از حـق  تیـ و حما مسلمانان نیب یاتحاد اسالم هیروح ـ پرورش2

و  ، اســتثمارگرانبــا مســتكبران زهمبــار هیــروح تیــو تقو جهــان و مستضــعفان مظلومــان

  یاسالمهای ارزش بر اساس ستمكاران

و  یسـتمگر  هرگونـه  یكشـور و نفـ   جانبـه همـه  از اسـتقالل  یپاسـدار  هیـ روح ـ پرورش0

  یریپذو سلطه یگرو سلطه یكشستم

 كشور  یفاعد هیبن تیو تقو اسالم انیمنظور حفظ ك به یسلحشور هیروح ـ پرورش4
  محروم و ملل یاسالم ممالک و جهان، به خصوص رانیا مسائل به نسبت یاسیس نشیب تیـ تقو3
 با آن  مبارزه و ضرورت یاستعمار و استكبار جهانهای ترفند ـ شناخت6

 یاقتصاد اهداف ـ ح
  یاجتماع رشد توسعه به دنیسربرای  ایوسیله عنوانبه یرشد اقتصاد تیاهم به ـ توجه1
  حالل كار و معاش و قداست ارزش ـ شناخت2

، یكشـاورز هـای  مولـد در بخـش   اشـتغال  جهـت  و عالقه یجاد آمادگیو ا یبخشـ مهارت0

  و خدمات صنعت
  یایرگو تجمل یزدگو مصرف اسراف ز از هرگونهیو پره ، قناعتیستیزساده هیجاد روحیـ ا4
  از محرومان یریو دستگ انفاق هیروح ـ پرورش3

  اسالم یاقتصاد احكام به عمل هیروح تیـ تقو6
  یاقتصاد یو وابستگ یكاریب ، رفعیدرآمد ملش یافزا مولد جهت و مشاغل حِرَف ـ شناخت7
  یاسالم جامعهمصالح  خالف و مشاغل یاقتصاد یكشبا بهره مبارزه هیروح تیـ تقو6

 هیـ روح هـا و پـرورش  از آن اسـتفاده  حیصـح های وهیكشور و ش یاقتصاد ـ شناخت منابع2

  یمل و خروت یعموماز اموال  حراست

♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢



06      مجموعه مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش 

 ییابتدا دوره اهداف
 76/0/7072خ یتار 237/723ـ شماره ابالغ  22/2/7072خ یتار 627 جلسهمصوب 

 آمـوزان دانش جانبهرشد همه به یدهو جهت پرورشوآموزش تیو مأمور رسالت یدر راستا

شـود   یمـ ن یـی ر تعیـ ز شـرح به ییابتدا دوره ، اهدافاسالم نیمب نید و دستورات میتعال هیبر پا

دارنـد،   رعهـده ب ی، نقشـ آمـوزان دانـش  تیو تربم یدر تعل كه یافراد و همه زانیر، برنامهرانیمد

ند ینما اقدام ایگونهمربوط به  فیوظا ها و انجامتیفعال یامور، سازمانده یزیرمكلفند در برنامه

 1باشد  شده، ممكن نییتع اهدافبه  آموزاندانش یابی، دستیلیتحص دوره انیتا پا كه

 یاعتقاد

  معتقد است آن داند و بهیرا م نید ـ اصول1

 داند یم اور و كمکین یدارد و او را بهتر خداوند را دوست ـ2

 و آنـان  آشناست یتا حدود نی( و معصوم)ص اكرم ینب ژهیوبه اولوالعزم یایانب یـ با زندگ0

 دارد  را دوست

 دهـد نـزد خداونـد   یم انجام كهی هایدر كار انسان داند كهیو م معاد آشناست یـ با معنا4

  پاسخگو است

 گذارد یم احترام یاسالمهای تیو شخص ، بزرگاننید یایاول ـ به3

 داند یرا م یو تبر یتول یـ معنا6

 خواند یو از حفظ م داشته ییها، آشنااز سوره یبرخ خواند و با ترجمهیرا از رو م ـ قرآن7

 داند یرا م ساده ثیاز احاد یبعض ـ ترجمه6

  ستآشنا نماز و روزه مربوط به یضرور خواند و با احكامیم یدرست نماز را بهـ 2

 (دخترانبرایخواند  )یم را با رغبت واجبهای ـ نماز13

 كند یم تیمربوط را رعا دهد و احكامیم صیرا تشخ و نامحرم ـ افراد محرم11

دانـد و  یمـ  را در حد ضرورت و احكام شناستآد یو تقل فیتكل سن مربوط به ـ با مسائل12

 (دخترانبرایكند  )یم عمل آنبه

 كند یم تیرعا مربوط را در حد ضرورت و احكام آشناست و حرام ـ با حالل10

                                                                                                                                              
 دینی الزامی است های اقلیتبرای  قانون اساسی 10و  12رعایت اصول  1



    07ی   اهداف ـ دوره ابتدای 

 داند یاز منكر را م یو نه معروف امر به یـ معنا14

 د گذاریم خدا و شهدا احترام در راه نیمجاهد ـ به13

 شناسد یرا م و مهم مقدسهای ها و مكانـ زمان16

 داند یرا م آن دهد و آدابیم نشان حضور در مسجد عالقه ـ به17

 یاخالق

  است نیـ راستگو و ام1

  است و مهربان ـ مؤدب2

  بند استیعهد خود پاـ به0

  در او آشكار است ا و عفتیـ مظاهر ح4

 كند یم ها توجهآن نظرات داند و بهیخود م فهیها را وظبزرگتر به ـ احترام3

 كند یم اطاعت نیـ از والد6

  و صبور است ـ شجاع7

 دارد  را دوست یزگیو پاك ز استیـ تم6

 دهد یم خود را شخصاً انجام روزانه یشخص فیـ تكال2

 كند یم پشتكار دارد و تالش ت،یموفق به دنیرسبرای  ـ13

 كند یم تیرا رعا دارد و آن را دوست یاسالم ـ پوشش11

 كند یپر م مناسبهای یها و بازتیخود را با فعال فراغت ـ اوقات12

 هراسد ینم با مشكالت و از مواجهه دوار و بانشاط استیـ ام10

 دارد  آراسته یـ ظاهر14

 بخشد یخود م را در مورد گرانید ـ خطا و اشتباه13

 دارد  لیدل گرانیخود با دهای رفتاربرای  ـ16

 كند یم استفاده ز و دوستانهیآممحبت از كلمات گرانیـ در ارتباط با د17

 اندازد ینم زحمترا به خود، دوستانشهای كار انجامبرای  ـ16

 كند یم كمک یریادگی فیوظا خود در انجام و همساالن همكالسان ـ به12

 كند یم و رفتار خود را اصالح خواسته ناپسند خود پوزشهای ـ در برابر رفتار23

 كند یم تیرعا و اجتماع و انضباط را در خانه، مدرسه ـ نظم21

 یو آموزش یعلم

  ها، كنجكاو استدهیپد شناخت به ـ نسبت1
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 مهـارت  كـردن  و حساب و نوشتن ود، خواندنمقص انیو ب ، گفتندنی، شنـ در فكر كردن2

 دارد  یكاف

 كند  استفاده و روزنامه تواند از كتابیدارد و م ییآشنا یفارس ـ با زبان0

  استآگاه  ،یدر زندگ یرسانو اطالع اطالعات و ارزش تیاهم ـ به4

 داند یم یكارها تا حد درست را در انجام علم ـ ارزش3

  را كسب كرده است در جامعه یزندگبرای  هیاولهای ـ مهارت6

  آشناست یخود تا حدود یریادگی ـ با نحوه7

  مند استعالقه كتاب مطالعه ـ به6

 یهنر یفرهنگ

 دارد  را دوست آن یدارد و هماهنگ توجه عتیطبهای ییبایز ـ به1

 رد یگیالگو م یعیطبهای دهیدر پد ییبایاز ز یهنرهای نهیـ در زم2

 برد یم لذت یآخار هنر ـ از مشاهده0

 دهد یم ها نشانتیفعال خود را در انجام یهنر تیو خالق ـ ذوق4

 دارد  را دوست ها و آخار موزوندهیها، پدـ سنت3

  آشناست یهنر از آخار معروف یـ با برخ6

  مند استعالقه مناسبهای صهاشعار و ق خواندن ـ به7
  است قائل ها ارزشآنبرای  داند ویرا م یرانیـ ا یاسالم یو اجتماع یفرهنگ از آداب یـ برخ6

 یاجتماع

 داند یم گانیو همسا ، دوستانخانواده خود را در مقابل فیـ وظا1

 كند یم ها كمکآنارها به ك دارد و در انجامیم خود را دوست خانواده یـ اعضا2

 گذارد یم احترام مدرسه ییاو اول معلمان ـ به0

 كند یم تیرا رعا گرانید و حقوق است خود قانع حق ـ به4

 كند یم تالش درستهای خود از راه حق آوردندستبهبرای  ـ3

 كند یم ها كمکآن دارد و به خود را دوستهای یـ همكالس6

 دارد  را دوست گرانیبا د یـ همكار7

 كند یم شركت یگروههای تیها و فعالیـ در باز6

 كند یم ها عملآن داند و بهیرا م مدرسه ـ مقررات2

 دهد یم نشان عالقه یاجتماع مقررات تیرعا ـ به13

  بند استیگذارند، پایاو م برعهده كهی هایتیو مسئول فیوظا انجام ـ به11



    01ی   اهداف ـ دوره ابتدای 

 رد یپذیرا در مورد خود م گرانید یاصالح ـ نظرات12

 دهد یها تذكر مآن به احترام تیرا با رعا گرانید ـ اشتباهات10

 كند یها تشكر مو از آن است قدرشناس گرانید ـ در برابر خدمت14

 كند یم تیرا رعا گفتن سخن ـ آداب13

 دارد  خود را دوست و مردم هنیم به نكرد ـ خدمت16

 یستیز

 كند یم و استفاده محافظت یخوب خود به ـ از حواس1

 كند یم عمل یدرست به یبدن یاز قوا و استفاده رفتن و راه ـ در نشستن2

 كند یم تیرا رعا یو اجتماع یفرد ـ بهداشت0

  كوشاست ستیط زیـ در حفظ مح4

 دهد یمش یرا افزا شیخو یجسمهای تی، قابلمناسبهای یها و بازنیا تمرـ ب3

 كند یم تیداند و رعایرا م یمنیا ـ نكات6

 كند یم را درك در برابر امراض تیمصون تیـ اهم7

 كند یم تالش گرانیخود و د یـ در حفظ سالمت6

 یاسیس

 یگذارد و سرود ملیم كشور احترام پرچم شناسد، بهیا مر رانیا یاسالم یجمهور ـ نظام1

 خواند یرا از حفظ م

 كند یاد می یبزرگ و از او به آشناست رانیایاسالمیجمهور گذاریانبن یـ با زندگ2

 كند یم درك جامعه شرفتیرا در پ یو آزاد استقالل تیـ اهم0

  مند استعالقهه یفق تیو وال ینید حكومت ـ به4

  ستین تفاوتیب امور آنان به دارد و نسبت را دوست ـ مسلمانان3

 كند یم یهمبستگ احساس شناسد و با آنانیرا م یرانیا مختلف ـ اقوام6

 دارد  را دوست طلبو حق خواهـ افراد عدالت7

امبر )ص( و یپ به ها نسبتآن مالشناسد و با اعیرا م صدر اسالم نیكفار و مشرك ـ سران6

  آشناست نیمسلم

 شناسد یحاضر م را در زمان معاند با اسالم نیكفار و مشرك ـ سران2

  آشناست یمل تیو امن وحدت ـ با مفهوم13
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 یاقتصاد

 گذارد یم د دارند احترامیمفهای كار كه یافراددارد و به را دوست  ـ كاركردن1

 دارد یم نگه ز و سالمیخود را تم لیاـ وس2

 داند یم فرد و جامعه شكست را از عوامل یطلبو راحت یكاری، بیپرورـ تن0
 كند یمعمل  ها درستاز آن كوشد و در استفادهیم یمل خروت عنوان به یعموم ـ در حفظ اموال4
 گذارد یم احترام گرانید تیمالك دهد و بهیز میرا تم گرانیخود و د تیـ مالك3

 شناسد یخود را م یط زندگیموجود در مح و حِرَف ـ مشاغل6

  مند استعالقه یداخل داتیاز تول استفاده ـ به7

♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢



    00اهداف ـ دوره راهنمایی    

 یلیتحص ییراهنما دوره اهداف
 76/0/7072خ یتار 232/723ـ شماره ابالغ  2/7072/ 22خ یتار 627 مصوب  جلسه

 آمـوزان دانشجانبه رشد همه به یدهو جهت پرورشوآموزش تیو مأمور رسالت یراستا در

 نیـی ر تعیـ زشـرح  به یلیتحص ییراهنما دوره ، اهدافاسالم نیمب نید و دستورات میتعال هیبر پا

 برعهـده  ینقشـ  آمـوزان انـش د تیو ترب میدر تعل كه یافراد و همه زانیر، برنامهرانیشود  مدیم

 اقـدام  ایگونهمربوط به  فیوظا ها و انجامتیفعال یامور، سازمانده یزیردارند، مكلفند در برنامه

   1باشد  ممكن، شده نییتع اهداف به آموزاندانش یابی، دستیلیتحص دوره انیتا پا ند كهینما

 یاعتقاد

 كند یم عمل آن یارد و بر مبنارا باور د نید ـ اصول1

 داند یم اطاعت ستهیشا تیربوب لیدل ـ خدا را به2

 دهد یم نشان ها عالقهآن یزندگ مطالعه دارد و به یی( آشنا)عنیمعصوم ا و ائمهیـ با انب0

 داند یم را با امامتآن  دارد و رابطهییآشناه یفق تیـ با وال4

 دارد  توجه یو تبر یتول تیارع ـ به3

هـا  آن یزنـدگ  مطالعـه  دارد و بـه  ییآشـنا  یاسـالم های تیو شخص ن، بزرگانید یاـ با اول6

 دهد یمنشان  عالقه

در نـزد خداونـد    بـا اعمـالش   روز باور دارد و خود را در رابطـه  در آن و حساب امتیق ـ به7

 داند یم مسئول
  است كرده عادت گانهپنجهای نماز خواندن داند و بهیارتباط با خدا م راه نیترـ نماز را مهم6
  آشناست آن از قصص یكند و با برخیم قرائت حیرا صح ـ قرآن2

 دهد یم نشان عالقه آن و به آشناست صدر اسالم  یـ با تار13

 داند یرا م نید ـ فروع11

 كند  خود استفاده نیسن خاص هیعمل رساله تواند ازیـ م12

  است كرده خود انتخاببرای  یداند و مرجعید را میتقل ـ احكام10

 كند یم تیرا رعا و نامحرم محرم مربوط به ـ احكام14

                                                                                                                                              
 دینی الزامی است های اقلیتبرای  قانون اساسی 10و 12رعایت اصول  1
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 دهد یم نشان از منكر عالقه یو نه معروف امر به انجام ـ به13
 دهد یمنشان  عالقه نیاز د دفاعهای حضور در صحنه داند و بهیرا م جهاد و شهادت یـ معنا16
 كند یم ها عملآن خود در مقابل فهیوظ شناسد و بهیرا م مقدسهای ها و مكانـ زمان17
 آن یو اجتمـاع  ی، فرهنگـ یعبـاد هـای  ابد و در برنامـه ییحضور م ـ در مسجد با رغبت16

 دارد  فعاالنهشركت 

 یاخالق

  دار استدار و راز نگهـ راستگو، امانت1

 دهد یم نشان عالقه ،یاخالقهای ارزش ـ به2

 ها دارد آن در پرورش یو سع است خود آگاههای ییها و تواناارزش ـ به0

  ور استیو غ شجاع یا و پسریو با ح فیعف یـ دختر4

 داند یم فهیوظ را نیاز والد ـ اطاعت3
 داند یاز نمینیب گرانید كند و خود را از مشورتیم خود شخصاً اقدامهای كار انجامبرای  ـ6
 كند یم تالش تیموفق به دنیرسبرای  زینهد و خود نیم را ارج گرانید تیـ موفق7

 كوشد یها مآنهای ضعف كند و در رفعیم كمک گرانید ـ به6

 كند یم استفاده یرانیا -یاسالم مناسب ییهااز لباس ـ2

 كند یپر م مناسبهای تیخود را با فعال فراغت ـ اوقات13

 كند یم مرتب و اجتماع ینید نیمواز به خود را با توجه یظاهر ـ وضع11

  است در او به وجود آمده گرانید عفوكردن ییـ توانا12

ها را در مـورد خـود   آن یاشتباه و خطا نهی، زمگرانید به خود نسبت در اعمال ـ با دقت10

 برد یم نیاز ب
 د یگویمز سخن یآماحترام داند و با جمالتیم ها الزمبا آن را در صحبت گرانید احترام تیـ رعا14
 داند یند مناپس یامر یناچار را مگر در صورت خواستن گرانیاز د یـ كار13
 داند یم را با ارزش یمل یكپارچگیدهد و یم تیاهم كشور خود و هموطنانش شرفتیپ ـ به16
 داند یم الزم گرانیخود و د شرفتیپبرای  ها رابزرگتر از تجربه ـ استفاده17

 كند یفكر م از عمل ـ قبل16

 دهد یم تیاهم گرانیانتقاد از خود و د ـ به12

 دارد  یخوب به شرایدهد و گیم صیرا از بد تشخ ـ خوب23

 ابد یخود تسلط  كند بر احساساتیم یدارد و سع متعادل یـ رفتار21

  است كرده و انضباط عادت نظم تیرعا ـ به22



    01اهداف ـ دوره راهنمایی    

 داند یم الزم همه حفظ حقوقبرای  را قانون تیـ رعا20

 یو آموزش یعلم
 كند یم ها را دركو ارتباط آن است حساس یو تجرب یطی، محیعلمهای دهیپد به ـ نسبت1
 نقـش  و بـه  كـرده كسـب  یو اجتماع ی، انسانیعیطبعلوم های را در حوزه الزم ـ اطالعات2

  است آگاه جامعه شرفتیها در پو كاربرد آن علوم

 از متـون  و اسـتفاده  یزبـان هـای  كاربرد مهـارت  و در است مأنوس یفارس و ادب ـ با زبان0

 دارد  ییتوانا یادب ساده

ر یسا شرفتیو پ یدر زندگ و كاربرد آن داند و با نقشیم اتیاضیرا در ر هیپاهای ـ مهارت4

  آشناست علوم
  آشناست یتا حدود یفارس اتیو ادب هیو ادع ثیو احاد بهتر قرآن فهمبرای  یعرب ـ با زبان3
 دارد  ییآشنا و روزمرهساده مكالمه  ییدر حد توانا خارجهزبان  کیـ با 6

 كند  استفاده اطالعات كسببرای  یارتباطهای تواند از رسانهیـ م7
 دارد  یكاف مهارتدر جامعه  یزندگبرای  شناسد ویم یرا تا حد آن خود و مشاغل ـ جامعه6
  است كار آگاه انجامهای در بهبود روش كاربرد علمبه  نسبت ـ2

 دارد  و خالق یو تفكر انتقاد استدالل ، قدرتیعلم هیـ روح13

 فهمد یخود را م یریادگی ـ نحوه11

 داند یرا م قیو تحق مطالعه حیصح وهیـ ش12

 دارد  یعمل یی، آشناقیتحق و با روش مند استعالقه تفكر و مباحثه ـ به10

 یهنر یفرهنگ

 ها دارد آن در پرورش یو سع آشناستخود های ـ با استعداد1

 كند یم فیتوص یاله را در مخلوقات ییبایـ ابعاد ز2

 برد یم لذت یآخار هنر یو بررس ـ از مشاهده0

 ها دارد آن در پرورش یو سع آشناستخود  یهنرهای ـ با استعداد4
 ورزد یم اجتنابد كوركورانه یكند و از تقلیماستفاده گران ید یفرهنگهای و دستاوردـ از تجارب 3
  آشناست یرانیو ا یاسالمهای از هنر یـ با برخ6

  مند استعالقه یو فرهنگ یادب متون مطالعه ـ به7
 كند یتعهد م ها احساسآن به و نسبت آشناست عهجام مطلوبو سنن و آداب  ـ با فرهنگ6
 كند یم یبررس ،ها در رشد انسانآن راتیتأخ به را با توجه یو فرهنگ یـ آخار هنر2
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 یاجتماع

 كند یم تیرعا گانیو همسا خانواده، دوستان خود را در مقابل فیـ وظا1

 كند یم ها استفادهشود و از آنیا میجو را در مورد خود گرانید یاصالح ـ نظرات2

 كند یم تالش گرانیخود و د حق گرفتنبرای  ـ0

 كند یم ز كمکین گرانید رد و بهیگیم كمک گرانیكارها از د ـ در انجام4

 اعضـا  فیوظا و یرهبر نقش تیاهم به و كندیم شركت یاجتماع و یگروه هایكار در ـ3

  است واقف

 شود یز شاد مین گرانیدهای تیكند و از موفقیم تالش تیموفق كسببرای  ـ6

 داند یم ید و ضروریرا مف آن تیو رعا است واقف قانون تیاهم ـ به7

  بند استیها پاآن انجام به و نسبت خود آگاههای تیو مسئول فیوظا ـ به6

 دهد یتذكر م مناسب وهیدهند با شینم ود را انجامخ تیمسئول كه یكسان ـ به2

 نهد یم ارج یالمللنیبهای خود را در صحنه جامعههای تیـ موفق13

 دهد یم نشان یاز خودگذشتگ لزوم و در موقع آشناستثار یا یـ با معن11

  كندیها تشكر مو از آن است قدرشناس گرانید ـ در برابر خدمت12

 داند یم و اجتماع و مرد را در خانواده زن ـ نقش10

 داند یم فهیرا وظ هنیو م مردم به كردن ـ خدمت14

 یستیز

 كند یها را حفظ مآن شناسد و تناسبیرا م بدن یاعضا فیـ كاركرد و وظا1

 كند یمت یرا رعا و آن آشناست یو اجتماع یفرد ـ با بهداشت2

 كند یم كوشش ستیط زیمح یایحفظ و احـ در 0

 رای، داخـود  مـورد عالقـه   یورزشـ  كند و در رشـته یم خود ورزش یحفظ سالمتبرای  ـ4

  است ینسب مهارت

 كند  استفاده لزوم ها در مواقعتواند از آنیدارد و م ییآشنا هیاولهای ـ با كمک3
 داند یها را ماز آن یریشگیپهای شناسد و راهیزا را میماریب ها و عواملیماریاز ب یـ برخ6
 كند یخود را حفظ م یسالمت مناسب هیداند و با تغذیم بدن را در حفظ سالمت هیتغذ ـ نقش7

 یاسیس

 داند یرا م یاسالم یجمهور در نظام تیحاكم مراتب ـ سلسله1

 داند یها مر حكومتیرا با ساه یفق تیالبر و یمبتن ینید حكومت ـ تفاوت2
 دارد  ییآشنا یاسالم یجمهور گذاریانبن یاسیس معاصر و مبارزات رانیا یاسیس  یـ با تار0



    05اهداف ـ دوره راهنمایی    

  است حساس جهان مسلمانان سرنوشت به ـ نسبت4

 شناسد یرا م یوابستگ و عدم یحفظ استقالل، آزادهای ـ راه3
  آشناستاز حق،  ( در دفاع)عنیمعصوم و ائمه امبرانیپ مبارزه وهیو ش یاسیسهای تیـ با فعال6
  است یكشور اسالم انیاز ك و دفاع یسلحشور هیروح رایـ دا7

  آشناست در جامعه یعموم رایآ و نقش ـ با انتخابات6

 دهد یم نشان یارید هوشاز خو یاسالم هنیم دشمنان غاتیبا تبل ـ در مواجهه2

 كند یم را درك یمل تیو امن وحدت تیـ اهم13

 داند یم را در حكومت نیو د مردم ـ نقش11

 یاقتصاد

 داند یم یو اجتماع یفرد تیبهبود وضعبرای  كار را ـ ارزش1

 كند یها مرا از آن ها حداكثر استفادهآن میكوشد و با ترمیخود م لیـ در حفظ وسا2
 داند یم جامعه یاقتصاد شرفتیرا در پ یطلبز از راحتیشتر و پرهیكار ببرای  یآمادگ تیـ اهم0
  است خود حساس ایمنطقهو  یمل یاقتصاد منابع حفظ و توسعه به ـ نسبت4

  است حساس آن تیرعا به شمارد و نسبتیم را محترم گرانید تیـ مالك3

 است آگاه  یو اجتماع یفرد یدر زندگ و حِرَف مشاغل نقش به ـ6
 داند یم یعموم را در رفاه آن شناسد و نقشیخود را م یط زندگیكشور و مح یاقتصاد ـ منابع7
  بند استیها پاآن به فهیداند و در حد وظیرا م اسالم یاقتصاد ـ احكام6
 دهد یم حیترج یخارج مشابههای ها را بر كاالاز آن استفاده یداخل تدایاز تول تیحمابرای  ـ2
  مند استعالقه یاقتصادهای تیدر فعال مشاركت ـ به13

♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢
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 متوسطه دوره اهداف
 76/0/7072خ یتار 230/723ـ شماره ابالغ  22/2/7072خ یتار 627 مصوب  جلسه

 آمـوزان دانشجانبه رشد همه به یدهو جهت وپرورشآموزش تیرو مأمو رسالت یراستا در

شـود   یمـ ن یـی ر تعیز شرح به متوسطه دوره ، اهدافاسالم نیمب نید و دستورات میتعال هیبر پا

دارنـد،   بـر عهـده   ینقشـ  آمـوزان دانش تیو ترب میدر تعل كه یافراد و همه زانیر، برنامهرانیمد

ند ینما اقدام ایگونهمربوط به  فیوظا ها و انجامتیفعال یامور، سازمانده یزیرمكلفند در برنامه

 1باشد  شده ممكن نییتع اهداف بهآموزان دانش یابیدست یلیتحص دوره انیتا پاكه 

 یاعتقاد

  بند استیپا یاسالم و احكام ینید یو مبان یاعتقاد اصول ـ به1

 كند یم دفاع خود با استدالل یاعتقاد و از اصول آشناست، انیاد یر تكاملیـ با س2

 كند یم او عمل خداوند و با اعتماد به به ـ در كارها با اتكال0

 دهد یرا الگو قرار م و رفتار آنان آشناست( )عنیمعصوم ا و ائمهیانب یـ با زندگ4
 دهد یم نشان تیاز خود حساس آن تیرعا به دارد و نسبت ییآشنا یبرو ت یتول ـ با فلسفه3
در  و اسـتدالل  نیـی تب دانـد و قـدرت  یم اسالم یقطع اصل کیرا  هیفق تیوال تیـ حاكم6

 را دارد  مورد آن

 هـا در و از تجـارب آن  آشناسـت  یاسـالم های تیو شخص ن، بزرگانید یایاول یـ با زندگ7

 د یجویم خود بهرهیزندگ

 خواند یم وقت و نماز را اول دانستهن ید ـ نماز را ستون6

  آشناست اتیآ یر برخیو تفاس میكند و با مفاهیم تالوت قرآن است ممكن ـ تا آنجا كه2

 كند یم استفاده هیعمل ـ از رساله13

 كند یم یزیرخود برنامه یو اخرو یویدن یزندگبرای  ـ11

 داند یمفه یدر برابر خداوند را وظ فیتكلآگاهانه ـ انجام 12

  از منكر است یو ناه معروف ـ آمر به10

 داند یم را سعادت دارد و شهادت یجهادگر هیـ روح14

                                                                                                                                              
 دینی الزامی است های اقلیتبرای  قانون اساسی 10و 12رعایت اصول  1



    07اهداف ـ دوره متوسطه   

 كند یز میپره دهد و از مكروهیم نشان رغبت مستحبات انجام ـ به13
 داند یم ینید فهیرا وظ یو اجتماع یمذهب و مراسم در محافل و شركتـ حضور در مسجد 16

 یاخالق

 د یجویم یدور و لغزش گناه ـ از عوامل1

  بند استیها پااز ارزش یپاسدار دهد و بهیم صیها را تشخها و ضد ارزشـ ارزش2

 كند یماستفاده  یدرستخود به های ییـ از توانا0

  بند استیپا ا و عفتیحت یرعادر رفتار و گفتار خود به ـ 4
 كند یمق یها تشواز آناطاعت ز به یرا نگران یداند و دیخود م فهیرا وظن یاز والدـ اطاعت 3
 كند یم یزیرخود برنامههای كارانجام برای  ـ6

 شمارد یم خدا عبادتر را در راه یكار خـ انجام 7

 كند یم یخوددارآن داند و از انجام یخود نم ناپسند را در شأنكار و اعمال ـ اف6

 كند یماستفاده  یرانیو ا یاسالم مناسبهای ـ از لباس2

 سازد یم یبهترنده یآ ،یشیـ با دوراند13

 آن جیوتـر  بـه  كنـد و نسـبت  یم تیرعا یظاهر یرا در آراستگ و اجتماع نید نیـ مواز11

 دارد  اهتمام

 داند یم ضد ارزش کیرا  ییجوبیشناسد و عیم شانهای ییرا با توانا گرانیـ د12

 داند یم شرفتیپ نهیو زم تیرا با اهم تینبا حسن و نقد توأم یریـ انتقادپذ10

اقـدام   هیـ روح جیدهد و در ترویم حیها ترجاز آن خواستن را بركمک گرانید به ـ كمک14

 كوشد ی، میشخص

را  مـردم  تیـ و امن شیكند و آسـا یم تالش هموطنانش یشرفت كشور و راحتیپبرای  ـ13

 داند یم یكپارچگیو  وحدتجه ینت

 كند یمو انتخاب  یابی، ارزشو فكرعقل ه یخود را بر پاـ رفتار و اعمال 16

  خود مسلط استاحساسات دارد و به متعادل  یـ رفتار17

 كوشد یم آن جیكند و در ترویم تیرا رعا و مقررات نیـ قوان16

 یو آموزش یعلم

 كند یمها را درك و ارتباط آن یطیو مح ی، تجربیعلم سادههای دهیـ پد1

 یاند در زنـدگ تویدارد و م یكاف اطالعات یو انسان ی، اجتماعیعیطبعلوم های ـ در حوزه2

 كند  ها استفادهاز آن
 كند یمتكلم  خوب ،زبان نیاخواند و به یمرا روان  یفارسزبان  به شده نوشتههای ـ كتاب0
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 سد یبنوو مقاله  ، گزارش، نامهزبان نیا تواند بهیداند و میرا م یفارسنگارش ن ییـ آ4

 دارد  مهارت خود و جامعه مسائل حلرای ب اتیاضیاز ر ـ در استفاده3

و اذكـار نمـاز و    ثیـ و احاد قـرآن های از سوره یبرخ یمعن درك را در سطح یعرب ـ زبان6

 یفارسـ  ادب بهتـر متـون   فهـم برای  یعرب خود در زبان داند و از دانشیم متداولهای دعا

 كند یماستفاده 

 دارد  یی، آشناگرانیارتباط با د ییدر حد توانا خارجه زبانک یـ با حداقل 7

 ید ارتبـاط یـ جدهـای  از ابزار داند و در استفادهیرا م حیو صح جانبههمه اطالعات ـ ارزش6

 دارد مهارت 

 را دارد الزم های باالتر مهارتهای در دوره لیو تحص و كار در جامعه یزندگبرای  ـ2

 رد یگیم خدمت را به مناسب یكارها فناور درست در انجام ر علمیتأخ تقاد بهـ با اع13

 د ینما شغل تواند انتخابیم ،از جامعهیخود و نهای ییتوانا به ـ با توجه11

 كند یم تیخود را هدا یریادگی انیـ جر12

 دارد  یعمل ییآشنا قیتحق و با روش مند استعالقه تفكر و مباحثه ـ به10

 یهنر یفرهنگ

 كند یم خود، تالشهنر مورد عالقه  یریفراگبرای  ـ1

 داند یم شیخو یمل تیاز هو یرا جزئ یرانیا جامعه یهنر یفرهنگهای ـ دستاورد2

 نیبـاتر یبنـدد و ز یكـار مـ   هـا بـه  تیفعالخود را در انجام  از هنر مورد عالقهی هایـ جنبه0

 كند یم هنر خبت كمک ها را بهدهیها و پدلحظه

هـا از  و در نقـد آن  مند استعالقه ملل یو فرهنگ یهنر برجسته اتیخصوص شناخت ـ به4

 كند یم گر كشورها استفادهیكشور خود و د یفرهنگهای و دستاورد تجارب

 كند یم هها استفادو از آن آشناستو هنر  ـ با مفاخر فرهنگ3

  مند استعالقه و جهان رانی، ااسالم و تمدن و فرهنگ  یتار مطالعه ـ به6

  مند استخود عالقه یو محل یبوم و لهجه زبانـ به 7

 دهد یم صیرا تشخ لیو هنر اص و فرهنگ یابیرا ارز یو فرهنگ یـ آخار هنر6

و بـا   واقـف  انیرانیا یو فرهنگ یفكر د ارتباط و وحدتجایدر ا یفارس زبان مهم نقش ـ به2

  است مأنوس یفارس ادب آخار برجسته

 یاجتماع
 كند یم تالش و دوستان گانیخانواده، همسا یاعضا یو اجتماع یعاطف ارتباطات تیتقوبرای  ـ1
 كند یم قیوتش آن انجام را به و خانواده آشناست ارحام صله ـ با ارزش2



    01اهداف ـ دوره متوسطه   

  آشناست متعادل خانوادههای یژگیداند و با ویرا م خانواده لیتشك تیـ اهم0

 كند یم تالش و عدالت حق یداند و در برقراریم و عدالت ـ خداوند را منشأ حق4

 كند یم ، تالشدر اجتماع یكپارچگیحفظ و توسعه برای  ـ3

 كند یم ینه نادرستهای كار را از انجام و آنان است واهرخیخ گرانید به ـ نسبت6

و  یفـرد  التیرا برتـر از تمـا   دهـد و قـانون  یم حیترج یفرد را بر مصالح جامعه ـ مصالح7

 كند یم تیرا رعا داند و آنیم یگروه

  بند استیپا گرانید حقوق تیرعا ـ به6

 كند یم شركت یمندو با عالقه آگاهانه یاجتماعهای تیـ در فعال2

 ها از خود رفتار مناسـب آن به كند و نسبتیم درك افراد را در اجتماعهای تیـ مسئول13

 دهد یمنشان 

 كند یصدر برخورد م با سعه گرانید دیو عقا ـ در ارتباط با نظرات11

 كوشد یم آن اهداف تحققبرای  و آشناست توسعههای ـ با برنامه12

 یاقتضـا كنـد از خودگذشـتگ    یاسـالم  جامعه مصالح داند و هر زمانیم ثار را ارزشیـ ا10

 دهد یم نشان

 دهد یم نشان یو از خودگذشتگ بوده داوطلب و مردم هنیم به خدمت ـ در راه14

 یستیز

سـالمت و   ی،ورزشـ هـای  تیـ فعال جـام شناسد و با انیرا م بدن یاعضا فیـ كاركرد و وظا1

  كندیها را حفظ متناسب آن

 و اصـول  آشناسـت  جامعـه  ها بر سالمتر آنیو تأخ یو روان یو اجتماع یفرد ـ با بهداشت2

 كند یم تیرا رعا آن

 كند یم مشاركت فعاالنه ستیط زیمح یایـ در حفظ و اح0

 كند یم تالش ،مورد عالقه یورزش خود در رشته سطح یارتقابرای  ـ4
 بشتابد  دگانیدبیآس یاری تواند بهیم بروز حوادث، دارد و در مواقع ییآشنا هیاولهای ـ با كمک3
 داند یها را مآن و درمان یریشگیپهای ها و راهیماریاز ب یبرخ ـ عالئم6

 یاسیس

 اعتقاد دارد  آن داند و بهیرا م رانیا یسالما یجمهور در نظام تیحاكم یـ مبان1

 كند یرا نقد م شناسد و آنیرا م جهان یحكومتهای ـ نظام2

 فهمد یم ا و آخرتیدن را در سعادت هیفق تیو وال ینید حكومت ـ آخار مثبت0
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 ی، فرهنگـ یاسیسهای و تفاوت آشناست یاسالمهای و كشور رانیا یاسیس یایـ با جغراف4

 داند یها را مآن یو اقتصاد

  استقدم و خابت  از خود گذشته یوابستگ و عدم یحفظ استقالل، آزادبرای  ـ3

  آشناست آن و اصول یاساس ـ با قانون6

 دهد یم نشان یاز خودگذشتگ رانیو ا اسالم انیحفظ كبرای  دارد و یسلحشور هیـ روح7

 داند یرا م با آن مقابلههای و راه آشناست نیاستعمار نوهای وهیـ با ش6
 دهد یم نشانمناسب  العملها عكسآنشناسد و در مقابل یرا مدشمنان  یغیتبلهای وهیـ ش2
 كند یمتالش  آن تحققبرای  داند ویم یمل تیامن را الزمه جامعه یكپارچگیو  ـ حفظ وحدت13
 كند یم تیمسئول احساس ،نیمستضعفی هایو ر نیمسلم وحدتهای نهیجاد زمیابرای  ـ11
 و مسـائل  بنـد اسـت  یپا یو ملـ  ینـ ید فیـ تكل عنـوان  به یاسیسهای تیفعال انجام ـ به12

 كند یم لیرا تحل یاسیس

 از لحـا  مبـارزات   بـت یغ را در زمـان  نیمسـلم  فیو وظـا  آشناسـت انتظـار   یـ با معنا10

 داند یم یاسیس

 یاقتصاد

 د یجویم یدور یطلبو راحت یپرورشمارد و از تنیم ـ كار را عبادت1
  جویدیم یدور یزدگو مصرف یرایگكند و از تجملیم ینگهدار یخوب خود به لیـ از وسا2
  دهدیو درست انجام م یخوب خود را به یشغل فی، وظاكوشر و سختیگی، پو عالقه ـ با عشق0
 كند یم ها تالشآنتوسعه برای  دارد و ییآشناو جهان كشور، منطقه  یاقتصادـ با منابع 4

 كند یم تیداند و رعایرا م یو اجتماع یفرد تیمالك ـ حقوق3

 كند یم ها تالشآن به یابیدستبرای  شناسد ویخود را م جامعه مولد و مشروع ـ مشاغل6

 كند یم تالش خانواده یاقتصاد سطح یارتقابرای  ـ7

  بند استیها پاآن به فهیداند و درحد وظیرا م اسالم یاقتصاد ـ احكام6

 داند یكشور را م یاقتصاد و استمرار استقاللكسب های ـ راه2

 داند یها منسل همه به داوند و متعلقخ را از آن یملهای و خروت یماد ـ منابع13

 كند یم اقتصاد استفاده از علم یاقتصادهای تیـ در فعال11

بـا   سـه یرا در مقا یداخلـ  داتیـ از تول كشـور، اسـتفاده   یاقتصاد استقالل تیتقوبرای  ـ12

 كوشد یم آن جیداند و در ترویافتخار م یخارج مشابههای كاال

 داند یم یو مل ی، انسانیاله فهیرا وظ یاقتصادهای تیدر فعال شاركتـ م10

♦♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢



 

 

 هااساسنامه

 





    11های فرهنگی   اساسنامه ـ کانون 

 7آموزاندانش یتیترب و یفرهنگهای كانوناساسنامه
 20/72/7068خیتار 72300/723ـ شماره ابالغ  03/77/7068خ یتار 030مصوب  جلسه

 هدف و فیتعر -اول فصل

 فیعرت -1ماده

 و هـا برنامـه  رایاجبرای  شود كهیم اطالق یمركز به آموزاندانش یتیترب و یفرهنگ كانون

 ییشكوفا و رشد جهت در یمهارت و یعلم ،یاجتماع ،یورزش ،ی، هنری، ادبیفرهنگهای فعالیت

در  متوسـطه  و یلیتحصـ  ییمـا راهنهای دوره ژهیو به آموزدانش جوانان و نوجوانانهای استعداد

 گردد یم لیسراسر كشور تشك

 هدف -2 ماده

، یمعنوهای استعداد ییو شكوفا منظور رشد به آموزاندانش فراغت اوقات كردن بارور -الف

، ی، هنـر یادبـ  ،یفرهنگـ هـای  فعالیـت  و هابرنامه رایاج قیطر از آنان یو عاطف ی، جسمیفكر

  یمهارت و ی، علمی، اجتماعیورزش

 و آمـوزان دانـش  نیبـ  یهمبسـتگ  جـاد یا و ینـ ید اخوت و تعاون هیروح تیتقو پرورش -ب

  یاسالم نیمواز اساس بر آنان به یاجتماع یزندگ روش آموختن

 یتیترب و یفرهنگ كانون سیتأس وهیش و هابرنامه اصول ،یخط مش -دوم فصل

 یپرورشـ  توسـط معـاون   یتـ یترب و یفرهنگهای كانون یزیربرنامه اصول و یخط مش -3 دهما

 گردد یم اجرا پرورشور آموزشیوز تأییداز  شود و پسیم شنهادیپ

پیشنهاد  به بنا هیو ناح منطقه ،شهرستان شهر، هر در یتیترب و یفرهنگ كانونسیتأس -4 ماده

 قالـب  در وپـرورش آمـوزش  وزارت یپرورشـ  معـاون  موافقـت  مربوط و استان ركلیمد

 بود  خواهد مصوب اعتباراتو ها برنامه

                                                                                                                                              
بـه شـماره    6/0/6010مـور   پـرورش  وعالی آموزششورایبه استناد مصوبه سیصدو هشتمین جلسه كمیسیون معین  1

« آموزشـی »آمـوزان  فرهنگی و تربیتـی دانـش  های كانونهای ، ماهیت فعالیت 12/0/1060مور   2/1137/123ابالغی 

 است 
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هـای  كانون كاركنان فیو وظا انتخاب نحوه وط رایش ها،تیولئمس ،التیتشك -سوم فصل

 یتیترب و یفرهنگ

 بـر اسـاس   اساسـنامه  نیـ ا مشـمول  یتیترب و یفرهنگهای كانون التیتشك و سازمان -5 ماده

امـور   سـازمان  تأییـد  و پـرورش  وآموزش شنهاد وزارتیبا پ مصوبهای اریمع ضوابط و

 شود یم نییتع كشور یاستخدام و یادار

از  )اعـم  كـانون هـای  فعالیـت  رایاجـ  حسـن  تیولئمسـ  یتیترب و یفرهنگ كانون ریمد -6ماده

 اداره سیرئـ  رنظـر یز و دارد عهده به را    (رهیغ و یمال و یادار امور ،یفرهنگ ،یپرورش

 كند یم فهیوظ ربط انجامیذپرورش  و آموزش

 منصـوب  ریـ ز قیـ طر بـه  مختلـف  سـطوح  در یتـ یترب و یفرهنگـ هـای  كانون رانیمد -7 ماده

 شوند:یم
 وزارت یپرورش معاون شنهادیپ با یتیربت و یفرهنگهای كانون یمركز دفتر ریمد -الف

 شود یم منصوب پرورشوآموزش ریوز ابالغ و پرورشوشآموز

 یپرورش شنهاد معاونیپ با استان یتیترب و یفرهنگهای كانون ولئمس كارشناس -ب

 شود یم منصوب سال سه مدتبرای  استان پرورشوآموزش ركلیمد ابالغ واستان

مجـاز   مقـرر  مـدت  در اسـتان  یتـ یترب و یفرهنگـ های كانون ولئمس كارشناس رییتغ -تبصره

 معـاون  تأییـد  مسـتند بـه   بـا دالئـل   یو تیصالح ا عدمی و یناتوان كهنیا مگر ستین

  باشد دهیرس پرورشوآموزش وزارت یپرورش
تربیتی امور  ولئمس ای و یپرورش شنهاد معاونیپ با یتیترب و یفرهنگ كانون هر ریمد -ج

 سال سه مدتبرای  پرورشوآموزش اداره سیرئ ابالغ و ا منطقهیو  هی، ناحشهرستان

 شود یم منصوب

 ای و یناتوان نكهیا مگر ستین مجاز مقرر مدت در یتیترب و یفرهنگ كانون ریمد رییتغ -1تبصره

 دهیرسـ  اسـتان  پـرورش وآمـوزش  ركلیمد تأیید مستند به دالئل با یو تیصالح عدم

 باشد 

 است  بالمانع یتیترب و یفرهنگ كانون موفق ریمجدد مد انتصاب -2 تبصره

 باشند: ریزط رایش رایدا دیبا یتیترب و یفرهنگ كانون ریمد -8 ماده

  هیفق تیوال و یاسالم كاماح به یعمل التزام و اسالم اعتقاد به -1

  كامل سالمت از یبرخوردار -2

 نیـ نباشد از ا آنان فیوظا انجام عضو مانع نقص كه یدر صورت یلیتحم جنگ جانبازان -تبصره

 هستند  یبند مستثن



    15های فرهنگی   اساسنامه ـ کانون 

  یاسیس و یفریك نهیشیسوءپ نداشتن -0

  بودن متأهل -4

 سن  لسا 23 حداقل بودن دارا -3

  پرورشوآموزش وزارت در یرسم استخدام -6

  تیاولو بیترت به لیذ مدارج از یكی بودن دارا -7

 و آموزش در خدمت سابقه سال دو حداقل با باالتر یلیتحص مدارك ای سانسیل -الف

  پرورش

، ی، روانشناسـ یاجتمـاع  علـوم  ،یتیترب علومهای رشته در یلیتحص مدارك دارندگان -1 تبصره

 باشند یبرخوردار م تیاولو از یبدن تیو ترب هنر
 و در آموزش خدمت سابقه سال چهار حداقل با معلم تیترب دوره لیالتحصفارغ -ب

  پرورش

 با معلم تیتربهای دانشسرا لمیدپ ای و معلم تیر از مراكز تربیغهای رشته پلمیدفوق -ج

  پرورشوآموزش در خدمت سابقه سال 3 حداقل

  پرورشوآموزش در خدمت سابقه سال 6 حداقل با متوسطه كامل پلمید -د

 نیمفاد ا تی، با رعاینید هیعلمهای از حوزه معادل یلیتحص مدارك دارندگان انتخاب - تبصره

 است  بالمانع ماده

  است یالزام فوقط رایش نیواجد هیكلبرای  انتخاب از قبل یهیتوج دوره گذراندن -2 تبصره

 و یفرهنگـ  كـانون  ریمـد  و خـواهران  نیب از دختران یتیترب و یفرهنگ كانون ریمد -3 تبصره

 شود یم انتخاب برادران نیب از پسران یتیترب

 ،معاونـان  ،رانیمـد  یمـال  و یادار و یآموزشـ  ،یپرورشـ  فیوظا مربوط به دستورالعمل -9 ماده

 شـرح  و لیتشـك  نحـوه  دسـتورالعمل و  یتیترب و یفرهنگهای كانون استادان و انیمرب

 نیر معـاون یسـا  یهمـاهنگ  بـا  یپرورشـ  معـاون  لهیوسـ  بـه  ،هاها و انجمناشور فیوظا

 گردد یم ابالغ پرورشور آموزشیوز تأیید از پس و هیربط تهیذ

 كـانون  ریتوسط مد كانون یرایاج و یپرورش و یآموزش وقتپاره ای وقت تمام كاركنان -11 ماده

 امـور  ولئمسـ  ایـ  و یپرورشـ  معاون تأیید از شود و پسیشنهاد میپ یتیترب و یفرهنگ

 منصـوب  پـرورش وآمـوزش  رهادا سیرئـ  ربط با ابـالغ یذ پرورشوآموزش اداره یتیترب

 شوند یم

 مـاده  از (6 یالـ 1)های بند در مقررط رایش واجد دیبا یتیترب و یفرهنگ كانون معاونان -11ماده

 باشند  اساسنامه نیا 6
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هـای  مقـرر در بنـد  ط رایشـ  رایدا دیـ با یتـ یترب و یفرهنگـ  كـانون  استادان و انیمرب -12 ماده

 باشند  اساسنامه نیا 6 هماد ( از2،0،6)

 مشغول خواهران مخصوصهای كانون در ییموارد استثنا در كه مرد استادان و انیمرب -تبصره

 باشند  زین اساسنامه نیا 6 ماده 4شرط بند  رایدا دیشوند بایم فهیوظ انجام

 موارد ریسا - چهارم فصل

 اشـخاص  ایـ  و یردولتـ یغ و یدولتـ هـای  نااعضا، سازم ا،یاول طرف از كه یلیوسا هیكل -13ماده

د یـ با شـود یمـ  هیهد یتیترب و یفرهنگ ز كانونیمنظور تجه به هیریخ مؤسسات و ریخ

 گردد  خبت كانون در دفتر اموال لیتحو از پس بالفاصله

و  هیـ ته یپرورشـ  وسط معاونت یتیترب و یفرهنگهای كانون یاعضا یانضباط مقررات -14ماده

 شود یم ابالغ پرورشور آموزشیوز تأییدپس از 

 لیتشـك  یرایـ اج نامـه ینیـ آ بـر اسـاس   در كانون كه یهایشوراها و انجمن ماتیتصم -15ماده

 وزارتهـای  هـا و بخشـنامه  هـا، دسـتورالعمل  نامـه ینیـ ، آبـا مقـررات   دیـ شـوند نبا یم

 باشد  ریمغا پرورشوآموزش

 ابـالغ  پـرورش وآمـوزش  وزارت از طـرف  یتـ یترب و یفرهنگهای كانون یمال نامهینیآ -16 ماده

 شد  خواهد

♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦



    17 اساسنامه ـ مدارس ایثارگران   

 ثارگرانیا مدارس نامهساسا

 (وآزادگان جانبازان ،)رزمندگان

 8/7/7062 خیتار 2333/723 شماره ابالغـ  2/7/7062 خیتار 072 مصوب  جلسه

 ـ هدف اول صلف

 نیـ ا در پـس  نیـ ا از )كـه  زیـ عز آزادگان و جانبازان و رزمندگانبرای  است الزم آنجا كه از

 بـا  كـه  دیـ آ وجـود  بـه  یخاص یآموزش نظام شوند(یم خوانده ثارگرانیا یعموم نامبه اساسنامه

 انـواع  بـا  انطبـاق بـرای   الزم عطـاف ان از و داشـته  یشـتر یب تناسـب  ثارگرانیا یعموم اتیمقتض

 ادامـه بـرای   را آنـان  یعلمـ  هیـ بن تیـ تقو مكـان ا و باشد برخوردار آنانهای یآمادگ و هاتوانایی

 ضوابط مندرج طبق بر ثارگرانیا مدارس نام به یخاص آموزشیهای مجتمع آورد، فراهم لیتحص

 شود یم سیتأس اساسنامه نیا در

 اتیـ كل دوم فصل

 مراكـز  در ایحرفـه  و یو فنـ  ینظـر  متوسطه ،ییراهنما دوره شامل ثارگرانیا مدارس -1 ماده

ـ ا و مقدورات به بنا زین هاشهرستانر یدر سا جاد ویا هااستان  پـرورش وآمـوزش  اتمكان

 گردد یم لیتشك منطقه

 و سـال نـیم  دو صـورت  به یلیتحص سال هر طول در ثارگرانیا مدارس یآموزش برنامه -2 ماده

بـرای   هفتـه  سـه  و آمـوزش بـرای   هفته پانزده سالمین هر در است  یتابستان ترم کی

 شود یمنظور م امتحانات رایاج

خواهـد   یلیتحصـ  هیپا هر مصوبهای برنامه یمبنا بر مدارس نیا یآموزشهای برنامه -3 ماده

 کی در یقبولط رایش احراز لذا عدم  را داراست یاعتبار مستقل و ارزش و هر درس ودب

 كرد  نخواهد ثارگر واردیا یگر مواد درسید بههای لطم ،یدرس ماده

 در شـده  نیـی تع سـاعات  برابـر  دو سـال نـیم  هـر  در درس هـر  سیتـدر  ساعات تعداد -4 ماده

  است شده نییتع برابر ساعات چهار یتابستان ترم بود و در دخواه مصوبهای برنامه

 مجـاز  مـدت  زیـ ن و یلیتحصـ  سـال نیم هر در لیتحص ساعات تعداد حداكثر و حداقل - تبصره

 نامـه نیـی آ نیـ ا 6 مـاده  ونیسـ یكم بیتصـو به كههای نامنییآ براساس لیتحصبرای 

 بود  خواهد رسدیم
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توسـط   كـه  یجـدول  براسـاس  یلیتحصـ  دوره هـر  و رشته در هر دروس تأخر و تقدم - 5 ماده

 شد  خواهد مشخص گردد،یم نییتع نامهنییآ نیا 6 ماده ونیسیكم

 یحضـور مهین ،یحضور صورت به مختلف یلیتحصهای هیپا در ثارگرانیا دروس هیكل -6 ماده

، رسـد یمـ  نامهنییآ نیا 6 ماده ونیسیكم بیتصو به هك یضوابط طبق یرحضوریغ و

 بود  خواهد

 باشند یم معاف یدفاع یآمادگ و ورزش كاد، طرح دروس گذراندن از ثارگرانیا -1 تبصره

 یآمـادگ  كـه  یدروس امتحانات در یلیتحص سالنیم هر یابتدا توانند دریم آزادگان -2 تبصره

 سـال  آن در دروس ای درس آن انتخاب از شدن قبول در صورت ند وینما شركت دارند

 بود  خواهند معاف یلیتحص

 بـه  ایحرفـه  و یفنـ  رشـته  از رشـته  رییتغ امتحان در شركت بدون توانندیم آزادگان -7 ماده

 رییـ تغ خـود  قـه عال مورد گرید رشته به ینظر رشته کی از ای و بالعكس و ینظر رشته

 و ادامه تحصیل دهند  داده رشته

 اجرا ـ روش سوم فصل

 در لیـ ذ یاعضـا  از مركـب  ثارگرانیا یلیتحص امور ونیسیكم عنوان تحت یونیسیكم -8 ماده

 1گردد:یم لیتشك ستاد نیا سیرئ مسئولیتو با  ثارگرانیامور ا یهماهنگ ستاد

  پرورشوآموزش یالعرایشو ركلیـ دب الف

  (ثارگرانی)ا و آزادگان ، جانبازانامور رزمندگان یستاد هماهنگ سیر و رئیـ مشاور وز ب

  متوسطه آموزش دفتر ركلیـ مد ج

  یلیتحص ییراهنما و ییابتدا دفتر آموزش ركلیـ مد د

  امتحانات ركلیمد ـ ـه

   ایحرفه و یفن معاونت مطلع ندهیـ نما و

  یدرس كتب فیتال و یزیربرنامه ركلیـ مد ز

 خـاص  موارد و ضوابط است موظف آزادگان و جانبازان رزمندگان، امور یهماهنگ ستاد -9 ادهم

 ربـط ذی دفاتر یهمفكر با را ثارگرانیا مدارس یو آموزش امتحانات ،نام، خبتیانضباط

                                                                                                                                              
ابـالغ   03/1/1070تـاری    2/713/123كـه طـی شـماره     3/12/1072عالی تاری  شورای 363به استناد مصوبه جلسه  1

 6موضـوع مـاده    موضوعات مربوط به ایثـارگران كـه جنبـه كلـی و سراسـری دارد و تـاكنون در كمیسـیون        ،شده است

مطـرح   2/7/1062تـاری   پـرورش  وآمـوزش عـالی  اساسنامه مدارس ایثارگران مصوب پانصد و چهاردهمین جلسه شورای

 مطرح و اتخاذ تصمیم گردد   پرورشوآموزشعالی گردیده، در كمیسیون معین شورایمی



    11 اساسنامه ـ مدارس ایثارگران   

 ارائـه  نامهنییآ نیا 6 ماده موضوع ونیسیكم به بیتصو تجه و هیته یستاد حوزه در

 د ینما

 ماده ونیسیكم بیتصو از پس قانون، نیا یرایاجهای ها و دستورالعملنامهنییآ هیكل -11 ماده

 1شود یم مورد اجرا گذارده به ،پرورشور آموزشیوز تأیید و نامهنییآ نیا 6

♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦

                                                                                                                                              
 2/11/1063 تـاری  پـرورش   والی آموزشعشورایین عبه استناد مصوبه دویست و هفتاد و پنجمین جلسه كمیسیون م 1

امتحانات مدارس راهنمایی تحصیلی ایثـارگران برابـر    ،ابالغ شده است 13/11/1063 تاری  6/0712/123كه طی شماره 

اساسـنامه مـدارس ایثـارگران انجـام      6نامه اجرایی امتحانات مدارس ایثارگران مصوب كمیسیون موضوع ماده مفاد آیین

 وآمـوزش عـالی  به استناد رأی صادره در دویست و هشتاد و پنجمـین جلسـه كمیسـیون معـین شـورای      شود  ضمناًمی

مدارس راهنمایی تحصـیلی  »ابالغ شده است:  24/2/1061 تاری  6/664/123كه طی شماره  24/2/1061 تاری پرورش 

رسی و نوع امتحان پایـانی هـر درس در   ایثارگران صرفاً در برگزاری امتحان پایان ترم )نوع امتحان( مطابق جدول مواد د

ابتدایی و راهنمایی تحصـیلی عمـل خواهنـد كـرد و در     های نامه امتحانات دورهدوره راهنمایی تحصیلی مندرج در آیین

نامـه اجرایـی امتحانـات در مـدارس     از مفاد آیـین  13/11/1063 تاری  6/0712/123بقیه موارد به استناد نظریه شماره 

 «اساسنامه مدارس ایثارگران تبعیت خواهند كرد  6ب كمیسیون موضوع ماده ایثارگران مصو
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 یقیتطب یآموزشمجتمع ساسنامها

 6/72/7073 خیتار 77733/723 شماره ابالغـ  73/77/7073 خیتار 006 مصوب  جلسه

 مقدمه

 از یمـدت  كـه  یرانیا آموزاندانش لیتحصبرای  كه است یمجتمع یقیتطب یآموزش مجتمع

 نظـام  بـا  انطبـاق  یآمـادگ  ای و یفارس زبان با الزم ییآشنا و كشور گذرانده از خارج عمر خود را

 شود یم سیرا ندارند تأس یجار یآموزش

 ـ هدف اول فصل

 :است ریز به شرح یقیتطب آموزش مجتمع سیتأس از هدف -1 ماده

 هنیمـ  بـه  كشور كـه  از خارج میمق یرانیا اتباع فرزندان لیتحصبرای  التیجاد تسهیـ االف

 كنند یم مراجعت یاسالم

  یاسالم و یمل فرهنگ با آموزاندانش آشنا شدن مساعد جهت نهیجاد زمیـ ا ب

 رانیـ ا یاسـالم  یجمهور پرورشوآموزش نظام با آموزاندانش یلیتحص تیوضع ـ انطباق  ج

  ر مدارسیسا در لیتحص منظور ادامه به

 سیتأسط رایش ـ دوم فصل

بـرای   طرایشـ  واجد و یكاف داوطلب كه یمناطق در مجاز است پرورشوآموزش وزارت -2 ماده

باشـد،   وجـود داشـته   و متوسـطه  یی، راهنمـا ییابتـدا های از دوره کی در هر لیتحص

 د ینما اقدام یقیتطب مجتمع سیتأس به نسبت

 پـرورش وآمـوزش  ، وزارتر مسـتقل طـو  بـه  مجتمـع  سیتأسـ  مكـان ا عدم صورت در - تبصره

 د ینما اقدام ر مدارسیدر سا مهیضمهای كالس لیتشك قیطر تواند ازیم

هـای  اریـ مع طبـق ط رایشـ  واجـد  یانسـان  یروین نیتأم و مناسب یآموزش یفضا هیته -3 ماده

 ر اداراتیسـا  یهمكـار  بـا  كـه  اسـت  المللنیب كلاداره عهدهبه پرورشوآموزش وزارت

 شود یم انجام پرورشوآموزش

 المقـدور از اخـتالط  یحتـ  گـردد كـه   انتخـاب  ایگونهها بهمجتمع نیا سیتأس محل -1 تبصره

 شود  یریجلوگ یلیتحص مختلفهای دوره



    40اساسنامه ـ مجتمع آموزشی تطبیقی    

برای  یكاف ییاناتو، آموزشبرای  الزمط رایش بر دارا بودن د عالوهیبا مجتمع معلمان -2 تبصره

 باشند  ز داشتهیمربوط را ن یخارج زبان با یدرس میمفاه قیتطب

 یقیتطب مجتمع آموز دردانش رشیپذط رایش ـ سوم فصل

 نـد كـه  ینما نـام خبـت  یقـ یتطب مجتمـع  تواننـد در یم یصورت در یرانیا اتباع فرزندان -4 ماده

 كشور اقامت از خارج در مجتمع، در نامخبتبرای  تقاضا زمان به وستهیپ سال 2حداقل

را  یجـار  یآموزشـ  نظـام  بـا  انطبـاق  یآمادگ ای و یفارس با زبان الزم ییآشنا و داشته

 باشند  نداشته

 را در (تحصیلی ییراهنما و یی)ابتدا یهمگان آموزش دوره كه یآموزاندانش از نامخبت - تبصره

 كرده یاز كشور ط خارج را در متوسطه التیاز تحص یقسمت لكن باشند گذرانده رانیا

 است  بالمانع، كالس در تیظرف صورت در باشند،

 هـا و نامـه نییـ آ تـابع  گـر مقـررات  ید و یسـن ط رایشـ  نظر از آموزاندانش نامخبت ـ5 ماده

 خواهد بود  پرورشوآموزش وزارت یسو از صادرههای دستورالعمل

 مجتمع اداره نحوه و ی، آموزشیادار زمانـ سا چهارم فصل

 منظـور  بـه  كـه  ایاضافه یپرورش و یآموزشهای تیفعال انجام جهت تواندیم مجتمع - 6 ماده

 مامت شود،یم ارائه رانیا پرورشوآموزش نظام با قیتطببرای  آموزاندانش كردن آماده

 افـت یدر نحوه  دینما نیتأم آموزاندانش یاولیا قیطر از را الزمهای نهیاز هز یبخش ای

 از پـس  و شـنهاد یپ كـل توسـط اداره  آمـوزان دانـش  یاولیـا  یمال اتمكانا از استفاده و

 شد  خواهد اجرا ،پرورش و آموزش ریوز بیتصو

 بود  خواهد ر مدارسیسا در مورد عمل مقررات ضوابط و بقط مجتمع یعموم مقررات -7 ماده

 ،یقـ یتطب یآموزشـ  مجتمع خاص یآموزش و یضوابط ادار ها ومقررات، دستورالعمل -1 تبصره

از  پـس  و هیـ ته ربـط ذیا دفـاتر  ی كل ادارات یهمكار با المللنیامور ب كلتوسط اداره

 خواهد شد  ر ابالغیوز بیتصو

 مجتمـع  خـاص ط رایشـ  بـه  توجـه  با التیتشك دفتر قیطر از مجتمع نیا التیتشك -2 تبصره

 شد  خواهد نییتع

و  اولیـا  انجمـن  کیـ  یلیتحصـ  دوره سـه  هـر برای  توانیم یآموزش مجتمع هر در -3 تبصره

 داد  لیتشك مشترك انیمرب

 امـور  كـل توسـط اداره  شده نییضوابط تع طبق معمجت آموزاندانش یداخل امتحانات -8 ماده

 شود یبرگزار م المللنیب
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 و متوسـطه  ،یلیتحصـ  ییراهنمـا  ،ییابتـدا هـای  دوره یلیتحصـ  مقـاطع  نهـایی  امتحانات -9 ماده

 اراتیـ اخت و مربـوط بـوده   دوره مصـوب  امتحانـات  نامـه نییـ آ براساس یدانشگاهشیپ

ــوز كــلاداره ــرورشوشآم ــاخت كشــور هماننــد از خــارج مــدارس پ  كــلادارات اراتی

 باشد یم هااستان پرورشوآموزش

 و آمـوزش عـالی  رایشو مصوبات )برابر تیریمدط رایش واجد افراد نیب از مجتمع ریدم -11 ماده

 امـور  كـل رهادا ابـالغ  بـا  باشـد و  داشـته  یسـ یانگل زبـان  بـه  الزم ییآشنا كهرش( پرو

 شود یم منصوب سمت نیا به المللنیب

 یرایاجهای وهیش و یآموزشهای برنامه ،یلیتحصهای ـ رشته پنجم فصل

 باشد یم متوسطه و یی، راهنماییابتداهای دوره شامل مجتمع -11 ماده

 مـدارس  ریمانند سـا  یدرس كتب و یشآموز یمحتوا و یلیتحصهای دورههای برنامه -12 ماده

 خواهد بود  یفارس ،سیتدر یاصل زبان ، وبوده یرانیا

 خواهد بود  ر مدارسیهمانند سا مدارس نیا یانضباط نامهنییآ -13 ماده

 یلیتحص ارزش و دوره ـ طول ششم فصل

 یمـوارد اسـتثنائ   باشد  دریم سال کی االصولیعل یقیتطب مجتمع در لیتحص مدت -14 ماده

بـا صـدور مجـوز از     مجتمعو پیشنهاد مسئول مربوط  دوره معلمان رایشو صیتشخ با

پرورش مدارس خارج از كشـور ایـن مـدت )بـر حسـب مـورد(       وآموزش كلاداره طرف

 شود تمدید می

ـ  امـور  كـل ط ادارهتوس صادرههای كارنامه و یلیتحص یگواه هرگونه تأیید -15 ماده  الملـل نیب

 خواهد گرفت  انجام

♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦



    41اساسنامه ـ دبیرستان تربیت بدنی    

 یورزش و علوم یبدنتیترب دبیرستان اساسنامه

 پرورش(وآموزش وزارت به )وابسته

 72/8/7072 خیتار 2/0373/723 شماره ابالغـ  70/7/7072 خیتار 067 مصوب جلسه

 ـ هدف اول فصل

 اختصـار  به اساسنامه نیا در كه یورزش علوم و یبدن تیترب دبیرستان سیاز تأس هدف -1 ماده

 :است لیذ شرحبه شودیم خوانده دبیرستان

 مهیكر اخالق به متخلق كشور كه یبدن تیترب از بخشیموردن یانسانهای روین تیـ ترب الف

 باشند  یاسالم

  یمل و ایمنطقه ،یمحل یورزشهای تیمبرای  جاد پشتوانهیا مستعد وهای روین تیـ ترب ب

 رشـته  در هـا دانشگاهو  معلم تیمراكز ترب ورود به جهتط رایش افراد واجد كردن ـ آماده ج

  یبدن تیترب

 سیتأسط رایش ـ دوم فصل

 كــلاداره موافقــت و اسـتان  پــرورشوآمــوزش كـل شــنهاد ادارهیپ بـه  بنــا دبیرســتان -2 مـاده 

 شد  خواهد سیتأس پرورشوآموزش وزارت یبدنتیترب

و سـایر   كتابخانـه  ،یخـدمات  و یادار امـور  ،یورزشـ  نیادیـ م ،كـالس برای  الزم یفضا -3 ماده

 باشد یم پرورشوآموزش وزارتهای دارداستانبرابر  یپرورش و یآموزش خدمات

 شد  خواهد سیتأس جداگانه صورتبه برادران و خواهرانرای ب دبیرستان -4 ماده

 تیریمد و یآموزش ،یادار زمانـ سا سوم فصل

 اداره هیـ ناح ایـ  منطقه ،شهرستان پرورشوآموزش رنظر ادارهیز ریتوسط مد دبیرستان -5 ماده

 خواهد شد 

 و تیـ رعا و یورزش یتخصص و یفنهای رنامهب ثیاز ح استان یبدن تیترب یكارشناس - تبصره

  خواهد داشت نظارت دبیرستانضوابط بر  اعمال

 پـرورش وآمـوزش  اداره رئـیس شنهاد یپ به بناط رایش افراد واجد نیاز ب دبیرستان ریمد -6 ماده

 شپـرور وآمـوزش  اداره رئـیس توسـط   اسـتان  یبـدن  تیـ ترب یكارشناسـ  تأیید و محل

 شد  خواهد منصوب
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 ،رانیمد انتصاب نحوه نامهنییآ در مندرج یعمومط رایش بر د عالوهیبا دبیرستان ریمد -7 ماده

 باشد  یبدن تیترب در رشته سانسیل یلیتحص مدرك حداقل رایدا

 و اداره یمعرفـ  محـل  پـرورش وآمـوزش  اداره بـه  ریتوسط مد یتخصص دروس انیمرب -8 ماده

 هاآن صدور ابالغ به نسبت استان یبدن تیترب كارشناس تأییداز  پس پرورش وآموزش

 خواهد نمود  اقدام

 پـرورش وآمـوزش  وزارت در عمـل  مـورد  مقـررات  برابـر  ر دروسیسـا  رانیدب انتخاب -1 تبصره

 خواهد بود 

 یكارشناسـ  و پـرورش وآمـوزش  اداره یهمـاهنگ  با ازین صورت در تواندیم دبیرستان -2تبصره

 مختلـف  یورزشـ های در رشته متخصص و سابقه با یبدن تیترب انیاز مرب یبدن تیترب

 سیالتـدر حـق  و برابـر مقـررات   اسـتفاده  یعمل در دروس پلمیدو فوق پلمید مدرك با

 د ینما پرداخت

 موزآدانش رشیپذط رایش ـ چهارم فصل

 باشند: لیذط رایش زید حایبا دبیرستان ورود به داوطلبان -9 ماده

 نظـام  بـه  یعملـ  كشـور و التـزام   یرسـم  انیاز اد یكی ای اسالم مقدس نید به نیـ تد  الف

  رانیا یاسالم یجمهور

  یلیتحص ییراهنما دوره انیپا یقبول مدرك ـ داشتن ب

 ایـ  پزشـک  صیتشـخ  بـا  عضو نقص نداشتن و یروان و یجسم كامل سالمت بودن ـ دارا ج

  استان یبدن تیترب یكارشناس یاز سو شده نییتع یپزشك رایشو

و عملـی( و مصـاحبه    ی)نظر یورود آزمون در یقبول و یاخالقهای صالحیت ـ دارا بودن د

  یحضور

  پرورشوآموزش ضوابط وزارت طبق نامخبت یعمومط رایش داشتنـ ـ ه

 یلیتحص ارزش و امتحانات ،یلیتحص ـ رشته پنجم فصل

 یورزشـ  علـوم  و یبـدن  تیـ ترب عنـوان  بـا  یلیتحصـ  رشـته  کیـ  رایدا دبیرستان نیا -11 ماده

 باشد یم

امتحانات  نامهنییآ نیهمچن و درس هر امتحان نوع و یدرسهای مواد و واحد اولجد -11 ماده

 د یرس خواهد پرورشوآموزش یعالرایشو بیتصوبه دبیرستان

در  متوسـطه  التیتحصـ  دوره انیـ پا نامـه یگواه هـا دبیرسـتان  نیا النیالتحصفارغ به -12 ماده

تواننـد  یم النیالتحصفارغ گونهنیا و شد خواهد داده یورزش و علوم یبدنتیترب رشته

 دهند  ادامه وستهیپ یكاردان سطح تا شده نییضوابط تع را برابر خود التیتحص



    45اساسنامه ـ دبیرستان تربیت بدنی    

 :امور ریـ سا ششم فصل

 یفنـ هـای  هنرسـتان  انیـ هنرجو سـرانه  معـادل  هادبیرستان نیا یآموزدانش سرانه -13 ماده

 یغـذا  و یورزشـ  مـات ملزو ،آمـوزان دانـش بـرای   وجود اعتبار، صورت بود و در خواهد

 خواهد شد  هیته مناسب

 اتمكانا ز فضاها ویتجه و نیتأم به نسبت است موظف استان یبدن تیترب یكارشناس -14 ماده

 آورد  عملبه دبیرستانر یمد را با الزم یهمكار ،یورزش

 نیـ ا النیالتحصفارغ ،یبدن تیربآموزگار ت استخدام به پرورشواز آموزشین صورت در -15 ماده

  گرفت قرار خواهند تیواولدر  هادبیرستان

 مربـوط برعهـده   مقـررات  و نامـه نیـی آ ،اساسـنامه  نیـ ا كامل رایاج حسن بر نظارت -16 ماده

 بود  خواهد پرورشوآموزش وزارت یبدن تیترب كلاداره

♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦
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 یاریبه رشته كاردانشهای دبیرستان اساسنامه
 22/2/7076خ یتار 7628/723ـ شماره ابالغ  2/73/7070خ ین تاریون معیسیكم 700 مصوب  جلسه

 مقدمه

 از خـدمات  با آغـاز اسـتفاده   زمانهم باًیخود تقر شكل نیتردر ساده یپرستار خدمات ارائه

در  یاریـ به ، ردهیپرسـتار  خـدمات  ارائـه  مختلف یعلم سطوح نیدر ب  است آغاز شده یپزشك

 و خـدمات  مـاران یب بـه  یپرسـتار  خـدمات  میمستق دار ارائهعهده یمقدمات و یعال سطوح انهیم

و  خـدمت  تنـوع  و نـوع  از جملـه  مختلـف  لیـ دال به و استهای گسترد یدرمان یبهداشت یجنب

 خـدمات  رنـدگان یگ و مـاران یبـا ب  در خـط مقـدم   میمستق و تماس یآموزش اتمكانا یگستردگ

 دارد  ایویژه تیاهم یو درمان یبهداشت

 و لیتحص مدت ، طولآموزش نیا یدر محتوا یراتییو تغ تحوالت یمتماد انیسال در طول

 انتقـال  لیـ دل بـه  زیـ ن اكنـون  و اسـت  وسـته یپ وقـوع  به رشته نیابرای  داوطلب انتخابط رایش

 لیتشـك  یاریـ به رشته كاردانشهای دبیرستان ،متوسطه د آموزشیجد نظام به یاریبه آموزش

 ر است یز شرح به آن اساسنامه كه دهیگرد

 ـ اهداف اول فصل

 سیتأس یاختصاص اهداف ،كشور متوسطه د آموزشیجد نظام اهداف تحقق یدر راستا -1 ماده

 :ر استیز شرح به هادبیرستان نیا

  یو درمان یدر مراكز بهداشت فهیوظ انجام جهت ارانیبه تیو ترب نیتأمـ  الف

  یپرستار در حرفه یكمك یروین تیو ترب نیتأمـ  ب
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 1سیتأسط رایش ـ دوم فصل

 و درمـان  ،بهداشـت  وزارت مـورد قبـول  ط رایشـ  و موافقت براساس دبیرستان سیتأس -2 ماده

 وزارت بی( و تصـــوپـــرورشوآمـــوزش یعـــالرایشـــو )مصـــوب یپزشـــك آمـــوزش

  بودخواهد  پرورشوآموزش

 بیتصـو  و بهداشـت  ا وزارتی پرورشوآموزش شنهاد وزارتیپ به یاریبه رشته انحالل -3 ماده

 در پـرورش وآمـوزش  یعـال رایورد و شـ یـ گیمـ  صـورت  پـرورش وآموزش یعالرایشو

 اتخـاذ  بهداشـت  وزارت یبـا همكـار   رشـته  نیـ ا آمـوزان دانش فیتكل نییتع خصوص

 2  خواهد كرد  میتصم

                                                                                                                                              
نامه این آیین( 12/12/1062تاری عالی كمیسیون معین شورای 43جلسه  دبیرستان بهیاری )مصوب تأسیسنامه آیین 1

معـین  براساس شرایط مورد قبول وزارت بهداشت، درمـان و آمـوزش پزشـكی در چهـل و پنجمـین جلسـه كمیسـیون        

هـای  انبه تصویب رسیده است، ضـمناً بـا تصـویب اساسـنامه دبیرسـت      12/12/1062 تاری پرورش وآموزشعالی شورای

عـالی  شـورای بهیاری كشور مصوب پنجمـین جلسـه كمیسـیون معـین     های انكاردانش رشته بهیاری، اساسنامه دبیرست

 لغو گردید  26/13/1067 تاری پرورش وآموزش

   تأسیسالف ـ شرایط 

معاونـت   تأییدـ اعالم نیاز منطقه به وجود بهیار با هماهنگی معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و 1

 آموزشی وزارت مذكور 

ورود به سال اول دبیرسـتان بـا رعایـت    برای  ـ وجود داوطلب ورود به دبیرستان در منطقه به تعداد كافی، به نحوی كه2

نفـر از بـین آنـان انتخـاب و پـذیرش       23بهیاری هر سال حـداقل  های اناساسنامه دبیرست 13ماده  مفاد فصل چهارم و

 گردند 

بهیـاری، نیـروی انسـانی    هـای  اندبیرستان، با رعایت كامل مفاد فصل سوم اساسنامه مصوب دبیرسـت  تأسیسـ قبل از 0

 بهداشت، درمان و آموزش پزشكی معرفی گردد  نیاز دبیرستان به شرح زیر انتخاب و به معاونت آموزشی وزارت مورد

هـای  حرفهای اندبیرستهای كادر اداری و خدماتی دبیرستان بر طبق ضوابط و استاندارد ـ مدیر، معاون یا معاونین،0ـ1

 پرورش  وآموزشوزارت 

 آموز یک نفر  نفر دانش 13تا  13هر  ـ مربی به ازا0ـ2

 اد كالس  نیاز با توجه به تعد ـ مدرس مورد0ـ0

 ـ كادر فنی، تخصصی و بیمارستانی موردنیاز با توجه به ضوابط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی 0ـ4

معاونـت   تأییـد دبیرستان منوط به وجود فضای آموزشی مناسب و تجهیـزات و امكانـات الزم اسـت كـه بـه       تأسیسـ 4

 م موارد آن به شرح زیر است:اه  آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی رسیده باشد

 بودن شرایط بهداشتی در حد مطلوب   ـ دارا4ـ1

 ـ داشتن محوطه باز )حیاط مناسب( 4ـ2

 نظری های آموزشهای كالسبرای  آموزانـ داشتن حداقل سه اطاق متناسب با تعداد دانش4ـ0

    بیان دبیرستانمدیر و مربرای  طور مجزاـ داشتن حداقل دو اطاق با تجهیزات كافی به4ـ4

 كارمندان و كاركنان و تجهیزت آن به تعداد الزم برای  ـ داشتن اطاق كار4ـ3

 آموزان را برطرف كند المقدور نیاز علمی مدرسین و دانشـ كتابخانه به صورتی كه حتی4ـ6
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 نیوزارتـ  یبـا همـاهنگ   كه است یضوابط تابع یاریبههای دبیرستاناز  کی هر ـ انحالل تبصره

 خواهد شد  غو ابال هیته پرورشوو آموزش بهداشت

 و بهداشـت  برابـر ضـوابط وزارت   یمارسـتان یو ب یتخصصـ  و یو كادر فنـ  بودجه نیتأم -4 ماده

 ، برعهدهپرورشوبرابر ضوابط آموزش یو خدمات ی، اداریو پرورش یكادر آموزش نیتأم

 خواهد بود  مؤسس

 هااندبیرست اداره و نحوه یآموزش یادار زمانسوم: سا فصل

 و اساسـنامه  نیـ ا ، براسـاس بهداشت وزارت نظارت با ر ویتوسط مد یاریبه دبیرستان - 5 ماده

 خواهد شد  اداره پرورشوآموزش وزارتهای ها و دستورالعملنامهنییآ

 انریمـد  انتصـاب  نحـوه  نامـه نیـی آ در مندرج یعمومط رایش براساس دبیرستان ریمد - 6 ماده

 مدرك حداقل با یتقو با و متعهد پرستاران نیب از پرورشوآموزش یعالرایشو مصوب

 آن سـال  0 حـداقل  كه خدمت سابقه سال 3 داشتن و آن معادل ای سانسیل یلیتحص

 بـا  پـرورش وآموزش اداره تأیید از پس و شنهادیپ مؤسس باشد توسط دستگاه یآموزش

 شود منصوب می مؤسس حكم

                                                                                                                                              
 ش پزشكیوزارت بهداشت، درمان و آموزهای ـ آزمایشگاه فن بهیاری و تجهیزات الزم مطابق استاندارد4ـ7

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی  های تعویض لباس و تجهیزات آن مطابق استانداردبرای  ـ اطاق4ـ6

 ـ نمازخانه 4ـ2

 ـ مواد كمک آموزشی و وسایل سمعی و بصری 4ـ13

 ـ سالن اجتماعات با تجهیزات الزم 4ـ11

 ـ سالن ورزش 4ـ12

 ـ آشپزخانه و سالن غذاخوری 4ـ10

 یشگاه فیزیک و شیمی ـ آزما4ـ14

 روزی بودن دبیرستان ـ خوابگاه در صورت شبانه4ـ13

 ب ـ امكانات كارآموزی:

داخلـی،  هـای  كننـد بایـد حـداقل دارای بخـش    آموزان بهیاری در آن كارآموزی میـ بیمارستان: بیمارستانی كه دانش1

هـای  اشد  چنانچه بیمارستانی فاقد یكی از بخشپزشكی و خدمات سرپایی بهای جراحی، اطفال، زنان و زایمان و فوریت

 ها قرارداد تنظیم نماید ذكر شده و یا تخصصی باشد دبیرستان باید با بیمارستان دیگری جهت كارآموزی در آن بخش

 ـ مركز بهداشت: كارآموزی بهداشت الزم است در مراكز بهداشت انجام گیرد 2

 ج ـ صدور مجوز:  

الـف و ب  های موارد مندرج در بند تأییدت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی پس از بررسی و معاونت امور آموزشی وزار

الزم نتیجه را های پس از بررسیپرورش وآموزشكند  وزارت پیشنهاد میپرورش وآموزشدبیرستان را به وزارت  تأسیس

 نماید به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی اعالم می
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 پـرورش وآمـوزش  وزارت مـرتبط بـا   محولـه  فیوظا رایاج در دبیرستان ریمد چنانچه - تبصره

بـا   اسـت  موظف و مؤسس اعالم مؤسس به پرورشوتوسط آموزش د مراتبینما تخلف

 د ینما یبرخورد قانون متخلف ریمد

 در سـانس یل لیتحصـ  مـدرك  حـداقل  راید دایـ با یاریـ به دبیرسـتان  یكادر آموزشـ  -7 ماده

 پـرورش وآمـوزش  وزارت یضوابط عموم مطابق و بوده آن ا معادلی مربوط وهای رشته

 شوند  انتخاب

و  رانیـ از دب پـرورش وآمـوزش  وزارت د بـا موافقـت  نـ توانیمـ  یاریـ بههـای  دبیرستان - 8ماده

 ربطیذموسسه  ای بهداشت وزارت قیاز طر حقوق رداختپ با پرورشوآموزش كارمندان

 د نینما استفاده مأمور صورتهب

 آموزاندانش رشیپذ نحوه وط رایش چهارم: فصل

 ر باشند:یزط رایش د حائزیبا دبیرستان ورود به داوطلبان -9 ماده

  رانیا یاسالم یجمهور تیتابعـ 1

 یاساسـ  قـانون  بـه  التـزام  كشـور و  یرسـم  انیـ از اد یكی ای اسالم نیمب نید به نیمتدـ 2

  یاسالمیجمهور

  ییراهنما سوم یقبول مدرك دارا بودنـ 0

  تمام سال 16 دبیرستان ورود به حداكثر سنـ 4

  یو روان یجسم سالمت دارا بودنـ 3

  خلق و حسن یاخالق تیصالح دارا بودنـ 6

 وزارت در ضـوابط مـورد عمـل    )برابـر و  یلیتحصـ  برابر سنوات دو تعهد خدمت دنسپرـ 7

  بهداشت(

  یورود در امتحان یقبولـ 6

 یلیتحص و ارزش دوره ، طولیلیتحص : رشتهپنجم فصل

 خواهد بود  یاریبه رشته نام به یلیتحص رشته کی رایدا دبیرستان -11 ماده

 باشد یم پرورشوضوابط آموزش اساس بر دبیرستان نیدر ا آموزش هدور -11 ماده

 وزارت تأییـد  بـه  و هیـ ته بهداشـت  توسـط وزارت  یاریـ به رشـته  یدرسـ  مـواد  جدول -12 ماده

 د یخواهد رس پرورشوآموزش

اجـرا   هـا تاندبیرسـ  نیـ ا در یو عملـ  یتئـور  صـورت  بـه  كـه  یدروس هیكل یابیارزش -13 ماده

بـا   و دبیرسـتان  توسـط  پـرورش ودر آموزش عمل مورد امتحانات نامهنییبرابر آ گردد،یم

 برگزار خواهد شد  پرورشوآموزش نظارت
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 نیتـأم  ربـط ذی ا مؤسسـه یـ  و بهداشـت  وزارت از طـرف  امتحانـات هـای  نهیهز هیكل - تبصره

 گردد یم

 یاریـ و اخت یالزام یعموم دروس مانزطور همبه كه یاریبه رشته نالیالتحصفارغ به -14 ماده

 رسـانده  اتمام به تیواحد با موفق 26 را تا سقف یو مهارت یتخصص دروس نیهمچن و

 بـا  نامـه یگواه نیـ ا شـود  یاعطـا مـ   یاریبه در رشته كاردانش پلمید نامهیگواه باشند

خواهـد   پرورشوآموزش وزارت تأیید و به میتنظ دبیرستانوسط ت مقررات ریسا تیرعا

  دیرس

 گذرانـدن  قـادر بـه   یو مهـارت  یتخصصـ  دروس آمـوزش  نیدر ح كه یآموزاندانش به - تبصره

 دروس یاسـتثنا  نباشـند )بـه   پـرورش وآموزش وزارت یاریاخت و یالزام یعموم درس

 نیـ ا  شـود یاعطـا مـ   یاریـ به مهـارت  نامـه ی( گواهیهـارت م یتخصص دروس ازینشیپ

 بهداشـت  وزارت تأییـد  بـه  و میتنظ دبیرستانتوسط  مقررات ریسا تیرعا با نامهیگواه

 د یخواهد رس

 ر اموریـ سا ششم فصل

 آمـوزش  ادارات عهده به مقررات طبق دبیرستان امتحانات دفاتر آمار و بستن و پلمپ -15 ماده

 باشد یمربوط م پرورش و

 صـورت  بـه  پـرورش وآمـوزش  وزارت ضـوابط و مقـررات   تیـ تواند با رعایم دبیرستان -16 ماده

 شود  اداره یروزشبانه

ر یـ دا جداگانـه  مجـزا و در دو سـاختمان   صـورت بـه  دخترانه و پسرانههای دبیرستان -17 ماده

 بود  خواهد

 نسـبت  2 ماده 4استثناء بند  به اساسنامه نیمفاد ا تیتواند با رعایم بهداشت ارتوز -18 ماده

خـود   شاغل ارانیبه كمک لیتحص جهت یاریبه رشته كاردانش دبیرستان سیتأس به

 خواهد بود  بهداشت ضوابط وزارت تابع ورود داوطلبان حداكثر سن د ینما اقدام

ضـوابط و   تـابع  دهیـ د نگردیـ مربـوط ق هـای  نامـه نییو آ اساسنامه نیدر ا كه یدموار -19 ماده

 خواهد بود  پرورشوآموزش وزارت یعموم مقررات

و وزارت بـود   خواهـد  بهداشـت  وزارت برعهـده  اساسنامه نیا رایاج حسن تیمسئول -21 ماده

خواهـد   نظـارت  آن رایاجـ  نحـوه  بـر  شپروروآموزش ادارات قیطر از پرورشوآموزش

 داشت 

♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦



    50اساسنامه ـ مدارس شبانه روزی    

 یروزشبانه مدارس اساسنامه

 0/0/7078 خیتار 7/668/723 شماره ابالغ ـ 72/7/7078 خیتار 602 مصوب  جلسه

 مقدمه

 آمـوزان دانـش بـرای   یلیتحصـ  فرصت جادیا و یپرورش و یآموزش اتمكانا منظور توسعه به

 یهـای در رشـته  ایحرفـه  و یفنهای آموزش توسعه نیهمچن و تیجمعكم و پراكندههای روستا

 نیـ ا مفـاد  تیـ بـا رعا  یروزشـبانه  مـدارس  ،آمـوز دارد دانـش  حضور مستمر و مداوم به ازین كه

 گردد یم سیتأس اساسنامه

 اتیكلـ  اول فصل

 وقـت  تمـام  صـورت بـه  مشـخص  ایبرنامه با موزانآدانش حضور یروزشبانه در مدرسه -1 ماده

 بود  خواهد روز(شبانه در ساعت 24)

 اهداف ـ2 ماده

 ریـ زهـای  هـدف  تحقـق ، یپرورش و یآموزش یعموم اهداف بر عالوه یروزشبانه مدارس در

 :شودیم دنبال

 و محـروم  منـاطق  و یریعشـا  ،ییروسـتا  آمـوزان دانـش  یلیتحص درصد پوشش شیافزاـ 1

 مذكور  مناطق نوجوانانهای توانایی استعدادها و از هدر رفتن یریجلوگ

  یلیتحص افت كاهش و آموزش یفیك سطح ارتقاـ 2
  آنان فراغت اوقات از یریگبهره با آموزاندانش تیترببرای  مناسبهای نهیزم كردن راهمـ ف0
  یمراكز شهر به ییروستا آموزاندانش مهاجرت از یناش یاجتماع و یاخالق تبعات از یریشگیپـ 4
 منــاطق در پــرورشوآمــوزش و اعتبــارات اتمكانــا و یانســان یرویــن از نــهیبه ســتفادهـــ ا3

 ت یجمعكم

 نیاز بـ  یریعشـا  و محـروم  از منـاطق یـ موردن یانسـان  یرویـ ن تیترب نهیزم كردنراهمـ ف6

  یبوم آموزاندانش

در  یروزشـبانه  مـدارس  امتحانات نامهنییآ و یآموزش یمحتوا و برنامه و یمواد درس - 3 ماده

 باشد یم یعاد مدارس همانند یلیتحص و رشته دوره هر
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 ههفتـ  در سـاعت  6 تا سـقف  مصوبهای بر برنامه عالوه توانندیم یروزشبانه مدارس - تبصره

 ند یاجرا نما برنامه فوقهای كالس یمحلهای ازین با متناسب

 سیتأس نحوه وط رایش ـ دوم فصل

 تیـ رعا ،مـدارس  گونـه نیـ ا بـه  یعاد مدارس لیتبد ای یروزشبانه مدارس سیتأس در -4 ماده

 :است یالزام موارد زیر

 باشد  داشته تیمركز ر مدارسیسا به نسبت مدرسه محلـ 1

ـ ا و ی، پرورشـ یآموزشـ های فضا رایدا مدرسهـ 2  ازیـ و موردن مناسـب  زاتیـ تجه و اتمكان

 باشد  یروزشبانه

 تیـ ظرف بتـوان  و باشـد  آموز را داشتهدانش 63 حداقل رشیپذ تیظرف ،سیبدو تأس درـ 0

 داد  آموز توسعهدانش 123 حداقل رشیپذبرای  را آن

 باشد  ممكن از آنیموردن یانسانهای روین نیتأم شود كه سیتأس یمحل در رسهمدـ 4

 تأییـد  د بـه یبا یروزشبانه مدارس زاتیتجه و اتمكانا ،ساختمان ،محل بودن مناسب - تبصره

 برسد  استان مدارس زیتجه و ینوساز تیریمد

 شوند یم اداره و سیتأس جداگانه صورت به سرانهپ و دخترانه یروزشبانه مدارس - 5 ماده

 كـل اداره تأییـد ، منطقـه  پرورشوآموزش شنهاد ادارهیپ به یروزشبانه مدرسه سیتأس - 6 ماده

 و در اساسنامه نیضوابط ا چارچوبدر  استان پرورشوآموزش رایشو بیو تصو استان

 رد یگیم انجام یاستان اعتبارات قالب

 یروزشبانه مدارس اداره نحوه و یآموزش و یادار زمانـ سا سوم فصل

مربـوط   پرورشوآموزش رنظر ادارهیز پرورشوآموزش ضوابط وزارت براساس یروزشبانه مدارس ـ   7 ماده

 شوند یم اداره مدرسه ریمد تیمسئول با و

 و رانیمـد  انتصـاب  نحوه نامهنییبرابر آ یروزشبانه مدارس نیونمعا ای و ر، معاونیمد - 8 ماده

 شد  خواهند منصوب پرورشوآموزش یعالرایشو مصوب پرورشوآموزش مسئوالن

 نسـبت  یروزشـبانه  مدرسه ریمد یهماهنگ با است موظف محل پرورشوآموزش اداره -9 ماده

هـای  پسـت  و یبنـد درجه ضوابط و تیرعا با یپرورش و یوزشآم ،یادار كادر نیتأم به

 د ینما اقدام مدارس نیا یزمانسا

 التیو تشـك  توسط دفتر بودجـه  مدارس نیا یزمانساهای پستضوابط  و یبنددرجه - تبصره

 د ش خواهد ابالغ ربطذی مراجع تأییداز  پس و هیمربوط تههای معاونت یهمكار با

 پسـرانه  یروزشـبانه  مـدارس  كاركنان و د زنیبا دخترانه یروزشبانه مدارس كاركنان -11 ماده

 باشند  المقدور متأهلید مرد و حتیبا
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 راننـده  ،آشپزخانه ،ساتیتأس ،یاز كادر نگهبان استفاده دخترانه یروزشبانه مدارس در - تبصره

  است بالمانع بودن لشرط متأه به مرد باغبان و

 شوند یم اداره وقته دو ینوبت کی صورت به یروزشبانه مدارس - 11 ماده

 آموزدانش لیتحص و رشیپذط رایش ـ چهارمفصل

 باشند: ریزط رایش رایدا شوند كهیم رفتهیپذ مدارس گونهنیا در یآموزاندانش -12 ماده

  مدارس یرایاج نامهنییآ رر درمقط رایش ـ داشتن الف

روسـتا   ایو  یعاد روزانه مدارس به یدسترس عدم و یریعشا نقاط ای روستا در ـ سكونت  ب

  یمركز

  پرورشوآموزش معتمد پزشک یگواه به بنا یجسم سالمت ـ داشتن ج

 امـور  از انجام مانع آنان تیمعلول نكهیا مشروط بر یجسم معلول آموزاندانش نامخبت - تبصره

 است  نباشد، بالمانع یو شخص یلیتحص

  یقبل لیتحص از محل اخالق حسن یگواه د ـ ارائه

  مدرسههای در كار فرزندش بر مشاركت یآموز مبندانش یول یكتب وافقتم - ـه

 نـام خبـت  و یمعرفـ  بـه  توانـد نسـبت  یمـ  هیـ ناح ایـ  منطقـه  پـرورش وآمـوزش  اداره -13 ماده

 كنـد  اقـدام  یروزشبانه مدرسه در است 12 مادهط رایش از یبرخ فاقد كه یآموزدانش

 ایـ  منطقـه  مشـاوره  توسط هسته مدارس گونهنیا در یو نامخبت لزوم مشروط بر آنكه

 تیـ محروم ز موجـب یـ ن یو رشیپـذ  و باشـد  قـرار گرفتـه   تأیید و هیمورد توص استان

 نشود  مدرسه به یشرط از دسترس واجد آموزاندانش

 نیـی تع تیـ از ظرف شیب یروزشبانه مدرسه در لیتحص ادامه تعداد داوطلبان چنانچه -14 ماده

 و راه یسـخت  ،مسـافت  بعـد  لیـ از قب یهـای تیواول به توجه با افراد باشد، انتخاب شده

 و بـا  مدرسه رایشو صیتشخ به یعاد مدارس به یلیاستعداد تحص و یدسترس زانیم

 1رد یپذیم انجام پرورشوآموزش اداره تأیید

 لیتحص مدارس گونهنیا گر درید سال کیتواند یمردود شود م یآموزدانش چنانچه -15 ماده

 باشد ادامه دوره طول در سال کی از شیب یآموزدانش یمردود كهیصورت د و درینما

  ستیمجاز ن یروزشبانه در مدرسه او لیتحص

                                                                                                                                              
كـه   13/6/1072 تـاری   پـرورش وموزشآعالی وبه دویست و سی و نهمین جلسه كمیسیون معین شورایبه استناد مص 1

نـام و  آموزان ایرانـی منـاطق محـروم از جهـت خبـت     ابالغ شده است، دانش 22/6/1072 تاری  6/1704/123طی شماره 

وزان اتبـاع خـارجی مقـیم روسـتا بـا      آمـ نـام از دانـش  روزی در اولویت خواهند بود  خبـت ادامه تحصیل در مدارس شبانه

 منطقه بالمانع خواهد بود آموزش و پرورش اداره  تأییدروزی و تشخیص شورای مدرسه شبانه
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 یعمـوم  و مقـررات  آموزاندانش یانضباط نامهنییآ تیرعا به ملزم آموزاندانش هیكل -16 ماده

د برابـر  یـ نما یچیمربـوط سـرپ   از مقـررات  یآموزدانش باشند  چنانچهیم یروزشبانه

 رفتار خواهد شد  یبا و یانضباط نامهنییآ

 موارد ریـ سا پنجم فصل

 مصـوب  اعتبـارات  از محـل  یروزشـبانه  مدارس اداره و سیتأس مربوط بههای نهیهز -17 ماده

 وزارت كـه  یبرابـر ضـوابط   یمردمـ هـای  و كمـک  هااستان پرورشوآموزش كل ادارات

 شود یم نیتأمكند، یم نییتع پرورشوآموزش

 و یمردمـ هـای  كمـک  ایـ  آمـوزان دانـش  یاولیااز  یافتیدر وجوه ای یدولت وجوه هیكل - تبصره

 یز شود و بر مبنـا یوار یروزشبانه مدرسه یدولت حساب د بهیبا هازمانسا و مؤسسات

 برسد  مصرف مربوط به نامهنییآ

 مدرسـه  شـود و یاجرا مـ  روز در هفته 3 صورت به یروزشبانه مدارس یگهفت برنامه -18 ماده

هـای  نزد خانواده یزندگ مكانا آموزاندانش تا است لیتعط جمعه و پنجشنبههای روز

 شود یم فراهم الزم التیتسه ،آموزاندانش ذهاب و ابیابرای  باشند  داشته خود را

ـ ا وط رایشـ  بـه  باتوجه تواندیم درسهر میمد -1 تبصره  پـرورش وآمـوزش  اداره تأییـد و  اتمكان

 د یاجرا نما و میتنظ هفته روز در 6 صورت را به مدرسه یهفتگ برنامه، منطقه

 معمول یكاف توجه برنامه فوق و یورزشهای تیفعال د بهیبا یهفتگ برنامه میتنظ در -2 تبصره

  گردد

 برنامـه  فـوق هـای  تیـ مانند فعالیم در مدرسه التیتعط امیا كه یآموزاندانشبرای  -3 تبصره

 شود یم گرفته نظر در یروزشبانه مدرسه حضور سرپرست با مناسب

 ،هـا، مؤسسـات  از كارگـاه  یروزشـبانه  مدارس آموزاند دانشیبازدبرای  مدرسه ریمد -19 ماده

 تیرعا و با ینیبشیرا پ الزم التیتسه ،هایو دامدار نمونههای ، باغ، مزارعتكارخانجا

 د ینمایم مربوط اقدام مقررات

ر یسـا  یهمـاهنگ  بـا  یآموزشـ  توسـط معاونـت   اساسـنامه  نیـ ا یرایـ اج دستورالعمل -21 ماده

 شد  خواهد ابالغ ورشپروآموزش ریوز تأییداز  و پس هیته ربطذیهای معاونت

♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦
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 7(قرآن دارالقرآن )خانه اساسنامه
 70/7/7078خیتار 8/2072/723ـ شماره ابالغ  6/7/7078خ یكمیسیون معین تار 270مصوب  جلسه

 هدف و فیتعر اول: فصل

 فیتعر -1 ماده

 سـطح  یارتقـا  و یقرآنهای آموزش توسعه و جیترو گردد كهیم اطالق یمركز به دارالقرآن

شـود و  یدار مـ عهـده  یقرآنـ  مختلفهای مند را در رشتهعالقه آموزاندانشهای مهارت و دانش

 اداره یمردمـ  صـورت  بـه  رورشپـ وآمـوزش  وزارت یبـدن  تیو ترب یپرورش معاونت نظارت تحت

 گردد یم

 اهداف -2 ماده

  شتر از آنیب هر چه یریگبهره و قرآن فهم و خواندن ییتوانا یفیك و یكم ارتقا سطح -1

  یقرآن فرهنگ جیترو و یآموزمراكز قرآن گسترشبرای  بستر مناسب و نهیجاد زمیا -2

 با قرآن  انس قیاز طر آموزاندانش فراغت اوقات یساز یغن -0

  یدر امور قرآن مردم اقشار مختلف مشاركت جلببرای  مناسب نهیجاد زمیا -4

 هابرنامه دوم: فصل

 شـنهاد یپ بـه  دوره انیـ پاهای نامهیگواه فرم و یآموزش ی، محتوایها، مواد درسبرنامه -3 ماده

 بیتصـو  مربـوط بـه  هـای  ونیسیدر كم یاز بررس پس یبدن تیترب و یپرورش معاونت

 ها صرفاً جهـت آموزش نیا د یخواهد رس پرورشوموزشآ یعالرایشو نیمع ونیسیكم

  نخواهد داشت یرسم جنبه و بوده یمذهب ماتیو تعل قرآن یریادگی تیتقو

 سی: تأسسوم فصل

 :است یر الزامیموارد ز تیرعا دارالقرآن سیدر تأس -4 ماده

                                                                                                                                              
ابالغـی   بـه شـماره   23/6/1076عـالی مـور    شـورای  606انة قرآن( )مصـوب جلسـه  مجوز تأسیس مراكز دارالقرآن )خ 1

 (03/6/1076مور  6/2034/123

سـطح دانـش و    هـای قرآنـی و ارتقـا   شود بـه منظـور تـرویج و توسـعه آمـوزش     اجازه داده می رشپرووآموزشبه وزارت 

 )خانه قرآن( اقدام نماید  نسبت به تأسیس مراكز دارالقرآن ،مندان عالقهآموزهای دانشمهارت

 .شودابالغ می پرورشوعالی آموزششورایاساسنامه مربوط پس از تصویب كمیسیون معین  –تبصره 
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 شود یم نیتأم یمردمهای كمک مراكز از محل نگونهیا ساختمان -1

 از باشد یمورد ن و مناسب زاتیتجه و و امكانات فضا راید دایمركز با -2

 شوند  سیتأس جداگانه صورت د بهیبا پسران و دخترانبرای  مراكز دارالقرآن -0

 مراكـز دارالقـرآن   لی، تشـك الزم نبـود امكانـات   لیـ دل به از مناطق یدر بعض چنانچه -1 تبصره

مركـز   کیاز  دختران و پسران استفاده نباشد، مجزا مقدور صورتبه ا پسرانهی دخترانه

 باشد مجاز می رهمزمانیغ صورتبه

 در مـدارس  مراكـز دارالقـرآن   لیتشـك  جهـت  یدولتـ  مـدارس  دوم از نوبت استفاده -2 تبصره

 بود  خواهد بالمانع رشپرووآموزش هیناح ای منطقه هر و پسرانه دخترانه

 و استان نظارت تهیكم تأیید ،منطقه پرورشوآموزش شنهاد ادارهیپبه دارالقرآن سیتأس -5ماده

 انجـام  اساسـنامه  نیـ ضـوابط ا  در چـارچوب  اسـتان  پـرورش وآمـوزش  رایشو بیصوت

 رد یگیم

 یآموزش و یادار : سازمانچهارم فصل

  شودیم اداره ر دارالقرآنیمد تیبا مسئول مربوط و پرورشوآموزش رنظر ادارهیز قرآندارال -6 ادهم

 یرسم صورتبه پرورشودر آموزش و آشنا بوده یقرآن فنون و علوم د بهیبا مراكز دارالقرآن رانیمد -7 ماده

واجـد شـرط    افـراد  نیاز بـ  منطقـه  یپرورشـ  شنهاد معاونیبا پ ریمد باشند  كار داشته به اشتغال

 شود یكار م به مشغول پرورشوآموزش اداره سیرئ ابالغ و با انتخاب

ـای  بر فعالیت امور و نظارت یهماهنگ ها،فعالیت یفیك یمنظور ارتقا به در هر دارالقرآن -8 ماده مربـوط  ه

 شود:یم لیر تشكیز بیبا ترك »دارالقرآن رایشو» با عنوان یرایشو

 اعضا بیترك - الف

 ر  یمد -1

 دارالقرآن  انیاز مرب ندهینما دو نفر -2

 پرورش وآموزش اداره یمعرف به قرآن كارشناس نفر کی -0

  پرورشوآموزش اداره یمعرف به تیترب و مینظر تعلنفر صاحب کی -4
 گر یعضو د پنج انتخاب به ر و معتمد محلینفر از افراد خ کیآموز و قرآن نیوالد از نفر کی -6و 3

 فیوظا شرح - ب

 چـارچوب  ر دریمـد  یاز سـو  كـه  دارالقرآن ساالنه یشنهادیپهای برنامه تأیید و یبررس -1

 شود یم شورا ارائه و ضوابط مربوط به مقررات

  آنان ایاول و آموزان، دانشانیمرب یاز سو شده ارائه هایشنهادیدر مورد پ میو اتخاذ تصم یبررس -2
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  دارالقرآن در سطح یقرآن مسابقات مربوط بههای برنامه تأیید و یبررس -0

رعایـت  ربـط بـا   یذ خـدمات  ارائـه  جهـت  وجـه  افـت یدر زانیـ در مورد م میاتخاذ تصم -4

 مربوط های دستورالعمل

 مقـررات  تیـ ربـط بـا رعا  یذ امتحانات یبرگزار یدر مورد چگونگ میاتخاذ تصم و بحث -3

 مربوط 

 آموزان دانش یانضباط مشكالت به نسبت میاتخاذ تصم و یبررس -6

 یفـ یك ارتقـا  بـه  كمـک  و مشـاركت  ر جهتیافراد خ و آموزاندانش ایاول یهمكار جلب -7

 ها فعالیت

 تیــبــا رعا آمــوزانآمــد دانــش و رفــت سیســرو بــه ســبتن میو اتخــاذ تصــم یبررســ -6

 مربوط های دستورالعمل

 بود  اجرا خواهد قابلرأی  4 با آن مصوبات و ابدییم تیرسم عضو 3 شركت با شورا جلسه -تبصره

امـور   آشـنا بـه   وط رایشـ  افراد واجـد  انیاز م دارالقرآن یادار و یآموزش كاركنان هیكل -9 ماده

كـار خواهنـد شـد      بـه  مشغول رموظفیغ صورت به ر دارالقرآنیشنهاد مدیپ به یقرآن

 شود یم پرداخت دارالقرآن یمال منابع افراد از محل نیا الزحمهحق

 آموزقرآن رشیپذط رایش :پنجم فصل

 خواهد بود  لسا 23یال 3مراكز  گونه نیا در آموزاندانش نامخبت سن -11ماده

 است  یها الزامكالس نیب آموزاندانش عیدر توز یسن تناسب تیرعا -1 تبصره

 در آمـوزان قـرآن  نیوالـد بـرای   كـالس  لیتشـك  به مجازند نسبت دارالقرآن رانیمد -2 تبصره

 ند ینما اقدام دارالقرآن رایشو موافقت صورت

 نظارت ششم: فصل

 معـاون  ها بـر عهـده  از عملكرد آن یابیارزش و دارالقرآنهای مستمر بر فعالیت ارتنظ -11 ماده

 بود  خواهد منطقه پرورشوآموزش اداره یتیامور ترب ا مسئولی یپرورش

ر یـ ز فیوظـا  شـرح  و بیـ بـا ترك  بـر مراكـز دارالقـرآن    نظارت تهیكم استان در سطح -12 ماده

دار مراكز را عهـده  گونهنیبر عملكرد ا نظارت و یدگیرس تیمسئول شود كهیم لیتشك

 خواهد بود:

 :اعضا بیترك -الف

 (سی  )رئاستان یپرورش معاون -1

  یهنر و یفرهنگ مسئول كارشناس -2

 قرآن   كارشناس -0
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 ات یشكا به یدگیرس و یبازرس ،یابیواحد ارزش مسئول كارشناس -4

  استان ركلیمد انتخاب به نظر در امور قرآنفر صاحبن کی -3

  ركلیمد انتخاب به برادر( یگرید خواهر و یكی) دارالقرآن رانیاز مد نفر دو -7و 6

 :فیوظا شرح -ب

  بر عملكرد دارالقرآن یكل نظارت -1
  استان پرورش و آموزش رایشو از مجوز صدور درخواست و زاتیتجه و یآموزش یفضا تأیید -2
  در مورد آن یریگمیتصم و دارالقرآن در مورد انحالل شنهاد مناطقیپ یبررس -0

 بود  اجرا خواهد قابلرأی  4 با آن مصوبات و ابدییم تیرسم عضو 3حضور با ته نظارتیكم-تبصره

 ر مواردی: ساهفتم فصل

هـای  درآمد ،یمردمهای كمک از محل دارالقرآن اداره و سیتأس به مربوطهای نهیهز -13 ماده

 و اعتبـارات  منـاطق  پـرورش وآمـوزش هـای  ، شـورا دارالقـرآن  خـدمات  از ارائـه  حاصل

 خواهد شد  نیها تأماستان پرورشوآموزش كل ادارات یپرورشهای فعالیت

 تیـ بـا رعا  ز ویـ وار دارالقـرآن  یبـانك  حسـاب  بـه د یـ با دارالقـرآن هـای  درآمـد  هیـ كل -14ماده

 بـه  ر دارالقـرآن یمـد  شود  نهیهز دارالقرآن راینظر شو تحت مربوط،های دستورالعمل

معتبـر   دار وشماره ، قبضخدمات از ارائه حاصل وجوه و ینقدهای كمک افتیدر یازا

 حسـاب  بـه  فرصت نید در اولیبا شده یورآجمع دهد  وجوهیم لیتحو ایاول به صادر و

  ز شودیوار مركز یبانك

 و (منطقه یاز سو شده ی)معرف قرآن ر، كارشناسیامضا مد مركز با سه یبانك حساب -15 ماده

 از شـود، برداشـت  یمـ  شـورا افتتـاح   انتخـاب  به دارالقرآن رایشو یگر از اعضاید یكی

 در  خواهـد گرفـت   گـر صـورت  ید یاز اعضا یكی ر ویمد خابت یمذكور با امضا حساب

 ارسـال  پـرورش وآمـوزش  اداره عضو به سه هر یعملكرد با امضا گزارش سال هر انیپا

 شود یم

 امـوال  دفتر در و یگذارشماره ،مقررات مطابق دیبا ییاهدا و شده یداریخر اموال هیكل-16ماده

 شود  خبت

 یهماهنگ با یبدن تیترب و یپرورش توسط معاونت اساسنامه نیا یرایاج دستورالعمل -17 ادهم

 د ش خواهد ابالغ پرورشور آموزشیوز تأیید از پس و هیربط تهیذهای معاونت ریسا

♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦



    51ها و مواد درسی دارالقرآن    اساسنامه ـ برنامه 

 میالكر دارالقرآن یآموزش یمحتوا و یدرس مواد ها،برنامه
 8/0/7072خیتار 803/723ـ شماره ابالغ 0/0/7072خیتار كمیسیون معین 203 سهمصوب  جل

عـالی  رایشـو كمیسـیون معـین    210 جلسـه  مصـوب  دارالقرآن اساسنامه 0 ماده استناد به

 کیـ  و سطح 13در  یآموزش دوره سه شامل مراكز گونه نیاهای برنامه 6/7/76 پرورشوآموزش

 گردد:یم اعالم ریز شرح به ژهیو رشته

 یمقدمات دوره - 1 ماده

 قـرآن  یروانخـوان  و یبـا روخـوان   سـطح  دو گذرانـدن  ضمن دوره نیا در آموزانقرآن :هدف

 شوند یم آشنا دیمج

 :یروخوان ( آموزش1 * سطح

 صداها و حركات و حروف با ییآشنا شامل

 (: یوخوانر )مهارت ی( روانخوان2 * سطح

  میكر قرآن اتیآ از استفاده با یروخوان قواعد یعمل ناتیتمر شامل

   یعموم ( دوره2 ماده

 كنند:یم دنبال را ریز اهداف سطح 4گذراندن یط دوره نیا در آموزانقرآن :هدف

 د یتجو یضرور احكام تیرعا با میكر قرآن و روان حیصح قرائت ییتوانا (الف

 باشند یم یقرآن راالستعمالیكث لغات رایدا كه یاتیآ و عبارات یمعنا درك ییتوانا (ب

 حروف( و صفات مخارج )آموزش 1 دیو تجو 1 میمفاه آموزش (3 *سطح

 1 دیتجو مهارت و 2 میمفاه آموزش (4 *سطح

 (حروف احكام )آموزش 2د یتجو و 0 میمفاه آموزش (5 *سطح

 2دیتجو مهارت و قرآن تالوت آداب آموزش (6 *سطح

 یاختصاص دوره (3 ماده

 رشـته  از دو یكـ ی در خـود  عالقـه  اسـتعداد و  بـه  توجـه  با دوره نیا در آموزانقرآن هدف:

 كنند یم شركت قرائت ای میمفاه یاختصاص
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 میكر قرآن میمفاه یاختصاص رشته -1

 صرف علم آموزش - 3و4 میمفاه آموزش (7 *سطح

 نحو علم آموزش -6 میمفاه آموزش (8 *سطح

 قرآن كریم 03جزء ( 1تفسیر) -آموزش مبانی تفسیر (9 *سطح

 قرآن كریم 03( دیگر جزء 2تفسیر) -آشنایی با تفاسیر مشهور (11 *سطح

 میكر قرآن قرائت یاختصاص رشته -2

 3و4 میمفاه آموزش - صرف معل آموزش (7 *سطح

 6 میمفاه آموزش -ابتدا و وقف (8 *سطح

 یقرآن نغمات و مقامات (9 *سطح

 االداء( )لحن ییآوا انیب ،یقرآن نغمات و مقامات در مهارت (11 *سطح

 میكر حفظ قرآن ژهیو چهار( رشته ماده

 مجـزا  صورتهب رشته نیا خاصهای آموزش ،یاله اتیاز حفظ آ یمندمنظور بهرهبه هدف:

 ضـمن  رانیـ فراگ ابـد و ییم ادامه یعموم دوره سطوح با همزمان و آغاز یعموم دوره 0 سطح از

 پردازند یمذكور م سطوح مربوط به اتیحفظ آ به یعموم دوره یآموزشهای كالس در حضور

 جزء( کیجزء )حفظ  کیحفظ و حفظ  هایوهیش با ییآشنا (3 *سطح

 جزء( 0)حفظ گریجزء د حفظ دوهای وهیش با ییآشنا (4 *سطح

 جزء( 3)حفظ گریجزء د حفظ دوهای وهیش با ییآشنا (5 *سطح

 جزء( 6)حفظ  گریجزء د حفظ سههای وهیش با ییآشنا (6 *سطح

 جزء( 11)حفظ گریجزء د حفظ سههای وهیش با ییآشنا (7 *سطح

 جزء( 14)حفظ گریجزء د حفظ سههای وهیش با ییآشنا (8 *سطح

 جزء(17)حفظ  گریجزء د حفظ سههای وهیش با ییآشنا (9 *سطح

 باالتر( ایجزء  23)حفظ گریجزء د حفظ سههای وهیش با ییآشنا (11 *سطح

 بـود و رشـته   خواهـد هـای  قیـ دق 23جلسـه  23 از سطوح کی هر آموزش زمان مدت -5 ماده

 ندارد  یزمان تیمحدود ،حفظ

هـای  قصـه  و قـرآن  معـارف  قـه یدق13 جلسه هر در (2و1) سطوح یمقدمات دوره در -1 تبصره

 گردد یم مطرح آموزاندانش نیبا سن متناسب یقرآن



    60ها و مواد درسی دارالقرآن    اساسنامه ـ برنامه 

 آمـوزش  به قهیدق 03و دیجوت آموزش به قهیدق 63یعموم دوره سطوح از کی هر در -2تبصره

 ابد ییم اختصاص میمفاه

 کیـ ذكـر   بـا  درسهـای  كالس ،سطوح یتمام در یقرآن تیترب به یابیمنظور دست به -6 ماده

 گردد یم آغاز رانیفراگ ازین وط رایش با متناسب ثیحد

 یلیتحصـ  سـطح  تـا  كننـد یم شركت سطح نییتع آزمون بدو ورود در در آموزانقرآن -7 ماده

 گردد  مشخص آنان

 قرائـت  یاختصاصهای از رشته کیهر انتخاب به مجاز آموزانقرآن ،یاختصاص دوره در -8 ماده

 بود  خواهند مصوبه نیا در ضوابط مندرج به باتوجه ،حفظ ژهیو رشته و میمفاه و

 داوطلبـان بـرای   تـوان یمـ  ،میالكـر در دارالقـرآن  الزمط رایش و وجود امكانات درصورت -9ماده

هـای  قصـه  ،كوچـک ه حفـظ سـور   ل:یـ قب از نیسن نیا ژهیوهای ، كالسیدبستانشیپ

 نمود  برگزار     و یقرآن

و  سـطح  آن انیـ پا نامـه یگواه ،سـطح  هر انیپا در تیموفق از كسب پس آموزانقرآن -11 ماده

 یاختصاصـ  و یعمـوم  دوره انیپا نامهیگواه یاختصاص و یعموم دوره راندنگذ از پس

 كنند یم افتیدر

از  جـزء و پـس   آن موقـت  نامـه یگواه را حفظ كننـد  میكر جزء قرآن هر كه یحافظان -11 ماده

 نیـ ا كننـد یمـ  افـت یدر سـطح  انیـ پا نامـه یگواه مربوط سطحهای حفظ جزء لیتكم

  است یاختصاص و یعموم دوره سطوح مدارك از ریغ نامهیاهگو

♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦
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 رانیا یاسالم یجمهور
 

 «82سوره اسراء آیه » «و... نََینومِمُلْلِ ةم حْر  و ءٌشفاوماهُ رآنِالقُ نََمِ لُزِّنََو ََ نُ»
 

 

 دارالقرآن نامهیگواه
 

 ................ طقه........ من.... استان پرورشوآموزش كل اداره

 

 

 

 شود:یم یگواه

 متولد   فرزند   خواهر برادر/

 میكر قرآن یآموزش دوره   از صادره  شماره شناسنامه رایدا

        دوره   رشته   سطح

   است گذرانده تیموفق با  رتبه بكس با را

 

 

 خانوادگی مدیر دارالقرآننام و نام

 

 و امضاءمهر 



    61دبستانی    اساسنامه ـ دوره پیش 

 دبستانیپیش ساسنامه دورها
 6/72/7082 تاریخ 8/8020/723 شماره ابالغـ  28/77/7082 خیتار 622 مصوب  جلسه

 مقدمه

رشـد و  هـای  پیش از دبسـتان در فـراهم كـردن زمینـه    های نظر به نقش و اهمیت آموزش

و دومـین جلسـه    و بیسـت  استناد مصوبه چهارصـد ورود به مدرسه، بهبرای  سازی كودكانآماده

طرح مسائل آمـوزش پـیش از دبسـتان در     مبنی بر 16/4/77تاری   عالی انقالب فرهنگیرایشو

مـدارس غیرانتفـاعی مصـوب مجلـس      تأسـیس پرورش و همچنـین قـانون   وعالی آموزشرایشو

پـرورش را مسـئول صـدور مجـوز و نظـارت بـر       وكه آموزش 3/0/1067اسالمی در تاری  رایشو

 ـ معرفی نمـوده، ایجـاد همـاهنگی و همسـویی در    هاناكودكستاز جمله  ـاین مراكز هایفعالیت

پـرورش، یـک ضـرورت    ومراجع متعدد این عرصـه از سـوی وزارت آمـوزش   های فعالیتخصوص 

 شود:شرح زیر ابالغ میدبستانی بهن اساسنامه دوره پیشرایاست  بناب

 دبستانیـ تعریف دوره پیش1ماده 

سـال   6تا  4شود كه كودكان گروه سنی اطالق میهای انی به دوره دو سالدبستدوره پیش

 دهد تربیتی قرار میهای را تحت پوشش برنامه

 دوره مذكور به صورت یكساله بالمانع است  رایامكانات موردنیاز، اج تأمیندر صورت عدم  ـ تبصره

 دبستانیـ اهداف كلی دوره پیش2 ماده

حركتـی  هـای  مهـارت سـازی و رشـد   سمانی و ذهنـی، هماهنـگ  جهای پرورش قابلیتـ 1

 كودكان 

محیطـی و  ط رایشـ  كمک به رشد عاطفی كودكان، افزایش حس اعتماد به نفـس، درك ـ 2

 ها تقویت درك زیبایی

 گروهی های فعالیت مشاركت در عالقه و احساس شادی از فراهم ساختن زمینه ـ0

 خالقی و هویت ملی دینی، اهای تقویت عالقه به ارزش ـ4

 اجتماعی در كودكان متناسب با سن آنان  مطلوب فردی وهای ایجاد رفتار ـ3

 دبستانیپرورش دوره پیشوـ اصول حاكم بر آموزش3 ماده

 گیرد:دبستانی اصول زیر مورد توجه قرار میدوره پیشهای فعالیتها و در برنامه
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  فرهنگی و بومی كودكان طرایش فردی و توجه بههای رعایت تفاوتـ 1

  مراحل رشد و پرورش حواس گوناگون كودكانهای توجه به ویژگیـ 2
  مدارآموزش انتزاعی و حافظههای روشآور و پرهیز از نشاطهای فعالیتویت دادن به بازی و اول ـ0
  هماهنگی و همسویی با اهداف دوره ابتدایی ـ4

 شود:زیر تشكیل میهای پرورش كشور به صورتووزشدبستانی در نظام آمدوره پیش -4ماده 

 دولتی با مشاركت مردم ـ الف

 غیردولتی براساس قوانین مربوط ـ ب

حقیقـی بـا اخـذ مجـوز از وزارت      دبسـتانی توسـط اشـخاص حقـوقی و    دوره پـیش  -1تبصره 

قبل از كسب مجـوز از وزارت   ،مراكز گونهاین تأسیسشود  پرورش تشكیل میوآموزش

 باشد پرورش ممنوع میوموزشآ

ی ایـن  رایـ اجهـای  دبستانی دایر موظفند از تاری  ابالغ دستورالعملكلیه مراكز پیش -2 تبصره

 مجوز دریافت كنند  ،پرورشوحداكثر ظرف مدت یک سال از وزارت آموزش ،اساسنامه

پـرورش  وت آموزشدبستانی توسط وزارراهنمای برنامه آموزشی و پرورشی دوره پیش - 5ماده 

رسد  در چـارچوب راهنمـای مـذكور    پرورش میوعالی آموزشرایتصویب شوتهیه و به

 شود صورت غیرمتمركز تهیه میمواد آموزشی به

فضـا، تجهیـزات و مـواد آموزشـی     هـای  دارداستاننیروی انسانی و های تعیین صالحیت -6ماده 

آموزشی و پرورشی ایـن دوره  های یتفعال رایدبستانی و نظارت بر حسن اجدوره پیش

 باشد پرورش میووزارت آموزش عهدهبه

ـاز  تأمینمدیریت  وظیفه ،پرورشووزارت آموزش ـ تبصره ـا  دبسـتانی را پـیش  دوره نیروی انسانی موردنی  ب

 دولتی و غیردولتی برعهده دارد های مراكز آموزشی بخشهای استفاده از ظرفیت

پـرورش  وی این مصوبه ظرف مدت سه ماه توسط وزارت آموزشرایاجهای عملدستورال -7ماده 

 تهیه و ابالغ خواهد شد 

♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦
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 7اساسنامه مدارس ورزش
 7/6/7082خ یتار 7222/723ـ شماره ابالغ  20/2/7082خ یتار 722 مصوب  جلسه

 مقدمه

آن دسـته از  هـای  مهـارت قویت استعدادیابی و تبرای  الزمهای منظور فراهم آوردن زمینهبه

 117مـاده   1 بنـد  رایدارا هستند و در راستای اجرا بالقوه ورزشی های آموزانی كه تواناییدانش

تربیـت   قانون برنامه چهارم توسعه كشور و الزامات مندرج در سند راهبردی نظام جـامع توسـعه  

                                                                                                                                              
پـرورش  ون آمـوزش یادیـ تحقق مفاد سند تحول بن یدر راستا" 11/7/1021تار   670برابر ماده واحده مصوب جلسه  1

آموزان و با توجه به ضرورت گسـترش  ت اراده دانشی، نشاط و تقویدر سالمت جسمان یت بدنینقش ترب یبر ارتقا یمبن

ــ ــدارس ورزش و ارزش ــامع و  یابیم ــاآنكپارچــه از یج ــوراه ــالی، ش ــوزش یع ــه درخواســت وزارت وآم ــا ب ــرورش بن  پ

ن یسـت و چهـارم  یاساسنامه مدارس ورزش موضـوع مصـوبه هفتصـد و ب    یشیآزما یدارد: اجرایپرورش مقرر موآموزش

 :د شودیر اصالح و تمدیت موارد زیبا رعا 1022-20 و 1021-22های در سال 23/4/1064  یتار یعالیشورا جلسه

 یورزشهای رشتههای ها و استاندارداستیاساسنامه مذكور، در چارچوب س 21رزش موضوع ماده تعداد مدارس و -1

ن یـی وپـرورش تع و سـالمت وزارت آمـوزش   یت بـدن یـ معاونـت ترب  یسو از ط و امكانات هر منطقه،یو متناسب با شرا

 شود  یم

 یورزشـ هـای  ه و پسرانه( و برنامه مهـارت )دختران تیت توازن در جنسین مناطق، رعایمدارس ب ییایع جغرافیدر توز

ط و امكانـات  یآموزان و شـرا با توجه به استعداد دانش یكه در هر منطقه آموزشهای گونبه خواهد بود، یمصوب الزام

 ر شود یک مدرسه پسرانه ورزش دایک مدرسه دخترانه و یمنطقه، حداقل 

الزم برخوردارنـد،  هـای  پـرورش اسـتان از اسـتاندارد   وموزشكل آص ادارهیكه به تشخ یردولتیو غ یمدارس دولت -2

و سـالمت وزارت   یت بـدن یـ توانند در چـارچوب مفـاد اساسـنامه مـدارس ورزش و بـا اخـذ مجـوز از معاونـت ترب        یم

 آموز اقدام كنند  رش دانشیپرورش، نسبت به پذوآموزش

پـژوهش و   زمانن مـدارس توسـط سـا   یـ ا یتـ یربو ت یآموزشـ  ید محتـوا یـ تول یو راهنما یبرنامه درس یراهنما -0

حداكثر ظـرف   یمل یو سالمت و در چارچوب سند برنامه درس یت بدنیمعاونت ترب یو با همكار یآموزش یزیربرنامه

 پرورش ارسال خواهد شد وآموزش یعالیب به شورایتصو یه و برایک سال تهیمدت 

 و جلب مشاركت موخر -ژه در مدارس ورزشیوبه -در مدارسو ورزش  یت بدنیترب یفیو ك یبه منظور توسعه كم -4

ت یـ ت معاون تربیورزش مدارس با مسئول یمركز یمرتبط، شوراهای ر نهادیها و سایوزارت ورزش و جوانان، شهردار

پـرورش  ور آموزشیوز دیین شورا با تایف ایب اعضا و وظایشود  تركیل میپرورش تشكوو سالمت وزارت آموزش یبدن

 ابالغ خواهد شد  

ن مصوبه را حداكثر یاساسنامه و ا 22و  17، 6های ج اقدامات مقرر در بندیوپرورش موظف است نتاآموزش وزارت -3

 پرورش گزارش دهد وآموزش یعالین مصوبه به شورای  ابالغ ایماه از تار 6ظرف مدت 

 "اساسنامه خواهد بود  21موضوع ماده  یابیش ارزشاساسنامه مذكور منوط به ارائه گزار یدائم یب و اجرایتصو -6
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هـای  رس ورزش در دورهبدنی و ورزش كشور مبنی بر تقویـت ورزش پرورشـی و قهرمـانی، مـدا    

 شوند می تأسیسدانشگاهی براساس مفاد این اساسنامه ابتدایی، راهنمایی و متوسطه و پیش

 ـ تعریف اولفصل 

منـد  آموزان مسـتعد و عالقـه  شود كه در آن دانشمدارس ورزش به مدارسی اطالق می -1ماده 

ورزشی را با رعایت مفاد های مهارتمختلف تحصیلی، های عالوه بر برنامة رسمی دوره

  گیرنداین اساسنامه فرا می

 فصل دوم ـ اهداف

 پـرورش وآمـوزش تحصیلی نظام های این مدارس عالوه بر اهداف دوره تأسیسهدف از  -2ماده 

 كشور عبارت است از:

ورزشـی  هـای  شـناخت، رشـد و شـكوفایی اسـتعداد    بـرای   الزمط رایش ساختنفراهم  الف:

 دآموزان مستعدانش

 ورزش قهرمانی هرشد و توسعبرای  مناسب ایجاد زمینه ب:

 تأسیسط رایش فصل سوم ـ مؤسس و

صـورت دولتـی )وابسـته    مدارس غیرانتفاعی و یا به تأسیساین مدارس براساس قانون  -3ماده 

و مراكز غیروابسـته( بارعایـت ضـوابط و مقـررات زیـر،       هازمانها، سابه سایر وزارتخانه

 شود اندازی میراه

مردمـی  هـای  نامه گسترش مشاركتامنایی براساس آیین هیئتصورت مدارسی كه به -تبصره 

و امكانات الزم برابـر دسـتورالعمل مربـوط،    ط رایش شوند در صورت دارا بودناداره می

 توانند از مفاد این اساسنامه استفاده كنند می

 ایـن مـدارس را بـا    تأسـیس مجوز )دولتی و غیردولتی( كه  اشخاص حقیقی و حقوقی -4ماده 

كننـد، مؤسـس نامیـده    دریافـت مـی  پـرورش  وآموزشرعایت مقررات مربوط از وزارت 

 شوند می

ها و ها، سازماناندازی مدارس وابسته به سایر وزارتخانهراهط رایش فصل چهارم ـ

 پرورشوآموزشمراكز غیروابسته به 

ر منطقـه از كشـور كـه امكانـات آموزشـی،      تواند پس از اخـذ مجـوز در هـ   می مؤسس - 5ماده

كنـد، دارا  مـی ابالغ  پرورشوآموزشرا برابر دستورالعملی كه وزارت  پرورشی و ورزشی

 ابتدایی، راهنمایی و متوسطه اقدام نماید های مدرسه در دوره تأسیسباشد نسبت به 
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، ورزشـی، امـور   درسـی هـای  تشـكیل كـالس  بـرای   فضای آموزشی و ورزشی موردنیاز - 6ماده

اداری و  ،كتابخانه و سایر خدمات و همچنین نیروی انسـانی آموزشـی   اداری، خدماتی،

 خدماتی این مدارس برابر ضوابط مربوط خواهد بود 

 خواهد شد  تأسیسصورت جداگانه دختران و پسران بهبرای  این مدارس -7ماده 

زیرنظـر  پـرورش  وآموزشوزارت  مدرسه بر اساس ضوابط آموزشی، پرورشی و ورزشی - 8ماده 

 شود مؤسس و با مسئولیت مدیر مدرسه اداره می

 مسئولیت خواهند داشت  پرورشوآموزشمؤسس و مدیر مدرسه در برابر وزارت  تبصره:

بنـدی و ضـوابط   كاركنان اداری، آموزشی، پرورشی و ورزشـی بـا رعایـت درجـه     تأمین -9ماده 

و  پـرورش وآمـوزش در وزارت  ربـط ذیتحصـیلی  ی های مدارس دورهزمانساهای پست

 سایر منابع موردنیاز، برعهدۀ مؤسس خواهد بود 

قانون استخدام كشوری، با موافقـت وزارت  های مأموریت نامهتواند برابر آیینمؤسس می تبصره:

 صورت مأمور استفاده كند به پرورشوآموزشاز دبیران و كارمندان  پرورشوآموزش

احـراز مـدیریت مـدارس منصـوب     ط رایشـ  مدیر این مدارس با رعایـت مفـاد مصـوبه    -11ماده 

 شود می

استثنای ، مدرسه را )بهاستان پرورشوآموزش زمانتواند با اخذ مجوز از سامؤسس می -11ماده 

 روزی اداره نماید صورت شبانهدوره ابتدایی( برابر مقررات به

 باشد غیر نمیواگذاری و یا انتقال بهاین مدارس قابل  تأسیسمجوز  -12ماده 

مـدارس، مراتـب از طریـق     گونـه ایـن رعایت قوانین و ضـوابط توسـط    در صورت عدم -13ماده

گزارش و در صورت  استانپرورش وآموزش زمانمنطقه به ساپرورش وآموزش مدیریت

 نیاز مطابق دستورالعمل مربوط نسبت به لغو مجوز صادره اقدام خواهد شد 

 آموزانپذیرش دانشط رایش ل پنجم ـفص

 زیر باشند:ط رایش داوطلبین ورود به این مدارس باید حائز -14ماده 

  پرورشوآموزشنام طبق ضوابط وزارت عمومی خبتط رایش داشتن الف:

  الزم در معاینات پزشكیط رایش احراز ب:

  عملی های كسب امتیازات الزم در آزمون ج:

آینـد از شـركت در   ملی در تمام سـطوح در مـی  های نی كه به عضویت تیمآموزادانش - تبصره

 آزمون عملی رشتة مربوط معاف هستند 
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 فصل ششم ـ برنامة آموزشی طول دوره و ارزش تحصیلی

مـدارس برابـر جـدول     گونـه ایـن میزان ساعت درس تربیت بـدنی در برنامـة درسـی     -15ماده 

هـای  برنامـه  اولالوه بر دروس مندرج در جـد آموزان عیابد و دانشپیوست افزایش می

 بینند مختلف ورزشی را نیز آموزش میهای مهارتمختلف تحصیلی، های درسی دوره

تـدوین و ابـالغ    پـرورش وآمـوزش ورزشی این مدارس توسـط وزارت  های مهارتبرنامة  تبصره:

 شود می

هـای  موزشـی و امتحانـات دوره  نامـه آ ارزشـیابی دروس در ایـن مـدارس برابـر آیـین      -16ماده 

 باشد مربوط می تحصیلی

 گردد:آموزان به صورت زیر محاسبه مینمرۀ درس تربیت بدنی دانش -1تبصره 

ورزشی= نمره های عمومی+ سه چهارم نمره مهارتتربیت بدنینمره درس چهارمیک

 درس تربیت بدنی

آموزی مجاز به ادامه تحصیل در پس از برگزاری امتحانات پایانی هر پایة تحصیلی، دانش

 نباشد  14باشد كه نمره درس تربیت بدنی وی كمتر از این مدرسه می

هـای  كـالس  مدرسه، امكان شركت در رایآموزی به تشخیص شوكه دانشدرصورتی -2تبصره 

آمـوزان مـدارس عـادی    ورزشی را از دست بدهد، نمره وی هماننـد دانـش  های مهارت

آموزان باید در سال تحصـیلی بعـد   دانش گونهاینگردد  امه درج میمحاسبه و در كارن

 در مدارس عادی ادامه تحصیل دهند 

و ضوابط اختصاصی مدیر و معلمان دروس تخصصی ورزش طبق دسـتورالعملی خواهـد    طرایش -17ادهم

 تهیه و ابالغ خواهد شد پرورش وآموزشبود كه توسط وزارت 

 فصل هفتم ـ سایر امور

مدارس و ارزشـیابی از عملكـرد آن بـه عهـدۀ      گونهاینهای فعالیتنظارت مستمر بر  -18ماده 

 خواهد بود  ربطذیمنطقة مربوط و سایر مراجع پرورش وآموزشمدیریت 

مواردی كه در این اساسنامه به آن اشاره نشده اسـت، تـابع مقـررات مـورد عمـل در       -19ماده 

 باشد میپرورش وآموزشوزارت 

در حدود مقررات تهیه و پس پرورش وآموزشی الزم توسط وزارت رایدستورالعمل اج -21 ماده

 ، ابالغ خواهد شد پرورشوآموزش وزیر تأییداز 

به مـدت سـه سـال بـه صـورت آزمایشـی در        64ـ63این اساسنامه از سال تحصیلی  -21ماده 

شـود   مـی  مختلـف تحصـیلی در سراسـر كشـور اجـرا     هـای  در دوره مدرسـه  63تعداد
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 آزمایشی، گزارشی از نتایج اجـرا  رایتربیت پس از انقضای مهلت اج و پژوهشگاه تعلیم

 نماید ارائه می پرورشوآموزشعالی رایاتخاذ تصمیم به شوبرای 

ریزی آموزشی با همكاری معاونت تربیت بـدنی و تندرسـتی   پژوهش و برنامه زمانسا -22ماده 

سـاعات   اولتغییر در جـد برای  اسنامه، مطالعه الزم راآزمایشی این اس رایدر طول اج

دهد  گزارش ایـن  درسی هفتگی این مدارس متناسب با اهداف این اساسنامه انجام می

مطـرح خواهـد    پرورشوعالی آموزشرایشوآزمایشی در  رایمطالعه پس از انقضای اج

 شد 

 شمختلف تحصیلی مدارس ورزهای ورزشی دورههای برنامه مهارت

 ردیف
پایه 

 تحصیلی
 دوره تحصیلی

تعداد جلسه در 

 هفته
 رشته ورزشی

 شنا و ژیمناستیک 4 ابتدایی اول 1

 شنا و ژیمناستیک 4 ابتدایی دوم 2

 شنا و ژیمناستیک و دو و میدانی 6 ابتدایی سوم 0

 فدراسیون در ایران رایورزشی داهای تمام رشته 6 ابتدایی چهارم 4

 فدراسیون در ایران رایورزشی داهای تمام رشته 6 ابتدایی پنجم 3

 فدراسیون در ایران رایورزشی داهای تمام رشته 6 راهنمایی اول 6

 فدراسیون در ایران رایورزشی داهای تمام رشته 6 راهنمایی دوم 7

 فدراسیون در ایران رایورزشی داهای تمام رشته 6 راهنمایی سوم 6

 فدراسیون در ایران رایورزشی داهای شتهتمام ر 6 متوسطه اول 2

 فدراسیون در ایران رایورزشی داهای تمام رشته 6 متوسطه دوم 13

 فدراسیون در ایران رایورزشی داهای تمام رشته 6 متوسطه سوم 11

 فدراسیون در ایران رایورزشی داهای تمام رشته 6 دانشگاهیپیش  12

♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦
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 ایران یاسالم یجمهور یالمللنیب رسمدا ساسنامها
 0/7/7087خیتار 8/77232/723ـ شماره ابالغ  22/0/7087خ یتار 772 مصوب  جلسه

 مقدمه

« مـدارس «بـه اختصـار    اساسـنامه  نیـ ا در كـه  -رانیا یاسالم یجمهور یالمللنیب مدارس

 یلیتحصـ  مختلفهای دوره در نرایا میمق یخارج اتباع و پرورش آموزشبرای  -دنشویم دهینام

  دنشویم سیتأس

 اهداف -اول فصل

 باشد:ر مییز شرح به ن مدارسیاهداف ا -1 ماده

 نی، دصرفنظر از تفاوت در رنگ، جنس، نژاد یخارج اتباع آموزاندانش تعلیم و تربیت (الف

 ها آن تیمل و

 بـا  طـراز هـم هـای  روش و محتـوا  از اسـتفاده  بـا  و پرورشـی  یآموزشهای برنامه رایاج (ب

  رانیا یاسالم یجمهور یفرهنگ نیموازت یرعا با جهان یالمللنیب مدارس ریساهای برنامه

  گرانید ینید به اعتقادات احترام هیروح و كتای پروردگار به مانیا تیتقو (ج

الزم هـای  و مهـارت  معلومـات  كسـب  نظـور بـه م  آموزاندانشبرای  مساعد نهیجاد زمیا (د

   المللیدر سایر مدارس بین لیتحص ادامهبرای  آنانزندگی و آماده سازی 

 آموزان با زبان و ادب فارسی و فرهنگ ایران اسالمی ( آشنا ساختن دانشه

 مدارس اداره نحوه -دوم فصل

شـد   دنخواه اداره ،پرورشوآموزش زارتو رنظریصورت دولتی یا غیردولتی زهب مدارس -2 ماده

 باشند یم رانیا یاسالم یجمهور دولت مقررات تابع و

و مراكـز   یس و اداره مـدارس، مراكـز آموزشـ   یمطـابق قـانون تأسـ    یردولتـ یمدارس غ -تبصره

س و ین و مقـررات تأسـ  یر قوانین اساسنامه و سایت مفاد ایو با رعا یردولتیغ یپرورش

 شوند یم اداره

از  تواننـد یمـ  ،پـرورش وآموزشعالوه بر امكانات وزارت  خود ادارهبرای  یمدارس دولت -3 ماده

اسـتفاده   یو حقـوق  یقـ یاشخاص حق سایر و آموزاندانش یایاول دریافتی ازهای كمک

  دنینما



    70المللی    اساسنامه ـ مدارس بین 

ر یـ با امضـا وز  ن وییتع پرورشوآموزشتوسط وزارت  یمردمهای كمک افتیدر ضوابط -تبصره

 شد  خواهد ابالغ

 ضـوابط منـدرج   براسـاس  پرورشوآموزش وزارت یرسم كاركنان نیب از ان مدارسریدم -4ماده

 مربوط انتخاب و منصوب خواهند شد های نامهینیآ در

پس از كسب موافقـت  ط رایش واجد یخارج معلمان از ازین صورت ند درنتوایم مدارس -5ماده

 سیتـدر بـرای   رانیـ ا یاسـالم  یجمهوربرابر قوانین و مقررات  پرورشوآموزشت وزار

 د نینما استفاده دروس از یبرخ

 مسلط باشند  خارجی مرتبط زبان به دیبا مدارس ، پرورشی و ادارییآموزشكاركنان  و ریمد - تبصره

 آموزدانش رشیپذ نحوه وط رایش -سوم فصل

 باشند  رانیا یاسالم یدر جمهور اقامت جواز معتبر رایدا دیمدارس بادرنام ان خبتیمتقاض -6 ماده

 در و یخـارج هـای  كشـور  در را خـود  التیتحصـ  از یقسـمت  كـه  یرانیا آموزاندانش -1تبصره

 عـدم  درصـورت  ،انـد دهیـ گذران رانیا یاسالم یجمهور یآموزش از نظام ریغ یهاینظام

 صیتشـخ  بـه  بنـا  و كشـور  مـدارس سـایر   ایـ  یقـ یتطب در مدرسه آنان لیتحص امكان

بـرای   و امـور مـدارس خـارج از كشـور     یالمللنیبهای یون خاص دفتر همكاریسیكم

 دهند  ادامه مدارس نیا خود در التیتحص به توانندیم نیمع یمدت

ها بنـا بـه دعـوت    ن آنیاز والد یكیكه  -ییه اول ابتداینام در پاان ایرانی خبتیمتقاض -2تبصره

ران آمـده  یـ بـه ا  ینـ یمدت معبرای  ا دانشگاه هایها و ها، ارگاننسازما یاز سو یرسم

و امـور مـدارس    یالمللنیبهای یون خاص دفتر همكاریسیص كمیباشند؛ بنا به تشخ

 .ندینام نماخبت یالمللنیتوانند در مدرسه بیخارج از كشور م

  ر مدارس خواهد بودینام در مدارس تابع ضوابط ساخبت یسن طرایش -7ماده 

آموزانی كه سن ورود به دبستان در كشـور محـل اقامـت    ل دانشینام و ادامه تحصخبت -تبصره

 ن مدارس بالمانع است یباشد در ام مییها پنج سال و نآن یقبل

 یلیتحص ارزش و دوره طول برنامه درسی، ـ چهارم صلف

معتبر، خواهد بود كـه   یالمللنیب یآموزشهای درسی این مدارس بر اساس نظام برنامه -8ادهم

ه و یـ ربط تهدفتر ستادی ذی یبا همكار یآموزش یزیرتوسط سازمان پژوهش و برنامه

 گردد یپرورش اجرا موعالی آموزشرایب شویبا تصو

مطالعـات   زبان و ادبیـات فارسـی و   ، آموزشیلیه تحصیعالوه بر دروس مصوب هر پا -1تبصره

مـدارس   یلیتحصـ های هیه پایویژه تاری  و فرهنگ ایران( در كل)به ، اجتماعییفرهنگ
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ن دروس توسط سـازمان پـژوهش و   یابرای  خاص یدرس یاست  منابع و محتوا یالزام

ه و یـ ن اساسـنامه ته یـ ک سال پس از ابالغ ایظرف مدت حداكثر  یآموزش یزیربرنامه

 ف خواهد شد یتال

 ریو شـركت سـا   یالزامـ  ،آمـوزان مسـلمان  دانـش بـرای   دروس قـرآن و دینـی   ارائـه  -2تبصره

 بالمانع است  فوقهای آموزان در كالسدانش

، یعربـ هـای  از زبـان  یكـ یالمللی بر حسب مـورد  زبان اصلی تدریس در مدارس بین -3تبصره

 خواهد بود  یانگلیسی، فرانسه و آلمان

آموز بـر اسـاس   ان دوره به دانشینامه پایان هر سال و گواهیپا یلیكارنامه تحص یطااع -9ماده

 ( خواهد بود 6)مذكور در ماده  معتبر ینظام آموزش

 شود یمربوط انجام م نامهینیها بر اساس آپایه در كلیه یتیو ترب یلیتحص یابیارزش -11ماده 

نظـام آموزشـی   ط رایشـ  این مدارس متناسب بـا  یتیو ترب یلیتحص یابیارزش نامهنیآی -تبصره

ربـط  ین اساسنامه توسـط دفـاتر ذ  یماه پس از ابالغ ا 6الملل ظرف مدت حداكثر بین

 د یخواهد رس یعالرایب شویتصوه و بهیته

 راموریسا -پنجم فصل

وابط و طبق ض رانیا یاسالم یجمهور قرراتم و نیقوان چارچوب د درنتوانیم مدارس -11ماده

داخلـی و   ی، فرهنگـ یآموزشـ هـای  ناو سـازم  مـدارس  ریپرورش با ساوآموزشوزارت 

 ند ینما ارتباط برقرارآموزشی و فرهنگی های در زمینه یالمللنیب

 شود یم لیتشك جداگانه مدارس پسر، و دختر آموزاندانشبرای  -12ماده

المللـی  سایر مدارس بـین با  هماهنگ ویژه این مدارس نایمرب ا ویاول انجمن نامهنییآ -13ماده

ربـط ظـرف   دفتـر سـتادی ذی   یتوسط سازمان مركزی انجمن اولیا و مربیان با همكار

ــداكثر  ــدت ح ــالغ ا  6م ــس از اب ــاه پ ــم ــه ی ــنامه تهی ــس ون اساس ــد از پ ــوز تأیی ر ی

 د یآیدرم اجرابه پرورشوآموزش

ه بـه آن اشـاره نشـده اسـت بـر اسـاس مقـررات وزارت        مواردی كه در این اساسـنام  -14ماده 

 باشد پرورش میوآموزش

 یاساسـنامه مجتمـع آموزشـ   » تحت عنـوان  ین اساسنامه، اساسنامه قبلیب ایبا تصو -15ماده 

 شود یلغو م «تهران یالمللنیب

♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦



    71المللی در خارج از کشور    اساسنامه ـ تأسیس مجتمع بین 

وردر خارج از كش المللیبینمجوز تأسیس مجتمع آموزشی   
 22/6/7077خ یتار 7/7722/723شماره ابالغ  ـ 77/6/7077خ یتار 620 مصوب  جلسه

هیئت محترم وزیـران،   26/3/73ماده یک تصویب نامه جلسه مور  « پ»بند  رایدر اج -1

شود با رعایت مفاد اساسـنامه  مدارس خارج از كشور اجازه داده می پرورش و آموزشكل به اداره

 وآمـوزش عـالی  رایشو 03/2/1072مور   337جلسه المللی تهران مصوب مجتمع آموزشی بین

آموزشـی  هـای  الزم نسبت به تأسیس مجتمعط رایش ، در صورت فراهم بودن امكانات و1پرورش

 خارجی اقدام نماید های المللی در كشوربین

فرزنـدان  برای  المللی، تأمین فرصت تحصیلیآموزشی بینهای هدف از تأسیس مجتمع -2

آموزان مسلمان دیگر كشـورها و كلیـه افـراد مسـلمانی     خارجی و دانشهای كشور ایرانیان مقیم

آمـوزان مسـلمان مـدارس    گونه مدارس هسـتند  دانـش  مند به تحصیل در اینباشد كه عالقهمی

المللـی پذیرفتـه شـوند كـه ارزش     آموزشـی بـین  هـای  توانند در مجتمـع خارجی در صورتی می

تصـویب كمیسـیون ارزشـیابی تحصـیالت     دسـتورالعملی كـه بـه   تحصیالت خارجی آنان برابر با 

 باشد رسد تعیین شده خارجی می

مورد عمـل  های المللی بر اساس برنامهبینهای آموزشی و تربیتی در مجتمعهای برنامه -0

درسـی  هـای  تصویب كمیسیون برنامـه تكمیلی خواهد بود كه بههای المللی و برنامهمدارس بین

رسد  حفظ موازین فرهنگی جمهـوری اسـالمی ایـران و تعمیـق     می پرورشوالی آموزشعرایشو

 گونه مدارس الزامی است معرفت دینی در این

نحوه اداره مجتمع و چگونگی تأمین منابع مالی و نیروی انسانی مربوط با توجه به مفـاد   -4

مرجـع بكـارگیری و    پـذیرد  آن صـورت مـی   4و2،0مصوبه هیئت محترم وزیران و رعایت مـواد  

 پـرورش وآموزشكل المللی، ادارهبینهای تشخیص نیروی انسانی خارجی واجد شرط در مجتمع

 باشد مدارس خارج از كشور می

المللی دریافت خواهند داشت كـه بـا   گواهینامه بین ،آموزان مجتمع در پایان دورهدانش -3

 گردد مدارس خارج از كشور صادر میكل المللی توسط ادارهتوجه به ضوابط مدارس بین

                                                                                                                                              
 لغو شد ،  22/3/1067  یتار 772د در جلسه یب اساسنامه جدیبا تصو 337اساسنامه مصوب جلسه  1
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توانـد بــر حسـب ضــرورت در   مـدارس خـارج از كشــور مـی    پــرورشوآمـوزش كـل  اداره -6

آموزشـی  هـای  دوره رایاندازی مدارس عادی و همچنین اجالمللی نسبت به راهبینهای مجتمع

 وقت اقدام نماید غیرحضوری و پاره

♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦



    75زشی و پرورشی وابسته    اساسنامه ـ مدارس و مراکز آمو 

های وابسته به دستگاه یو پرورش یآموزش اساسنامه مدارس و مراكز

 یعمومهای ر نهادیو سا یدولت
 20/8/7088خ یتار 8/72207/723ـ شماره ابالغ  0/6/7088خ یتار 722 مصوب  جلسه

 مقدمه

منظور اسـتفاده  ها و بهها و شهرستانپرورش در استانوآموزشهای ل شورایقانون تشك رایدر اج
، مــدارس و مـراكــز   یعمــوم هـای  نهـاد ر یساو  ها، دانشگاههاسازمان ها،تخانهوزارنه از مشاركت یبه

 یی، راهنمـا یی، ابتـدا یدبسـتان شیپـ  یلیتحصـ هـای  هـا در دوره وابستـه بـه آن یو پـرورش یآمـوزش
براسـاس قـوانین و مقـررات     یدانشگاهشیو كاردانش( و پ ایحرفهو  ی، فنی، متوسطه )نظریلیتحص
 ر خواهد بود:یز شرح بهن مدارس یگردند  اساسنامه ایس میپرورش تاسوآموزش

 اهداف ـ اول فصل

 كشـور، پـرورش  وآموزش نظام یلیتحصهای دورههای و هدف یكل فاهدا ین مدارس در راستایا  ـ 1 ماده

 :را مدنظر داردر یز اهداف تحقق ،هار دستگاهیسا از مشاركت استفاده با

 مدارس یتیو ترب یآموزشهای تیفعال یریپذو رقابت یفیسطح ك یارتقا: الف

عمـومی در توسـعه   هـای  دولتـی و نهـاد  هـای  ت دسـتگاه یـ ب: مشاركت و اسـتفاده از ظرف 

 پرورشوآموزش

های دستگاهفرزندان كاركنان برای  تیواولبا  یو پرورش یل در ارائه خدمات آموزشیتسه: ج

 مذكور

 یو پرورش ینی، كارآفری، فناوریت، نوآوریپژوهش، خالقهای تیلد: توسعه فعا

 سیتأسط رایش و مؤسس ـ دوم فصل

و  یعمـومی، تعـاون  هـای  دولتـی، نهـاد  های شركتو  هادستگاه، هازمان، ساهازارتخانهو -2 ماده

و  رشـته علـوم   یاسـتثنا  )بـه  را وابسته مدرسه سیتأس مجوز كه المنفعهات عاممؤسس

 دهیـ نام مؤسـس ، دنـ كنیمـ  افتیدر استانپرورش وآموزش زمانسااز ( یمعارف اسالم

 د نشویم

د یشـه  ی، مدرسـه عـال  یغـات اسـالم  یتبل زمانه قـم، سـا  یـ ت حوزه علمیریمركز مد -1تبصره 

تواننـد در  یبه امـور مسـاجد مـ    یدگیه و مركز رسیریاوقاف و امور خ زمان، سایمطهر
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تـاری   پـرورش  وآمـوزش  یعـال رایشـو  677 مصوبه جلسـه مفاد ن اساسنامه و یقالب ا

 ند یاقدام نما یعلوم و معارف اسالم دبیرستانس ینسبت به تاس 7/6/1061

ر مـوارد  یا سای یقانون اساس 44اصل  رایاساس اج بر مؤسسكه دستگاه یدر صورت -2تبصره 

پـرورش و  وموزشوزارت آ تأییدابد، مدارس مذكور با یت یر ماهییتغ یبه بخش خصوص

ت خـود ادامـه   یـ بـه فعال  یردولتیغ یو پرورش یت قانون مدارس و مراكز آموزشیبا رعا

 خواهند داد 

 مـورد هـا و امكانـات   نـه یر هزینیروی انسانی و سا نیو همچن یپرورش و یآموزش یفضان یتأم -3 ماده

 خواهد بود مؤسس به عهده  پرورشوآموزش برابر ضوابط وزارت وابسته از مدرسهین

ات موجود خود و در صـورت  مكانو اط رایش تواند با توجه بهیپرورش مووزارت آموزش -تبصره 

 نیتـأم ن مـدارس، در  یـ توسـط ا  یآمـوزش رسـم  برای  یقانون اساس 03ت اصل یرعا

ن مـدارس  یـ از این زات موردیات و تجهمكان، ایآموزش ی، فضایانسانهای رویاز ن یبخش

 د یمشاركت نما

  اداره خواهد شد جداگانهنوبت  صورت به آموزان دختر و پسردانشبرای  وابسته مدرسهـ 4 ماده

 باشد یدبستانی از رعایت این ماده مستثنی مدوره پیش -تبصره 

 مدرسه اداره و نحوه یآموزش و یادار زمانسا ـ سوم فصل

 با و رنظر مؤسسیز پرورشوآموزش وزارت یپرورش و یضوابط آموزش براساس مدرسه - 5 ماده

 شود یم اداره ر مدرسهیمد تیمسئول

 در برابـر وزارت در چارچوب ضوابط و مقررات مربـوط   مشتركاً ر مدرسهیو مد مؤسس - تبصره

تواننـد بـا اسـتفاده از    ین نوع مدارس میو ا خواهند داشت تیمسئول پرورش و آموزش

  اداره شوند ییامنا هیئتبه صورت  یمردمهای مشاركت نامه توسعهنییآ

فـوق   یو پرورشـ  یمربوط به خـدمات آموزشـ  های نهیو هز یمردمهای افت كمکیدر - 6ماده 

 باشد ین مدارس مجاز میدر ا ،مطابق قوانین و ضوابط مربوط ،برنامه

ـالی رایشـو  احراز مدیریت مدارس مصـوب ط رایش مدیر مدرسه با رعایتـ 7 ماده ، بـه  پـرورش وآمـوزش  ع

ه منصـوب  یـ ا ناحیـ ، منطقـه  شهرسـتان پرورش وس آموزشیو حكم رئ تأییدو  مؤسسشنهاد یپ

 شود یم

ا یـ ، منطقه شهرستان پرورشوآموزشو رئیس  مؤسسچنانچه ظرف مدت دو ماه بین  -تبصره 

 رایه شـو پرورش بویا رئیس آموزش مؤسسه توافق حاصل نشد، موضوع از طریق یناح

مــذكور كــه بــا     رایشود  نظر شـو ا منطقه گزارش میی شهرستانآموزش و پرورش 

 ست االجراشود، قطعی و الزمكیل میتشرأی  با داشتن حق مؤسسنده یحضـور نمـا
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باشد، یش نمپروروآموزش ی، كارمند رسممؤسس یشنهادیر پیكه مد در موارد خاص -تبصره 
 ه بالمانع است یا ناحی، منطقه شهرستانپرورش وشس آموزانتصاب وی با نظر رئی

برابـر  ا منطقـه  یـ  شهرسـتان پـرورش  وآموزش رایاز شوتواند با اخذ مجوز یم مدرسه - 8 ماده
 شود  اداره یروزشبانه صورت مربوط به مقررات

 د مرد باشند یبا هپسران مدارس كاركنان هیو كل د زنیبا دخترانه مدارس كاركنان هیكل -9 ماده
 ،سـات ی، تأسینگهبـان های پست مرد در یانسان یرویدر مدارس دخترانه استفاده از ن -1تبصره 

 بالمانع است  باغبان و راننده آشپز،
دبسـتانی و ابتـدایی پسـرانه    پـیش های استفاده از نیروی انسانی زن در مدارس دوره -2تبصره 

 بالمانع است 

ا یـ ، منطقـه  شهرستانپرورش واداره آموزش تأییدو  یتوانند با هماهنگیم ارسن مدیا -11 ماده
آمـوز  رش دانـش یپـذ بـرای   را یضـوابط خاصـ  مدارس،  یه عالوه بر ضوابط عمومیناح
 ند ین و اجرا نماییتع

 یدرسهای برنامه ـ چهارم فصل
ر مـدارس وزارت  یند سـا ن مدارس همانیدر ا یآموزش یها و محتوا، برنامهیمواد درس -11ماده 

نامه نحوه ارائـه خـدمات   نییتواند با استفاده از آیم مؤسسباشد  یآموزش و پرورش م
مصوب، متناسب های ، عالوه بر برنامهیفوق برنامه در مدارس دولت یو پرورش یآموزش
 ،(یلـ یو تكم یتی، تقـو یجبرانـ ) ی، آموزشـ یپرورشهای آموزان، برنامهدانشهای ازیبا ن

 د یرا ارائه نما یورزش و ی، پژوهشی، هنریفرهنگ
و كـاردانش و رشـته علـوم و معـارف      ایحرفـه و  یفنهای تواند در شاخهیم مؤسس -1تبصره 

مـوردنظر   یو دروس اختصاص یزیرواحد را برنامه 13اسالمی دوره متوسطه حداكثر تا 
 ینیگزید  جـا یـ نما متوسـطه هـای  هیـ پا یو اختصاصـ  ین دروس انتخابیگزیخود را جا
ه یـ ن و تهیـی تر شود  تعت رشته موردنظر تخصصییباشد كه ماه ایگونهد بهیدروس با

هـای  ت اهـداف و سرفصـل  یـ فـوق بـا رعا   یدروس اختصاصـ  یآموزش یمنابع و محتوا
 مؤسـس به عهده  یآموزش یزیرپژوهش و برنامه زمانسا تأییدو  یمصوب و با هماهنگ

 1خواهد بود 

                                                                                                                                              
رسـتان  یدب یبرابرای  تبصره فوق 1/11/1022-42632/123كه طی شماره  27/6/1022تاری   666به استناد مصوبه  1

توانـد دررشـته علـوم و    یبه شرح زیر اصـالح شـد: مؤسـس مـ     هیالعالم یالمصطفه به جامعهوابست یعلوم و معارف اسالم

ن دروس یگزیو دروس مـوردنظر خـود را جـا    یزیـ ررا برنامـه  یواحـد درسـ   27دوره متوسطه حداكثر تا  یمعارف اسالم

ت رشـته  یـ باشـد كـه ماه  هـای  د بـه گـون  یـ دروس با ینیگزید  جـا یمتوسطه نماهای هیپا یو اختصاص ی، عمومیانتخاب

مصـوب و  هـای  ت اهداف و سرفصلیدروس فوق با رعا یآموزش یه منابع و محتواین و تهییتر شود  تعیموردنظر تخصص

 به عهده مؤسس خواهد بود  یآموزش یزیرد سازمان پژوهش و برنامهییو تأ یبا هماهنگ
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 دوره موجود و مصوبهای از رشته ریغ ایرشتهجاد یا ی، متقاضمؤسس كهیرصورتد -2 تبصره
 بیتصـو  بـه  د تـا ینما شنهادیپ مورد تقاضا را یدرس اولو جد د رشتهیباشد با متوسطه
 برسد  وپرورش آموزش یعالرایشو

 امور مدارس بر نظارت ـ پنجم فصل

ر یهماننـد سـا   هـا آناز عملكـرد   یابیـ ارزو  ن مدارسیاهای تیمستمر بر فعال نظارت -12 ماده
 باشد یم مربوط منطقها ی شهرستان پرورشوآموزش عهده برمدارس 

بـا   و شـده  محسـوب  تخلف مرتبط،های نامهنییآ و اساسنامه نیمفاد انكردن  تیرعا -13 ماده
  در صورت تكـرار  رفتار خواهد شد وعهموض و مقررات نیبرابر قوان نیمتخلفا یمتخلف 

ا منطقـه  یـ  شهرسـتان پرورش وآموزش رایموارد تخلف، موضوع انحالل مدرسه در شو
 م خواهد شد یطرح و اتخاذ تصم

ـاده   مؤسسـ  انحاللو یا  مؤسسانصراف  صورت درـ   تبصره پـرورش  وایـن مصـوبه، آمـوزش    2ه موضـوع م
ـال بـه عهـده خواهـد     ادامه فعالی ا منطقه مسئولیتی شهرستان ت آن واحد آموزشی را تا پایان س
 داشت 

 ر اموریسا ششم ـ فصل
ا منطقه مربوط را در تابلو و مهـر  ی شهرستانپرورش وموظف است نام آموزش مؤسس -14 ماده

 مدرسه وابسته درج نماید 
 باشد یمنر یغبه ا انتقالی و یواگذار وابسته قابل مدرسه سیمجوز تأس -15 ادهم

 ندفموظ باشند،یم مدرسه وابسته رایدا ر مراكز كهیسا و هازمانسا ها،وزارتخانه هیكل -16 ماده
 خـود را برابـر ضـوابط و    مـدارس ن مصوبه و حداكثر تـا یكسـال بعـد،    یاز تاری  ابالغ ا

 ند ینما ادارهتطبیق و  ،اساسنامه نیا مقررات
مـورد   مقـررات قوانین و  تابع ،است نشده اشاره آن به اساسنامه نراید موارد كهسایر  -17 ماده

  باشدیم پرورشوآموزش در وزارت عمل

هـا،  ر وزارتخانـه یوابسـته بـه سـا   هـای  دبیرسـتان اساسـنامه   نیگزیجـا  اساسنامه نیا -18 ماده

 شود یپرورش مووابسته به آموزش ریو مراكز غ هازمانسا

♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦♦♢♦

                                                                                                                                              
 تواننـد بـدون   یه میالعالمیالمصطفوابسته به جامعه یمرستان علوم و معارف اسالینام در دبخبت یآموزان متقاضدانش

كننـد  قبـولی    نامه اول متوسطه خبتیط در پایر شرایت سایو با رعا یلیتحص ییسوم راهنماه یپا یلیداشتن مدرك تحص

 یدرسی پایه اول متوسطه، بـه منزلـه شـركت و قبـولی در امتحـان تعیـین پایـه تلقـ        های ل افراد در تمام واحدین قبیا

 توانند در پایه باالتر ادامه تحصیل دهند می شود ومی



    71اساسنامه ـ مدارس نمونه دولتی     

 یدولت نمونه مدارس اساسنامه

 76/6/7023 خیتار 07208/723 شماره ابالغـ  7/6/7023 خیتار 827 مصوب  جلسه

 مقدمه

ژه یـ آمـوزان مسـتعد بـه و   دانش یو پرورش ینه رشد فزونتر علمیبه منظور فراهم آوردن زم

، مـدارس نمونـه   مناسب دارند یو پرورش یات آموزشمكانابه  یكمتر یكه دسترس یآموزاندانش

 شود یس و اداره میتاس ،ن اساسنامهیمطابق مفاد ا یدولت

 اهداف

مـان  یآموزان شاخص در تعهد، اآموزان در تراز دانشن دانشیت ایژه به امر تربیاهتمام و -1

 ران یا یاسالم یمهورو عالقه به نظام ج

  یو پرورش یشت آموزیفیك یدر ارتقار مدارس یسابرای  مناسبهای ارائه نمون -2

 آموزان مستعد ل دانشیادامه تحصبرای  مناسبط رایش فراهم آوردن -3

آمـوزان  ان دانشیبرخوردار از م از مناطق كمتریموردن یانسان یرویت نینه تربیجاد زمیا -4

   ایمنطقه -یبوم

 فیتعر

و  یلیتحصـ  ییراهنمـا هـای  در دوره یو پرورشـ  یآموزشهای به واحد یمدارس نمونه دولت

نش دانش آموزان مستعد و بهره گـرفتن از معلمـان كارآمـد و    یشود كه با گزیمتوسطه اطالق م

ت یـ واولآمـوزان را بـا   دانـش  یو پرورشـ  یآموزش ینه ارتقایات مناسب، زممكانا نیتأممجرب و 

 آورد یفراهم م 1برخوردار مناطق كمتر

 سیو نحوه تأسط رایش :اولفصل 

نـه  یات و زممكاندر صورت وجود منابع، ا شهرستانا یه یمنطقه، ناح ن مدارس در هریا -1ماده 

كـل  شـنهاد اداره یآموز( بـه پ و دانش یآموزش یزات، فضای، تجهیانسان یرویمناسب )ن

 شود یس میربط تأسیذ یپرورش و موافقت معاونت آموزشوآموزش

ط، منـابع،  رایبـا شـ  متناسـب   یبرنامه ساالنه توسعه و گسترش مدارس نمونـه دولتـ   -1تبصره 

د بـر  یـ و بـا تأك  اسـتان پـرورش  وكـل آمـوزش  اداره یو با هماهنگ استاناز یات و نمكانا

                                                                                                                                              
 ده باشد یا وزارت كشور رسیئت دولت یب هیتصوها بهت آنیشود كه محروماطالق می یمناطق كمتر برخوردار به مناطق 1
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 یمعاونـت آموزشـ   یو متوسـطه از سـو   یلیتحصـ  ییراهنماهای ت توازن در دورهیرعا

 ه و ابالغ خواهد شد یربط تهیذ

 بـه  اساسـنامه  نیـ در ا منـدرج  ضـوابط  با انطباق عدم در صورت مدارسن یا انحالل -2 تبصره

 بود  خواهدربط یذ یآموزش معاونت تأییدو  استان ركلیشنهاد مدیپ

  است كمتر برخوردار با مناطق یدولت نمونه مدارس سیدر تأس تیواول -2 ماده

 یادار و یتی، تربیآموزش زمانسا -دوم فصل

هـای  الزم در بخش یانسان یروی، نینمونه دولت مدارس یفیبه منظور رشد و توسعه ك -3ماده 

ن مـدارس اختصـاص   یـ ویژه مشاور مطـابق ضـوابط مربـوط، بـه ا    ی و مدیریتی بهرایاج

 ابد ییم

 بـا  افراد متعهـد و  انیم از مدارس نیا هنرآموزان و معلمانان، مشاوران، یمعاونان، مرب -4ماده 

 سـابقه  سال سه حداقل برخوردارند و وفقم یآموزش و یعلمعملكرد  از كههای تجرب

  شوندیم انتخابرا دارند،  پرورشوآموزش درنه مربوط یخدمت در زم

ـاده  مندرجط رایش و ت مدارسیریاحراز مدط رایش بر داشتن عالوه مدارس گونهنیا رانیمد -5ماده  4 در م

  باشند زین مربوط در دوره تیریمد سابقه سال 2حداقل  راید دایبان اساسنامه، یا

 تأییـد  وپـرورش محـل   واداره آموزششنهاد یپ به مدارسگونه نیا رانیمد عزل و نصب -6ماده

 مطـابق  مدرسـه،  كاركنـان  ریا  سردیگیم صورت منطقه سیرئ با ابالغ استان ركلیمد

 شوند یم انتخاب منطقه وپرورش آموزش با ابالغ و مدرسه ریشنهاد مدیپ به ،ضوابط

 لیتحصط رایش آموز ورش دانشیوم: پذسفصل 

ـ  از یدولتـ  نمونه مدارس آموزاندانش -7 ماده هـای  دوره انیـ مسـتعد پا  النیالتحصـ فـارغ  نیب

 شوند یم ر انتخابیموارد ز به توجه با یلیتحص ییراهنماو  ییابتدا

رسمی دوران های مدارس، امتیازات حاصل از ارزیابیآموزان در این رش دانشیمالك پذ -1

 خواهد بود  ینتیجه آزمون ورود تحصیل و

  برگزار خواهد شد (خرداد) نوبت دوم امتحانات یبرگزار از پس یورود امتحان -2

  نـام خبـت  و آن یبرگزار نحوه و یورود در آزمون شركتط رایش مربوط به دستورالعمل -3

 خواهد شد  ابالغ و هیته ربطذی یآموزش توسط معاونت هرساله ،شدگانتهرفیپذ

و متوسـطه،   یلیتحصـ  ییراهنمـا هـای  دوره یانیـ مهـای  هیـ ت در پایـ ل ظرفیتكمبرای  -4

خواهد بود كه توسط معاونت  یبر اساس ضوابطط رایش آموزان واجددانشنام انتخاب و خبت

 شود یابالغ م ربطذی یآموزش



    80اساسنامه ـ مدارس نمونه دولتی     

 هـا آنبـرای   آمـد روزانـه  وكمتر برخوردار كه رفت ان مناطقیهنرجو و آموزاندانشبرای  -8ماده 

شـد   و اداره خواهـد  تأسـیس  یروزبه صورت شبانه یست، مدارس نمونه دولتیمقدور ن

ـ ا دیبینی اعتبارات الزم، باصورت، ضمن پیش نیكه در ا  زیـ ن هیـ تغذ و یخوابگـاه  اتمكان

 فراهم شود 

  است آموزدانش یآموزش و یپرورش مثبت تیفعال منوط به مدارس نیا در لیتحص ادامه -9 ماده

 تیم: نحوه فعالچهارفصل 

ت بـه  یک جنسـ یبه تفك یمدارس نمونه دولت یو خوابگاه یپرورش -یآموزشهای فضا -11ماده 

 شود می س و ادارهیصورت مستقل تأس

ن مـدارس،  یدر ا یآموزدانشهای و توسعه پژوهش ینوآورت، یت خالقیبه منظور تقو -11ماده 

ن امر یمدرسه در همان درس به ا رایص شویدروس به تشخ یاز ساعات هفتگ یبخش

ک یـ حـداقل   یلیگونه مدارس در طول سـال تحصـ  نیآموزان اابد  دانشییاختصاص م

ران یمک دبمربوط به ك یلیا رشته تحصیاهداف دوره و  یرا در راستا یت پژوهشیفعال

 ند ینمامی ا هنرآموزان خود انجام و به مدرسه ارائهیو 

ـای  هسـته  ،یآمـوز دانشهای ، توسعه مشاركتیاجتماع -نه رشد فرهنگییجاد زمیبه منظور ا -12ماده  ه

ـای  تیـ از فعال یتواننـد بخشـ  یم ران مدارسی، مدین تحقق مدرسه محوریمطالعاتی و همچن ه

 ند یدانش آموزان واگذار نما و اداره مدرسه را به یزیر، برنامهیتیریمد

 م و اجرا كنند یروز هفته تنظ 3خود را در  یتوانند برنامه هفتگیم یمدارس نمونه دولت -13ماده 

هـای  و بودجـه  یاز محـل اعتبـارات دولتـ    یمدارس نمونـه دولتـ  های نهیمخارج و هز -14ماده 

 گردد یم نیتأمپرورش وموزشآهای مربوط و با توجه به قانون شورا

ن اساسنامه حداكثر ظرف مدت یـک مـاه تهیـه و پـس از     یا یرایاجهای دستورالعمل -15ماده 

 شود پرورش ابالغ میووزیر آموزش تأیید

ن اساسـنامه  یـ ا رایپرورش موظف است حداكثر سه سال پـس از اجـ  ووزارت آموزش -16ماده 

 یعــالرایجــه را بــه شــویو نت یابیــرا ارز ن مــدارسیــا یو پرورشــ یعملكــرد آموزشــ

 د یپرورش گزارش نماوآموزش

ن جلسـه  یصـد و هشـتاد و دومـ   یمصـوب س  ین مصوبه، اساسنامه مدارس نمونه دولتـ یبا ابالغ ا -17ماده 

 شود یم آن لغو یو اصالحات بعد 03/3/1063 یپرورش تاروآموزش یعالرایشو

♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦
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 یریاساسنامه مدارس عشا

 26/8/7022تاریخ  60208/723شماره ابالغ  ـ 77/72/7020خ یتار 238 مصوب  جلسه

 (238 و 237، 236، 230)بررسی شده در جلسات 

 مقدمه

و بـه منظـور    1یریخـاص جامعـه عشـا   ط رایش با در نظر گرفتن یریاساسنامه مدارس عشا

ژه نقشـه  یوبه ید باالدستاسنا یها، بر مبناآموزان آندانشبرای  یو پرورش یبسط عدالت آموزش

شـود و  یب مـ ی، بـه شـرح زیـر تصـو    2پـرورش ون آموزشیادیكشور و سند تحول بن یجامع علم

 كشور بر اساس آن اداره خواهند شد  0ریمدارس عشا

 فیتعار –1 ماده

 كند یم یزندگ یریكه در خانواده عشا یآموز: دانشیریآموز عشادانش -1

آمـوزان  آمـوزان آن را دانـش  درصـد دانـش   33ش از یبـ  كه ایمدرسه: یریعشا مدرسه -2

 :شودیدهد و به سه صورت اداره میل میتشك یریعشا

ل كـو   یـ بـه همـراه ا   یلیآموزان آن در طول سـال تحصـ  كه دانش ایمدرسه ار:یس -1-2

 كنند یم

كننـد و  ل كـو  مـی  یـ ه اآموزان آن بـه همـرا  ن دانشیكه والد ایمدرسه: اریسمهین -2-2

دهنـد و  یل مـ یماننـد و ادامـه تحصـ   می یمختلف در محل باقهای به صورت  آموزانشدان

 كنند یسپس كو  م

ل ی، تشـك ییفاقـد كـد روسـتا    یریاسـكان عشـا  هـای  كـه در محـل   ایمدرسه ثابت: -0-2

 شود یم

 اهداف -2ماده

برای  پرورش،ونظام آموزش یلیتحصهای و اهداف دوره ین مدارس عالوه بر اهداف كلیدر ا

هـای  یژگیمتناسب با و یریآموزان عشاالت ویژه دانشیو فراهم آوردن تسه بیشترجاد انعطاف یا

                                                                                                                                              
بـر   یمبتنـ  یوه زنـدگ یاست و شـ  یبه دامدار یكه معاش آنان عمدتاً متكای هلیقب یبا ساخت اجتماع یر: مردمانیعشا 1

 كنند یاستفاده م یرین از دفترچه عشایدارند و همچن ینیكو  نش

 13/21و  6/21،  0/23، 1/14، 2/12،  3/3،  4/3،  0/3،  2/3،  1/3های و راهكار 1/1راهكار بند هـ  2
 است  یرین اساسنامه، مدارس عشایاهای ر مواد و بندیمنظور از واژه مدارس در سا 0
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 یریـ گیز پیـ ر نیر، اهداف خاص زیعشا یمیو اقل ییای، جغرافی، اقتصادی، اجتماعیخاص فرهنگ

 شود:یم

نـه و آسـان   عادال یبه منظور دسترسـ  یو پرورش یبرابر آموزشهای فراهم كردن فرصت -1

در  یریادگیـ مناسـب  هـای  و برنامـه  یو پرورشـ  یبه امكانات آموزشـ  یریآموزان عشادانش

 نقاط كشور یتمام

د بـر  یـ ر بـا تاك یفرزنـدان عشـا   یلیپوشـش تحصـ   یو ارتقـا  یسـواد یبـ  یانسداد مبـاد  -2

 ریآموزان دختر عشادانش

منـاطق  هـای  یژگـ یو و طرایشـ  متناسب بـا  یریعشا مدارسضوابط و مقررات تاسیس  -3ماده

ل كـالس در دوره  یتشـك برای  آموزانو همچنین حدنصاب الزم دانش یریمختلف عشا

ــه    ــدارس، ب ــن م ــطه ای ــدایی و متوس ــو  ابت ــین ش ــیون مع ــویب كمیس ــالی رایتص ع

 رسد پرورش میوآموزش

مربـوط در   یا واحـد سـازمان  یـ ر اسـتان  یپرورش عشاورنظر اداره آموزشین مدارس زیا -تبصره

پـرورش اسـتان و در چـارچوب    وكل آموزشاداره یبانیپرورش و با پشتونطقه آموزشم

ت یكل، فعالر و با نظارت آن ادارهیپرورش عشاوكل آموزشادارههای ها و برنامهاستیس

 كنند یم

)از قبیل آموزشی، پرورشی و اداری( كـه كـو     ن مدارسیاهای تیه فعالیت كلیمسئول -4ماده

 دارند، بر عهده استان و منطقه مبدأ خواهد بود  ایمنطقها برون ی یتانبرون اس

ت، یـ م و تربینـد تعلـ  رایآمـوزان بـه ف  آسـان دانـش   یل امور و دسترسـ یبه منظور تسه -تبصره

 یا منطقه مبدأ و مقصد، قابل واگـذار ین نوع مدارس، با توافق استان یت اداره ایمسئول

 باشد یا منطقه مقصد میبه استان 

ر، یآمـوزان عشـا  ل دانـش یاز ترك تحص یریو جلوگ یلیش پوشش تحصیبه منظور افزا -5ماده

پرورش موظف است نسبت بـه ارائـه فزونتـر    وآموزان دختر، وزارت آموزشژه دانشیوبه

تحصیلی اول و دوم متوسطه، از قبیل های خدمات آموزشی و پرورشی مختلف در دوره

مركـزی، تاسـیس مـدارس    هـای  انـدازی خوابگـاه  راه گـان، رایتامین وسیله رفت و آمد 

     اقدام كند  از راه دور وهای روزی، آموزششبانه

 یو فنـ  یمهارتهای منظور ارائه آموزشتوانند بهیم یریمدارس دوره دوم متوسطه عشا -6ماده

ت ضـوابط و  یـ جامعـه عشـایری بـا رعا   های اقلیمی و نیازط رایش متناسب با ایحرفهو 

و  یرایـ اجهـای  ر دسـتگاه یسـا  یمراكز آموزش یكارگاههای تیقررات مربوط، از ظرفم
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كشـور، مراكـز    ایحرفـه مستقر در منطقه )سـازمان آمـوزش فنـی و     یعمومهای نهاد

 مجاز( استفاده كنند  یآموزشی وزارت جهاد كشاورزی و سایر مؤسسات آموزش

دوره  رای، اجـ یریمنـاطق عشـا   یص فرهنگـ خاط رایش و یت اقتصادیبا توجه به وضع -7ماده

آموزان آماده ورود بـه دبسـتان   دوزبانه و سنجش سالمت دانش ی، آمادگیدبستانشیپ

ــدر ا ــاطق الزامــ ی ــانی و ین من ــابع آن از طر  رای، همگ ــت و من ــان اس ــگ ق وزارت ی

 ن خواهد شد یپرورش تأموآموزش

براساس مفاد سند تحول بنیـادین   برنامه درسی و متون آموزشی و تربیتی این مدارس، -8ماده

هـای  یژگـ یو وط رایش و با توجه به یمل یآموزش و پرورش و در چارچوب برنامه درس

 یزیـ ر، توسط سازمان پژوهش و برنامـه  ایمنطقهو  یو اقتضائات محل یریعشا یزندگ

 سازی خواهد شد ن اساسنامه، متناسبی، حداكثر تا دو سال پس از ابالغ ایآموزش

تعیـین شـود كـه كمتـر از زمـان مقـرر در        ایگونهرو، به زمان آموزش در مدارس كو  -9ماده

 برنامه درسی ملی نباشد 

ت مـدارس بـه صـورت    یـ ل و فعالین نوع مدارس، با تشكیمدت زمان آموزش ا یكسر -1تبصره

 شود یشنبه جبران مپنجهای ر نمودن مدارس در روزیو دا« دو وقته ک نوبتهی»

ن مـدارس بـا   یـ آموزشی، پرورشی و فرهنگی و تربیت بـدنی و سـالمت ا  های تیفعال - 2تبصره

 شود می اجرا ابالغبرای  و یری، طراحیو اقتضائات مناطق عشاط رایش توجه به

اسـتان و   یزیـ ربرنامه رایاز سوی شو یانیپاهای نوبت یلیتحص یابیارزش رایزمان اج -11ماده

 شود ین مییتع یریمناطق عشا یو اجتماع یمیل، اقییایجغرافط رایش بر اساس

بینـی  ن معلمان واجد صالحیت بومی مورد نیاز این مدارس از طریق پیشیتربیت و تام -11ماده

سهمیه ویژه عشایر در دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، صـورت  

 پذیرد می

در  یت بـدن یـ و ترب ی، پرورشـ یبهداشـت هـای  تیـ از فعالیمورد ن یشاخص منابع انسان -12ماده

تعیـین   یمصـوب مـدارس عـاد   های شاخص     زانیت تا میمدارس عشایری كم جمع

 شود می

 ین مدارس، از سویا یو پرورش یكاركنان آموزش یزه و ماندگاریت انگیبه منظور تقو -13ماده

د و شـد، حـق   ر پرداخت حق آمـ یالزم و اخربخش نظهای پرورش اقدامووزارت آموزش

 شود حق كو  انجام می ژه ویكار و یاسكان، سخت

و  یو پرورشـ  یپرورش موظف است به منظـور تحقـق عـدالت آموزشـ    ووزارت آموزش -14ماده

توسـعه  "خاص با عنـوان   یاعتبار فی، ردیریتوسعه متوازن در مناطق عشا یبسترساز
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ن و یـی ریزی كشـور تع امهبا هماهنگی سازمان مدیریت و برن "یریپرورش عشاوآموزش

 ح بودجه ساالنه منظور كند یدر لوا

زان سـه برابـر   یـ ژه و حداقل به میصورت ون مدارس، بهیآموزان اسرانه اعتباری دانش -15 ماده

 رد یگیت پرداخت قرار میشود و در اولون میییتع یمدارس عاد

پـرورش  وكـل آمـوزش  اداره ن مدارس بـا پیشـنهاد  یانفكاك، الحاق، تجمیع و انحالل ا -16 ماده

 شود پرورش استان، انجام میوآموزش رایاستان و موافقت شو

 یر كشور با هماهنگیپرورش عشاوكل آموزشن مصوبه توسط ادارهیا یراینامه اجوهیش -17ماده

ه و ارسـال  یـ ربط، حداكثر تا سه ماه پس از ابـالغ، ته یذهای ها و معاونتر سازمانیسا

 خواهد شد 

♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦ 
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 یآموزدانشهای اساسنامه پژوهش سرا
 20/7/7026تاریخ  83730/723ـ شماره ابالغ 77/0/7020تاریخ  202مصوب جلسه 

 (202و 237، 233، 822، 828، 827، 826، 820)بررسی شده در جلسات 

  مقدمه

 یارتقــا اســتعدادها و ییو شــكوفا یینــه شناســایت بــه رســالت آمــوزش و پــرورش در زمیــبــا عنا

ن آمـوزش و پـرورش و سـند    یادیـ مفاد سـند تحـول بن   رایاج یآموزان و در راستادانشهای یستگیشا

 بـا « یآمـوز دانشهای سراپژوهش»، یانقالب فرهنگ یعال رایكشور در امور نخبگان، مصوب شو یراهبر

 شود:یم یاندازراه س ویر تأسیزط رایش

  تعریف -1ماده 

 و پـرورش  و آمـوزش  ر نظریز است كه پژوهشی –علمی مركزی، یآموزدانش رایسپژوهش

فـردی  های آوردن زمینه رشد و هدایت استعدادها و پرورش خلّاقیتو فراهم ییشناسا منظور به

بـه دو صـورت    آنان،تحقیق و پژوهش در بین مطالعه،  گسترش فرهنگآموزان و دانش روهیو گ

 شود یاداره م یس وتأس ( و غیر دولتیییئت امنایدولتی )ه

   اهداف -2ماده 

 آموزانن دانشیدر ب یو گروه یفردهای پژوهش ق ویمطالعه، تحق فرهنگ قیت و تعمیتقو

 كشورهای ازیمند متناسب با نمستعد و عالقهآموزان ت دانشیهداو  جذب ،ییشناسا

   یو كاربرد یعملهای تیو فعال یق دانش نظریتلف

 یو فناور یپژوهش ،ید علمیجدهای افتهیآموزان به دانش یابیدست لیتسه

 آموزان و معلماندانش یو پژوهش یه علمیبنت یتقو و تیخالق پرورش

 نیان پژوهشگر برتر و كارآفریجوآموزان و هنرحمایت از دانش

، ی، فرهنگیعلمهای عرصه آموزان مستعد دردانش زه حضور مؤخریت انگینه و تقویجاد زمیا

 و   ( ادهایالمپ جشنواره ها،)  ین المللیو ب یدر سطح مل یو فناور یهنر

 ت ینه فعالیزم -3ماده 

ف آمـوزش و پــرورش و در  یدر چــارچوب اهـداف و وظــا  یآمـوز دانــشهـای  ســراپـژوهش  

 كنند:یت میر فعالیو فناوری به شرح ز ی، آموزشیپژوهش -یعلمهای نهیزم
 هش بر پژو یمبتنهای آموزش روش -1
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 یآموزدانش یو فناور ی، پژوهشیقیتحقهای و انجام پروژه یطراح -2

 یو فناور یو پژوهش یها و مسابقات علمجشنواره یبرگزار -0

و  یعلمهای ها و برنامهحضور در جشنوارهبرای  آموزاناز دانش یو معنو یت مالیحما -4

 یو خارج یداخل یپژوهش

 یآموزدانش یپژوهشهای دهیش و تجربه ایآزما -3

 آنها یسازیو تجار یو پژوهش یعلمهای افتهیها و دهید ایت از كاربست و تولیحما -6

و  ی، پژوهشیعلمهای نهیتعامل اخر بخش با مدارس و ارائه خدمات به آنها در زم -7

 یفناور

و جلب  یهو دانشگا یقاتی، مراكز رشد، تحقیعلم و فناورهای تعامل اخربخش با پارك -6

 ت آنها یحما

 اداره  و نحوه سیتأسط رایش -4ماده 
شوند و در دو می سیتأس یردولتیو غ یبه صورت دولت یآموزدانشهای سراپژوهش -1

 پردازند یم یپژوهش -یعلمهای تیفعال ظهر به ازبعد   وقت صبح و

، به یاستگذاریس رایشو یابالغهای ها و استانداردبر اساس شاخص یمراكز دولت -2

آموزش و پرورش  رایشو تأییده، یپیشنهاد اداره آموزش و پرورش شهرستان/ منطقه/ ناح

 شوند یم یس و راه اندازیاستان و با مجوز معاونت آموزش متوسطه، تأس

ن كـادر  یه موظف است نسـبت بـه تـأم   یاداره آموزش و پرورش شهرستان/ منطقه/ ناح -تبصره

وزارت آموزش و پرورش اقدام  یو ضوابط ابالغ یبندمطابق درجهن مراكز، یمورد نیاز ا

 د ینما
 یابالغهای ها و استاندارداساس شاخص بر یردولتیمراكز غ یس و راه اندازیتأس -0

و مراكز  یس و اداره مدارس، مراكز آموزشیو در چارچوب قانون تاس یاستگذاریس رایشو

ه یاهد بود كه توسط وزارت آموزش و پرورش تهخو اینامهشیوه، برابر یردولتیغ یپرورش

 شود یو ابالغ م

  اركان -5ماده 

هـای  سـرا پـژوهش هـای  تیـ فعال رایو نظارت بر حسـن اجـ   یزیر، برنامهیاستگذاریس

 رد:یگیر صورت میق اركان زی، از طریآموزدانش
  یاستگذاریس رایشو -1

 آموزش و پرورش استان رایشو -2

 هش سراپژو یئت امنایه -0
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 ر پژوهش سرایمد -4

  یاستگذاریس رایشو -6ماده

 ب یترك -الف

 س شورا(یر آموزش و پرورش )رئیوز -1

 ر(یمعاون آموزش متوسطه)دب -2

 معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی -0

 ییمعاون آموزش ابتدا -4

 یمعاون پرورشی و فرهنگ -3

 یآموزش یزیرس سازمان پژوهش و برنامهیرئ -6

 ژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورشرئیس پ -7

 درخشان و دانش پژوهان جوانهای پرورش استعداد یس مركز ملیرئ -6

 كودكان و نوجوانان یس كانون پرورش فكریرئ -2

 یاست جمهوریر یفناور یاز معاونان حوزه معاونت علم یكی -13

 ریزی كشورربط سازمان مدیریت و برنامهمعاون ذی -11

 نخبگان  یملاد یس بنیرئ -12

 شانیاز معاونان ا یكیا ی ییو شكوفا یس صندوق نوآوریرئ -10

 (یحاً معاون پژوهش و فناوری)ترجیقات و فناورین وزارت علوم ، تحقیاز معاون یكی -14

 هااستان یعال رایس شویرئ -13

معاونان  رایک نفر معلم پژوهنده به انتخاب شویسرا و ر پژوهشیک نفر مدی -16-17

 آموزش و پرورش وزارت

 ن مدرسه ساز كشوریریس جامعه خیرئ -16

ا یها ها و پژوهشگاهدانشگاه یتخصصهای گروه یئت علمیه یدو نفر از اعضا -12-23

 یاستگذاریس رایشنهاد معاون متوسطه و انتخاب شویان، به پیبندانشهای شركت

آمـوزان و  ان، كارشناسان، دانشران، صاحبنظریتواند از مدیمعاون آموزش متوسطه م -1تبصره

   شركت در جلسات دعوت به عمل آورد برای  ر افراد مرتبطیسا

 شود یس شورا صادر می، توسط رئیاستگذاریس رایشو یابالغ اعضا -2تبصره 

ل یشـود  تشـك  یل مـ یسه بار تشك یحداقل سال یاستگذاریس رایشو یجلسات عاد -3تبصره

  العاده، بالمانع است جلسات فوق

 شود یل میدر معاونت آموزش متوسطه تشك یاستگذاریس رایرخانه شویدب -4تبصره 
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 شود یر آموزش و پرورش ابالغ میوز یمصوبات شورا با امضا -5تبصره 

 ارات یف و اختیوظا -ب

ها در چارچوب اسرپژوهشهای ها و برنامهیها، خط مشاستیاصول، س تأییدو  یبررس -1

 آموزش و پرورشن و مقررات یقوان

 هاسراس و اداره پژوهشیتأسهای ها و استانداردشاخص تأییدو  یبررس -2

 هاسراپژوهش یفیو ك یتوسعه كمهای ب برنامهیو تصو یبررس -0

اخر و نوآور، خالق و  رایآموزان دااز دانش یو معنو یحمایت مادهای تعیین سیاست -4

ت از یس صندوق حمایری و تجاری سازی آنها و تأسن، خبت نوآوری ها، به كارگییكارآفر

 دانش آموزان پژوهشگر

س و اداره یدر تأس یردولتیمشاركت بخش غبرای  یحمایتهای تعیین سیاست -3

 هاسراپژوهش

، یش تعامل با مراكز و موسسات علمیافزابرای  یرایاجهای ب راهكاریو تصو یبررس -6

 یو فناور یپژوهش

سراها با از پژوهشیمورد ن یانسان یروین نیتامهای یا و خط مشهتعیین سیاست -7

 ت ضوابط مربوطیرعا

و مصرف آن  یاختصاصهای و وصول درآمد ین منابع مالیب نحوه تامیو تصو یبررس -6

 ت ضوابط مربوطیبا رعا

و  یقیاز اشخاص حق یر نقدیو غ یا، اعم از نقدیها و هدان ضوابط جذب كمکییتع -2

  یحقوق

ر یو غ یدولتهای جلب مشاركت مردم، موسسات، سازمانها و نهادبرای  یزیربرنامه -13

 سراهاپژوهش یفیو ك یدر توسعه كم یدولت

سراها و آموزان پژوهشبه دانش یص سرانه پژوهشین و تخصیتامبرای  یزیربرنامه -11

 نه كرد آنیه بر هزینظارت عال

های نامهوهیها و شنامهنییو مقررات، آ یگذاراستیسرایشو ینامه داخلنییآب یتصو -12

 الزم

 یآموزدانشهای سراو انحالل پژوهش یر كاربرییو صدور مجوز تغ یبررس -10

عملكرد  یابین و مقررات مربوط و مصوبات شورا و ارزیقوان راینظارت بر حسن اج -14

 راهاسی پژوهشرایاجهای ادارات كل آموزش و پرورش در برنامه
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 آموزش و پرورش استان  رایشو -7ماده

در  یآمـوز دانـش هـای  سرات از پژوهشیو حما یبانی، پشتیزیر، برنامهیت هماهنگیمسئول

هـا و  اسـت یباشـد كـه در چـارچوب س   یآموزش و پرورش استان م رایسطح استان به عهده شو

ر یپرورش استان به عنوان دبر كل آموزش و ید  مدینمایاقدام م یاستگذاریس رایشوهای برنامه

ر را در دسـتور كـار   یـ آموزش و پرورش اسـتان، مـوارد ز   راین دستور جلسات شوییو مسئول تع

    دهد یمذكور قرار م رایشو
ها و بر اساس شاخص یآموزدانش رایسشنهاد تاسیس پژوهشیبررسی و تایید پ -1

اونت آموزش متوسطه جهت و ارسال آن به مع یاستگذاریس رایمصوب شوهای استاندارد

 سیصدور مجوز تاس

استان به  یآموزدانشهای سراو انحالل پژوهش یر كاربرییشنهاد تغیو پ یبررس -2

  یاستگذاریس رایشو

برقراری ارتباط با مراكز علمی، پژوهشی و فناوری و برای  مناسبهای تعیین راهكار -0

 سرا پژوهشهای تیاهداف و مامور تحقق ینیز مؤسسات حقوقی و افراد حقیقی در راستا

های نهاد، شركتموسسات مردم یو معنو یمادهای تیجذب حمابرای  یزیربرنامه -4

و    از  یو حقوق یقی، اشخاص حقیو پژوهش ی، مراكز علمیر دولتیو غ یدولت

 سراهاپژوهش

های سراژوهشپ یئت امنایها و ارزیابی از عملكرد هبرنامه راینظارت بر حسن اج -3

 یآموزدانش

 یمناطق تابعه استان و ارتقـا  یآموزدانشهای سرابه پژوهش یت بخشیفیبه منظور ك -تبصره

ف خـود،  یآموزش و پرورش استان، عالوه بـر وظـا   یزیرته برنامهیآنان، كمهای تیفعال

ان بـه  آموزش و پرورش است رایشوهای است ها و برنامهیر را در چارچوب سیف زیوظا

  عهده دارد:
ــربرنامــه -1 ــرای  نــهیجــاد زمیو ا یزی ــتب ــ یو فنــاور ی، پژوهشــیعلمــهــای رقاب ن یب

 مناطق یآموزدانشهای سراپژوهش

 یآموزدانشهای سرات پژوهشیبه فعال یت بخشیفیكبرای  نهیجاد زمیو ا یزیربرنامه -2

 مناطق 

 پژوهش سرا  یئت امنایه - 8ماده 

 یئـت امنـا  یهـا، ه تیـ سـرا و اسـتفاده از امكانـات و ظرف   نه پـژوهش یبه تیریمنظور مد به

 شود  یل میسرا در سطح شهرستان/ منطقه تشكپژوهش
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 ب یترك -الف

 س(یس اداره آموزش و پرورش منطقه )رئیرئ -1

 س(یب رئیمعاون آموزش متوسطه منطقه )نا -2

 ر( یسرا)دبمدیر پژوهش -0

 ییمعاون آموزش ابتدا -4

 منطقه یبانیت و پشتیرین توسعه مدمعاو -3

 هیشهردار شهرستان/ منطقه/ ناح -6

 ا بخشدار یار فرماندار ینده تام االختینما -7

و  ی، فنیعلوم انسانهای نهیدر زم یا صاحب نظر پژوهشیسه نفر استاد دانشگاه  -6

 نخبگان(  یاد ملیا بنی یحاً از پارك علم و فناوریه )ترجیو علوم پا ایحرفه

 هین مدرسه ساز شهرستان/ منطقه/ ناحیریس مجمع خیرئ -2

 دانش آموزان عضو پژوهش سرا یایک نفر از اولی -13

معاونان اداره آموزش و پرورش  رایپژوهنده به انتخاب شو یک نفرمعلم راهنمای -11

 هیشهرستان/منطقه/ناح

ـ  یبـه پ  11و13، 6هـای  افراد منـدرج در بنـد   -1تبصره  یئـت امنـا  یب هیس و تصـو یشـنهاد رئ

 شوند یانتخاب م یآموزدانش رایسپژوهش

ت یئت امنـا بـا عضـو   یک هیر است، صرفا یسرا داک پژوهشیش از یكه ب یدر مناطق -2تبصره

ـ   یر هین صورت، دبیشود  در ایل میسراها، تشكران پژوهشیتمام مد ن یئـت امنـا، از ب

س اداره آمـوزش و  یغ رئـ ئـت امنـا انتخـاب و بـا ابـال     یسراها، توسط هران پژوهشیمد

  شود یپرورش، منصوب م

 شود یأت امنا صادر میس هیئت امنا توسط رئیه یابالغ اعضا -3تبصره 

ـ  تأییـد ر و یـ شـنهاد دب یک بـار بـه پ  یئت امنا حداقل دو ماه یه یجلسات عاد -4تبصره س یرئ

شنهاد یالعاده با پل جلسات فوقیشود  تشكیل میسرا ( تشكحاً در مكان پژوهشی)ترج

 س هیئت امنا بالمانع است یرئ تأییدر و یدب

 شود یل میئت امنا در معاونت آموزش متوسطه شهرستان/ منطقه تشكیرخانه هیدب -5تبصره 

 ارات یف و اختیوظا -ب

های ها و برنامهاستیسراها در چارچوب سساالنه پژوهشهای ب برنامهیو تصو یبررس -1

 مربوط ن و مقرراتیو قوان یابالغ
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 سراآموزان مستعد به پژوهششناسایی و جذب دانشبرای  یریگمیو تصم یزیربرنامه -2

 تامین منابع انسانی مورد نیاز برای  میو اتخاذ تصم یزیربرنامه -0

ت ارتباط اخر بخش و تعامل سازنده با مؤسسات یب روش توسعه و تقویو تصو یبررس -4

 ژه مدارس یبه و یو پژوهش یعلم

 آموزانمعلمان مجرب و دانش نظران،صاحب یجلب همكار های نهیزم یبررس -3

 یپژوهش یها و مسابقات علم، جشنوارهیعلمهای شیهما یبرگزاربرای  یزیربرنامه -6

 یآموزدانش رایه امور پژوهش سینظارت بركل -7

ر یو غ یدا، اعم از نقیجذب كمک ها و هداهای نهیم در زمیو اتخاذ تصم یبررس -6

 یو حقوق  یقیاز اشخاص حق ینقد

 مرتبطهای شنهادها، طرح ها و برنامهیب پیو تصو یبررس -2

الزحمه، پاداش و كارانه به كاركنان و عوامل ب ضوابط پرداخت حقیو تصو یبررس -13

 یب تراز مالیها و تصونهیمركز در چارچوب مقررات مربوط و نظارت بر نحوه هز

 سراپژوهش

 ر پژوهش سرا یمد - 9ماده 

س آموزش و پرورش شهرسـتان/  یشنهاد رئیط، به پرایسرا از بین افراد واجد شر پژوهشیمد

س اداره آمـوزش و  یرئـ  یسـرا انتخـاب و از سـو   پـژوهش  یئت امنـا یب هیه و تصویمنطقه/ ناح

س آمـوزش و  یشنهاد رئـ یسرا به پر پژوهشیشود  عزل مدیم سال منصوب 4مدت برای  پرورش

 ر خواهد بود یپذئت امنا امكانیب هیئت امنا و تصویه یا دو سوم اعضایورش پر

 یعـال  رایت مدارس، مصوب شـو یریاحراز مد یعمومط رایش ، عالوه بریشنهادیفرد پ -1تبصره

ارشد، تجربه و سـوابق امـور    یكارشناس یلید حداقل مدرك تحصیآموزش و پرورش، با

 زشی داشته باشد سال سابقه آمو 3و  یو پژوهش یمطالعات

ر بـا حـداقل   یمـد  یدر منطقه وجـود نداشـته باشـد، معرفـ    ط رایش چنانچه فرد واجد -2تبصره

ن ییتع ، تایپژوهشی و ده سال سابقه آموزش ـ سوابق علمی  رایو دا یمدرك كارشناس

 مانع است  ط، بالرایفرد واجد ش

 ارات مدیر پژوهش سرا  یف و اختیوظا

ت یـ ئـت امنـا، بـا رعا   یق و كامـل مصـوبات ه  یدق رایم به اجسرا، ضمن اهتمار پژوهشیمد

 ر را بر عهده دارد:یف زین و مقررات مربوط، وظایقوان
و  یبررسبرای  ئت امنایسرا و ارائه آن به هپژوهش یاتیساالنه و عملهای ن برنامهیتدو -1

 بیتصو
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های تیفعال آموزان و معلمان در انجامه مشاركت دانشیت روحیو تقو یجلب همكار -2

  یو پژوهش یعلم

، یعلمهای ها، مسابقات و جشنوارهشگاهیها، نماشی، همایآموزشهای دوره یبرگزار -0

 یشگاهیو آزما ی، پژوهشیمهارت

 آموزان و معلمان راهنمادانشبرای  ازیمورد ن یجاد منابع و بانک اطالعاتیا -4

از امكانات كارگاه،  یریبا بهره گ یآموزدانشهای نه انجام پژوهشیفراهم آوردن زم -3

  شگاه و كتابخانهیآزما

 آنان یقاتیتحقهای ت طرحیآموزان پژوهشگر و هدات از دانشیحما -6

، یر نهادها و مؤسسات علمیآموزان پژوهشگر با ساارتباط دانش ینه برقراریجاد زمیا -7

 یو آموزش یپژوهش

از یمختلف با توجه به نهای در رشته یآموزنشدا یپژوهش -یعلمهای ل انجمنیتشك -6

 ئت امنایآموزان بر اساس مصوبات هدانش

برای  معلمان و استادان مجرب یریژه به كارگیاز به ویمورد ن یمنابع انسان یسازمانده -2

 سرانه امور پژوهشیانجام به

ز ینها و نبه آ یپژوهش -یارتباط اخربخش با مدارس و ارائه خدمات علم یبرقرار -13

 سراپژوهشهای تیت فعالیفیك یارتقابرای  مدارس یت و توانمندیاستفاده از ظرف

 -یملهای آموزان پژوهشگر در پژوهشمشاركت دانشهای نهیفراهم نمودن زم -11

 ین المللیو ب ایمنطقه

 از پژوهش سرایزات مورد نیو تجه ین منابع مالیتامبرای  تالش -12

سرا جهت ارائه به عملكرد ساالنه پژوهش ه گزارشیئت امنا و تهیت همصوبا رایاج -10

 آموزش و پرورش استان یزیبرنامه ر تهیسرا و كمپژوهش یئت امنایه

و نظارت و كنترل بر  یآموزدانش رایسامور پژوهش یت و راهبری، هدایسامانده -14

 ربطیبه مراجع ذ ییها و پاسخگوتیانجام فعال

 یو نگهدار یسازم، مستندیئت امنا، تنظیجلسات ه یت برگزارد مقدمایتمه -13

 ر اسناد و مدارك مربوطیجلسات و ساصورت

 مخاطبان   – 11ماده 

مند به مطالعـه و  ط و عالقهرایالشان واجدی، متوسطه و هنرجوییابتداهای آموزان دورهدانش

خبت نام نمایند و از خدمات آن  سراتوانند در پژوهشمی یپژوهش، در چارچوب شیوه نامه ابالغ

 بهره مند شوند 
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 ارتباط مدارس با پژوهش سرا  -11ماده 
 بخش با پژوهش سرامند و اخرارتباط نظامبرای  نده)رابط(ین نماییتع -1

برگزار شده های شگاهیها و نماشیآموزان در هماران مدارس و دانشیحضور فعال مد -2

 سرادر پژوهش

 سرامند در پژوهشآموزان مستعد و عالقهحضور فعال دانشبرای  یزیربرنامه -0

 سراپژوهش یشگاهیو آزما یو فناور ی، پژوهشیعلم یت و توانمندیاستفاده از ظرف -4

 مدارسهای تحقق اهداف و برنامهبرای 

 : یسرا با مدارس و مراكز علمارتباط پژوهش -12ماده

برای  مدارس یشگاهیو آزما یو فناور یپژوهش ،یعلم یت و توانمندیاستفاده از ظرف -1

 سراپژوهشهای برنامه تحقق اهداف و

 در مدارس  یپژوهش – یعلمهای ل انجمنیتشك یریگیپ -2

 یو دانشگاه یقاتی، تحقی، مراكز رشد، علمیعلم و فناورهای ارتباط با پارك یبرقرار -0

 ها تیها و فعالت برنامهیفیك یارتقابرای 

   یمنابع مال - 13ه ماد

 آموزی عبارتند از دانشهای سراپژوهش یمنابع مال 

 ، در قالب سرانه و كمک هزینه وزارت آموزش و پرورش یاز سو یصیاعتبارات تخص -1

 / شهرستان/ منطقهآموزش و پرورش استان رایشو یاز سو یصیاعتبارات تخص -2

 یو پژوهش یمراكز علمها، صندوقا، هیل شهرداریاز قبو نهادها  مؤسساتهای كمک -0

 یاقتصادهای و بنگاه

 مردمی های هدایا و كمک -4

آموزان و در آمد حاصله از طریق ارائه خدمات علمی، پژوهشی و آموزشی به دانش -3

 سراپژوهش یدات و خدمات پژوهشیان و فروش تولیجوهنر

مردمـی و  هـای  آمـوزان یـا كمـک   دانـش كلیه وجوه دولتی یا وجوه دریافتی از اولیـای   -تبصره

نامـه  وهیسرا واریز شـود و بـر مبنـای شـ    ها، باید به حساب پژوهشسازمان مؤسسات و

 نه شود یئت امنا هزیم هیمربوط و تصم

  یابینظارت و ارزش - 14ماده 

 رایسـراها، توسـط شـو   از عملكـرد پـژوهش   یابیارزشـ های ها و استانداردها، مالكشاخص

سـراها  پـژوهش هـای  تیمستمر از فعال یابیشود  نظارت و ارزشین و ابالغ میتدو یگذاراستیس



    15آموزی    اساسنامه ـ پژوهش سراهای دانش 

 

 

 رای، شـو یاسـتگذار یس رایمصـوب، توسـط شـو   هـای  ها و اسـتاندارد ها، مالكبراساس شاخص

 شود یسرا انجام مپژوهش یئت امنایآموزش و پرورش استان و ه

عملكـر  از  یابیربوط به نظارت و ارزشـ مهای آموزش و پرورش استان، گزارش رایشو -1تبصره

ارائـه   یاسـتگذار یس رایبـه شـو   یلیان هر سال تحصـ یاستان را در پاهای سراپژوهش

 خواهد داد 

 یعـال  رایسـراها را بـه شـو   ساالنه پـژوهش  2، گزارش عملكرد یاستگذاریس رایشو -2تبصره

 آموزش و پرورش ارائه خواهد داد 

 ل  و انحال یر كاربرییتغ - 15ماده 

سـرا در صـورت   ن مراكز ممنوع است  انحـالل پـژوهش  یا ییجاهرگونه تغییر كاربری و جابه

آن در موارد خـاص،   یر كاربریین تغیهمچن و ین اساسنامه یا ضوابط ابالغیعدم انطباق با مفاد ا

 شود انجام می یاستگذاریس رایشو تأییدآموزش و پرورش استان و  رایشنهاد شویبا پ

 ر موارد  یسا -16ماده 

ن اساسنامه پس از ابالغ، حداكثر ظرف مدت شش ماه تهیـه و بعـد   یا یرایاجهای نامهوهیش

 شودی، توسط وزارت آموزش و پرورش ابالغ میاستگذاریس رایشو تأییداز 

♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦ 





 

 

 هانامهآیین

 





    11نامه ـ کانون زبان ایران    آیین

 

 

 1رانیا زبان كانون نامهنییآ
 72/0/7068خیارت 2723/723شماره ابالغ ـ 20/7/7068خیتار سیون معینیكم 77 جلسهمصوب 

 اول فصل

 هدف -1 ماده

 منظـور تحقـق  هبـ  یآلمـان  ،، فرانسـه یسی، انگلیعربهای زبان شامل یآموز زبانهای كالس

 شود:یم لیتشك لیذموارد 

برای  یآموزنزبا نهیزم ماهر در یانسان یروین تیو ترب زبان آموزش لیو تسه جیترو -1

 آزاد  و داوطلبان یردولتیو غ یدولت مؤسسات

 ها و مؤسساتناها، ارگبا وزارتخانه یو همكار یاریو همهای مشاور خدمات ارائه -2

 شوند یم از كشور اعزام خارج به كه یپرسنل كردن منظور آمادهبه یدولت

 با آن تناسب ،یررسمیغهای در آموزش زبان وزشآم جرایهای متد ها وروش یبررس -0

 ها كالس مطلوب یمنظور سازماندهبه مختلف یسنهای گروه

 رانیا زبان كانون یآموزشهای واحد سیتأسط رایش - دوم فصل

 موافقـت  و زبـان  كـانون  شنهاد رئـیس یپ به رانیا زبان كانون از شعب کی هر سیتأس - 2 ماده

 بود  خواهد نوجوانان و كودكان یفكر پرورش كانون رهیمد تئیه

 از کیـ  هـر  سیتأسـ بـرای   ازیـ مـورد ن  ساتیتأس و زاتیتجه ،یآموزش یفضا حداقل - 3 ماده

 و آمـوزش  وزارت مورد قبـول های استاندارد مطابق یستیبا رانیا زبان كانونهای واحد

 باشد  پرورش

در  در هر حـال  و كالس شیبا گنجا د متناسبیبا در هر كالس كنندگانتعداد شركت - 4 ماده

  نفر مجاز نخواهد بود 03از  شیب كالس هر

                                                                                                                                              
تـاری   6/721/123بـه شـماره ابـالغ     01/30/1063وپـرورش تـاری    شورای عالی آموزش 660جلسه  اصالحات مصوب 1

 در این متن اعمال شده است  0/34/1063
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 رانیا زبان كانونهای واحد اداره نحوه و یآموزش ،یادار سازمان - سوم فصل

 زبـان  كانون رئیس شنهادیپ به مسئول رینفر مد کی زبان كانون شعب از کیهربرای  - 5 ماده

 گردد یم انتخاب نوجوانان و كودكان یفكر پرورش كانون رعاملیمد موافقت و

 نشیبا ضوابط گـز  مطابق وط رایش افراد واجد انیاز م رانیا زبان كانون یآموزش كادر - 6 ماده

  گردندیم انتخاب پرورشوآموزش

 یآموزشـ هـای  واحـد  كاركنان و خواهران نیاز ب خواهران یآموزشهای واحد كاركنان - 7 هماد

 گردد یم انتخابط رایش واجد برادران نیاز ب برادران

وجـود   خـواهران هـای  در كـالس  سیتـدر بـرای   استاد زن نیتأم امكان كهیدر صورت - تبصره

 ر مقـررات یسـا  تیـ بـا رعا  و سـن  سـال  03 بـا حـداقل   أهلمت باشد از برادران نداشته

 شود یم استفاده

 بیبـا تصـو   (یخـدمات  و یمـال  ،یاز ادار )اعـم  یآموزشهای واحد التیتشك و سازمان - 8 ماده

 بود  خواهد الزم، آموزش و «نشیگز» مراحل یط آن نیتأم و رهیمد تئیه

 یمال منابع :چهارم فصل

 عنـوان  بـه  یها مبلغـ در كالس كنندگاناز شركت نامخبت در هنگام یهر واحد آموزش -9 ماده

 واحـدها بـه   د ویـ نمایم افتیدر شود،یم نییتع كانون رهیمد تئیتوسط ه كه هیشهر

  را نخواهند داشت یاضاف وجوه افتیدر حق عنوان چیه

 تئـ یه بیبا تصو یمبلغ یورود آزمون یو برگزار یضرورهای نهیهز نیمنظور تأمبه - 11 ماده

 شود یم افتیدر یورود در آزمون شركت از داوطلبان رهیمد

 از واحـدها  کیهر رانیو مد یخدمات و یو ادار یو دستمزد كادر آموزش حقوق زانیم - 11 ماده

 بـا مقـررات   و مطـابق  و نوجوانـان  دكـان كو یفكـر  پرورش كانون رهیت مدئتوسط هی

 گردد یم مذكور پرداختهای درآمد كالس و از محل نییمربوط تع یقانون

 خواهد شد  انجام یدولت بها و    ( برابر مقررات د، اجارهی)خر واحد هرهای نهیهز ریسا -تبصره

 یفكـر  پـرورش  كـانون  مقـررات  مطـابق  یتسیبا زبان كانون یآموزشهای واحد اداره - 12 ماده

ــان ــان كودك ــوده و نوجوان ــ ب ــور پرورش ــ یو ام ــا آن یو آموزش ــررات  یرتیمغ ــا مق  ب

 باشد  نداشته پرورشوآموزش

 و معاون ولئر مسیمدط رایش - 13 ماده

 رانیا یاسالم یجمهور تیتابع -1

 هیفق تیوال و رانیا یاسالم یجمهور یاساس قانون به التزام و اسالم اعتقاد به -2
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 سانسیل یلیتحص مدرك حداقل داشتن -0

 گرید یخارجهای از زبان یكی ای و یسیانگل زبان به الزم ییآشنا -4

 یآموزش تیفعال سابقه سال پنج حداقل دارا بودن -3

 پرورشوآموزش نشیضوابط گز اساس بر تیصالح دارا بودن -6

 و روان جسم سالمت دارا بودن -7

وظـایف   انجـام  از مـانع  فرد یجسم تیمعلول ،معتمد پزشک صیتشخ به كهیصورت در -تبصره

  است بالمانع و معاون ر مسئولیمد عنوان به یو نباشد انتخاب محوله

 سن سال 23 و حداقل تأهل شتندا -6

اً د منحصـر یـ با پسـران  مخصـوص های ها در آموزشگاهآن نانیو جانش لئومس رانیمد - تبصره

 باشند  زن اًمنحصر دختران مخصوصهای در آموزشگاه مرد و

 :ولئر مسیمد اراتیاخت و فیوظا -14 ماده

ه ضوابط مربوط ب رایاج و حسن یو مال ی، اداریپرورش ،یامور آموزش هیكل تیمسئول

 د یرس خواهد رهیمد تئیه بیتصو به كه است یآموزش واحد ریمد عهده

 او خواهد بود  فیوظا هیكل ر، مسئولیمد ابیدر غ یواحد آموزش معاون - تبصره

 ر اموریسا -پنجم فصل

 یالزامـ  ،سرپرسـت  ایـ  یول یكتب موافقت ،سال16 كمتر از آموزاندانش نامخبتبرای  -15 ماده

  است

آمـوزان  دانـش و  و معلمـان  كاركنـان  هیـ كلبـرای   یو انضـباط  یاسالم نیمواز مراعات -16ماده

 ر مسئولیمد عهده به آن قیدق رایبر اج نظارت تیو مسئول است یالزام ،هاآموزشگاه

 خواهد بود  یآموزش واحد

 یرسـم  یلیتحصـ  مدرك رانیا زبان كانونی هااز كالس کی چیه كنندگانشركت به -17 ماده

 عمـل  بـه  كـه  یآزمـون  بر اساس كنندهشركت یتقاضا گردد  فقط در صورتینم اعطا

 صادر خواهد شد  یگواه ،دوره هر انیدر پا ،آمده

 صورت آزاد یعلمهای آموزشگاه سیتأس نامهینیآ چهارم فصل طبق نظارت د ویبازد -18 ماده

 مـوارد در قبـال   هیدر كل و نوجوانان كودكان یفكر پرورش كانون عامل ریرد مدیگیم

 خواهد بود  مسئول وپرورشآموزش وزارت

 بـه  گزارشـات  مجمـوع  بـه  توجـه  واحدها با لیتعط كار و در مورد ادامه میاتخاذ تصم -19 ماده

 خواهد بود  و نوجوانان كودكان یفكر پرورش كانون رهیمد تئیه عهده
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 توسـط كـانون   یآموزشـ هـای  و    ( واحد ی، اداری، انضباطی)آموزش یرایاج نامهینیآ -21 ماده

 تأییـد و  كانون رهیمد تئیه بیتصو از و پس نیتدو نوجوانان و كودكان یفكر پرورش

 گردد یم ابالغ یموزشآهای واحد هیكل به اجرا جهت وپرورشآموزش

 بیتصـو به ساالنه بودجه به توجه با كه یجدول برحسب است موظف رانیا زبان كانون -21ماده

 آموزش به منظور كمک به ساله گردد همهیم واحدها ابالغ به رسد ویم رهیمد تئیه

 و كارشناسـان  منطقـه  هر یمانآل و ، فرانسهی، عربیسیانگل زبان معلمان خدمت ضمن

ـ  از آن پرورشوآموزش وزارت یمعرف با یستاد دفاتر  نیـ از ا د یـ نما نـام خبـت اً هـا مجان

 شـود یمـ  افـت یدر یآموزشـ  لیو وسـا  یدرسـ  كتـب  نهیهز فقط انیاز دانشجو دسته

 و جانبـازان  شهدا ها، از فرزندانكالس تیظرف از %3تا  یدر هر واحد آموزش نیهمچن

 و كسـب  در امتحانـات  از شـركت  پـس  دیاد شهیا بنی پرورشوآموزش ادارات یبا معرف

 د یآیم عملهب نامخبتناً مجا از الزمیامت

 یورود در امتحانات یقبول توانند در صورتیم آنان و فرزندان پرورشوآموزش كاركنان

 ند ینما استفاده فیتخف %43از

 1 ندینما استفاده ماده نیمذكور در ا تیظرف %3توانند از یز مین آزادگان - بصرهت

♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦

                                                                                                                                              
كـه طـی شـماره     6/2/1062مـور    پـرورش وآمـوزش عـالی  و هیجـدهمین جلسـه شـورای    به اسـتناد مصـوبه پانصـد    1

 الحاق گردید  21ق به ماده ابالغ شده است تبصره فو 12/13/1062مور   10363/123



    011نامه ـ ارزشیابی درس تربیت بدنی    آیین

 

 

 یبدن تیترب درس یابیارزش نامهنییآ

 20/72/7077 خیتار 2/77380/723 شماره ابالغـ  6/72/7077 خیتار 000مصوب  جلسه

 مقدمه

مربـوط   برنامـه  یفیشبرد كیدر پ یبدن تیترب رسد حیصح یابیارزش كه یتیاهم به با توجه

اجرا  جهت ورزش درس یابیارزش نامهنییدارد، آ آموزاندانش یو روح یجسم سالمت نیتأم به

 گردد یم نیو تدو هیر تهیز شرحبه ،كشور در مدارس

 اهداف ـ اول فصل

 :راستیز شرحبه یبدن تیترب درس یابیارزش اهداف -1 ماده
 كشور  در سراسر ورزش از درس حیصح یابیمنظور ارزش به ار مشخصیضوابط و مع نییتع ـ1

ـ از ا نـه یبه و اسـتفاده  در مـدارس  ورزش درس شتر بـه یب توجه ـ2  نیـ موجـود در ا  اتمكان

  نهیزم

  یورزش هیپاهای تیلفعا به پرداختن قیاز طر آموزاندانش یجسمان یقوا تیتقو ـ0

 در آنـان  تیو هـدا  آمـوزان دانشهای تواناییو  یجسمان تیاز وضع الزم اطالعات كسب ـ4

  از آنان کی هرهای تیاستعدادها و قابل به توجه با مناسب یورزشهای رشته

 اتیكل ـ دوم فصل

 هیـ در كل نامـه نییـ آ نیـ در ا شـده  نیـی تع ضـوابط  براسـاس  ورزش از درس یابیارزش -2 ماده

( در سراسـر  و متوسـطه  یلیتحص یی، راهنمایی)ابتدا یلیتحص مختلف سطوحهای هیپا

 رد یگیم انجام كشور

 آن و نمـره  گر انجـام ید دروس یكتب از امتحانات قبل در هر خلث ورزش درس امتحان -3 ماده

 شود یم لیوتح دفتر آموزشگاه به

را  یورزشـ هـای  تیـ فعال از یبرخـ  انجـام  ییتوانـا  ،تیـ معلول علت به كه یآموزاندانش -4 ماده

 انجـام آن  بـه  قـادر  كـه ی هـای بخـش  بـه  آن نمـره  و معاف بخش آن امتحان از ،ندارند

 رد یگیم تعلق ،هستند



014      مجموعه مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش 

 

 پزشک لهیوس به شده تأیید مزمن یماریا بی تیلمعلو علت به یآموزدانش چنانچه - 5 تبصره

از  ،دیـ ایبرن ورزش درس یعملـ  بخـش  ید امتحانراز موا کیچیه انجام معتمد از عهده

 گردد یمنظور نم یوبرای  هایو نمر بوده معاف ورزش درس امتحان

 یابیارزش وهیش ـ سوم فصل

 هـر  نمـره  باشد كهیر میز شرحبه بخش سه شامل در هر نوبت زشور درس یابیارزش -5 ماده

 امتحـان  نمـره  عنـوان بـه  آمـوز دانـش برای  آن مجموع و شده محاسبه جداگانه بخش

 شود یم منظور

 (نمره 6)  یجسمان یعموم یـ آمادگ الف

 (نمره 7) ه یو پا یورزشهای مهارتـ  ب

 (نمره 3 )یورزش یبهداشت نكات تیرعا و توجه زانیـ م ج

 0و  یشـفاه هـای  پرسـش  به نمره 3از  نمره 2 و متوسطه ییراهنما دورههای هیدر پا - تبصره

 كند یدا میپ اختصاص یورزش یبهداشت نكات تیرعا به نمره

هـای  از تسـت  دو تسـت  جـام ان صـورت بـه  یجسـمان  یاز آمادگ یابیارزش نوبت در هر - 6 ماده

 اسـتان  پـرورش وآمـوزش  كلاداره صیتشخ به یمیاقلط رایش با ر متناسبیز گانهشش

 باشد ی( منمره 6 اً)جمع نمره 4 در هر نوبت هر تست نمره و انجام

  جفت پرش ـ1

 دختران(  برای خمهای با آرنج كسیاز بارف شدن زانی)آو كسیبارف كشش ـ2

  زانو خم نشست دراز و ـ0

  و برگشت رفت دو ـ4

 متر  43دو  ـ3

 متر  343دو  ـ 6

 ،یجسـمان  یقوا سنجش تست شش یجا به ییابتدا و سوم ، دوماولهای هیپابرای  - 1 تبصره

 و پـرش  و سـوم  دوم هیـ پابـرای   متر 43ییابتدا اول هیپابرای  متر 03دو های از تست

 شوند یتكرار م خلث ها در سهتست نیشود  ایم استفاده هیپا سه هربرای  كزاكیز

 مـذكور را  گانـه شـش هـای  خلث( تست )سه یلیتحص سال کید در یبا آموزاندانش - 2 تبصره

 شود  خبت آنهای ركورد و داده انجام

 انتخـاب های تست رایاج روش ،یبدن تیترب درس تدر ساعا موظفند ورزش معلمان - 7 ماده

 مربـوط بـه  هـای  نیو تمر داده میتعل در هر نوبت آموزاندانش را به استانتوسط  شده



    015نامه ـ ارزشیابی درس تربیت بدنی    آیین

 

 

از  در خـارج  اجـرا بـرای   هـا، تسـت  انجـام  ینسـب  یجاد آمـادگ یمنظور ا را به هر تست

 ند ینما ارائه هاآن به آموزشگاه

 بـر  دیـ با ورزش آمـوز، معلمـان  دانـش  در كارنامـه  درج قابل نمره ركورد به لیدر تبد - 8 ماده

 كنند  عمل یجسمان یقوا سنجشهای تست یاستاننرم  اساس

 هـر دبسـتان   یورزشـ  یفضا و اتمكانا به با توجه در هر نوبت موظفند ورزش معلمان - 9 ماده

 مشـاهده  قیرا از طر یورزش شرفتهیپهای مهارتا یو  یادیبن و هیپای هامهارتاز  یكی

آمـوز  از دانش خلث در طول یورزشهای تواناییها و تیاز فعال كه یشناخت به با توجه و

 را هر نوبت و نمره قرار داده مورد سنجش اولمتد یفنهای روش با آورند ویم دستهب

 ند یمنظور نما و محاسبه

هـای  مهـارت و  ییو راهنمـا  ییابتـدا های ، در دورهیورزش یادیبن و هیپاهای مهارت - 1 تبصره

 رند یگیقرار م مورد سنجش متوسطه دوره در شرفتهیپ

 بخـش  نیـ باشند، ا استانو  دبستان، منطقه یورزشهای تیمعضو  كه یآموزاندانش - 2 تبصره

 دارند یم افتیدر طور كاملهرا ب نمرهاز 

 ر اموریسا ـ چهارم فصل

 مهیضـم و جدول و متوسطه یلیتحص ییراهنما دوره امتحانات نامهنییآ 13مفاد ماده - 11 ماده

 نیـ ر بـا ا یمغا امتحان( كه نوع )قسمت ینظر متوسطه دوره امتحانات نامهنییآ 7 ماده

 نافذ نخواهد بود  ورزش در ارتباط با درس ،تاس نامهنییآ

هـای  تسـت  رایاجـ  روش نیو همچنـ  در مـدارس  ورزش درس یرایاج دستورالعمل - 11 ماده

 و هیـ ته وپـرورش آمـوزش  وزارت یبدن تیترب كلتوسط اداره ،یجسمان یقوا گانهشش

 خواهد شد  ابالغ

♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦



016      مجموعه مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش 

 

 7جانبازان به یافتخار پلمید یاعطا نامهنییآ

 27/7/7072خ یتار 203/723ـ شماره ابالغ  03/77/7070خ ین تاریكمیسیون مع 772 مصوب  جلسه

 مقدمه

و  یاسـالم ز انقـالب یـ عز جانبـازان  به یافتخار پلمید یاعطا واحده ماده بیتصو به تیبا عنا

انـد و  داشته اشتغال لیتحص به باطل هیعل نبرد حقهای جبهه به از اعزام قبل كه یلیتحم جنگ

 لیتحصـ  ادامـه  و یریادگیـ ، تیـ و معلول یاز جانبـاز  یناشـ  یو روانـ  یجسـم  عاتیضـا  علت به

 شود یم ر انجامیز نامهنییبرابر آ یافتخار پلمید ی، اعطادهیگرد ناممكن شانبرای

 میاز حـر  و دفـاع  یشـرع  فـه یوظ انجـام  نیدر حـ  كـه  یثارگریجانباز ا موزانآدانش به -1 ماده

 مركـز  جانبـازان  ادیـ بن درمـان  و بهداشـت  معاونت صیتشخ به یاسالم انقالب مقدس

 نیـ مفاد ا تیاند، با رعاداده خود را از دست یو روان یذهن ( توانیروان بهداشت )مركز

  گرددیاعطا م یافتخار لمپید، نامهنییآ

 یبررس ها جهتاستان پرورشوآموزش كلدر ادارات یفن تهیكم عنوان تحتای هتیكم -2 ماده

 یاز بررس دارد پس فهیوظ تهیكم نیگردد  ایم لیر تشكیز بیبا ترك واصلههای تقاضا

                                                                                                                                              
مـور    پـرورش وعـالی آمـوزش  شورایكمیسیون معین  132)مصوبه جلسه  ان جانبازآموزدانشاعطای دیپلم افتخار به  1

 (22/6/1070مور   2/0676/123به شماره ابالغی 24/7/1070

 ماده واحده:

دفـاع از انقـالب   هـای  ن جانبـازی كـه در صـحنه   اآمـوز دانشبه پاس قدردانی از تالش ایثارگرانه  پرورشوآموزشوزارت 

نماید كـه  میاند، دیپلم افتخار اعطا اند كه امكان ادامه تحصیل نداشتهآسیب اعصاب و روان شده گونه ای دچاراسالمی به

 مند گردند از مزایایی قانونی آن بهره

جانبازان مركـز )مركـز بهداشـت روانـی(     عهده معاونت بهداشت و درمان بنیاد تشخیص این آسیب دیدگی به -1تبصره 

 باشد می

اجرایی این مصوبه همراه با متن دیپلم افتخار توسـط سـتاد همـاهنگی امـور ایثـارگران تهیـه و بـه         نامهآیین -2تبصره 

 كمیسیون معین جهت بررسی و تصویب ارائه خواهد شد 

 1/6/1063مـور    پرورشوعالی آموزشایشوربه استناد مصوبه دویست و شصت و هشتمین جلسه كمیسیون معین  -2

ابالغ شده اسـت، تشـخیص و تاییـد جانبـازی اعصـاب و روان بـه عهـده         6/6/1063مور   6/1234/123كه طی شماره 

كل امور جانبازان اعصاب و روان معاونت بهداشـت و درمـان بنیـاد جانبـازان     واحدی خواهد بود كه بیشترین وظایف اداره

 وانی( به آن محول شده است هداشت ر)مركز ب مركز



    017نامه ـ اعطای دیپلم افتخاری به جانبازان    آیین

 

 

سـتاد   یفنـ  ونیسـ یكم بـه نهـایی   میاخـذ تصـم   تقاضاها، اظهارنظر خود را در جهـت 

 د ینما ارسال ثارگرانیا امور یهماهنگ

 استان پرورشوآموزش ركلیمد -1
 متوسطه آموزش معاون -2

 ثارگرانیامور ا كارشناس -0

  امتحانات اداره سیرئ -4
 ربطیذ یآموزش شاخه ولئمس كارشناس -3

 پلمیـ د یمنظور اعطا به و استان یفن تهیكم تشنهادایپنهایی  بیتصو و یبررس جهت -3 ماده
امـور   یسـتاد همـاهنگ   در ثارگرانیا 1یفن ونیسیكم عنوان تحت یونیسیكم ،یافتخار

 گردد:یم لیر تشكیز بیبا ترك ثارگرانیا
 ون(یسیكم سی)رئ پرورشوآموزش یعالرایشو ركلیدب -1

 ون(یسیركمی)دب ثارگرانیامور ا یستاد هماهنگ سیرئ -2

 متوسطه دفتر آموزش ركلیمد -0

 امتحانات ركلیمد -4

  یاسالم انقالب اد جانبازانیبن و درمان بهداشت معاونت شاخه و روان مركز اعصاب سیرئ -3
بـه   مـوارد لـزوم   در تواننـد یمـ  ثـارگران یا یفن ونیسیكم نیهمچن و استان یفن تهیكم-4ماده

 آنـان  از نظـرات  منظـور اسـتفاده   نظـر بـه  و افراد صاحب از كارشناسان موضوع تناسب
 آورند  عملبه دعوت

امـور   یهمـاهنگ  سـتاد  توسـط  ،مهیضـم  مصـوب  برابر فـرم  2یافتخار پلمید نامهیگواه-5 ماده
 پـرورش وآمـوزش  ریـ و وز ثـارگران یا یفنـ  ونیسـ یكم سیرئ امضا به صادر وایثارگران 
 د یرسد خواه

 )دیـپلم(  متوسـطه  التیتحصـ  انیـ پا نامـه یگواه برابر یافتخار پلمید نامهیگواهارزش - 6 ماده

 لیتحصـ  ادامـه  اسـتثنا  بـه  آن یقـانون  یایـ مزا توانند از تمـام یم آن و دارندگاناست 

 برخوردار گردند 

                                                                                                                                              
كمیسیون مذكور حذف شده است و بخشی از وظایف آن به كمیسیون  ،پرورشوعالی آموزششورایدر مصوبات بعدی  1

 ها واگذار شده است ربط شورای عالی و استانذی

 1/6/1063 مـور   پـرورش وعالی آمـوزش شورایبه استناد مصوبه دویست و شصت و هشتمین جلسه كمیسیون معین  2

روان از تـاری    ابـالغ شـده اسـت، دیـپلم افتخـاری جانبـازان اعصـاب و        6/6/1063مـور    6/2132/123كه طی شماره 

 .قابل اعتبار خواهد بود 03/11/1070



018      مجموعه مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش 

 

 از و پـس  هیته ثارگرانیامور ا یتوسط ستاد هماهنگ نامهنییآ نیا یرایاج دستورالعمل -7 ماده

 خواهد شد  ابالغ اجرا جهت پرورشور آموزشیوز تأیید

 و مـاده  و هفـت  مقدمـه  کیـ  بـر  ، مشتملجانبازان به یافتخار پلمید یاعطا نامهینیآ موضوع:

 جلسـه  نیچهاردهم و دكصیدر  مه(یضم )فرم یافتخار پلمید نامهیگواه فرم نیهمچن

د  یرسـ  بیتصـو بـه  03/11/1070 مور  پرورشوآموزش یعالرایشو نیمع ونیسیكم

 شود  گذارده مورد اجرا ، بهاست حیصح

♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦



    011نامه ـ اعطای دیپلم افتخاری به جانبازان    آیین

 

 

 

 
 

 

 یتعال بسمه

 نرایا یاسالم یجمهور

 اللحد یالمهد ال من اطلبواالعلم

 پرورش و آموزش وزارت

 »یبجو تا گور دانش هزگهوار»
 

 یافتخار پلمید

 و كصـد ی مصـوب  یاسـالم  انقالب جانبازان به یافتخار پلمید یاعطا نامهینیآ استنادبه

 و 03/11/1070 مـور  پـرورش  وآمـوزش  یعـال رایشو نیمع ونیسیكم جلسه نیچهاردهم

                             ثارگر یا رزمنده تالش زا یقدردان منظوربه ثارگران،یا یفن ونیسیكم بیتصو

ــد             ــنامه رایدا فرزن ــماره شناس ــادره             ش ــد از           ص ــال متول ــه       س  در    ك

 پلمیـ د ،اسـت  دهیـ جانبـاز گرد  یاسـالم  انقـالب  و اسـالم  مقـدس  میحر از دفاعهای صحنه

 آن یقـانون  یایمزا از تا شودیم اعطا یو به متوسطه آموزش رهدو التیصتح انیپا یافتخار

 گردد مندبهره

 

 

 ثارگرانیا یفن ونیسیكم رئیس                                            پرورشور آموزشیوز

مهر و امضاء                

 

 محل الصاق عكس

الصـاق   پـس از  یدعكس با

 با مهر

 ستاد مهر شود

 تمبرمحل الصاق 

 



001      مجموعه مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش 

 

 یخارجی هامدارس كشور یلیمدارك تحص یابینامه ارزشینیآ

 7/73/7076خ یتار 2/8686/723ـ شماره ابالغ 72/2/7076خین تاریكمیسیون مع 720مصوب  جلسه

 و دگییرسـ  پـرورش، وعـالی آمـوزش  رایحه قانونی شـو یال 6از ماده  13بند  مفاد رایاج در

پلم متوسـطه و دوره  یـ سطح د خارجی تاهای لی صادره از مدارس كشوریابی مدارك تحصیارزش

 بود  نامه خواهدینین آیگاهی برابر ادانششیپ

خارجی )داخل  مدارس شود كه درابی میینامه ارزشینین آیا آموزانی برابرلی دانشیمدرك تحص -1ماده

ادامـه   ایـ  شیخـو تحصـیالت   ن ارزشیـی جهـت تع  ل كرده باشـند و یتحص خارج از كشور( ای

 خود باشند  تحصیلی ابی از مداركیمتقاضی ارزش ،رانییمدارس ا ل دریتحص

 ق سـن متقاضـی و  یتطب ل،یلی خارجی جهت ادامه تحصیابی از مدارك تحصیدر ارزش -2ماده 

پـرورش جمهـوری اسـالمی    وضوابط حاكم بر آمـوزش  وط رایش لی وی بایتحص سوابق

 است لذا: یمران الزایا

برای  باشد وسال تمام می 6ی یه اول ابتدایورود به پابرای  حداقل سن متقاضی -1

 گردد اضافه می ک سال به سن اوی ،هیهر پا بعدی به ازاهای هیاپ

لی یک سال تحصیی یه دوم ابتدایپا قرار گرفتن دربرای  لییحداقل سنوات تحص -2

لی به سنوات یكسال سابقه تحصی ،هیپا هر به ازا بعدی،های هیورود به پابرای  باشد ومی

 گردد اضافه می ل اویتحص

 باشد سال می هر لی اول مهریسنوات تحص محاسبه سن ومبنای  -1تبصره 

 شود ک سال محسوب مییماه  6شتر از یماه حذف و ب 6لی كمتر از یسنوات تحص -2تبصره 

 رسـمی از  لیكه شـروع تحصـ   ل كرده باشدینظامی تحص در قبالً آموزچنانچه دانش -3تبصره 

 سال خواهد بود  3/3ن ورود همابرای  سن حداقل مجاز بوده، شرطسالگی  3/3

 الزم سـنی ط رایش تیرعا با سرپرست خود ای ولی و تقاضای كتبی با تواندمی متقاضی -3ماده 

ه یـ بـه پا  رد ولی ارتقا اویش قرار گیه استحقاقی خویتر از پاینایپ ،لییه تحصیپا هر در

 باشد نمی مجاز ،استحقاقیط رایش باالتر از



    000های خارجی    ارک تحصیلی مدارس کشورنامه ـ ارزشیابی مدآیین

 

 

تحصـیلی   هیـ پا كشـور  پـرورش مـدارس خـارج از   وكـل آمـوزش  ارهكارشناسی اد واحد -4ماده 

 نامـه و نیـی ن آیـ ا برابـر  دارنـد،  رانـی را یمدارس ا ل دریادامه تحص كه قصد متقاضیانی

 1 كندابالغ می جهت اجرا مربوط مشخص و یرایدستورالعمل اج

 گیرنـد، مـی  دوره متوسطه قرار در لی خارجی خودیابی مدارك تحصیارزش كه باافرادی -5ماده 

 ادامـه  كنـد ن میییالت خارجی تعیابی تحصیون ارزشیسیكه كم ایرشته در توانندمی

 2 دهند لیتحص

انتخاب رشته در شاخه نظری توسط متقاضـی و بـا راهنمـای مشـاور مدرسـه انجـام        –تبصره 

 0گیرد می

ط رایشـ  الت خـارجی، یابی تحصـ یون ارزشـ یسیص كمیكه متقاضی به تشخصورتی در -6ماده 

 لی را داشـته باشـد،  یتحصـ های كی از دورهیالت یان تحصیاخذ گواهینامه پابرای  الزم

 شود وست صادر مییپهای نامه برابر نمونهیگواه

                                                                                                                                              
كمیسـیون معـین    132)مصـوب جلسـه    لى مـدارس كشـورهاخ خـارجى   یابى مـدارك تحصـ  ینامـه ارزشـ  نییاصالح آ 1

 ل امـور یتسـه  نكـه بـه منظـور   ینظربه ا» (1/2/1077مور   2/443/123ه شماره ابالغیب 16/1/1077عالی مور  شورای

عـالى  رخانـه شـوراخ  یلى خارجى دبیابى مدارك تحصیلى خارجى واحد كارشناسى ارزشیابى مدارك تحصین ارزشیمراجع

رخانـه  یبـه دب  اكشـور منتقـل شـده اسـت لـذ      پرورش مدارس خـارج از وكل آموزشف آن به ادارهیپرورش و وظاوآموزش

ابى مـدارك  ینامـه ارزشـ  نییى درآین جابجایا متناسب با رات الزم راییتغ شودپرورش اجازه داده مىوعالى آموزششوراخ

 «د یدستورالعمل مربوط اعمال نما لى مدارس كشورهاخ خارجى ویتحص
بــه  01/1/1062مــور   پــرورشوعــالى آمــوزشن جلســه شــوراخینهمــ و نــود ســت ویبــه اســتناد رأخ صــادره در دو 2

نظـام   ن آن دریلى كه عـ یهاخ تحصرشته مورد شود درلى خارجى اجازه داده مىیابى مدارك تحصیهاخ ارزشونیسیكم

نموده و معـادل آن   دیبر  ارزشنامه ق در خارج را لى متقاضى درین رشته تحصیوجود ندارد ع ران )متوسطه(یآموزشى ا

 ند ینما است ذكر ترکینزد نظام آموزشى كشور در هاخ موجودرشته ازک یبه كدام كه نشان دهدبه طورخ را
مـور   6/0627/123طـى شـماره    كـه  16/13/1076پـرورش مـور    وعـالى آمـوزش  شـوراخ  644 مصوبه جلسـه  برابر 0

 د یتبصره فوق الحاق گرد ابالغ شده است، 23/13/1076



000      مجموعه مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش 

 

 هاتعلق آن ابی است كه صحت صدور ویلی خارجی به شرطی قابل ارزشیمدارك تحص -7ماده 

 ایـ  كشـور و  خـارج از  در رانیـ ندگی جمهـوری اسـالمی ا  ینما تأییدمتقاضی به  فرد به

 1باشد  دهیخارجه كشور جمهوری اسالمی رس وزارت امور

 ل ویادامـه تحصـ   ،نـام ث خبتیلی خارجی از حیابی مدارك تحصیون ارزشیسیآراء كم -8ماده 

ت زمـانی  یمحـدود  قابـل اجـرا اسـت و    ،لییهر موقع از سال تحص امتحانات داخلی در

 شود آن نمی رایمانع اج ،نهین زمیا جاری درهای نامهینیآ

 ه ویـ پرورش تهوعالی آموزشرایرخانه شوینامه توسط دبینین آیی ارایدستورالعمل اج -9ماده 

 شد  پرورش ابالغ خواهدوآموزش ریوز تأیید پس از

♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦

                                                                                                                                              
د ییـ مـادام كـه تأ   16/12/1061 پـرورش مـور   وى آموزشعالن جلسه شوراخیششم و نود ست ویدو به استناد مصوبه 1

اسـى دولـت جمهـورخ    ینـدگى س یا نمایـ لى صادره از كشور عراق توسـط سـفارتخانه   یتعلق مدارك تحص صحت صدور و

لى یتواننـد مـدارك تحصـ   الت خـارجى مـى  ین ارزش تحصـ یـی هاخ تعونیسیران در آن كشور امكان ندارد، كمیاسالمى ا

ابى یده باشـد ارزشـ  یز رسـ یـ د وزارت امور خارجه نییون متشكله كه به تأیسید كمییرا كه مورد تأ صادره از كشور مذكور

 ند ینما

ی كـه جمهـوری اسـالمی ایـران     ختیـار دارنـد در مـورد كلیـه كشـورهای     ارزشیابی از طرف شوری اهای ضمناً كمیسیون

یاسی امكان تاییـد مـدارك تحصـیلی میسـر نیسـت،      علل سهنمایندگی در آنجا ندارد و یا نماینده دارد و اعالم كند كه ب

مشابه فوق را به عنوان مراجع تایید كننده مدارك تحصیلی مربوط بشناسند  و همچنین بـه اسـتناد رأی   های كمیسیون

مـور    2/6733/123كه طـی شـماره    22/6/1073مور   پرورشوآموزشعالی و یكمین جلسه شورای صادره در ششصد

 شده است:ابالغ  26/7/1073

موافقـت   16/12/1061مـور   پـرورش  وعـالی آمـوزش  شـورای با توجه به رأی صادره در دویست و نود و ششمین جلسه 

ارزشیابی مدارك تحصیلی صادره از كشورهایی كه به علت مسائل سیاسی، تایید صحت و صدور و تعلق بـه  برای  شودمی

مهوری اسالمی ایران امكـان نـدارد، تاییـد وزارت امـور خارجـه      سیاسی جهای ها توسط سفارت یا نمایندگیصاحبان آن

 ایران مالك عمل باشد 



    001های خارجی    ارک تحصیلی مدارس کشورنامه ـ ارزشیابی مدآیین

 

 

 

 

 

 

 رانیجمهوری اسالمی ا

 پرورشووزارت آموزش

 «براكرم )ص(امیپ» من المهدالی اللحد اطلبواالعلم

 «گوردانش بجوی تاه زگهوار»

 

 ییگواهینامه پایان تحصیالت دوره پنج ساله ابتدا

 

ــه ــاد اســتنادب ــآ مف ــهنیی ــارج التیتحصــ یابیارزشــ نام ــالرایشــو بمصــو ،یخ  یع

 یابیون ارزشــیســی                       كم مــور  جلســه در صــادرهرأی  برابــر و پــرورشوآمــوزش

 نكه:یبه ا نظر پرورشوآموزش یعالرایشو یارجالت خیتحص

ــواهر/ ــرادر            خ ــد                                          ب ــنامه  رایدا                              فرزن شناس

ولّــــد ت     محــــل                  ســــال   متولّــــد                 از             صــــادره        شــــماره      

 ارزش و ه       كشور                                   گذراند         الت خود را درشهر  ی    تحص                       

 اسـت،  شـده  شناختهییابتدا سالهپنج دوره التیتحص انیپا نامهیگواه معادل وی التیتحص

 شود  یم اعطا یو به نامهیگواه نیا

   خبت                            یتار                    ماره خبت                               ش

 
 كشور پرورش مدارس خارج ازوركل آموزشیمد          الت خارجییابی تحصیكارشناس مسئول ارزش

         خانوادگی       نام نام و          خانوادگی         نام نام و             

 مُهر امضاءو                              مُهر   امضاءو                

 محل الصاق عكس

 عكس باید پس از الصاق با مهر

 پرورشوآموزشكل اداره

مدارس خارج از كشور مهر 

 شود

 محل الصاق  

 تمبر



004      مجموعه مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش 

 

 
 

 

 

 رانیجمهوری اسالمی ا

 پرورشووزارت آموزش

 «امبراكرم )ص(یپ» من المهدالی اللحد اطلبواالعلم

 «گوردانش بجوی تاه زگهوار»

 

  

 ییگواهینامه پایان تحصیالت دوره سه ساله راهنما

 

ــه ــاد ناداســتب ــآ مف ــهنیی ــارج التیتحصــ یابیارزشــ نام ــالرایشــو بمصــو ،یخ  یع

ــر و پــرورشوآمــوزش  یابیون ارزشــیســیمور                         كم جلســه در صــادرهرأی  براب

 نكه:یبه ا نظر پرورشوآموزش یعالرایشو یالت خارجیتحص

 شناسـنامه شـماره   رای                 دا                      فرزند                              برادر            خواهر/

ــادره                        ــد                     از صـــ ــال متولّـــ ــل                     ســـ ــد     محـــ تولّـــ

 ارزش و هگذراند                                   شورك                شهر الت خود را دری    تحص                       

 شـده  شـناخته  ییسـاله راهنمـا   سـه  دوره التیتحص انیپا نامهیگواه معادل وی التیتحص

  شودیم اعطا یو به گواهینامه نیا است،

   خبت                            یتار         شماره خبت                               

 
 

 پرورش مدارس خارج ازكشوروركل آموزشیمد    الت خارجییابی تحصیس مسئول ارزشكارشنا

 خانوادگی               نام نام و                                               خانوادگی         نام نام و              

 مُهر و امضاء            مُهر  و امضاء                   

 

 

 محل الصاق عكس

از الصاق با  عكس باید پس

 كلمهر اداره

مدارس  پرورشوآموزش

  خارج از كشور مهر شود

 محل الصاق  

 تمبر



    005های خارجی    ارک تحصیلی مدارس کشورنامه ـ ارزشیابی مدآیین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رانیجمهوری اسالمی ا

 پرورشووزارت آموزش

 «امبراكرم )ص(یپ» من المهدالی اللحد اطلبواالعلم

 «گوردانش بجوی تاه زگهوار»

 

 گواهینامه پایان تحصیالت دوره سه ساله متوسطه

ــه ــاد اســتنادب ــآ مف ــهنیی ــالی رایمصــوب شــو ،الت خــارجییابی تحصــیارزشــ نام ع

ابی یون ارزشـ یسـ ی                          كم  جلسـه مـور    صـادره در أی ر پرورش و برابروآموزش

 نكه :یبه ا پرورش نظروعالی آموزشرایالت خارجی شویتحص

ــرادر     خــواهر/ ــد                                     دا  ب  شناســنامه شــماره رای                             فرزن

تولّـد                             سـال                    محـل   متولّد از                                صادره                           

شهر                                       كشـور                                                 گذرانده و   الت خود را دریتحص

متوســطه الت دوره ســه ســاله  یتحصــ انیــنامــه پایاهمعــادل گو اوالت یارزش تحصــ

امـه بـه وی   نین گواهیا شناخته شده است، شاخه                                 رشته                                 

 شود می اعطا

   خبت                            ی تار   شماره خبت                              
 
 از كشور وپرورش مدارس خارجركل آموزشیمد                  الت خارجیابی تحصیمسئول ارزشناس كارش

 نام خانوادگی                نام و                                                    خانوادگی         نام نام و                  

مُهر و امضاء                                                         مُهر و امضاء

 محل الصاق عكس

عكس باید پس از الصاق با 

 كلمهر اداره

مدارس  پرورشوآموزش

  خارج از كشور مهر شود

 محل الصاق  

 تمبر



006      مجموعه مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش 

 

 

 

 

 

 

 

 رانیجمهوری اسالمی ا

 پرورشووزارت آموزش

 «امبراكرم )ص(یپ» من المهدالی اللحد اطلبواالعلم

 «گوردانش بجوی تاه زگهوار»

 

 دانشگاهیگواهینامه پایان تحصیالت دوره پیش

 

ــه ــاد اســتنادب ــآ مف ــهنیی ــالی رایمصــوب شــو ،الت خــارجییابی تحصــیارزشــ نام ع

ابی یون ارزشـ یسـ یكم                            جلسـه مـور    صـادره در رأی  پرورش و برابروآموزش

 :نكهیپرورش نظربه اوعالی آموزشرایالت خارجی شویتحص

                     شناســنامه شــماره رایدا فرزنـد                       بــرادر                               خـواهر/ 

الت خود را یتحص تولّد                            محل سال                    متولّد                              از صادره

و االت یشــهر                                  كشــور                                                 گذرانده و ارزش تحصــ در

 دانشــگاهی رشــته                                          پــیشالت دوره یان تحصــیــنامــه پایمعــادل گواه

 شود نامه به وی اعطاء میین گواهیا شناخته شده است،

   خبت                            یتار    شماره خبت                               
 

 پرورشومدیركل آموزش                       یابیكارشناس مسئول ارزش

 مدارس خارج از كشور                     یالت خارجیتحص

                یخانوادگنام نام و                                  یخانوادگنام نام و

 ومُهر امضاء                                     مُهر و امضاء

♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦

 محل الصاق عكس

عكس باید پس از الصاق با 

 مهر

 پرورشوآموزشكل اداره

مدارس خارج از كشور مهر 

  شود

 محل الصاق  

 تمبر



    007نامه ـ انتقال کمیسیون ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی    آیین

 

كل به اداره لی خارجییابی مدارك تحصیون ارزشیسیال كمنتقا

 پرورش مدارس خارج ازكشوروآموزش
 23/73/7078 خیتار 8/0822/723شماره ابالغ ـ 76/73/7078 خیتار 622مصوب  جلسه

رخانـه  یشـنهاد دب یپ پـرورش بـا  وعـالی آمـوزش  رایشـو  ن،یمـراجع  ل امـور یبه منظور تسـه 

نامه ینیآ 7 -2ابی مدارك خارجی كه بر اساس بند یون ارزشیسیمعالی مبنی بر انتقال كرایشو

 ،دیـ گرد لیتشـك  رخانه شورایدب در وابسته،های ونیسیكم پرورش ووعالی آموزشرایداخلی شو

 موافقت نمود: ریب زیترك با ،كشور پرورش مدارس خارج ازوكل آموزشبه اداره

 1ب اعضایترك

 ون(یسیس كمیمدارس خارج از كشور )رئالملل و نیس مركز امور بیرئ -1

 س(یب رئی)نا یخارجهای كشور یلیمدارك تحص یابیفات و ارزشیمعاون اعزام، تشر -2

س یشنهاد رئـ یبه پ ،یخارجهای كشور یآموزشهای نظر و آشنا به نظامدو نفر صاحب -4و0

 یعالراین شویون معیسیب كمیمركز و تصو

 پرورشوآموزش یعالرایركل شویار دبیاالختنده تامینما -3

 یخارجهای كشور یلیمدارك تحص یابیس اداره ارزشیرئ -6

 ربطیذ ینده معاون آموزشینما -7

 یاب ویـ س و در غینفر )رئ 3با حضور  یخارج یلیمدارك تحص یابیون ارزشیسیكم -1تبصره 

موافق رأی  ابد و موضوعات باییت میگر( رسمید ینفر از اعضا 4س و حداقل یب رئینا

 رسد یب میتصونفر به 3حداقل 

مـدت دو سـال   برای  پرورشوآموزشر یون توسط وزیسینظر كمصاحب یحكم اعضا -2تبصره 

 یعـال رایشـو ن یون معـ یسـ یكم تأییـد ت آنـان پـس از   ید عضـو یـ شود  تمدیصادر م

 بالمانع خواهد بود  پرورشوآموزش

                                                                                                                                              
ابـالغ شـده    26/12/1062تـاری    26644/123كه طی شماره  16/6/1062عالی تاری  شورای 622برابر مصوبه جلسه  1

 است تركیب كمیسیون به شرح فوق اصالح گردید   
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ون یسـ ینظر كه در جلسات كمن صاحبیوون و مدعیسیكم یرسم یک از اعضایهر  -3تبصره 
پـرورش حـق حضـور در جلسـه     وآموزش یعالرایند، مطابق مصوبه شوینمایشركت م

 ند ینمایافت میدر
 ،دوره متوسـطه و پـیش دانشـگاهی    پایـان هـای  الزم است كمیسیون در صـدور گواهینامـه  

جدیـد را   هـای پیشـنهاد  ،ییـر شرح زیر ادامه دهد و در صورت نیـاز بـه تغ   بهگذشته را های رویه
 عالی ارائه نماید  رایجهت طرح در شو

ـ پاهـای  نامـه یگواه ورلی خارجی در صدیتحص مداركابی یون ارزشیسیكمهای هیور ان ی
 دانشگاهیشیپ متوسطه و الت دورهیتحص
الت دوره سـه  یان تحصـ یـ نامـه پا یخارجی معادل گواههای كشور ساله 11پلمیمدرك د -1

 شود شناخته می پلم(ی)د دیه نظام جدساله متوسط

الت یان تحصـ یـ نامـه پا یخارجی معادل گواههای ساله كشور 12پلم یلی دیمدرك تحص -2
 شود دانشگاهی شناخته میشیدوره پ و پلم (ی)د دیدوره سه ساله متوسطه نظام جد

پلم یـ خـارجی موفـق بـه كسـب د    هـای  كشـور  ل دریسـال تحصـ   11افرادی كه پس از  -0
صـورت   در مـاده درسـی شـركت و    ی چهـار نهایی  امتحان در ون،یسیص كمیبه تشخ ،اندنشده

الت دوره سـه سـاله   یان تحصـ یـ نامه پایدرس، مدرك معادل گواه هر در 13كسب حداقل نمره 
 كنند افت مییدر پلم(ی)د دیجدمتوسطه نظام

 10ل یلبه د ) خارجیهای كشور ل دریسال تحص12لی افرادی كه پس از یمدرك تحص -4
الت یان تحصینامه پایمعادل گواه ،اندنشده پلمیموفق به كسب د ل(یساله بودن طول دوره تحص

 شود شناخته می پلم(ی)د دیدوره سه ساله متوسطه نظام جد

 ،الت دانشگاهی باشـند یتحص رایخارجی داهای ساله كشور 11پلم یچنانچه دارندگان د -3
الت دوره سه ساله متوسـطه نظـام   یان تحصیپا نامهیگواه مدرك معادل ریزهای كی از روشیبه 
 كنند:افت مییدانشگاهی درشیدوره پ و پلم(ی)د دیجد

  ونیسیص كمیدانشگاهی به تشخهای تعدادی از واحد كسر الف(
 ون ویسیص كمیدانشگاهی به تشخشیامتحان تعدادی از دروس دوره پ شركت در ب(

 ها آن در 13كسب نمره حداقل
آن كـه اعمـال ضـوابط فـوق ممكـن       رینظـا  سالی واحدی ومینهای خصوص نظام در –صره تب

 بود  لی خواهدیمدارك تحص ابییون ارزشیسیعهده كم ری بریگمیتصم، ستین

♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦ 
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 برنامه فوق یپرورشویآموزشخدمات هئارا نحوه نامهنییآ

 یدولتدرمدارس

 20/2/7077خ یتار 7/277/723ـ شماره ابالغ  0/2/7077خ یتار 623 مصوب  جلسه

 مقدمه

 26/13/72 مصـوب  پـرورش وآمـوزش هـای  شـورا  لیتشـك  قـانون  11 ماده 4بند  رایدر اج

 و یآموزشـ  خـدمات  ارائـه  در قبال است داده اجازه مدارس رانیمد به كه یاسالم رایشومجلس

 ادارهبرای  را حاصل و وجوه كرده اقدام از مردم آن نهیهز افتیدر به نسبت ،برنامه فوق یپرورش

ـ ارا نحـوه  نامـه نیـی آ» پـرورش وآمـوزش  یعالرایرند، شویگ كاربه مدارس تیفیبا ك  خـدمات  هئ

 نمونـه  مدارس اساسنامه نیگزیجا عنوانهرا ب» یدولت در مدارس برنامه فوق یپرورش و یآموزش

  یدر تار یدولت مدارس تیفیك ارتقادر  مردم شتر مشاركتیب چه هر منظور توسعه و به یمردم

 كرد: بیر تصویز شرحبه 0/2/77

 فیتعر

بـر   عالوه گردد كهیم اطالقی هایتیفعال مجموعه به برنامهفوق یپرورش و یآموزش خدمات

 شود یم مورد اجرا گذاشته به و یطراح یدولت در مدارس یهفتگ مصوب ساعات و هابرنامه

 رایشـو  تأییـد و  مدرسـه  انیـ مرب و اولیا انجمن ر ویشنهاد مدیبا پ یدولت مدارس هیكل -1 ماده

 گردند  نامهنییآ نیا توانند مشمولیم شهرستان پرورشوآموزش

 شیو افـزا  تـر مـدارس  مناسـب  منظور ادارهبود بهمذكور مجاز خواهند  مدارس رانیمد -2 ماده

 نهیو هز اقدام برنامه فوق یپرورش و یآموزش خدمات ارائه به ها، نسبتتیفعال تیفیك

ـ از ارا حاصـل  و وجوه یمردمهای كمکرا از محل آن  نیتـأم  برنامـه  فـوق  خـدمات  هئ

 ند ینما

 ز شود یوار مدرسه حساب د بهیبا برنامهفوق خدمات هئااربرای  یافتیدر وجوه - تبصره

هـای  تیـ فعال نـه یهز نیتـأم  مكانا كه آموزاندانش %03حداكثر معادل در هر مدرسه -3 ماده

و  مدرسـه  انیو مرب اولیا انجمن تأییدو  یر واحد آموزشیبا نظر مد ،ندارند را برنامهفوق
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ا یـ  تیـ توانند از معافیكند، میم مشخص پرورشوآموزش وزارت كه یضوابط بر اساس

 برخوردار شوند  فیتخف

خدمات و  یآموزش یتیتقو و یلیتكم ،یجبران دروس شامل برنامهفوق یآموزش خدمات -4ادهم

و  یبهداشــت ،یورزشــ ،یهنــر ،یفرهنگــهــای تیــفعال شــامل برنامــهفــوق یپرورشــ

 انجـام برای  مرتبط و یضرورهای ازین نیتأم  باشدیم آموزاندانش یگروههای تیفعال

 است  بالمانع مذكورهای درآمد محل ها ازبرنامه نیا

 انجـام  مدرسـه  معلمان رایشو تأییدر و یشنهاد مدیبا پ برنامهفوق تیفعال نوع انتخاب - تبصره

 رد یگیم

 و یآموزشـ  خـدمات  تیـ فیبـا ك  رایاجـ برای  كارآمد یانسان یروین نیتأمدر  تیواول - 5 ماده

از  ، اسـتفاده ضـرورت  و در صـورت  اسـت  مدرسه همان با كاركنان برنامهفوق یپرورش

 در اســتخدام كــه یافــراد یریكــارگباشــد  بــهیمــ بالمــانع ر مــدارسیســاهــای رویــن

 خواهد بود  بالمانع منطقه پرورشوآموزش دتأییشرط  نباشند، به پرورشوآموزش

در بـرادر و   یانسـان  یرویـ از ن ،پسـرانه  در مـدارس  برنامـه فـوق های تیفعال ارائهبرای  - تبصره

 خواهد شد  خواهر استفاده یانسان یروین از ،دخترانه مدارس

 برنامـه فـوق هـای  كـالس فاقـد   انآنـ  مدرسه همجوار كه مدارس آموزاندانش شركت - 6 ماده

 ،كنـد یمـ  نییتع منطقه پرورشوآموزش اداره كه یو ضوابطط رایش تیرعا اب ،باشدیم

  است بالمانع

در  آمـوزان دانـش  نـام خبـت بـرای   شرط معدل نییو تع یورود آزمون هرگونه یبرگزار -7 ماده

 برابـر دسـتورالعمل   آمـوزان دانـش  نامو خبت ستینمجاز  نامهنییآ نیا مشمولمدارس

 خواهد شد  شود، انجامیم ابالغ پرورشوآموزش وزارت قیطر از كه نامخبت

 الزحمـه حـق  ،از مـردم  یافتیدر از حدود وجوه اعم نامهنییآ نیا یرایاج دستورالعمل - 8 ماده

را  هـا آن و ضـوابط انتخـاب   برنامـه فـوق هـای  تیـ الفع ساعات زانیو م یانسانهای روین

 خواهد كرد  و ابالغ هیته پرورشوآموزش وزارت

را  مناسـب  یو پرورش یآموزش خدمات هئارا نهیزم كه نامهنییآ نیا بیتصو به با توجه -9 ماده

سازد، از یم فراهم انآموزدانش ةهمبرای  یمردمهای مشاركت ها واز كمک استفاده با

 نیـ ا بـا مفـاد   را موظفند خـود  یمردم نمونه مدارس هیكل ،نامهنیین آیا بیتصو  یتار

  دهند قیتطب نامهنییآ
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مـدارس   در همـان  توانندیم ،سابق یمردم نمونه مدارس قبلهای سال آموزاندانش -1 تبصره

 دهند  لیتحصادامه 

 تـاری   جلسـه  مصـوبه  برابـر  كشـور  از خـارج  در رانیـ ا یاسـالم  یجمهـور  سمـدار  -2 تبصره

 ــ  ه/16474/ت/7406 شـماره  بخشـنامه  )موضـوع  رانیوز محترم هیئت 26/3/1073

 نامـه نیـی آ نیـ مفـاد ا  شوند و مشمولیم اداره جمهور(سیرئ اول معاون 13/7/1073

 بود  نخواهند

از  یابیو ارزشـ  آن یرایـ اجهـای  و دسـتورالعمل  نامـه نییآ نیا رایاج بر حسن نظارت -11 ماده

 كــل ادارات قیـ طر كــه از اسـت  پـرورش وآمــوزش وزارت عهـده  بــر مـدارس  عملكـرد 

 شود یم اعمال هاشهرستان ادارات پرورش ووآموزش

 یو فرهنگـ  ی، پرورشـ یموزشـ را در امـور آ  ر مـدارس یسا به كمک مكانا كه یمدارس -11 ماده

 پـرورش وآمـوزش  رایو شـو  مدرسـه  انیـ و مرب اولیا انجمن توانند با موافقتیم ،دارند

 كنند  اقدام ر مدارسیسا به كمک مذكور و خدمات ارائه به نسبت شهرستان

♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦ 
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 آموزاندانش یتابستانهای فعالیتنامه ینیآ
 73/0/7077خ یتار 2/7703/723ـ شماره ابالغ 20/2/7077خیكمیسیون معین تار 763 مصوب  جلسه

 فیتعر -1ماده 

ون یسیتوسط كم یالت تابستانیتعطبرای  كه یهایعبارتست از مجموعه برنامه یتابستانهای فعالیت

وزارت  یت معاونـت پرورشـ  یهـا بـا مسـئول   برنامـه  نیـ شـود  ا یمـ  یزیـ ربرنامـه  یتابسـتان هـای  فعالیت

 د یآیبه اجرا در م یلیمختلف تحصهای آموزان دورهدانشبرای  پرورشوآموزش

 اهداف -2ماده 

 ها ت آنیآموزان به منظور رشد همه جانبه شخصاوقات فراغت دانش یسازیغن -1 -2

 ام تابستان یدر ا یلیسال تحص یپرورشهای استمرار فعالیت -2 -2

و  ایحرفـه ، یفنـ های و مهارت ی، اجتماعیعلم ،یش اعتقادنیب ارتقا سطح دانش و -0 -2

  آموزاندانش یهنر

 آموزان در دانش یریپذتیو مسئول یاریهم و یاریه خودیت روحیتقو -4 -2

هـا در  آن یآموزان جهـت شـركت عملـ   جلب مشاركت دانشهای نهیزم یسازفراهم -3 -2

 كشور  یسازندگ

ــ و ین ســالمت جســمانیت و تــأمیــم بــه منظــور تقوالزهــای نــهیجــاد زمیا -6 -2  یروان

 آموزان دانش

ون یسـ یتحـت عنـوان كم   یونیسیكم یتابستان ،هایت فعالیتیهدا و یزیربرنامهبرای  -3ماده 

 شود:یل میر تشكیف زیوظا ب ویبا ترك یدر معاونت پرورش یتابستانهای فعالیت

 ونیسیكم اعضا -الف 

 ون( یسیكمس ی)رئ یمعاون پرورش (1

  یبانیران كل حوزه معاونت پشتیاز مد یكی( 2

  یحوزه ستاد یلیمختلف تحصهای دوره یران كل دفاتر آموزشیمد (0

  یرانتفاعیو مدارس غ یمردمهای ران كل حوزه معاونت مشاركتیاز مد یكی( 4
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 ان یمرب ا ویانجمن اول ینده دفتر مركزینما (3

 مدارس كشور  زیتجه توسعه و و یزران سازمان نوسایاز مد یكی(6

  یران كل حوزه معاونت پرورشیمد (7

 نوجوانان  كودكان و ینده كانون پرورش فكرینما (6

 نده سازمان جوانان هالل احمر ینما (2

كارشناسـان جهـت    نظـران و صـاحب  آموزان،دانش تواند از معلمان،یون میسیكم -تبصره

 عمل آورد ت بهدعو یاستفاده از نظرات به صورت مورد

 ونیسیف كمیب ( وظا

  یتابستانهای تیفعال یزیربرنامه -1

  یتابستانهای از برنامهیموردن یانسان یروین نینحوه تأم و یمنابع مال ینیبشیپ -2

بودجـه،   ل وزارت كشور، سـازمان برنامـه و  یر نهادها از قبیمشاركت سا و یجلب همكار -0

اد جانبـازان،  یـ ، بنیغـات اسـالم  ی، سـازمان تبل یارشاد اسـالم  ما، وزارت فرهنگ ویس و صدا

 و    یت بدنیسازمان ترب ،یاسالم انقالب ج سپاه پاسدارانیبس

 ها از آن یابینحوه ارزش و یتابستانهای نظارت بر فعالیت ین چگونگییتع و یجاد هماهنگیا -4

 تأییـد ب هـر موضـوع   یتصـو بـرای   اسـت و  یاعضا رسـم  ون با حضوریسیكم جلسات -تبصره 

پـرورش  ور آمـوزش یـ ون توسط وزیسیمصوبات كم است  یحاضر ضرور یت اعضایاكثر

 شود یابالغ م

 هابرنامه -4ماده 

 یخـدمات  ،ی، فنی، ورزشی، هنری، فرهنگیمختلف علمهای فعالیت ها وارائه آموزش -1 -4

  یاماكن پرورش در مدارس و یو نظام

، ی، فرهنگـ ی، ورزشـ ی، علمـ ی، صـنعت ید از مراكز كشاورزیبازد و یعلمهای گردش -2 -4

  یمؤسسات اجتماع و یهنر

  یپرورشهای اردو یبرگزار -0 -4

ــری، فرهنگــیمســابقات ورزشــ یبرگــزار -4 -4 ــای جشــنواره رایو اجــ ی، علمــی، هن ه

  یآموزدانش

  یارت اماكن مذهبیبرنامه ز یبرگزار -3 -4

كشور  یسازندگبرای  یت كار جمعیها و فعالدر برنامه یآموزدانش یروین یریبكارگ -6 -4

 ر نهادها یاستفاده از امكانات سا و یهمكار با
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، یری، عشـا ییآموزان مناطق محروم و روستابه دانش یتابستان یارائه خدمات پرورش -1تبصره 

 ت برخوردار است یثارگران از اولویا فرزندان شاهد و

ن آنان یت والدیبا رضا داوطلبانه بوده و یتابستانهای ان در فعالیتآموزشركت دانش -2تبصره 

 رد یپذیم صورت

 یمنابع و ضوابط مال -5ماده 

از  ،یتابسـتان هـای  از برنامـه یـ نـه مـورد ن  ین هزیتواند جهت تـأم یم یمعاونت پرورش -3-1

 د یاستفاده نما یمردمهای ها و مشاركتكمک و یاعتبارات دولت

ن یتـأم  هرساله توسـط دفتـر بودجـه و    یتابستانهای برنامه رایاز اجیتبارات مورد ناع -3-2

پـرورش منظـور   وبودجـه وزارت آمـوزش   در و ینـ یبشیپـ  ،یمعاونت پرورشـ  یهماهنگ منابع با

دفـاتر   یاعتبـارات الزم را بـا همـاهنگ    ،ادارات كـل  ،زیـ هـا ن ن در بودجه اسـتان یشود  همچنیم

 كنند ین میتأم و ینیبشیپ یربط ستادیذ

 ،یو ادار یرایـ ، اجیزیـ رر عوامـل برنامـه  یسـا  ان، داوران ویران، مدرسان، مربیبه مد -0 -3

 و یبانین پشـت یدسـتورالعمل مربـوط توسـط معـاون     الزحمه مناسب پرداخـت خواهـد شـد    حق

 مقام وزارت ابالغ خواهد شد  تأیید پس از ن ویتدو یپرورش

ب یپـس از تصـو   ه ویـ ته ینامه توسـط معاونـت پرورشـ   نیین آیا یرایدستورالعمل اج - 6ماده 

 شود یپرورش ابالغ مور آموزشیوز تأییدبا  یتابستانهای ون فعالیتیسیكم

♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦



    005نامه ـ پرداخت حق الزحمه امتحانات    آیین

 

 1امتحانات الزحمهحق پرداخت نامهآیین

 70/7/7077خیتار 8/2827/723ـ شماره ابالغ  20/2/7077خین تاریكمیسیون مع 763 مصوب  جلسه

 یرایاج عوامل الزحمهحق

آمـوز  هـر دانـش   یازا به یكتب هر درسبرای  نهایی امتحانات یرایاج عوامل الزحمهحق -1

 گـردد  یمـ  پرداخـت  و نیـی تع الیـ ر 2333و  1233 بیترت به متوسطه اول و دومهای دوره در

 توسـط  ،هـا نـه یهز و نـوع  یرایـ اج عوامـل از  کیـ  هـر  فیوظا شرح ها برحسبنهیهز زیر جدول

 خواهد شد  ابالغ نیمع ونیسیكم تأیید از و پس هیته امتحانات كلاداره

ای هالزحمحق ،كنندینم استفاده تیمأمور العادهاز فوق كه یامتحانهای حوزه ناظران به -2

 شود یم پرداخت روزانه تیمأمور العادهفوق معادل

 عوامـل  الزحمـه هماننـد حـق   ()متفرقـه  آزاد داوطلبـان  یرایـ اج عوامل هیكل الزحمهحق -0

 گردد یم و پرداخت محاسبه یعاد آموزاندانش امتحانات یرایاج

                                                                                                                                              
مفـاد   26/12/1062تـاری    26671/123شماره ابـالغ  به 21/13/1062تاری   عالیشورای 602استناد مصوبه جلسه  به 1

دوره  ، بـه بـه عوامـل اجرایـی امتحانـات     الزحمـه حـق و اصـالحات بعـدی و دسـتورالعمل نحـوه پرداخـت       نامهآییناین 

و چهـارمین جلسـه كمیسـیون معـین      بـه اسـتناد مصـوبه دویسـت و هشـتاد     ضـمناً  دانشگاهی نیز تسـری یافـت    پیش

ابالغ شده است كمیسیون  03/2/1061مور   6/441/123طی شماره  كه 6/2/1061مور   پرورشوعالی آموزششورای

 163امتحات مصـوب جلسـه    الزحمهحقپرداخت  نامهآیینبا افزایش ارقام مندرج در  پرورشوعالی آموزششورایمعین 

امــل اجرایــی امتحانــات مصــوب جلســه مــور  بــه عو الزحمــهحــقو دســتورالعمل نحــوه پرداخــت  20/4/1077مــور  

 درصـد  33ال و مصححین اوراق امتحانی و درصد برای طراحان سو 73ن به میزان بعدی آهای و اصالحیه 23/11/1077

 سایر عوامل اجرایی امتحانات موافقت دارد برای 

  مین اعتبارات الزم خواهد بودمنوط به تأ 1061این مصوبه از خرداد اجرای  – تبصره

بـه شـماره ابالغـی     3/0/1060مـور   پـرورش  وعـالی آمـوزش  شـورای چهارمین جلسه  و ضمناً به استناد مصوبه هفتصد

 دارد:مقرر می پرورشوآموزشعالی شورای 03/0/1060مور   6/1266/123

ر  مـو  264موضـوع مصـوبه جلسـه شـماره     های طراحی سؤاالت امتحان هماهنگ كشوری، استانی و منطق الزحمهحق

 درصد افزایش یابد  33به میزان پرورشوآموزشعالی كمیسیون معین شورای 6/2/1061

الزحمـه عوامـل اجرایـی    دستورالعمل نحوه پرداخـت حـق  »های كلیه مواد و بند ،الذكرفوقیک و دو های به استثنای بند

ــات ــذیرایی و    ( مصــوب جلســه   امتحان ــی، پ ــل اجرای ــور   264)عوام ــین كمیســ 6/2/1061م ــالی شــوراییون مع ع

 یک و سه آن افزوده شود های به بند %13درصد افزایش یابد و هر ساله به میزان  03به میزان  پرورشوآموزش

طراحی سوال آن دسته از دروسی كه شامل دو بخش تئـوری و عملـی )دروس مهـارتی(     الزحمهحق ،در شاخه كاردانش

 شود  باشند به صورت دو مجموعه سوال محاسبهمی
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 سؤال طراحان الزحمهحق

 بـه  طهمتوسـ  اول و دومهـای  در دورهنهـایی   امتحان سؤال طراحان به هر درس یازا به -4

 شود یم پرداخت الیر 163333و  123333بیترت

 سـؤال  یمحتوهای پاكت كردنو آماده نوشتنبرای  نهایی امتحان سؤاالت طراحان به - تبصره

مربــوط، هــای پاكــت در حیتصــح یراهنمــا و ســؤال )قــراردادن حیتصــحو راهنمــای 

 الیـ ر 333 مبلـ   هـر پاكـت  بـرای   هـا( آن و مهـر نمـودن   چسبها، ظهرنویسی پاكت

 شود یم پرداخت

 ،از طراحـان  کیـ هربـرای   شود ویم طرح نفره 2 گروه صورت بهنهایی  امتحان سؤاالت -3

 شود یم پرداخت طور جداگانههب 4در بند  مندرج الزحمهحق

 ر مواردیسا

 طـرح  الزحمهحق و ییابتدا مشش هیپا داوطلبان آزاد امتحانات یرایاج عوامل الزحمهحق -6

 خواهد بود نهم  هیپا مربوط به درصد مبال  63 زانیم به ییابتدا مشش هیپاامتحانی  سؤال

 بـه  یداخلـ هـای  هیـ پا یو استان ایمنطقه هماهنگ امتحانات سؤال طراحان الزحمهحق -7

و  مربـوط محاسـبه   مقـاطع نهـایی   متحانـات ا سـؤال  طراحـان  الزحمـه حق درصد 63زانیم

 شود یم پرداخت

برابـر  ای هالزحمـ حق ییابتدا مشش هیپا امتحانات سؤال ر و چاپیتكث نهیقرنط عوامل به - 6

 سـؤاالت  ر و چـاپ یتكث نهیقرنط عوامل و به نهم هیپانهایی  امتحانات الزحمهدرصد حق 63

 مقطـع نهـایی   امتحانات الزحمهدرصد حق 63برابرای هالزحمحق یداخل هماهنگ امتحانات

 شود یم و پرداخت مربوط محاسبه

 هـر داوطلـب   یازا آزاد بـه  داوطلبـان  یادار و امـور  پرونده لیتشك ،نامخبت مسئوالن به -2

 گردد یم پرداخت الیر 433 مبل 

 آن لیـ و تحو یمواد درس حیتصح یو راهنما سؤاالت یبندو بسته کیتفك مسئوالن به -13

 شود یم پرداخت الیر 2333هر بسته یازا مربوط بههای حوزه به

 الیر433 هر بر  یازا به التیتحص دوره انی( پاای رایانه ری)غ نامهیگواه ریالتحرحق -11

 بود  خواهد



    007نامه ـ پرداخت حق الزحمه امتحانات    آیین

 

 امتحانـات  یرایـ اج از كشـور برابـر عوامـل    خارج اناتامور امتح یرایاج عوامل هیكل به -12

 شود یم پرداخت الزحمهكشور حق در داخل مشابه

 باشد مربوط می پرورشوآموزش كلاداره عهده به هااستان در ناظران یراییپذ وت اقام -10

 یاز د شـود( یمـ  اعمـال  1077ازخـرداد   كـه  6بنـد   یبه اسـتثنا )نامه ینیآ نیا مفاد -14

 الزحمـه حـق  پرداخـت  زانیـ )م یقبلـ  مصـوبات  آن رایاجـ  بـا  و بود خواهد اجرا قابل 1077ماه

 الزحمـه حـق  و 01/1/1074مـور   پـرورش وآمـوزش  یعـال رایشـو  361جلسه مصوب امتحانات

لغو  (22/3/1071پرورشوآموزش یعالرایشو 343 جلسه مصوبنهایی  امتحان ؤاالتس طراحان

 گردد یم

♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦
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 1امتحانات یرایاج عواملبه الزحمهحق پرداخت نحوه دستورالعمل
 27/77/7077خ یتار 8/2772/723ـ شماره ابالغ  23/77/7077كمیسیون معین تاریخ  772 مصوب  جلسه

 كیبند  موارد مربوط به -الف

 هدوره اول متوسط الزحمهحق جدول -1 ماده

 متوسطه الزحمهحق جدول -2 ماده

 كاردانش الزحمهحق جدول -3 ماده

 از كمتر با ماًالزا یلیتحص از مقاطع کی هر اجرا در حوزه كه یمناطق و هاناشهرست در -4 ماده

 یاناسـتث ه) ب حوزه آن یرایاج عوامل الزحمهحق شود،یم لیآموز تشكنفر دانش 133

 ند ینما و پرداخت محاسبه نفر كصدی یمبنا بر (نیمراقب

كمتـر   یلیتحصـ  مقاطع از کی هر در آموزاندانش تعداد كه یمناطق و هاناشهرست در -5 ماده

 عوامـل  و منـاطق  ،ینـواح  ها،ناشهرست ادارات كاركنان الزحمهحق باشد،نفر  1333از 

 شود  پرداخت و محاسبه فرن 1333 یمبنا بر مخزن و ریتكث حوزه

بـا   حیتصـح  حـوزه  ،كننـده  شـركت  بـودن  كم علت به كه یآموزش ینواح و مناطق در -6 ماده

 حـوزه  عوامـل  الزحمـه حـق  شـود یمـ  لیتشـك  داوطلب ای آموزدانش نفر 233كمتر از

 شود  و پرداخت محاسبه نفر 233 یمبنا براز مصحح(  تصحیح )غیر

 تواننـد از محـل  مـی  ینـواح  مناطق/ ها/ناشهرست پرورشوآموزش ادارات و كل ادارات -7 ماده

 یلیتحص مختلفهای دوره الزحمهحق دو و کی جداولهای از بند کی هر ییجوصرفه

 هاینهیهز ای و بندها ریسا امتحانات یرایاج عوامل الزحمهحق یكسر میترم به نسبت

 ند ینما دانند اقدامیم مصلحت كه ینحو هر به یراییپذ

                                                                                                                                              
 6/2/1061مـور    پـرورش وآمـوزش عالی هشتاد و چهارمین جلسه كمیسیون معین شورای به استناد مصوبه دویست و 1

بـا افـزایش    پرورشوآموزشعالی ابالغ شده است كمیسیون معین شورای 03/2/1061مور   6/441/123كه طی شماره 

و دسـتورالعمل نحـوه    20/4/1077مـور    163صـوب جلسـه  انـات م امتح الزحمـه حقنامه پرداخت مندرج در آیین ارقام

بعـدی آن بـه میـزان    هـای  و اصالحیه 23/11/1077به عوامل اجرایی امتحانات مصوب جلسه مور   الزحمهحقپرداخت 

 سایر عوامل اجرایی امتحانات موافقت دارد برای  درصد 33طراحان سوال و مصححین اوراق امتحانی و برای  درصد 73

 .منوط به تامین اعتبارات الزم خواهد بود 1061اجرای این مصوبه از خرداد  – تبصره



    001الزحمه امتحانات    نامه ـ دستورالعمل نحوه پرداخت حقآیین

 

حوزه اجـرا   در یفارس یامال قرائت جهت كه یفارس اتیادب درس متخصص رانیدب به -8 ماده

 نشـده  ینـ یبشیمـوارد پـ   اعتبـارات  از محـل  ای هاییجوصرفه محل از ابندییم حضور

 ند ینما و پرداخت محاسبه سیالتدرحق ساعت 3/2 معادل الزحمهحق جدول

 پسـت  نـه یهز و امتحانـات  سـتاد  و حیاجـرا و تصـح   ر،یتكث ،از مخزنیمورد ن ملزومات -9 ماده

 شود  نیتأم ادارات از اعتبارات یامتحان اوراق ارسال

 كـه یصـورت  در یلیتحص مقاطعنهایی  امتحانات تخلفات به یدگیرس تئیه یاعضا به -11 ماده

 كـه یوقت كنند معادلینم افتیدر ایالزحمهحق گونهچیو دو ه کی جداولهای از بند

 دوره یسـاعت  سیالتـدر برابر حق، ندینمایمرأی  صدور و اعتراضات به یدگیرس صرف

ا مـوارد  یـ و  هـا ییجـو صـرفه های بند افتهی صیتخص اعتبارات محل از مربوط یلیتحص

 ند ینما و پرداخت محاسبه الزحمهحق جداول در نشده ینیبشیپ

آموزشی، آموزش ابتدایی، راهنمایی های گروه ،یابیارزش ،حراست كاركنان الزحمهحق -11 ماده

 و یهمكـار  بابت مناطق و ینواح ها،ناشهرست و هامراكز استان در متوسطهتحصیلی، 

  است امتحانات یرایاج عوامل فیوظا شرح در موارد مندرج تیرعا

 اعـزام  امتحانـات  بـر  نظـارت  جهـت  متبوع وزارت از طرف كه یناظران یراییپذ نهیهز -12 ماده

 گردد  پرداخت یلیتحص مقاطع هیكلنهایی  امتحانات یراییپذ محل از دیگردند بایم

 كننـد و ینمـ  اسـتفاده  تیـ مأمور العـاده از فوق كهنهایی  امتحانهای حوزه ناظران به -13 ماده

 گردد  و پرداخت محاسبه الیر13333مبل  ند روزانهینماینم توتهیب

 ستاد امتحانات یاعضا و یرایاج از عوامل کی هر به تیمسئول کیاز  شیب از سپردن -14 ماده

 جـز بـه  شـود  یخـوددار  اًجـد  یسـت یبا باشـد(  رهمزمـان یغ تیمسـئول  اگر نوع ی)حت

 تیلمسـئو  توانندیم كه مناطق امتحانات و مسئول استان امتحانات مسئول كارشناس

 باشند  داشته عهدهبه زیرا ن مخزن

 یمسـتثن  رهمزمـان یغ تیمسـئول  شـرط داشـتن   بنـد بـه   نیا از نیمصحح و نیمراقب - تبصره

 باشند یم

 چیهـ  بـه  آزاد( داوطلبـان  و آمـوزان از دانش )اعم هماهنگ امتحانات یبرگزار بابت از -15 ماده

 هیـ / ناح/ منطقـه شهرسـتان  ادارات و استان كل ادارات یرایو اج یامتحان از عوامل کی

 1رد یگینم تعلق الزحمهحق

                                                                                                                                              
، كلیـه  17/11/6710  یتـار 6/10266/123 به شماره ابالغ 12/6/6710  یتار 774به استناد ماده واحده مصوب جلسه 1

 مـور   عـالی كمیسـیون معـین شـورای    163امتحانـات مصـوب جلسـه    الزحمـه حقپرداخت  نامهآیینمفاد مرتبط در 
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 سیالتـدر حـق  آزاد بـر اسـاس   داوطلبـان  شـدگان  ولقب یشفاه امتحانات الزحمهحق -16ماده

 و محاسبه سیالتدرحق ساعت کی داوطلب 6 هر یازا به یلیتحص دوره همان معلمان

 شود  پرداخت

 اسـت  یكتبـ  نمـره  6 رایدا كـه  قـرآن  درسنهـایی   امتحـان  سؤال طرح الزحمهحق -17ماده

 شود  پرداختو  محاسبه الیر 63333مبل 

 شود  ینفر طراح کیتوسط  یستیبا یداخل هماهنگ یامتحان سؤاالت از کیهر -18 ماده

 آمـوزان دانـش  مجموع به توجه با متوسطهنهایی  امتحانات یرایاج عوامل الزحمهحق -19 ماده

 پرداخـت  و محاسـبه  جـا کیـ د یجد نظام سوم سال و یفعل نظام متوسطه چهارم سال

 شود 

آمـوز  دانـش  هـر  یازا بـه  یمهـارت نهـایی  هـای  مـون آز یرایـ اج عوامـل  الزحمـه حـق  -21 ماده

 شود یم پرداخت 0 شماره برابر جداول گردد كهیم نییتع الیر 333/6مبل 

 ؤالسـ  مجموعـه  کیـ  شـامل  یمهـارت نهایی های آزمون در سؤال یطراح الزحمهحق -21 ماده

 گردد یم (هم یرو ینظر و ی)عمل

 كـل توسـط اداره  یمهـارت نهـایی  هـای  آزمـون  انجام یچگونگ و یرایاج فیوظا شرح -22 ماده

 شد  خواهد و ابالغ هیته امتحانات

 الزحمه امتحاناتنامه پرداخت حقآیین (11) بند ده موارد مربوط به -ب

 گردد ینمدوره اول متوسطه  و ییابتداهای دوره شامل یبندبسته الزحمهحق -1 ماده

 شـامل  و پرداخـت  متوسـطه  دورهنهـایی   امتحانـات  فقـط در  یبنـد بسـته  الزحمهحق -2 ماده

 گردد یم امتحانات كلاداره و استان پرورشوآموزش كلاداره

 كـل در اداره هـا رشـته  تمـام  مجمـوع  از نوبت هر در نفر هر به یپرداخت حداكثر سقف -3 ماده

 333/333 مبلـ   امتحانـات  كـل اداره و در الیر333/133 مبل  استان پرورشوآموزش

 باشد می الیر

                                                                                                                                              
20/4/1077 الزحمه عوامل اجرایی امتحانات، موضـوع مـاده یـک دسـتورالعمل نحـوه پرداخـت       و جدول پرداخت حق

، پـرورش وآموزش یعالیشوراكمیسیون معین  23/11/1077به عوامل اجرایی امتحانات مصوب جلسه مور   الزحمهحق

هـای    در مـورد داوطلبـان آزاد كـه در حـوزه    شـود میاده به امتحانات هماهنگ تسری د 11تا  1های به استثنای ردیف

 دستورالعمل مذكور بالمانع است  11تا  1های برابر ردیف الزحمهحقكنند پرداخت امتحانی مستقل شركت می

به عوامـل اجرایـی امتحانـات     الزحمهحقبند الف دستورالعمل نحوه پرداخت  13با تصویب این ماده واحده، ماده  -تبصره

  شودمیملغی  پرورشوآموزش یعالیشوراكمیسیون معین  23/11/1077وب جلسه مور  مص
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هـا  اسـتان  كل ادارات و به هیته امتحانات كلتوسط اداره قیطور دقهب یبندبسته وهیش -4 ماده

 د ش خواهد ابالغ

 ،موضوع ماده یك سوم راهنمایینهایی  امتحانات یرایالزحمه عوامل اجول پرداخت حقجد

 الیر1211 یبر مبنا ،یعالراین شویون معیسیكم 21/11/1377مورخ  179مصوبه جلسه
 شرح نرخ به ریال یرایعوامل اج ردیف

 60 حوزه اجرا رئیس 1

 ال ویـ ر 60مبلـ    یكتب یهر ماده درس یآموز به ازانفر دانش 033تا 

 پرداخت شود  ال محاسبه ویر 73نفر به بعد مبل   031از 

ـ  یالمقدور از تشكیحت شـود بـه    ینفـر خـوددار   033ش از یل حـوزه ب

 ت دارند بـا نظـر و  ینفر ظرف 033ش از یبزر  كه بهای سالن یاستثنا

 ستاد امتحانات تأیید

 73 حوزه اجرا یمنش 2

ک یـ نفـر   133هر  یباال به ازا نفر به 231از  و یک منشینفر  233تا 

ن آنـان  یبـ  یطور مسـاو هن شده بییتع الزحمهحق اضافه شود و یمنش

 م شود یتقس

 203 مراقب حوزه اجرا 0
 الزحمـه حـق  ن ویـی نفـر مراقـب تع   0 آمـوز دانشنفر  133هر  یبه ازا

  م شودیتقس هاآنن یب یطور مساوهن شده بییتع

4 
خدمتگزار حوزه 

 اجرا
03 

نفـر بـه    231از  ک نگهبـان و یـ  ک خدمتگزار وی آموزدانشفر ن233تا 

طـور  هب الزحمهحق و ک خدمتگزار اضافه شودینفر 133 هر یباال به ازا

  م شودیتقس هاآن نیب یمساو

3 
حوزه  یراییپذ

 اجرا
33 

 ال محاسـبه و یـ ر 33مبل   آموزدانشهر  یكتب یهر ماده درس یبه ازا

 نه گردد یهز

6 
حوزه  رئیس

 حیصحت
43 

ال یر 43آموز هر دانش یهر ماده درس ینفر به ازا 0333تا 

نفر  0333ش از یل حوزه بیاز تشك د پرداخت شو محاسبه و

 شود   یخوددار

 ح،یه امور تصحیح بابت كلیرئیس حوزه تصح الزحمهحق تذكر:

 ،یجه قطعیاعالم نت اوراق، ینیبازب به اعتراضات، یدگیرس

نامه یگواه ست ویل تأیید و امضا وشدگان ست قبولیكنترل ل

 الن است  یالتحصفارغ

7 
حوزه  یمنش

 حیتصح
43 

تـا   1331از  و یک نفـر منشـ  یـ آمـوز  نفر دانش 1333 یبه ازا

نفـر   0333نفر تـا  2331از  اضافه شود و یک منشینفر  2333

طـور  هـا بـه  ن آنیالزحمـه بـ  حق گر اضافه شود وید یک منشی

 م شود یتقس یمساو
ه امـور مربـوط بـه حـوزه     یـ انجـام كل بـرای   یمنشـ  الزحمـه حقضمنا 

 یجـه قطعـ  یاعـالم نت  اوراق و ینیبازب به اعتراضات، یدگیرس ح،یتصح

  است
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 433 مصحح 6

ال یـ ر 233مبلـ    زآمـو هر دانـش  یكتب یهر ماده درس یبه ازا

 محاسـبه و  ح دوم،یال بابـت تصـح  یـ ر 233ح اول و یبابت تصح

 پرداخت شود 

2 
به  یدگیرس

 تراضاتاع
23 

ال یـ ر 23آمـوز مبلـ    هـر دانـش   یكتب یهر ماده درس یبه ازا

رت یح سـوم )در صـورت مغـا   یمحل آن بابت تصح از محاسبه و

د یـ به اعتراضـات )تجد  یدگیرس دوم( و ن مصحح اول وینمره ب

 ال محاسـبه و یـ ر 033مبلـ    یهر درسـ  یاوراق امتحان نظر( و

 پرداخت شود  

13 
 حوزه خدمتگزار

 حیتصح
23 

 ال محاسـبه و یـ ر23مبلـ    آموزدانشهر  یكتب یماده درس هر یازابه

تـا   2331ک خـدمتگزار از  یـ  آمـوز دانـش نفـر   2333پرداخت شود تا 

ـ  الزحمـه حـق مبل   ک نفر خدمتگزار اضافه شود وینفر  0333 طـور  هب

  م شودیها تقسآنن یب یمساو

11 
حوزه  یراییپذ

 حیتصح
36 

 ال محاسـبه و یـ ر 36مبل   آموزدانشهر  یكتب یهر ماده درس یبه ازا

 نه گردد یهز

12 
عوامل حوزه 

 ریتكث
07 

ال محاسـبه  یـ ر 07مبلـ    آمـوز دانشهر  یكتب یهر ماده درس یازابه

 ر ویـ ر در جـدول عوامـل حـوزه تكث   یـ گردد تعـداد عوامـل حـوزه تكث   

مشـخص   یرایـ دسـتورالعمل عوامـل اج   31آن در صـفحه   یبنددرجه

نفـر   3333ر تـا  یـ حمـه مسـئول حـوزه تكث   الزشده اسـت سـقف حـق   

نفـر بـه    3331از  ال ویر 033333ر یر عوامل تكثیسا ال ویر433333

شـنهاد كارشـناس   یال بـه پ یـ ر 433333 ال ویـ ر 333333باال مبلـ   

  ا مسئول امتحانات پرداخت شودیمسئول 

 3 مسئول مخزن 10
حـداكثر  ال محاسبه و یر 3آموز مبل  هر دانش یهر ماده درس یبه ازا

 ند  یال پرداخت نمایر 233333تا سقف 

14 
حوزه  یراییپذ

 ریتكث
14 

از  ال ویـ ر14نفر  3333تا  آموزدانشهر  یكتب یهر ماده درس یبه ازا

 نه شود  یهز ال محاسبه ویر 13نفر به باال مبل   3331

13 

 ستاد یراییپذ

امتحان 

 شهرستان/

 هیناح /منطقه

14 

 ال محاسـبه و یـ ر14مبلـ    آموزدانشهر  یكتب یهر ماده درس یازابه

ه، یــناح منطقـه/  ســتاد امتحانـات شهرســتان/  یاعضـا  یراییپــذبـرای  

 نه شود یهز یناظران اعزام ک امتحانات ویكش

16 

 و یگاه اطالعاتیپا

ه یتأیید صدور

 یلیتحص

 شهرستان/

13 

  ال منظور شودیر13مبل   آموزدانشهر  یهر ماده درس یبه ازا

 و ینمرات كتب ،یالزحمه بابت ورود مشخصات سجلپرداخت حق

 ب، الف وهای ستیل كارنامه، ز نمرات ویست رید لیتول ،یشفاه

دفتر  و یلیكارنامه تحص ،ریست دبیل ،موقتیگواه ،نامهیگواه
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  پرداخت شود امتحانات محاسبه و هیناح /منطقه

 -2  است یدوم الزام اول وهای د كارنامه در خلثیتول -1تذكر

صدور  و یگاه اطالعاتیک از همكاران شاغل در پایهر  الزحمهحق

با توجه به تعداد  شنهاد مسئول امتحانات ویبا پ یلیه تحصیتأیید

حداكثر سقف پرداخت تا   پرداخت شود ن وییركورد پانچ شده تع

 12333نفر تا  7331از  ال ویر 033333 آموزدانشنفر  7333

 ال محاسبه ویر 733333 نفر به باال 12333ال واز یر 333333نفر

ه یمنوط به انجام كل الزحمهحقاست پرداخت  یهیبد  پرداخت شود

 الذكر خواهد بود  امور فوق

17 

كاركنان اداره 

 و پرورشآموزش 

 /شهرستان

 هیناح /منطقه

43 

 ال محاسبه ویر 43مبل   آموزدانشهر  یكتب یهر ماده درس یبه ازا

ن عوامل كه به یب یصدور ابالغ رسم امتحانات وشنهاد مسئول یبا پ

 یبعد از برگزار و ،نیح ( قبل،میمستقریغ ایم ی)مستق ینحو

  پرداخت شود ،اندفعال نموده یامتحانات همكار

 ،كاركنان حراست و%03،كاركنان امتحانات  %03ن یمعاون و رئیس

های گروه و یلیتحص ییكاركنان آموزش راهنما ،%7 یابیارزش

 ،%6دخالت دارند  یمربوط كه در كنترل اوراق امتحان یآموزش

 و یسینونیماش ،یبانیخدمات پشتو  یمال امور بودجه، كاركنان آمار و

هر نفر برابر  الزحمهحقحداكثر سقف مجاز پرداخت  %13 یگانیبا

  پرداخت شود )جدول حداكثر پرداخت( محاسبه و یوستیجدول پ

16 

 ینیبشیپ موارد

 شهرستان/ نشده

 هیناح منطقه /

0 

بـه   ال ویـ ر 0آمـوزان مبلـ    ک از دانـش یـ هر  یهر ماده درس یبه ازا

 د رئــیس اداره آمــوزش ویبــا صــالحد شــنهاد مســئول امتحانــات ویپ

  ها پرداخت شودنهیر هزیه بابت سایناح منطقه/ پرورش شهرستان/

121 
كل كاركنان اداره

 پرورشوآموزش
10 

 ال محاسبه ویر 43مبل   آموزدانشهر  یكتب یرسهر ماده د یبه ازا

ن عوامل كه به یب یصدور ابالغ رسم ول امتحانات وئشنهاد مسیبا پ

امتحانات  یبعد از برگزار و ن،یح م( قبل،یرمستقیغ م وی)مستق ینحو

 پرداخت شود  اندنمودهفعال  یهمكار

ن كاركنا %03 یكاركنان واحد امتحانات آموزش عموم %03 نیمعاون

واحد  یكاركنان كارشناس %7 یابیارزش واحد حراست و یكارشناس

كاركنان  %6مربوط  یآموزشهای گروه و یلیتحص ییآموزش راهنما

 یگانیبا و یسینونیماش ،یبانیپشت خدمات و ،یامورمال ،بودجه آمار و

                                                                                                                                              
ون یسـ یكم 223پـرورش در جلسـه   وآموزش یعالیرخانه شورایدب 22/12/1076مور   6/0036/123برابر نامه شماره  1

    یدبه شرح فوق اصالح گرد 12و17های بند 0/12/1076مور   ،پرورشوآموزش یعالین شورایمع



014      مجموعه مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش 

 

هر نفر برابر جدول  الزحمهحقحداكثر سقف مجاز پرداخت  ،13%

 پرداخت شود  پرداخت( محاسبه و )جدول حداكثر یوستیپ

23 

 و یگاه اطالعاتیپا

ه یتأییدصدور 

 استان یلیتحص

0 

به  ال محاسبه ویر 0مبل   آموزدانشهر  یكتب یهر ماده درس یبه ازا

 ،یفنـ  یبانیپشـت  یدر ازا یک از عوامل شاغل در پابگـاه اطالعـات  یهر 

 یلیه تحصـ یدتأییصدور و  یتیریمدهای گزارشه یته ،گرفتن اطالعات

اســتان  یت آمــوزش عمــومشــنهاد كارشــناس مســئول امتحانــایبــه پ

 033333هـر نفـر حـداكثر     الزحمهحق)سقف پرداخت   پرداخت شود

 ال(یر

21 
ستاد  یراییپذ

 استانامتحانات 
3 

 ال محاسـبه و یـ ر 3آموز مبلـ   هر دانش یكتب یهر ماده درس یبه ازا

 ک امتحانـات و یكشـ  ،سـتاد امتحانـات اسـتان    یاعضـا  یراییپـذ برای 

 نه شود یهز یناظران اعزام

22 
طراح  یبانیپشت

 سئوال
2 

د یال با صالحدیر 2مبل   آموزدانشهر  یهر ماده درس یبه ازا

هر  یكل امتحانات به ازانظارت اداره ال( ویون ریلیم 13)حداكثر 

 یواحد كارشناس یبا توجه به همكار ال ویر 43333 یماده درس

امتحان از  یدر رابطه با نحوه برگزار استان یعموم امتحانات آموزش

های دستورالعمل ق مقررات ویت دقیرعا نظارت كامل و و یفیلحا  ك

 ن اداره یاهای كارشناسان مسئول واحد گزارش ناظران و و یرایاج

عـالوه بـر سـقف     اسـتان  یامتحانات آمـوزش عمـوم   یواحد كارشناس

كننـده طـراح    یبانیمـل پشـت  جدول بـه عوا  12ف ین شده در ردییتع

كل امتحانـات قابـل   اداره یال با ابالغ كتبیر 033333سئوال تا سقف 

 ین صـورت از پرداخـت آن خـوددار   یـ ر ایـ غ پرداخت خواهد بود و در

 شود 

  1233 جمع 
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در هر نوبت  متوسطهدوره نهایی  امتحانات یرایالزحمه عوامل اجحقپرداخت جدول 

 و اصالحیهن یون معیسیكم 21/11/1377 تاریخ 179مصوبه جلسهموضوع ماده دو  یامتحان

  18/5/1391عالی تاریخ رایشو 845جلسه 
 مالحظات شرح یرایعوامل اج فیرد

1 
 

 رئیس حوزه اجرا

 ساعت 6نفر روزانه  133آموزان زیر تعداد دانش

 231آمـوزان از  تعداد دانـش 

 ساعت 12نفر به باال روزانه 

 13نفـر، روزانـه    233نفر تـا   131از  آموزانتعداد دانش

 ساعت

 ساعت 12، روزانه نفر به باال 231آموزان از تعداد دانش

 حوزه اجرا یمنش 2
 7، روزانـه  یمنشنفر یک نفر  233آموزان تا تعداد دانش

 نفر به باال دو نفر منشی 231ساعت و از 

الزحمه هر نفـر جداگانـه   حق

 محاسبه شود 

0 
موزان آدانش یمنش

 خاص

 3، روزانـه  یمنشـ آموز خاص یـک نفـر   ازای هر دانشبه

 ساعت

نامــه آیــین 31 مــادهمطــابق

 آموزشی

  ساعت 3آموز یک نفر مراقب، روزانه نفر دانش 03هر  مراقب حوزه اجرا 4

3 
حوزه  ناظر خابت

 اجرا
  ساعت 6، روزانه یک نفر ناظر خابت حوزه اجرادر هر 

6 
حوزه  ناظر خابت

 اجرا

نفر یک نفر خدمتگزار، روزانـه   233تا  حوزه اجرادر هر 

 نفر به باال دو نفر خدمتگزار 231ساعت و از  6

الزحمه هر نفـر جداگانـه   حق

 محاسبه شود 

  ساعت 6یک نفر نگهبان، روزانه  حوزه اجرادر هر  حوزه اجرا نگهبان 7

6 
 

 حوزه اجرا یراییپذ

 الیر 43333 نفر، روزانه133ریآموزان زتعداد دانش

درصــد اضــافه 13هــر ســال 

 شود 

 33333، روزانـه  نفـر  233تا  131آموزان از تعداد دانش

 الیر

 الیر 63333، روزانه نفر به باال 231آموز از تعداد دانش

2 
رئیس حوزه 

 حیتصح

 ساعت 7، روزانه نفر 1333آموزان زیرتعداد دانش

هر كدام از برای  تعداد روزها

وزه تصحیح حداكثر عوامل ح

 باشد روز می 03

 2، روزانـه  نفر 2333نفر تا  1331آموزان از تعداد دانش

 ساعت

 12، روزانـه  نفـر بـه بـاال    2331آمـوزان از  تعداد دانـش 

 ساعت

13 
حوزه  یمنش

 حیتصح

 7، روزانـه  نفـر یـک نفـر منشـی     1333آموزان تا تعداد دانش

نفـر   2331ر دو منشی و از نف 2333نفر تا  1331ساعت و از 

الزحمـه هـر كـدام جداگانـه محاسـبه      ، سه منشی )حقبه باال

 شود(

11 
خدمتگزار حوزه 

 حیتصح
 ساعت 4، روزانهیک نفر خدمتگزار حیحوزه تصحهر 

12 
حوزه  نگهبان

 حیتصح
 ساعت 3یک نفر نگهبان روزانه  حیحوزه تصحهر 
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10 
حوزه  یراییپذ

 حیتصح

 333آموز مبلـ   درسی كتبی هر دانشبه ازای هر ماده 

  ریال محاسبه و هزینه گردد

ــار ــر آمــ ــر  1333 زیــ نفــ

ــش ــوز دانـ ــر  1333آمـ نفـ

 محاسبه شود 

درصـد بـه ایـن     13هر سال 

 رقم اضافه شود 

14 
 یدگیو رس مصحح

 به اعتراضات

 الیر                     حق شاغل+ حق شغل()
 

 ریعوامل حوزه تكث 13

 11روزانـه   ،آموز )رئیس حوزه تكثیرنفر دانش 3333تا 

، رابـط  –ساعت 13روزانه  ،متصدی حوزه تكثیر -ساعت

راننـده   -سـاعت  7خـدمتگزار روزانـه    -سـاعت  6روزانه 

نفـر،   13333تـا   3331سـاعت( و از   3كشیک، روزانـه  

نفـر بـه بـاال     13331متصدی حوزه تكثیـر دو نفـر و از   

هـر نفـر   الزحمـه  متصدی حـوزه تكثیـر سـه نفـر )حـق     

 جداگانه محاسبه شود(

دلیل حساسیت كـار  ضمناً به

هــا و تنــوع  تكثیــر ســوال 

دروس، هــر روز یــک نفــر از 

كارشناســـــان امتحانـــــات 

عنــوان عوامــل توانــد بــهمــی

 حوزه تكثیر انتخاب شود 

16 
 نگهبان اداره

 )حوزه تكثیر(

سـاعت و در   43در شهرستان/ نواحی/ مناطق حـداكثر  

 ساعت 23نگهبان هر برای  ،هااستان
 

17 
حوزه  یراییپذ

 در شهرستان ریتكث

ال یـ ر 233آمـوز  هر دانش یكتب یهر ماده درس یبه ازا

 محاسبه و پرداخت شود  

درصــد اضــافه  13هــر ســاله

 شود 

16 
 ل مخزنئومس

 )درشهرستان(

 42نهـایی   رشـته در امتحـان   7تـا   1در صورت وجـود  

 ساعت

 
 33نهـایی   متحـان رشـته در ا  13تا  6در صورت وجود 

 ساعت

 3نهـایی   رشته یا باالتر در امتحـان  16در صورت وجود 

 ساعت

12 

ستاد  یراییپذ

امتحانات 

 (شهرستان)

ال محاسـبه و  یـ ر 143آموز در هر درسهر دانش یازابه

 پرداخت شود 

درصــد اضــافه  13هــر ســال 

نفــر  1333)آمــار زیــر  شــود 

نفر محاسبه  1333آموز دانش

 شود(

23 
 یگاه اطالعاتیاپ

 (شهرستان)

انجام كلیه امور مربوط بـه  برای  آموزنفر دانش 1333تا 

تـا   1331سـاعت از   123 یآمـوز گاه اطالعات دانشیپا

انجام كلیه امـور مربـوط بـه    برای  آموز،نفر دانش 0333

نفـر   0331سـاعت از   173 یآموزگاه اطالعات دانشیپا

گـاه  یور مربوط بـه پا انجام كلیه امبرای  آموز به باالدانش

 ساعت 233 یآموزاطالعات دانش

هریـک از  برای  میزان ساعت

ــل ــات یپا عوامـ ــاه اطالعـ گـ

ــش ــوزدان ــنهاد  یآم ــا پیش ب

ــنجش   ــد سـ ــئول واحـ مسـ

تعیـــین  پـــرورشوآمـــوزش

 شود می

21 
كاركنان الزحمه حق

 اداره

 233آموز )رئـیس و معـاونین جمعـاً    نفر دانش 1333تا 

 133كاركنـان امتحانـات )كارشـناس مسـئول      -ساعت

هریـک از  برای  میزان ساعت

وامل بـا پیشـنهاد مسـئول    ع

1
3000+

175



    017الزحمه امتحانات    نامه ـ دستورالعمل نحوه پرداخت حقآیین

 

 

 ه/یناح شهرستان/)

 (منطقه

 -ســاعت 73ســاعت و كارشناســان امتحانــات هــر نفــر 

 63آموزشــی جمعــاً هــای كارشناسـان آمــوزش و گــروه 

امـور   -سـاعت  43بازرسی  -ساعت 63حراست  -ساعت

ــه   ــالی و بودج ــاعت  33م ــداركات  -س ــاعت 03ت  -س

 ساعت( 23دبیرخانه 

 وواحـــد ســـنجش آمـــوزش

 شود پرورش تعیین می

د یبازد یآموزشهای گروهبرای

درصد اوراق  13یال 3كننده 

ــان ــت،   یامتحــ ــر نوبــ هــ

 برابــــر یالزحمــــه احــــق

ــه مصــحححــق ن در یالزحم

 نظر گرفته شود 

آمـوز )رئـیس و معـاونین    نفـر دانـش   0333تا  1331از 

ــاً  ــ -ســاعت 223جمع ــناس كاركن ــات )كارش ان امتحان

 63ساعت و كارشناسان امتحانات هر نفـر   113مسئول 

ــروه -ســاعت آموزشــی هــای كارشناســان آمــوزش و گ

 33بازرســی  -ســاعت 23حراســت  -ســاعت 73جمعــاً

 43تـداركات   -سـاعت  63امورمـالی و بودجـه    -ساعت 

 ساعت( 03دبیرخانه  -ساعت 

 جمعاً و معاونینآموز به باال )رئیس نفر دانش 0331از 

كاركنان امتحانات )كارشناس مسئول  -ساعت  243

 -ساعت 23ساعت و كارشناسان امتحانات هر نفر  123

 63 جمعاً آموزشیهای آموزش و گروه كارشناسان

 -ساعت 63بازرسی  -ساعت 133حراست  -ساعت

 -ساعت  33تداركات  -ساعت 73امورمالی و بودجه 

 ساعت( 43دبیرخانه 

22 

 ینیبشیارد پمو

 شهرستان/نشده )

 (منطقه ه/یناح

ال یـ ر 33آمـوز  هـر دانـش   یكتب یهر ماده درس یازابه

 محاسبه و پرداخت شود  

شــنهاد مسـئول واحــد  یبـه پ 

ـ  سنجش در ن یموارد خاص ب

 م شود یتقس مرتبط عوامل

20 

 ل مخزنئومس

)مركز سنجش و 

 كل(اداره

 03 نهـایی  رشـته در امتحـان   7تـا   1در صورت وجـود  

 ساعت

ن شـده  یـی زان سـاعت تع یم

رئیس اداره  فقط در خصوص

پــرورش  و آمــوزش ســنجش

ــتان ــا و اسـ ــناس هـ كارشـ

ــوط در  مســئوالن واحــد مرب

ــنجش   ــز ســــــ مركــــــ

 باشد پرورش میوآموزش

 43نهـایی   رشـته در امتحـان   13تا  6در صورت وجود 

 ساعت

 33نهایی  رشته یا باالتر در امتحان 16در صورت وجود 

 ساعت

24 
ستاد  یراییپذ

 كلت ادارهامتحانا

ال محاسـبه و  یـ ر 63آموز در هر درس هر دانش یبه ازا

 پرداخت شود 

ــاله  ــزا13هرس ش یدرصــد اف

  ابدی

23 
 یگاه اطالعاتیپا

 كل()اداره

انجام كلیه امـور مربـوط   برای  آموزنفر دانش 03333تا 

 ساعت 133یآموزگاه اطالعات دانشیپابه

 ت مشخص شـده میزان ساع

گـاه  یپاهریک از عوامل برای 

با پیشـنهاد رئـیس    یاطالعات

ــوزشاداره  و ســــنجش آمــ

انجـام كلیـه   بـرای   آموزنفر دانش 63333تا  03331از 

 ساعت 233 یآموزگاه اطالعات دانشیامور مربوط به پا
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ور انجـام كلیـه امـ   برای  آموز به باالنفر دانش 63331از 

 ساعت 233 یآموزگاه اطالعات دانشیمربوط به پا

 شود پرورش تعیین می

26 
 كاركنانالزحمه حق

 )اداره كل(

 033جمعاً آموز )مدیركل و معاونیننفر دانش 03333تا 

ساعت  113كاركنان امتحانات )رئیس  -ساعت

ساعت و 133كارشناس مسئوالن امتحانات هر نفر 

آموزش و  -ساعت  23كارشناسان امتحانات هر نفر

 23حراست -ساعت 73جمعاً  آموزشیهای روهگ

 73امور مالی و بودجه  -ساعت  33بازرسی  -ساعت

 ساعت( 23دبیرخانه  -ساعت  03تداركات  -ساعت 

 میزان ساعت مشخص شـده 

ــرای  ــا  ب ــل ب ــک از عوام هری

اداره سنجش  پیشنهاد رئیس

 تعیـــین پـــرورشوآمـــوزش

 شود می

)مدیركل و  آموزنفر دانش 63333تا  03331از 

كاركنان امتحانات )رئیس  -ساعت 033 جمعاً معاونین

ساعت و كارشناس مسئوالن امتحانات هر نفر  123

 -ساعت 133كارشناسان امتحانات هر نفر –ساعت 113

 63جمعاً  آموزشیهای كارشناسان آموزش و گروه

 -ساعت  63بازرسی  -ساعت  133حراست -ساعت 

 -ساعت  43تداركات  -ساعت 63امورمالی و بودجه 

 ساعت(03دبیرخانه 

 آموز به باال )مدیركل و معاونیننفر دانش 63331از 

 143كاركنان امتحانات )رئیس  -ساعت  433 جمعاً

 123ساعت و كارشناسان مسئول امتحانات هر نفر 

 -ساعت  113ساعت و كارشناسان امتحانات هر نفر 

حراست  -ت ساع 23 جمعاً آموزشیهای آموزش و گروه

 23امور مالی و بودجه  –ساعت  73بازرسی  -ساعت  113

 ساعت( 43دبیرخانه  -ساعت  33تداركات  -ساعت 

27 

بانی طراحی یپشت

 سوال

)مركز سنجش و 

 كل(اداره

اعالم  به موقع طراحان سوال، یمعرف، سئوال یطراح مورددر 

 كـز مربه موقع سـئواالت بـه   و تحول  لیر، تحویتكثهای حوزه

ک از یهر برای  ساعت 63حداكثر ، آموزش و پرورشسنجش 

ربط )مدیركل، معاون مـرتبط، رئـیس و كارشـناس    عوامل ذی

مسئول و كارشناسان سنجش آمـوزش و پـرورش اداره كـل و    

طور جداگانه محاسـبه و  كارشناسان مركز سنجش( هركدام به

 پرداخت گردد 

 

26 

ک، یتفك الزحمهحق

سازی بندی، آمادهبسته

 وسوالهایپاكت

ح )در یراهنمای تصح

 مركز سنجش و

 كل(اداره

پاكت، یک ساعت در نظر گرفتـه شـود و بـین     13به ازای هر 

 عواملی كه در این كار دخالت دارند تقسیم شود 

ساعت محاسبه و  143هر یک از عوامل برای  )حداكثر ساعت

 پرداخت گردد(

 میزان ساعت تعیین شده فقـط 

نـان مركـز ســنجش   كاركبـرای  

ــوزش ــرورش و اداره و  آمــ پــ

 باشد ها میسنجش استان
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 طراح سوال 22

ــه ازای طراحــی هــر درس ــال  333/333/1نهــایی  ب ری

پرداخت گردد  ضـمناً بابـت پشـت نویسـی و      محاسبه و

ریال( محاسبه و پرداخت  2333پاكت  آماده سازی )هر

 گردد 

ش یدرصـد افـزا   13هر سال 

  ابدی

03 
 ناظر

 (یو استان یارت)وز

شهری(: به ازای هر روز ناظر شـهری   -)ناظر بین شهری

سـاعت بـا نظـر رئـیس      13ساعت و ناظر بین شهری  6

شـنهاد رئـیس   یركل اسـتان )بـه پ  یمركز سنجش و مـد 

واصله محاسـبه و  های اداره سنجش( و بر اساس گزارش

ز ناظر مستقل ین یعملهای آزمون برایپرداخت گردد  )

 ه شود (درنظر گرفت

 

01 

نی یش بیموارد پ

 نشده

 كل()در اداره

ریـال   133آمـوز  به ازای هر ماده درسی كتبی هر دانش

 محاسبه و پرداخت گردد 

بــه پیشــنهاد رئــیس اداره   

ــوزش  ــنجش آم ــرورش وس پ

كل بین عوامـل مـرتبط   اداره

 تقسیم گردد 

02 
 یستاد عال

 امتحانات

ــه ازا ــش  یب ــر دان ــوزه ــر 63درس،آم ــبی ه و ال محاس

 شود پرداخت
 ابدیشیدرصدافزا13هرساله

00 

برگزار كنندگان 

 یبخش عمل

امتحانات دروس 

 )روزانه( یكارگاه

 4هنرسـتان  هـای  و سرپرست كارگـاه  یر، معاون فنیمد

 ساعت )هر كدام جداگانه(
 

آزمـونگر   سـاعت  3آزمونگر )شاغل در همان هنرستان( 

 اعتس 13گر یا هنرستان دیبه منطقه  یاعزام

نفـر هنرجـو    13هر  ی)به ازا

نفــر  13نفــر آزمــونگر و از  1

ــا  ــو   23ت ــر هنرج ــر 2نف نف

در هـای  آزمونگر( )تعداد روز

ــا نظــر   ــه شــده ب نظــر گرفت

 رئیس اداره سنجش آمـوزش 

ــرورش اداره و ــل تعپ ــیك ن ی

 شود( یم

  ساعت 4انباردار 

  ساعت 4خدمتگزار و نگهبان حوزه )هر كدام جداگانه( 

 آموز درسال هر نفر دانشیر 333 یراییپذ
ــاالنه  ــزا 13س ــد اف ش یدرص

 ابدییم

  شودپرورش مشخص میومركز سنجش آموزشنهایی  امتحانات امتحان مطابق برنامههای روز تعداد
ک ی( معادل نر  ینهایامتحان  الزحمههر ساعت )جدول پرداخت حق یالیمحاسبه ر یمبنا

  باشدیساعت اضافه كار م
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 هاسقف پرداخت

 ساعت 123حداكثر  ،ه بندهایرئیس اداره سنجش استان از كل -1

 173حـداكثر   ،ه بنـدها یـ كارشناسان و كارشناس مسئوالن اداره سـنجش اسـتان، از كل   -2

 ساعت )هر نفر(

 103حـداكثر  ،ه بنـدها یـ پرورش استان، جمعـاً از كل وكل آموزشن ادارهیمعاون و ركلیمد -0

 ساعت )هر نفر(

 ساعت )هر نفر( 173حداكثر  ،ه بندهایه از كلیكارشناس مسئول امتحانات منطقه/ شهرستان/ ناح -4

 ساعت )هر نفر( 103حداكثر  ،ه بندهایه از كلیكارشناس واحد سنجش منطقه/ شهرستان/ ناح -3

 فر(ساعت )هر ن 113حداكثر  ،ه بندهایه از كلین اداره/ منطقه / شهرستان/ ناحیرئیس و معاون -6

 03333 یفـوق در صـورت داشـتن آمـار بـاال     های حداكثر سقف پرداخت 0تا  1از بند  -7

 درصد به ساعات فوق اضافه گردد  3آموز دانش

 13333 یفـوق در صـورت داشـتن آمـار بـاال     های حداكثر سقف پرداخت 6تا  4از بند  -6

 درصد به ساعات فوق اضافه گردد  3آموز دانش

داوطلبان آزاد  یلیتحصهای هیه پایكل امتحانات یرایلزحمه عوامل اجاحقپرداخت جدول 

 یخارج از كشور در هر نوبت امتحان
یرد

 ف
 یرایعوامل اج

 مالحظات شرح

 حیرئیس حوزه تصح 1
نفـر روزانـه    1333تعداد داوطلبان آزاد زیر 

 ساعت 12

 

هركدام از عوامل حوزه تصـحیح  برای  تعداد روزها

 باشد روز می 03حداكثر 

 حیحوزه تصح یمنش 2

نفـر   2نفـر   1333تعداد داوطلبان آزاد تـا  

الزحمـه هـر   ساعت )حق 12منشی، روزانه 

 كدام جداگانه محاسبه شود(

 حیخدمتگزار حوزه تصح 0
، روزانه یک نفر خدمتگزار حیحوزه تصحهر 

 ساعت 6

 حیحوزه تصح نگهبان 4
 6یک نفر نگهبان، روزانه  حیحوزه تصحهر 

 عتسا

 حیحوزه تصح یراییپذ 3

به ازای هر ماده درسی كتبی هر داوطلبـان  

ــ   ــه   333آزاد مبل ــبه و هزین ــال محاس ری

 گردد 

نفــر  1333نفــر داوطلبــان آزاد  1333آمــار زیــر 

درصد بـه ایـن رقـم     13هر سال  -محاسبه شود  

 اضافه شود 

6 
بــه  یدگیو رســ مصــحح

 اعتراضات

 ساعت محاسبه شود  12روزانه 

 

روز  3حـداكثر   یدانشـگاه شیره متوسطه و پ)دو

 محاسبه و پرداخت شود(

روز  0و دوره اول متوسطه حـداكثر   یی)دوره ابتدا

 محاسبه و پرداخت شود(



    040الزحمه امتحانات    نامه ـ دستورالعمل نحوه پرداخت حقآیین

 

  باشدیخارج از كشور م یرانیداوطلبان آزاد مدارس ا و آموزاندانشژه ین جدول وی*ا

ک ی( معادل نر  ینهایامتحان  الزحمهحقجدول پرداخت هر ساعت ) یالیمحاسبه ر یمبنا

 باشد یكار مساعت اضافه

، موضوع ماده ی امتحانات نهایی مهارتی شاخه كاردانشرایالزحمه عوامل اججدول حق

 عالی رایكمیسیون معین شو 21/11/1377تاریخ  179سه مصوبه جلسه 
 مهارتی و سایر عواملهای كمیته نظارت بر آزمون

 حداكثر مبل  دریافتی آموزدانشرس به ازای هر د استاناعضای 

 333/233 الیر133 معاون متوسطه

 333/233 الیر133 كارشناس مسئول امتحانات متوسطه

 333/233 الیر133 كارشناس مسئول كاردانش

 - الیر43 یرایپذی

 - الیر133 بینی نشدهپیشهای هزینه

 ی آزمون و سایر عواملرایكمیته اج

 حداكثر مبل  دریافتی آموزدانشس به ازای هر در منطقه

 333/133 الیر233 معاون متوسطه یا آموزش

 333/133 الیر233 مسئول امتحانات

 333/133 الیر233 مسئول كاردانش

 - الیر63 یرایپذی

 - الیر233 بینی نشدهپیشهای هزینه

 كمیسیون برگزار كننده آزمون و سایر عوامل

 سقف دریافتی آموز در یک روزنشبه ازای هر درس دا دبیرستان

 333/23 الیر733 مدیر

 333/23 الیر733 معاون فنی

 333/23 الیر733 سرپرست كارگاه

 333/23 الیر1333 آزمونگر

 3333/13 الیر033 خدمتگزار

 333/23 الیر033 انباردار

 333/33 الیر1333 یرایپذی

 - الیر633 مصحح

 333/3 لایر133 بینی نشدهپیشهای هزینه

 ریال 233 آموزدانشانه به ازای هر درس رایها به ورود اطالعات و نتایج آزمون

 ریال 133 آموزدانشتكثیر سئواالت امتحانی به ازای هر درس 
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چنانچه در حوزه اجرا )دبیرستان( با صالحدید مدیر واحد آموزشی بیش از یک معاون  -1: تذكر

 گردد ها تقسیم میلزحمه به نسبت مساوی بین آنامشغول انجام كار باشند مبل  حق

و  صـادره در یكصـد  رأی  بـر اسـاس  نـاظرین امتحـانی    طراحـی سـئواالت و   الزحمهحق -2

)موضـوع نامـه    20/4/77مـور    پـرورش وعالی آموزشرایشوشصتمین جلسه كمیسیون معین 

 ( پرداخت خواهد شد 10/7/77-26276/123شماره 

هـای  در یک سال هر یک از اعضـای كمیتـه نظـارت بـر آزمـون     حداكثر سقف دریافتی  -0

ی آزمـون مهـارتی منطقـه    رایریال و هر یک از اعضای كمیته اج 333/333مبل   استانمهارتی 

 ریال خواهد بود  333/333مبل  

 پرورش وودر ادارات كل آموزشنهایی  الزحمه امتحاناتجدول حداكثرسقف پرداخت حق

 1مناطق  و ینواح ها،ناشهرست

 استان–  الف

حداكثرسقف 

 پرداخت

بسته 

 یبند
 كاردانش

 22بند

جدول 

 متوسطه

 19بند 

جدول 

 متوسطه

 22بند

دوره جدول 

 اول متوسطه

جدول  19بند

دوره اول 

 متوسطه

 مواد

 نیعناو

1033333 - - - 333/333 333/033 333/333 
 یمعاون آموزش عموم

 استان

1333333 - 333/233 033333 333/333 - 333/333 
معاون آموزش 

 متوسطه استان

633333 - - - 333/433 - 333/433 
 یمال یمعاون ادار

 استان

 استان یمعاون پرورش 333/033 - 333/033 - - - 633333

633333 - - - 333/033 - 333/033 
 یانسان یرویمعاون ن

 استان

633333 - - - - 333/033 333/333 

كارشناس مسئول 

ش امتحانات آموز

 استان یعموم

1133333 
333/

133 
333/233 033333 333/333 - - 

كارشناس مسئول 

 امتحانات متوسطه

 استان

                                                                                                                                              
 الزحمـه حـق حـداكثر سـقف پرداخـت     0/12/1076پرورش مور  وعالی آموزشكمیسیون معین شورای 322درجلسه  1

 مناطق برابر جدول فوق خواهد بود   و ینواح ،هاشهرستان پرورش وودر ادارات آموزش هاییامتحانات ن



    041الزحمه امتحانات    نامه ـ دستورالعمل نحوه پرداخت حقآیین

 

هـای  از بنـد  یامتحانات آموزش عمـوم  یک از كاركنان كارشناسیالزحمه هر حق -1تبصره 

 پرداخت شود  ال محاسبه ویر 733333ک حداكثر یالزحمه ماده جدول حق 22و 12

هـای  امتحانات آموزش متوسطه از بند یک از كاركنان كارشناسیلزحمه هر احق -2تبصره 

 پرداخت شود  ال محاسبه ویر 233333ماده دو حداكثر  یبسته بند و 22و 12

 دو )از هـر دو  ک ویـ جدول ماده  12از بند  یرایک از عوامل اجی الزحمه هرحق -3تبصره 

  رداخت شودپ ال محاسبه ویر 733333جدول( در استان حداكثر 

 منطقه /هیناح /شهرستان -ب

حداكثرسقف 

 پرداخت

بسته 

 یبند
 كاردانش

جدول  17بند

 متوسطه

 13بند 

جدول 

متوسطه 

 مخزن

جدول  17بند

دوره اول 

 متوسطه

جدول 13بند

دوره اول 

 متوسطه

 مواد

 نیعناو

رئیس اداره آموزش و  - 333/333 - 333/333 - - 1333333

 پرورش شهرستان

 یمعاون آموزش عموم - 333/43 - 333/433 - - 633333

 شهرستان

معاون متوسطه  - 333/433 - 333/433 133333 - 233333

 شهرستان

 یومال یمعاون ادار - 333/033 - 333/033 - - 73333

 شهرستان

 شهرستان یمعاون پرورش - 333/033 - 333/033 - - 633333

 شهرستان یون آموزشمعا - 333/433 - 333/433 133333 - 233333

1133333 - 133333 333/433 333/

133 

مسئول امتحانات  133333 333/433

 شهرستان

 

از هـر   «دو  ک ویـ جدول مـاده   17ک از كاركنان امتحانات از بند یالزحمه هرحق -تبصره 

 پرداخت شود  ال محاسبه ویر 633333منطقه حداكثر  ه ویناح در شهرستان/ »جدول دو

از هـر دو   «ک و دو یـ جدول ماده  17از بند  یرایک از عوامل اجیالزحمه هرقح -2تبصره 

 پرداخت شود  ال محاسبه ویر 633333منطقه حداكثر  ه ویناح در شهرستان/ »جدول

♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦ 
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 از كشور ( خارجآزاد )متفرقه داوطلبان امتحانات یگزاررب نامهآیین

 72/73/7077خیتار 8/0307/723 شماره ابالغ ـ 73/73/7077خیتار 622 مصوب  جلسه

 مقدمه

ـ یا اتبـاع  فرزنـدان  لیتحصـ  ادامـه بـرای   التیجاد تسـه یمنظور ا به  از كشـور و  خـارج  یران

 بـه  نسـبت  پـرورش وآموزش وزارت ،رانیا پرورشوآموزش در نظام لیتحص عالقمند به انیخارج

 اقـدام  نامـه ینیـ آ نیـ مفاد ا به از كشور با توجه خارج (اد )متفرقهآز داوطلبان امتحانات یبرگزار

 د ینمایم

 1ند:ینما از كشور شركت خارج (آزاد )متفرقه داوطلبان توانند در امتحاناتیر میافراد ز -1ماده

 كشـور  از در خارج یدولت هیبورس انیو دانشجو رانیا یاسالم یجمهور كاركنان فرزندان -1

  تیمأمور مربوط در محل یلیتحص و رشته هیپا ا فقدانی یرانیا مدرسه نبودن درصورت

  از كشور آزاد خارج انیو دانشجو میمق انیرانیا فرزندان -2

  یرانراییغ ر داوطلبانیسا -0
 

                                                                                                                                              
عـالی مـور    شـورای  337)مصـوب جلسـه    شـوند  انی كه به خارج از كشور منتقل مـی آموزدانشنحوه انجام امتحانات  1

 (2/0/1062مور   2263/123به شماره ابالغی 01/2/1062

كارمندان دولت كه در مدارس كشور به تحصیل اشـتغال دارنـد و بـه تبعیـت از ولـی خـود در طـول سـال          به فرزندان»

اری و مداوا و یا هر عذر موجه دیگـر  انی كه به علت بیمآموزدانششوند و همچنین تحصیلی به خارج از كشور منتقل می

كه در آنجا مدرسه ایرانی دایر نیست و یا پایـه تحصـیلی مربـوط جهـت      شوندمیدر مدت مذكور به خارج از كشور اعزام 

طبق مفاد  أمبدپرورش وآموزشگواهی صادره از طرف اداره  بر اساس شودمیادامه تحصیل آنان وجود ندارد، اجازه داده 

 برگزاری امتحانات داوطلبان آزاد خارج از كشور در امتحانات متفرقه پایه مربوط شركت نمایند  نامهآیین

ان پس از امتحانات خرداد ماه تجدید شـده و بـه خـارج از كشـور منتقـل شـوند       آموزدانشچنانچه این قبیل  -1تبصره

انـات مـذكور، دروس تجدیـدی را امتحـان     در امتح أمبـد پرورش وآموزشگواهی صادره از طرف اداره  بر اساستوانند می

كه در آن بـه تحصـیل اشـتغال    های نمرات آنان جهت اعالم نتیجه قطعی و صدور كارنامه تحصیلی به مدرس داده و ریز

 اند ارسال گردد داشته

قـوانین  گردد كه خروج آنان از كشور از نظر مقررات ازجملـه  انی میآموزدانشاجرای مصوبه فوق صرفاً شامل  -2تبصره

 نظام وظیفه عمومی بالمانع باشد 



    045نامه ـ امتحانات داوطلبان آزاد خارج از کشور    یینآ

 

 یفارس را دخو دوم زبان و كنندیم لیتحص یرانراییغ مدارس در كهیآموزاندانش -2ماده

 صورت به یفارس درس امتحان در توانندیم لیتما صورت در اند،ردهك انتخاب

 شركت درخواست حسب بر درس نیا یابیارزش جهینت ند ینماداوطلب آزاد شركت 

 شد  خواهد اعالم یومحل تحصیل  مدرسه به كننده

 یلیتحصـ هـای  هیـ پا همـه  در تواندیم كشور از خارج ()متفرقه آزاد داوطلبان امتحانات -3ماده

هـای  هیـ پا در تواننـد یم یافراد شود برگزار (یدانشگاهشیپ دوره انیپا تا ییابتدا )اول

 سـن  حـداقل  كـه  شـوند  امتحانات در شركت و نامخبت داوطلب ییابتدا چهارم تا 1اول

  باشند داشته را تقاضا مورد هیپا ورود به

 و در امتحانـات  یعمـوم  فـه یوظ مشـمول  یرانیآزاد ا داوطلبان و شركت نامضوابط خبت -4ماده

و تحویل اصـل گواهینامـه پایـان تحصـیالت      از معافیت تحصیلی یبرخوردار یچگونگ

 بـا  پـرورش وآمـوزش  توسـط وزارت  خواهد بـود كـه   یبرابر دستورالعمل ،دوره متوسطه

 شود یم هیته یعموم فهیوظ نظام اداره یهماهنگ

 گردد:یم نییر تعیز شرح به یخارجهای در كشور امتحانات یبرگزار تیمسئول -5 ماده

از كشـور   در خـارج  رانیـ ا یاسـالم  یجمهـور  مـدارس  یسرپرسـت  تحـت  كه یدر نقاط -1

 بـود   خواهد مربوط یسرپرست عهده بر یلیتحصهای هیپا هیكل امتحانات انجام و نامخبت ،هستند

 خـارج  مدارس پرورشوآموزش كلتوسط اداره نهم هیپا امتحاناتهای سؤال طرح و برنامه میتنظ

 توسـط  یكشـور  هماهنگ و متوسطهنهایی  امتحاناتهای سؤال طرح و برنامه میتنظ و كشور از

  هد گرفتخوا صورت امتحانات كلاداره

 مـدارس  پـرورش وآمـوزش  كـل رنظـر اداره یز ماًیر و مستقیدا یرانیا مدرسه كهینقاط در -2

 و ایمنطقـه ) هماهنـگ  امتحانـات هـای  سـؤال  طـرح  و برنامـه  میتنظـ  كشور قرار دارد، از خارج

 میتنطـ  و از كشـور  خارج سمدار پرورشوآموزش كلاداره عهده بر پایه نهمهای سؤال و (یاستان

 امتحانات كلاداره عهده بر یكشور و هماهنگ متوسطهنهایی  امتحاناتهای سؤال طرح و برنامه

 خواهد بود 

                                                                                                                                              
 بـه  26/3/1060مـور    پـرورش وعـالی آمـوزش  شورایو چهاردهمین جلسه كمیسیون معین  به استناد مصوبه سیصد 1

نام در پایه اول ابتدایی مدارس ایرانی داوطلبان آزاد )متفرقه( متقاضی خبت 6/6/1060مور  2/2137/123شماره ابالغی 

 اجرایی مدارس استفاده نمایند  نامهآیین 32توانند از مفاد ماده یخارج از كشور م
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 وجـود نـدارد،   نظـر  مـورد  شـته ر و بوده ریدا ای ستین ریدا یرانیا مدرسه كه ینقاط در -تبصره

 خـارج  مدارس پرورشوآموزش كلاداره عهده بر ناتامتحا یبرگزار و نامخبت تیمسئول

 واگـذار كنـد    مدرسـه  ریمـد  ایـ  یاسیس یندگینما به تواندیم كه بود كشور خواهد از

 برحسـب  (    و جینتا اعالم اوراق، حیتصح امتحان، سؤال طرح لیقب )از امور ریسا انجام

 امتحانـات  كـل اداره و كشـور  از خـارج  سمـدار  پرورشوآموزش كلاداره برعهده مورد

 بـه  منـوط  متوسـطه امتحانات نهایی متفرقه دوره  رایمواردی اج نینچ در بود  خواهد

 بود  خواهد وپرورشآموزش ریوز از مجوز اخذ

 ا رشتهی هیپا كهیموارد در متوسطه اول و دومهای دوره یداخل امتحانات اوراق حیتصح -6ماده

 برعهـده  ،نهـایی  امتحانات اوراق حیتصح زین موجود نباشد و یرانیا مدرسه در یلیتحص

 بود  كشور خواهد از خارج مدارس پرورشوآموزش كلاداره

  خواهد داشت نظارت امتحانات رایاج برحسن امتحانات كلاداره -7 ماده

 در داخل مورد عمل مقررات تابع ،است نشده اشاره آن به نامهنییآ نیدر ا كه یموارد -8 ماده

 خواهد بود  كشور

كـل  اداره یهمكـار  بـا  امتحانـات  كـل توسـط اداره  نامـه نییـ آ نیا یرایاج دستورالعمل -9 ماده

 ریـ وز تأییـد  و بـا  هیـ ربـط ته كشـور و دفـاتر ذی   از خـارج  آموزش و پـرورش مـدارس  

 شود یم بالغا پرورشوآموزش

داوطلبـان   امتحانـات  یدر ارتباط با برگزار یقبل مصوبات هیكل نامهنییآ نیا بیتصو با -11 ماده

  است یاز كشور ملغ خارج آزاد

♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦



    047نامه ـ رسیدگی به تخلفات امتحانی    آیین

 

 یامتحان تخلفات به یدگیرس نامهنییآ

 8/72/7077 خیرتا 8/2087/723 شماره ابالغ ـ 22/73/7077 خیتار 603 مصوب  جلسه

 مقدمه

 و رانیمـد  اسـت  ستهیآموزان، شادر دانش یرایگقانون و یریپذنظم هیروح تیمنظور تقو به

نـد  ینما یسـع  امتحانات یبر برگزار قیدق نظارت و حیصح رایاج ضمن امتحانات یرایاج عوامل

 نامـه نیـی آ شـود   یریجلوگ یامتحان جلسه در ینظمیب و تخلف المقدور از بروز هرگونهیحت كه

  انتظـار  اسـت  دهیـ گرد نیتـدو  یاحتمـال  تخلفـات  با برخوردبرای  یامتحان تخلفات به یدگیرس

 بـه  را آمـوزان ر دانشیو سا را متنبه متخلف آموزاندانش اجرا شود كه ایگونهبه مفاد آن رودیم

 د ینما قیتشو یلیتحص مقررات تیرعا و حیصحهای رفتار انجام

 مرتكب ،مدارس یداخل اینهایی  امتحانات در یآموزا دانشی آزاد داوطلب چنانچه -1 ماده

 خواهد رفتار یبا و وستیپ جدول مندرجات و نامهنییآ نیشود، برابر مفاد ا تخلف

 شد 

 نمـره  عنـوان به صفر صفر شود، نمره تخلف تعل به یانیپا در امتحانات یدرس اگر نمره -2 ماده

 گردد یم خبت كارنامه منظور و در 1درس آن

 صفر آموز متخلفدانش دروس هیكل نمرات ،نامهنییآ نیا مفاد از اعمال پس چنانچه -3 ماده

 صفر خواهد شد  نوبت همان ز درین یانضباط و نمره شود،

 دوره آزاد در امتحانات و داوطلبان بزرگساالن مدارس متخلف آموزانشدان مجازات -4 ماده

 امتحانات نیمتخلف برابر مجازات یلیتحص ییراهنما دوره یداخل و امتحانات ییابتدا

 امتحانات مذكور در نیمتخلف بود  مجازات خواهد یلیتحص ییراهنما دورهنهایی 

 بود  خواهد متوسطه دورهنهایی  امتحانات مجازات ابربر متوسطه دوره یداخل

                                                                                                                                              
ره ابالغـی  بـه شـما   26/3/1060 تـاری   پـرورش وعـالی آمـوزش  شـورای كمیسیون معین  014جلسه  به استناد مصوبه 1

وم نمـره ســاالنه شـامل نمـرات مسـتمر و پایـانی نوبــت اول و د      نمـره درس،  ، منظـور از 4/6/1060تـاری    2/211/123

 باشد آموز میدانش
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 دورهنهـایی   ایـ  یداخلـ  و امتحانـات  1ییراهنمـا  دورهنهـایی   در امتحانـات  كـه  یفرد - 5 ماده

در  یو شـده  انجام شود، امتحانات تكرار تخلف مرتكب یامتحان نوبت کیدر  ،متوسطه

 گردد یم محروم دروس هیبق ر امتحاناتد شركت و از 2باطل نوبت آن

د، یـ نما شـركت  امتحان در جلسه یگریفرد د یاصل ا داوطلبیآموز دانش یجا اگر به - 6 ماده

 نوبـت  آن در یو شـده  انجـام  امتحانات هیآموز باشد، كلفرد مذكور دانش كهیدرصورت

 كـه یشود  در صـورت یم محروم نوبت همان دروس هیبق در امتحانات و از شركت باطل

در  ممتحنـه  هیئـت  رئـیس و  یداخلـ  امتحانـات  در مدرسـه  ریمـد  ،نباشـد  آموزدانش

ــه مراتــبنهــایی  امتحانــات  نمــود  اداره خواهــد گــزارش پــرورشوآمــوزش اداره را ب

 0د ینما یمعرف الحصیذ ییقضا مراجع به را یفرد خاط است مكلف پرورشوآموزش

 مشـخص  كه یگرید زمانو هر  ورقه حیتصح هنگام امتحان، یبرگزار زمان خواهتخلف -7 ماده

 بود  خواهد نامهنییآ نیا مقررات مشمول ،شود

 شـده  محـروم  متوسـطه  سـوم  سال یبعد نوبتنهایی  از امتحان فرد متخلف چنانچه - 8 ماده

 4 ستیمجاز ن تیمحروم از اتمام تا قبل یو یلیتحص و مدارك پرونده لیوتح ،باشد

 بـه  مجـاز  تیمحروم از قبل آموزدانش كه است یامتحان فرصت نیاول نوبت، از منظور - تبصره

  است بوده آن در شركت

نهـایی   و در امتحانـات  رسـه مد رایشو عهدهبه یداخل در امتحانات تخلف به یدگیرس -9 ماده

  استنهایی  امتحانات تخلفات به یدگیرس ونیسیكم عهدهبه

                                                                                                                                              
كـه طـی شـماره     13/6/1077 تـاری  پـرورش  وعـالی آمـوزش  شورایكمیسیون معین  164 به استناد اظهارنظر جلسه 1

 ابالغ شده است: 16/6/1077تاری   6/12666/123

 شود عنوان یک نوبت امتحانی مستقل محسوب میجبرانی مردادماه بههای امتحانات كالس ـ

و داوطلبان آزاد پایه سوم راهنمایی تحصیلی كه به علت انجام تخلـف از نوبـت امتحـانی خردادمـاه      آموزاندانش -

 بایست كلیه مواد درسی پایه مذكور را در شهریورماه امتحان دهند شوند میمحروم می
ره شـما  یكـه طـ   20/12/1072 ی پـرورش تـار  وآمـوزش  عـالی یشـورا  ینمعـ  یسیونكم234به استناد مصوبه جلسه  2

  باشدیابالغ شده است، منظور از باطل نمودن امتحانات، صفر م 0/2/1063 ی تار 6/133/123
كـه   یآمـوز دانش یمجازات تخلف امتحان 4/11/1072 ی تار عالییشورا ینمع یسیونكم 233به استناد مصوبه جلسه 0

)ارسـال گـزارش از    كنـد، یشركت مـ  رماهیودر امتحانات شهر یگریآموز ددانش یجاپس از انجام امتحانات خردادماه به

پـرورش  وممتحنه بـه اداره آمـوزش   یئتتوسط ه یینها اتو در امتحان یرتوسط مد یتخلف انجام شده در امتحانات داخل

  شودیم یین( تعییبه مراجع قضا یمحل جهت معرف
رش، مـاده فـوق نـاظر بـر امتحانـات      پـرو وآموزش عالییشورا یرخانهدب 22/2/1076 ی تار 6/62/123برابر نامه شماره  4

 ( است یو فعل یدسال آخر متوسطه )نظام جد یینها
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 بود  خواهد مدارس یرایاج نامهنییبرابر آ مدرسه رایشو یاعضا بیترك -1 تبصره

ـامل  ،نهایی امتحانات تخلفات به یدگیرس ونیسیكم یاعضا بیترك -2 تبصره ـا  یكـ ی ش  حـوزه  یاز روس

 بـود   ( خواهـد حیاجرا و تصـح های )حوزه ممتحنه هیئت یاعضا نیگر از بیو چهار نفر د حیتصح

ـایی   مذكور در امتحانات ونیسیكم یاعضا ـا  دورهنه ـات  ولئشـنهاد مسـ  یپ بـه  ییراهنم  و امتحان

 شـنهاد كارشـناس  یپ بـه  همتوسط دورهنهایی  و در امتحانات منطقه پرورشوآموزش اداره موافقت

 ركلیمــد شــوند یمـ  انتخــاب اسـتان  پــرورشوآمـوزش  ركلیمــد موافقـت  و امتحانــات ولئمسـ 

ـات  بـه  یدگیرس ونیسیكم لیتواند تشكیم استان وپرورشآموزش ـات  تخلف ـایی   امتحان  دورهنه

 د ینما ضیتفو هاشهرستانا ی مناطق را به متوسطه

، شود محرومامتحان  نوبت چند ای کی از امتحان در تخلف علت به یفرد نانچهچ ،یواحد نظام در -11 ماده

 شود یم محسوب دوره آن در یو یمشروط و یلیتحص مجازهای نوبت جزو ،تیمحروم دفعات

 نباشـد،  انطباق قابل نامهنییآ نیاز موارد ا کی چیه با رد كهیگ صورت یتخلف چنانچه -11 ماده

نهـایی   امتحانـات  در و مدرسـه  رایشو عهدهبه یداخل امتحانات در مجازات نوع نییتع

 بود  خواهدنهایی  امتحانات تخلفات به یدگیرس ونیسیكم عهدهبه

أی ر بـا نهـایی   امتحانـات  تخلفـات  بـه  یدگیرس ونیسیكم و مدرسه رایشو مصوبات -12 ماده

 اطـالع  بـه  را صـادره  آراء اسـت  موظـف  مدرسـه  ریمـد   اسـت  االجراالزم اعضااكثریت 

 برساند  یو یول ای آموزدانش

 نیـ بـا ا  انطباق قابل كه كاردانش شاخه یمهارت دروس یامتحان تخلفات موارد خاص -13 ماده

 نیمعـ  ونیسـ یكم بیاز تصـو  پـس و  هیته یآموزش توسط معاونت ،باشدینم نامهنییآ

 1خواهد شد  ابالغ پرورشوآموزش یعالرایشو

 ینحـو مقتضـ   بـه  امتحانات یاز برگزار قبل موظفنداجرا  حوزه رئیسو  ر مدرسهیمد -14 ماده

 آزاد برسانند  و داوطلبان آموزاندانش اطالع به را نامهنییآ نیا مفاد

                                                                                                                                              
كـه   14/2/1076تـاری   پـرورش وعـالی آمـوزش  شـورای هفتمین جلسه كمیسیون معـین  وبه استناد مصوبه یكصدونود 1

 ابالغ شده است  27/4/1076تاری   6/343/123شماره طی

مـذكور برابـر   های باشد با متخلفین آزمون پرورشوآموزشهارتی در اختیار كه برگزاری آزمون دروس مدرصورتی -

رفتـار   24/13/1077تـاری   پرورش وعالی آموزششورای 603نامه رسیدگی به تخلفات امتحانی مصوب جلسهآیین

 شود می

زاری آزمـون دروس  نباشـد و بعـد از برگـ   پرورش وآموزشكه برگزاری آزمون دروس مهارتی در اختیار در صورتی -

دروس گواهینامـه  هـای  آموز یا داوطلب آزاد مرتكب تخلف شـده اسـت، از خبـت نمـره    مهارتی خابت شود كه دانش

 شود ها اقدام میها، نسبت به حذف آنمهارتی مربوط خودداری و در صورت خبت نمره
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 گردد یلغو م یقبل ریمغا مقررات هیكل ،نامهنییآ نیا بیتصو با -15 ماده

 آزاد متخلف درامتحاناتآموزان وداوطلبانانواع تخلفات و نحوه برخورد با دانش

 مجازات
نوع امتحان دوره 

 یلیتحص
 فیرد نوع تخلف

 ییامتحانات ابتدا و كسرنمره درس با نظر معلم یتذكر شفاه

ه، ـ همراه داشتن كتاب، جزو

ل یر وسایادداشت و سای

 در جلسه امتحان 1رمجازیغ

1 

 رایو كسر نمره درس با نظر شو یتذكر شفاه

 مدرسه
 ییراهنما یامتحانات داخل

 شود ینمره درس صفر م
نهایی  امتحانات

 ییراهنما

 شود ینمره درس صفر م
 یامتحانات داخل

 متوسطه

 سطهمتونهایی  امتحانات شود ینمره درس صفر م

 ییامتحانات ابتدا ـ

 یـ گذاشتن هرنوع عالمت رو

به منظور سوء  یورقه امتحان

 استفاده

2 

 ـ
 یامتحانات داخل

 ییراهنما

 شود ینمره درس صفر م
نهایی  امتحانات

 ییراهنما

 ـ
 یامتحانات داخل

 متوسطه

 متوسطهنهایی  امتحانات شودینمر درس صفر م

 ییامتحانات ابتدا مدرسه رایوكسر نمره درس بانظر ش
ا اقدام به استفاده از یـ استفاده 

ر یادداشت و سایكتاب، جزوه، 

 رمجازیل غیوسا

به سؤاالت  ییـ پاسخگو

ق نگاه كردن به یازطر یامتحان

آموزان دانش یورقه امتحان

 هاا صحبت كردن با آنیگر ید

ادداشت و یـ ردوبدل كردن 

 مشابههای روش

0 

 شود یفر منمره درس ص
 یامتحانات داخل

 ییراهنما

 شود ینمره درس صفر م
نهایی  امتحانات

 ییراهنما

 شود ینمره درس صفر م
 یامتحانات داخل

 متوسطه

نهایی  و یامتحانات انجام شده اعم از داخل

ه دروس یباطل و از شركت در امتحان بق

 شود یهمان نوبت محروم م

 متوسطهنهایی  امتحانات

 

 4 یرون بردن ورقه امتحانیـ ب ییامتحانات ابتدا شود ینمره درس صفر م

                                                                                                                                              
تـاری    6/1634/123شـماره   یكـه طـ   3/7/1072تـاری    یعـال ین شـورا یون معـ یسـ یكم 243برابر مصـوبه جلسـه     1

سـت  در صـورت   یمجـاز ن  یم و تلفن همراه در جلسات امتحـان یسیابالغ شده است  همراه داشتن اسلحه، ب 16/7/1072

 ک جدول فوق برخورد خواهد شد یف ین برابر ردیت موارد مذكور با متخلفیعدم رعا
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 شود ینمره درس صفر م
 یامتحانات داخل

 ییراهنما

برای  یـ نوشتن ورقه امتحان

 گریآموز ددانش

 یـ استفاده از ورقه امتحان

آموز دانش نوشته شده توسط

 گرید

ض اوراق یـ مشاركت در تعو

 یامتحان

 شود یانضباط صفر منمره درس و 
نهایی  امتحانات

 ییراهنما

 شود ینمره درس و انضباط صفر م
 یامتحانات داخل

 متوسطه

نهایی  و یامتحانات انجام شده اعم از داخل

ه دروس یباطل و از شركت در امتحان بق

 شودیهمان نوبت محروم م

 متوسطهنهایی  امتحانات

 ییتحانات ابتداام شود ینمره درس و انضباط صفر م

به  یگریـ فرستادن شخص د

 خود به جلسه امتحان یاج

ا حوزه یـ اخالل در نظم جلسه 

 یامتحان

ا استفاده از سؤاالت یـ افشا 

ا یافشا شده و  یامتحان

 مشاركت در افشا

3 

 شود ینمره درس و انضباط صفر م
 یامتحانات داخل

 ییراهنما

االن ه دروس صفر و در مورد بزرگسینمره كل

 ییو داوطلبان آزاد موضوع به مراجع قضا

 گردد یصالح گزارش میذ

نهایی  امتحانات

 ییراهنما

 

 شود می نمره درس وانضباط صفر
 یامتحانات داخل

 متوسطه

از  و متخلف 1صفردروسهیكلنمره

و  شودیمحروم م یبعدنوبتامتحانات

گزارش صالحیذ ییمراجع قضا به موضوع

 دد گریم

 متوسطهنهایی  امتحانات

 متوسـطه  دوره یداخلـ  هماننـد امتحانـات   یدانشـگاه شیپ دوره ح: در مورد امتحاناتیتوض

 2 شودیم عمل

♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦ 

                                                                                                                                              
تـاری    6/2333/123شـماره   یكـه طـ   16/6/1076تـاری    یعـال ین شـورا یون معیسیكم212ه جلسه یبه استناد نظر 1

 یقبلـ هـای  اسـت و شـامل نوبـت    یهمان نوبـت امتحـان   یابالغ شده است، نمره صفر منحصربه مواد امتحان 24/6/1076

 نخواهد بود 

 2/2236/123 یبـه شـماره ابالغـ    14/11/1060تـاری   عـالی  شـورای كمیسـیون معـین    000به استناد مصوبه جلسه  2

در امتحانـات دوره مـذكور برابـر مجـازات      یدانشـگاه شیآمـوزان متخلـف دوره پـ   مجـازات دانـش  » 23/11/1060تاری 

آموزان متخلف مراكـز  مجازات دانش«»( خواهد بود هاییو ن یآموزان گروه متوسطه )حسب مورد در امتحانات داخلدانش

  « توسط خواهد بوددوره م ی)روزانه( در امتحانات هماهنگ همانند امتحانات داخل یدانشگاهشیپ



050      مجموعه مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش 

 

 یالمللنیب یآموزشهای مجتمع امتحانات نامهنییآ

 27/2/7078خیتار 8/078/723 شماره ابالغ ـ 22/2/7078خیتار 606مصوب  جلسه

 هدف - اول فصل

 فیاز وظـا  یو پرورشـ  یآموزشـ هـای  از فعالیـت  یابی، ارزشـ یالمللنیب یآموزش مجتمع در

 نـد رایدر ف آمـوزان دانـش  فعال و مشاركت مجتمع یو اخربخش یرایمنظور كا به كه است معلمان

 رد یپذیم ر انجامیزهای هدف به لین جهت یریادگیو  یاددهی

  آموزاندانش یتیترب و یلیتحص شرفتیمستمر پ یابیارز -1

 ز مطلعین خود و یتیترب و یلیتحص شرفتیپ زانیاز م آموزاندانش ساختن آگاه -2

  فرزندانشان یلیتحص تیوضع از آنان یایاول ساختن

 آموزان دانش در سالمهای رقابت ابتكار و تالش، هیروح پرورش و استعدادها پرورش – 0

 یلیتحص هیپا به آموزاندانش یمنظور ارتقا به الزمط رایش از تحقق نانیاطم حصول -4

 باالتر 

 یمحتوا و تیفیاز ك یابیارزشبرای  ازیمورد ن از اطالعات یقسمت آوردندستهب -3

  جتمعكار م و سیتدر لیوسا ها و، روشیآموزشهای برنامه

های در فعالیت آنان ییراهنما منظوربه آموزاندانش عالئق و استعدادها صیتشخ -6

  ندهیآ

 اتیكل - دوم فصل

 مـاه بهمن دهم تیلغا اول نوبت شود، امتحاناتیبرگزار م نوبت دو در مجتمع امتحانات -1 ماده

 امیـ در ا برگـزار خواهـد شـد     هـر سـال   مـاه خرداد  انیپا تیلغا دوم نوبت و امتحانات

 ریـ دا دوم نوبـت  امتحانـات  در بـود   خواهـد  ریـ دا درسهای كالس اول نوبت امتحانات

  ستین یالزام درسهای كالس بودن

 و دیـ آیمـ  عمـل  به نوبت همان شده سیتدر از مطالب دوم و اولهای نوبت امتحانات -1تبصره

 گردد یم حیمربوط تصح معلمان لهیوس به یامتحان اوراق

 بـا  دوم و در نوبـت  کیـ  بیضـر  بـا احتسـاب   اول در نوبـت  هـر درس  امتحان نمره -2 تبصره

 گردد یم درج در كارنامه 2بیضر احتساب



    051المللی   های آموزشی بیننامه ـ امتحانات مجتمعآیین

 

 یابیارزشـ  هو نمـر  یانیـ پا امتحـان  نمـره  نیانگیـ م در هر نوبـت  هر درس امتحان نمره -2ماده

 شود یم مشخص 23یبر مبنا خواهد بود كه نوبت مستمر همان

 یریادگیهای فعالیت آموز دردانش مشاركت زانیم به توجه با مستمر یابیارزش نمره -1 تبصره

مرتبط های فعالیت ی، بررسیجیتدرهای پرسش ، انجامیدرس فیتكال یبررس قیطراز 

هـا در دفتـر   یابیارزشـ  نیـ ا نمـره  شـود  یم نییتع ر آنیو نظا از كالس ارجخ با درس

 حـداكثر ده  مستمر یابیارزش نمره هاآن اساس بر و خبت معلم یو دفتر خصوص كالس

 3 حـداقل گـردد   امتحانات هر نوبت تحویل مسـئول مدرسـه مـی    یبرگزار از قبل روز

 ابد ییم اختصاص از كالس خارجهای فعالیت به مستمر یابیارزش از نمره نمره

 از تمـام  بـود كـه   خواهد یانیپا امتحان یبرمبنا صرفاً ورماهیشهر نوبت یامتحان نمره -2تبصره

 دخالت در آن دوم مستمر نوبت یابیارزش نمره د ویآیم عمل به یدرس كتاب یمحتوا

 داشت  نخواهد

 از ا انتقالی یمرخص را در صورت یدر دفتر خصوص شده خبتهای د نمرهیبا انمعلم -3 تبصره

 دهند  لید تحویجد معلم به مجتمع قیطر

 از قبـل  مـاه کیـ بار )حـدود   کی حداقل نوبت هر در طول است موظف ر مجتمعیمد -4تبصره

 د ینما مطلع مستمر هر درس یبایارزش جینتا را از یو یآموز و ول( دانشامتحانات

 اسـاس  بـر  توسط معلم و دوم اولهای در نوبت در هر درس آموزاندانش امتحان نمره -3 ماده

در  معلم لهیوسهب نمره نیشود ایم نییتع یانیپا امتحان مستمر و نمره یابیارزش نمره

 ،هر نوبـت  امتحانات روز بعد از خاتمه 13 شود و حداكثریو امضا م ها خبتنمره ستیل

 گردد یم مجتمع دفتر میتسل

 پـس  ماه کیانضباط حداكثر  و نمره یدیو تجد ، دوماولهای نوبت یامتحانهای نمره -4 ماده

 یلیتحصـ  و كارنامـه  مجتمع شده پلمپ در دفتر امتحانات هر نوبت امتحانات از خاتمه

و بـا   یبا جوهر مشك یخوردگو قلم خدشه و بدون جداگانههای در ستون موزانآدانش

 شود یم خبت دقت

و  آمـوزان دانش كارنامه لیذ در نمرات خبت ولئمس و مجتمع ریمد یخانوادگنام و نام -1تبصره

امضـای   بـه  امتحانات یقطع جهینت اعالم از پس ماه کی و حداكثر درج امتحانات دفتر

 گردد یمهر م مجتمع مهر با و رسدیم نمرات خبتول ئمدیر و مس
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 مدارس پرورشوآموزش كلتوسط اداره آموزاندانش یلیتحص و كارنامه دفتر امتحانات نمونه -2 تبصره

 ابـالغ  پـرورش  و آمـوزش  یعـال رایشـو  نیمعـ  ونیسیكم تأییداز  پس و هیاز كشور ته خارج

 شود یم

 یتوسـط فـرد   یلیتحصـ  سال انیپا از پس د حداكثر دو ماهیبا مجتمع دفتر امتحانات -5 ماده

، یشـود بررسـ  یاز كشور مـأمور مـ   خارج مدارس پرورشوآموزش كلاداره یاز سو كه

 گردد  و امضا مسدود، مهر

 اوراق یهـر علتـ   ، بـه هـر امتحـان   از انجـام  پس تههف کی مربوط ظرف معلم چنانچه -6 ماده

 د بهیبا متبوع كلاداره به موضوع گزارش ضمن ر مجتمعینكند، مد حیرا تصح یامتحان

ط رایشـ  واجد از معلمان یكیار یدر اخت حیتصح را جهت یامتحان خود اوراق صیتشخ

 دهد  قرار

 و در مـاه  شـش  مدت به یداخل در امتحانات ماه یور و دی، شهرخرداد امتحانات اوراق -7 ماده

 یشـود  ولـ  یمـ  امحـا  برابر مقررات و سپس یدارنگه سالکی مدت بهنهایی  امتحانات

 شـود و الزم یمـ  محسـوب  یلیتحص و مدارك ها جزنمره یاصل ستیو ل یامتحان دفاتر

 كه یز تا مدتیآموز ندانش یلیتحص كارنامه در ضمنشود   ینگهدار طور دائم به است

 1حفظ گردد  مجتمع در دیبا است نشده یو یول لیتحو برابر مقررات

 و نظافـت  بهداشـت  اصول تیرعا ،رفتار، اخالق آموز بر اساسهر دانش به در هر نوبت -8 ماده

 انضـباط داده  نمـره  کیـ  جتمـع م مقـررات  تیـ و رعا ابیـ حضور و غ تیفی، كیشخص

 یلیتحصـ  در كارنامه یول شودیمنظور نم كل معدل انضباط در محاسبه شود  نمرهیم

 گردد یم درج و دفتر امتحانات

 هیـ كل د كـه یـ آیم دستهب قیطر نیبد یامتحان آموز در هر نوبتانضباط دانش نمره -1 تبصره

از  کیـ هـر  بـرای   انضـباط  نمره کی هر نوبت انیپا یامتحان تبا نمرا همزمان معلمان

 نیـ ا معـدل  دفتـر مجتمـع   ند ینمایم میتسل دفتر مجتمع خود به كالس آموزاندانش

 معاونـان  ر ویمـد ضـمناً   رد یـ گیدر نظـر مـ   انضـباط معلمـان   نمره عنوان را به هانمره

 دفتـر مجتمـع   آمـوز بـه  دانـش  هـر برای  انضباط نمره کی طور مشتركز بهین مجتمع

خواهـد   آموز در هر نوبـت انضباط دانش نمره مذكور، نمره دو نیانگیم كنند یم میتسل

 بود 

                                                                                                                                              
كـه طـی شـماره     01/0/1063مـور    پـرورش وآموزشعالی سومین جلسه شورای و شصت و به استناد مصوبه ششصد 1

 ابالغ شده است  0/4/1063مور  6/722/123
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 انضـباط منظـور   نمـره  ،كننـد یمـ  اسـتفاده  یلیتحص از جهش كه یآموزاندانشبرای  -2تبصره

 گردد ینم

 ر مجتمـع یمـد  یو عملـ  ی، شـفاه یكتبـ  ضو مؤخر در امتحانـات ع نقص دارندگانبرای  -9 ماده

 دروس از امتحـان  لـزوم  د و در صـورت ینمایم عضو فراهم با نقص متناسب یالتیتسه

 یصورت نیشوند  در چنیم معاف ،باشندینم آن انجام قادر به یاز نظر جسم كه یعمل

 امتحـان برای  (یعمل -یباشد )شفاه داشته تحانام دو نوع ،مذكور ا دروسی اگر درس

هـای  نمـر  ،باشـد  یعملـ  صـرفاً  درس شود و اگر امتحـان یم منظور 23 نمره یرعملیغ

 ر و دو نفـر از معلمـان  یمـد  یامضـا  به ایصورتجلسه حالت نیمنظور نخواهد شد، در ا

 دهند و موضـوع یم حیتوض را ادهم نیا مستند به شده انجام التیتسه شود یم میتنظ

 درج آموزاندانش لیقب نیا یلیتحص و كارنامه امتحانات دفتر مالحظات ستون د دریبا

 شود 

 به شود ایسانحهدچار  از آن ا قبلی و امتحانات یبرگزار در زمان یآموزدانش چنانچه -تبصره

 مجتمـع  ریمـد  از طرف كه یمناسب یاند از منشتوینباشد، م نوشتن قادر به كه ینحو

 د ینما استفاده ،شودیم نییتع

 برابـر  یاساسـ  قـانون  در مـذكور  ینـ یدهـای  تیـ اقل آموزاندانش ینید ماتیتعل امتحان -11 ماده

 آنـان  كارنامه و یدر دفاتر امتحان آن و نمره انجام پرورشوآموزش وزارتهای نامهوهیش

 یاسـالم  ینـ ید مـات یدر تعل شركت آموز بهدانش لیتما در صورتناً ود  ضمشیم دیق

 1نخواهد بود  یو شركتبرای  یمنع

 یبهـدار  صیتشخ مؤخر به یماری، بمدرسه به یدسترس مانند عدم یعلل به كه یافراد -11 ماده

ا یـ  شـوند و  وارد مدرسـه  موقع اند بهور نتوانستهاز كش در خارج ا اقامتی ها وآموزشگاه

 طبـق  الزم یسـن ط رایشـ  تیـ بـا رعا  باشد جاد شدهیا آنان التیتحص ادامه در ایوقفه

 شوند  وارد مجتمع هیپا نییتع در امتحان شركت توانند بایم یرایاج نامهنییآ

 یدیـ تجد و بـدون  ینـوبت  کی صورت به نامهنییآ نیمفاد ا طبق هیپا نییتع امتحان -1 تبصره

 كننـدگان شركت  آزاد خواهد بود داوطلبان یمواد امتحان عیناً آن یو مواد امتحان است

، 16 مفـاد مـاده   تیـ با رعا شوند كهیم شناخته قبول یشرط به هیپا نییتع امتحان در
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 لیـ بـا تما  یمـردود  صورت نباشد و در 13تر از كم دروس ریدر سا آنان یامتحان نمره

 آورد  عملهب تر امتحانینایپ هیپا در یتواند از ویم ، مجتمعداوطلب

و  امتحانـات  دفتـر  ورماهیشـهر  سـتون  در شـدگان  قبـول  هیـ پا نییتع امتحان نمرات -2تبصره

 نیـ ا 11 مـاده  بـه  اشـاره  بـا  نامـه یمعرفـ  شود  شـماره یم خبت آنان یلیتحصكارنامه 

 شود ی، مهر ممهر مجتمع با ریمد یامضا از پس و درج مالحظات ستون در نامهینیآ

 آموزدانش یلیتحص هیپا نییمنظور تعصرفاً به ماده نیا اساس بر هیپا نییتع امتحان -3 تبصره

 ندارد  یگرید ارزش باشد ومی لیتحص ادامه و مجتمع ورود به جهت

 بود  خواهد خود خاص مقررات تابع المللنیب پلمید امتحانات -12 ماده

 به ید و وریشهر خرداد، نوبت سه در رانیا یالمللنیب مجتمع دوازدهم سال امتحانات -13ماده

 برنامـه  مینظـ ت و هیـ ته د یـ آیمـ  عمـل هبـ  یدرس كتاب یمحتوا از تمامنهایی  صورت

و  سـنجش  كـل توسـط اداره  امتحانـات  یبرگـزار  بر نظارت و سؤاالت یطراح، یامتحان

 اعطا خواهد شد  پلمید مدركط رایش نیواجد به رد یگیم انجام یابیارزش

 زیـ ر و دوازدهـم  سـال  آمـوزان دانـش  مشخصـات  فهرست است موظف ر مجتمعیمد -1 تبصره

 نمـره  مسـتمر و  یابیو ارزشـ  یعملـ  و یشفاه دروس ، نمراتاول نوبت یانامتح نمرات

 كـل اداره بـه نهایی  امتحانات شروع از قبل هفته کی حداكثر را آنان از کی انضباط هر

 دارد  كشور ارسال از خارج مدارس پرورش و آموزش

 امتحـان  نمـره  بود كه خواهد مستمر موخر یبایارزش نمره یشرط بهنهایی  امتحان در -2تبصره

 نباشد  كمتر از هفت یانیپا

سنجش و  كلتوسط اداره اوراق حیو تصحنهایی  امتحان یبرگزار نحوه دستورالعمل -3 تبصره

و  هیـ ته كشور از خارج مدارس پرورشوآموزش كلاداره یهمكار با یلیتحص یابیارزش

 شود یم ابالغ پرورشوآموزش ریوز تأییداز  پس

ـ یا یالمللـ نیبهای مجتمع در كه یآموزاندانش -4تبصره  نـد ینمایمـ  لیتحصـ  یخـارج  و یران

 دوره یطـ  با ،قیتطب از پس توانندیم نشوند یالمللنیب لمیدپ افتیدر به موفق چنانچه

ـ یا پلمیـ د و مدرك شركت هماندیباق دروس در امتحانات ،آموزش كسالهی  مجتمـع  یران

 ند ینما افتیرا در یالمللنیب

 در امتحانات یقبولط رایش -سوم  فصل

 ر باشد:یزط رایش رایدا شود كهیم شناخته قبول در خردادماه یآموزدانش -14 ماده

 نباشد  كمتر از ده یو كل معدل - الف
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 كمتر از ده بیضر بدون یاز مواد درس کی چیاو در ه دوم نوبت یامتحان نمره - ب

 نباشد 

 نباشد  03كمتر از  یاز مواد درس کی چیدر ه یو انهیسال نمرات - ج

 خواهـد  دوم نوبـت  نمره برابر دو و اول نوبت نمره جمع حاصل درس هر انهیسال نمره -1تبصره

 بود 

 جز نمره )به دروس همه انهیسال نمرات از مجموع است آموز عبارتدانش كل معدل -2 تبصره

  هیپا آن یبرابر تعداد مواد درس بر سه میانضباط( تقس

 مـردود  باشـد  7 از كمتـر  دوم نوبـت  امتحانات از پس یو كل معدل كه یآموزدانش -15 ماده

 شود یم شناخته

ـ  باشـد  7حـداقل  خردادمـاه  امتحانـات  از پس او كل لمعد كه یآموزدانش -16ماده  نمـره  یول

 دهینرسـ  یقبول نصاب حد به یدروس ای درس در یو انهیسال نمره ای دوم نوبت امتحان

 دروس ایـ  درس آن امتحـان  در ورماهیشـهر  در دیـ با و شـود یم شناخته دیتجد ،باشد

 گـردد یم درج دو بیضر با یدیتجد ستون رد ورماهیشهر یامتحان نمرات  كند شركت

 صـورت  در و محاسـبه  كـل  معـدل  در دروس ای درس همان خردادماه نمره یجا به و

 شود یم شناخته قبول 14 ماده ب و الفهای در بند مندرجط رایش احراز

 امتحانـات  د كـه شـو یبرگـزار مـ   یمحلـ  همـان  آمـوز در دانـش  هر یدیتجد امتحان -17 ماده

 یآمـوز دانـش  سرپرسـت  ای یول اقامت محل كهیصورت در  است دهیگذران را خردادماه

 اخـذ پرونـده   توانـد بـا  یآمـوز مـ  ابد، دانـش ی رییتغ یدیتجد امتحانات یبرگزار از قبل

 مربـوط و  مجتمـع  ( ازیدیـ تجد مواد و مشخصات ی)حاو دارعكس یو گواه یلیتحص

 گر منتقـل ید یرانیا مجتمع به كشور، از خارج مدارس پرورش و آموزش كلاداره تأیید

 د ینما شركت ماندهیباق امتحانات در و

ـ  ( باشد13) ده حداقل ورماهیشهر ایخرداد  در یو كل معدل كه یآموزدانش -18 ماده  در یول

ـ   (12) دوازده حـداقل  یو كل معدل ای و از ده كمتر نمره درس کی در دو  یباشـد ول

 شود یم شناخته د، قبولینما كسب از ده كمتر نمره درس

 14 مـاده  احـراز بنـد ج   شـرط  بـه  خردادمـاه  در مـاده  نیا مفاد از آموزدانش استفاده -1تبصره

  است بالمانع

 مـاده  نیـ ا مفـاد  از بار (2) دو درس هر در یلیتحص دوره کی در تواندیم آموزدانش -2تبصره

 د ینما استفاده
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 واستفاده از مفاد این ماده در ستون مالحظات دفتـر امتحانـات و كارنامـه تحصـیلی      -3تبصره

 شود یم درج، نامخبت نامهیمعرف

 داشـته  رموجهیغ بتیغ یدرس دوم ای اول نوبت یانیپا امتحان در یآموزدانش چنانچه -19ماده

 نیانگیـ از م درس آن در یو نمره شود ویم محسوب صفر درس آن یانیپا نمره باشد،

 شد  خواهد نییتع صفر نمره و نوبت مستمر آن یابیارزش نمره

 در صفر نمره داشتن منزله بهنهایی  امتحان جلسات در رموجهیو غ از موجه اعم بتیغ -تبصره

  است یدرس ماده آن امتحان

 نمـره  دروس تمام ای و چند ،کی در اول نوبت در موجه بتیغ علت به كه یآموزدانش -21ماده

 ایـ  درس یامتحـان  نمرات یجا به یو دوم نوبت یامتحان نمرات باشد نداشته یامتحان

  گرددیم منظور ،نداشته یناامتح نمره هاآن در كه یدروس

 یدرسـ  مواد تمام ای و چند ،کی از دوم نوبت در موجه بتیغ علت به كه یآموزدانش -21 ماده

 ایـ  درس آن، لیـ ذ تبصـره  و 23 ت مـاده یـ رعا بـا  تواندیم باشد نداشته یامتحان نمره

 نچهچنا شود  جهینت اعالم خردادماه یقبولط رایش برابر و دهد را امتحان مربوط دروس

 بـدون  نكنـد،  شـركت  موجه نیبیغا امتحانات در از دروس یبرخ ایدر تمام  آموزدانش

 ایـ  درس درامتحـان  ورماهیشـهر  در یدیتجد آموزاندانش ، همراه سایرمعدل محاسبه

 ریسـا  هماننـد  آمـوزان دانـش  لیقب نیا جهینت اعالمشركت خواهد كرد   مربوط دروس

 یدی خواهد بود تجد آموزاندانش

 تمـام  ای و چند ،کی در دوم و اولهای نوبت در موجه بتیغ علت به كه یآموزدانش -22 ماده

 آن لیـ ذ تبصـره  و 23 مـاده  تیرعا تواند بایم باشد نداشته یامتحان نمره یمواد درس

 بـدون  آمـوزان دانـش  لیـ قب نیا مأخوذه نمرات دهد  امتحان مربوط را دروس ای درس

ط رایشـ  برابـر و  گـردد یمنظور مـ  دوم نوبتبرای  2 بیضر با و اول نوبتبرای  ،بیضر

 در از دروس یبرخ ای تمام آموز دردانش چنانچه شود یم جهینت اعالم خردادماه یقبول

 آمـوزان انـش د ریسـا  همراه ،معدل محاسبه بدون نكند، شركت موجه نیبیغا امتحانات

بـرای    كـرد  خواهـد  مربوط شركت دروس ای درس امتحان در ورماهیشهر در یدیتجد

 نوبـت بـرای   بیضر بدون آموزاندانش لیقب نیا ماه وریشهر نمره، كل معدل محاسبه

 ریهماننـد سـا   آنـان  جـه ینت اعـالم  و گرددیمنظور م دوم نوبتبرای  2 بیضر با و اول

 بود  خواهد یدیتجد آموزاندانش
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دوم و  نوبـت  یاز مواد درس کیچیه امتحانات نتواند در موجه عذر با یآموزاگر دانش -23ماده

 باشـد،  نداشـته  ایـ  داشته نمره اول نوبت در نكهیاز ا نظركند، صرف شركت ورماهیشهر

 دد گریم محسوب یلیتحص وقفه یوبرای  یلیتحص سال آن

 از قبـل  و نـام خبـت  از بعـد  یزمـان  فاصـله  در موجـه  عـذر  بدون یآموزدانش چنانچه -24ماده

 مسـتمر  یابیارزشـ  نمره كه چند كند هر ترك را مدرسه ،اول نوبت امتحانات یبرگزار

 یمـردود  كارنامـه  و شـده  یتلق لیتحص ترك یوبرای  یلیتحص سال آن ،اشدب داشته

 موجه عذر بدون اول نوبت امتحانات یبرگزار از بعد یآموزدانش اگر و گرددینم صادر

 وریشـهر  و دوم نوبت یمواد درس امتحانات از کیچیه در نتواند ای كند ترك را مدرسه

 گردد یم صادر یمردود كارنامهیوبرای  یلیتحص سال آن ،دینما شركت

 بـت یغ یدرسـ  ا چند مادهی کیدر  ورماهیشهر ای خرداد امتحان در كه یآموزشدان از -25ماده

 بـا  هماهنـگ  و در امتحانـات  مدرسـه  رایشـو  تأییدبا  یداخل در امتحانات ،كند موجه

 پس هفته دوتا  از كشور خارج مدارس پرورشوآموزش كلاداره خاص ونیسیكم تأیید

 د یآیم عملهب امتحان دروس ای درس آن از امتحانات، امیا انیپا از

 تئـ هی رئـیس  بـا موافقـت   ورماهیشـهر نهـایی   امتحـان  موجـه  نیبیاز غا اخذ امتحان - تبصره

 خواهد بود  بالمانع ممتحنه

صـورت   در تواننـد یمـ  ورماه،یشـهر  و خـرداد  متفرقـه  یداخل امتحانات موجه نیبیغا -26ماده

 از كشور، تـا دو هفتـه   خارج مدارس پرورشوآموزش كلاداره خاص ونیسیكم تموافق

  كنند مربوط شركت ا دروسی درس امتحانات، در امتحان امیا انیپا از پس

 خـود  یولـ  یكتبـ  یتقاضـا  بـا  و ریـ زط رایش تیرعا با برجسته و یساع آموزاندانش -27 ماده

 صـورت  بـه  تیـ موفق صـورت  ، درداده امتحـان  بـاالتر را  هیـ پا ماهوریشهر توانند دریم

 ابند ی ارتقا یبعد هیپا به یجهش

 13 نمره حداقل دروس هیكل در و 16 آنان كل معدل خرداد حداقل امتحانات در -الف

 باشند  نموده كسب

 دروس هیكل در 16 معدل لحداق كسب بر عالوه (ی)جهش ورماهیشهر امتحانات در -ب

 ند ینما كسب 13 نمره حداقل

 یلیتحص جهش تواند ازیبار م فقط دو مجتمع در لیتحص طول آموز دردانش هر -ج

 د ینما استفاده

 كارنامـه  و دفتـر امتحانـات   ورماهیشـهر  سـتون  در یجهش امتحان شدگانقبول نمرات -تبصره

 شود یامضا م و مهر نامهنییآ نیا 27 ماده مفاد به ذكر استناد با و خبت یلیتحص
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 خواهـد  امتحانات جهینت از اعالم روز پس 3حداكثر  یامتحان نمرات به اعتراض مهلت -28ماده

 بود 

 ار معلمیاخت دنظر دریتجد جهت را معترضان یامتحان اوراق است موظف مجتمع ریمد

 با شده دنظریتجد ورقه نمره قرار دهد، درس همان معلمان گر ازینفر د کی مربوط و

 نظر نظر،اختالف صورت در گردد ویم تأیید دنظر كنندهیتجد علمم و مربوط معلم یامضا

  االجرا استالزم و یقطع و كننده نییتع واجد شرط سوم معلم

 رمواردیسا - چهارم فصل

 دوره یداخلـ  امتحانات متخلفان مطابق پنجم تا اولهای هیپا امتحانات در لفانمتخ با -29ماده

 یداخلـ  امتحانـات  متخلفـان  مطـابق  هشتم تا ششم امتحانات در متخلفان با و ییابتدا

 متخلفـان  مطـابق  ازدهمیـ  تـا  نهـم های هیپا امتحانات در متخلفان با و ییراهنما دوره

 ( مطـابق نهـایی ) دوازدهـم  سـال  امتحانـات  در متخلفان با و متوسطه یداخل اناتامتح

 شود یرفتار م پرورشوآموزش یعالرایشو مصوب متوسطهنهایی  امتحانات متخلفان

بـر  پـرورش  وآمـوزش صدور مجـوز از سـوی وزارت    صورت در آزاد داوطلبان امتحانات -31ماده

برگـزار   ریـ زهـای  بنـد  تیـ رعا با مربوط وهای و دستورالعمل نامهینیآ نیا مفاداساس 

 شود یم
تحصیلی  سال ضمن التیناظر بر تحص كه نامهنییآ نیاز ای هایتبصره و مواد -الف

 شد  آزاد نخواهد داوطلبان شامل ،استآموزان دانش

 د یآیم عملبه یدرس كتاب یمحتوا تمام آزاد از داوطلبانبرای  دوم نوبت امتحان -ب

 شود یمستمر منظور نم یابیارزش آزاد نمره داوطلبانبرای  -ج

انضباط منظور  نمره آنانبرای  و بوده معاف ورزش درس امتحان از آزاد داوطلبان -د

 شود ینم

 ورماهیشهر توانند دریم نامهنییآ نیا 27 در ماده مندرجط رایش آزاد واجد داوطلبان -ه

باالتر  هیپا مذكور به در ماده احراز ضوابط مندرج صورت در و شركت یجهش امتحان در

 ند بای ارتقا

نامـه  ینآیـ  در منـدرج  نامخبت یسنط رایش تیرعا با یمردودهای سال تعداد حداكثر -31ماده

 ازدهمیـ تا  و نهم دو سال ،تا هشتم اول یلیتحصهای هیاز پا کی هر در مدارس یرایاج

توانـد  یآمـوز مـ  وجود ندارد و دانش هیتكرار پا دوازدهم در كالس بود  خواهد سال کی

 د ینما بعد شركت سال ماه یخود در د ماندهیباق دروس در امتحان
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 ریسـا  تیـ رعا بـا  ،اسـت  شـده  قبـول  كه ایپایه درهمان آموزانمجدد دانش نامخبت -32 ماده

 1 است مجاز متفرقه صورت بهصرفاً ط رایش

تصویب كمیسـیون معـین   مواد درسی در هر پایه تحصیلی و نوع امتحان هر درس به -33ماده

 رسد یم پرورشوآموزش یعالرایشو

♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦ 

                                                                                                                                              
 اجرایی مدارس نامهآیین 07به استناد ماده  1
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یخارج عاتبا ژهیو یرانتفاعیغ مدارس سیتأس نامهینیآ  

 2/2/7078خیتار 8/2600/723 شماره ابالغـ  6/8/7078خیتار 627مصوب  جلسه

 مناسـب هـای  فرصت نیمنظور تأم شود بهیم داده اجازه پرورشوآموزش وزارت به -1ماده

 ژهیـ و یرانتفـاع یغ مدرسـه  سیصدور مجـوز تأسـ   به نسبت یخارج اتباع فرزندانبرای  یلیتحص

 كند  اقدام یخارج اعاتب

 مربـوط بـه  هـای  نامـه نییـ و آ یدرسـ های ، برنامهیلیتحص ، مقاطعیآموزش نظام -2 ماده

 ،خواهـد بـود   جهـان  یآموزشـ های از نظام یكی مطابق آن اتیكل كه یخارج اتباع ژهیو مدارس

 رسد یم نامهنییآ نیا 6 ماده تهیكم تأیید به شنهاد ویپ توسط مؤسس

 از کیـ  هـر  را در مدرسـه  یهفتگـ  از برنامه ساعت 4حداقل است موظف مؤسس - تبصره

 دهد  اختصاص رانیا یاجتماع ماتیتعل و یفارس زبان آموزش به یلیتحصهای هیپا

 :صدور مجوزط رایش -3 ماده

 باشد  یرانیا مؤسس -1

 بـه  یخارج اتباع ژهیو مدرسه سیتأسبرای  مؤسس تیو صالح مدرسه سیتأس ضرورت -2

 باشد  دهیرس امور خارجه وزارت تأیید

 نباشد  ریمغا پرورشوآموزش یعموم مقررات و نیبا قوان مدرسه یدرسهای برنامه -0

 نخواهند بود  یرانیا آموزاندانش رشیو پذ نامخبت مجاز به مدارس گونهنیا -4ماده

 نسـبت  پرورشوآموزش تواند با اخذ مجوز از وزارتیم مؤسس ییدر موارد استثنا - تبصره

 تـه یكم تأییـد  د بـه یـ با ییاستثناط رایش مربوط به دستورالعمل كند  اقدام یرانیفرد ا نامخبت به

 برسد  نامهنییآ نیا 6 ماده

 از ادامـه  كـه  یخارج اتباع ژهیو مدارس آموزاناز دانش دسته آن یلیتحص مدارك -5 ماده

شـرط دارا   بـه  ،باشـند  یرانیا در مدرسه لیتحص به لیما و شده منصرف مدارس نیدر ا لیتحص

 نامـه نییبرابر آ پرورشوآموزش وزارت تأییداز  ، پسیرانیا در مدارس لیتحص ادامهط رایش بودن

 خواهد شد  یابیارزش ،یخارج یلیتحص مدارك یابیارزش

 كـه  یخـارج  اتبـاع  نیرا از بـ  مـدارس  گونـه نیا كاركنان ر ویتواند مدیم مؤسس -6 ماده

 د ینما انتخاب یرانیا اتباع نیهستند و همچن رانیكار در ا مجوز رایدا



    061ـ تأسیس مدارس غیرانتفاعی ویژه    نامهآیین

 

 خواهد كرد  نظارت مدارس هگوننیا تیفعال بر پرورشوآموزش وزارت -7 ماده

 ،سیتأسـ  صـدور مجـوز   ،یخـارج  اتبـاع  ژهیـ و مـدارس  مشكالت یبررس منظوربه -8 ماده

 ،پـرورش وآمـوزش  یعمـوم  بـا مقـررات   مدرسههای برنامه رتیمغا عدم صی، تشخمدرسهانحالل

 مركب ایكمیته نامهینیآ نیا ییرااج دستورالعمل یرسبر و هیشهر زانیدر مورد م یریگمیتصم

 1شود:یم لیتشك پرورشوآموزش یعالرایشو رخانهیر در دبیز از افراد مشروحه

 یو ا معاونی یعالرایشو ركلیدب -1

 یالمللنیب یعلمهای دفتر همكاری ركلیمد -2

 از كشور خارج مدارس ركلیمد -0

 جهامور خار وزارت ندهینما -4

 یآموزش معاونت ندهینما -3

 بـا  آن و مصوبات افتهی تیعضو رسم 0با حضور  یخارجاتباع ژهیو مدارس تهیكم -تبصره 

 معتبر خواهد بود  موافقرأی  0

♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦ 

                                                                                                                                              
 پرورش، تركیب اعضا و شرح وظایف كمیته اصالح شد وعالی آموزششورایهای به استناد آیین نامه كمیسیون 1



064      مجموعه مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش 

 

 یخارجاتباع ژهیو یرانتفاعیغ مدارس سیتأس نامهینیآ یرایاج دستورالعمل

  26/2/7072خ یتار یژه اتباع خارجیو غیر انتفاعی ه مدارستیكم 2مصوب  جلسه

 2/0/7072خیتار8/878/723شماره ابالغ 

   فیتعر - 1

 هبـ  ودشـ یمـ  دهیـ نام «مدرسـه » دسـتورالعمل  نیدر ا هك یخارج اتباع ژهیو یرانتفاعیغ مدرسه

 رانیا یاسالم یرجمهو میمق یخارج اتباع فرزندانبرای  یلیتحص جاد فرصتیا منظور

 یالعــرایشــو مصــوب نامــهنییــآ مطــابق آمــوزاندانــش یایــاول مشــاركت قیــطر از

 شود یم اداره و سیتأس دستورالعمل نیا وپرورش وآموزش

 مؤسسط رایش -2

  رانیا یاسالم یجمهور تیتابع -2-1

 یاساسـ  قـانون  و هیـ فقتیـ وال و یماسـال  احكـام  بـه  یعملـ  التـزام  و اسالم به اعتقاد -2-2

  رانیا یاسالم یجمهور

  شهرت حسن رایدا -2-0

 قـانون  بـه  ، التـزام یاساسـ  در قـانون  شـده  شناخته انیاز اد یكی به نینیدر مورد متد -تبصره

  است یكافیاساس

  نیمانند منافق یرقانونیا غیو  منحرفهای ، گروهکگذشته میرژ به یوابستگ عدم -2-4

 سن  سال 03 حداقل و تأهل داشتن -2-3

  آن ا معادلی سانسیل یلیتحص مدرك حداقل بودن دارا -2-6

  یا فرهنگی یآموزش سابقه سال سه حداقل بودن دارا -2-7

 مؤسسهای تیو مسئول فیوظا -3

از  خـارج  مـدارس  پرورشوآموزش كلاز اداره مدرسه سیتأس صدور اجازه درخواست -0-1

  الزم مدارك لیو تحو كشور و ارائه

  مدرسه سیتأس در مورد ضرورت امور خارجه وزارت هیتأییداخذ  -0-2
 



    065نامه ـ دستور العمل اجرایی آیین نامه تأسیس مدارس غیرانتفاعی   آیین

 

و  یو درسـ  یآموزشـ هـای  ، برنامـه یلیتحصـ  مقـاطع  ،یآموزش شنهاد نظامیو پ هیته -0-0

بود  خواهد جهان یآموزشهای از نظام یكی مطابق آن اتیكل كه مدرسه مربوط بههای نامهینیآ

 یرانتفـاع یغ مدارس تهیكمنهایی  تأیید از كشور جهت خارج مدارس پرورشوآموزش كلاداره به

  یخارج اتباع ژهیو

  مدرسه تعهدات انجام جهت الزم یاعتبار مال نیتأم -0-4

 و ی، آموزشـ یبهداشـت  ،ی، فنـ یمنی، ااز لحا  تملک كه مناسب و محل مكان یمعرف -0-3

 از كشور باشد  خارج مدارس پرورشوآموزش كلاداره تأییدمورد  الزم لیوسا و زاتیتجه
 از كشـور  خارج مدارس پرورشوآموزش كلاداره به مدرسهبرای  مناسب شنهاد نامیپ -0-6

  یخارج اتباع ژهیو یرانتفاعیغ مدارس تهیتوسط كم آننهایی  تأیید جهت

 از كشـور  خـارج  مـدارس  پرورشوآموزش كلاداره به مدرسه كاركنان ر ویمد یمعرف -7-0

  صدور ابالغ و تأیید جهت

 غالو اشـت  مجـوز اقامـت   مدرسـه  كاركنـان  و ریمـد  یمعرفـ  از د قبلیبا مؤسس -1تبصره

 باشد  ربط اخذ كردهیذ خود را از مراجع یارجخ كاركنان

 كـل اداره صیتشـخ  بـه  را خـود  تیصـالح  مدرسـه  اركنـان ك از کی هر چنانچه -2تبصره

 لغو خواهد شد  یو كار به اشتغال بدهد اجازه از كشور از دست خارج مدارسآموزش و پرورش 

 از خـارج  مدارس پرورشوآموزش كلاداره به یلیتحص هیهر پا هیشهر زانیشنهاد میپ -0-6

  یخارج اتباع ژهیو یرانتفاعیغ مدارس تهیكمنهایی  تأییدو  یبررس كشور جهت

  مدرسههای فعالیت یكل انیجر حسن بر نظارت -0-2

 در دفتـر  كـه  پـرورش وآمـوزش  بازرسـان  و تـذكرات  مستمر از نظرات اطالع كسب -0-13

  مشكالت حل ها ویینارسا در رفع موقع به شود و اقدامیم خبت مدرسه یبازرس

 ر مدرسهیمدط رایش -4

  سن سال 03حداقل و تأهل داشتن -4-1

 آن  ا معادلی سانسیل مدرك حداقل بودن دارا -4-2

  یا فرهنگی یآموزش سابقه سال سه بودن حداقل دارا -4-0

 شود  فهیوظ انجام مانع كهیطوربه عضو نقص نداشتن روان و سالمت از یبرخوردار -4-4

 خواهد بود  زن دخترانه مدارس ریمرد و مد پسرانه ر مدارسیمد -4-3

 آموزاندانش مربوط به مقررات -5

 رانیـ در ا آنان اقامت كه است یخارج آموزاندانش رشیپذ و نامخبت مجاز به مدرسه -3-1

 باشد  دهیربط رسیذ مراجع تأیید به



066      مجموعه مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش 

 

 یرانتفـاع یغ مـدارس  تـه یتواند با اخذ مجـوز از كم یم مؤسس ییدر موارد استثنا - تبصره

 د ینما اقدام یرانیفرد ا نامخبت به نسبت یخارج اتباع ژهیو

 اخـذ  مدرسه بـا  محل در نامخبت و است ریمد عهدهبه آموزاندانش نامخبت تیمسئول -3-2

 كـل اداره یازسـو  سـاله  همـه  كـه  یدسـتورالعمل  اسـاس  بـر  و معتبر یلیتحص و یتیهو مدارك

  ردیپذیم انجام ،شودیم از كشور ابالغ خارج مدارس پرورشوآموزش

 را در معـرض  مصوب هیشهر زانیو م سیر مجوز تأسیتصو است موظف ر مدرسهیمد -3-0

 ا قراردهد ید اولید

 هیشهر آموزاندانش ایندارد و اول نامخبت نقد در هنگام پول افتیدر حق ر مدرسهیمد -3-4

 مدرسـه  را بـه  د آنیو رسـ  ز نمـوده یـ وار مدرسه یرسم حساب به بانک قیرا صرفاً از طر مصوب

 دهند یم لیتحو

 آمـوزان دانـش  هیـ كلبرای  یلیتحص سال از شروع قبل و نامخبت نید در حیبا همدرس -3-3

 د یر صادر نمایز نكات تیبا رعا یلیتحص كارت

  ای هشناسنام مشخصات درج - الف

  مهر مدرسه ممهور به عكس الصاق - ب

  آموزدانش و كالس یلیتحص هیپا درج - ج

 بـا موافقـت   یحـ یتفر و یتـ ی، تربیعلمهای د و گردشیبازد جهت آموزانانشد اعزام -3-6

  است بالمانع آموزانا دانشیاول یكتب تیاز كشور و رضا خارج مدارس پرورشوآموزش كلاداره

 یآمـوزان دانش یلیتحص مدارك نیو همچن یآموزشهای دوره انیپا یلیتحص مدارك -3-7

 كـل را دارنـد توسـط اداره   یخـارج  ر مـدارس یسا به ا انتقالی كشور خود و به قصد مراجعت كه

 خواهد شد  تأییداز كشور  خارج مدارس پرورشوآموزش

 در مـدارس  لیتحصـ  ادامـه  و نامخبت به لیتما كه یآموزاندانش یلیتحص مدارك -تبصره

 خواهد شد  یابیارزش یخارج یلیتحص مدارك برابر ،باشند داشته یرانیا

 آراسـته  یظاهر رایدا و و رنگ، ساده د از نظر دوختیبا آموزاندانش و حجاب لباس -3-6

 باشد  مدرسه یتیو ترب یط آموزشیبا مح متناسب و

 یعموم مقررات -6

 هـر  در و امتحانـات  یرسم آموزش خواهد بود  دوره مهرماه اول یلیتحص سال شروع -6-1

 ژهیو یرانتفاعیغ مدارس تهیكم و مصوب مؤسس یشنهادیپ یآموزش نظام مطابق یلیتحص سال

 بیتصـو  بـه  یگـر ید میتقـو  شـنهاد مؤسـس  یپ بـه  كه یخواهد بود، مگر در موارد یخارج اتباع

 مذكور برسد  تهیكم
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 جـز در  در مدرسـه  كاركنـان  ریو سـا  ، معلمـان اونانر، معیمد حضور یرسم در اوقات -6-2

 است  ی، الزامشده مجاز شناخته برابر قانون كه یموارد

 شود یم میتنظ مصوب یو هفتگ یدرس ساعات با جداول مطابق كار مدارس برنامه -6-0

 ژهیـ و یفـاع رانتیغ مـدارس بـرای   رانیـ ا یاسـالم  یجمهـور  یرسـم  التیتعط تیرعا-6-4

 است  یالزام یخارجاتباع

 یامـر  انجامبرای  هاناسازم ها ور دستگاهیسا طرف از كه یو كسان ورود افراد متفرقه -6-3

بـا   یهمـاهنگ  از صـرفاً پـس   ،یرسم ناظران و جز بازرسان به ،كنندیم مراجعه مدرسه به خاص

 باشد از كشور مجاز می خارج مدارس پرورشوآموزش كلاداره

 موافقـت  را بـدون  آن زاتیـ تجه و و امكانـات  مدرسه یفضا ستیمجاز ن ر مدرسهیمد -6-6

گـر  یمراكـز د  و هـا ناا سـازم ی ار اشخاصیاز كشور در اخت خارج مدارس پرورشوآموزش كلاداره

 قرار دهد 

 یافتیـ در هیشـهر  زانیم است ور موظفاز كش خارج مدارس پرورشوآموزش كلاداره -6-7

 یرانتفـاع یغ مـدارس  تهیكم به میمنظور اخذ تصم را به ر با مصوبهیو موارد مغا را كنترل مدرسه

 د ینما گزارش یخارج اتباع ژهیو

جـز   بـه  ستیر نیغ به ا انتقالی یواگذار قابل وجهچیه به مؤسس نام به مجوز صادره -6-6

 رسد یم یخارج اتباع ژهیو یرانتفاعیغ مدارس تهیكم بیتصوبه كه یموارد در

 انیـ پا حـداكثر تـا   كار مدرسـه  ، ادامهمؤسس تیصالح ا احراز عدمی فوت در صورت -6-2

 ریمـد  كامل تیاز كشور و مسئول خارج مدارس پرورشوآموزش كلاداره با نظارت یلیتحص سال

 تـه یكم یریـ گمیتصم منوط به یبعد در سنوات مدرسه كار ادامه ر خواهد بود یپذامكان مدرسه

  است یخارج اتباع ژهیو یرانتفاعیغ مدارس

 لیـ از خـود را )از قب یـ مـورد ن  یپرورش و یآموزش یدفاتر رسم است موظف مدرسه -6-13

 و پلمـپ  یگـذار از كشـور شـماره   خارج مدارس پرورشوشآموز كل( توسط ادارهآمار، امتحانات

 كند 

 یكمـ  و یفـ یك تیاز وضـع  یگزارشـ  یلیتحصـ  سـال  انیدر پا است موظف مؤسس -6-11

 د ینما كشور ارسال از خارج مدارس پرورشوآموزش كلاداره را به مدرسه

 یامور مال مربوط به مقررات -7

 از: عبارتند یخارج اتباع ژهیو یرانتفاعیغ مدارس یلما منابع -7-1

  رمنقولیغ و از منقول اعم مؤسس هیاول هیسرما - الف

  آموزاندانش ایاز اول یافتیدر هیشهر - ب
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   منابع ریاز سا یافتیدرهای كمک - ج

 مدرسـه  یبـانك  حساب د بهی( بایافتیدرهای و كمک هی)شهر مدرسههای درآمد هیكل -7-2

 شود  نهیر هزیاز افراد ز مركب یراینظر شوتحت مقررات تیبا رعا ز ویوار

  مؤسس - الف

  ر مدرسهیمد - ب

 معلمان  ندهینما - ج

  آموزانا دانشیاز اول ندهیدونفر نما -د 

 مـذكور بـا   از حسـاب  داشتباشد  بر ییامضا سه یبانك حساب رایدا یستیبا مدرسه -7-0

 رایشـو  یو اعضـا  خواهد گرفـت  ا( صورتیاول ندهینما و «خابت امضا با»ر یمد ،)مؤسس امضا سه

  خواهند داشت مشترك تیها مسئولنهیهز انجام مذكور در قبال

 خبـت  سـه مدر و در دفتر اموال یگذارد شمارهیبا ییو اهدا شده یداریخر اموال هیكل -7-4

 شود 

از  و پـس  هیـ را ته و كـل  روزنامه دفتر یستیبا یخارج اتباع ژهیو یرانتفاعیغ مدارس -7-3

 ند ینما اقدام یرایامور اقتصاد و دا وزارت قیاز طر آن پلمپ به نسبت صفحات یگذارشماره

 شود  خبت ید در دفتر رسمیبا مدرسه یو پرداخت یافتیدر وجوه هیكل -7-6

 و تخلفات نظارت مربوط به مقررات -8

 كنـد و  آگـاه  یمـوارد انضـباط   بـه  خود را نسـبت  همكاران است موظف مدرسه ریمد -6-1

 اقـدام  و اطـالع  را جهـت  مراتـب  تخلف مشاهده صورت را تذكر دهد و در یبدن هیتنب تیممنوع

 دهد  كشور گزارش از خارج مدارس پرورشوآموزش كلاداره و مؤسس به الزم

 عهـده در سراسـر كشـور بـه    یخارج اتباع ژهیو یرانتفاعیغ عملكرد مدارس بر نظارت -6-2

 از كشور خواهد بود  خارج مدارس پرورشوآموزش كلاداره

و  یبازرسـ  و یكلـ  نظـارت  بـر  عـالوه  كشور از خارج مدارس پرورشوآموزش كلاداره -6-0

 د ینمایم یدگیز رسیمربوط ن اتیشكا به دستورالعمل نیا مذكور در فیگر وظاید انجام

 رفتار خواهد شد  مقررات طبق نیر با متخلفیز بروز موارد تخلفات درصورت -6-4

 یاسیو س یاخالق تخلفات -الف

  رانیا یاسالم یجمهور نظام ر با مصالحیمغا اعمال ارتكاب -1

  یشغل و شرافت تیثیو ح یعموم عفت خالف اعمال ارتكاب -2

 یو ادار یآموزش تخلفات - ب

  فیوظا در انجام یانگارسهل و ا اهمالی یكاركم -1
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  واقع خالف یا صدور گواهی گزارش -2

  درس كالس رموجهیغ لیتعط -0

  یلیتحص سال گذاشتن و ناتمام ناقص -4

  یاضاف وجه افتیدر -3

  یو انضباط یآموزش مقررات تیرعا عدم -6

 مختلط های كالس لیتشك -7

 اتبـاع  ژهیـ و یرانتفـاع یغ مـدارس  تهیكم موافقت ر بدونیغ به مدرسه یواگذار ای انتقال -6

  یخارج

 ا اعتبـار اجـازه  یـ و  بـوده  كـار در مدرسـه   بـه  اشتغال فاقد اجازه كه یافراد بكارگماردن -2

  است ها لغو شدهكار آن به اشتغال

 ریمعتبــر و ســا یو اقــامت یتیهــو فاقــد مــدارك یخــارج آمــوزاناز دانــش نــامخبــت -13

  الزمط رایش فاقد آموزاندانش

 مجـازات  اعمـال  ،یخـارج  اتبـاع  ژهیـ و یرانتفـاع یغ مـدارس  تخلف زانیبا م متناسب -6-3

هـای  بنـد  از كشـور و  خـارج  مدارس پرورشوآموزش كلاداره برعهده 0و2و1های در بند مندرج

 مذكور انجام كلاداره قیطر از ،یخارجاتباع ژهیو یرانتفاعیغ مدارس تهیكم تأییداز  پس 6و3و4

 خواهد شد 

  یتذكر شفاه -1

  یاخطار كتب -2

  مدرسه معلمان و ر، كاركنانیمد موقت ساختن ربركنا -0

  مدرسه و معلمان كاركنان ر،یمد دائم ساختن بركنار -4

  مدرسه موقت لیتعط -3

 صالح یذ مراجع به متخلف یمعرف لزوم و در صورت سیتأس لغو اجازه -6

♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦ 



071      مجموعه مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش 

 

 مدارس یرایاج نامهنییآ

 7/6/7072 خیتار 8/7377/723 شماره ابالغ ـ 23/0/7072 خیتار 602 مصوب  جلسه

 مقدمه

 شـده  موجب یو اجتماع یفرد یزندگ و توسعه یدر بهساز پرورشوآموزش و نقش تیاهم

ا یـ ، پودهنده رشد یطیمح مدرسه باشند كه انتظار داشته آموزاندانش یاولیاو  جامعه كه است

 یمتعـال  اهـداف  تحقـق  باشـد   آنـان  و خـداداد فرزنـدان   بالقوههای استعداد ورشساز پرنهیزم و

ط رایشـ  از یناشـ هـای  تفاوت ،جوان نسلهای یژگیو و اتیروح به توجه لزوم و پرورشوآموزش

 یمبتنـ  امور مدارس اداره كند كهیم جابیا ،اتمكانو ا منابع تیو محدود یطیمح و ییایجغراف

رمتمركـز و  یغهـای  روشو  یریپـذ انعطـاف  ،ینسـب  ، اسـتقالل یریـ گمیتصـم  قـدرت  شیبر افزا

ها یو توانمند نموده پرنشاط و فعال ا،یرا پو مدرسه یعموم یبتواند فضا باشد تا انهیجومشاركت

 جهـت  نیبـد  سـازد   یمتجلشكوفا و  یخوب را به آموزانو دانش معلمان ،رانیمدهای تیو خالق

 یاساســهــای ا و راهبــردهــاســتیس بــه بــا توجــه مــدارس یرایــاج نامــهنیــیشــد آ دهیــد الزم

 میتنظـ  یبعـد  همـه  مشـاركت  و توسـعه  یمحور مدرسه ،ییتمركززدا از جمله پرورشوآموزش

و  میتعلـ  اهـداف  تحقـق بـرای   یتـر مناسـب  نـه یزم ،مدارس به الزم اراتیاخت ضیگردد و با تفو

 شود  فراهم تیترب

 اتیـ كل اول صلف

 و میتعلـ  نكـ ر نیتـر یو اصل یو آموزش یتیترب ،یاجتماعهای نهاد نیمهمتر از مدرسه -1 ماده

دینـی، اخالقـی، علمـی،    در ابعاد  آموزاندانش حیصح تیمنظور ترب به كه است تیترب

 و یمعنـو  و یروحـ  و رشـد متـوازن   تیاسـتعدادها و هـدا   و كشف یاجتماع ،یآموزش

ــمان ــان یجس ــر آن ــاس ب ــداف اس ــوب اه ــای دوره مص ــه ــوابط و   ،یلیتحص ــر ض براب

 شود یم و اداره سیتأس و پرورش آموزش وزارتهای دستورالعمل

 ریرنظر مدیز آنان یاولیاو  زانآمودانش و با مشاركت كاركنان هیكل یبا همكار مدرسه -2 ماده

هـر یـک از آنـان توسـط      فیوظـا  شرح و مدرسه كاركنان تعداد شود یم اداره مدرسه

 شود یم ابالغ پرورشوآموزش وزارت
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 مدرسههای شورا و ـ اركان دوم فصل

 عبارتند از: مدرسههای و شورا اركان -3 ماده

 ر مدرسهیـ مد1

 مدرسه رایـ شو2

 انیو مرب اولیا ـ انجمن0

 معلمان رایـ شو4

 آموزاندانش رایـ شو3

 ر مدرسهیـ مد1

 رایاجـ  حسـن  مسـئول  منطقـه  پـرورش وآمـوزش  نـده ینما عنـوان  بـه  ر مدرسـه یمـد  ـ4 ماده

 امـور مدرسـه   هیـ در كل باشد ویم مدرسه یو ادار یمال ،یپرورش ،یآموزشهای تیفعال

 از و اسـتفاده  مناسبهای یزیربا برنامه مقررات براساس است دارد و موظف تیمسئول

های تیظرف و اتمكاناز ا یریگو با بهره هاآن یاولیا و آموزاندانش كاركنان، مشاركت

 كنـد،  تـالش  یلیتحصـ  دوره مصـوب  اهـداف  تحقـق  ، جهـت از مدرسـه  خارج و داخل

 و مطلـوب  یفـ یك و رشـد  ارتقـا انگر یـ ب یلیتحصـ  عملكـرد سـال   یابیارز كه ایگونهبه

 باشد  در ابعاد مختلف آموزاندانش

 برنامـه  آمـوزان دانـش  یاولیاو  مدرسه كاركنان مشاركت با است موظف مدرسه ریمد - 5 ماده

 بیتصـو  و بـه  میتنظـ  شپروروضوابط آموزش تیبا رعا ابعاد مختلف را در خود ساالنه

 برساند  مدرسه رایشو

از  یریـ گبهـره  بـا  و یدولتـ  یمـال  از منابع نهیبه استفاده با است موظف مدرسه ریمد - 6 ماده

 مدرسـه  یاعتبـار  منـابع  تیـ و تقو نیریخهای و كمک یمردم یاریاختهای مشاركت

 كند  فراهم مدرسه نامهبر مناسب رایاجبرای  را الزمط رایش

 یسو از كه همكاران فیوظا خود و با شرحهای تیو مسؤل فید با وظایبا ر مدرسهیمد -7 ماده

 شـرح  اسـت  موظـف  ر مدرسـه یآشنا باشد  مـد  یخوبهب ،شودیم ابالغ پرورشوآموزش

 آن حیصـح  رایو بر اج دیمان ابالغ آنان مربوط را به از كاركنان کی هر مصوب فیوظا

 كند  نظارت

 و اولیـا  انجمـن  مدرسـه،  رایشـو  شـده  یزیرو برنامه طور منظمهب است ر موظفیمد - 8 ماده

 و مصـوبات  رایاجـ  دهد و بـر  لیرا تشك آموزاندانش رایو شو معلمان رایشو ،انیمرب

 تیـ فعال مـدت  كنـد   وط نظـارت مربـ  صورتجلساتو  سوابق ینگهدارو  خبت یچگونگ
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بعـد خواهـد    یلیتحصـ  سال انجمن و شوراها لیتشك تا انیمرب و اولیا انجمن و شوراها

 بود 

 رانیمـد  انتصـاب  نامهنییآ برابر یساالر ستهیشا اصل تیبا رعا مدارس رانیمد انتصاب -9 ماده

 بود  خواهد پرورشوآموزش یعالرایشو مصوب

 مدرسه رایشو ـ2

 منظـور توسـعه  به و مدارس به اراتیاخت ضیتفو و یمحور مدرسه استیس یراستا در -11 ماده

 اداره در آمـوزان دانش یاولیا و انیمرب معلمان، تجارب از استفاده و یهمكار ،مشاركت

و  یپرورشـ  و یآموزشـ هـای  تیـ فعال یفیك یارتقا، یریگمیتصم ندرایف بهبود ،مدرسه

هـای  تیـ بـر فعال  نظـارت  امـور و  یهمـاهنگ  و مدرسه ساالنههای برنامه نیتدواداری، 

 بیـ ترك گـردد  یم لیتشك مدرسه رایشو نام به یرایشو از مدارس کیدر هر  مربوط،

 :ر استیز شرح به مدرسه رایشو فیوظا اعضا و شرح

 اعضا بیـ ترك الف

  رمدرسهیمد ـ1

  مدرسه نیمعاون ـ2

  مدرسه و مشاوران انیمرب انتخاب به ا مشاورانی یتیامور ترب انیاز مرب نفر کی ـ0

  معلمان رایشو ندهینما ـ4

  انجمن انتخاب به انیو مرب اولیا انجمن ندهینما ـ3

 ،است مطرح آموزاندانش رایشوهای شنهادیپ كه یمواقع در ژهیوو به لزوم صورت در - تبصره

و  ربـط ذیمـورد از افـراد    و برحسـب  آمـوزان دانـش  رایشـو  نـده یاز نما مدرسه ریمد

 كند یم دعوت مدرسه رایشو در جلسات شركتبرای  نظرصاحب

 فیوظا ـ شرح ب

و  یلیتحص دوره مصوب اهداف چارچوب در مدرسههای تیبر فعال نظارت و مراقبت ـ1

  نامهنییآ نیا مفاد

 مربوطهای دستورالعمل و پرورشوآموزشیعالرایشو مصوبات رایاج برحسن نظارت ـ2

 آموزش و هیتوجبرای  یزیربرنامه و پرورشوآموزش وزارت یاز سو یابالغهای بخشنامه و

  ربطذی عوامل

 در چارچوب ر،یمد یاز سو كه مدرسه ساالنه یشنهادیپهای برنامه تأییدو  یبررس ـ0

 شود یم شورا ارائه به و ضوابط مربوط، مقررات
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 ،معلمان رایشو یاز سو شده ارائههای شنهادیدر مورد پ میو اتخاذ تصم یبررس ـ4

  آموزاندانش رایو شو انیو مرب اولیا انجمن

و  ینید مختلفهای مناسبت و اهللامیا بزرگداشت به مربوطهای هبرنام تأیید و یبررس ـ3

  یمل و یانقالب

در  یو هنر یفرهنگ ،یورزش ،یعلم مسابقات مربوط بههای برنامه تأییدو  یبررس ـ6

  مدرسه سطح

 فرهنگی، ،یمراكز علم از آموزاندانشهای دیبازد و اردوها برنامه تأیید و یبررسـ 7

   نامهنییآ نیا 137 ماده تیرعا با ایحرفه

 و مقررات تیرعا با امتحانات یبرگزار یچگونگ مورد در میتصم اتخاذ و حثب ـ6

 مربوط های دستورالعمل

 0و  2های بند مندرجات برابر آموزاندانش هیتنب و قیتشو مورد در یریگمیتصم ـ2

  نامهنییآ نیا ششم فصل

های الگو منظور ارائه به نمونه آموزانو دانش كاركنان از ریتقدبرای  یزیربرنامه ـ13

  انیو مرب اولیا انجمن یهمكار با ستهیشا

نامه رسیدگی آموزان برابر آیینگیری در مورد تخلفات امتحانات داخلی دانشـ تصمیم11

  به تخلفات امتحانی

 و ضوابط یمبان در چارچوب ،آموزاندانش و پوشش مورد لباس در یریگمیـ تصم12

  نامهنییآ نیا پنجم در فصل مندرج

 تأییدو  معلمان رایشو یاز سو شده ارائه یدرس برنامه یبندبودجه ندرایف بر نظارت ـ10

 اجرا برای  آن

 و یآموزش نظر از یخاص ائلمس با كه یآموزاندانش یمورد مشكالت یـ بررس14

 مربوط با پرورشوآموزش ادارات خاص ونیسیكم به شنهادیپ مواجهند و ارائه یپرورش

 مذكور  ونیسیكم اراتیاخت به توجه

 و امتحان یداخل 1یانیپا در امتحان كه یآموزاز دانش ـ صدور مجوز اخذ امتحان13

 امیا انیاز پا پس هفته تا دو است داشته موجه بتیغ ر رشتهییو تغ یلیتحص جهش

  امتحانات

                                                                                                                                              
منظـور از   7/4/1072 تاری پرورش وعالی آموزششورایبرابر مصوبه دویست و سی و چهارمین جلسه كمیسیون معین  1

سـال و در نظـام سـالی امتحانـات خـرداد و      سالی امتحانـات پایـان نـیم   امتحان پایانی غایبین مجاز در نظام امتحانی نیم

 دانشگاهی مشمول این بند نخواهند بود آموزان دوره پیششهریورماه است  ضمناً دانش
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آموزان معلمان در مورد تعیین پایه تحصیلی دانش رایـ بررسی و تصویب پیشنهاد شو16

  نامهاین آیین 40دوره ابتدایی مشمول ماده 

 نامهنییآ نیا 34 هاز ماد استفادهط رایش كه یآموزاندانش به كمکبرای  یزیرـ برنامه17

 باشند یم دارا را

برای  ،فراغت و اوقات یرسم لیتعط امیدر ا مدرسه بودن ریمورد دا در یریگمیتصم ـ16

 1 ر مدرسهیمد میمستق تیمسئول با ،یو پرورش یآموزش برنامه فوقهای تیفعال

  مدرسه و كاركنان لمانمع شتر دانشیب هر چه یارتقابرای  یزیربرنامه ـ12

و  یقرآن ،ینید اعتقادات تیتقو و یپرورش ،یآموزشهای تیفعال گسترش و جیترو ـ23

 مراسم ستهیشا یبرگزارهای نهیو زم اتمكانا آوردن و فراهم یاخالق مكارم و نماز

  یاسیسـ  یعباد گوناگون

زندگی و اجتماعی های مهارت ارتقاگی ـ بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد چگون21

 آموزان موردنیاز دانش

 حفظ ،یورزش اتمكانا وضع بهبود ،یبدن تیترب توسعه منظور به مناسب یزیربرنامه ـ22

، بهبود وضعیت بهداشت سطح یارتقا ،یاسالم آداب و اخالق ینیعهای نمود توسعه و

  ستیط زیحفظ مح و نمازخانه و یشگاهی، آزمایكارگاه زاتیتجه فضا و

 یآموزشهای دستگاهو  مؤسسات مشاركت در مورد نحوه میو اتخاذ تصم یبررس ـ20

 مربوط های نامهنییآ براساس آموزاندانش یعمل و یعلمهای آموزش در از مدرسه خارج

های تیاز فعال حاصل خدمات ارائه و داتیتول مورد عرضه در میاتخاذ تصم و یبررس ـ24

 مربوط  نامهنییآ براساس انیمتقاض به آموزاندانش (یـ كارگاهی)عمل یآموزش

 به یمحل جامعه و مدرسه نیب ارتباط و تعامل یبرقراربرای  مناسب یزیربرنامه ـ23

 یفیك و یكم امور ارتقا در سهمدر رامونیپهای تیظرف و اتمكاناز ا یمندبهره منظور

 مدرسه 

 و كردهلیتحص یخارج یآموزش در نظام كه یآموزدانش یلیتحص هیپا نییتع ـ26

 نامهنییآ مفاد تیرعا با ،است كشور از خارج یرانیا مدرسه در لیتحص ادامه یمتقاض

  2یخارج یلیتحص مدارك یابیارزش

                                                                                                                                              
بـه   6/4/1064 تـاری  پرورش وعالی آموزشورایشو چهل و هشتمین جلسه كمیسیون معین  سیصدبه استناد مصوبه  1

آموزان بعد از اوقات رسـمی  نگهداشتن دانشاولیا برای كسب رضایت » 22/4/1064 تاری  2/13600/123شماره ابالغی 

ربط مـالك عمـل   تشخیص مرجع ذی به مدرسه الزامی است و در حوادث نیز مسبب حادخه با رعایت سایر نكات حقوقی

 «خواهد بود 
 باشد منحصراً از اختیارات شورای مدارس ایرانی خارج از كشور می 27 و 26های بند 2
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 انتقال در كشور محل آنان یلیتحص رشته كه یآموزاندانش یلیتحص ر رشتهییتغ ـ27

 ر رشتهییتغ عنوان به از دروس یبرخ د در امتحانیآموز بادانش چنانچه باشد،ینم موجود

 مربوط را تا دروس موردنظر، در رشته لیتحص و ادامه نامخبت تواند ضمنیم كند شركت

  دهد امتحان یلیتحص سال انیپا

 مدارس اساسنامه تیبا رعا یروزشبانه در مدرسه لیتحص آموز جهتدانش انتخاب ـ26

  یروزشبانه

 خاص یو رفتار یاخالق با مشكالت كه یآموزاندر مورد دانش میاتخاذ تصم و یـ بررس22

 مورد در یریگمیتصم و آنان یانسان و كرامت شأن تیمواجهند با حفظ و رعا

ر، یبا حضور مد موضوع یموارد نی  در چننامهنییآ نیا 64 ماده مشمول آموزاندانش

و مشاور  انیمرب انتخاب به یتیامور ترب انینفر از مرب کی ر،یمد انتخاب به نیاز معاون یكی

 شود یاذ ماتخ الزم میتصم و یبررس مدرسه( وجود مشاور در )در صورت مدرسه

 یاعضـا  نظـر  بـا  مدرسه رایشو جلسات دستور و است ریبا مد مدرسه رایشو استیر -11 ماده

هـای  میتصـم  رایاجـ  تیمسـئول  شـود  یمـ  نییتع مدرسه ریتوسط مد ،مذكور رایشو

 رایاجـ بـرای   موظـف انـد   مدرسه كاركنان همه بود  خواهد ریمد با زین مدرسه رایشو

 ند ینما یهمكار شورا مصوبات وبمطل

 موظـف  ر شـورا یـ شـود  دب یم نییاعضا تع نیب از جلسه نیاولدر  مدرسه رایشو ریدب - تبصره

 یامضـا  و به نموده را خبت هر جلسه متخذه ماتیا تصمی از مذاكراتهای خالص است

 برساند  شورا یاعضا

 ییاز بازگشـا  پـس  مـاه کیو حداكثر  فرصت نیاولد در یبا ریمد یلیتحص در هر سال -12 ماده

 دو هـر  حـداقل  مدرسـه  رایكنـد  شـو   اقدام مدرسه رایشو لیتشك به نسبت مدارس

 داد  خواهد جلسه لیتشك بارکی هفته

 تیـ اكثررأی  بـا  آن ابد و مصوباتییم تیرسم اعضا دو سوم با حضور مدرسه رایشو -13 ماده

 یعموم ها و مقرراتنامهنیید با آیشورا نبا مصوبات باشد یاجرا م قابل جلسه نیحاضر

 باشد  داشته رتیمغا پرورشوآموزش ضوابط وزارت كشور و

 از افراد موضـوع  یحضور برخ آموز و عدمتعداد دانش بودنكم علت به كه یدر مدارس - تبصره

 آن فیوظـا  و شـود ینم لیتشك شورا ،باشد نفر 0 از كمتر اعضا عدادت 13 ماده الف بند

 گردد یم اگذارو ریمد به
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 انیو مرب اولیا ـ انجمن3

 یارتقـا  بـه  كمـک بـرای   آمـوزان دانـش  یاولیـا  و مشاركت یهمكار تیمنظور تقو به -14ماده

و  خانـه  مقـدس  كـانون  وارتبـاط د  و گسترش یو پرورش یآموزشهای تیفعال تیفیك

و  اولیـا  انجمـن  فیاعضـا و وظـا   بیترك شود یم لیتشك انیمرب و اولیا انجمن ،مدرسه

 :ر استیز شرح به مدارس انیمرب

 اعضا بیـ ترك الف

  ر مدرسهیمد ـ1

 ر یمد انتخاب به نیاز معاون یكی ـ2

  معلمان رایشو ندهینما ـ0

 معلمان از یكی ،یمرب نبودن در صورت و یتیترب امور انیمرب از یكی ای یپرورش معاون ـ4

 ر یمد انتخاب به یتیترب مسائل به آگاه

  آموزاندانش یاولیا نیمنتخب ـ3

و  در انجمـن  تیعضـو  جهـت  آنـان  انتخـاب  و نحـوه  آمـوزان دانش یاولیاتعداد  ـ1 تبصره

 خواهد بود  انیو مرب اولیا یمركز انجمن نامهنییبرابر آ جلسات لیتشك زمان و یچگونگ

 و برحسـب  آموزاندانش رایشو ندهیتواند از نمایم ر مدرسهیمد لزوم درصورت ـ2 تبصره

 كند  دعوت انجمن در جلسات شركتبرای  نظرو صاحب ربطذیافراد  از مورد

 فیوظا ـ شرح ب

و  یهماهنگ تیو تقو اولیا یو آموزش یعاطف ،ی، فرهنگیفكر مشاركت نیتأم ـ1

  و مدرسه خانه یو آموزش یتیترب ییهمسو

  آموزاندانش یاولیا یعموم جلسات لیو تشك یزیربرنامه ـ2

  خانواده آموزش جلسات لیتشك جهت یریگمیو تصم یزیربرنامه ـ0

  برنامه فوقهای كالس یدر برگزار معلمان یرابا شو و مشاركت یهمكار ـ4

  هایهنرستاندر  انیهنرجو یكارآموزهای برنامه رایدر اج مشاركت ـ3

های اردو یبرگزار ،یپرورشهای تیفعال رایدر اج ر مدرسهیبا مد و مشاركت یهمكار ـ6

  یگو فرهن یآموزش ،ید از مراكز علمیو بازد یآموزدانش

 یاعضا و آموزانو دانش اولیا ،از كاركنان یقدردان یچگونگ درباره و مشاركت یهمكار ـ7

 مربوط  ضوابط و مقررات تیبا رعا مدرسههای شورا

های تیفعال تیفیك ارتقا به و كمک مشاركت جهت آموزاندانش یاولیا یهمكار جلبـ 6

  ر مدرسهیمد به الزمای هشنهادیپ ارائه مربوط و



    077نامه ـ اجرایی مدارس   آیین

 

 ر ویافراد خ ،فرَحِ صاحبان ،آموزاندانش یاولیا مشاركت جلببرای  یو همكار تالش ـ2

  امور مدرسه از و بهبود ادارهیموردن اتمكانا نیتأمدر  هیریخ اتمؤسس

 ربوط م و مقررات نیقوان تیبا رعا یمردمهای اخذ كمک یبر چگونگ نظارت ـ13

 رایشو ندهیو نما انجمن سیرئ ر مدرسه،یمد تیبا عضو مدرسه یمال رایشو لیـ تشك11

  انجمن جلسه نیاولدر  معلمان

 سرانه فوق برنامه، خدمات ،یمردمهای از كمک حاصل وجوه نهیهز بر نحوه نظارت ـ12

موارد  و مطابقت یمال رایشو قیطر از پرورشوآموزشهای شوراهای و كمک آموزاندانش

  مدرسه رایشو مصوبهای برنامه با نهیهز

  آموزانو آمد دانش رفت سیسرو به نسبت میو اتخاذ تصم یـ بررس10

  مدرسه رایدر شو شركتبرای  ندهینما انتخاب ـ14

 انجمن عهده به انیو مرب اولیا یمركز انجمنهای بخشنامه براساس كه یمورا ـ انجام13

 گردد یم محول مدرسه

 و اولیـا  یمركز انجمن نامهنییبرابر آ كه یتیجمعكم و مدارس بزرگساالن مدارس در -1 تبصره

 شود یواگذار م ر مدرسهیمد به انجمن فیوظا باشد،ینم انجمن لیتشك مكان، اانیمرب

 و یلیتحصـ  ییراهنمـا  ،یی)ابتـدا  مجتمـع  صـورت  به كه یمدارس و مهیضم مدارس -2 تبصره

 اولیا ر، انجمنیمد لیتما صورت توانند دریشوند میم ر ادارهیمد کیتوسط ( متوسطه

 دهند  لیتشك مشترك صورت به را انیمرب و

 معلمان رایشو ـ4

 و مدرسـه  یو ادار ی، پرورشیدر امور آموزش یو هماهنگ نظرو تبادل منظور بحث به -15 ماده

 یرایوشـ ، مدرسه یادار و یو پرورش یآموزش انیجر در حسن معلمان مشاركت نیتأم

 لیتشـك  مدرسـه  مشـاوران  و انیـ ، مربمعلمـان  همـه  بـا شـركت   معلمان رایشو نامبه

 :ر استیز شرح به معلمان رایشو فیوظا گردد یم
 دوره مصوب اهداف در چارچوب یكارهای روشها و برنامه ییبر همسو ـ نظارت1

  نامهنییآ نیمفاد ا و یلیتحص

 و مدرسه یو پرورش یآموزشهای تیها و فعالبرنامه هیمؤخر و كارآمد در ته ـ مشاركت2

  مدرسه رایشو تأییداز  پس آن رایدر اج یهمكار

 جهت مدرسه رایشو به آن ارائه و مربوط مقررات تیرعا با یدرس برنامه یبندبودجه ـ0

  تأیید

  سیتدرهای روش یاخربخش شیافزا یچگونگ رامونینظر پو تبادل یبررس ـ4
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  پرورشوند آموزشرایدر ف آموزاندانش فعال مشاركت نیتأمبرای  یشیاندچاره ـ3

 یلیتحص افت علل یبررس و یپرورش و یآموزشهای برنامه تیفیك یرتقادر ا تالش ـ6

  آن كاهشبرای  یزیربرنامه و آموزاندانش

 آداب و یاخالق و ینید اعتقادات تیتقو ،یپرورشهای برنامه میدر تنظ مشاركت ـ7

  آموزاندانش در یاسالم

  آموزاندانش هیتنب و قیتشو نحوه كردن هماهنگ منظور نظر بهو تبادل یبررس ـ6

انضباطی و  یپرورش ،یآموزش مسائل مورد در ر مناسبیتداب اتخاذ و نظرتبادل و بحثـ 2

  مدرسه اداره و بهبود آموزاندانش

 ربطذی نیمسئول به آن انعكاس و یدرسهای كتاب یمحتوا درباره نظرتبادل و بحث ـ13

  ر مدرسهیمد قیاز طر

 و یآموزش ، كمکیآموزش لیاز وسا استفاده در مورد نحوه ینظر و هماهنگتبادل ـ11

  یكارگاه

 و یدرس مطالعات منظور انجام به آموزاندانش بیترغبرای  مناسبهای راهكار ارائه ـ12

  یردرسیغ

با  متناسب آموزاندانش یدرس فیتكال زانیو م در ارتباط با نحوه یجاد هماهنگیا ـ10

  آنان عالئق و استعدادها از،ین

 فوقهای كالس لیتشك یچگونگ در خصوص یریگمیو تصم یزیربرنامه ،یهمكار ـ14

 ضوابط مربوط  تیو رعا انیو مرب اولیا انجمن با مشاركت برنامه

 ،اتی، نشركتب یو معرف و انتخاب یو پرورش یوزشآمكمک ،یآموزش منابع یبررس ـ13

  ر مقرراتیسا تیبا رعا در مدرسه استفاده جهت یریو تصو یصوتهای نوار

و  مدرسه رایدر شو شركتبرای  معلمان رایشو ندگانینما ای ندهینما انتخاب ـ16

  معلمان رایشو جلسه نیاول در انیمرب و اولیا انجمن

 شنهاد بهیپ ارائه و نامهنییآ نیا 40 ماده مشمول آموزاندانش یلیتحص هیپا نییتع ـ17

  مدرسه رایشو

 هكـ  اسـت  سیرئـ  بینا ر برعهدهیمد ابیر و در غیمد عهدهبه معلمان رایشو استیر -16 ماده

 و جلسـات  دسـتور  نیـی عت مسئول مدرسه ریمد شود یم نییتع معلمان رایشو توسط

 شود یم اتخاذ كه است یماتیتصم رایاج

 ، معلمـان تیـ و ترب میتعلـ  نیاز متخصصـ  لـزوم  توانـد در صـورت  یمـ  ر مدرسـه یمد -1 تبصره

 شركت جهت آموزاندانش یاولیاو  پرورشوآموزش نیو مسئول ، كارشناسانبازنشسته

 كند  مربوط دعوتهای نهیدر زم نظرو تبادل معلمان رایشو در
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 شـود و موظـف  یمـ  نیـی شورا تع یتوسط اعضا جلسه نیاولدر  معلمان رایر شویدب -2 تبصره

 یامضـا  و به نموده را خبت هر جلسه متخذه ماتیا تصمی از مذاكراتهای خالص است

 برساند  شورا یاعضا

ـ  تواندیم معلمان رایشو -3 تبصره  لیتشـك  بـه  نسـبت  خـود  فیبهتـر وظـا   منظـور انجـام   هب

 د ینما اقدام یآموزش و یدرسهای گروه

 ییاز بازگشا قبل مكاناالیحت را معلمان رایشو جلسه نیاول موظفند مدارس رانیمد -17 ماده

 حـداقل  معلمـان  رایشو جلسات دهند  لیتشك از آن روز پس ده تا حداكثر و مدارس

 شود یم لیتشك بارکی هر ماه

 آموزاندانش رایشو ـ5

 ،یپرورشـ  ،یآموزشـ  مسـائل  مربـوط بـه   امـور  در آمـوزان دانـش  مشـاركت  منظور به -18 ماده

 نیبـ  هیدوسـو  میو مسـتق  حیجـاد ارتبـاط صـح   یو ا برنامـه  و فـوق  یورزشـ  ،یانضباط

 اعتمـاد  تیتقو و آنان و كرامت تیشخص به نهادن رجا و مدرسه یاولیاو  آموزاندانش

 آموزاندانش رایشو ،در آنان ییجومشاركت و یریپذتیو مسئول یو خودباور نفس به

 بـه  آموزاندانش رایشو فیوظا اعضا و شرح بیشود  تركیم لیتشك مدارس سطح در

 :ر استیز شرح

 اعضا بیـ ترك الف

خواهنـد بـود،    مدرسه همان لیتحص به شاغل آموزاندانش انیم از ،آموزاندانش رایشو یاعضا

و  آمـوزش  توسـط وزارت  خواهد بود كـه  یبرابر دستورالعمل اعضا انتخاب و نحوه تعداد

 گردد یم ابالغ و میتنظ پرورش

 فیوظا ـ شرح ب

 نامه نییآ نیبا مفاد ا آموزاندانش رایشوهای تیفعال ییهمسو بر مراقبت ـ1

 و یآموزشهای تیاز فعال یدر بخش آموزاندانش مشاركت یچگونگ رامونیپ یـ بررس2

  ر مدرسهیمد شنهاد بهیپ و ارائه مدرسه یرایو اج یپرورش

  ر مدارسد یمل و ی، انقالبیمذهبهای مناسبت رایو اج یزیردر برنامه یـ همكار0

  مدارس امور كتابخانه اداره در یو همكار یوارید هینشر ـ اداره4

  آموزاندانش یو ورزش یعلم ،یهنر ،یفرهنگ مسابقات یدر برگزار یهمكار ـ 3

  یو مذهب یحیتفرهای و اردو یعلمهای دیبازد یدر برگزار یـ همكار6

  مدارس نمازخانه و اداره ماعتنماز ج یبرگزار در یـ همكار7
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  در مدارس آموزاندانش یتعاون و اداره لیتشك در یـ همكار 6

  مدرسه یو بهداشت یدر امور انتظام یـ همكار2

  مدرسه یداخل امتحانات برنامه میدر تنظ یهمكار ـ13

  انیمرب و اولیا انجمنو  مدرسه رایدر شو یمورد شركتبرای  ندهینما ـ انتخاب11

آموزانی كه مشاركت فعال در امور ارائه پیشنهاد به مدیر مدرسه جهت تشویق دانشـ 12

 اند ی مدرسه داشتهرایاج

 التیتشـك  و شـعبه  فاقـد  و اسـت  ایمدرسـه  درون رایشـو  کی آموزاندانش رایشو -19 ماده

 ناسـالم هـای  رقابـت  جـاد یا بـه  مجـاز  آموزاندانش رایشو بود  خواهد از مدرسه خارج

 توانـد ینمـ  و باشـد ینم مدرسه از خارج ای داخل در یحزب و یجناح تیفعال و یاسیس

 د ینما تیفعال داهایكاند هیعل ای له انتخابات در

 نامـه وهیبرابـر شـ   آمـوزان دانـش  رایشـو  لیتشك به نسبت است موظف ر مدرسهیمد -21 ماده

بـار  کیـ  مـاه  هـر  آموزان حـداقل دانش رایشو جلسات د ینما اقدام سال هر در یغابال

 شود یم لیتشك

و  یتـ یامـور ترب  انیا مربی از معاونان یكی آموزان،دانش رایشتر شویب یاخربخشبرای  -1 تبصره

 یرایكی از معلمان مدرسه به انتخاب مدیر، ضمن هدایت جلسـات شـو   هاآندر غیاب 

 د ینمایم یریگیرا پآموزان، مشكالت آنان دانش

های انجمن لیتشك به نسبت مدرسه رایشو موافقت با تواندیم آموزاندانش رایشو -2 تبصره

 كند  اقدام یعلم و ی، ورزشی، هنری، فرهنگینید

 دارد و یرایـ اج ر امـور د و مشـاركت  یمشـورت  نقـش  مدارس در آموزاندانش رایشو -21 ماده

 قابـل  نامـه نییـ آ نید امفا تیرعا ر بایمد تأییداز  و پس تیاكثررأی  با آنهای میتصم

 آمـوزان دانش رایشو مشكالت رفعبرای  را الزم یهمكار مدرسه ریمد بود  خواهد اجرا

 آورد  خواهد عملهب توان و اتمكانا حد در

 :مدرسههای شورا و انیمرب و اولیا انجمندرمورد  یضرور نكات

 ،نامهنییآ نیدر ا ر از موارد مندرجیغ به در مدرسه یرایا شوی انجمن هرگونه لیتشك -22 ماده

  ستیمجاز ن پرورشوآموزش یعالرایشو بیاز تصوقبل

 رایشو مجلس مانند مصوباتكشور  یعموم مقررات براساس كهی هایها و شوراانجمن - تبصره

 مقـررات  تـابع  ،شـوند یمـ  لیتشك دولت هیئتو  یفرهنگ انقالب یعالرای، شویاسالم

 خواهند بود  خود خاص



    080نامه ـ اجرایی مدارس   آیین

 

 هـر  ایـ  انیمرب و اولیا انجمن با یحقوق ای یقیحق ارتباط اشخاص نوع هر ای مكاتبات -23 ماده

 رد یگیم انجام مدرسه ریمد قیطر فقط از مدرسههای شورا از کی

 در آنها لیتشك و كنندیم تیفعال مدرسه سطح در نامهنییآ نیا در مندرجهای شورا -24 ماده

 1بود  نخواهد مجاز پرورشوآموزش یعالرایشو بیتصو بدون باالتر ای منطقه سطح

های از شورا کی هر ای انیمرب و اولیا نجمنا در شده اتخاذهای میتصم كه یموارد در -25 ماده

پـرورش مربـوط   واداره آمـوزش  بـه  را موضـوع  ریمـد  باشـد،  ریمغا ریمد نظر با ،مدرسه

 باشد یاالجرا مالزم متبوع اداره رئیس نظر ورأی  ومنعكس كرده 

انجمن  و شوراها تیلفعا نحوه از یگزارش بارکی ماه سه هر است موظف مدرسه ریمد -26 ماده

 اداره بـه  را مدرسـه  رایشوهای یریگمیتصم و اهم تعداد جلسات شامل انیمربو  اولیا

 د ینما ارسال محل پرورشوآموزش

فعال مدارس را مورد تشویق های شورا و انیمرب و اولیا انجمن ،پرورشوآموزش ادارات - تبصره

 خواهند داد  قرار

 آموزاندانش لیتحص ادامه و نامثبتط رایش ـ سوم فصل

 داخـل  مـدارس  در یلیتحصـ هـای  دوره از کیـ  هر به ورودبرای  آموزاندانش نامخبت -27ماده

 گذرنامـه  ایـ  شناسـنامه  اصـل  بـا  كشـور  از خارج مدارس در و شناسنامه اصلكشور با 

 2.ردیگیرت مصو

                                                                                                                                              
 27/0/66تـاری    6/2026/123 یبـه شـماره ابالغـ    24/11/1063تـاری    یعـال یشـورا  742به استناد مصـوبه جلسـه    1

 ر موافقت نمود یز ان در استان، شهرستان و منطقه به شرحیو مرب های انجمن اولیالی با تشكیل شوراعایشورا

 پرورش و عـدم تـداخل در شـرح وظـایف    وآموزشهای مركزی انجمن اولیا و مربیان با رعایت اصل تعامل با شورا زمانسا

تصـویب  مربیان را در سطح استان، شهرستان و منطقه با تركیب و وظایفی كه بـه  انجمن اولیا وهای تواند شورا، میهاآن

 رسد تشكیل دهد مربیان میعالی انجمن اولیا و شورای

 تـاری   1433/123كـه طـی شـماره     23/1/1062تـاری  پـرورش  وآمـوزش عـالی  شـورای  333به استناد مصوبه جلسه  2

آموزان خارجی مسـلمان نیـز در صـورت وجـود ظرفیـت و بـا       نماید دانشموافقت می اشور»ابالغ شده است   3/2/1062

نام و تحصـیل نماینـد  )اولویـت بـا     وری اسالمی ایران در خارج از كشور خبتسایر مقررات بتوانند در مدارس جمه رعایت

توانند با رعایت سـایر مقـررات در امتحانـات    االصل است( ضمناً داوطلبان آزاد خارجی نیز میآموزان خارجی ایرانیدانش

عـالی  معـین شـورای  كمیسـیون   266همچنین به اسـتناد مصـوبه جلسـه   « شركت نمایند  داوطلبان آزاد مدارس مذكور

نـام و ادامـه   خبـت »ابـالغ شـده اسـت:     6/6/1063 تاری  6/1644/123طی شماره  كه 1/6/1063 تاری پرورش وآموزش

آموزان خارجی متقاضی تحصیل در مدارس ایرانی خارج از كشور كه فاقد مـدارك هـویتی )شناسـنامه یـا     تحصیل دانش

   «پذیرش كشور متوقف فیه خواهد بود  براساس مدارك هویتی مورد، باشندگذرنامه( می
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 کیـ  از مـذكور  هیآموز پادانش و انتقال دبستان اول هیآموز در پادانش مناخبت هنگام -28 ماده

 یشرط سـن  ، صحتشناسنامه تیاز رؤ د پسیبا ر مدرسهیمد گر،ید مدرسه به مدرسه

 و امضـا  یگـواه  ،شناسنامه (یر )فتوكپیدرظهر تصو مطابقت  ید تاریبا ق آموز رادانش

 شود  ینگهدارآموز ضبط و دانش یلیتحص پرونده د دریامذكور ب یگواه د ینما

 یبهداشـت  ، كـارت ییابتـدا  اول هیآموز در پادانش نامخبت د هنگامیبا مدارس رانیمد -29 ماده

و  ضبط آموزدانش یلیتحص پرونده در و مطالبه را یبهداشت مراكز یسو از شده میتنظ

 ند ینما یاردنگه

 ،یلیتحصـ  یآمـادگ  و یجسـمان  سـالمت  سنجش طرح كه یمناطق و هاشهرستان در - تبصره

 و یسـالمت  یگـواه  ارائه شود،یم اجرا دبستان به ورودبرای  نوآموزانو شنوایی  یینایب

 صادر سنجشهای گاهیتوسط پا كه یعاد مدرسه در آموزاندانش نامخبت بودن بالمانع

  است یرضرو شود،یم

 و آمـوزان دانـش  نامخبتبرای  شرط معدل نییو تع ، مصاحبهیورود آزمون یبرگزار - 31 ماده

( یدرسـ های و كتاب حوادث مهیب مربوط به جز وجوه )به یاجبار وجه هرگونه افتیدر

 محـروم  نـام خبـت مذكور از  لیدال به یآموزد دانشیو نبا ستین مجاز نامخبت زماندر 

 1شود 

و  نیقـوان  تـابع  نـام خبـت  ثیـ ح باشـند از یم و ضوابط خاص قانون رایدا كه یمدارس - تبصره

 خود خواهند بود  مربوط به مقررات

 تیـ واول درتـر اسـت،   محل سكونت آنان به مدرسه نزدیـک  كه یآموزاندانش نامخبت -31 ماده

 هسـتند در مدرسـه   دو شاغل هر آنان نیوالد كه یآموزاندانش از نامخبت و بود خواهد

  است ا مادر بالمانعیكار پدر  محل به کینزد

در  یلیتحصـ  شود  پروندهیم لیتشك یلیتحص آموز پروندههر دانشبرای  در مدرسه -32 ماده

بـر   د عـالوه یبود و با خواهد دوره آموز در آندانش یلیتحص تیوضع دهندهنشان دوره

 دوره همـان  قبـل  سـنوات هـای  كارنامـه  ، شـامل نـام خبـت  نامهوهیدر ش مندرج مدارك

 یلیتحصـ  وجود كارنامه یلیتحص ییراهنما دوره آموزاندانشبرای  ز باشد ین یلیتحص

 ا موقـت یـ  مئدا هنامی، وجود گواهمتوسطه دوره آموزاندانشبرای  و ییابتدا پنجم هیپا

 دارد  ضرورت یلیتحص در پرونده یلیتحص ییراهنما سوم هیپا

                                                                                                                                              
 تـاری   6/4261/123 كـه طـی شـماره    20/12/1063 تـاری  پرورش وعالی آموزششورای 672به استناد مصوبه جلسه 1

 به ماده مذكور اضافه گردید « اجباری»ابالغ شده است كلمه  13/12/1063
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 بـا شـركت   ا برابر مقرراتی یخارج یلیتحص مدارك یابیاز ارزش با استفاده كه یافراد - تبصره

 سـنوات  یلیتحصـ  كارنامـه  از بهین شوند،یم لیتحص ادامه به موفق یورود امتحان در

 ندارند  قبل

 كـه  یآمـوز دانش یاز ول یبا اخذ تعهد كتب ییتواند در موارد استثنایم ر مدرسهیمد -33 ماده

 مـدت بـرای   مشروط حـداكثر  صورتهب یاز و است یلیتحص و مدارك شناسنامه فاقد

 مدارك ارائه معد در صورت آموزاندانش لیقب نیا لیتحص د  ادامهینما نامخبت ماهکی

خواهد بـود   پرورشوآموزش اداره خاص ونیسیكم موافقت منوط به یلیو تحص یتیهو

در  یو مشخصـات  درج و یقطعـ  نـام خبتبرای  است آموز موظفدانش صورت و در هر

 رسـه مد خـود را بـه   یلیتحص و یتیهو مدارك یامتحان نوبت نیاولاز  قبل دفتر آمار تا

 كند  میتسل

 یابیارزشـ  جهت یو یخارج یلیتحص مدارك كه یآموزدانش لیتحص و ادامه نامخبت - تبصره

و اخــذ  یخــارج یلیتحصـ  مــدارك یابیارزشـ  ونیســیكم تأییـد  باشـد، بــا یمــ نـاقص 

 امتحانات از شروع تا قبل كشور از خارج مدارس پرورشوآموزش كلاز اداره نامهیمعرف

 یقطعـ  یلیتحصـ  هیـ پا خردادمـاه  امتحانـات  انیـ پا تـا  چنانچـه   اسـت  بالمـانع  یانیپا

ر یسـا  تیـ رعا از كشـور بـا   خـارج  مـدارس  پـرورش وآموزش كلآموز توسط ادارهدانش

 هیـ پا نیـی تع امتحـان  عنوان به یور ویخرداد و شهر نشود، امتحانات مشخص مقررات

تواند یم ،نشود قبول ورماهیشهر آموز در امتحاناتدانش و چنانچه خواهد شد بمحسو

 كند  شركت ینوبت کی صورت تر بهنییپا هیپا دروس در امتحان هیپا نییتع جهت

  است آزاد ممنوع مستمع صورتهآموز بدانش رفتنیپذ -34 ماده

 توانـد یبرد مـ یسر مهخود ب نامخبت ر از محلیغ یدر محل تضرور به كه یآموزدانش - تبصره

 از اداره نامـه یو بـا اخـذ معرفـ    یلیتحصـ  یا گـواه یـ  مدرسـه  ییشناسـا  كارت ارائه با

 صـورت هد بیجد در محل از مدارس یكی درسهای كالس )مقصد(، از پرورشوآموزش

 كند  استفاده موقت

 تواننـد بـه  یمـ  یسـن ط رایش تیرعا با یسوادآموز نهضت یلیتحص مدارك ندارندگا -35 ماده

 دهند: لیتحص ادامه لیذ شرح

 ایـ  و دهنـد  لیتحصـ  و ادامه نامخبت ییابتدا دوم هیدر پا یمقدمات دوره یلیتحص مدرك ـ با الف

 و در صـورت  كـرده  ( شـركت ومسـ  هیـ پا ورود به عنوان)به ییابتدا دوم هیپا امتحان در

 كنند  نامخبت ییابتدا سوم هیدر پا یقبولط رایش احراز

 ند ینما نامخبت ییابتدا چهارم هیدر پا یلیتكم دوره یلیتحص ـ با مدرك ب
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 ند ینما نامخبت ییابتدا پنجم هیپا در یانیپا دوره یلیتحص مدرك ـ با ج

 1:ر خواهد بودیز به شرح روزانه در مدارس نامخبت ینسط رایش -36 ماده

 ییابتدا ـ دوره الف

 2 یشهر در مناطق و حداكثر آن تمام سال 6 دبستان اول هیدر پا نامخبت سن حداقل ـ1

 خواهد بود  تمام سال 11یریو عشا ییروستا و در مناطق تمام سال

 سقف حداكثرسال تمام و 11موزان در پایه ششم ابتدایی آنام دانشسن متعارف خبت ـ2

 تمام سال 16ییروستا مدارسو در  سال13 یشهر مدارس ییابتدا در دوره تحصیل سن

 2خواهد بود 

 یلیتحص ییراهنما ـ دوره ب

 به یشهر در مناطق یلیتحص ییراهنما و سوم ، دوماولهای هیدر پا نامخبت حداكثر سن

 12و 16، 17 بیترت به یریو عشا ییروستا و در مناطق تمام سال 17و  16، 13 بیترت

 0 است تمام سال

                                                                                                                                              
كـه   20/12/1072پـرورش تـاری    وعالی آمـوزش یبرابر مصوبه دویست و پنجاه و سومین جلسه كمیسیون معین شورا 1

آموزان روستایی و عشـایری كـه بـه    ابالغ شده است: در مورد شرایط سنی دانش 23/1/1063تاری  6/7/123طی شماره 

 شوند به شرح زیر اظهارنظر گردید:مدارس شهری منتقل می

ی، تا پایان سال تحصیلی تابع شـرایط سـنی   آموزان مدارس روستایی و عشایری در صورت انتقال به مدارس شهردانش»

مناطق روستایی و عشایری خواهند بود همچنـین بـه اسـتناد مصـوبه دویسـت و هفـدهمین جلسـه كمیسـیون معـین          

ابـالغ شـده اسـت:     26/6/1076تـاری    6/0103/123كه طـی شـماره    16/6/1076تاری  عالی آموزش و پرورش شورای

آموزان مناطق روسـتایی  روزی مستقر در شهر و همچنین دانشتایی در مدارس شبانهآموزان مناطق روسنام از دانشخبت

نـام و ادامـه تحصـیل در مـدارس راهنمـایی      كه به علت عدم تشكیل كالس در مناطق محل سـكونت آنـان، قصـد خبـت    

ـ      ه اسـتناد  تحصیلی طرح روستا مركزی را دارند تابع شرایط سنی مناطق روستایی و عشـایری خواهـد بـود  همچنـین ب

كـه طـی    10/6/1063تـاری   پـرورش  وعـالی آمـوزش  شورایمصوب دویست و شصت و سومین جلسه كمیسیون معین 

ادامـه  بـرای   آمـوزان منـاطق روسـتایی و عشـایری كـه     دانش»ابالغ شده است:  24/6/1063تاری   6/1260/123شماره 

نـام تـابع شـرایط سـنی     ا  شـرایط سـنی خبـت   شوند از لحـ تحصیل در مدارس نمونه دولتی مستقر در شهر پذیرش می

 «آموزان مناطق روستایی و عشایری خواهند بود دانش
 2ابالغ شده، بنـد  6/2/1021تاری   43304/123كه طی شماره  7/6/1021كمیسیون مقررات تاری   237برابر مصوبه  2

 اصالح شد 
كه طی شماره  1072/ 3/7تاری  پرورش وزشعالی آموشورایبرابر مصوبه دویست و چهلمین جلسه كمیسیون معین  0

آموزان پسری كه از خدمت نظام وظیفه معاف هستند و همچنین ابالغ شده است دانش 10/7/1072تاری   6/1262/123

نام كنند همچنین به استناد مصوبه پانصد و پنجاه و سومین توانند با حداكثر سن موضوع بند فوق خبتآموزان دختر، میدانش

ابالغ شده  0/13/76تاری   6/6623/123كه طی شماره  26/2/1076تاری  پرورش وعالی آموزششورایكمیسیون خاص  جلسه



    085نامه ـ اجرایی مدارس   آیین

 

 1متوسطه ـ دوره ج

در  یدانشگاهشیپ و دوره متوسطه و سوم دوم ،اولهای هیدر پا نامخبت حداكثر سن

  است تمام سال 21و  23، 12 ،16ب یترت به یریو عشا ییروستا ،یشهر مناطق

 كـه  یجسم معلول آموزاندانش یسن حداكثر سقف به سال دو یلیتحص در هر دوره -1 تبصره

 شود یم دارند اضافه اشتغال لیتحص به خاص یمراكز آموزش در

  خواهد بود مهرماه اول ،نامخبت آموز جهتدانش سن محاسبه مالك -2 تبصره

 ماتی، تقسـ نـام مجـاز خبـت   حـداكثر سـن   تیـ رعابـرای   شهر و روستا نییتع مالك -3 تبصره

 یشـهر  محدوده به یلیتحص سال طول روستاها در یبرخ خواهد بود  چنانچه یكشور

 مطـابق  یلیتحص دوره آن انیپا تا ،مناطق آن آموزاندانش لیتحص ادامه ،شوند منضم

 2بود  روستا خواهد ینسط رایش

 بـا انـد،  كـرده  لیتحصـ  ترك كه فهیوظ نظام رمشمولیغ آموزانمجدد دانش نامخبت -4 تبصره

  است مربوط بالمانع یلیتحص هیدر پا یسنط رایش تیرعا

ط یراشـ  ریسا تیبا رعا است شده قبول كه ایپایه همان آموز دردانش مجدد نامخبت -37 ماده

 0است  مجاز متفرقه صورتها بی یرانتفاعیغ در مدارس صرفاً

 فـه یوظ خـدمت  مقـرر در قـانون   تیمشـمول  سن به كه یپسر آموزاندانش نامخبت -38 ماده

از  فـه یوظ نظـام  یبا همـاهنگ  كه استی هاینامهوهیو ش مقررات رسند، تابعیم یعموم

 شود یم ابالغ پرورشوآموزش وزارت قیطر

 نظـام  از نظـر مقـررات   مشمول آموزانشتر دانشیب و یمتوال ماه سه رموجهیغ بتیغ -39 ماده

 شود یم یتلق لیتحص ترك فهیوظ

                                                                                                                                              
آموزی در دوره راهنمایی است: با توجه به اینكه در خارج از كشور مدارس شبانه وجود ندارد در صورتی كه سن دانش

 « كند یكسال به سقف سنی وی اضافه شودنامه اجرایی تجاوز تحصیلی از حداكثر سن مقرر در آیین
، حداكثر سـن خبـت نـام در دوره دوم    شورای عالی202مصوب جلسه   به استناد آیین نامه آموزشی دوره دوم متوسطه 1

 سال تمام خواهد بود  16 روزانه متوسطه
 0/7/1063تـاری    پـرورش وعالی آمـوزش شورایبه استناد مصوبه دویست و شصت و پنجمین جلسه كمیسیون معین   2

 ابالغ شده است:   6/7/1063تاری   6/1427/123كه طی شماره 

تحصیلی در فاصله پس از اعالم نتیجه خـرداد تـا   های تحصیل در هر یک از پایهبرای  آموزاننام دانشنظر به اینكه خبت»

محدودۀ شهری منضم شـوند ادامـه   شود چنانچه در فاصله مذكور برخی از روستاها به قبل از بازگشایی مدارس انجام می

نامه اجرایی مدارس تا پایان آن دوره تحصـیلی مطـابق   آیین 06ماده  0آموزان آن مناطق به استناد تبصره تحصیل دانش

 «شرایط سنی روستا خواهد بود 
 سال تحصیلی است در نظام واحدی منظور از پایه، گذراندن كلیه دروس یک 0



086      مجموعه مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش 

 

 شود ینم محسوب لیتحص ترك موجه بتیغ و یلیتحص وقفه - تبصره

 و ییابتـدا هـای  در دوره یلیتحصـ  هیـ پا در هرمجاز  یمردودهای حداكثر تعداد سال -41 ماده

 توانـد یمـ  یسـن ط رایشـ  تیرعا با آموزبود و دانش خواهد دو سال یلیتحص ییراهنما

 1كند  نامخبت هیپا در همان سال نیسومبرای 

 ،دارنـد  اشـتغال  لیتحصـ  بـه  خاص یمراكز آموزش در كه یجسم معلول آموزاندانش - تبصره

 كنند  هیتكرار پا یعاد آموزاناز دانش شتریب سالکی مدت بود به خواهند مجاز

 بـه  موفـق  یلیتحصـ  سـال نـیم ا یـ  سال از شروع قبل موجه لیدال به كه یآموزدانش -41 ماده

ــامخبــت ــا اخــذ مجــوز از كم یمــ ،اســت نشــده ن ــد صــرفاً ب  اداره خــاص ونیســیتوان

 موارد در سـتون  گونهنیدهد  در ا لیتحص و ادامه كرده نام، خبتمحل شپروروآموزش

 شود یاستناد م خاص ونیسیكمرأی  و نامه شماره دفتر آمار به مالحظات

آموزش و  كلاداره قیاز طر یخارج یلیتحص مدارك یابیاز ارزش پس كه یآموزدانش - تبصره

 از اخـذ موافقـت   از بـه ین ،شودیم یمعرف نامخبت جهت كشور از خارج مدارس پرورش

 از سـال  زمـان در هـر   یو نـام نـدارد و خبـت   پـرورش وآمـوزش  اداره خـاص  ونیسیكم

 بود  خواهد بالمانع یلیتحص

 یاقـامت  و یتیهـو  مـدارك  اساس بر رانیا میمق یخارج اتباع آموزاندانش از نامخبت -42 ماده

از  پناهنـدگان  و شـدگان رانـده  ،رانیـ ا میمقـ  یرد  افـراد خـارج  یپـذ یمـ  صورتمعتبر 

 كشور باشند  وزارت تأییدمورد  اقامت اجازه رایدا دیبا یخارجهای كشور

 ایـ  و یمـار یب ،مدرسه به یدسترس مانند عدم یعلل به كه یآموزدانش یلیتحص هیپا -43 ماده

در  یو یلیتحص ا مداركیشود  وارد مدرسه موقع به نتوانسته از كشور خارج رد اقامت

                                                                                                                                              
كـه طـی    3/7/1072تـاری   پرورش وعالی آموزششورایچهلمین جلسه كمیسیون معین  به استناد مصوبه دویست و  1

كه به صورت تلفیقی در مـدارس عـادی تحصـیل     آموزانیابالغ شده است دانش 10/7/1072 تاری  6/1262/123شماره 

ناد رأی صـادره در  مردودی مدارس عادی هستند و همچنین به استهای كنند تابع شرایط سنی و حداكثر تعداد سالمی

 222/123كه طـی شـماره    4/6/1076 تاری پرورش وعالی آموزششورایدویست و شانزدهمین جلسه كمیسیون معین 

آموزان مدارس روزانه راهنمایی تحصیلی كه به علت سه سال مـردودی در یـک   دانش»ابالغ شده است  3/6/1076 تاری 

تواننـد در مـدارس   باشـند مـی  نام و ادامه تحصیل در مدارس مـذكور نمـی  پایه و یا دارا نبودن شرایط سنی مجاز به خبت

هـای  مـردودی در هـر یـک از پایـه    های نام و ادامه تحصیل دهند  حداكثر تعداد سالراهنمایی تحصیلی بزرگساالن خبت

رگساالن نیـز كـه   آموزان مدارس راهنمایی تحصیلی بزسال خواهد بود  دانش تحصیلی دوره راهنمایی بزرگساالن هم دو

نام كننـد و در صـورت مـردود    سومین سال در همان پایه خبتبرای  توانندشوند میمی در یک پایه تحصیلی دوبار مردود

شدن حق ادامه تحصیل در مدارس مذكور را نخواهند داشت و ادامـه تحصـیل آنـان بـا رعایـت سـایر شـرایط از طریـق         

  متفرقه ممكن خواهد بود



    087نامه ـ اجرایی مدارس   آیین

 

 ادامـه  در ایوقفـه  ایـ  و رفتـه  نیاز بـ  یسـوز آتـش  و ، زلزلـه لیس لیاز قب یاخر حوادخ

 قابـل  مـدارك  كـه  یآمـوز دانـش  یلیتحص هیپا نیهمچن و است جاد شدهیاو ا لیتحص

و  نـام خبـت  متعارف سن حداقل تیبا رعا ییابتدا در دوره ،ندارد یابیارزش جهت یقبول

شود و یم نییتع مدرسه رایتوسط شو معلمان رایشو یاز سو شده انجامهای یبررس

هـای  دوره شـود  در یاسـتناد مـ   مدرسـه  رایشورأی  دفتر آمار به مالحظات در ستون

 ییو توانـا  متعـارف  سن حداقل به با توجه لیتحص ادامه یمتقاض و متوسطه ییراهنما

مـوردنظر   هیپا یورود در امتحان ،محل پرورش و آموزش اداره یتواند با معرفیم خود

 دهـد  )سـن   لیتحص باالتر ادامه هیدر پا یقبولط رایش احراز صورت در و نموده شركت

 سـال  13 و 2و 6 و 7و 6 بیترت به تا پنجم اولهای هیپاای بر ییابتدا در دوره متعارف

هـای  هیـ پابـرای   و تمام سال10 و 12 و11 ییراهنما تا سوم اولهای هیپابرای  و تمام

 1(باشد یم تمام سال 16 و 13 و 14 متوسطه تا سوم اول

 همان گر درید مدرسه به مدرسه کیاز  یلیتحص سال انیدر جر آموزاندانش انتقال -44 ماده

و  منطقـه  کیو از  مقررات ریسا تیرعا مقصد با ر مدرسهیمد موافقت درصورت منطقه

ــناح ــه هی ــا ب ــاطق ریس ــواح من ــوزش یو ن ــرورشوآم ــورت در پ ــت ص  اداره موافق

 بود  خواهد بالمانع یانیپا امتحانات از شروع قبل ماه کیمقصد تا  پرورشوآموزش

و در  آخـر سـال   امتحانات یسال ، در نظامماده نیا موضوع یانیپا منظور از امتحانات -1 تبصره

  است سالنیم انیپا امتحانات یواحد ـ یسالنیم نظام

 مـاه  کیـ ر تـا  د حداكثیبا آموزاندانش گونهنیا یامتحانهای و نمره یلیتحص پرونده -2 تبصره

 شود  ارسال دیجد مدرسه آموز بهدانش از انتقال پس

نهـایی   از امتحانـات  پـس  آخـر متوسـطه   سـال  آزاد داوطلبان و آموزاندانش انتقال -3 تبصره

 موافقـت  بـا  عذرموجـه  داشـتن  گـر مشـروط بـر   ید منطقـه  به منطقه کیاز  خردادماه

 باشد یم مبدأ بالمانع پرورش شآموز اداره خاص ونیسیكم

كلیـه   گذرانـدن  بـه  روزانـه منـوط   مدارس به بزرگساالن مدارس آموزاندانش انتقال -45 ماده

 روزانـه  مـدارس  نامر ضوابط خبتیسا و یسنط رایش و داشتن یلیتحص هیپا کی دروس

                                                                                                                                              
كه  27/2/1063تاری   پرورشوآموزشعالی ه دویست و هفتاد و سومین جلسه كمیسیون معین شورایبه استناد مصوب 1

ابـالغ شـده اسـت اخـذ امتحـان ورودی در دوره راهنمـایی تحصـیلی و         0/13/1063تـاری    6/2232/123طی شـماره  

 جی بالمانع است خارهای آموزانی كه به زبان فارسی آشنایی ندارند به یكی از زبانمتوسطه از دانش



088      مجموعه مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش 

 

از  قبـل  ک مـاه یـ تـا   زرگسـاالن ب مـدارس  بـه  روزانه مدارس آموزاندانش انتقال  است

  است بالمانع بزرگساالن مدارس یانیپا امتحانات یبرگزار

 به روزانه مدرسه لیتحصط رایش دادن دست از علت به كه متوسطه دوره آموزاندانش - تبصره

خواهنـد  را ن روزانـه  مـدارس  بـه  بازگشـت  اجـازه  شـوند، یم منتقل بزرگساالن مدارس

 1 داشت

 بود: خواهد ریز شرح به متفرقه ( وبانهش) بزرگساالن در مدارس نامخبت یسنط رایش -46 ماده

 و متوسطه یلیتحص ییراهنماهای در دوره بزرگساالن مدارس در لیتحص سن حداقل ـ1

 بود  خواهد تمام سال 16 و 14 بیترت به

 صـورت  بـه  محـل  پـرورش وآمـوزش  اداره خاص ونیسیمجوز كم با خاصط رایش در -1 تبصره

 بزرگسـاالن  مدرسـه  در ندارد، را یشرط سن حداقل كه یآموزاز دانش توانیم یمورد

 نمود  نامخبت

 آمـوز دانـش  و دهـد یم را از دست روزانه در مدرسه لیتحصط رایش كه یآموزدانش -2 تبصره

 كند  نامخبت بزرگساالن مدرسه تواند دریم یسن هر با همردود متوسط

كشور مجاز  در داخل ششم هیاستثناء پا به ییابتدا در دوره متفرقه امتحان یـ برگزار2

در  شركتبرای  و است تمام سال 11در امتحانات نامخبتبرای  سن حداقل  ستین

ها هیر پایسا در  نخواهد بود قبل سنوات یقبول مدارك هارائ به یازیمذكور ن امتحانات

 2 است یضرور قبل هیپا یقبول كارنامه ارائه یوجود ندارد ول یشرط سن

 16 ()جامع یلیتحص ییراهنما دوره متفرقه در امتحانات نامخبتبرای  سن ـ حداقل0

توانند یم ییابتدا پنجم هیپا یقبول كارنامه و دارندگان است مهرماه اول در تمام سال

 ییراهنما دورهنهایی  امتحان در ییراهنما و دوم اولهای هیپا یقبول مدرك ارائه بدون

 كنند  شركت آزاد داوطلب صورت به یلیتحص

 بالمـانع  متفرقـه  امتحانـات  در فـه یوظ نظام مشمول پسر داوطلبان شركت و نامخبت -1 تبصره
 شد  نخواهد صادر یلیتحص تیمعاف آنانبرای  كنیل ،است

                                                                                                                                              
كـه بـه    14/6/1061تـاری   پـرورش  وعـالی آمـوزش  شورایبه استناد مصوبه دویست و نودمین جلسه كمیسیون معین  1

نـام  منظور از شرایط تحصیل صرفاً شرط سـنی اسـت و خبـت   »،ابالغ شده است 16/6/1061تاری   6/4662/123شماره 

شود در صورت داشـتن شـرایط سـنی و رعایـت     بزرگساالن منتقل میآموزی كه از مدرسه روزانه به مدرسه مجدد دانش

 «سایر ضوابط در مدرسه روزانه بالمانع است 
ی  تـار  43304/123كـه طـی شـماره     7/6/1021تـاری    تحصـیلی  مقرراتها و اساسنامهكمیسیون  237برابر مصوبه  2

 اصالح شد    2ابالغ شده است، بند  6/2/1021



    081نامه ـ اجرایی مدارس   آیین

 

 شود یم یتلق لیتحص ترك فهیوظ نظام نظر مقررات از متفرقه در امتحانات شركت -2 تبصره
 پرونـده  ،یلیتحصـ  سـال  از شـروع  پس ماه کیحداكثر تا  است موظف مدرسه ریمد -47 ماده

 مقـررات  برخالف یآموزاز دانش د و چنانچهینما یرا بررس آموزاندانش هیكل یلیتحص
 كند  اقدام یاستحقاق هیپا او به تیهدا به نسبت باشد، شده نامخبت

 در همان یآموزشود دانش مشخص یلیتحص سال از شروع ماه کی اگر بعد از گذشت - تبصره
د یـ با مدرسـه  ری، مداست شده نامخبت مقررات برخالف قبل یلیتحصای ها سالی سال

ــوع ــه موض ــوزش اداره را ب ــرورشوآم ــزارش پ ــنما گ ــا د  دری ــهنی ــوارد اداره گون  م
 یلیتحصـ  سرنوشـت  نیـی تع بـه  نسـبت  وقـت  اسـرع  در اسـت  موظف پرورشوآموزش
 كند  اقدام ربطذی مراجع قیاز طر موضوع یریگیآموز و پدانش

 1خاص آموزاندانشبرای  ژهیو التیتسه

 یآموزشـ هـای  دوره و ادهـا یالمپ در شركت لیقب از موجه لیدال به كه یآموزانشدان -48 ماده

 اداره خــاص ونیســیكم صیتشــخ بــه نآ رینظــا و یورزشــ مســابقات مربــوط،

 و یلیتحصـ  ییراهنمـا  سـوم نهـایی   امتحانـات  در شـركت  بـه  موفـق  پرورشوآموزش

                                                                                                                                              
كـه طـی شـماره     14/3/1062 تـاری  پـرورش  وعالی آمـوزش شورایو هشتاد و نهمین جلسه  به استناد مصوبه ششصد 1

 ابالغ شده است  13/3/1062 تاری  6/2370/123

 دارد:مقرر می پرورشوعالی آموزششورای

المللـی از  كننده مسابقات علمی، فرهنگی هنری، مهـارتی و ورزشـی در سـطح ملـی و بـین     آموزان شركتغیبت دانش ـ

 شود مسابقه و اردوی آن موجه تلقی می زمانالس درس در ك

ایـن قبیـل   بـرای   كننده، تسهیالت آموزش جبرانی رااعزام زمانموظف است با هزینه ساپرورش وآموزشوزارت  ـتبصره  

 آموزان فراهم كند دانش

امتحانـات   در ازه داده شـود اجـ  كننـد اردوی آن شـركت مـی   المللـی و بین مسابقات كشوری و آموزانی كه دربه دانش ـ

امتحانی خرداد و شهریورماه همراه غایبین موجه همـان سـال تحصـیلی در امتحـان درس یـا      های داخلی عالوه بر نوبت

 اند شركت كنند دروسی كه نمره قبولی كسب نكرده

امتحـانی  های پایان نوبتدانشگاهی، اخذ امتحان مجدد حداكثر دو هفته پس از آموزان دوره پیشدر مورد دانش ـتبصره  

 تـاری   2/6370/123بـه شـماره ابالغـی     16/7/1062 تـاری  كمیسـیون معـین    226)مصوب جلسه  مقرر بالمانع است 

11/6/1062) 

نامـه عكسـدار از واحـد    كننده در مسابقات كشوری و اردوی آن اجازه داده شود بـا اخـذ معرفـی   آموزان شركتبه دانش ـ

محل برپایی اردو پرورش وآموزشاشتن مدارك الزم مبنی بر شركت در اردو و مسابقه به اداره آموزشی مربوط و همراه د

در امتحانات داخلـی یكـی از مـدارس شـركت      و مسابقه )مقصد( مراجعه و در صورت دایر بودن رشته تحصیلی موردنظر

مبـدأ جهـت   پـرورش  وآمـوزش قصد به اداره مپرورش وآموزشاداره  تأییدآموزان پس از این قبیل دانشهای نمایند  نمره

 شود ربط ارسال میابالغ به واحد آموزشی ذی



011      مجموعه مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش 

 

 بـه  آنـان  یقبـول   كننـد  شـركت  یبعد یامتحان نوبت در توانندیم ،شوندینم متوسطه

 خواهد شد  محسوب قبل نوبت امتحانات در یقبول عنوان

ر ید، اسـ یشه یلیتحص سال در طول هاآن اول درجه از بستگان یكی كه یكسان هیكل -49 ماده

در  هـا آن اول درجـه  از بسـتگان  یكـ ی كه یآموزاندانش نیهمچن و گرددیم ا مفقودی

 نوبـت  در آن ،شـود یمـ  فوت ورماهیا شهریخرداد  امتحانات از آغاز قبل ماه کی فاصله

 یتحـان امهـای  نوبـت  بـر  عـالوه  توانندیافراد م لیقب نیمردود نخواهند شد  ا یامتحان

 كنند  شركت مجاز نیبیبا غا گر همراهید یامتحان نوبت کی مذكور در

 شود ینم متوسطه دورهنهایی  دروس شامل ماده نیمفاد ا - تبصره

 یعـ یطب یایـ ، بالرمترقبـه یغ حوادث لیاز قب مختلف علل به آنان امتحانات كه یآموزاندانش - 51 ماده

 یداخلـ  امتحانـات امتحانی آنان مفقـود یـا معـدوم گردیـده اسـت، در       ا اوراقیو  برگزار نشده

 ک مـاه یحداكثر تا  و فرصت نیدر اول پرورشوآموزش اداره خاص ونیسیكم تأیید با توانندیم

 ند ینما مجدد شركت در امتحان امتحانات امیا انیاز پا پس

 نیمعـ  ونیسیكم برعهده یامتحان نوبت نییتع و صدور مجوزی نهای امتحانات مورددر  -تبصره 

 خواهد بود  پرورشوآموزش یعالرایشو

 بـر  عـالوه  ،محـل  پـرورش وآموزش اداره خاص ونیسیكم تواند با موافقتیم مدرسه - 51 ماده

 شود: قائلآموز دانشبرای  زیر را نیز التیتسه نامهنییآ نیدر ا موارد مندرج

 یا مشروطی یكبرسن، مردود لیاز قب مختلف لیدال به كه یآموزاز دانش نامخبت ـ1

  است داده را از دست روزانه در مدرسه لیتحصط رایش ر آنیمجاز و نظا از دفعات شیب

 حضور به درقا خاص یماریب علت به كه یآموزدانش از كالس در حضور بدون نامخبتـ 2

 باشد ینم كالس در

، یاضاف وقت غلط، دادن حی، امال صح ایگزینهچند  صورتبه امتحان یبرگزارـ 0

 با توجه یداخل امتحانات در بالعكس ای یشفاه یجا به یكتب بخش نمره كردن نیگزیجا

  (یبدن تعادل ، عدمیدن، ناسازگار بیحركت افراد )اختالالت یجسمان خاصط رایش به

حضور در  قادر به كه یآموزاز دانش از مدرسه در خارج غیرنهایی امتحان یبرگزار ـ4

 ست ین مدرسه یامتحان جلسه

حداكثر  ستیننهایی  صورت به هاآن امتحان كه یاز موعد در دروس شیپ اخذ امتحان ـ3

خود  نیوالد اقفات به ضرورت به كه یآموزاز دانش یانیاپ امتحانات شروع از قبل ک ماهی

 كرد  خواهد متیعز كشور از خارج به

  است داشته موجه بتیغ هماهنگ در امتحانات كه یآموزاز دانش اخذ امتحان ـ6



    010نامه ـ اجرایی مدارس   آیین

 

 در آن بستاند ورود به سن از كشور كه خارج یرانیا در مدارس نامخبت سن حداقل - 52 ماده

 3/3در  كـه  یآمـوزان خواهـد بـود  دانـش    سـال  3/3 ،ا كمتر اسـت ی سال 3/3كشورها 

 تواننـد در مـدارس  یمـ  یدر صورت ،شوندیاز كشور م خارج یرانیا مدارس وارد یسالگ

ـ یا را در مـدارس  دبسـتان  اول هیـ پا دهند كه لیتحص كشور ادامه داخل از  خـارج  یران

كشـور   داخـل  مـدارس  اول هیپا به آموزاندانش لیقب نیا انتقال باشند  ور گذراندهكش

 انقـالب هـای  ناارگـ  كارمنـد دولـت، نهادهـا و    آنـان  یاولیـا  كه مجاز است یصورت در

 و گـر كشـورها بـوده   یدر د رانیـ ا یاسـالم  یجمهورهای یندگیر و نمایدر دوا یاسالم

 باشد  افتهی خاتمه یلیتحص سال انیاز پا قبل انآن تیمأمور

 دهند: لیتحص ر ادامهیزهای روشاز  یكی توانند بهیم كرده ازدواج آموزاندانش - 53 ماده

 ند ینما شركت متفرقه در امتحانات مقررات طبق ـ1

 ند ینما لیتحص بزرگساالن در مدارس مقررات طبق ـ2

حضـور در   نـد و بـدون  ینما نـام خبـت  روزانـه  در مـدارس  یسنط رایش داشتن ورتص در ـ0

 ند ینما شركت در امتحانات نیریسا مانند ،كالس

ماننـد   ،آمـوزان گـر دانـش  ید با ازدواج از ابراز مسائل یو خوددار كامل یسادگ تیبا رعا ـ4

 ند ده ادامه لیتحص به روزانه مدارس در نیریسا

 عـدم  لیـ از قب مختلـف  لیـ دال بـه  كه یلیتحص ییراهنما و ییابتدا آموز دورهدانش - 54 ماده

 متعـارف  باالتر از سن یسنط رایش در یلیتحص و وقفه هیپا تكرار ،مدرسه به یدسترس

بـا   خردادمـاه  در امتحانـات  یقبـول  توانـد در صـورت  یخود قرار دارد، مـ  یلیتحص هیپا

بـاالتر در   هیـ پا در امتحانات یلیتحص سال همان ورماهیشهر در ،14كل  معدل حداقل

 صـورت  بـه  ،است كرده نامخبت لیتحص ادامهبرای  كه یدیجد ا مدرسهی یقبل مدرسه

 1ابد ی ارتقا یبعد هیپا به یقبولط رایش احراز در صورت كند و شركت ینوبتکی

 (بزرگسـاالن ) شبانه آموزاندانش و ییابتدا پنجم هیپا متفرقه امتحانات آزاد داوطلبان -1 تبصره

 نخواهند بود  ماده نیا مفاد از استفاده مجاز به یلیتحص ییراهنما دوره

                                                                                                                                              
كـه طـی    22/4/1076 تـاری  پرورش وآموزشعالی به استناد مصوبه دویست و ششمین جلسه كمیسیون معین شورای 1

 ابالغ شده است: 2/3/1076تاری  6/1406/123شماره 

كننـد از طریـق   یی كه در خردادماه شـرایط اسـتفاده از مـاده فـوق را كسـب مـی      آموزان پایه پنجم ابتدافهرست دانش ـ

نـام و شـركت آنـان در امتحانـات شـهریورماه پایـه اول       ارسال تا تمهیـد مقـدمات خبـت   پرورش وآموزشمدرسه به اداره 

كنندگان در امتحانـات  شركتبرای  راهنمایی تحصیلی در یكی از مدارس راهنمایی فراهم گردد  كارنامه و دفتر امتحانات

 آنان نمره انضباط منظور نشود برای  نوبتی تنظیم گردد وصورت یکهشهریورماه ب



010      مجموعه مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش 

 

 امتحانـات  نامـه نییدر آ مندرجط رایش همانند ورماهیشهر در امتحانات یقبولط رایش -2تبصره

تواننـد در  یمـ  ورماهیشـهر  موجه نیبیغا خواهد بود  یلیتحص ییو راهنما ییابتدا دوره

 ونیسـ یكم تأییـد  بـا  هماهنگ و در امتحانات مدرسه رایشو تأیید با یداخل امتحانات

 ند ینما مجاز شركت نیبیغا در امتحانات پرورشوآموزش اداره خاص

 2بزرگسـاالن  مـدارس  در آمـوزان ر دانـش یاز سـا  شیبـ  یک سال زاندمجا 1ثارگرانیا - 55 ماده

از  شیبـ  یدرسـ  عنـوان  کی یتابستان دوره ای سالنیمهر  در نیهمچن كنند و لیتحص

 ند ینما انتخاب مجازهای واحد سقف

 مدارس یمنیا و یبهداشتط رایش ـ چهارم فصل

 در هـر مدرسـه   پـرورش وآمـوزش  وزارتهـای  اریـ مع وضـوابط   ود براسـاس ش یسع - 56 ماده

 لیو وسـا  مكان، اجتماعات ، سالنیورزش ، سالن، كارگاهشگاهی، آزما، كتابخانهنمازخانه

 ینـ یبشیپ ،قیحر یاطفا و یدرمان -یبهداشتهای و مراقبت هیاولهای كمکبرای  الزم

 شود  استفاده از آن خارج مشابه اتمكانا و مدرسه در موجود اتمكانا از و

 ط مدرسهیمح و سالمت بهداشت سطح ارتقا به كمکبرای  موظفند مدارس رانیمد - 57 ماده

 بـه  توجـه  ،یبهداشتهای سیسرو نظافت ،سالم یدنیآشام آب نیتأم لیاز قب یامور بر

 مناسـب  ییروشـنا  و رنـگ  نیتأمو  هی، تهوانآموزسر دانش یمو ،بدن ،لباس یزگیپاك

 از لبـاس  استفاده و مدرسه یتعاون در یخوراك مواد عیتوز و هیته و مدرسه یفضابرای 

 دارند  معمول كامل مراقبت هاكارگاه در كار

 ( نمـودن )حـوادث  مـه یب بـه  نسـبت  یلیتحصـ  سـال  ید ابتـدا یـ با مـدارس  رانیمد - 58 ماده

و  آمـوزان ، دانـش آن یایاز مزا استفاده یچگونگ كنند و در خصوص اقدام آموزاندانش

 ند ینما ییرا راهنما آنان خانواده

 یدرمـان  ــ یبهداشـت  نـه یمعا آمـوزان دانش از بار در سالکی د حداقلیبا در مدرسه - 59 ماده

را بـا   یهمكـار نهایـت   انیـ و مرب اولیا جمنان د با كمکیبا مدارس رانیمد  دیآ عملهب

                                                                                                                                              
 ی پـرورش تـار  وآمـوزش  عـالی یشـورا  602مصـوبه جلسـه    2و  1بنـد   یطشـرا  ینماده واجد یندر ا یثارگرمنظور از ا 1

 است  6/12/1077

بـه   16/13/1060 ی پرورش تاروآموزش عالییشورا ینمع یونیسجلسه كم ینو نهم یستو ب یصدبه استناد مصوبه س 2

 دانشـگاهی یشمنظور از مدارس بزرگساالن، مدارس دوره متوسطه و پ 27/13/1060 ی تار 2/6613/123 یشماره ابالغ

  باشدیبزرگساالن م



    011نامه ـ اجرایی مدارس   آیین

 

 داشـته  آمـوزان دانش و سالمت بهداشت نیتأمبرای  یبهداشتهای زمانو سا مسئوالن

 باشند 

هـای  برنامـه  رایاجـ بـرای   یدرمـان  یداشـت به مركـز  ای بهداشت یمرب كه یمناطق در - تبصره

ر ینباشد، مد آن نیتأم ز قادر بهین انیو مرب ااولی انجمن باشد و وجود نداشته یبهداشت

 پرورشوآموزش اداره اطالع را به مراتب الزم گزارش هیبا ته وقت د در اسرعیبا مدرسه

 و یبهداشـت های مراقبت مربوط بههای برنامه رایاجبرای  الزم برساند تا اقدامات محل

 رد یگ صورت یمنیا خدمات

ط رایشـ  گر در ارتباط باید لیهر دل ا بهیردار یواگ یماریب وعیدر اخر ش كه یدر موارد - 61ده ما

باشـد،   مواجـه  یبا خطر احتمـال  آموزاندانش لیتحص ، ادامهمدرسه یمنیو ا یبهداشت

 بـه  نسـبت  پرورشوآموزش اداره مربوط و موافقت د با نظر كارشناسانیبا ر مدرسهیمد

 وقـت  در اسـرع  د كـه یـ نما كند و اهتمـام  اقدام موقت صورتهب مدرسه نمودن لیتعط

 شود  گر دادهید محل در آموزاندانش لیتحص ادامه بیترت

 را بـه  آموز مراتـب در دانش یماریب عالئم مشاهده هنگام به موظفند مدارس رانیمد - 61 ماده

گـر  ید بـه  یمـار یب ترایاز س آموز قبلدانش درمان بیسانند تا ترتبر یو یاولیا اطالع

 شود  داده آموزاندانش

 بـه  بازگشـت  كنـد، هنگـام   بتیردار غیواگ یماریب ابتال به سبب به كه یآموزدانش - 62 ماده

 د ینما هارائ مزاج صحت بر یمبن یپزشك ید گواهیبا یاز بهبود نانیاطمبرای  مدرسه

 كـالس  مناسـب هـای  فیـ د در ردیدارند با ییا شنوای یینایب ضعف كه یآموزاندانش - 63 ماده

 گونـه چید هـ یـ سـند نبا ینویمـ  چـپ  بـا دسـت   كه یآموزانمورد دانش رند و دریگ قرار

 مناسـب ط رایشـ  نیتأمو  نشستنبرای  مناسب محل ینیبشید و پیآ عملهب یممانعت

 رد یقرار گ د مورد توجهیبا هاآنبرای 

 آموزاندانش و لباس ـ پوشش پنجم فصل

و  آراسـته  یظـاهر  رایو دا سـاده  ،و رنـگ  د از نظـر دوخـت  یـ با آموزاندانش لباس - 64 ماده

 باشد  مدرسه یتیو ترب یط آموزشیمح با متناسب

 بـه  درآمـد و رفـت   ،در مدرسه مناسب از پوشش فادهبر است د عالوهیبا آموزاندانش - 65 ماده

 كنند  استفاده ر و نوشتهیتصو و فاقد هرگونه مناسب و پوشش ز از لباسین مدرسه

 و دوخـت  ، شـكل اسـت  آنان وقار و عفاف نشان، بر پوشش عالوه آموزاندانش لباس - 66 ماده

 باشد  تناسبم یاسالم د با شئونیبا آنان لباس
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مـانتو، شـلوار و   ( 2 مقنعـه  و مانتو، شلوار چادر، (1 شامل دختر آموزاندانش پوشش - 67 ماده

 باشد مقنعه می

 مـدارس  رانیمـد  است ستهیشا باشد یم پوشش نیترمناسب و حجاب نیبهتر چادر -1 تبصره

 كنند  هیو توص قیتشو از آن دهاستفا دختر را به آموزاناجبار، دانش عدم تیرعا ضمن

 و یسـن ط رایشـ  بـه  توجـه  د ضـمن یدختر با آموزاندانش مانتو، شلوار و مقنعه رنگ -2 تبصره

 شود  انتخاب مناسبهای رنگ انیاز م ییایجغراف

 آموزاندانش یانضباط ـ مقررات ششم فصل

 آموزاندانش فیـ وظا1

 پـرورش وآمـوزش  و مقررات یاسالم نیمواز موظفند لیتحص در دوران نآموزادانش - 68 ماده

 :است ریز شرح به هاآن اهم كنند كه تیرعا شیو رفتار خو را در اخالق
  ینیشعائر د تیرعا ـ1

  مدرسه گر كاركنانیو د انی، مرب، معلمانر، معاونیمد به نسبت احترام و ادب تیرعا ـ2

  آموزانر دانشیبا سا یو همكار رفتار و اخالق حسن تیرعا ـ0

 و ینید فرائض ، انجامیتیو ترب یآموزش مقررات تی، رعالیدر تحص ستهیشا یسع ـ4

  مدرسه یاجتماعهای تیدر فعال مشاركت

در  در مدرسهمقرر  )حضور  ساعات انیدر پا از آن و خروج در مدرسه موقع حضور به ـ3

 و یپرورشهای تی، كتابخانه، فعالشگاهی، آزماورزش نیاز زم استفادهبرای  مقرر رساعاتیغ

 از كاركنان یكیا یاو  یسرپرست ر و بهیمد و موافقت آموزدانش یول اجازه به     منوط

 بود ( خواهد مجاز مدرسه

  ر استیدا ماًرس مدرسه كه یمدت مامدر ت درس و كالس در مدرسه حضور مرتب ـ6

 مربوط در نیگر و مسئولید آموزانبا دانش یو همكار یفرد و نظافت بهداشت تیرعا ـ7

  مدرسه یفضا نگهداشتن زهیپاك

 با شئون سر متناسب یمو و اصالح و مناسب ساده ، جورابكفش ،از لباس استفاده ـ6

  دخترانبرای  مناسب حجاب تیو رعا پسرانبرای  یآموزدانش

گرانبها  ایاش آوردن ز از همراهیو پره یشرایو آ یتجمل لیوسا كاربردنهاز ب یخوددار ـ2

  مدرسه به یلیرمرتبط با امور تحصیغ لیوسا و

 كتشر نامهنییدر آ كه یر از مواردیغ به در مدرسه د و فروشیاز خر یخوددار ـ13

  است شده ینیبشیپ یآموزدانش یتعاون
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 و ساختمان زاتی، تجهاموال ینگهداردر حفظ و  و اهتمام یشخص لیاز وسا مراقبت ـ11

 خسارت آموزانر دانشیا سای مدرسه و ساختمان لیوسا به یآموزدانش   )چنانچهمدرسه

 شود(  جبران یو یا ولیموز آتوسط دانش وارده خسارت دیآورد، با وارد

 ید حـاو یـ شود، بایم لیاو تكم یول آموز وتوسط دانش نامخبت موقع در كهی هایبرگه - تبصره

ـ  آمـوز و دانـش  و توجه، یآگاه باشد تا ضمن آموزاندانش یانضباط فیوظا اهم او  یول

 را تعهد كنند  فیوظا نیا انجام

 رموجـه یغ بـت یا غیـ ر ورود مكـرر  یآموز تأخدانش كه یدر موارد است ظفر مویمد - 69 ماده

 الزم ییجـو چـاره  یولـ  یبرساند تا بـا همكـار   یو یول اطالع را به باشد، مراتب داشته

 از حـد مقـرر   شیب یعموم فهیوظ مشمول پسر آموزدانش بتیغ چنانچه  شود معمول

 را بـه  یو لیتحصـ  تـرك  مراتـب  اسـت  موظـف  ریمد ،باشد مهنانییآ نیا 02 ماده در

 كند  مربوط اعالم مراجع

 كسـر نمـره   موجب و خبت یانضباط آموز در دفترر ورود دانشیتأخ و رموجهیغ بتیغ -71 ماده

 ر مدرسـه یمـد  از حـد،  شیبـ  بـت یغ ایر ورود مكرر یتأخ شود و در صورتیانضباط م

 د ویـ اتخاذ نما 76 ماده را برابر مفاد یمقتض میتصم مدرسه رایا نظر شوب است موظف

 كند  آموز ابالغدانش یول به باًرا كت مراتب

 قیو تشو بیـ ترغ 2

 شیخـو  فیوظـا  حیصـح  انجـام  بـه  آمـوزان دانـش  بیـ ترغبـرای   دیـ با مدرسه ریمد -71 ماده

 اجرا كند  مدرسه رایشو تأیید و با هیرا تهی هایبرنامه

 ریـ زهـای  روش دهنـد، بـه  یم انجام ستهینحو شا به خود را فیوظا كه یآموزاندانش -72 ماده

 رند:یگیقرار م قیمورد تشو

  آموزاندر حضور دانش در كالس یشفاه قیتشو ـ1

  آموزاندانش هیدر حضور كل نیآغاز در مراسم یشفاه قیتشو ـ2

 آموز دانش یول به آن و اعالم در كالس یو شفاه یكتب قیتشو ـ0

  آموزاندانش هیدر حضور كل یو شفاه یكتب قیتشو ـ4

  آموزاندانش در حضور همه ر مدرسهیمد یر با امضایتقد ا لوحی زهیجا یاعطا ـ3

  پرورشوآموزش اداره ر از طرفیتقد لوح یو اعطا یكتب قیتشو ـ6

  یو فرهنگ ی، آموزشیتیتربهای در اردو شركتبرای  یمعرف ـ7

  پرورشوآموزش یعالرایشو برابر ضوابط مصوب یآموزدانشهای نشان یاعطا ـ6
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 توسـط  3 تیـ لغا 2هـای  آموز و بنددانش یو مرب با معلم 1در مورد بند  میاتخاذ تصم - تبصره

  خواهد گرفت انجام مدرسه رایشو تأییداز  پس 7و  6های دبن و ر مدرسهیمد

 شود: تیرعا لید موارد ذیبا قیتشو نوع هر در انجام -73 ماده

 آموزاندانش در یدرون زشیانگ و قیتشو به د منجریبا مدرسه یقیتشوهای برنامه ـ1

 دهد  توسعه را در آنان تیجدو  كار و كوشش به د، تعاون، عشقیام روح و شده

با  سهیدر مقا یو شرفتیپ زانیآموز و مدانش و كوشش ی، سعقیدر تشو یاصل مالك ـ2

 خود باشد  یقبل وضع

 ریسا شود ویم قیتشو كه یفردبرای  آن علت رد كهیپذ انجام ایگونه د بهیبا قیتشوـ 0

 باشد  روشن آموزاندانش

 آموز باشد و ارزشدانش و ذوق با سن د متناسبیبا ،شودیم هیته كه یزیجوا ـ4

 رد یقرار گ مورد توجه آن یتیترب و یآموزش

 شود و در صورت درج آموزاندانش یلیتحص هد در پروندیبا مهمهای قیتشو خالصه ـ3

 برسد  آنان اطالع به نحو مناسب به اولیاحضور  عدم

 شود و در اعمال یگریآموز در دانشیتحق د سببینبا یآموزدانش چیه قیتشو ـ6

 شد  قائل آموزاندانش نیب ییو استثنا ضیتبع دینبا هاقیتشو

 هیـ تنب3

 محسـوب  تخلـف  خـود  فیوظـا  انجـام  بـه  نسـبت  آموزاندانش یانگارسهل و قصور -74 ماده

از  هیتنب هرگونه از اعمال قبل موظفند انیمرب و معاونان ،مدرسه رایشو ر،یشود مدیم

 نـد و بـرای   تخلـف  علت و زهیانگ یجستجو ابند و دری یآگاه محصل تیموقع و وضع

 كنند  اقدام آن رفع به نسبت

جـاد  یابـرای   را مناسـب  نـه یو زم خود جلـب  اشتباه آموز را بهدانش د توجهیبا هیتنب -75 ماده

و  یعلمـ هـای  افتـه ی بـه  ید متكیبا هیتنب لذا اعمال ،دینما فراهم یدر و مطلوب رفتار

بر  یآموز و اصرار ودانش یرتجّ رفتار باشد تا موجب رییتغ مناسبهای از الگو استفاده

 نشود  تكرار اشتباه

 د و مؤخریمف هاآن ، دریتیتربهای ییجوها و چارهییراهنما كه یمتخلف آموزاندانش -76 ماده

 رند:یگیقرار م هیر مورد تنبیزهای روشاز  یكی به تناسب تیرعا افتد، باینم

  یطور خصوص به یتذكر و اخطار شفاه ـ1

 مربوط  كالس آموزاندر حضور دانش یشفاه تذكر و اخطار ـ2

 آموز دانش یول اطالع با هیپا کی تعدد درمهای كالس وجود ر كالس، در صورتییتغ ـ0
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 آموز دانش یول به و اطالع یاخطار كتب ـ4

 روز  سه مدتبرای  آموز، حداكثردانش یول یقبل با اطالع از مدرسه موقت اخراج ـ3

 گر ید مدرسه به انتقال ـ6

 ممنـوع  یدرس فیتكال نییو تع یبدن هی، تنباهانت لیگر از قبید هیتنب هرگونه اعمال -77 ماده

 شد  قائل ییاستثنا و ضیتبع آموزاندانش نید بینبا هاتیتنب در اعمال و است

 برعهـده  0مربـوط و بنـد   یو مرب معلم برعهده 2و  1های در بند مندرج هیتنب اعمال -78 ماده

مورد بنـد   در  است ریمد برعهده مدرسه رایشو از موافقت پس 3و  4های ر و بندیمد

  است یز ضرورین پرورشوآموزش اداره اخذ موافقت ،مدرسه رایشو تأیید بر عالوه 6

 مراكـز  و هـا زمانسـا  هـا، ر وزارتخانـه یسـا  بـه  وابستههای هنرستان و هادبیرستاندر  -79 ماده

 فـرد  بـه  منحصـر  علـت  به كه یآموزشهای ر واحدیسا و پرورشوآموزش به روابستهیغ

باشد، در ینم گر ممكنید مدرسه به مدرسه کیآموز از دانش انتقال ،ر آنینظا ای بودن

 اخراج به نسبت پرورشوآموزش اداره با موافقت مدرسه رای، شواستمرار تخلف صورت

 د ینمایم اقدام مدرسه از آن آموزدانش

 قبالً دیبا رد،یگ قرار فرزندش تخلف انیجر آموز دردانش یول است الزم كهیموارد در - صرهتب

قـرار   رفتار فرزندش انیاو را در جر مناسب با روش آنگاه و یبررس ،یولهای تیحساس

 داد 

 و شود منتقل گرید مدرسه به ایمدرسهاز  تخلف علت به یآموزدانش كهیصورت در - 81 ماده

 زنـد و موجـب  یمـ  را بـرهم  یتـ یترب و یآموزشـ  نظـم  كه شود داده صیتشختاً نهایی 

 اداره و موافقـت  مدرسـه  رایشو تأیید با شود،یم گرید آموزاندانش یو گمراه انحراف

 یموزشـ آ هیـ ناح ای منطقه از حضور در مدارس اول نوبت در ،مربوط و پرورش آموزش

از  د،ینمایم نییتع استان پرورشوآموزش كلاداره كهیمدت تا دوم نوبتبرای  مربوط و

 و میتعلـ  شـود كـه  یمـ  او خواسـته  یاولیا از شود ویم محروم مدارس هیكل حضور در

 رند یگ برعهده از مدرسه رونیب را شیفرزند خو تیترب

 رد:یپذ ر انجامیز نكات تید با رعایبا نامهنییآ نیا مقرر در ینضباطا هاتیتنب اعمال - 81 ماده

 باشد  كننده و آگاه د روشنگرانهیبا یانضباط هیتنب ـ1

 شود  آموز توجهدانش یاجتماع و یخانوادگ ،یسن ،یروان و یجسمط رایش به ـ2

 مناسب جیتدر و بیترت و باشد ب، متناسشده آموز مرتكبدانش كه یبا تخلف هیتنب ـ0

 شود  تیرعا هیتنب رایاج در

 شود  و روشن انیاو ب یآموز و ولدانشبرای  مدرسه یرخواهیخ ـ4
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 باشد  یو منطق کی، نزدهیتنب رایو اج تخلف وقوع نیب یزمان فاصله ـ3

 تخلف و خطا كه شود خواسته او و از گردد ارائه آموزدانش به تخلف جبرانهای وهیش ـ6

 كند  جبران را خود

 جز در موارد در حضور جمع هیآموز حفظ شود و از تنبدانش یآبرو ه،یتنب رایدر اج ـ7

 گردد  اجتناب یضرور

 یانضباط در ارتباط با مقررات مدرسه فیوظا ـ4

 كنـد و  آگـاه  یمـوارد انضـباط   بـه  خود را نسبت همكاران است موظف مدرسه ریمد - 82 ماده

 اطـالع  را جهت مراتب ،تخلف مشاهده صورت را تذكر دهد و در یبدن هیتنب تیممنوع

 دهد  گزارش منطقه پرورشوآموزش اداره به الزم و اقدام

 یانضـباط  د در دفتـر یآموز بادر رفتار دانش آن جهیو نت شده اعمال قیو تشو هیتنب - 83 ماده

 رد یقرار گ مورد توجه یانضباط و نمره نییشود و در تع درج آموزاندانش

 سـابقه  امحا خواهد شد تـا  یلیتحص هر سال انیآموز در پادانش هیو تنب تخلف سوابق - تبصره

 نماند  یآموز باقدانشبرای  ینامناسب

 بازداشـت  موقـت  طـور هب ییقضا ق مراجعیطر از یجرم اتهام به یآموزدانش چنانچه -84 ماده

 پـس  كـه  كندیم نییتع را یو لیتحص ادامه نحوه مدرسه رایشو ،یآزاد از پس شود،

 وقفـه  عنـوان  به آموزدانش بازداشت مدت شود یم اجرا ،پرورشوآموزش اداره تأیید از

 شود یم محسوب یلیتحص

 فیآموزان، وظادانش رایشو و انی، مربمعلمان یهمكار با است موظف ر مدرسهیمد -85 ماده

 نیـ ا در شـده  ینـ یبشیپـ هـای  هیـ از تنب یها و اجمـال قیتشو یو چگونگ آموزاندانش

 آمـوزش  آنـان  ط، بـه رایشـ  یاقتضا به و آموزاندانش فهم و سن تناسب را به نامهنییآ

 دهد 

 یر مالـ امو هفتم فصل

 ،برنامـه فـوق  از خـدمات  حاصل و وجوه آموزاندانش )سرانه مدرسههای درآمد هیكل - 86 ماده

 یبانك حساب د بهی( بایمردمهای و كمک مناطق پرورشوآموزشهای شوراهای كمک

در  شـود   نهیزه مدرسه یمال رایشو نظرتحت مربوط، مقررات تیرعا با و زیوار مدرسه

 ر مدرسـه یمـد  باشند، نداشته بانک به یدسترس كنندگانكمک كه یمناطق و روستاها

 لیـ تحو اولیـا  بـه  و صـادر  معتبـر  و دارشـماره  قبض ،ینقدهای كمک افتیدر یازا به

د یـ با انیو مرب اولیا انجمن یبا هماهنگ فرصت نیاول در شده یآورجمع وجوه دهد یم
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عملكـرد   گـزارش  یلیتحصـ  هـر سـال   انیـ و در پامدرسه واریز شـود   یبانك حساب به

 رایشــو بــه انیــو مرب اولیــا انجمــن سیرئــ و ریمــد یامضــا بــا یمردمــهــای كمــک

 گردد  ارسال شهرستان پرورشوآموزش

 ،انیـ مرب و اولیـا  انجمـن  سیرئ تیعضو با یلیتحص سال هر در مدرسه یمال رایشو - 87 ماده

 یامضـا  بـه  نهیهز اسناد دیبا و شودیم لیتشك مدرسه ریمد و معلمان رایشو ندهینما

 برسد  یمال رایشو یاعضا

 ی)امضـا  مدرسـه  یمـال  رایشـو  یامضا از سه با دو امضا مدرسه از حساب اشتبرد - 88 ماده

 یو اعضـا  خواهـد گرفـت   ( صورتمدرسه یمال رایشو یگر از اعضاینفر د کیو  ریمد

  خواهند داشت مشترك تیمسئول ،هانهیهز انجام مقابل در یمال رایشو

 مربـوط  مقـررات  د مطابقیبا مدرسه ییو اهدا شده یداریخر زاتیتجه و اموال هیكل - 89 ماده

 شود  خبت مدرسه و در دفتر اموال یگذارشماره

 مدرسـه  انیـ و مرب ، معلمـان كاركنـان  قیتشـو بـرای   یمردمـ هـای  از كمـک  استفاده -91 هماد

 رد یپذ صورت مدرسه انیو مرب اولیا انجمن موافقت با ستیبایم

 بـا  د متناسبیبا یتیو ترب یحی، تفریعلمهای گردش نهیهز بابت وجه هرگونه گرفتن -91 ماده

و  اولیـا  انجمـن  موافقـت  از پـس  و باشـد  هـا خانواده پرداخت توان بوط ومرهای نهیهز

 رد یگ انجام مدرسه انیمرب

 توسـط وزارت  نامـه نیـی آ نیمفاد ا تیبا رعا یمال مقررات خصوص در الزم نامهوهیش -92 ماده

 شود یم و ابالغ نیتدو پرورشوآموزش

 ر مواردیـ سا هشتم فصل

 گردد  دورهیم محسوب یلیتحص سال کیبعد  سال ورماهیتا آخر شهر مهرماه اولاز  -93 ماده

 خردادمـاه  انیـ تـا پا  مهرماه اولاز  یلیتحص در هر سال آن و امتحانات یرسم آموزش

 پـرورش وآمـوزش  یعالرایشو بیتصو با كه خاصط رایش در مگر بود، خواهد بعد سال

 خواهد شد  اعالم

 جـز در  در مدرسـه  ر كاركنـان یو سـا  ، معلمانر، معاونانیحضور مد یرسم در اوقات -94 ماده

  است ی، الزامشده مجاز شناخته برابر قانون كه یموارد

 میتنظـ  مصـوب  یو هفتگـ  یدرسـ  سـاعات  اولبـا جـد   مطـابق  مدارس یدرس برنامه -95 ماده

 رسد یم معلمان اطالع به یلیتحص سال شروع از قبل و شودیم
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 التیكشور و تعط یرسم التیبرابر تعط مدارس یلیتحص سال ضمن التیتعط -96 ماده

در  مرداد( خواهد بود و مدارس ر وی)ت یفصل التین( و تعطیفرورد 10 تی)لغا ینوروز

باز  یادارهای كار انجامبرای  هچهارشنب و دوشنبههای روز یفصل التیتعط امیا

 یعمل استان پرورشوآموزش كلاداره میتصم ، برابریاضطرار التیتعط خواهند بود 

 به د نسبتیبا مناسب ها، در فرصتیلیتعط گونهنیا بروز در صورت خواهد شد و

 اقدام ،دهدیم یرو ساالنه یرسم لیتحص لحا  در مدت نیا از كه یكمبود جبران

 1شود 

 ها مصـوب یمرخص نامهنییآ طبق یآموزشهای واحد اركنانك و معلمانهای یمرخص -97ماده

 خواهـد بـود  عوامـل    پـرورش وآمـوزش  از وزارت صـادره های نامهوهیو ش رانیوز هیئت

 منجـر بـه   نـد كـه  ینما سـتفاده خود ا انهیسال یاز مرخص ینحو د بهیبا یرایاج و یادار

 نشود  مدرسه یلیتعط

                                                                                                                                              
 13/2/32 تـاری  / دش 4737كـه طـی شـماره     23/6/32 تـاری  عالی برابر مصوبه دویست و شانزدهمین جلسه شورای 1

حـداكثر   هـا آنتعطیل مجاز های رسمی در روزهای كردن مدارس خاص اقلیت را با تعطیل ابالغ شد، شورا موافقت خود

مـدارس از تعـداد سـاعات كـار مقـرر در       گونـه ایـن تا یازده روز در سال مشـروط بـر اینكـه تعـداد سـاعات كـار سـاالنه        

نمود  ضمناً به استناد مصوبه دویست و نود و هشتمین جلسـه كمیسـیون معـین    مربوط كمتر نباشد اعالم های نامهآیین

مـذهبی  هـای  آمـوزان اقلیـت  دانـش » 11/6/1062 تـاری  2/6376/123به شماره ابالغی  16/7/1062 تاری عالی شورای

ه دویسـت و  ویـژه از مفـاد مصـوب   هـای  شاغل به تحصیل در مدارس عادی مجاز خواهند بود در اعیاد مذهبی و مناسـبت 

 «استفاده نمایند  23/6/32 تاری عالی شورایشانزدهمین جلسه 

هـای  قـومی اقلیـت  های مناسبت اعیاد مذهبی و ،ریاست جمهوری 03/3/1076 تاری  26316/23032برابر نامه شماره 

 مذهبی زرتشتی، كلیمی و مسیحی به شرح زیر خواهد بود:

 قلیت زرتشتیویژه اهای الف ـ اعیاد مذهبی و مناسبت

درگذشـت   ــ 4ــ جشـن مهرگـان    0روز بزرگداشت شهدا و درگذشتگان  ـ2تشت پیامبر )زاد روز اشوزرتشت( زر تولد ـ1

 جشن سده   ـ3پیامبر )درگذشت اشو زرتشت( زرتشت 

 ویژه اقلیت كلیمیهای ب ـ اعیاد مذهبی و مناسبت

 )عیـد  سـوكرت  ــ 3روزه بزر ( ) كیپور ـ4ل سال نو( او) روش هشانا ـ0)نزول تورات(  شاووعوت ـ2ـ پسح عید فطیر 1

 پوریمـ  6ها(سایبان

 ویژه مسیحیان آشوریهای ج ـ اعیاد مذهبی و مناسبت

ــ عیـد پـاك    6ـ عیداوشانا 3ـ روز نینوا 4ـ عید تعمید حضرت مسیح )ع( 0ـ سال نو میالدی 2الد مسیح )ع( عید می ـ1

 عید نیطیكاست ـ6ـ عید عروج مسیح )ع( 7
 ویژه مسیحیان ارمنی كاتولیکهای اعیاد مذهبی و مناسبت ـ د

ــ عیـد   3د رهبـران مـذهبی ارامنـه    عیـ  ــ 4ـ عید تعمید مسیح )ع( 0ـ عید سال نو میالدی 2ـ عید میالد مسیح )ع( 1

 روز شهدای ارمنی  ـ7ـ عید پاك 6شهدای وارطاناش 
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 مـدارس  پـرورش وآمـوزش  كـل اداره لهیوس از كشور به خارج مدارس یرسم التیتعط - تبصره

 1گردد یاجرا م پرورشوآموزش یعالرایشو بیاز تصو شنهاد و پسیاز كشور پ خارج

 مسـتمر بـه   بـا نظـارت   موظفند مدارس رانیور باشد  مدآو نشاط د مشوقیبا مدرسه -98 ماده

 دفعـات  كـردن  و متعـادل  یو پرورشـ  یآموزشـ هـای  تیـ و فعال یدرسـ  فیتكال حجم

 یریجلوگ آموزانمفرط دانش یاز خستگ آورند كه را فراهم یطرایش ،یكالس امتحانات

 شود 

 سـؤال  ، طـرح یدرسـ هـای  كتـاب  یبند، بودجهسیرتدهای روش در انتخاب معلمان -99 ماده

 مقـررات  تیـ بـا رعا  یدرسـ  و مـواد كمـک   یآموزش كمک لیوسا یری، بكارگیامتحان

  خواهند داشت عمل یآزاد مدرسه رایشوهای میو تصم مصوب

 امتحـان  یاز برگـزار  دیـ با مكـان االیحتـ  محرم ماه اول و دهه رمضان مبارك ماه در -111 ماده

 شود  یخوددار

ر یتـأخ  سـاعت  بـا دو  صـبح  نوبتهای كالس رمضان مبارك ماه 20و  12های در روز - تبصره

  ستیدو روز مجاز ن نیدر ا امتحان یشود و برگزاریم شروع

 مدرسـه  هسـتند بـه   ریمد مورد شناخت كه یافراد و یاعزام و ناظران ورود بازرسان -111 ماده

بـرای   هازمانو سا هادستگاهر یسا از طرف كه یو كسان   ورود افراد متفرقهاست بالمانع

ــام ــرا انج ــاص یم ــه خ ــه ب ــه مدرس ــ مراجع ــد،یم ــس كنن ــاهنگ پ ــا اداره یاز هم  ب

 باشد یمربوط مجاز م پرورشوآموزش

 از درسـت  و استفاده ینگهدارو  حفظ ساختمان به نسبت است موظف ر مدرسهیمد -112 ماده
 سـوابق  ینگهـدار و  درسـت  مید  تنظـ یرا بنما الزم مراقبت مدرسه زاتیو تجه لیوسا
 یلیتحصـ  از سـوابق  قسـمت  آن نگهداریو  یو مال ، امتحاناتآمار، اموال و دفاتر یادار
 یالزامـ  در مدرسـه  مربوط،های نامهوهیش تیرعا با ،است نشده لیتحو كه آموزاندانش
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 ابالغ شده است: 2/13/1063 تاری  6/0023/123

 الزم زمـان گـرفتن   شـود بـا در نظـر   مدارس خارج از كشور اجازه داده میپرورش وآموزشكل به كمیسیون خاص اداره»

متوقـف فیـه و همـاهنگی بـا     های ردرسی و آموزشی در طول سال تحصیلی و شرایط كشوهای اجرای كامل برنامهبرای 

شـروع و پایـان سـال تحصـیلی      زمانربط تعطیالت الزامی و سیاسی جمهوری اسالمی ایران در كشور ذیهای نمایندگی

ویـژه، اعیـاد ملـی و مـذهبی و     هـای  تبسـ دارس ایرانـی خـارج از كشـور در منا   مدارس را تعیین و ابالغ كند  چنانچه م

 «اشت ایام مربوط متناسب با امكانات و شرایط الزامی است دمیاگر ،ها تعطیل نباشندسوگواری

كـل سـنجش و   امتحانات مدارس ایرانی خارج از كشور در دروس نهایی دوره متوسطه بـا همـاهنگی اداره   زمان ـتبصره 

 ارزشیابی تحصیلی تنظیم خواهد شد 
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صـالح اداری، سـوابق   ها و مراجعه افراد ذیدر بازرسی موظفندو مدیران مدارس  است
 برسانند  آنان تأیید به لزوم صورت درمربوط را به رؤیت و 

 ،نـدارد  یمـ ئدا جنبه كه یها و مداركنوشتهر یو سا آموزاندانش یامتحان اوراق یامحا - تبصره
 رد یگیم انجام ،الزم صورتجلسات میمربوط و تنظ مقررات تیرعا با

 هستند و موظـف  یو اسالم یاخالقهای الگو مدرسه آموزانو دانش و كاركنان ریمد -113 ماده
 باشند یم مدرسه گانیهمسا ژهیو به مردم همه حقوق تیرعا به

 كـار  ارجـاع  ایـ  آمـوزان دانـش  از دسـترنج  اسـتفاده  بـه  مدرسه از كاركنان کی چیه -114 ماده
 ستند یمجاز ن آنان به یشخص

ـ ا و مدرسه یفضا ستیمجاز ن ر مدرسهیمد -115 ماده  تأییـد  بـدون  ،را آن زاتیـ و تجه اتمكان
و  هـا زمانسـا ا یـ  ار اشـخاص یـ در اخت ،پـرورش وآموزش اداره و موافقت مدرسه رایشو

 دهد  قرار گریمراكز د

 ،خبرگـان  مجلـس  ،یجمهـور  اسـت یر انتخابـات  لیـ قب از یرسـم  انتخابـات  امیا در -116 ماده
 بیـ و ترغ قیتشـو  نكـه یا شـهر، ضـمن   رایو شـو  یاسـالم  رایشـو  مجلس ندگانینما
 د از هرگونـه یـ با ط مدرسـه ی، محـ است یضرور حضور در انتخابات جهت آموزاندانش
 اتمكانـ ط و ایاز محـ  اسـتفاده  مبـرا باشـد و هرگونـه    ا افراد خاصی هاگروه به شرایگ

 موجـب  ،نامزدها هیا علی له یسخنران یو برگزار یانتخاباتهای نامزد  یتبلبرای  مدرسه
  است یگرد قانونیپ

 محـدوده  در یحیو تفر یتیترب ،یعلمهای د و گردشیبازد جهت آموزاندانش اعزام -117 ماده
 آموزاندانش یاولیا یكتب تیو رضا مدرسه رایشو با موافقت لیتحص محل شهرستان
ــانع ــد  اســت بالم ــت اســت موظــف ر مدرســهیم ــه مدرســه رایشــو موافق  اداره را ب
 محـدوده  از خـارج  بـه  آمـوزان دانـش  اعـزام برای  د ینما ارسال مربوط پرورشوآموزش
، مدرسـه  رایشـو  و موافقـت  اولیا یكتب تیرضا اخذ بر عالوه ،لیتحص محل شهرستان
 1 است یز ضرورین محل پرورشوآموزش اداره موافقت

و  مـدارس  یرسم امتحانات یبرگزار امیا در یتیو ترب یحیتفر ،یعلمهای دیبازد انجام - تبصره

  است ممنوع از آن قبل هفته کی از

                                                                                                                                              
كـه طـی شـماره     22/2/1063 تـاری  رورش پـ وعالی آمـوزش شورایو شصت و نهمین جلسه  به استناد مصوبه ششصد 1

مسـابقات   هـا، شـركت در جشـنواره  بـرای   آموزان منتخباعزام دانش ابالغ شده است، 0/13/1063 تاری  6/0123/123

 ضمناً بـه اسـتناد مصـوبه دویسـت و چهـل و      هنری و نظایر آن با رعایت ماده مذكور مجاز خواهد بود  علمی، فرهنگی و

 تـاری    2/13600/123 به شماره ابالغـی  6/4/1064تاری   پرورشوعالی آموزششورایعین هشتمین جلسه كمیسیون م

آمـوزان در مدرسـه در ایـام تعطیـل و خـارج از سـاعت رسـمی        آموزان در شب( دانش)ماندن دانش بیتوته 22/4/1064

 صحیح نیست 
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 امـور  یمتصـد  یامضـا  بـا  از مـدارس  صـادره  یلیتحصهای یگواه و هاكارنامه هیكل -118 ماده

 مدرسـه  ریمـد  یامضـا  و مهـر  و باشد(یم تیمسئول نیدار اعهده كه یا فردی) یدفتر

 1 بود خواهد اعتبار رایدا

 باشد یم منطقه پرورشوآموزش اداره برعهده یلیتحص شارز هیتأیید صدور -1 تبصره

 برابـر مصـوبه   متوسـطه  و یلیتحص ییراهنما دوره التیتحص انیپا نامهیگواه صدور -2 تبصره

 رد یگیم انجام پرورشوآموزش یعالرایشو

  خواهند داشت رتنظا نامهنییآ نیا رایاج برحسن پرورشوآموزش ادارات -119 ماده

 ییراهنمـا  ،ییابتـدا  مـدارس  هیـ ر لغـو و كل یمغا ، مقرراتنامهنییآ نیا ابالغ  یتار از -111 ماده

مفـاد   مشـمول  یدانشگاهشیو پ كاردانش ، ایحرفه و یفن ،ینظر متوسطه ،یلیتحص

 ، نمونهدرخشانهای تعداد، اسیروز، شبانهییاستثنا خواهند بود  مدارس نامهنییآ نیا

 بـه  روابستهیها، نهادها و مراكز غر وزارتخانهیسا به وابسته مدارس و یرانتفاعی، غیدولت

جـز در  هشـوند، بـ  یمـ  سیتاسـ  خـاص  و مقررات نیقوان براساس كه و پرورش آموزش

 خواهند بود  نامهنییآ نیمفاد ا مشمول خود هستند، خاص نیقوان تابع كه یموارد

♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦ 

                                                                                                                                              
 صـادره از مـدارس  هـای  گـواهی  پـرورش وعالی آموزششورایدبیرخانه  7/4/1072 تاری  6/1132/123به استناد نامه  1

نامه اجرایی بخش معافیت قانون خدمت وظیفه عمـومی  رسیدگی به وضع مشمولین نظام وظیفه عمومی برابر آیینبرای 

 گردد  می تأییدپرورش وآموزشوزیران توسط ادارات  هیئت 2/3/64مصوب 

 تـاری   201و كمیسـیون معـین در جلسـه    26/0/1072  تـاری  643عالی در جلسه همچنین به استناد اعالم نظر شورای

 ابالغ شده است: 7/4/1072 تاری  6/623/123كه طی شماره  17/0/1072

امضای راهنمـای مسـئول امتحانـات     تحصیلی صادره از مراكز نهضت سوادآموزی با مهر وهای ها و گواهیكلیه كارنامه ـ

 شهرستان دارای اعتبار قانونی خواهد بود 

پـرورش  وآمـوزش ادارات  تأییدالتعلیم و بزرگسال لزومی به پنجم الزمهای تحصیلی كالسهای اد، مدارك و كارنامهاسن ـ

 ندارد 

 گیرد یه كارنامه كالس پنجم ابتدایی بزرگسال توسط دفتر نهضت سوادآموزی انجام میتأییدصدور  ـ
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و داوطلبان آزاد داخل  بزرگساالنه توسطوره مد ینامه آموزشنییآ

 (یواحد ـ یسالنیموه یش) كشور
 70/8/7083خ یتار 8/2227/723ـ شماره ابالغ  0/8/7083خ یتار 666 مصوب  جلسه

 اتیـ كل اولفصل 

ل در یتحصـ ط رایشـ  كـه یآموزانل دانشیتحص منظور ادامهبه بزرگساالنه توسطم دوره -1ماده 

در ط رایشـ  ان واجـد یر متقاضـ ین سـا یندارند و همچن ه روزانه راتوسطدوره سه ساله م

 هـا و ک از شـاخه یـ و كاردانش و براساس اهداف هـر   ایحرفهو  فنی، ینظرهای شاخه

 .شودیاجرا م بزرگساالن یآموزشهای در واحد ،لیذد مطابق با موا

ه یـ پا 1آمـوزان ل دانـش یادامه تحصبرای  صرفاً بزرگساالندوره  ایحرفهو  فنیشاخه  -1 تبصره

ـ    یوه سـال یل در دوره روزانـه شـ  یتحصـ ط رایشـ  است كه ایحرفهو  فنیشاخه  سوم

هـای  آموزان الزم است قبالً در آمـوزش ل دانشین قبیرا از دست داده باشند  ا یواحد

 .رشته مربوط شركت كرده باشند یدانیات میعمل و یشگاهی، آزمایكارگاههای درس

دوم و سـوم شـاخه   های هیثارگران ارائه دروس پایا ایحرفهو  یفنهای هنرستاندر  - 2تبصره 

 بالمانع است  ایحرفهو  یفن

و كـاردانش  ، ی)نظـر  یبه دو صورت مجتمع آموزش بزرگساالن یآموزشهای واحد ـ2ماده 

 یه )براسـاس ضـوابط  توسـط مهای ک از شاخهیهر  خاص یآموزشهای واحدا ی(  ایحرفه و فنی

 .گرددیل میشود( تشكیابالغ م یمعاونت آموزش یكه از سو

 یدولتـ  كـاردانش  بزرگسـاالن  یآموزشـ های دارد مهارت در واحداستانارائه و آموزش  - تبصره

باشـد و در صـورت   یمـ  یمهـارت های منوط به كسب مجوّز از دفتر كاردانش و آموزش

دارد اسـتان د یـ آموز بادانش ،یآموزشهای ل واحدین قبیدارد مهارت در ااستانعدم ارائه 

 یآموزشـ هـای  واحـد  ایـ پـرورش  وخارج از آموزش یمهارت را در مراكز آموزش مهارت

 .بگذراند یرانتفاعیكاردانش غ بزرگساالن

                                                                                                                                              
 د نشویده میز نامیهنرجو نای، حرفهو  یآموزان شاخه فندانش 1



    015توسطه بزرگساالن و داوطلبان آزاد   نامه ـ آموزشی دوره مآیین

 

 هادرسهای جدول و نیعناو ل،یطول مدت تحص ،یدرسهای فصل دوم ـ واحد

 .باشدیر میزهای یژگیو رایدا بزرگساالنه توسطآموزش در دوره م -3ماده 

 .شودیم اجرا یا دوره تابستانی یلیتحص سالنیمها در طول الف( آموزش درس

 براساس تعداد یریگمعدلر هر درس در یزان تأخی، ساعات آموزش و میب( محتو

 .ودشیآن درس مشخص مهای واحد

ر یسا بر یریدر هر درس تأخ یا مردودی یباشد و قبولیج( ارزش هر درس مستقل م

 .ها ندارددرس

دوره  مجاز در مدتن دوره )مازاد بر یآموز در ادانش یلیتحصهای نهیاز هز ید( بخش

 ید از وینمایم پرورش ابالغووزارت آموزش یكه معاونت آموزش یروزانه( برابر ضوابط

 .شودیاخذ م

ن بند معاف یموضوع اهای نهیثارگران از پرداخت هزیا یآموزشهای آموزان واحددانش -تبصره 

 باشند یم

ه در توسـط م التیان تحصـ یـ نامـه پا یاخـذ گواه برای  ازیموردن یدرسهای تعداد واحد -4ماده 

باشـد و  یواحـد مـ   26هماننـد دوره روزانـه حـداقل     بزرگسـاالن  یآموزشـ هـای  واحد

 سـال نـیم  12تـا   حـداكثر ط رایشـ  ریت سایفه با رعایآموز پسر مشمول نظام وظانشد

ل یهـر سـال تحصـ    یل دهد و در ازایادامه تحص بزرگساالن یتواند در واحد آموزشیم

 .كاسته خواهد شد ،سالنیم 2زان ین میاز ا ،ه روزانهتوسطآموز در دوره مدانش

سـاعات   باشـد و یدوره روزانه م یدرس مواده مطابق ن دوریدر ا یدرس موادو  یمحتو - 5ماده 

برابـر دوره   چهـار  یدو برابـر و در دوره تابسـتان   سالنیمها در هر درس یآموزش هفتگ

 .وست ارائه خواهد شدیپ اول( است كه برابر جدیواحد ـ یوه سالیروزانه )ش

دوره  در ایحرفـه  و فنـی شـاخه   یدانیات میو عمل یشگاهی، آزمایكارگاههای درس -1تبصره 

 .شودیارائه م یرحضوریبه صورت غ بزرگساالن

 ( از شـمول مـاده فـوق   یمهـارت هـای  دارد مهـارت )درس اسـتان  ،در شاخه كـاردانش  -2تبصره 

 ،یمهارتهای رشته یدرس موادن شده در جدول ییزان ساعات تعیاست و به م یمستثن

 .شودیر ضوابط ارائه میت سایبا رعا

)بـه   یگذرانـدن درس كـارورز   مكـان آموزان شاخه كاردانش درصـورت عـدم ا  دانش -3تبصره 

د معـادل  یـ ( از انتخـاب واحـد آن درس معـاف بـوده و با    یر واحد آموزشیص مدیتشخ

ر یسـا هـای  ا درسیـ و  یاریـ اختهـای  ن درسیر عنـاو یدرس مـذكور از سـا  های واحد
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هـای  درس ینیگزیجا  وده و بگذرانندرا انتخاب نمی هایه، درستوسطدوره مهای رشته

 .آموزان بالمانع استل دانشین قبیابرای  یدرس كارورز یبه جا یقیمازاد تطب

و  یشــگاهی، آزمایثـارگران، دروس كارگـاه  یا ایحرفـه  و یفنـ هـای  هنرسـتان در  - 4تبصـره  

 شود یارائه م یصورت حضوربه ایحرفهو  یشاخه فن یدانیات میعمل

از  یبرخـ  یتواننـد سـاعات آمـوزش هفتگـ    یثارگران میا یآموزشهای ران واحدیمد - 5تبصره 

ش ین شده در جدول دروس، افـزا ییزان تعیوست( نسبت به میدروس را )برابر جدول پ

 دهند 

هفتـه و   16ک به مدت ی هر سالنیم صورت دوهب ،یلیسال تحص در هر یآموزش برنامه -6ماده 

 .شودیهفته اجرا م 13به مدت یک دوره تابستانی

ل كـالس  یهفته كامل به تشك 6 یتابستان در دوره پانزده هفته كامل و سالنیم هر در -تبصره 

 یبرگــزاربــرای  یدوره تابســتان و ســالنــیم مانــده هــریدرس اختصــاص داشــته و باق

منظـور   یدوره تابسـتان  ایـ  یبعـد  سـال نـیم د مقـدمات  یـ تمه ج ویاعالم نتا امتحانات،

 .شودیم

 موادجدول  ها را مطابقاز درسینشیاست در هنگام انتخاب واحد، پ موظفآموز دانش -7اده م

 .ت كندیرعا یدرس

توانـد  یكه م یا دوره تابستانی سالنیم) یا دوره تابستانی سالنیمن یآموز در آخردانش - تبصره

از یـ نشیپـ  تیـ مانـده را بـدون رعا  یباقهای ه درسیكلل شود( مجاز است یالتّحصفارغ

 .انتخاب كرده و بگذراند

 مجـدّداً  ،كسـب كـرده اسـت    یرا كه قبالً نمـره قبـول  ی هایتواند درسیآموز نمدانش - 8ماده 

 1.انتخاب كند

كـه   ،یواحـد درسـ   17 حـداكثر واحـد و   6تواند حـداقل  یم سالنیمآموز در هر دانش -9ماده 

 یواحد درسـ  6 حداكثر یتابستانباشد و در دوره  یصورت حضورواحد آن به 6حداقل 

 2ر ضوابط انتخاب كند یت سایبا رعا یرحضوریو غ یرا اعم از حضور

                                                                                                                                              
بـه   26/3/1060 تـاری   پـرورش وعـالی آمـوزش  شـورای و چهارهمین جلسه كمیسیون معـین   به استناد مصوبه سیصد 1

صـورت داخلـی   نمره قبولی درسی كـه امتحـان آن )در رشـته قبـل( بـه     » 6/6/1060 تاری  2/3416/123شماره ابالغی 

رده و شرایط رشته جدید را احـراز نمـوده اسـت قابـل     آموزی كه در امتحان تغییر رشته شركت كدانشبرای  برگزار شده

 پذیرش بوده، لیكن نمره پایانی آن درس در احتساب معدل كتبی قابل اعمال نخواهد بود 
بـه شـماره    0/2/1062 تـاری   پـرورش وآمـوزش  یعالیشوران یون معیسین جلسه كمیكمی و صدیبه استناد مصوبه س 2

دوره متوسـطه   ینامه آموزشـ نییآ 2ماده  3 و 1از مفاد تبصره  زمانستفاده هما :3/2/1062 تاری  2/7267/123 یابالغ



    017توسطه بزرگساالن و داوطلبان آزاد   نامه ـ آموزشی دوره مآیین

 

 حـداكثر ) یک عنوان درسیتواند یم 1یا دوره تابستانی سالنیمن یآموز در آخردانش -1تبصره 

 .دیانتخاب نما یدرسهای واحد( عالوه بر سقف واحد 4

 ،زآمـو دانش ماندهیباق یحضورهای تعداد واحد ،یلیتحص سالنیمن یچنانچه در آخر -2تبصره 

 .بالمانع است سالنیمدر آن  یل ویواحد برسد ادامه تحص 6كمتر از  به

 از كمتر به یلیتحص سالنیمن یآخر در آموزمانده دانشیباقهای واحد چنانچه تعداد -3تبصره 

 بالمـانع  سـال نیمآن  در یل ویادامه تحص برسد یرحضوریغ و یحضور از اعم واحد 6

اسـتفاده   یلیت تحصـ یـ كـه از معاف  یآمـوز دانـش بـرای   ن تبصـره یـ استفاده از ا  است

 .بار مجاز استکید صرفاً ینمایم

دوره  ایـ  سـال نیماخذ شده در هر های محاسبه تعداد واحدبرای  در شاخه كاردانش - 4تبصره 

ـ   مهـارت  هـای  دارداستانآن دسته از  یتابستان  سـال نـیم ک یـ ش از یكـه آمـوزش آن ب

دارد مهـارت مـوردنظر براسـاس    اسـتان هـای  تعـداد واحـد   ،انجامدیبه طول م یلیتحص

آمـوز خبـت   ن و در بر  انتخـاب واحـد دانـش   یی، تعسالنیمساعات آموزش آن در هر 

كه آزمـون آن انجـام    یا دوره تابستانی سالنیمدارد مهارت در استانشود و نمره آن یم

 .شد ده خبت خواهدینامه مهارت گردیته و منجر به صدور گواهافی

نمـوده   آموز شاخه كاردانش رأساً جهت اخـذ آن اقـدام  كه دانش ینامه مهارتیگواه - 5تبصره 

مربـوط   یرشـته مهـارت   یدرسـ  مـواد آنكه مشخّصـات آن در جـدول    مشروط بر ،است

هـای  در سـقف تعـداد واحـد   آن هـای  شود و تعداد واحدیرفته میف شده باشد پذیتعر

دهـد  یارائه م یرا به واحد آموزش ینامه مهارتیكه گواه یا دوره تابستانی سالنیممجاز 

 .شودیمحاسبه نم

 تأییـد بـا   یا دوره تابسـتان یـ  سالنیمثارگران در هر یا یآموزشهای آموز واحددانش - 6تبصره 

ا یـ  سـال نـیم ن ی( و در آخرواحد 4)حداكثر  یک عنوان درسیتواند یم مدرسه رایشو

                                                                                                                                              
مقـرر   زمـان مـاده فـوق در    3نامه مهـارت موضـوع تبصـره    یبزرگساالن و داوطلبان آزاد داخل كشور منوط به ارائه گواه

 باشد یمربوط م یا دوره تابستانیسال میانتخاب واحد ن

 یدوره متوسـطه بزرگسـاالن و داوطلبـان آزاد داخـل كشـور بـرا       ینامـه آموزشـ  نییآ 2 ماده 1استفاده از مفاد تبصره  ـ

در آزمون استاندارد مهـارت رشـته    یكه قبالً استاندارد مهارت مربوط را انتخاب و موفق به كسب نصاب قبول یآموزدانش

اسـتاندارد  های با احتساب واحد ینا دوره تابستایسال میر است كه آن نیپذامكان یمربوط نشده باشد، در صورت یلیتحص

 شود  یآموز تلقدانش یا دوره تابستانیسال مین نیآخر ،انتخاب شدههای مهارت و واحد

ـ یآخـر  ،دینمایخود را انتخاب م یدرسهای مانده واحدیآموز باقكه دانش یا دورۀ تابستانیسال مین 1 ا دورۀ یـ سـال  مین ن

 شود یمحسوب م یتابستان
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هـای  ش از سقف واحدیواحد( ب 6)حداكثر  یل، تا دو عنوان درسیتحص یدورۀ تابستان

 مجاز انتخاب كند 

 6ثـارگران  یا یآموزشهای آموز واحدقبل دانش سالنیما ی یچنانچه معدل دوره تابستان - 7تبصره 

تواند حـداكثر تـا   یمدرسه م رایشو أییدتبعد با  یا دوره تابستانی سالنیمو باالتر باشد در 

 انتخاب كند  یتابستاندر دوره  یواحد درس 12ا ی سالنیمدر  یواحد درس 23

 یانضـباط  نامـه نیـی آ برابر كندیبت میغ یلیتحص سالنیمطول  كه در یآموزدانش با - 11ماده

 .شد رفتار خواهد

بــرای  كــه حســب مــورد یآمــوزنــشدا ، ایحرفــهكــاردانش و فنــی و هــای در شــاخه - 1-11

 یمعرفـ  یآموزشـ هـای  بـه مراكـز خـارج از واحـد     یكـارآموز  ،ی، كارورزیآموزمهارت

 .باشدین ماده میت مفاد ایملزم به رعا یمیتنظ شود برابر برنامهیم

 توسـط  كـه ای همناوهیبرابر ش ،آموزدانش یو پرورش یبه موارد خاص آموزش یدگیرس - 11ماده 

پرورش خواهـد  وآموزش یعالراین شویون معیسیكم تأییدبه  و هیته ینت آموزشمعاو

 .باشدیمدرسه م رایبرعهده شو ،دیرس

 .شودیم میر تقسیبه شرح ز هاآنت یه براساس اهداف و ماهتوسطدوره مهای درس - 12ماده 

 ،ینش علمـ یـ ب ارتقـا بـرای   هـا آناسـت كـه آمـوختن    ی هـای درس :یعمومهای درس -1-12

 آن ه ضـرورت دارد  توسـط م دوره آمـوز دانـش  یاسـ یس و یفرهنگ ،ی، اقتصادیاجتماع

 ارائـه  كسـان ی یمحتـوا  بـا  هتوسـط مهای شاخه تمام در كهیعمومهای درس از دسته

 .شودیده میمشترك نامهای درس ،شودیم

ا یـ  یعملـ  هیپا ،هاآنآموز با گذراندن است كه دانشی هایدرس :یاختصاصهای درس -2-12

تـر در  یل در سطوح عـال یا ادامه تحصیورود به بازار كار و اشتغال برای  یمناسب یعلم

 .كندیش خاص را كسب مرایا گیک رشته ی

شـاخه   یاختصاصـ هـای  آن دسـته از درس  دارد مهارت(:استان: )یمهارتهای درس -3-12

ک كار یاشتغال به برای  ازیموردن ایحرفههای مهارت اهآنق یكاردانش است كه از طر

مربـوط آمـوزش داده    یمهـارت هـای  دارداسـتان براساس  یو عمل ید به صورت نظریمف

 .شودیم

آمـوز بـه   دانـش  یفـرد هـای  به تفاوت توجهاست كه با ی هایدرس: یانتخابهای درس -4-12

از ای هن مجموعـ یاز ب یو یآموزشهای ازینا رفع یق و استعدادها و یپرورش عال منظور
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د دارد( برابـر  یـ آمـوز تأك دانـش  تیـ فعالكـه بـر   ی هـای محـور )درس  تیفعالهای درس

 1ل است:یمشتمل بر موارد ذ یانتخابهای كند  درسینامه مربوط انتخاب موهیش

رشـد   ،ینـ یدای هـ ق بـاور یاست كه به منظور تعمی هایدرس :یپرورشهای درس - 1-4-12

هـای  و رشـد اسـتعداد   یو اجتمـاع  یفـرد  یزنـدگ هـای  مهارتت ی، تقویفضائل اخالق

خاص و مطـابق بـا   های تیفعالصورت آموز بهبه استعداد و عالئق دانش توجه، با یهنر

  شودینامه مربوط ارائه موهیش

آموز و دانش یدرس است كه به منظور جبران ضعفی هایدرس :یجبرانهای درس -2-4-12

 .شودیمربوط ارائه مهای ت سرفصل درسی، با رعایلیكاهش افت تحص

هـای  آموختـه  قیـ است كه به منظور توسـعه و تعم ی هایدرس :یلیتكمهای درس -3-4-12

 .شودیت سرفصل درس مربوط، ارائه میآموز و بارعادانش

اطالعـات و   ش سـطح یكه به منظور افـزا  استی هایدرس ل مهارت:یتكمهای درس - 5-12

آموز شاخه كـاردانش ارائـه   ط كار صرفاً به دانشیورود به محبرای  ازیموردنهای مهارت

 .شودیم

ک از یـ  هـر  ازیـ موردنهـای  است كه بـه تعـداد واحـد   ی هایدرس :یاریاختهای درس -6-12

 ا گروه و برحسـب یهر رشته های ت و هدفیشاخه كاردانش متناسب با ماههای رشته

آموز شـاخه كـاردانش   برابر ضوابط مربوط به دانش یات منطقه آموزشیو مقتضط رایش

 .شودیارائه م

 آموزنام دانشفصل سوم ـ مقررات ثبت

 .ردیگیآموز انجام منام و انتخاب واحد با حضور دانشخبت -13ماده 

 نـام در واحـد  توانـد جهـت خبـت   یگـر نمـ  یا علل دی یماریل بیكه به دل یآموزدانش -1تبصره 

ا یـ  یول توسطدر موعد مقرّر  ینام و انتخاب واحد ود امور خبتیابد بایحضور  یآموزش

 .آموز انجام شوداز دانش یندگیبه نما یگریفرد د

بـا   ل داشـته اسـت  یرمشمول كه تـرك تحصـ  یآموز غل مجدّد دانشینام و تحصخبت -2تبصره 

 .انع استبالمط رایش ریت سایرعا

ت صورت یجنس کیبه تفك ،بزرگساالن یآموز در واحد آموزشل دانشینام و تحصخبت -14ماده 

 .ردیگیم

                                                                                                                                              
بـا مقـدمات پـژوهش     یی، آشـنا یشـغل  یلیتحصـ  یزیر، برنامهییكارگاه خوداتكاهای درس ،مذكورهای بر درس عالوه 1

 شود یارائه م یعنوان درس انتخابز بهین (1) ، هنریعلم
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 اسـتان  پـرورش وكـل آمـوزش  ثارگران پسرانه با اخـذ مجـوز اداره  یا یآموزشهای واحد -تبصره 

بـرای   را هـا آنثـارگر اقـدام كننـد و    یآموزان دختـر ا نام دانشتوانند نسبت به خبتیم

همـان بـه   یمآمـوز  دانـش  عنـوان بـه  یرحضوریا غی یصورت حضورگذراندن دروس به

 كنند  یدخترانه معرف یعاد بزرگساالن یآموزشهای واحد

هفتـه قبـل    دو ،بزرگساالن یآموزشهای آموزان در واحدنام و انتخاب واحد دانشخبت -15ماده 

دوره  ایـ  سـال نـیم آغـاز و تـا شـروع     یتانتابسـ  ، دوم و دورهاولهـای  سالنیماز شروع 

 .ابدییادامه م یتابستان

كـه عذرموجّـه    یاز افـراد  یا دوره تابستانی یلیتحص سالنیمنام پس از شروع هر خبت - تبصره

 خـاص ون یسیكم توسطنامه یص و صدور معرّفیاند با ارائه مدارك معتبر و تشخداشته

 .دبو پرورش محل مجاز خواهدواداره آموزش

  خواهد بود ریشرح زبه بزرگساالن یآموزشهای نام در واحدخبت یسنط رایش -16ماده 

 .سال تمام است 16 بزرگساالن یآموزشهای ل در واحدیحداقل سن تحصـ 1

ـ  پـرورش محـل  وون خـاص اداره آمـوزش  یسیخاص با مجوز كمط رایش در -1تبصره  صـورت  هب

 یرا نـدارد، در واحـد آموزشـ    یقل شـرط سـن  كه حـدا  یآموزتوان از دانشیم یمورد

 .نام نمودخبت بزرگساالن

دسـت   دوره روزانـه را از  یآموزشـ هـای  ل در واحـد یتحصـ ط رایش كه یآموزاندانش -2تبصره 

 بزرگسـاالن تواننـد در مـدارس   یمـ  یبا هر سن ،متوسطه اوله ین پایدهند و مردودیم

 .نام كنندخبت

تحصـیل در  ط رایشـ  چنانچه صرفاً ،آموزشی ایثارگرانهای واحد اولآموز پایه دانش - 3تبصره 

نـام در واحـد آموزشـی    مجـاز بـه خبـت    ،آموزشی روزانـه را از دسـت بدهـد   های واحد

 باشد می ایثارگران

ت یكند با رعایاستفاده م یلیت تحصیآموز ذكور كه از معافدانشبرای  سن حداكثرـ 2

ل افراد ین قبیباشد  ایسال تمام م 24،یآموزشهای ن واحدیو ضوابط در اط رایش ریسا

 رسند اجازهبسال تمام  24به سن  یا دوره تابستانی یلیتحص سالنیمچنانچه در طول 

ت یآموزان محدودر دانشیسابرای  را ندارند و یا دوره تابستانی سالنیمنام در آن خبت

 .سن وجود ندارد حداكثر

فـه  ین انجام خدمت وظیتواند در حیثارگران میا یآموزشهای آموز ذكور واحددانش - 4تبصره

مانـده دروس خـود را   ینام و باقثارگران خبتیدر مدارس اط رایش ریت سایبا رعا یعموم
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 یمنوط به ارائـه گـواه   یالت متوسطه به ویان تحصینامه پایگواه لیانتخاب كند، تحو

 باشد یان خدمت میپا

 منامدارك ثبت

 :ر استیشرح زآموز بهنام دانشخبتبرای  ازیموردن مدارك - 17ماده 

وجود  شناسنامه كه با اصل آن مطابقت داشته باشد و در صورت اولر صفحه یتصو الف(

است و الزم است  یز ضروریر صفحه آخر نیتصو، رات و اصالحات در شناسنامهییتغ

 .باشد دارده است عكسیسال تمام رس 13كه به سن  یآموزشناسنامه دانش

 ازیعكس به تعداد موردن ب(

 دوره سومسال  یقبول موقتیا گواهی یلیتحص ییان دوره راهنماینامه پایگواه ج(

 اوله یآموز پادانشبرای  ییراهنما

 ن آنیگزیژه جایبر  و 1ا نمونی یلیتحص یینامه دوره راهنماهیتوص د(

 یلیتحص تیک هدایبر  شماره ه و نمون توسطقبل دوره مهای ا سالیكارنامه سال  (ه

 یقیآموز تطبدانشبرای  قیتطبهای كارنامه و(

 یلیت تحصیده است و از معافیت رسیآموز ذكور كه به سن مشمولدانشبرای  ز(

فه )كارت یت نظام وظیر مدارك معتبر درخصوص وضعیباشد ارائه تصویبرخوردار نم

   ( كه با اصل آن مطابقت داشته باشد،  ایفه یت از خدمت نظام وظیا معافیان خدمت یپا

 .است یالزام

ثارگر یا آموزدانشبرای  ثارگران منطقه مربوط،یاز ستاد امور ا یثارگریا یارائه گواه ح(

 ثارگران را دارد یا یآموزشهای نام در واحدكه قصد خبت

نامه از یعرفكنند ارائه مینام مخبت یكه در مدارس عاد ییآموزان استثنادانشبرای  (ط

بر  یمبن استان ییاستثنا پرورشوآموزشت/ اداره یریا مدیمبدأ  ییاستثنا یواحد آموزش

 است  یت ضروریزان معلولینوع و م

توانند یم پرورشوآموزش یعالرایشوبه باال كه برابر مصوبات  %73آزادگان و جانبازان -تبصره 

ر امتحانات دروس سال سـوم شـركت   تر دنپاییهای هیپا یلین داشتن مدرك تحصبدو

 سنوات قبل را ندارند  یلیبه ارائه مدرك تحص یازیند، نینما

                                                                                                                                              
 باشد یم (Form)كلمه فرم  یكلمه نمون بر  معادل فارس ،براساس نظر فرهنگستان 1
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نـام  خبـت بـرای   ،گر كشـورها یشدگان دگانه و فرزندان آنان، پناهندگان و راندهیاتباع ب -18ماده 

 ربـط ذیمراجع  توسطكه  یر مداركیو سا ید پروانه اقامت معتبر، دفترچه پناهندگیبا

 .شود را ارائه دهندیم نییتع

 فهیآموزان مشمول نظام وظل دانشیط تحصرایش

شـود  یم یسالگ 12كه در آن سال وارد سن  یماه سالنیفرورد اولآموز پسر از دانش -19ماده 

 .شودیفه شناخته میمشمول نظام وظ

ه یـ اولمه   تولّد مندرج در شناسـنا یتار ،آموزت دانشیبه وضع مشمول یدگیمالك رس -21ماده 

كـه   یآمـوز دانـش بـرای   كنیلـ  ،مالك عمـل نخواهـد بـود    یرات بعدییاست و تغ یو

د مـالك قـرار   یـ به حكم دادگاه باطـل شـده باشـد شناسـنامه جد     یه ویاولشناسنامه 

 .خواهد گرفت

عذرموجّه  با یلیتحص سالنیما در طول ینام، از ابتدا پس از خبت یآموزچنانچه دانش -21ماده 

از  یـک هـیچ ابد و در امتحـان  یادامه  یلیتحص سالنیمان یبت تا پاین غیو ابت كند یغ

 یلیمنظور خواهد شد  وقفه تحصـ  یلیآموز وقفه تحصدانشبرای  ها شركت نكنددرس

ل و مـدارك ارائـه   یـ اسـاس دال  بت موجّه بریص غیشود  تشخینم یل تلقیترك تحص

 .است یر واحد آموزشیبا مد ،شده

ا یـ رموجّه یغ بتیغ یطور متوالهشتر بیفه كه سه ماه و بیوز مشمول نظام وظآمدانش -22ماده 

شـود   یاخراج مـ  یل از واحد آموزشیتحص عنوان تركهداشته باشد ب یبدون اطّالع قبل

ق یـ طر از برابـر مقـرّرات   را یل ویاست مراتب ترك تحصـ  موظف یآموزش ر واحدیمد

 .فه محل اعالم كندیوظنظام های رورش به حوزهپوموزشره آادا

ر ینكنـد مـد   نـام خبـت  یدر موعد مقرّر در واحد آموزشـ ط رایش آموز واجدچنانچه دانش -1-22

 .آموز را اعالم كنددانش لیترك تحص ،مادهن یاست برابر مفاد ا موظف یواحد آموزش

 یرد مهارتدااستان گذراندنبرای  فه كهیآموز مشمول نظام وظدانش ،در شاخه كاردانش -2-22

كنـد  یمراجعـه مـ   پـرورش وآمـوزش  خـارج از  یمراكـز آموزشـ   بـه  (یمهارتهای )درس

بزرگسـال   یآموزشـ هـای  از واحـد  یكـ یت مقرّرات مربوط در یكه ابتدا با رعایدرصورت

از  یكـ یمـذكور بـه    ینامـه از واحـد آموزشـ   یافت معرّفینام كرده و با دركاردانش خبت

 یلیت تحصـ یـ پـرورش مراجعـه كنـد از معاف   واز آمـوزش خـارج   یمراكز آموزش مهارت

  باشدیبرخوردار م
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ترك  ،یفه عمومیشركت در امتحانات داوطلب آزاد )متفرقه( از نظر مقرّرات نظام وظ -23ماده 

 .شودیم یل تلقّیتحص

سـت و  ین ل داشـته اسـت مجـاز   یآموز مشمول كه ترك تحصل دانشینام و تحصخبت -24ماده 

 یل ویادامـه تحصـ   ،یفه عمـوم یاز نظر نظام وظ یت قانونیت رفع ممنوعصرفاً در صور

 .بالمانع است

 چنانچـه  ،بـت( گرفتـه اسـت   یكه دفترچه آماده به خدمت )بدون مهـر غ  یآموزدانش - تبصره

باشـد   یا دوره تابسـتان یـ  سـال نـیم ان یـ تا پا حداقل ی  اعزام مندرج در دفترچه ویتار

نـام كنـد و ادامـه    خبـت  یا دوره تابستانی سالنیمدر آن ط یراش ریت سایتواند با رعایم

 .ل دهدیتحص

فـه را  یوظ آموزان مشمول نظامه دانشید مشخّصات كلیپسرانه با یر واحد آموزشیمد -25ماده 

بـرای   بـار کیـ هـر مشـمول فقـط    بـرای   و یطور انفرادهل اشتغال دارند بیكه به تحص

پـرورش مربـوط بـه    وق اداره آمـوزش یـ رات از طربرابر مقرّ یلیت تحصیاستفاده از معاف

نقـص   رایآمـوزان دا ن موضوع شامل دانـش یفه محل اعالم كند )اینظام وظهای حوزه

 ( شودیز مین ییعضو و استثنا

ل و برابر مقـرّراتِ دوره روزانـه بـه دوره    یآموز مشمول كه بدون ترك تحصدانشبرای  - تبصره

فـه  یقـبالً بـه نظـام وظ    یل ویكه اشتغال به تحصیورتص ابد درییانتقال م بزرگساالن

 .ستیمجدّد ن یلیت تحصیبه اخذ معاف یازیاعالم شده باشد ن

آمـوزان  دانـش  لیل و فراغـت از تحصـ  یموظف است مراتب تـرك تحصـ   یر واحد آموزشیمد -26ماده 

فـه  ینظـام وظ  هـای پرورش متبوع به حوزهوق اداره آموزشیمشمول خود را برابر مقرّرات از طر

 .اعالم كند

ـ یا یآموزشـ هـای  گانه كه برابر مقـرّرات در واحـد  یآموزان اَتباع بدانش -27ماده  ل یتحصـ  یران

 .باشندینم یفه عمومیكنند مشمول قانون وظیم

 نامر موارد ثبتیانتقال و سا

 بزرگسـاالن  یآموزش واحد کی از یتابستان دوره ای سالنیمطول  آموز درانتقال دانش -28ماده 

 و مقصد پرورشوموافقت اداره آموزش با بزرگساالن یآموزشهای واحد از گرید یكی به

بالمـانع   یتابسـتان  دوره ای سالنیم هر یانیشروع امتحانات پا ک ماه قبل ازی حداكثر تا

طـول  هـای  نمرات مربـوط بـه آزمـون    و یلیتحص پرونده ن صورت مدارك،یا در  است

 ریمـد  )امضـا  مبدأ یآموزش واحد تأییدپس از  دیبا آموزدانش یتابستان دوره ای سالنیم
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 ارسـال شـود    مقصد یآموزش به واحد یانیپا شروع امتحانات قبل از به موقع و مهر(، و

مبـدأ   یآموزش دو واحد یهماهنگ با یک منطقه آموزشیمحدوده  آموز درانتقال دانش

  بالمانع است ،شده نییتعهای زمان ت مقررات دریرعا با مقصد و

 یدوره روزانـه كـه بـه واحـد آموزشـ      اوله یـ آموز قبول شده پادانشهای ه درسیكل -29ماده 

 .شودیرفته میپذ یشود از ویمنتقل م بزرگساالن

است  كسب كرده ینمره قبول ،هتوسطم اوله یآموز مردود شده پاكه دانشی هایدرس -31ماده

 یصورت داوطلـب آزاد از و هل بیا تحصی بزرگساالن یل به واحد آموزشدر صورت انتقا

 .شودیرفته میپذ

ا یـ دوم هـای  هیـ پا ورود بـه  یا داوطلب آزاد متقاضیبزرگساالن  یآموز واحد آموزشدانش -31ماده 

اول و دوم را برابـر  هـای  هیـ ا پایـ ه اول یـ پاهای ه درسیكه كلیسوم دوره روزانه، در صورت

ت گذرانـده باشـد بـا    یـ با موفق یلیدوره روزانه قبل از آغاز هر سال تحصهای اول درسجد

 .تواند به دوره روزانه منتقل شودیر ضوابط میو سا یت شرط سنّیرعا

مربـوط   یلیه تحصیپاهای ه درسیل افراد پس از انتقال به دوره روزانه موظفند كلین قبیا

بزرگساالن  یآموزشهای ه را در واحدین پایاهای درساز  یرا انتخاب كنند و چنانچه برخ

 .شودیرفته نمیها از آنان پذنده باشند آن درساگذر

كـرده   نامخبت موقت یكه با گواه یآموزه مدارك دانشیكلد یبا یر واحد آموزشیمد -32ماده 

 صـورت هبـ  یا دوره تابسـتان یـ  سـال نـیم تا دو هفته پس از شـروع هـر    حداكثراست را 

مبـدأ بالفاصـله    یر واحد آموزشیدرخواست كند  مد یو یل قبلیتحص مكتوب از محل

آمـوز  منتقـل شـده خـود را     دانش یلیه مداركِ تحصیكلد یبا ،پس از وصول درخواست

 .مقصد ارسال كند یبرابر مقرّرات به واحد آموزش

كامـل   مقصـد  یشـ آموز در موعد مقرّر در واحـد آموز دانش یلیچنانچه مدارك تحص -33ماده 

 مسـئولیت  ،ع شـود ییتض یحقّ یا از ویجاد یا یآموز حقّدانشبرای  نشود و به تبع آن

 .باشدیا مقصد میمبدأ  یر واحد آموزشیعهده مداز آن حسب مورد به یناش

 از ،آمـوزان دانـش  یتمـام  یلین فرصت پرونده تحصیاول در دیبا یآموزش واحد ریمد - 34ماده 

دهد و در صورت مشـاهده نقـص    قرار یدگیمورد رس خود را دیدآموزان ججمله دانش

رفـع   دصـد  در ،یتابسـتان  دوره ایـ  سـال نیم پس از شروع هر ماهکی تا حداكثر ،پرونده

ت یهـدا  یلیک رشـته تحصـ  یـ برخالف مقررّات به  یآموزچنانچه دانش د وبرای  نقص

ت ین وضـع یـی بـه تع  نسـبت  ،قبـول اعـالم شـده باشـد    ی هـای درس در ای شده باشد و

مـوارد نقـص پرونـده     ،موعـد مـذكور   از بعـد  كن چنانچـه یل اقدام كند  یو یاستحقاق
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بـه   یمقرّرات جهت اقـدام بعـد   برابر آموز مربوط،پرونده دانش مشاهده شود الزم است

 .پرورش متبوع ارسال شودواداره آموزش

د یبا یتابستان ا دورهی سالنیم هر از شروعپس ماهکی حداكثرآموزان دفتر آمار دانش -35ماده 

پـرورش مربـوط برابـر    وو با نظـارت اداره آمـوزش   یر واحد آموزشیمد توسطل و یتكم

 .مقرّرات مسدود شود

محـل   بزرگسـاالن  یآمـوز در واحـد آموزشـ   دانش یدرسهای از واحد یچنانچه برخ -36ماده 

هـای  در بـه انتخـاب آن واحـد   ل مختلف قایآموز به دالا دانشیارائه نشود  یل ویتحص

 یآموزشـ هـای  ر واحـد یهمـان بـه سـا   یآمـوز م عنـوان دانـش  تواند بهیم ،نباشد یدرس

و ابـالغ   تهیـه  ربـط ذیدفـاتر   توسطمربوط  یراینامه اجوهیشود  ش یبزرگساالن معرّف

 .خواهد شد

آمـوز  دانش دنهمان نمویمجاز به م یرانتفاعیغ یآموزشهای واحد ،در شاخه كاردانش - تبصره

 .باشندیل مهارت نمیو تكم یمهارتهای در درس

 آموزاندانش یلیشرفت تحصیپ یابیارزش فصل چهارم ـ ضوابط سنجش و

آمـوز در  دانـش  ر رفتارییها و سنجش تغو قضاوت در مورد آموخته ی، داوریابیارزش -37ماده 

 یریـ گنجش و انـدازه ق سـ یـ است كه از طر یپرورشویآموزشهای ل به هدفیجهت ن

اسـت و در   یریادگیـ ــ   یاددهیـ ند رایر فیناپذییبخش جدا یابیشود  ارزشیحاصل م

 .ردیگیمختلف و متعدّد انجام مهای تیموقع

و  ینیتكـو  ،یآموز در هر درس بـه سـه صـورت ورود   دانشهای از آموخته یابیارزش -38ماده 

 :دیآیعمل مل بهیو با اهداف مشخص شده ذ یانیپا

 یقبلهای یو آمادگ هاتواناییاز  یمنظور آگاهن( بهی)آغاز یورود یابیـ ارزش الف

ها و ییو جبران نارسا یریادگیـ  یاددهیند رایشروع مناسب فبرای  آموزدانش

 .ردیگیانجام م معلمان توسطآموز دانش یاحتمالهای یكاست

های آموخته میـ تحك عتماد به نفست ای)مستمر( به منظور تقو ینیتكو یابیارزش ـ ب

آموز در و نحوه عملكرد دانش یاز نقاط قوّت و ضعف درس معلمان یآموز، آگاهدانش

های تیفعالق، تفكّر، تالش، ابتكار و یه تحقیو پرورش روح یریادگیـیاددهیند رایف

مناسب به ی هاروشو اتخاذ  آموزانمعلمان، دانش، تدارك بازخورد مناسب به یگروه

 .شودیانجام م یریادگیـ  یاددهیند رایمنظور بهبود ف
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های زان تحقّق هدفینان از می( به منظور حصول اطمی)تراكم یانیپا یابیارزش ـ ج

در هر درس انجام  یقبولط رایش احرازبرای  نان الزمیو حصول اطم یو پرورش یآموزش

 .ردیگیم

هـای  تیـ فعال آمـوز در سـتمر از نحـوه مشـاركت دانـش    صورت مبه ینیتكو یابیارزش -39ماده 

، ی، شـفاه یكتبـ هـای  ه بر آزمـون یگوناگون و با تكهای وهیش و به یریادگیـ  یاددهی

، تیـ فعالزان یـ مشاهده رفتار، م یوارس، فهرستیو گروه یف فردیتكال ی، بررسیعمل

 یدرسـ  مـاده ها در هر یابین ارزشیرد و نمره ایگی    انجام م ت ویتالش، ابتكار و خالق

 .شودین و منظور مییتع یو دوره تابستان یلیتحص سالنیم در هر

 مـواد  یمحتوا از تمام یا دوره تابستانی یلیتحص سالنیمان هر یدر پا یانیپا یابیارزش -41ماده 

 .شودیانجام م یدرس

ک یـ  در یقبـول ط یراش باشد ویها به صورت تک درس و مستقل ماز درس یابیارزش -41ماده 

 .ها نداردر درسیبه سا یارتباط یماده درس

 یو عملـ  یدارد مهارت در دو بخش نظراستان هر یانیپا یابیدر شاخه كاردانش ارزش -1تبصره 

 یا با نظـارت دسـتگاه متـولّ   ی توسط( یمهارتهای دارد )درساستانآن  یه محتوایكل از

دارد اسـتان نامه یش آن منجر به صدور گواهدر هر دو بخ ید و قبولیآیعمل ممربوط به

 .شودیم ربطذیدستگاه  توسطمربوط  مهارت

 یشـگاه یآزما ،یكارگاههای درس یابینامه نحوه ارزشوهیش ایحرفهو  فنیدر شاخه  -2تبصره 

  شودیو ابالغ م تهیهمربوط  یدفتر ستاد توسط یدانیات میو عمل

پس از  (یمهارتهای دارد مهارت )درساستانهر  یانیپا یابیدر شاخه كاردانش، ارزش -3تبصره 

ا درس یـ دارد اسـتان آن  یه محتـوا یكلاز  یو عمل یاتمام آموزش آن در دو بخش نظر

 یآموزد و چنانچه دانشیآیعمل مهمربوط ب یا با نظارت دستگاه متولّی توسط یمهارت

( نمـره  یمهـارت هـای  )درس یمهارتهای دارداستان یا عملی ینظرهای از بخش یكیاز 

 .گر معتبر خواهد بودیاز بخش د ین نمره تا اخذ نمره قبولیكسب كند ا یقبول

در  آمـوز دانـش های تیفعالصورت مستمر از مجموعه هب یانتخابهای درس یابیارزش -42ماده 

اسـت   نـدارد و الزم  یانیپا یابیشود و ارزشیانجام م یا دوره تابستانی سالنیمطول هر 

ا دوره ی سالنیمان یک هفته قبل از شروع امتحان پایها ن درسیآموز در انمرات دانش

 .ل شودیتحو یبه دفتر واحد آموزش یتابستان
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هـای  درس بـه جـای  توانـد  یل میصورت تما در بزرگساالن یآموز واحد آموزشدانش -1تبصره 

ر یاز و سـا یـ نشیت پیها با رعارشتهر یساهای از درس یانتخابهای و درس یبدن تیترب

را انتخاب كنـد و   یهایمربوط، درسهای ا درسیدرس های ضوابط معادل تعداد واحد

مذكور های ها همانند ضوابط درسن درسیاز ا یابیوه ارزشیو ش یبگذراند  نصاب قبول

 .باشدیدر رشته مربوط م

 یدفـاع  یدرس آمـادگ  یز گذراندن بخش عملا بزرگساالن یآموز واحد آموزشدانش -2تبصره 

 .ن درس منظور خواهد شدیبه عنوان نمره ا یمعاف بوده و نمره بخش نظر

را  یگذراندن آموزش نظـام  یثارگران، گواهیا یآموزشهای واحدآموز دانش چنانچه - 3تبصره 

 شود یرفته می( پذیصورت ضربدر)به یاز و یدفاع یارائه دهد، درس آمادگ

 توسـط  یو دوره تابسـتان  دوم سالنیم، اول سالنیم یهاینریغ یانیبرنامه امتحانات پا -43 ماده

 یم و امتحانـات بـا همكـار   یتنظـ  یرایـ م اجیت بـه تقـو  یـ با عنا ربطذی یواحد آموزش

شود  برنامـه  یر انجام میرنظر مدیو ز یواحد آموزش یو ادار یمشترك كاركنان آموزش

ا دوره یـ  سـال نیمم و قبل از شروع هر یتنظ یواحد آموزش توسطد یبا یامتحانات داخل

 معلمـان و هماهنگ( برعهده نهایی  جز امتحاناتهها )باعالم شود  طرح سؤال یتابستان

 .باشدیمربوط م

ه یـ منطقـه/ ناح  /شهرسـتان پـرورش  وو اداره آمـوزش  استانپرورش وآموزش كلاداره -1تبصره 

را  یا دو مـاده درسـ  یـ ک یـ ، یا دوره تابسـتان یـ  سـال منـی ان یتوانند در امتحانات پایم

 .صورت هماهنگ برگزار كنندبه

 كـل اداره توسـط  ،مهـارت هـای  دارداستان یانیبرنامه امتحانات پا ،در شاخه كاردانش -2تبصره 

ا یـ  یهـای نم و امتحانات )یمربوط تنظ یدستگاه متولّ یبا همكار استانپرورش وآموزش

نامـه  دارد مهـارت براسـاس موافقـت   استان یدستگاه متولّ توسطا یهماهنگ( با نظارت 

 .پرورش و دستگاه مربوط انجام خواهد شدون وزارت آموزشیب یهمكار

 توسـط  دیـ با یو دوم و دوره تابستان اولهای سالنیم یهاینریغ یانیاوراق امتحانات پا -44ماده 

 .ح شودیتصح یآموزشدر محل واحد  یر واحد آموزشیرنظر مدیمعلّم مربوط ز

ح در یتصـح  را جهـت  یخـود اوراق امتحـان   مسئولیتتواند با یم یر واحد آموزشیمد -1تبصره 

 .قرار دهد معلمانار ی، در اختیخارج از محل واحد آموزش

 اوراق ،درس امتحـان هـر   برگـزاری  روز پـس از  3 مـدت ظرف  چنانچه معلّم مربوط -2تبصره 

ضـمن گـزارش موضـوع بـه      یآموزشـ  واحد ریمد ح نكندیتصح علتی به هر را یامتحان
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ح یجهـت تصـح   را یاوراق امتحان ص خودیبه تشخ دیبا ،پرورش متبوع و اداره آموزش

 .قرار دهدط رایش واجد معلمان از یكی اریاخت در

ر یمـد  صیبـه تشـخ   آموزان بنـا دانش یصورت انتقال معلم، اوراق امتحانات داخل در -3تبصره 

 .شودیح میرشته مربوط تصح معلماناز  یكی توسط

 یابیارزشـ  و نمـرات  یانیـ دو هفته قبل از شروع امتحانات پا ینیتكو یابینمرات ارزش -45ماده 

ا دوره یـ  سـال نـیم امتحانات هـر درس در آن   برگزاریک هفته بعد از ی حداكثر یانیپا

زنمرات خبـت  یدر بر  ر یخوردگقلم معلّم مربوط بدون خدشه و توسطد یبا ،یتابستان

 .ل شودیتحو یآموزش دفتر واحد   بهیدرج تار پس از امضا و و

امتحانـات   و قبل از یا دوره تابستانی سالنیمد در طول هر یمستمر با یابینمرات ارزش - تبصره

 .آموز برسدبه اطالع دانش یانیپا

ه توسـط م سومه یاز پای هایدرس یو دوره تابستان دومو  اول سالنیم یانیامتحانات پا -46ماده 

هماهنـگ  هـای  سؤال و یبا برنامه امتحاننهایی  صورت امتحانوست( بهی)برابر جدول پ

رنظـر  یز ،شـود یو طـرح مـ   تهیـه  یلیتحصـ  یابیسنجش و ارزش كلاداره لهیبه وسكه 

كـه از طـرف اداره    یامتحـان  یرایعوامل اج لهیبه وسو  استانپرورش وآموزش كلاداره

 .شودیشود، برگزار مین میه مربوط معی/ منطقه/ ناحشهرستانپرورش  و آموزش

قبـل از   و هماهنـگ را نهـایی   برنامه امتحانات یلیتحص یابیسنجش و ارزش كلاداره -1تبصره 

 .كندیم و ابالغ میتنظ یا دوره تابستانی سالنیمآغاز هر 

خـارج از   پـرورش مـدارس  وزشآمـو  كـل و اداره هااستانپرورش وادارات كل آموزش -2تبصره 

 .باشندیم یلیتحص یابیسنجش و ارزش كلبا اداره یكشور ملزم به همكار

اسـت   موظـف  ،كنـد یس مـ یتـدر  رانهـایی   مربوط به امتحاناتهای كه درسیمعلّم -3تبصره 

ز كـه ا  یابالغـ  برابر ص ویتشخ با امتحان درس مربوط، یبرگزار پس از دو روز حداكثر

 و ح مراجعه كنـد یتصحهای به حوزه شود،یم پرورش منطقه صادروآموزش طرف اداره

 درس بـا  همـان  یح اوراق امتحـان ینسبت بـه تصـح   آموزان خوددانش تعداد به حداقل

 اقـدام  ح اوراقیتصـح  بـه  نسـبت  یمعلّمـ  كهیصورت در كند  اقدام الزحمهحقّ افتیدر

 محـل  پـرورش وآمـوزش  بـه اداره  ح مربـوط یحتصـ  حوزه سیرئ یسو موضوع از ،نكند

 .شود رفتار یو مقرّرات با برابر گزارش تا
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از  دیـ ن امتحـان با یآخـر  یک هفته پـس از برگـزار  ی حداكثرنهایی  نمرات امتحانات -4تبصره 

 یپرورش منطقـه بـه واحـد آموزشـ    واداره آموزش لهیبه وسح یس حوزه تصحیرئ یسو

 .شود آموز اعالمل دانشیمحل تحص

مـات  ی(، تعل0) ی(، زبان خـارج 0) یعرب یدر مواد درسنهایی  امتحاناتهای سئوال - 5تبصره 

 یابیارزشـ  ل سـنجش و كـ توسـط اداره  ،آمـوزان ناشـنوا  دانـش بـرای   (0و قرآن ) ینید

و بـا اسـتفاده از    ییاسـتثنا  پـرورش وآموزش زمانسا یو با مشاركت و همكار یلیتحص

كـل سـنجش و   اداره یزیرو بر اساس برنامه یژه طراحیصورت وهبط رایش ران واجدیدب

 آنان قرار خواهد گرفت  یامتحانهای ار حوزهیدر اخت یلیتحص یابیارزش

را بـا  ط رایشـ  آموزان واجداست فهرست مشخّصات دانش موظف یر واحد آموزشیمد -47ماده 

نـد بـه همـراه نمـرات     بگذراننهـایی   صـورت امتحـان  هد آن را بـ یكه با یدرس موادد یق

كـه  هـای  نمونهای ها در بر آن درس یا دوره تابستانی سالنیمهر  ینیتكو یابیارزش

ک یـ م كنـد و تـا   یتنظـ  ،شـود یاعالم م یلیتحص یابیسنجش و ارزش كلاداره یاز سو

ــات  ــل از شــروع امتحان ــه قب ــایی  هفت ــر نه ــیمه ــ ســالن ــه اداره  یا دوره تابســتانی ب

 .ل دهدیه تحوپرورش منطقوآموزش

مهـارت   دارداسـتان  یشاخه كـاردانش كـه در آن واحـد آموزشـ     یر واحد آموزشیمد - 1تبصره 

را بـا  ط رایشـ  آموزان واجـد است فهرست مشخّصات دانش موظفشود یآموزش داده م

ک مـاه قبـل از   یـ  حداكثرم و ینمونه تنظهای دارد مهارت مطابق بر استاند عنوان یق

ه یـ / منطقـه/ ناح شهرستانپرورش ودارد مهارت به اداره آموزشناستاان آموزش آن یپا

هـای  مربوط به انجام آزمـون های د درخواستیز بایپرورش نول دهد  اداره آموزشیتحو

پـرورش  وآمـوزش  كلان آموزش مهارت به ادارهیست روز قبل از پایب حداكثرمهارت را 

ده روز قبـل از   حـداكثر د یـ ز بایـ ن ستاناپرورش وآموزش كلاداره ارسال كند و استان

دارد اسـتان  یبه دسـتگاه متـولّ   آموزان رافهرست مشخصّات دانش ،اتمام آموزش مهارت

 .ارسال كند ،مهارت

و  یآموزشـ  واحـد  توسـط  غیرنهـایی های درس یو كارگاه یركتبیغ یامتحانات عمل -2تبصره

پرورش انتخـاب  واداره آموزش یكه از سو یطرایافراد واجد ش توسط، ینهایهای درس

 .شودیبرگزار م یو در واحد آموزش یامتحانات كتب یشوند قبل از برگزاریم

ل یـ ن قبیا رشینامه مهارت ارائه دهد پذیآموز گواهچنانچه دانش ،در شاخه كاردانش -3تبصره

ف یـ مربـوط تعر  یرشته مهارت در هاآنبه شرط آنكه مشخّصات  یمهارتهای نامهیگواه
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ن شـده  یـی تعهای زان واحدینامه، به میمرجع صادركننده گواه تأییدشده باشد پس از 

 .ر ضوابط بالمانع استیت سایبا رعا

درس از  آمـوز در هـر  مسـتمر دانـش  های یابیو ارزش یانیک از امتحانات پاینمره هر  -48ماده 

 .ست استیصفر تا ب

از خبت  قبل (یمهارتهای دارد مهارت )درستاناس یابیدر شاخه كاردانش، نمرات ارزش - تبصره

 .شودیست محاسبه میصفر تا ب یبرمبنا یو عمل یک بخش نظریبه تفك

مسـتمر بـا    یابیاز مجموع نمره ارزشـ  یا دوره تابستانی سالنیمنمره هر درس در هر  -49ماده 

 .دیآیر بدست میشرح جدول زهب چهار بیبا ضر یانیپا یابیک و نمره ارزشیب یضر

 
 مستمر یابینمره ارزش یانیپا یابینمره ارزش نمره درس

 1ب یضر 4ب یضر م بر پنجیب تقسیها با ضریابیمجموع نمرات ارزش

 

نمـره   ،دارد مهارت در شـاخه كـاردانش  استانن یو همچن یرحضوریغهای درسبرای  -1تبصره 

 .شودیم رس منظورست( به عنوان نمره دیصفر تا ب یمبنا )بر یانیپا یابیارزش

آمـوز  دانش یا دوره تابستانی سالنیمضمن  تیفعالكه صرفاً ناظر بر ی هاینمره درس -2تبصره 

 توسـط آمـوز  دانـش  تیفعالمستمر از  یابیارزش یمبنا ندارد بر یانیپا یابیاست و ارزش

 .شودین مییمعلّم مربوط تع

ر ییـ تغ لینمرات به شرح ذ یعدد اعشار ،الذكرب فوقرایدر محاسبه نمره درس با ض -3تبصره 

 :شودیزنمرات خبت و محاسبه میابد و در بر  رییم

 23/3به  23/3كمتر از ـ 1

 33/3به  42/3تا  26/3از ـ 2

 73/3به  74/3تا  31/3از ـ 0

 کیبه  22/3تا  76/3از ـ 4

آزمـون   ،یگفتـار سـنجش مهـارت  برای  و ی، آزمون عملیسنجش مهارت عملبرای  - 51ماده 

 .دیآیعمل مهب یشفاه

 یآموزشـ  امتحانـات داخـل و خـارج از كشـور برعهـده معاونـت       ینظارت بر برگـزار  - 51ماده 

 .باشدی( میلیتحص یابیسنجش و ارزش كل)اداره

واحـد   ریج برعهده مـد یو اعالم به موقع نتا یامتحانات داخل رایحسن اج مسئولیت - 52ماده 

ــ ــوزش  یآموزش ــت و اداره آم ــرورش واس ــتانپ ــه/ ناحشهرس ــ/ منطق ــله، ادارهی  ك
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صـورت لـزوم    در یلیتحصـ  یابیسـنجش و ارزشـ   كـل و اداره اسـتان پـرورش  وآموزش

دنظر قـرار دهنـد  در   یـ و تجد یح شـده را مـورد بررسـ   یتصح یتوانند اوراق امتحانیم

ن نمـره مـالك عمـل    یابد، آخـر یر ییتغ یآموزاوراق، نمره دانش ینیكه در بازبیصورت

 .آموز مربوط برسدكتباً به اطالع معلّم و دانش دیخواهد بود و موضوع با

اوراق  و مـاه نیپـس از فـرورد   اول سالنیمان یاوراق امتحانات پا ینیكه بازبیصورت در - تبصره

انجـام شـود و    ،مـاه هر سال پـس از آبـان   یو دوره تابستان دوم سالنیمان یامتحانات پا

ن ارجـاع  یون معـ یسـ یبـه كم  یریـ گمیتصـم برای  ابد مراتبی رییتغ یآموزدانش نمره

 .شودیم

كتبـاً   یا دوره تابستانی سالنیمان هر یتا دو هفته پس از پا حداكثرجه امتحانات ینت - 53ماده 

 .شودیآموز اعالم مبه دانش یر واحد آموزشیمد توسط

نهـایی   از )اعم یا دوره تابستانی سالنیمهر  یانیمهلت اعتراض به نمرات امتحانات پا - 54ماده 

 یا دوره تابسـتان ی سالنیمجه امتحانات آن یروز پس از اعالم نت 0 حداكثر( ینهایریغ و

 یاسـت اوراق امتحــان  موظـف  یر واحـد آموزشـ  یمــد یباشـد  در امتحانـات داخلـ   یمـ 

ار یـ ص خود، در اختیا به تشخیار مصحح مربوط یدنظر در اختیمعترضان را جهت تجد

دنظر یـ همان درس قرار دهد  نمـره ورقـه تجد   معلمانگر از ینفر دکیربوط و مصحح م

ن ییحسب مورد تع ،دنظر كنندهیا مصحح مربوط و تجدیمصحح مربوط  یشده با امضا

سـت   االجراو الزم یقطعـ  ،واجد شـرط  سوممعلّم رأی  نظر،صورت اختالف شود  دریم

معترضـان را   یاشـد اوراق امتحـان  بیم موظفح یس حوزه تصحیرئ ،نهاییدر امتحانات 

و  اولن یر از مصـحح یـ همـان درس )غ  معلمـان ک نفر از یار یدنظر در اختیجهت تجد

 ظـرف  حـداكثر د یـ هر صـورت با  مالك عمل خواهد بود  در یدوم( قرار دهد و نمره و

 .جه به اطالع معترضان برسدیاعتراض، نت ان مهلتیروز پس از پا 3 مدت

 دارد مهـارت و اسـتان  یو بخـش عملـ   ی( و كارگـاه یركتبی)غ یعملای هنمرات درس - تبصره

 .است یباشند و نمره اعالم شده قطعیدنظر نمیقابل اعتراض و تجد یشفاههای درس

 بـه  غیرنهـایی  های درس یو دوره تابستان دومو  اول سالنیم یانیاوراق امتحانات پا - 55ماده 

 یک سـال در محلـ  یـ مدتبه نهایی  ق امتحاناتو اورا یشش ماه در واحد آموزش مدت

و سپس برابـر مقـرّرات محـو     ینگهداركند ین مییپرورش منطقه تعوآموزش كه اداره

زنمـرات  ی، دفتر امتحانـات، بـر  ر  معلمانزنمرات یس رینوفهرست دست یشود ولیم

طـور  محسوب و به یلیو جزء اسناد و مدارك تحص ی، صحافنهایشدگان امتحان قبول

 .شودیم ینگهدارو اداره مربوط حسب مورد  یدائم در واحد آموزش
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هـای  دارداسـتان  یانیـ پا یابیزنمرات ارزشـ یدر شاخه كاردانش فهرست مشخّصات و ر -1تبصره 

دارد مهارت در هـر سـال   استان یدستگاه متولّ تأیید( پس از یمهارتهای مهارت )درس

ک نسـخه در  یـ شده كه  یدو نسخه صحافها در ر درسیزنمرات سایهمانند ر یلیتحص

 .شودیم ینگهداربه طور دائم  یک نسخه در واحد آموزشیاداره منطقه و 

آمـوز  دانـش  كـه  یمهـارت های نامهیدر شاخه كاردانش خبت نمرات آن دسته از گواه -2تبصره 

ت از نامـه مهـار  یه گواهیتأییدافت یكند منوط به دریاقدام م هاآنرأساً نسبت به ارائه 

 یو در واحد آموزشـ  ید صحافیمذكور باهای هیتأییدمربوط خواهد بود   یدستگاه متولّ

 .شود ینگهدارطور دائم هب

رفتـار،   ،ین اسـالم یت مـواز یـ اساس رعا آموز بربه هر دانش یلیتحص سالنیمدر هر  - 56ماده 

ت یـ اب، رعایـ ت حضـور و غ ی، وضـع یت اصول بهداشـت و نظافـت شخصـ   یاخالق، رعا

ان و یـ معلمـان و مرب  یده از سویو حفظ اموال آن و گزارش رس یمقرّرات واحد آموزش

نمـره   کیـ  یا معاونان واحد آموزشـ یر و معاون یمد توسط ینامه انضباطنییت آیبا رعا

م دفتـر واحـد   یر تسـل یمـد  یزنمرات مربوط خبت و با امضایر  رن و در بییانضباط تع

 .شودیم یآموزش

  شـود یم منظور یک واحد درسیمعادل  سالنیمهر  معدلاط در احتساب نمره انضب -1تبصره 

نمـرات   ،آمـوز دانـش  یلیتحصهای سالنیمكل به تعداد  معدلمحاسبه برای  نیهمچن

 .شودیلحا  م یانضباط و

 .شودیدر نظر گرفته نم یواحد درس 26انضباط در محاسبه های تعداد واحد -2تبصره 

 .شودینمره انضباط منظور نم یبستاندر دوره تا -3تبصره 

آمـوز نمـره   دانـش بـرای   زیـ ن یدوره تابسـتان بـرای   ثارگرانیا یآموزشهای در واحد - 4تبصره 

تعـداد   شـود و در محاسـبه معـدل كـل،    یمنظـور مـ   یک واحد درسـ یانضباط معادل 

  شودیز لحا  مین یتابستانهای و دوره یلیتحصهای سالنیمانضباط های واحد

بـه   و تهیـه  یمعاونـت آموزشـ   توسـط آمـوزان  دانش یلینمونه اسناد و مدارك تحص - 57ماده 

 .شودیپرورش كشور ابالغ موادارات كل آموزش

م یتنظـ  ماه سـال بعـد  ان آبانیتا پا حداكثرد یبا یلیدفتر امتحانات در هر سال تحص - 58ماده 

و  یبررسـ  ،شـود ین مییپرورش تعاداره آموزش و  یكه از سوای هندینما توسطشود و 

 .، مسدود شودتأییدپس از 
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دچـار   ا قبـل از آن یـ  یانیـ پا یامتحانات كتب یبرگزار زماندر  یآموزچنانچه دانش - 59ماده 

كـه از   یمعتمـد  یتوانـد از منشـ  یشود كه قادر به نوشتن نباشد م ایسانحهمشكل و 

 امتحانـات بـرای   س حوزه اجرایئو ر یرنهائیامتحانات غبرای  یر واحد آموزشیطرف مد

 .شود، استفاده كندین مییتعنهایی 

امتحانـات   در یمؤخر مـانع بـر شـركت و    یماریا بینقص عضو  رایآموز دادانشبرای  - 61ماده 

متناسب بـا   یالتیتسه اجراس حوزه یا رئی یر واحد آموزشی، مدیو عمل ی، شفاهیكتب

ورت لزوم از امتحانـات آن بخـش از درس   ص كند  دریاو فراهم م یماریا بینقص عضو 

نمـره مربـوط بـه     شود و سـهم یباشد، معاف میقادر به انجام آن نم یكه از نظر جسم

 .شودیها اضافه مر بخشین بخش به سایا

د یـ اب را انتخـاب كـرده اسـت    یت بدنیكه درس ترب مادهن یآموز موضوع ادانشبرای  -1تبصره 

نامه وهیمعلّم مربوط انجام شود  ش توسط یو یجسم ییمتناسب با توانا یامتحان عمل

 .شد و ابالغ خواهد تهیه یبدنتیو ترب یمعاونت پرورش توسطمربوط 

قـادر بـه    ل نقص عضـو یو كاردانش كه به دل ایحرفهو  فنیهای آموزان شاخهدانش -2تبصره 

ر رشـته  ییـ ملـزم بـه تغ   ،ستندیرشته مربوط ن یتخصصهای درس یعمل تیفعالانجام 

 .باشندیم

 خـاص هـای  نامـه وهیبرابـر شـ   ،یمذكور در قانون اساس ینیدهای تیآموزان اقلّدانش - 61ماده 

 یابیارزشـ  ،مربـوط  ینـ یت دیـ اقلّ خـاص  یامتحـان های پرورش با سوالووزارت آموزش

  شودیم و قرآن( ینین نمره )درس دیگزین نمره جایشود و ایم

 یمنعـ  ،یاسالم ینیمات دیامتحان تعل به شركت در آموزل دانشیتمادر صورت ضمناً 

  نخواهد بود یشركت وبرای 

و  یامتحـان  نامه تخلفاتنییبرابر آنهایی  و یا متخلفان در امتحانات داخلیبا متخلف  - 62ماده 

 .شد حسب مورد رفتار خواهد یبه تخلفات ادار یدگیقانون رس

 د:باشیل میشرح ذهب در هر درس یشرط قبول - 63ماده 

نصاب  ( دارند نمره درس كمتر ازینهایری)غ یداخل یانیكه امتحان پای هایالف ـ در درس

 .نباشد یقبول



004      مجموعه مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش 

 

 ،در امتحان نهایی 7عالوه بر كسب نمره  دارندنهایی  كه امتحانیهای ـ در درس ب

 1 نباشد یاب قبولاز نصیا دوره تابستانی نیز كمتر  سالنیمنمره آن درس در پایان 

 عملیات و یشگاهی، آزمایكارگاههای و در درس 13نمره  ،در هر درس ینصاب قبول -1تبصره 

ن یاسـت )عنـاو   12 ایحرفـه و  فنـی شـاخه   یاختصاصـ هـای  از درس یو برخ یدانیم

و  ایحرفـه و  فنـی هـای  ف آموزشیو تأل یزیردفتر برنامه توسط یاختصاصهای درس

شود( و در شاخه كاردانش نصـاب  یاعالم م یمعاونت آموزش یاز سو ن وییكاردانش تع

دارد اسـتان  یدسـتگاه متـولّ   توسط یو عمل یدارد مهارت در بخش نظراستاندر  یقبول

  شودین مییمهارت تع

شوند یم ارائه یرحضوریصورت غهدارند و بنهایی  یانیكه امتحان پای هایدرسبرای  -2تبصره 

 .باشدیمنهایی  در امتحان ینصاب قبولمالك، كسب 

چنـد درس   ایک ی یا دوره تابستانی سالنیمان یدر امتحانات پا یآموزچنانچه دانش - 64ماده 

 او در آن یانیپا یابینمره ارزش ،رموجّه داشته باشدیبت غی( غینهایریا غینهایی  )اعم از

كلمه  ین مواردیچن و در شودیدر آن درس صفر محسوب م یا دوره تابستانی سالنیم

ب یـ كن در محاسبات كلمـه غا یل شود،مید یق یانیپا یابینمره ارزش به جایب )غ( یغا

مـوردنظر بـا لحـا  نمـودن نمـره      های ا درسیبود و نمره درس  له صفر خواهدبه منز

 .شد مستمر محاسبه خواهد

 درس ا چنـد یـ ک یـ  یتابسـتان  ا دورهیـ  سالنیمان یدر امتحانات پا یآموزاگر دانش - 65ماده 

ر واحـد  یمـد  ،آمـوز ب باشـد در صـورت درخواسـت دانـش    یـ با عذر موجّه غا غیرنهایی

هـای  ا درسیـ ن امتحـان از درس  یتا دو هفته پس از آخر حداكثرمجاز است  یآموزش

ا یـ صـورت آن درس  نیـ ر ایعمل آورد و در غهضوابط مربوط امتحان ب تیمربوط با رعا

 .شودیآموز حذف مدانش یانتخابهای ها از واحددرس

آمـوزان  دانـش  شود سوالیصورت هماهنگ برگزار مبه هاآنكه امتحان ی هایر درسد - 65 -1

 .بود به صورت هماهنگ خواهد مادهن یا مشمول

 بـت موجّـه داشـته باشـد آن درس از    یغنهـایی   در امتحانـات  یآمـوز چنانچه دانش - 66ماده 

ط رایش ریت ساید با رعایشود و بایحذف م یو یا دوره تابستانی سالنیم آنهای درس

 .امتحان دهدنهایی  صورتهها را انتخاب كند و با درسیمجدّداً آن درس 

                                                                                                                                              
 26/1/1061 تـاری   آموزش و پـرورش  یعالین شورایون معیسین جلسه كمیو دوم دست و هشتایناد مصوبه دوتبه اس 1

 ابالغ شد  7/2/1061 تاری  6/431/123شماره  یكه ط



    005توسطه بزرگساالن و داوطلبان آزاد   نامه ـ آموزشی دوره مآیین

 

نمـره   ،بت موجّـه یل غیبه دل یا دوره تابستانی یلیتحص سالنیمدر  یآموزاگر دانش - 67ماده 

هـای  درس ی)بـه اسـتثنا   یو یانیـ پا یابیمستمر نداشته باشـد نمـره ارزشـ    یابیارزش

 توسطن نمره یشود و ایمستمر م یابین نمره ارزشیگزی( جا42 مادهموضوع تبصره دو 

 .شودیزنمرات خبت میمعلّم مربوط در بر  ر

در  آمـوز ل و مدارك ارائـه شـده از طـرف دانـش    یبت موجّه براساس دالیص غیتشخ - 68ماده 

اداره  خـاص ون یسـ یكم درسه و در امتحانات هماهنگ بـا م رای، با شویامتحانات داخل

بـا   یس حوزه اجرا پـس از همـاهنگ  یبا رئنهایی  پرورش مربوط و در امتحاناتوآموزش

 .بود خواهد یر واحد آموزشیمد

نمره آن  هر درس درهای ، تعداد واحدسالنیمآموز در هر دانش معدلمحاسبه برای  - 69ماده 

ی هـای واحـد  كلدست آمده بر تعداد هبهای ضربحاصلوع شود و مجمیدرس ضرب م

افت داشته ی( دریا مردودی ینمره )اعم از قبول هاآنبرای  سالنیمآموز در آن كه دانش

 .شودیانجام نم یریگمعدل یدوره تابستانبرای   شودیم میتقس ،است

 شود یز معدل محاسبه مین یدورۀ تابستانبرای  ،ثارگرانیا یآموزشهای واحد در -1تبصره 

ا متنـاوب( معـدل   یـ  ی)اعم از متـوال  یا دوره تابستانی سالنیمچنانچه حداكثر شش  -2تبصره 

ل در یادامـه تحصـ   بشود مجاز بـه  13ثارگران كمتر از یا یآموزشهای آموز واحددانش

 ریت سـا یـ توانـد بـا رعا  یمـ  یآمـوز ن دانشیست و چنیثارگران نیا یآموزشهای واحد

صـورت داوطلـب آزاد ادامـه    ا بـه یـ و  یعـاد  بزرگسـاالن  یآموزشهای در واحدط رایش

 ل دهد یتحص

 :شود كهیل شناخته میالتحصفارغ یآموزدانش -71ماده 

( یدرس واحد 26ه در رشته مربوط )حداقل توسطدوره م یدرسهای ه واحدیكلالف( در 

 .قبول شده باشد

 .باشد 13 حداقل یو كل معدلب( 

طه بزرگسـاالن و داوطلبـان   دوره متوسـ هـای  از مجموعـه درس  یآموزچنانچه دانش -1صره تب

ن ی(، آخـر نهـایی ریو دو عنـوان غ نهایی  )دو عنوان ی، حداكثر در چهار عنوان درسآزاد

ل یالتحصـ باشـد، فـارغ   13ز حـداقل  یـ ن یشـتر و معـدل كـل و   یو ب 7 ینمره درس و

 12آنها  یكه نصاب قبول ایحرفهو  یشاخه فن هایشود  آن دسته از درسیشناخته م
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شـاخه كـاردانش،    ی( و كـارورز یمهـارت های ن استاندارد مهارت )درسیاست و همچن

 1شود ین تبصره نمیمشمول ا

 نمـره كمتـر از نصـاب   ی هـای آمـوز از درس چنانچه دانـش  ،کیعالوه بر مفاد تبصره  -2تبصره 

 یو كـل  معـدل رفته شده باشد و یپذ یرّرات از وبرابر مق یكسب كرده باشد ول یقبول

 .ل شناخته خواهد شدیالتحصز فارغیباشد ن 13 حداقل

 13كمتـر از  یو كـل  معـدل كن یآموز شرط الف را احراز كند لـ كه دانشیصورت در -3تبصره 

كمتـر   هـا آندر  یكه نمره وی هایشرط بند ب از درس نیتأم به منظورتواند یباشد م

و پس  یرحضوریصورت غهب بزرگساالن یآموزشهای در واحد سالنیمک یاست  12از 

را انتخاب كند و امتحان دهد چنانچه، كمبـود  ی هایعنوان داوطلب آزاد، درساز آن به

هـای  از درس هـا آن بـه جـای  د یـ باشد با یانتخابهای آموز، مربوط به درسنمره دانش

  دهد انتخاب كند و امتحان ،هار رشتهیسا

ن یـ ک ایـ ثارگران عالوه بـر دروس موضـوع تبصـره    یا یآموزشهای آموز واحددانش - 4تبصره 

 13كمتـر از   باشد نمـره یم 13 هاآن یكه نصاب قبول یاز دروس یكیچنانچه از  ،ماده

 ل شناخته خواهد شد یالتحصز فارغیكسب كند ن

كه ی هایدرس الن براساس نمراتیتّحصالک از فارغیهر برای  هتوسطان دوره میدر پا -71ماده 

آنـان خبـت    یلیمحاسبه و در مـدارك تحصـ  نهایی  یكتب معدل ،انددادهنهایی  امتحان

نهـایی  هـای  ک از درسیهر های تعداد واحدنهایی  یكتب معدلمحاسبه برای   شودیم

ــره پذ ــان  یدر نم ــده امتح ــه ش ــایی  رفت ــرب مــ نه ــوع  یآن درس ض ــود و مجم ش

 .شودیم میتقسنهایی های درسهای دست آمده بر تعداد واحدهبهای ضربحاصل

 ه، تعـداد توسـط ان دوره میـ آمـوز در پا نمـرات هـر دانـش    كـل  معـدل محاسبه برای  -72ماده 

 شــود و مجمــوعیرفتــه شــده آن درس ضــرب مــیهــر درس در نمــره پذهــای واحــد

شـود، در  یم مـ یها تقسـ رسن دیاهای دست آمده بر مجموع واحدهبهای ضربحاصل

 .شودیز لحا  میمربوط به انضباط نهای كل، نمرات و تعداد واحد معدلمحاسبه 

                                                                                                                                              
ن یون معـ یسـ یكم224مصوبه جلسه تبصره فوق اصالح شد  ضمنا به استناد  13/2/1020تاری   624مصوبه به استناد  1

ن یون معـ یسـ یكم» 21/2/1062 تـاری   6/631/123 یبـه شـماره ابالغـ    2/2/1062 تـاری   پرورشوآموزش یعالیشورا

بـه دوره متوسـطه    یواحـد  یكه از دوره متوسطه روزانـه سـال   یآموزكند دانشیموافقت م پرورشوآموزش یعالیشورا

 یلیتحصـ الفـارغ  زمـان ابـد و چنانچـه در   یبه دوره بزرگساالن انتقال  یه سوابق و نمرات ویشود كلیبزرگساالن منتقل م

تـا   7ن یبـ  ین نمره درس ویآخر یبزرگساالن حداكثر در دو عنوان درس ینامة آموزشنییآ 73ماده  1برابر مفاد تبصره 

 «تواند از مفاد تبصره مذكور استفاده كند میا بزرگساالن( باشد ی)اعم از دوره روزانه  13
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مـازاد   یا چنـد واحـد درسـ   یک ی ،آموزگذرانده شده دانش یدرسهای چنانچه واحد -1تبصره 

ای هن درسیگزیمازاد به عنوان جاهای درس ،رشته مربوط باشدهای مجاز واحد برحد

رفته شده یپذهای كه مجموع واحد یشاخه كاردانش به نحو یاری، معاف و اختیانتخاب

رفتـه  یپذ یكتـر باشـد از و  ینزد واحـد  26بـه   مكـان االیا حتـ یـ واحد و  26آموز دانش

رشته مربـوط در محاسـبه   های درس گذرانده شده مازاد برهای درس یشود و مابقیم

  شودیآموز منظور نمدانش كل معدل

 ،مربـوط  رشته یمهارتهای نامهیعالوه بر گواه ،آموزان شاخه كاردانشچنانچه دانش -2تبصره 

 نامـه مهـارت  یباشند كه مشخّصات )عنـوان گواه  یگرید یمهارتهای نامهیگواه رایدا

ف یـ تعر یمهارتهای در مجموعه فهرست رشته هاآنآموزش(  مدتدارد و استانشماره 

بـا موافقـت    یو كـارورز  یاریـ اختهای درس ینیگزیجهت جا هاآنرش یشده باشد  پذ

 .بالمانع است یر واحد آموزشیمد

رشـته   ه درتوسطدوره م یدرسهای ه واحدیكلكه موفّق به گذراندن  یآموزبه دانش -73ماده 

 ریسـا  تیـ بدون احتساب نمرات انضباط( شـود بـا رعا   یواحد درس 26 حداقلمربوط )

 .شودیپلم( اعطا میه )دتوسطالت دوره میان تحصینامه پایهگوا ،ضوابط

 یابیسـنجش و ارزشـ   كـل ادارهتوسط ه توسطالت دوره میان تحصینامه پاینمونه گواه - تبصره

 .1شد پرورش ابالغ خواهدوآموزش یعالرایب شویو پس از تصو تهیه یلیتحص

 2ضوابط آن آموزان ودانش یلیت تحصیوه هدایـ ش فصل پنجم

 بر اساس اسـتعداد و عالقـه   یلیتحصهای آموز به شاخه/ رشتهدانش یلیت تحصیهدا -74ماده 

و  یلیت تحصـ یک هـدا یمطابق با نمون بر  شماره  یات آموزشمكانو به تناسب ا یو

 .شودیل انجام میت ضوابط ذیرعا

 كیزیف یاضیرشته رـ 74ـ1

و علـوم   یاضیرهای ک از درسیر هر ویا شهریرفته شده خرداد یمجموع سه نمره پذ -1-1-74

 .نباشد 03ب كمتر از ی، بدون ضریلیتحص ییه در دوره راهنمایدر سه پا یتجرب

                                                                                                                                              
شـماره   یكـه طـ   20/1/1063 تـاری  پـرورش  وآمـوزش  یعـال ین شـورا یون معـ یسـ یكم 070به استناد مصوبه جلسه  1

الن دوره متوسطه بزرگسـاالن و داوطلبـان آزاد داخـل    یالتحصفارغ یابالغ شده است برا 3/2/1063 تاری  6/4223/123

 تـاری  ن یون معـ یسـ یكم 224مصـوب جلسـه    یواحـد  یالت دوره متوسـطه سـال  یان تحصینامه پایكشور از نمونه گواه

 استفاده شود  2/2/1062

شـواری عـالی آمـوزش و پـرورش تـاری        227آمـوزان مصـوب جلسـه    نامـه هـدایت تحصـیلی دانـش    ا توجه به آیینب 2

 نامه، موضوعیت ندارد فصل پنجم این آیین 24/12/1024
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( و 1) کیـ زیف باشـد و درس  12 حـداقل ه توسـط ( در دوره م1) یاضـ ینمره درس ر -2-1-74

 .باشد ( گذرانده13نمره  حداقلت )كسب یشگاه را با موفقیآزما

 حداقلد یه باتوسطدوره م اول هیو پا ییمرتبط با رشته در دوره راهنماهای ت درسمجموع نمراـ 74ـ1ـ3

 .كمتر نباشد 12مرتبط با رشته از های درس معدلگر یا به عبارت دیباشد و  26

 یرشته علوم تجرب ـ74ـ2

 و علـوم  یاضیرهای ک از درسیور هر یا شهریرفته شده خرداد یمجموع سه نمره پذ -1-2-74

 .نباشد 03ب كمتر از یضر ، بدونیلیتحص ییه در دوره راهنمای، در سه پایتجرب

و  یسـت یعلـوم ز  شگاه وی( و آزما1) یمی(، ش1) یاضیرهای ه درستوسطدر دوره م -2-2-74

از سـه   یكیدر  حداقلو  ( گذرانده باشد13 حداقلت )كسب نمره یبهداشت را با موفق

 .رده باشداخذ ك 12 حداقلدرس مذكور نمره 

دوره  اول هیــو پا ییمــرتبط بــا رشــته در دوره راهنمــاهــای مجمــوع نمــرات درس -3-2-74

مرتبط بـا رشـته از   های درس معدلگر یا به عبارت دیباشد  136 حداقلد یه باتوسطم

 .كمتر نباشد 12

 یات و علوم انسانیرشته ادبـ 74ـ3

ات یـ ادبهـای  ک از درسیـ ور، هـر  یهرا شـ یـ رفته شده خـرداد  یمجموع سه نمره پذ -1-3-74

ـ ، دسـتور، امـال و انشـا   یفارسهای درس معدل) یفارس ه در دوره یـ پا در سـه  ی( و عرب

 .نباشد 03ب كمتر از ی، بدون ضریلیتحص ییراهنما

 یمطالعـات اجتمـاع   ( و1) ی(، عرب1) ی(، زبان فارس1) یات فارسیادبهای در درس -2-3-74

 معـدل ) اتیـ نمـره درس ادب  را كسب كرده باشـد و  13 حداقله ه نمرتوسطم اوله یپا

 .باشد 12 حداقل ((1) ی( و زبان فارس1)یات فارسیادبهای درس

دوره  اول هیــو پا ییمــرتبط بــا رشــته در دوره راهنمــاهــای مجمــوع نمــرات درس -3-3-74

با رشـته از  مرتبط  های درس معدلگر یا به عبارت دیباشد  136 حداقلد یه باتوسطم

 .كمتر نباشد 12

 یرشته علوم و معارف اسالمـ 74ـ4

ات یـ ادبهـای  ک از درسیـ ور، هـر  یا شـهر یـ رفته شده خـرداد  یمجموع سه نمره پذ -1-4-74

ه در دوره یـ پا در سـه  ی( و عربـ و انشـا  ، دسـتور، امـال  یفارسهای درس معدل) یفارس

 .نباشد 03ب كمتر از ی، بدون ضریلیتحص ییراهنما
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عنـوان نمـره   بـه  هاآن معدل( )كه 1) ی(، زبان فارس1) یات فارسیادبهای در درس -2-4-74

( 1)و قـرآن   ینـ ید مـات ی( و تعل1) یشـود(، عربـ  یات در نمون بر  خبت میدرس ادب

ـ  از دو یكـ یدر  حـداقل را كسـب كـرده باشـد و     13 حـداقل نمره  ا یـ ( 1) یدرس عرب

 .باشد اخذ كرده 12 قلحدا( نمره 1و قرآن ) ینیمات دیتعل

دوره  اول هیــو پا ییمــرتبط بــا رشــته در دوره راهنمــاهــای مجمــوع نمــرات درس -3-4-74

مرتبط بـا رشـته از   های درس معدلگر یا به عبارت دیباشد  136 حداقلد یه باتوسطم

 .كمتر نباشد 12

   ایحرفهو  فنیشاخه ـ 74ـ5

، علـوم  یاضـ یرهای ک از درسیور هر یا شهرید رفته شده خردایمجموع سه نمره پذ -1-5-74

 .نباشد 03ب كمتر از یبدون ضر ییه در دوره راهنمایو حرفه و فنّ در سه پا یتجرب

 خوداتكاییكارگاه  و از درس 13 حداقل( نمره 1) یاضیه از درس رتوسطدر دوره م -2-5-74

آمـوز  دانـش  ییكـا كارگـاه خودات چنانچه نمـره درس  كسب كرده باشد 12 حداقلنمره 

  شودینم منظور یلیت تحصیباشد در هدا 12كمتر از 

دوره  اول هیــو پا ییمــرتبط بــا شـاخه در دوره راهنمــا هـای  مجمـوع نمــرات درس  -3-5-74

درس كارگـاه   ا حـذف یـ باشـد و در صـورت عـدم انتخـاب      102 حداقلد یه باتوسطم

 12مرتبط با شاخه از های رسد معدلگر یا به عبارت دیباشد   123حداقل خوداتكایی

 .كمتر نباشد

 شاخه كار دانشـ 74ـ6

حرفـه و فـن   های درس ک ازیور هر یا شهریرفته شده خرداد و یمجموع سه نمره پذ -1-6-74

 .نباشد 03از  ب كمتریبدون ضر ییه در دوره راهنمایو هنر، در سه پا

 كسـب كـرده باشـد     13 حـداقل  نمره خوداتكاییه از درس كارگاه توسطدر دوره م -2-6-74

 یلیت تحصـ یباشد در هدا 13آموز كمتر ازدانش ییچنانچه نمره درس كارگاه خوداتكا

 .شودیمنظور نم

ه توسـط م اول هیـ و پا ییمرتبط با شـاخه در دوره راهنمـا  های مجموع نمرات درس -3-6-74

رت عـدم  و در صـو  73حـداقل  خوداتكـایی آموز در صورت انتخاب درس كارگـاه  دانش

 معـدل گـر  یا بـه عبـارت د  یـ باشد  63حداقل خوداتكاییا حذف درس كارگاه یانتخاب 

 .كمتر نباشد 13از  ،مرتبط با شاخههای درس
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كـاردانش عـالوه بـر     در شـاخه  یمهـارت های از رشته یورود به برخبرای  آموزدانش -4-6-74

( را اولسـال  هـای  درس محـدوده  رشته )در خاصد ضوابط یالذكر بافوقط رایش احراز

 .كند كسب كندین مییتع یكه معاونت آموزش

در امتحانـات   ر: شـركت یـ ل موجّـه نظ یكه به دال یآموزدانش یینمرات دوره راهنما -1تبصره 

نامـه  نییـ مـاده هفتـاد آ  ه )موضـوع  ین پایی، شركت در امتحان تعییجامع دوره راهنما

خارج از كشـور،   یرانراییل در مدارس غیصه روزانه(، تحتوسطدوره سه ساله م یآموزش

و  اولهای هی    فاقد نمرات پا و یسوزل، زلزله، جنگ، آتشیس :لیاز قب یو بروز حوادخ

  شودیل محاسبه میشرح ذاست به یلیتحص ییراهنما سومدوم و 
 راتنم موجود نباشد ییه دوره راهنمایا هر دو پایو  دوما ی اوله یـ چنانچه نمرات پا الف

ز منظور ین مذكورهای هیپا همنامهای درسبرای  ییراهنما سومه یمرتبط پاهای درس

 .گرددیخبت م یلیتحص تیک هدایر ضوابط در نمون بر  شماره یت سایو با رعا شودیم

ت یهدا کیموجود نباشد نمون بر  شماره  ییدوره راهنما سومه یـ چنانچه نمرات پا ب

م یر ضوابط تنظیسا تیه با رعاتوسطم اوله یمرتبط پاهای مرات درسبراساس ن یلیتحص

 .شودیم

شاخه  هر معدل یلیت تحصیک هدایاز در نمون بر  شماره یامت محاسبه به منظور -2تبصره 

 .شودیا رشته در عدد پنج ضرب می

بـرای   یلیتحصـ  سـال نـیم پـس از دو   یلیت تحصـ یک هـدا یـ نمـون بـر  شـماره     -75ماده 

نام كرده است )بـدون احتسـاب   خبت بزرگساالن یكه بدواً در واحد آموزش یآموزدانش

 توسـط آن  یو امضـا  تأییـد شـود و پـس از   یم مـ یظ( تنهای مشاورهای یاز بررسیامت

 .ردیگیآموز قرار مار دانشی، در اختیر واحد آموزشیمسئول خبت نمرات و مشاور و مد

از  هیچ یـک ورود به ط رایش (سالنیممقرّر )پس از دو  زمانان یكه در پا یآموزدانش -76ماده 

 ایرشتها یشاخه ط رایش ایا شاخه و رشته دلخواه را كسب نكند یها و ا رشتهیها شاخه

بعد مطابق های سالنیمچنانچه در  ،وجود ندارد یرا كسب كند كه در محل سكونت و

ت یا رشـته مـوردنظر هـدا   یـ به شاخه تواند یم ،شودط رایش ل موفّق به احرازیضوابط ذ

 .ل دهدیشود و ادامه تحص

( 13مربوط به نداشـتن نمـره )   ،ا رشته موردنظریشاخه ط رایش چنانچه علّت عدم احراز -1-76

توانـد پـس از گذرانـدن آن    یآموز مـ دانش ،ه باشدتوسطمرتبط مهای ا درسیدرس  از

بـا صـدور نمـون بـر  مجـدّد      ط رایشـ  ریو كسب سا 13ها و اخذ نمره ا درسیدرس 

 .ت شودیا رشته مربوط هدایبه شاخه  یلیت تحصیهدا
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از  12ل نداشـتن نمـره   یـ دلها رشته موردنظر بـ یشاخه ط رایش چنانچه علت عدم احراز -2-76

توانـد  یآموز مـ دانش (یشاخه نظرهای ژه رشتهیباشد )و یاختصاصهای ا درسیدرس 

مربـوط شـركت كنـد و در    هـای  ا درسیـ رشـته درس   نییبا نظر مشاور در امتحان تع

 .شود تیا رشته موردنظر هدایبه شاخه ط رایش صورت كسب

كسـب حـد    ل عـدم یـ دلها رشته موردنظر را بـ یشاخه ط رایش آموزكه دانشیدر صورت -3-76

شـرط داشـتن    بـه  ،احراز نكرده باشـد  ییمرتبط دوره راهنماهای ( از درس03نصاب )

ق امتحـان  یا كسب آن از طری ،توسطهم اوله یمرتبط پاهای از درس 12 لحداق معدل

 .ت شودیا رشته موردنظر هدایتواند به شاخه یم ،ن رشتهییتع

 اوله یو پا ییا رشته در دوره راهنمایمرتبط با شاخه های چنانچه مجموع نمرات درس -4-76

از  12 حـداقل  معـدل اشـتن  آموز به حد نصاب مقرّر نرسد بـه شـرط د  ه دانشتوسطم

توانـد بـا نظـر مشـاور بـه      یه مـ توسطم اوله یا رشته در پایمرتبط با شاخه های درس

 اوله یـ مـرتبط پا  هـای  درس معـدل ت شـود  چنانچـه   یا رشته موردنظر هـدا یشاخه 

 كهی هایا درسیدرس  ن رشتهییتواند در امتحان تعیم ،نباشد 12آموز ه دانشتوسطم

ا یـ مرتبط بـا شـاخه   های درس معدلشركت كند و  ،آوردیفراهم م یوبرای  راط رایش

مجمـوع   معـدل ا رشـته ) یـ شاخه  مرتبط باهای درس معدلا یه توسطم اوله یرشته پا

ه( را بـه  توسطم اوله یو پا ییراهنما ا رشته در دورهیمرتبط با شاخه های نمرات درس

 .برساند 12 حداقل

در  شـود و ینمـ  76ــ  4و  76ـ0های مشمول بند ،شاخه كاردانش یمتقاضآموز دانش - تبصره

  ت شودیتواند به شاخه مذكور هداینمره با نظر مشاور م یصورت كسر

 كـه ی هـای درس ایـ ن رشـته درس  یـی تواند در امتحـان تع یآموز در طول دوره مدانش -5-76

با امتحانـات   زمانهم ،كندیمموردنظر فراهم های در شاخه و رشته یوبرای  راط رایش

 .ها شركت كندر درسیسا

مشـاور در   توسـط  حات الزمید توضـ یبا 76ـ4 و 76ـ 0، 76ـ2های بند رایدر صورت اج -6-76

و  تأییـد شـود و بـه    خبـت  یلیت تحصـ یک هـدا یقسمت مالحظات نمون بر  شماره 

 .شود لیمربوط عنداللزوم تكمهای برسد و نمون بر  یو یامضا

شـود و نمـره آن   ینامه برگزار منیین آین رشته مطابق با فصل چهارم اییامتحان تع -77ده ما

و  یلیشـود و در كارنامـه تحصـ   یمحاسـبه مـ   یرحضوریغهای همانند امتحانات درس

ن رشته( خبت شـده و  ییآموز )با عنوان تعدانش یلیت تحصیک هداینمون بر  شماره 
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مـورد   یلیت تحصیآموز ندارد و صرفاً در هدادانش لك معدلو  سالنیم معدلر در یتأخ

جـزء نصـاب تعـداد     ،ن رشـته یـی تعهـای  درسهـای  رد  تعداد واحدیگیاستفاده قرار م

 .شودیآموز محسوب نماخذ شده دانشهای واحد

 73 مـاده هـای  بـه اسـتناد تبصـره    ،ه دوره روزانـه توسـط م اوله یآموز پاچنانچه دانش - تبصره

 بزرگسـاالن ه روزانـه قبـول شـده و بـه دوره     توسـط دوره سه ساله م ینامه آموزشنییآ

ز شـركت  یـ مـذكور ن هـای  ن رشـته درس ییمنتقل شده باشد مجاز است در امتحان تع

 .كند

هـای  رشـته  طور مستمر و از طرق مختلف اطالعات الزم را در خصوصهد بیمشاور با -78ماده 

را  یآموز قـرار دهـد و و  ار دانشیتوسعه در اختهای استی، مشاغل مرتبط، سیلیتحص

 .كند یینسبت به انتخاب رشته مناسب راهنما

مرتبط بـا  های ساست نمرات در موظف ،ا مسئول خبت نمراتی یامور دفتر یمتصد -79ماده 

كنـد    خبـت و امضـا   یلیت تحصـ یک هـدا یماره ها را در نمون بر  شها و رشتهشاخه

بـر    نمـون نهـایی   تأییـد آموزان و دانش یلیت تحصیامر هدا ایرحسن اج مسئولیت

 .باشدیم یر واحد آموزشیعهده مدبه یلیت تحصیک هدایشماره 

رشـته   ایـ را انتخـاب كـرده اسـت و در آن شـاخه      ایرشتها یكه شاخه  یآموزدانش - 81ماده 

و ط رایشـ  چنانچـه  ،ر شاخه/ رشته استییتغ یباشد و متقاضیل میمشغول ادامه تحص

 یلیت تحصـ یک هـدا یـ ن نمون بر  شماره یضوابط رشته مورد تقاضا را مطابق با آخر

ل بـا  یدر طول تحصـ  یر رشته وییل كسب كند تغیا در طول تحصیكسب كرده باشد 

 .ر ضوابط بالمانع استیت ساینظر مشاور و رعا

چنانچه در  آموز،شگذرانده شده دانهای ر شاخه/ رشته، نمرات درسییدر صورت تغ - 81ماده 

هـا  ر درسیشـود و سـا  یرفتـه مـ  یپذ ید موجود باشد از ویرشته جدهای جدول درس

شـاخه كـاردانش(    یاریـ اختهـای  ا درسیـ ) یانتخـاب های به عنوان درس مكاناالیحت

 .شودیمنظور م

 یجدول اساس ق دارد برید تطبیرشته جدهای با درس ییكه از نظر محتوای هایدرس - تبصره

هـای  درس یكنـد بـه جـا   یو اعالم م تهیه یآموزش یزیرپژوهش و برنامه زمانكه سا

 .شودیرفته مید پذیرشته جد

نظـام   نیـ به ا یآموزش یا فعلیو  یقبلهای كه از نظام یآموزدانش یلیت تحصیهدا - 82ماده 

 .شد خواهد نامه مربوط انجامنییها براساس آق درسیپس از تطب ،شودیمنتقل م
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 آزادل داوطلبانیفصل ششم ـ ضوابط تحص

 آزاد بـر داوطلبـان  یلیشـرفت تحصـ  یپ یابیو ارزشـ  یلیت تحصیانتخاب واحد و هدا - 83ماده 

ر انجـام  یـ ت مقـرّرات ز یـ مربـوط و بـا رعا  هـای  نامـه وهینامه و شـ نیین آیمفاد ا اساس

 :ردیگیم

آموزان دانش الت ضمن سالیناظر بر تحصنامه كه نیین آیاز ا ییهاتبصرهو  مواد الف(

 .شودیاست شامل داوطلبان آزاد نم

 .شودیآزاد منظور نمداوطلبانبرای  نمره انضباط ب(

 دیبا كنیل ،معاف هستند یت بدنیو ترب یانتخابهای آزاد از گذراندن درسداوطلبان ج(

 .ه و بگذرانندها انتخاب كردر رشتهیساهای فوق از درسهای معادل درس

 ،آزادصورت داوطلبل بهینام و ادامه تحصخبت ایحرفهو  فنیشاخه های در رشته د(

 ادامهط رایش بود كه خواهد سومه یان پایهنرجوبرای  صرفاً ،ر ضوابطیت سایضمن رعا

آموزان دانشل یقب نیباشند  ا ل در رشته مربوط را در دوره روزانه از دست دادهیتحص

رشته  یدانیم اتیو عمل یشگاهیآزما ،یارگاهكهای درسهای آموزش در است قبالً الزم

 .شركت كرده باشند مربوط

 آن شـود كـه  یبرگزار مـ ی هایدر درس یآزاد در هر منطقه آموزشامتحان داوطلبان - 84ماده 

 .همان منطقه موجود باشد بزرگساالنا یروزانه و  یآموزشهای واحد در هادرس

 یدولتـ  بزرگسـاالن  یآموزشهای آزاد در واحدامتحانات داوطلبان ینام و برگزارخبت - 85ماده 

نـام  باشد خبـت یر نمیدا بزرگساالن یكه واحد آموزش یانجام خواهد گرفت و در مناطق

كند ین مییپرورش محل تعوروزانه كه اداره آموزش یآموزشهای از واحد یكیآنان در 

 .ت انجام خواهد گرفتیسک جنیبه تفك

 ،هازمانسا ریا وابسته به سای یرانتفاعیغ یآموزشهای آزاد در واحدنام داوطلبانخبت - 1 تبصره

 .باشدیمجاز نم

هـای  ( در واحـد نهایر از دروس امتحانات ی)غ یینام و امتحان داوطلبان استثناخبت - 2تبصره 

 باشد یبالمانع م ییروزانه استثنا

  مجـدّد  پلمیـ به اخذ د ،لیم، در صورت تمایا نظام قدید و یپلم نظام جدیدارندگان د - 86ماده 

 ،هـا ق درسیـ ا كـاردانش پـس از تطب  یـ  ینظـر هـای  رمتناظر( در شـاخه یرشته غ )در
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بـر   رشته مربوط را همراه داوطلبـان آزاد امتحـان دهنـد و   های درس یتوانند كسریم

 .1ا رشته دلخواه شوندیپلم در شاخه ینامه دیكسب گواه نامه، موفّق بهنیین آیاساس ا

 ف مربوط به فصل چهارمیتعار

 )آموزاندانش یلیشرفت تحصیپ یابیضوابط سنجش و ارزش)

مشـترك كاركنـان    ین و با همكاریاست كه طبق برنامه مع یامتحانات ـ  یامتحانات داخل

هـا و  سوال تهیه یدر امتحانات داخل شود یر انجام میرنظر مدیز یواحد آموزش یو ادار یآموزش

 .باشدیمربوط م معلمانبر عهده  یح اوراق امتحانیتصح

ن و یهـا طبـق برنامـه معـ    از درس یاسـت كـه در بعضـ    یامتحانـات  ـ متحانات هماهنگا

 یابیكل سـنجش و ارزشـ  اداره توسط استانک یا در سراسر یكسان در سراسر كشور یهای سؤال

پـرورش مـدارس خـارج از كشـور/     وآموزش كل/ ادارهاستانپرورش وآموزش كلا ادارهی یلیتحص

ح اوراق یشود  در امتحانات هماهنگ تصـح یر انجام میرنظر مدیز یو در محل واحد آموزش تهیه

 .باشدیمربوط م معلمانبر عهده  یامتحان

 یسراسـر صـورت  هه است كه بتوسطم سومه یاز پای هایامتحانات درس ـنهایی   امتحانات

 یلیتحصـ  یابیسـنجش و ارزشـ   كلاداره توسطكسان، یهای و سوال زمان( با برنامه همی)كشور

پرورش مدارس خارج از وآموزش لك/ ادارهاستانپرورش وآموزش كلرنظر ادارهیشود و زیم تهیه

رورش پـ وممتحنه( كـه از طـرف ادارات آمـوزش    هیئتامتحانات ) یرایعوامل اج لهیوسبهكشور/ 

امتحـان و   یبرگـزار نهـایی   شود برگزار خواهد شد  در امتحاناتین میو مناطق مع هاشهرستان

 .شودیصورت متمركز انجام مهح اوراق بیتصح

 یان دوره تابستانیدر پا ،آموزاندانشبرای  است كه یامتحانات ـ یامتحانات دوره تابستان

  شودیبرگزار م

منظـور   معـدل سـه نـوع    بزرگسـاالن ه توسـط ول دوره مآمـوز در طـ  هر دانشبرای  :معدل

 :شودیم

آموز در طـول  ارائه شده به دانشهای درسهای براساس تعداد واحد :سالنیم معدلالف( 

 .شودینامه محاسبه و اعالم منیین آیا 62ماده مطابق  و یلیتحص سالنیم هر
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آمـوز در طـول دوره   نـش كـه دا ی هـای رفتـه شـده درس  یبراسـاس نمـره پذ   :كل معدلب( 

 .شودینامه محاسبه و اعالم منیین آیا 72ماده ه گذرانده است و مطابق با توسطم

داده نهـایی   آموز امتحانكه دانشی هایرفته شده درسیبراساس نمره پذ :یكتب معدل ج(

 .شودینامه محاسبه و اعالم منیین آیا 71ماده است و مطابق با 

♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦ 
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 ایفنی و حرفه نظری و شاخه  های شاخهرشتهی هادرس عناوین

 :آیدها امتحان نهایی بعمل میكه در سال سوم متوسطه از آن
 

 شاخه رشته هاعناوین درس هاتعداد درس

( ـ ادبیـات فارسـی    0( ـ زبان فارسی ) 0تعلیمات دینی و قرآن ) 13

یشگاه ـ   ( و آزما0( ـ فیزیک ) 0( ـ زبان خارجه ) 0( ـ عربی ) 0)

 ( ـ حسابان2( و آزمایشگاه ـ جبر و احتمال ـ هندسه)0شیمی )

 ریاضی ـ فیزیک

ی
ظر

ن
 

( ـ ادبیـات فارسـی    0( ـ زبان فارسی ) 0تعلیمات دینی و قرآن ) 13

( و آزمایشـگاه ـ    0( ـ فیزیـک )  0(ـ زبان خارجه )0(ـ عربی )0)

( و 2شناسـی ) ( ـ زیسـت   0( و آزمایشگاه ـ ریاضـی )  0شیمی )

 شناسیشگاه ـ زمینآزمای

 علوم تجربی

(ـزبان فارسی تخصصیـادبیات فارسـی  0تعلیمات دینی و قرآن ) 13

ــی )  ـــ عرب ــارجی    0تخصصی ــان خ ـــ زب ــوم انسانی( ــژه عل ( )وی

(ـــتاری  ایــران و جهــان 2(ـــجغرافی )2(ـــجامعه شناســی )0)

 فلسفه و منطق (ـآرایه های ادبی2)

 ادبیات و علوم انسانی

( ـ زبان فارسی تخصصـی ـ ادبیـات فارسـی ـ         2اصول عقاید ) 13

( ـ   0( )ویژه علوم و معارف اسالمی( ـ زبـان خارجـه )    0عربی )

( ـ فلسفه و منطـق ـ    2( ـ تفسیر و علوم قرآنی )2تاری  اسالم )

 (2( ـ اخالق )2شناسی )جامعه

 علوم و معارف اسالمی

 ( ـ تغذیـه و بهداشـت مـواد غـذائی ـ      0تعلیمات دینی و قرآن ) 3

( ـ شناخت تأسیسات و اماكن ورزشـی ـ جـدول      1فیزیولوژی )

 مسابقات ورزشی

 تربیت بدنی

ی
فن

فه
حر

 و 
ی
ا

 

(ــ اكتشـاف   2(ـ فیزیک )0(ـ ریاضی )0تعلیمات دینی و قرآن ) 3

 معدن فرآوری مواد معدنی

 معدن

( 0ـ ریاضـی )   1( ـ رسم فنی تخصصی 0تعلیمات دینی و قرآن ) 3

 فنی تخصصی ـ اجزاء ماشین ـ محاسبات

 صنایع فلزی

( ـ الیاف نساجی ـ تاری  هنر جهان ـ     0تعلیمات دینی و قرآن ) 3

 ( ـ طراحی اندام و لباس2الگو )

 طراحی دوخت

( ـ مبانی رادار و وسـایل   0( ـ ریاضی ) 0تعلیمات دینی و قرآن ) 3

 كمک ناوبری ـ هواشناسی ـ زبان تخصصی

 ناوبری

( 0ـ محیط زیست دریایی ـ ریاضی ) ( 0تعلیمات دینی و قرآن ) 3

 ـ استاتیک و دینامیک مقدماتی ـ مبانی هیدرولیک صنعتی

مكانیک موتورهای 

 دریایی

( ـ مبانی مخابرات و رادیـو ـ ریاضـی      0تعلیمات دینی و قرآن ) 3

 (2( ـ فیزیک )2( ـ مبانی برق )0)

الكترونیک و مخابرات 

 دریایی
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( ـ مـدارهای الكتریكـی     0اضی )( ـ ری0تعلیمات دینی و قرآن ) 3

 ( ـ مبانی مخابرات و رادیو2( ـ الكترونیک عمومی )1)

 الكترونیک

( ـ ریاضـی    1( ـ مدارهای الكتریكـی ) 0تعلیمات دینی و قرآن ) 3

 ACـ ماشینهای الكتریكی DC ( ـ ماشینهای الكتریكی 0)

 الكتروتكنیک

( ـ   1جزیـه ) ( ـ شیمی ت 0ـ ریاضی ) (0تعلیمات دینی و قرآن ) 3

 عملیات دستگاهی در صنایع شیمیایی ـ فرآیندهای شیمیایی

 صنایع شیمیمایی

( ـ بهداشـت خـانواده ـ خـانواده در        0تعلیمات دینی و قـرآن )  3

 اسالم ـ روانشناسی رشد ـ حقوق خانواده در اسالم

 مدیریت خانواده

( ـ اصـول كنتـرل كیفیـت ـ اصـول         0تعلیمات دینی و قرآن ) 3

ـ سردخانه و انبار ـ بهداشت و ایمنی كـار در كارخانجـات     تغدیه

 مواد غذایی

 صنایع غذایی

( ـ   2( ـ نقشـه كشـی )    0( ـ ریاضی ) 0تعلیمات دینی و قرآن ) 3

 ( ـ هندسه ترسیمی2محاسبات فنی )

 كشی عمومینقشه

( ـ   2( ـ محاسبات فنی )0( ـ ریاضی )0تعلیمات دینی و قرآن ) 3

 فنی تخصصی اجزاء ماشین ـ رسم

 ساخت و تولید

ــرآن ) 3 ــی و ق ( ـ ماشــین آالت   0( ـ ریاضــی )  0تعلیمــات دین

ســرامیک ـ محاســبات در ســرامیک ـ شــكل دادن و پخــت       

 هاسرامیک

 سرامیک

كشی تأسیسـات  ( ـ نقشه0( ـ ریاضی )0تعلیمات دینی و قرآن ) 3

 ـ تأسیسات حرارتی ـ تأسیسیات برودتی

 تأسیسات

( ـ زبـان تخصصـی ـ       0( ـ ریاضـی )  0و قرآن ) تعلیمات دینی 3

 شبكه های كامپیوتری ـ بانک اطالعاتی

 1كامپیوتر

( ـ اصـول متـالوژیكی     0( ـ ریاضـی )   0تعلیمات دینی و قرآن ) 3

 ریخته گری ـ محاسبات فنی تخصصی ـ رسم مدل و قالب

 متالوژی

( ـ تاری  هنر جهـان ـ علـم منـاظر و      0تعلیمات دینی و قرآن ) 3

 ( ـ مبانی تصویر سازی2رایا ـ طراحی )م

 گرافیک

( ـ تأسیسـات    1( ـ متـره و بـرآورد )    0تعلیمات دینی و قرآن ) 3

 ( ـ شنایی با بناهای تاریخی1ساختمان ـ عناصر و جزئیات )

 نقشه كشی معماری

آوری چاپ ـ مـواد شناسـی ـ       ( ـ فن 0تعلیمات دینی و قرآن ) 3

 (0محاسبات فنی تخصصی ـ ریاضی )

 چاپ

( ـ بافنـدگی ـ چـاپ و       0( ـ ریاضی )0تعلیمات دینی و قرآن ) 3

 تكمیل نساجی ـ تأسیسات نساجی

 صنایع نساجی

( ـ حسـابداری  2( ـ اصول حسابداری ) 0تعلیمات دینی و قرآن ) 3

 (2های آماری )صنعتی ـ حسابداری شركتها ـ مفاهیم و روش

 حسابداری بازرگانی
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( ـ پیشینه و سیر تحول مواد معدنی ـ   0ن )تعلیمات دینی و قرآ 3

فرسایش و پوسیدگی مواد معـدنی ـ پیشـینه و مبـانی نظـری       

 مرمت ـ تاری  هنر جهان

 مرمت آخار فرهنگی

( ـ رسم فنی تخصصی ـ   0( ـ ریاضی ) 0تعلیمات دینی و قرآن ) 3

 ( ـ اجزاء ماشین2محاسبات فنی )

 مكانیک خودرو

هـای تعیـین   ( ـ روش  0ـ ریاضـی )    (0تعلیمات دینی و قرآن ) 3

 برداری عمومی ـ كارگاه محاسبه و ترسیمموقعیت ـ نقشه

 نقشه برداری

 1( ـ ایسـتایی سـاختمان   0( ـ ریاضی ) 0تعلیمات دینی و قرآن ) 3

 آوری ساختمآن های فلزی ـ ساختمآن های بتنیفن

 ساختمان

جهان ـ   (ـ تاری  هنر1كشی )( ـ نقشه 0تعلیمات دینی و قرآن ) 3

 شناسی ـ طراحی تخصصیحجم

 پشتیبانی صحنه

(ــ تحلیـل فـیلم    2(ـكارگاه نگـارش ) 0تعلیمات دینی و قرآن ) 3

)تاری  هنر ایران(ـ مبانی زیبایی شناسی و درك تصویرــ تـاری    

 سینما

 سینما

( ـ  خواص فیزیكی و مكـانیكی چـوب   0تعلیمات دینی و قرآن ) 3

( صنایع چـوب  2محاسبات فنی )های چوبی ـ  ـ تكنولوژی سازه

 (0ـ ریاضی )

 صنایع چوب و كاغذ

(ـ فعالیتهای آموزشی پیش دبستانی ـ  0تعلیمات دینی و قرآن ) 3

های شایع كودكان ـ تغذیـه و بهداشـت مـواد غـذایی ـ        بیماری

 بهداشت روانی

 2كودكیاری

 

                                                                                                                                              
 عنوان درس اصالح شد  2/6/64عالی آموزش و پرورش تاری  شورای 726به استناد مصوبه جلسه  1
 رشته كودكیاری به جدول فوق اضافه گردید  26/4/66عالی آموزش و پرورش تاری  شورای 733برابر مصوبه جلسه  2



    011آموزی   نامه ـ تشکیل مجلس دانشآیین

 

 1یآموزل مجلس دانشیتشك نامهینیآ

 20/72/7083خ یتار8/2283/723شماره ابالغ ـ 20/72/7083خیتار 672مصوب جلسه

 مقدمه

 یعـال راین جلسـه شـو  یدومـ  پنجاه و و مصوب ششصد ،مدارس یراینامه اجینیآ رایدر اج

مجلـس  »ن مصـوبه  یـ كـه در ا  یمركـز  یآمـوز دانـش  رای، شـو 23/3/72تـاری  پرورش وآموزش

 شد  ل خواهدینامه تشكینین آیبر اساس ا ،شودیده مینام« یآموزدانش

 اهداف – 1ماده

بر  یآموزان مبتندانش یتیریو مد یاسیس -یت اجتماعینه تربیفراهم آوردن زم -1

  یت اسالمیم و تربیفلسفه تعل

برای  یسازنهیو زم یریپذتیمسئول و یهمكار تعاون و ،ییجوج فرهنگ مشاركتیترو -2

  پرورش مختلف آموزش وهای عرصه آموزان دردانش یعمل و یشاركت فكرم

 آموزان ن دانشیمشورت ب ج فرهنگ گفتگو ویترو -0

های برنامه طرح و مقررات و ن ویاصالح قوان آموزان دراز نظرات دانش یریگبهره -4

 ها آن مرتبط با

 و یداخل یاقتصاد و یاسیس ،یاجتماعهای هلومق آموزان بادانش بیشتریی آشنا -3

  یخارج

  یت اخالق اجتماعیو رعا ییو خوداتكا یه خودباوریت روحیتقو -6

 اسالمیهای انقالبهای تقویت هویت اسالمی و ایرانی و تحكیم و ترویج ارزش -7

 اراتیاخت ف ویوظا - 2ماده 

و آموزان دانش یتیو ترب یآموزشهای تیفعال یارتقا یدرباره چگونگ یبحث و بررس -1

  در مدارسن ینوهای یفناور یریبكارگ

ها و ارائه طرح یو انضباط یلی، مقررات تحصیآموزدرباره مسائل دانش یحث و بررسب -2

  بهبود آنبرای  مناسبهای شنهادیو پ

                                                                                                                                              
 در این متن اعمال شد  20/0/1021تاری  عالی  شورای 662اصالحیه مصوب جلسه  1
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و  یهنگ، فری، علمی، اخالقینیت دیت تربیتقوهای بحث و تبادل نظر در مورد راهكار -0

 یملهای رصهآموزان و مدارس در عو حضور فعال دانش آموزان و مدارسدانش یاجتماع

  یو جهان

  ها و مدارسآموزان، خانوادهمناسبات دانش یسازنهیبه یدرباره چگونگ یبررس بحث و -4

برای  شنهادیبرنامه و ارائه پ فوقهای تیو فعال یدرسهای درباره برنامه یبحث و بررس -3

  هاآن یسازیغن

 شنهادیموز و خانواده و جامعه و ارائه پآدانش درباره انتظارات و تعامل یبحث و بررس -6

  تک ساختن انتظارات و تعامالینزدبرای 

ق یطر آموزان كه ازح مرتبط با دانشیلوا و هاس طرحینوشیمورد پ نظر درراظها -7

 ارجاع یاسالم رایمجلس شو ایپرورش وموزشآ یعالرایپرورش، شوووزارت آموزش

  شودیم

  منزلت معلم مقام و آموزان ازل دانشیتجل م ویتكرهای وهین شییتع و یبررس -6

 یلینده تحصیدرباره مسائل نوجوانان در خصوص انتخاب رشته، كار و آ یبحث و بررس -2

  و شغل

  مدرسه خانواده و حقوق نوجوانان درجامعه، ف ویدرباره وظا یبررس بحث و -13

اسالمی ت فرهنگ یت هویتقوبرای  مناسبهای راهكار شنهادیپ و یبررس بحث و -11

  موزانآایرانی دانش

  اگر كشورهید مشابه در یآموزمجالس دانش ات بایتبادل تجرب ارتباط و -12

 ،یآموزشهای فعالیت آموزان درمشاركت دانش یمورد چگونگ تبادل نظر در بحث و -10

  مدارس یرایاج و یپرورش

 آموزان و ورزش دانش یمنیت، اسالم یدرباره ارتقا یبحث و بررس -14

 را یآمـوز مجلـس دانـش  هـای  شنهادیپ یآموزسازمان دانش پرورش وووزارت آموزش - تبصره

 را هـا آن راینه اجـ ی، زمیقانون و یرایبا فراهم كردن امكانات اج مورد توجه قرار داده و

 خواهندكرد  لیتسه

 ب اعضایترك - 3ماده 

استان  یآموزت دانشیاست كه متناسب با جمع نفر 133 یآموزمجلس دانش یتعداد اعضا

ای هـ هنامـ وهیمدارس دوره متوسطه بر اساس ش یآموزدانشهای آموزان عضو شوراان دانشیم از

 شد  انتخاب خواهند ،رسدیپرورش مور آموزشیوز تأییدكه به 

 خواهد بود  دوره آن دو سال است و یافتخار یآموزدانش مجلس در تیعضو –تبصره 



    040آموزی   نامه ـ تشکیل مجلس دانشآیین

 

آن توسـط مجلـس    یت رئیسـه خواهـد داشـت كـه اعضـا     ئـ یه یآمـوز مجلس دانش -4ماده 

 شد  انتخاب خواهند ینامه داخلینیت آیرعا و با یآموزدانش

ر یـ وز یآمـوز ئت رئیسه به عنوان مشاوران دانـش یه یاعضابرای  پرورشوآموزش ریوز –تبصره

 كند یم ابالغ صادر

 یآموزجلس دانشرخانه میدب -5ماده 

 مستقر خواهد یآموزخواهد داشت كه در سازمان دانشای هنارخیدب یآموزمجلس دانش

 بود: ر خواهدیف آن به شرح زیوظا و شد

  تأیید جهت یآموزم آن به مجلس دانشیتقد و مجلس ینامه داخلینیم آیتنظ ه ویته -1

  یآموزمجلس دانش در یسبحث و برربرای  هابرنامه و هاس طرحینوشیه پیته -2

 ن یمدعو و اعضا دعوت از ل جلسات ویتشكبرای  یزیربرنامه -0

  یآموزمتخذه مجلس دانشهای میشنهادها و تصمیپ یریگیو پ یاطالع رسان -4

وزارت  فیمجلـس بـا قـانون اهـداف و وظـا      یكـردن اعضـا   آشـنا بـرای   یزیـ ربرنامه -3

، یآمـوز ل مجلـس دانـش  ینامـه تشـك  نیـی و آ یلیتحصهای پرورش، اهداف دورهوآموزش

  مجلسهای ونیسیو كم ینامه داخلنییآ

 انه یجلسات سال یبرگزاربرای  یبانیپشت و یرفاه ،یخدمات انجام امور -6

ــراهم آوردن زم -7 ــه حضــور اعضــا یف ــه ین ــس در برنام ــای مجل ــیو ترب یآموزشــه  یت

  فوق برنامه    (های تیال، فعیآموزدانشهای آموزان )مانند اردودانش

 بـا  یپس از همـاهنگ  یآموزس سازمان دانشیئرخانه مجلس توسط ریس دبیئابالغ ر -1 تبصره

رخانـه بـه   یت دبیمسـئول  رخانه عالوه بریس دبیئشود  ریپرورش صادر موآموزش ریوز

جلسـات مربـوط شـركت     در یآموزمجلس دانش پرورش ووعنوان رابط وزارت آموزش

 كرد  دخواه

مجلـس   رخانهیدب یزاتیو تجه یمنابع مال ،یانسان یروین نیو تأم یبانیت پشتیمسئول -2تبصره

 پرورش است وعهده وزارت آموزشبه

 ر مواردیسا

 خواهد داشت  ینشست رسم دودر هر دوره حداقل  یآموزمجلس دانش -6ماده 

 یندگان جهت برگـزار ینما یگن آمادیآموزان و همچنه دانشیبه منظور آموزش و توج -تبصره

 یتوانـد در هـر دوره بـه برگـزار    یمـ  یآمـوز رخانـه مجلـس دانـش   ی، دبیرسمنشست

 .دیاقدام نما ایمنطقههای نشست
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 یتخصصـ هـای  ونیسـ یل كمیتواند نسبت به تشكیم ف خودیوظا رایاجبرای  مجلس -7ماده 

 اقدام كند 

سـه مجلـس   یت رئئـ یآنـان بـا دعـوت ه   نـدگان  یا نمایـ رش پـرو ون آمـوزش یمسـئول  -8ماده 

 ابند ییجلسات حضور م در آموزیدانش
سـه مجلـس   یئت ریئـ ه پـرورش بـا  وران مختلـف آمـوزش  یسهولت ارتبـاط مـد   برای - 1تبصره

 گردد یپرورش ابالغ موآموزش ریوز تأیید از كه پس م خواهد شدیتنظای هناموهیش

آمـوزان  دانـش  یاجتمـاع  -یفرهنگـ ت یترب یارتقاپرورش با هدف ون آموزشیمسئول -2تبصره

 ،یتـ یو ترب یآموزشـ های تیو فعال هابرنامه شركت دربرای  مجلس یتوانند از اعضایم

  عمل آورندبرنامه دعوت به فوقهای تیفعال ژهیوبه

 یه بـا شـركت رؤسـا   یـ ناح منطقه و در سطح شهرستان، یآموزدانش رایل شویتشك - 9ماده 

نـدگان  یدر سطح استان بـا شـركت نما   مدارس دوره متوسطه و یآموزنشداهای شورا

 بالمانع خواهد بود  ینواح ها، مناطق وناشهرستهای شورا

هـا  ت آنیفعال بوده و یرانتفاعیغ و یاسیرسیتشكل غ یآموزدانشهای شورا مجلس و -11ماده 

 بود  نامه خواهدینین آیمفاد ا ن ویه قوانیت كلیمستلزم رعا

رخانه به یدب یالتیتشك ب اعضا و ساختاریز تركین نامه وینین آیا یرایدستورالعمل اج - 11ماده 

 د یپرورش خواهد رسور آموزشیوز تأیید

♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦



    041های درسی شاخه کاردانش   نامه ـ تشکیل کمیته برنامهآیین

 

 درسی شاخه كاردانشهای برنامهتشكیل كمیته  نامهآیین

 76/6/7087خیتار 2000/723شماره ابالغ ـ 7/6/7087خیتار 677مصوب جلسه

هـای  دارد به منظور بررسی و تصویب عنوان رشتهمقرر می پرورشوآموزشعالی رایشو -1ماده 

دروس، هـای  سرفصـل  مهارتی شاخه كاردانش و عناوین دروس هـر رشـته و اهـداف و   

با تركیب اعضای زیـر در  « درسی شاخه كاردانشهای كمیته برنامه»به نام های كمیت

 تشكیل گردد: پرورشوعالی آموزشرایشودبیرخانه 
 عالی یا معاون ویرایدبیركل شو -1

 كاردانش پرورشوآموزشمدیركل دفتر  -2

 و كاردانش ایحرفهفنی و های ریزی و تألیف آموزشمدیركل دفتر برنامه -0

 و عالی آموزشرایشوبه دعوت دبیرخانه  ،ربط )برحسب مورد(نماینده دستگاه ذی -4

 پرورش

 پرورشوعالی آموزشرایشوبه دعوت دبیرخانه  ،نظر در رشته مربوطبیک نفر صاح -3

 درسی و تربیتیهای دبیركمیسیون برنامه -6

ریزی درسی به انتخاب رئیس سازمان پژوهش و نظر در برنامهیک نفر صاحب -7

 ریزی آموزشیبرنامه

ضـاء رسـمیت خواهـد    نفـر از اع  3درسی شاخه كاردانش با حضور های كمیته برنامه -1 تبصره

 رسد موافق به تصویب میرأی  4یافت و موضوعات با حداقل 

ت وزیران بـه شـماره   نامه هیئبا رعایت تصویب ،نظرمهارت رشته موردهای استاندارد -2تبصره 

 گردد تهیه می 26/2/71مور  ه  444/ ت/27760

عـالی  رایشـو بیركـل  درسی شـاخه كـاردانش بـا امضـای د    های مصوبات كمیته برنامه -2ماده 

 شود نظری و مهارتی جهت اجرا ابالغ می پرورشوآموزشبه معاونت  پرورشوآموزش

 شود از تاری  ابالغ این مصوبه، مقررات مغایر لغو می -3ماده 

♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦ 
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 ر كودكانیـ فراگ یقیپرورش تلفونامه آموزشنییآ

 ژهیوهای ازیآموزان با نو دانش
 73/7/7080خ یتار 8/2227/723ـ شماره ابالغ 70/2/7080خ یتار 702 مصوب جلسه

 مقدمه

آمـوزد چگونـه بـا هـم و در     یاست كه به كودكان م ین نهادیمدرسه پس از خانواده مهمتر

داشته باشند و چگونـه   یمشترك همكارهای تیگر در فعالیكدیكنند، چگونه با  یكنار هم زندگ

ک مدرسه همانند افراد اجتمـاع  یآموزان ند  ممكن است دانشینما گر اقدامیكدیهای ازیبه رفع ن

ها ن تفاوتیمتفاوت باشند، اما ا یذهن ییا توانای یات جسمیدر رنگ پوست، نژاد، زبان و خصوص

 شود  یآموزشهای از برنامه هاآند موجب كنار گذاشته شدن ینبا

 یآموزان توجـه شـود و برنامـه آموزشـ    دانش همههای ازیها و نید به توانمندیدر آموزش با

 م شود یها تنظن تفاوتیبر ا یمدرسه و كالس درس مبتن

 و برنامـه  یسازكپارچهی، یعدالت آموزش یر حركت در راستایـ فراگ یقیكرد آموزش تلفیرو

 همه است برای  آموزش

 :فیتعر -1ماده 

ژه در یـ وهـای  زایـ آمـوز بـا ن  اسـت كـه در آن دانـش    یر روشـ یـ فراگ  یقیآموزش تلف 

گـر بـا اسـتفاده از خـدمات     یآمـوزان د در كنار دانش یپرورش عادوآموزشهای كالس

ن نوع آموزش یج ایشود  به تدریل میلگر مشغول به تحصیعنوان تسهمعلمان مرجع به

 ابد یاز به معلمان مرجع كاهش یشود تا نیر جهت داده میبه فراگ یقیاز تلف

 یده جسمیب دی، آسییده شنوایب دی، آسیینایده بید بیآسهای گروهآموزان دانش -1تبصره 

، یریادگیـ ژه یـ آمـوزان بـا مشـكالت و   آموز(، دانش ری)د یهوش مرز رای، دایـ حركت

 زمانگـاه سـنجش سـا   یف تا متوسـط( كـه توسـط پا   ی)خف یجانیـ ه  یمشكالت رفتار

 رند یگیقرار م ن روشیشوند تحت پوشش ایم ییشناسا ییپرورش استثناوآموزش

آمـوزان بـا   و انتخـاب دانـش   ییشناسـا های ن مصوبه و شاخصیمربوط به ا یراینامه اجوهیش -2تبصره 

 یو بـا همكـار   ییپـرورش اسـتثنا  ونامه توسط سازمان آمـوزش نیین آیژه موضوع ایوهای ازین

 شود یه و ابالغ میربط تهذیهای معاونت



    045پرورش تلفیقی ـ فراکیر کودکان   ونامه ـ آموزشآیین

 

از یـ موردنهـای  داردها و شـاخص اسـتان ن یش موظف است با تدوپرورووزارت آموزش -3تبصره 

جلسـات   یو برگـزار  هـا كـالس مـدارس و  هـای  فضـا  یسـاز و مناسب یمنینسبت به ا

حضــور بــرای  یو رفــاه یو اســتمرار خــدمات ســالمت و توانبخشــ یآمــوزش جبرانــ

 یپزشـك  وزارت بهداشت، درمان و آموزش یژه با همكاریوهای ازین رایآموزان دادانش

 د یاقدام نما یستیبهز زمانو سا

 ـ اهداف2ماده 

برای  یو آموزش یات مناسب پرورشمكانها و افرصت نیتأمو  یـ گسترش عدالت آموزش1

  یو اجتماع یفردهای تیل آنان به كفایمنظور نژه بهیوهای ازیآموزان با ندانش

 هیجاد زمنیژه و ایوهای ازین یراآموزان داو دانش یآموزان عادـ شناخت متقابل دانش2

 ها در افراد جامعه رش تفاوتینه پذین آنان به منظور فراهم نمودن زمیح بیتعامل صح

  پرورشوآموزش یفیو ك یكمهای بهبود شاخصبرای  الزمهای نهیجاد زمیـ ا0

 لیسـه ر و تیـ الزم جهت تحقـق اهـداف آمـوزش فراگ   ط رایش به منظور فراهم ساختن -3ماده 

نامـه، الزم  نیـی ن آیـ ژه موضـوع ا یوهای ازیآموزان با ندانش یریادگیو  یاددهیط رایش

نامـه از  نیـی ن آیـ است كاركنان مرتبط، معلمان مرجـع و معلمـان مـدارس مشـمول ا    

 مند گردند الزم بهرههای آموزش

 یتـ یترب یابیزشـ و ار یجاد انعطاف در ضوابط و مقررات آموزشیرات الزم با هدف اییتغ -4ماده 

پـرورش  ومعاونت آموزش یو با همكار ییپرورش استثناوتوسط آموزش یمدارس مجر

 د یپرورش خواهد رسوآموزش یعالرایب شویتصوشنهاد و بهیپ یعموم

ــاده  ــه - 5م ــزاب ــذیمنظــور اف ـــ فراگ   یقــیروش آمــوزش تلف یرش اجتمــاعیش پ ر، وزارت ی

صـدا   زمان، سایزارت فرهنگ و ارشاد اسالمو یپرورش موظف است با همكاروآموزش

هـای  وهیبـا شـ   یسـت یبهز زمانو سا یما، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكیو س

 د ین روش اقدام نمایا رایاجبرای  یسازتلف نسبت به فرهنگخم

 123و بـه مـدت سـه سـال حـداكثر در       یشیصورت آزمار بهیـ فراگ یقیتلف یآموزش - 6ماده 

پـرورش  وآمـوزش  زمانص سـا یاز را به تشخیات موردنمكانو اط رایش كه یواحد آموزش

 1شود یاجرا م ،باشندیدارا م یپرورش عموموو معاونت آموزش ییاستثنا

                                                                                                                                              
ابالغ شـده   24/12/1023تاری  04074/123كه طی شماره  27/13/1023تاری  شورای عالی  634 جلسه برابر مصوبه 1

فراگیـر كودكـان و    -و پرورش تلفیقـی آموزش نامهاز اجرای آزمایشی آیین یابیارزش جیبا استناد به نتاعالی شورایاست، 

 زمانصـورت قطعـی در مدارسـی كـه بـه تشـخیص سـا       نامـه مـذكور بـه   ، آیینداشت مقرر ویژه،های آموزان با نیازدانش
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 ییپرورش اسـتثنا وآموزش زمانسا یپرورش موظف است با همكاروپژوهشگاه آموزش -تبصره 

 رایج حاصـل از اجـ  یاجـرا و نتـا   از نحـوه  یگزارشـ  ،ربـط ذی یآموزشـ هـای  معاونتو 

 پرورش ارائه كند وآموزش یعالرایه و به شوین مصوبه را تهیا یشیآزما

شود كاركنـان و معلمـان   یپرورش ابالغ موكه توسط وزارت آموزش یبرابر دستورالعمل -7ماده 

از  فیژه متناسب با شرح وظایوهای ازیآموزان با ندهنده خدمات به دانش مدارس ارائه

 كار مربوط برخوردار خواهند شد  یا و سختیمزا

♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦

                                                                                                                                              
باشـند، بـا   مـی  پرورش استان، شرایط و امكانـات مـورد نیـاز را دارا   وكل آموزشپرورش استثنایی و موافقت ادارهوآموزش

 رعایت موارد زیر اجرا شود:

حركتـی، دارای هـوش    –آسیب دیده بینایی، آسیب دیده شنوایی، آسیب دیـده جسـمی   های آموزان گروهدانش -1

هیجانی )خفیف تا متوسـط( كـه توسـط     -آموزان با مشكالت ویژه یادگیری، مشكالت رفتاری)دیرآموز(، دانش مرزی

 د گیرنشوند، تحت پوشش این روش قرار میو پرورش استثنایی شناسایی میآموزش زمانپایگاه سنجش سا

 پروش موظف است:ووزارت آموزش - 2

سـانی) معلمـان(   نامه مذكور، نسبت به آموزش نیروی اناجرای مطلوب آیینبرای  بینی اعتبار خاصضمن پیش -2-1

   الزم خودداری نماید های كارگیری نیروی انسانی فاقد صالحیتاز بهمورد نیاز اقدام و 

درسی و تربیتی آنـان  های ویژه، انعطاف الزم را در برنامههای موزان با نیازآمتناسب با شرایط و اقتضائات دانش -2-2

 اعمال نماید 

 ، فضا و تجهیزات مدارس مجری طرح را تهیه و ابالغ نماید نیروی انسانیهای استانداردها و شاخص -2-0

صـورت  قـدام نمایـد و نتـایج را بـه    با توجه به نتایج حاصل از ارزشیابی مرحله اول نسبت به ارزشیابی تكوینی ا -2-4

سـاالنه آن را بـه    ربـط قـرار دهـد و گـزارش دو    ذیهـای  ها در اختیـار حـوزه  فرایندجهت اصالح روندها و ای همرحل

 وپرورش ارائه دهد آموزش یعالیشورا



    047نامه ـ ارزشیابی تحصیلی دوره راهنمایی   آیین

 

 1نامه ارزشیابی تحصیلی و تربیتی دوره راهنمایی تحصیلیآیین
 2/7/7086خیتار0722/723شماره ابالغ ـ 26/2/7086خیتار 703مصوب  جلسه

 ـ تعاریف1ماده 

نـد  رایر فیناپـذ یی: ارزشـیابی تحصـیلی و تربیتـی بخـش جـدا     یتـ یو ترب یلیتحص یابیارزش

آمـوز در  ر رفتـار دانـش  ییـ هـا و تغ و قضاوت در مورد آموخته یاست كه داور یریادگی -یاددهی

 رد یپذیبر اساس آن صورت م یو پرورش یآموزشهای ل به هدفیجهت ن

آمـوز  دانـش  یزان آمـادگ یاز م یبه منظور آگاه یصیتشخ یابیارزش :یصیتشخ یابیارزش

 رد یگید توسط معلم انجام میمطالب جدس یجهت شروع مناسب تدر

توسط معلم صورت مستمر بهاست كه ی هایتیمجموعه اقدامات و فعال: ینیتكو یابیارزش

، در طـول هـر   یریادگیـ ـ    یاددهیـ ند رایمنظور بهبود فكنندگان به یابیر ارزیو ساآموز و دانش

مرتبط بـا  های تی، فعالیعملكردی ها، آزمونیف درسید كه شامل انجام تكالیآیعمل مبهنوبت 

بـاز و  هـای  یابیو    ( ارزش یپژوهشهای تی)فعال یا گروهی یصورت فردكالس به درس خارج از

 باشد یم آموزدانش اولیاو نظر  یابیرفتار و خودارز یجیمشاهدات تدر

نگام آزمـون از  آموزان بتوانند هشود كه دانشیاطالق م یابیبه آن نوع ارزشباز:  یابیرزشا

 یهینـد  بـد  یز اسـتفاده نما یـ ن یا فردی یگر به صورت گروهیر منابع مرتبط دیو سا یكتاب درس

 داشته باشد  و استنباطی یبیترك ،یلی، تحلیرید جنبة تفسیباز سؤاالت با یابیاست كه در ارزش

ه آمـوزان بتواننـد دربـار   توسط معلم اسـت تـا دانـش    یطرایجاد فرصت و شیا: یابیخودارز

 بپردازند  یابیخود به قضاوت و ارز یریادگیزان یم

                                                                                                                                              
 زمانسـا  بـه  بسـته وا یلیتحص ییراهنما ر در مدارسیموارد ز 03/2/1076  یتارشورای عالی  603برابر مصوبه جلسه   1

 گردد یم اجرا های درخشاناستعداد پرورش یمل

و  پ دفـاتر امتحـانی  پلمـ  یاسـتثنا بـه  ده یگرد محول وپرورشآموزش ادارات به امتحانات نامهنییدرآ كه یفیوظا هیكل -

 شود یواگذار م درخشانهای استعداد ملی پرورش زمانبه سا سوم هیپا نهایی امتحانات یبرگزار بر آمار و نظارت

 د ینماز اضافه ین یلیتكم یمحتوا یدرس كتب مطالب تواند بهیم درخشانهای استعداد پرورش یمل زمانسا -

 هـای اسـتعداد پـرورش  یملـ  زمانسـا  بـه  وابسته مدارس آموزاندانش انتقال نحوه و مدرسه ورود به یضوابط اختصاص -

  خواهد بود زمانامناء سا تهیئ مصوب نامهنآییبرابر  درخشان
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عمل  رد و ناظر بر مشاهده ویگیاست كه توسط معلم صورت م یآزمون: یآزمون عملكرد

 ا داوطلبانه است یف محوله یانجام تكال آموزان دردانش

آن،  یرایــنــد اجرایاســت كــه در ف یابیارزشــ ینــوع (:ی)مشــاركت یگروهــ یابیارزشــ

ـ  ین یابیصرفاً موضوع ارزشآموزان دانش در امـر   یگروهـ  طـور فعـال و بـه صـورت    هستند بلكـه ب

 كنند یم یشركت و با هم همكار یابیارزش

مذكور در های نوبت هر یک از انیدر پا است كهی هاییابیارزشز اعبارت  :یانیپا یابیارزش

  آیدعمل میبه 0ماده 

 اهداف ـ2ماده 

 یابیارزشـ  بـر اصـول حـاكم بـر     یآموزان مبتنـ دانش یابیزش، اریلیتحص ییدر دوره راهنما

 گردد:یر انجام مید بر اهداف زیبا تأك ،یلیشرفت تحصیپ
 یآموزشهای روشها و اصالح برنامهبرای  د اطالعاتیتولو  یآورجمع ـ2ـ1

ا دوره یه یآنان به پا یارتقابرای  آموزاندر دانش یریادگینان از تحقق یـ حصول اطم2ـ2

 باالتر یلیحصت

 یریادگیـ  یاددهیند رایاصالح و بهبود فـ 2ـ0

 موزانآدانش در یو گروه یبه صورت فرد یابیجاد مهارت خودارزیـ ا2ـ4

 ییآموزان به منظور راهنمادانش تیو خالق قیعال، ص و پرورش استعدادهایـ تشخ2ـ3

 ندهیحال و آهای تیآنان در فعال

در  یفردهای ت اصل تفاوتیو رعا آموزانجانبه دانشرشد همهجاد التزام به یـ ا2ـ6

 یریادگیـ  یاددهیند رایف

 آموزانت اعتماد به نفس در دانشیو تقو ینید آفریـ ام2ـ7

 شود:یر انجام میزهای آموزان در نوبتدانش یتیو ترب یلیتحص یابیارزش -3ماده 

 (ماهیان دیپات یلغا) اولنوبت  یابیارزش( الف

 (ان خردادماهیت پایلغا) نوبت دوم یابیشارز (ب

و  اندد شدهیتجددر خردادماه  یا دروسیكه در درس  یآموزانژه دانشیو یابیارزش (ج

 مردادماه( اولمه ینت ی)لغا كنندیشركت م یتابستان یجبرانهای دركالس

 23تی)لغا اندا مردادماه قبول نشدهیكه در خرداد  یآموزانژه دانشیو یابیارزش( د

 ورماه(یشهر

ه سوم یپا یقبولط رایش ورماهیا شهریكه در نوبت مرداد  یآموزانژه دانشیو یابیارزش ـ(ه

 ماه(ید 23ت یكنند )لغایرا احراز نم
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خرداد های و( ارزشیابی از غایبین موجه كه حداكثر دو هفته پس از اعالم نتایج ارزشیابی

 شود و شهریور انجام می

مـدارس   یولـ  ر خواهـد بـود   یدرس داهای كالس ،اولنوبت  یانیپا یابیارزش امیا در -1تبصره 

ه/ یـ پـرورش منطقـه/ ناح  وون خـاص اداره آمـوزش  یسـ یتوانند با اخـذ مجـوز از كم  یم

ل یـ تعط اولكـالس درس را در نوبـت    یزان دو هفتـه متـوال  یـ حداكثر به م شهرستان

 یاولیـا به صورت مكتوب به ر مدرسه موظف است مراتب را ین صورت مدیند  در اینما

دایـر  درس هـای  كـالس نوبت دوم  یابیارزش یام برگزاریدر ا آموزان اطالع دهد دانش

 باشد نمی

ون خـاص  یسـ یص كمیبـه تشـخ   و دوم اولنوبـت   یابی، ارزشـ یریدر مناطق گرمس -2تبصره 

 زودتر برگزار خواهد شد  دو هفته منطقه حداكثر

از  ،پـرورش محـل  وون خـاص اداره آمـوزش  یسـ یذ مجـوز كم تواند با اخـ یمدرسه م -3تبصره 

مـت خواهـد   ین خود بـه خـارج از كشـور عز   یكه به ضرورت به اتفاق والد یآموزدانش

 عمل آورد به یابی، ارزشیانیپا یابیقبل از شروع ارزش ک ماهیكرد، حداكثر 

 باشد یوست میهر درس به شرح جدول پپایانی  یابینوع ارزش - 4 ماده

خواهد بود كه سهم نمـره ارزشـیابی تكـوینی و     23یهر درس بر مبنا یابینمره ارزش - 5 ماده

پایانی هر یک )
2
قابـل   ینیت هر درس، سهم نمره تكویباشد لكن متناسب با ماهمی (1

پـرورش  وعالی آمـوزش رایمصوب شو یبرنامه درس یافزایش خواهد بود كه در راهنما

 یآمـوز ، نمره دانـش یابیارزشهای ک از نوبتید  ضمناً چنانچه در هر گردمشخص می

بـود، معلـم    یصورت اعشاربه یانیو پا ینیتكو یابین نمره ارزشیانگیپس از محاسبه م

آموز در كالس به هر نحـو كـه صـالح    دانش یت درسیتواند با توجه به وضعیمربوط م

 .را سر راست كند یداند نمره ویم

 بـا ک و در نوبـت دوم  یـ ب یضـر  احتسـاب  بـا  اول نوبـت  در درس هرارزشیابی  نمره -1 تبصره

 گردد یم درج در كارنامه دو بیضر احتساب

 ،هـر نوبـت   پایـانی  یابیارزشـ  یروز قبل از برگـزار  پنجر تا ثمعلم موظف است حداك -2تبصره 

ج یتـا ن دیـ بامعلمـان  در ضـمن   ل دهـد  یـ دفتر مدرسه تحو به را ینیتكو یابیارزش هنمر

ا انتقـال از  یـ  یآموز را در صـورت مرخصـ  عمل آمده در مورد هر دانشبههای یابیارزش

 ل دهند ید تحویر مدرسه به معلم جدیق مدیطر
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خـارج از مدرسـه، معلمـان    هـای  تیـ آمـوزان در فعال دانـش  یاولیابا توجه به نقش  -3تبصره 

 یاولیـا هر درس را در هر نوبت به نظر  ینیكوت یابیتوانند حداكثر تا یک نمره ارزشیم

 آموزان اختصاص دهند دانش

 گردد:یر محاسبه میپس از نوبت دوم نمره هر درس به شرح زهای یابیدر ارزش -4تبصره 

عالوه نمره تكوینی نوبت دوم تقسیم بر نمره پایانی دروس تجدیدی )یا غایبین موجه( به

 دو عدد 

نـام بـدون حضـور در كـالس بـا مجـوز       بت موجه )خبتیكه به علت غ یآموزدانش - 5تبصره 

 یلیر آن( در طـول سـال تحصـ   یو نظـا  یماریپرورش، بوون خاص اداره آموزشیسیكم

نمـره اسـت، نمـره     رایدا یانیـ پا یابیكن در ارزشیاست ول ینیتكو یابیفاقد نمره ارزش

 گردد یهمان نوبت م ینیتكو یابین نمره ارزشیگزیجا یهر نوبت و یانیپا یابیارزش

ت یـ بـا رعا  یانیـ پا یابیارزش یكه قبل از برگزار یآموزدانش ینیتكو یابینمره ارزش - 6 تبصره

گر منتقل شود، توسط معلم مدرسه مقصد بر اساس یبه مدرسه د ایمدرسهمقررات از 

 شود ین مییمعلم مدرسه قبل )در صورت وجود( تعهای یابیو ارزش یوهای یابیارزش

ک مـاه قبـل از   یحدود )بار کی حداقل ر مدرسه موظف است در طول هر نوبتیمد - 7تبصره 

هـر درس   آمـوز در دانش یلیت تحصیوضعرا از  یو یآموز و ولدانش (یانیپا یابیارزش

 د یمطلع نما

سـت  یله معلـم در ل یدر هر نوبت به وسـ  و آموزان در هر درسدانش یابینمره ارزش - 8تبصره 

م یهر نوبـت تسـل   یابیروز بعد از خاتمه ارزش 13شود و حداكثریبت و امضا مها خنمره

 گردد یدفتر مدرسه م

وسـط  ت و اسـت  یداخلـ پایـه سـوم    اولو دوم و نوبـت   اولهـای  پایانی پایه یابیرزشا - 6ماده 

  ارزشیابی پایانی نوبت دوم و تجدیدی پایه سـوم راهنمـایی بـه    شودیمدرسه برگزار م

پـرورش  وآمـوزش  زمانگ با سـواالت واحـد و برنامـه معـین توسـط سـا      صورت هماهن

 شود طرح و در مدرسه برگزار می هااستان

دوره  یلیتحصـ هـای  هیـ ک از پایـ در هـر   توانـد عمومی مـی  پرورشوآموزشمعاونت  -1 تبصره

طرح كـرده و بـا    را یده درساا دو میک ینوبت دوم  یانیپا یابیسؤاالت ارزش ،ییراهنما

 د یارسال نما هااستان به یاطالع قبل
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ملـی   زمانمراكـز آموزشـی تابعـه سـا    بـرای   مادهاین  1طراحی سوال موضوع تبصره -2تبصره

پرورش استثنایی كشور حسب مـورد  وآموزش زماندرخشان و ساهای پرورش استعداد

 شود واگذار می ربطذی زمانبه سا

و توسط مدرسه  یصورت داخل( به1)تبصره ن موجه دروس هماهنگ یبیارزشیابی غا -3تبصره

 شود یبرگزار م

 نوبـت  یانیپا ارزشیابیو  نوبت همان شده سیتدر از مطالب اول نوبت یانیپا ارزشیابی -7 ماده

 دیآیم عملبه یدرس كتاب یمحتوا تمام از و پس از آن دوم

محتـوای جـزوات    ،درخشانهای استعدادملی پرورش  زماندر مراكز آموزشی تابعه سا - تبصره

  شودتكمیلی نیز در طراحی سوال لحا  می

ر مدرسـه بـا   یمد ،یو عمل ی، شفاهیكتب یابیدارندگان نقص عضو مؤخر در ارزشبرای  - 8ماده 

  دیـ نمایمتناسب با نقص عضو فراهم مـ  یالتیپرورش متبوع، تسهواطالع اداره آموزش

قـادر بـه    یكـه از نظـر جسـم    یدروس عملـ  یابیوم از ارزشدر صورت لزافراد  گونهاین

نـوع   دوا دروس مـذكور  یاگر درس  ین صورتیشوند  در چنیمعاف م ،باشندیانجام نم

نمـره   یا شـفاه ی یكتب یابیارزشبرای  داشته باشد،( یـ عمل  یشفاه/ یكتب) یابیارزش

منظـور نخواهـد   هـای  نمـر  ،باشد یدرس صرفاً عمل یابیارزش شود و اگریمنظور م 23

م و یر و دو نفــر از معلمـان تنظــ یمـد  یبـه امضــا ای هجلســتن حالـت صور یــشـد، در ا 

 شود  عالوه بـر آن الزم اسـت  می در آن درجن ماده یشده مستند به ا فراهمالت یتسه

ل یـ ن قبیـ ا یلیو كارنامـه تحصـ   یابیموضوع در سـتون مالحظـات دفتـر خبـت ارزشـ     

 شود  داده در این خصوص توضیحآموزان دانش

د متناسـب بـا   ین ماده بایآموز موضوع ادانشبرای  یت بدنیدرس ترب یعمل یابیارزش -1تبصره

نامـه مربـوط توسـط وزارت    وهیتوسط معلم مربوط انجام شـود  شـ   یو یجسم ییتوانا

 ه و ابالغ خواهد شد یآموزش و پرورش ته

 یبرگـزار  زمـان در كه  یآموزشدان آموز استثنایی )نابینا، جسمی ـ حركتی( و دانش - 2تبصره

كـه قـادر بـه نوشـتن نباشـد،       یشود به نحـو  ایسانحها قبل از آن دچار یو  یابیارزش

 د نیاستفاده نما شودیم نییر مدرسه تعیكه از طرف مد یمناسب ید از منشنتوانیم

 یابیارزشـ  جلسـه  خـاص قـادر بـه حضـور در     یماریل بیبه دل یآموزچنانچه دانش - 3تبصره

در  از معلمان یكیر، یپزشک و با نظر مد یه گواهئو ارا یبا درخواست ول ،نباشد انیپای

 آورد یعمل مبه یابیارزش یاز و خارج از مدرسه
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مدرسه، اقـدام بـه    رایشو تأییدتواند با یآموز، مدرسه مدانش یخاص جسمانط رایش با توجه به - 4تبصره

ح و غلط، تخصـیص وقـت   یصح ، امالی ایزینهگصورت چند دروس خاص به یابیارزش یبرگزار

بـه   ین كردن نمره بخش كتبیگزیآموزان استثنایی، جادانشبرای  سازی سواالت، متناسبیاضاف

 د ینما یوبرای  ا بالعكسی یشفاه یجا

آموزان استثنایی كه به علت اختالل تكلمی شدید قادر به خواندن نیستند )به دانش - 5تبصره 

 باشند وزان ناشنوا(، از ارزشیابی درس قرائت فارسی معاف میآماستثنای دانش

ـ حركتی، نابینایی و یا ناشنوایی هسـتند، از   اختالل جسمی رایآموزانی كه دادانش - 6تبصره

 باشند آموزش و ارزشیابی درس آموزش دفاعی معاف می

برابـر   یدر قانون اساسـ مذكور  ینیدهای تیآموزان اقلدانش ینیمات دیتعل یابیارزش - 9ماده 

و  یابیپـرورش انجـام و نمـره آن در دفـاتر خبـت ارزشـ      ووزارت آمـوزش های نامهوهیش

ارزشیابی درس قرآن معاف  آموزان مذكور از شركت دردانش شود ید میق انكارنامه آن

 منظور نخواهد شد های ن درس نمریابرای  هستند و در كارنامه آنان

 یمنعـ  ،یاسـالم  ینـ یمـات د یتعل یابیآموز به شركت در ارزشـ ل دانشیدر صورت تما -تبصره 

 نخواهد بود  یشركت وبرای 

او،  یت مقـررات از سـو  یـ زان رعایآموز در هر نوبت بر اساس ماز رفتار دانش یابیارزش - 11ماده

اسـاس   آمـوزان و بـر  دانـش  یاولیا، یتیترب یاز معاون، مرب یر و با نظرخواهیتوسط مد

ت یشـود  گـزارش وضـع   یر كاركنان مدرسه انجام میواصله از معلمان و سای هاگزارش

و « خـوب »، «بسیار خوب»، «عالی»از موارد  یكیبوده و شامل  یفیصورت كانضباط به

 باشد یم« شتریاز به راهنمایی و تالش بین»

 كند ین مییتع مدرسه راین نمره انضباط را شوییک از عوامل مذكور در تعینحوه و سهم هر - 1 تبصره

از بـه راهنمـایی و تـالش    یـ ن»از  یآموز حاكدانش یت انضباطیكه وضع یدر موارد - 2 تبصره

 شود یگزارش م یو یاست، موارد به ول« شتریب

كارنامـه   در یشـود ولـ  یمنظـور نمـ   یابیت انضباط در محاسبه معـدل ارزشـ  یوضع - 3 تبصره

 گردد یدرج م یابیو دفتر خبت ارزش یلیتحص

 ،، داوطلبان آزاد، طرح جامع)تعیین پایه( یورود یابیكنندگان در ارزششركتبرای  - 4ره تبص

ط رایشـ  كـه در  یآمـوزان و دانش كنندیاستفاده م یلیكه از جهش تحص یآموزاندانش

در  یک نـوبت یـ ورماه بـه صـورت   یباالتر از سن متعارف خود قرار دارند و در شهر یسن

  گرددینمره انضباط منظور نم ،كنندیه باالتر شركت میپا یابیارزش
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اوراق  ی، به هر علتـ یانیپا یابیپس از انجام هر ارزش روز 3چنانچه معلم مربوط ظرف  -11ماده 

 پـرورش وآموزش ر مدرسه ضمن گزارش موضوع به ادارهیح نكند، مدیرا تصح یابیارزش

از  یكـ یار یـ تح در اخیرا جهـت تصـح   یابیص خـود، اوراق ارزشـ  ید به تشخیبا ،متبوع

 قرار دهد ط رایش معلمان واجد

 آن نوبـت  جهیروز پس از اعالم نت 3حداكثر  ،یانیپا یابیبه نمرات ارزش مهلت اعتراض -12ماده 

دنظر در یمعترضان را جهت تجد یابیر مدرسه موظف است اوراق ارزشیخواهد بود  مد

گـر از  یک نفـر د یـ و ار معلم مربـوط  یص خود در اختیا به تشخیو ار معلم مربوط یاخت

نظـر معلـم    نظـر، ا اخـتالف یمعلمان همان درس قرار دهد  در صورت اعتراض مجدد و 

 االجرا است كننده و الزمنییتع همان درس از سوم

قابل اعتراض نیستند و نمـره   یو عمل یو نمرات دروس شفاه ینیتكو یابینمرات ارزش -تبصره 

 است  یاعالم شده قطع

 ر باشد:یزط رایش رایدا شود كهیم شناخته قبول در خردادماه یزآمودانش -13ماده 

 نباشد  كمتر از ده یو كل معدل( الف

 كمتر از ده بیضر بدون یاز مواد درس کی چیاو در ه دوم نوبت ارزشیابی نمره( ب

 د نباش

 باشد ن 03كمتر از  یاز مواد درس کی چیدر ه یو انهیسال هنمر( ج 

خواهـد   دوم نوبـت  و دو برابر نمره اول نوبت نمره جمع حاصل درس هر انهیسال نمره -1 تبصره

 بود 

جـز   )بـه  دروس همـه  انهیسـال  هنمـر  از مجمـوع  اسـت  آموز عبارتدانش كل معدل -2تبصره 

  هیپا آن یبرابر تعداد مواد درس بر سه میانضباط( تقس

، درخشـان هـای  ملـی پـرورش اسـتعداد    زماندر مدارس راهنمـایی وابسـته بـه سـا     - 3تبصره

زیـر  ط رایشـ  رایآموزی حق ادامه تحصیل در این مدارس را خواهد داشت كه دادانش

 باشد:
 نباشد  14الف( معدل كل وی در خردادماه كمتر از 

 12ر از نوبت دوم وی در هیچ یک از مواد درسی بدون ضریب كمت ارزشیابیب( نمره 

 نباشد 

 نباشد  06 یک از مواد درسی كمتر ازانه وی در هیچیساله ج( نمر

، دوم و سـوم  اولهـای  آموزی در خرداد یا شهریورماه در پایـه هر گاه معدل كل دانش -14ماده 

( باشد ولی در یک درس نمره كمتر از ده و یا معدل كـل وی  13راهنمایی حداقل ده )
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ولی در دو درس نمره كمتر از ده كسب كند، قبول شـناخته   ( باشد12حداقل دوازده )

 شود می

توانـد در هـر درس دو بـار از مفـاد ایـن مـاده       آموز در طول دوره راهنمایی میدانش -1تبصره 

بار دوم از این ماده در هر درس، منوط بـه كسـب حـداقل    برای  استفاده كند  استفاده

 باشد می 3نمره 

و  10 مـاده  شرط احـراز بنـد ج   به خردادماه در ماده نیا مفاد آموز ازدانش استفاده -2تبصره 

  است بالمانعآموز درخواست كتبی ولی دانش

 شود ی، درج میلیكارنامه تحص و یابین ماده در دفتر خبت ارزشیاستفاده از مفاد ا -3تبصره 

نـه جبـران ضـعف    یالزم، زم یزیـ ریا و برنامـه اولبا همكاری  موظفندران مدارس یمد -4تبصره 

 آموزان را فراهم آورند ل دانشین قبیا یدرس

درخشان، پـس از  های ملی پرورش استعداد زماندر مدارس راهنمایی وابسته به سا - 5تبصره 

 13آموزی كه معدل كل وی حـداقل  برگزاری ارزشیابی نوبت دوم یا شهریورماه، دانش

 تـا  13درس نمره بـین   2در  ،باشد 17قل در یک درس و یا معدل كل وی حدا ،باشد

 تواند در این مدارس ادامه تحصیل دهد می ،داشته باشد 12

 بـه  یا دروسـ ی در درس یو انهیسال ا نمرهی دوم نوبت ارزشیابی نمره كه یآموزدانش -15ماده 

 در دیـدی نوبـت تج د در یـ با شـود و یم د شناختهیتجد ،باشد دهینرس یقبول حدنصاب

 بـا  یدیتجد در ستون نوبت تجدیدی مرات  نكند شركت دروس ای درس آن ارزشیابی

 كـل  معدل در دروس ای درس همان خردادماه نمره یجا به گردد ویم درج دو بیضر

 14و یـا مـاده    10 ماده ب و الفهای در بند مندرجط رایش احراز صورت و در محاسبه

 د شویم شناخته قبول

 برگـزار  یا منطقـه آموزشـ  یـ  شهرسـتان آمـوز در همـان   هر دانش یدیتجد یابیارزش -16ماده 

ل یـ بـه دل آمـوز  دانـش  كهیدر صورتت؛ ده اسینوبت دوم را گذران یابیكه ارزش شودیم

 یبـا اخـذ گـواه    ،دیـ مدرسـه مربـوط شـركت نما    یدیـ تجد یابیموجه نتواند در ارزش

اداره  ی( از مدرسـه مربـوط و بـا معرفـ    یدیـ ات و مـواد تجد مشخصـ  یدار )حـاو عكس

د  یـ از مـدارس شـركت نما   یكی یدیتجد یابیتواند در ارزشیممقصد پرورش وآموزش

، بـه اداره  مقصـد پرورش وق اداره آموزشیاز طر یآموزن دانشیچن یدیتجدهای نمره

كـرده  یل مـ ی تحصـ آموز قـبالً كه دانش ایمدرسهجهت ابالغ به  مبداپرورش وآموزش
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ر یت سـا یـ و رعا یگـر و یدهای گردد تا مدرسه مذكور با توجه به نمرهیارسال م ،است

 د ینماجه ینتمقررات اعالم 

 رموجـه یغ بـت یغ یدرسـ  دوم ایـ  اول نوبـت  یانیپا ارزشیابی در یآموزدانش چنانچه -17ماده 

 از درس آن در یو نمـره  و شـود یمـ  وبمحس صفر درس آن یانیپا نمره باشد، داشته

 شد  خواهد نییتع صفر نمره و نوبت آن تكوینی یابیارزش نمره نیانگیم

پـذیرد،  صورت )كتبی، شفاهی یا عملی( صـورت مـی  به هاآندر دروسی كه ارزشیابی  - تبصره

 شود:آموز به صورت زیر محاسبه مینمره دانش

وه نمره صفر بخشی كه غایب بوده به عالوه نمـره پایـانی   نمره تكوینی آن نوبت به عال

  0بخشی كه حاضر بوده تقسیم بر عدد 

ا یـ ک یـ ا هر دو نوبـت در  یا دوم ی اولبت موجه در نوبت یكه به علت غ یآموزدانش -18ماده 

و  ینوبت بعـد  یابینداشته باشد، نمرات ارزش یابینمره ارزش یا تمام مواد درسیچند و 

 برابـر گـردد و  یا دوم منظـور مـ  یـ  اولنوبـت  برای  یورماه ویا شهریمرداد  یبایا ارزشی

 شود یجه میاعالم نت 14و  10مواد ط رایش

نوبـت دوم و   یک از مـواد درسـ  یـ چیهـ  یابیبا عـذر موجـه در ارزشـ    یآموزدانش اگر -19ماده 

 ،باشـد  ا نداشـته ینمره داشته  اولنكه در نوبت ینظر از اورماه شركت نكند، صرفیشهر

 گردد یمحسوب م یلیوقفه تحص یوبرای  یلیآن سال تحص

ز انـام و قبـل   بعـد از خبـت   یزمـان بدون عـذر موجـه در فاصـله     یآموزچنانچه دانش -21ماده 

 ینیتكـو  یابیهر چند كه نمره ارزشـ  ،مدرسه را ترك كند اولنوبت  یابیارزش یبرگزار

 یشـده و كارنامـه مـردود    یتلق لیترك تحص یوبرای  یلیآن سال تحص ،داشته باشد

بدون عذر موجـه   ،اولنوبت  یابیارزش یبعد از برگزار یآموزاگر دانش  گرددیصادر نم

ورماه ینوبـت دوم و شـهر   یمـواد درسـ   یابیک از ارزشیچ یدر ه و مدرسه را ترك كند

 گردد یصادر م یكارنامه مردود یوبرای  یلیآن سال تحص ،نكندشركت 

 یا چند ماده درسـ یک یورماه در یا شهرینوبت دوم و  یابیكه در ارزش یآموزشاز دان -21ماده 

مدرسه تا دو هفته  رایشومدرسه و موافقت  ریمدشنهاد یبا پ ،بت موجه داشته باشدیغ

 آید عمل میبه یابیارزش ،ان آن نوبتیپس از پا

توانند در صـورت  یه مورماینوبت دوم و شهر یابیدر ارزش داوطلب آزادموجه  ینبیغا -22ماده 

ام یـ ان ایـ پرورش محل، تـا دو هفتـه پـس از پا   وون خاص اداره آموزشیسیموافقت كم

 ا دروس مربوط شركت كنند یدرس  یابی، در ارزشیابیارزش
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نـد،  ینمایشـركت مـ   یتابسـتان  یجبرانـ هـای  كالسكه در  یدیآموزان تجداز دانش -23ماده 

د  یـ آیعمـل مـ  بـه  یابیر مقررات مربوط ارزشـ یت سایبالفاصله پس از اتمام دوره با رعا

  درج خواهد شد ورماهیشهرآموزان در ستون گونه دانشنیا ینمره قبول

 ،نـد یكسـب ننما  ینمـره قبـول   یا دروسـ یدر درس  یابین ارزشیكه در ا یآموزاندانش -تبصره 

  ا دروس شركت كنندیآن درس  یابیارزش یاجازه دارند مجدداً در نوبت بعد

 یایـ رمترقبه یا بالیل حوادث غیآنان به علل مختلف از قب یابیكه ارزش یآموزاندانش -24ماده 

تواننـد  یم ،ده استیا معدوم گردیآنان مفقود  یابیا اوراق ارزشیبرگزار نشده و  یعیطب

ن فرصـت و حـداكثر تـا    یاولـ پرورش منطقه در وون خاص اداره آموزشیسیكم تأییدبا 

 ند یمجدد شركت نما یابیدر ارزش یابیام ارزشیان ایپس از پا ک ماهی

 یآموزشـ هـای  ادهـا و دوره یل شركت در المپیل موجه از قبیكه به دال یآموزاندانش -25ماده 

ون خـاص  یسـ یص كمیر آن و با تشـخ یو نظا ی، ورزشی، فرهنگیمربوط، مسابقات علم

تواننـد عـالوه   یشوند، میمربوط نم یابیپرورش موفق به شركت در ارزشواداره آموزش

آنـان بـه عنـوان     یشركت كنند  قبـول  یبعد یابیدر نوبت ارزش 21بر استفاده از ماده 

 نوبت قبل محسوب خواهد شد  یابیدر ارزش یقبول

ر ید، اسـ یشه یلیدر طول سال تحص هاآن اولاز بستگان درجه  یكیكه  یه كسانیكل -26ماده 

در  هـا آن اولاز بسـتگان درجـه    یكـ یكه  یانآموزن دانشیگردد و همچنیا مفقود می

شود، در آن نوبت یفوت م ورماهیا شهرینوبت دوم  یابیک ماه قبل از آغاز ارزشیفاصله 

 یابیارزشـ هـای  توانند عالوه بر نوبـت یل افراد مین قبیمردود نخواهند شد  ا یابیارزش

 كنند گر همراه با غایبین موجه شركت ید یابیک نوبت ارزشیمذكور در 

ک مـاه  یـ انضـباط حـداكثر   ت یوضعو  یدیتجد، دوم و اولهای نوبت یابینمره ارزش -27ماده 

آموزان دانش یلیمدرسه و كارنامه تحص یابیدر دفتر خبت ارزش یابیپس از خاتمه ارزش

 شود یمخبت  ایرایانهجداگانه به صورت های در ستون

اعـالم   ک مـاه پـس از  یـ مدرسـه حـداكثر    یابیرزشآموزان و دفتر خبت اكارنامه دانش - تبصره

مدرسـه   با مهر رسد ویر و مسئول خبت نمرات میمد یبه امضا یابیارزش یجه قطعینت

  گرددیمهر م

ر و یـ زط رایشـ  تیـ بـا رعا  یلیتحص ییراهنما اوله یو برجسته پا یشدگان ساعقبول -28ماده 

شـركت   ییه دوم راهنمـا یاه پاورمیشهر یابیتوانند در ارزشیخود م یول یكتب یتقاضا

 ابند:ی ارتقا ییه سوم راهنمایبه پا یصورت جهشت بهیند و در صورت موفقینما
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 13حداقل  نوبت دوم آنان در هر درسو نمره  16آنان حداقل  اوله یالف( معدل كل پا

 باشد 

كسب  16نمره كمتر از  یک از مواد درسیچیه دوم در هیورماه پایشهر یابیب( در ارزش

 د یننما

و  یابیورماه دفتـر خبـت ارزشـ   یدر ستون شـهر  یجهش یابیشدگان ارزشنمرات قبول -1تبصره 

 شود ین ماده مهر و امضا میخبت و با ذكر استناد به مفاد ا یلیكارنامه تحص

ملـی پـرورش    زمانجهـش در مـدارس راهنمـایی تحصـیلی وابسـته بـه سـا       ط رایش -2تبصره

 باشد:ل میشرح ذیبه ،درخشانهای استعدا
در هیچ یک از مواد  ارزشیابی نوبت دومبوده و در  12آموز حداقل الف( معدل كل دانش

 نداشته باشد  16درسی نمره كمتر از 

یک شود، در هیچمربوط به جهش تحصیلی كه در شهریورماه برگزار می ارزشیابیب( در 

  كسب ننماید 17از  كمتر از مواد درسی نمره

تـا سـوم دوره    اولهای هیپابرای  ت حداقل سن متعارف كهیشروحه زیر با رعاافراد م -29ماده 

توانند با درخواسـت  یباشد، میسال تمام م 10و 12، 11ب یبه ترت یلیتحص ییراهنما

 شهرسـتان ه/ یـ پرورش منطقه/ ناحواداره آموزش یمراجع مربوط و معرف تأییدو  یكتب

ه یـ مربوط بـه آن پا های ه درسیـ كه از كل (یلیه تحصین پاییورودی )تع یابیدر ارزش

آمـوزان شـركت   ر دانـش یسا ، همراه بایابیارزش ین نوبت رسمیاولـ در  دیآیعمل مبه

آنـان صـادر   بـرای   یه مـدرك قبـول  یهر پاهای ه درسیدر كل یكنند و در صورت قبول

 ل خواهند بود:یط، مجاز به ادامه تحصرایت شیشود و با رعایم
و مدرك  اندگذرانده یالت خود را در مدارس خارجیاز تحص یكه قسمت یـ افراد1

باشد و ینم یخارج یلیمدارك تحص یابیون ارزشیسیدر كم یابیآنان قابل ارزش یلیتحص

نداشته  ،را مشخص كند هاآن یالت خارجیزان تحصیكه م یلیگونه مدرك تحصچیا هی

 باشند 

اند به موقع وارد نتوانسته یماریا بیدرسه به م یل عدم دسترسیكه به دل یـ افراد2

 مدرسه شوند 

ل، زلزله، یل سیاز قب یآنان در اخر حوادخ یلیاز مدارك تحص یكه بخش یآموزانـ دانش0

از مدارك آنان وجود نداشته های گونه سابقچین رفته و هی     از ب و یسوزجنگ، آتش

 باشد 

 مدرك رایمشروط بر آنكه دا ،جاد شده استیا ل آنان فاصلهیكه در ادامه تحص یـ افراد4

 باشند  ییپنجم ابتدا
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نامـه  نیـی ن آیطبق مفاد ا یلیتحص ییدر دوره راهنما ه(ین پایی)تع ورودی یابیارزش - 1تبصره 
داوطلبـان آزاد   آنـان ماننـد   یقبولط رایش و یابیارزش مواد ست وا یک نوبتیبه صورت 
 یابیتـر ارزشـ  نییه پـا یـ پا در یتوانـد از و یمـ ، مدرسه یصورت مردود درخواهد بود  

 عمل آورد به

آن  یابیورماه دفتـر ارزشـ  یشهر شدگان در ستونقبول ه(ین پایی)تع ورودی یابینمرات ارزش - 2تبصره 
نامه نیین آیا 22نامه با اشاره به ماده یشود  شماره معرفیآنان خبت م یلیو كارنامه تحصسال 

 شود یر مدرسه امضا و مهر میوسط مدو تدر ستون مالحظات درج 

ان یـ نـاقص باشـد و تـا پا    یابیجهـت ارزشـ   یآمـوز دانش یخارج یلیچنانچه مدارك تحص - 3تبصره 
 یمدارك خارج یابیون ارزشیسیآموز توسط كمدانش یقطع یلیه تحصیخردادماه پا یابیارزش

ه( یـ ن پایـی دی )تعورو یابیبـه عنـوان ارزشـ    یو ماهوریخرداد و شهر یابیمشخص نشود، ارزش
توانـد جهـت   یورماه قبول نشود میشهر یابیآموز در ارزشمحسوب خواهد شد و چنانچه دانش

 شركت كند  ینوبتکیتر به صورت نییه پایدروس پا یابیه در ارزشین پاییتع

آموزان استثنایی، به حداقل سن متعارف در هر پایه تحصیلی در ایـن  در مورد دانش - 4تبصره 
 شود ال اضافه میس 2ماده 

ه و یـ به مدرسـه، تكـرار پا   یل عدم دسترسیل مختلف از قبیكه به دال یآموزاندانش - 31ماده 
خـود قـرار دارنـد،     یلیه تحصـ یـ باالتر از سن متعارف پا یسنط رایش در یلیوقفه تحص

ورماه ی(، در شهر14خردادماه با حداقل معدل ) یابیدر ارزش یتوانند در صورت قبولیم
 كـه  یدیـ ا مدرسـه جد یـ  یه باالتر در مدرسه قبلیپا یابیدر ارزش یلیسال تحصهمان 
شـركت كننـد و در صـورت     ینـوبت کیـ اند، به صورت نام كردهل خبتیادامه تحصبرای 
 ابند ی ارتقا یه بعدیبه پا یقبولط رایش احراز

ن ماده یع اموضو یابیكنندگان در ارزششركتبرای  یلیتحص یابیكارنامه و دفتر ارزش - تبصره
 گردد یم میتنظ ینوبتکیبه صورت 

را  یلیتحصـ  ییه سـوم راهنمـا  یپا یقبولط رایش ورماهیان شهریكه تا پا یآموزاندانش - 31ماده 
صـورت  بعـد بـه   یلیمـاه سـال تحصـ   ینوبـت د  یابیتوانند در ارزشیكنند، میاحراز نم

ط رایشـ  صورت كسـب دنباله دروس خود شركت كنند و در  یابیداوطلب آزاد در ارزش
  1ندیافت نمایرا در یلیتحص ییالت دوره راهنمایان تحصینامه پای، گواهیقبول

                                                                                                                                              
ـاری    16642/123كه طـی شـماره    20/4/1066شورای عالی تاری   721برابر ماده واحده و تبصره آن مصوب جلسه 1  16/3/1066ت

اند و در آخرین نوبت تجدیدی موفق به دهدوبار مردود ش یلیه تحصیک پایروزانه كه در  ییدوره راهنماآموزان دانشابالغ شده است: به 

آموز در آن نمـره قبـولی   شود با تأیید شورای مدرسه )با حضور معلمین دروسی كه دانشاند، فرصت داده میط قبولی نشدهیكسب شرا

ـافی شـرك  یهای تقویتی، حداكثر تا پاكسب نكرده است( و به شرط شركت در كالس   ←ت كننـد ان مهرماه در یک نوبت ارزشیابی اض
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ورماه یان شـهر یـ آموزان مدارس روزانه كـه تـا پا  ن مصوبه شامل آن دسته از دانشیا - 1تبصره 
، بزرگسـاالن آمـوزان مـدارس   ن دانـش یباشند و همچنـ یسال تمام م16حداقل  رایدا

جــامع و دارنــدگان كارنامــه  یابیكننــده در ارزشــشــركت رگســاالنبزداوطلبــان آزاد، 
 شود یقبل مهای در سال ییسال سوم راهنما یمردود

را كسـب   یلیتحص ییه سوم راهنمایپا یقبولط رایش ماهید یابیكه در ارزش یافراد - 2تبصره 
هـای  سـتان دبیردوم در  سـال نیمتوانند از یط، مرایر شیكنند به شرط دارا بودن سایم

 ل دهند ینام كرده و ادامه تحصخبت بزرگساالن

مربـوط   یدرسـ های كتاب یآموزان از تمام محتواگونه دانشنیا یابیسئواالت ارزش - 3تبصره 
 طرح خواهد شد 

 شود:یر برگزار میزهای ت بندیبا رعا یلیتحص ییداوطلبان آزاد دوره راهنما یابیارزش - 32ماده 
 یلیالت ضمن سال تحصینامه كه ناظر بر تحصنیین آیاز ای هایتبصرهالف( مواد و 

 آموزان است، شامل داوطلبان آزاد نخواهد بود دانش
 شود یمنظور نم ینیتكو یابیداوطلبان آزاد نمره ارزشبرای  ب(
آنان در برای  و اندمعاف یپرورش و س ورزشودرانضباط و  یابی( داوطلبان آزاد از ارزشج
 شود یمنظور نمهای روس نمرداین 

معاف بوده و نمره بخش  یدفاع یدرس آمادگ ید( داوطلبان آزاد از گذراندن بخش عمل
 ن درس منظور خواهد شد یبه عنوان نمره ا ینظر
 كه واجد یلیتحص ییراهنما اوله یآموزان مدارس بزرگسال پاداوطلبان آزاد و دانش( ـه
 یابیورماه در ارزشیتوانند شهریم ،باشندینامه منیین آیا 26مندرج در ماده ط رایش

ه سوم یمندرج در ماده مذكور به پاط رایش و در صورت احرازكنند شركت  یجهش
 ابند ی ارتقا ییراهنما

 1جامع یابیارزش - 33ماده 
كسـب  1023 -21 كه مدرك تحصیلی خود را تا سال ییه پنجم ابتدایپا یدارندگان مدرك قبول
مشـروط بـر آنكـه    و همچنین دارندگان مدرك قبولی پایه ششم ابتـدایی   ،كرده باشند
ا یـ نوبـت دوم   پایـانی  یابیارزشـ  در توانندمیسال تمام سن داشته باشند،  16حداقل 

                                                                                                                                              
توانند یا در مراكز آموزش از راه یآموزان در صورت قبولی مل دانشین قبیو در صورت كسب شرایط قبولی به پایه باالتر ارتقا یابند  ا →

آمـوزان در مـدارس   نام و ادامه تحصیل ایـن دانـش  ل دهند  خبتیط، در مدارس روزانه ادامه تحصیر شرایا در صورت داشتن سایدور و 

ک ی یماندگجاد نشده و امكان جبران عقبیها ال كالسیدر روند تشك یمدرسه خلل یص شورایه مشروط بر آن است كه به تشخروزان

 ماهه نیز فراهم باشد 
بــه شــماره ابــالغ  2/12/1024هــا و مقــررات تحصـیلی تــاری   كمیسـیون اساســنامه  003بـه اســتناد مصــوبه جلســه   1

 حذف و شماره مواد تغییر كرد  آن 2و تبصره اصالح  00ماده  11/12/1024تاری   66471/123
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شركت كنند و در صـورت   صورت داوطلب آزادبهنهم )ارزشیابی جامع( ه یپاورماه یشهر
 ند ینما افتیرا در پایه مذكوركارنامه قبولی، ط رایش كسب

 خواهد بود  یلیمهرماه هر سال تحص اولمحاسبه سن،  یمبنا - 1تبصره

نامه نیین آیجامع، مطابق مقررات مربوط به داوطلبان آزاد و مفاد ا یابیجه ارزشینت - 2تبصره 
  اعالم خواهد شد

 دوره التیتحصانیپا نامهیبر كارنامه، گواه عالوه ییراهنما سوم هیپا شدگانقبول به - 34اده م
 شود یم اعطا زین یلیتحص ییراهنما ساله سه

ن یک ماه پـس از آخـر  ید حداكثر یمدرسه با یتیو ترب یلیتحص یابیارزشخبت دفتر  - 35اده م
پـرورش  واداره آمـوزش  یكـه از سـو   یتوسط فـرد  پلمپ شده وسال  در آن یابیارزش
 د گرد ، مسدود، مهر و امضایشود بررسیممأمور 

طبق  ،خارج از كشور یرانیو مدارس ا بزرگساالن یآموزان دوره عمومدانش یابیارزش - 36ماده
 رد یگینامه انجام منیین آیمفاد ا

خـارج از كشـور و درس    یرانـ یمـدارس ا  یاز جدول مـواد درسـ   یدرس آموزش دفاع -تبصره 

( حــذف )شــبانه بزرگســاالن یلیتحصــ ییدوره راهنمــا یجــدول مــواد درســ ورزش از

 شود یم

بعـد از  حداكثر به مدت شـش مـاه    نوبت دوم و تجدیدی یانیپاهای یابیاوراق ارزش - 37ماده 
دفـاتر خبـت    یشـود، ولـ  یو سپس برابر مقررات امحـا مـ   ینگهدار یلیان سال تحصیپا

ز تـا  یـ آمـوز ن دانـش  یلیشود  كارنامه تحصـ یم ینگهدارمدرسه به طور دائم  یابیارزش
 د در مدرسه حفظ گردد یبا ،نشده است یو یل ولیر مقررات تحوكه براب یمدت

بـه تخلفـات امتحـانی مصـوب      یدگینامـه رسـ  نیـی ، طبق آیابیبا متخلفان در ارزش - 38ماده 
 شود یپرورش رفتار موآموزش یعالرایشو

و داخل پیشرفت تحصیلی دوره راهنمایی تحصیلی های یابیارزش ینظارت بر برگزار - 39ماده 
و بـا همكـاری معاونـت توسـعه      یعمـوم  پـرورش وخارج كشور برعهده معاونت آموزش

 باشد مردمی میهای مشاركت

ملی  زمانپیشرفت تحصیلی دوره راهنمایی مراكز آموزشی ساهای نظارت بر ارزشیابی -تبصره 
پـرورش اسـتثنایی كشـور )حسـب     وآمـوزش  زماندرخشان و سـا های پرورش استعداد

 مربوط خواهد بود  زمانعهده سامورد( به

 شود نامه مقررات مغایر لغو میبا تصویب این آیین - 41 ماده



    060نامه ـ ارزشیابی تحصیلی دوره راهنمایی   آیین

 

 1اول متوسطههر درس در دوره  یانیپا یابیارزشوع ن

 مالحظات یابینوع ارزش یمواد درس فیرد

 ینمره شفاه 13+  ینمره كتب 13 ی+ شفاه یكتب قرآن 1

 --- یكتب معارف اسالم 2

0 
ات یوادبزبان 

 یفارس

 یشفاه قرائت

 یكتب امال شودینمره مجزا در نظر گرفته م 23هر درس برای

 یكتب انشا

 ینمره شفاه 3+  ینمره كتب 13 ی+ شفاه یكتب یزبان عرب 4

 ینمره شفاه 13 ینمره كتب13 ی+ شفاه یكتب یزبان خارج 3

 یلنمره عم 3+  ینمره كتب 13 ی+ عمل یكتب یعلوم تجرب 6

 --- یكتب اتیاضیر 7

 --- یعمل و سالمت یت بدنیترب 6

 --- یكتب یمطالعات اجتماع 2

 ید ولیآیبعمل نم یانیپا یابین دروس ارزشیا برای یعمل فرهنگ وهنر 13

نمره در طول هر نوبت به  23یآن برمبنایانینمره پا

 شود ین مییتع ینیصورت تكو
 یعمل یكار و فناور 11

 یانیپا یابی، نمره ارزشینینمره تكو13+ یكتبنمره 3 ی+ عمل یكتب یسبک زندگ تفكر و 12

و نمره  یكتب یابینوبت، از مجموع نمره ارزشهر

 شود می حاصل ینیتكو یابیارزش

 نمره عملی 6نمره كتبی+  12 كتبی+ عملی آمادگی دفاعی 10

 د عمل شوآن های و تبصره13برابر با ماده  --- انضباط 14

ـات  یت پژوهشـ یـ فعالدر طول هر نوبت بـه  ینیتكو یابینمره از ارزش 3 ـ 1تبصره  آمـوزان  دانـش  یو مطالع
ت و یهـدا برای  ا در هر درسس خود ریاز ساعات تدر یبخش توانندمیابد  معلمان ییاختصاص م
 ند یآموزان منظور نمادانش یو مطالعات یپژوهشهای تیفعال یراهنمای

را  ینمـره حدنصـاب قبـول   12،11،13های فیآموز در دروس ردكه دانش یرصورتد - 2تبصره 
معلـم   یشـنهاد یپهـای  مـرداد مـاده فرصـت دارد بـا انجـام پـروژه       01كسب نكند، تا 

هـای  ا درسیخود در درس های و   ( نسبت به جبران ضعف ی، عملی؛ پژوهشیقی)تحق
جه یانجام شده نتهای تیآموز در فعالدانشعملكرد  ید  معلم با بررسیمربوط اقدام نما

 2د ینمایرا اعالم م یو یابیارزش
                                                                                                                                              

بــه شــماره ابــالغ  12/6/1022هــا و مقــررات تحصــیلی تــاری كمیســیون اساســنامه 026بــه اســتناد مصــوبه جلســه  1

ــاری 6626/123 ــه  2/2/1022ت ــاری  011و جلس ــالغ   26/13/1020ت ــماره اب ــه ش ــاری 37622/123ب  1/11/1020ت

 كمیسیون فوق

و مـواد   یلیتحصـ  ییدوره راهنما یتیو ترب یلیتحص یابینامه ارزشنكوینی برابر با تعریف مندرج در آییت یابینمره ارزش 2

 شود ین مییتوسط معلم مربوط تع ی،ابیمرتبط با آن در هر نوبت ارزش
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 1ویژههای آموزان با نیازخاص دانش ایحرفهنامه آموزشی دوره متوسطه آیین

 7/2/86خ یتار 6277/723شماره ابالغ ـ 0/7/86تاریخ 700 مصوب جلسه
 (یلیصها و مقررات تحون اساسنامهیسیدر كم تأیید)بررسی و 

 ف و اهدافیـ تعر اولفصل 

 فیـ تعر1ماده 

آموزانی هستند كه به سـبب نارسـایی جسـمی، ذهنـی،     ویژه دانشهای آموزان با نیازدانش

مشـكالتی   رای، داروانشناختی، هیجانی یا اجتماعی در زمینه یادگیری یـا سـازگاری بـا محـیط    

دیده بینایی، معلـولین  وایی، آسیبدیده شنتوان ذهنی، آسیبآموزان كمهستند كه شامل دانش

ا خاص خود ی یشوند و امكان ادامه تحصیل در مدارس عادجسمی حركتی و چند معلولیتی می

 را ندارند 

                                                                                                                                              
 ،13/7/1063تـاری    6/4246/123بـه شـماره ابـالغ     20/12/1064شورای عـالی تـاری     703مصوبه جلسه  به استناد 1

هـای  ازیـ آموزان با ندانش یابیدست یالزم براهای نهیمنظور فراهم آوردن زمبه دارد:پرورش مقرر میوعالی آموزششورای

 یو اجـرا  یشـود نسـبت بـه طراحـ    یپـرورش اجـازه داده مـ   و، به وزارت آمـوزش یو اجتماع یشخص ییبه خودكفا ،ژهیو

ژه اقـدام  یـ وهـای  ازیآموزان با نپرورش دانشوژه آموزشیوای حرفهوسطه و متای حرفهشیپ یلیتحص ییراهنماهای دوره

 كند 

ژه شـامل  یـ وهـای  ازیـ آمـوزان بـا ن  دانـش های یژگیها متناسب با ون دورهیا یدرسهای ساختار و برنامه اهداف، تبصره ـ 

شـنهاد  یبـا پ  یو امتحـان  یـی اجراهـای  هنامـ نیـی ن آیو همچن یمهارتهای د بر آموزشیبا تأك یو عمل ینظرهای آموزش

 پرورش ابالغ خواهد شدوآموزش یعالیب شورایو پس از تصو ییپرورش استثناوآموزش زمانسا یشورا

 یعــالیشـورا  7/2/66  یتــار 6271/123ـ شــماره ابـالغ     0/7/1066  یتـار  730جلســه بـه اسـتناد مصــوبه جلسـه     -

كـه بـه   ای حرفـه و متوسـطه  ای حرفهشیپ یلیتحص ییدوره راهنما یآموزشهای نامهنییدارد آیمقرر مپرورش وآموزش

 یلیبه مـدت سـه سـال تحصـ     1066ـ67 یلیاز سال تحص ،ده استیرس یلیها و مقررات تحصون اساسنامهیسید كمییتأ

هـای  نامـه نیـی از آ یابی، منوط به ارائه گزارش ارزشیقطع یاجرا یبرا هاییم نیاجرا شوند  اتخاذ تصم یشیصورت آزمابه

 مذكور خواهد بود 

 یشـ یآزما یاجـرا  26/12/1062تـاری    6/26672/123به شماره ابالغ  2/6/1062  یتار 626استناد مصوبه جلسه ه ـ ب

  د شدی( تمد1062ـ23سال )کینامه فوق به مدت نییآ

 یاجـرا ، 7/13/1024تـاری   66721/123بـه شـماره ابـالغ     یعـال یشورا6/7/1024تاری   216به استناد مصوبه جلسه -

خــاص ای حرفــهو متوســطه ای حرفــهشی)دوره اول متوســطه( پــ یلیتحصــ ییدوره راهنمــا یآموزشــهــای نامــهنیآیــ

د یـ رات سـاختار جد ییـ متناسـب بـا تغ   0/7/1066عالی به تاری  شورای 730ژه، مصوب جلسه یوهای ازیآموزان با ندانش

 شد د یذ و تمدیتنف 23-26 یلیان سال تحصینظام آموزشی تا پا



    061ای   نامه ـ آموزشی دوره متوسطه حرفهآیین

 

 ـ اهداف2ماده 

هـای  آمـوزان بـا نیـاز   دانشهای تواناییها و اهداف مصوب دوره متوسطه، متناسب با ویژگی

ظر گرفته شده؛ لیكن اهداف خاص )ویژه( دوره متوسـطه  عنوان اهداف عام این دوره در نویژه، به

 عبارت است از: ایحرفه

ایـن   یو اقتصـاد  ی، اجتمـاع یفـرد  ییبـه خودكفـا   یابی، دستیزندگهای مهارتش یافزا -1-2

 آموزاندانش

 د بـر یـ آمـوزان، بـا تأك  دانـش  یشـغل هـای  مهـارت ت و كسـب  یـ كار و فعال زهیانگ یارتقا -2-2

  ایحرفه یتوانبخش

 هادرس اولن و جدیل، عناوی، طول مدت تحصیدرسهای فصل دوم ـ ساختار و واحد

دوره متوسـطه   یدرسـ هـای  است  تعداد واحـد  یلیه تحصین دوره مشتمل بر سه پایا -3ماده 

ل مهـارت،  یـ ، تكمی، انتخـاب یواحد است كه شـامل دروس عمـوم   26حداقل  ایحرفه

 مهارتی( است ای هدارد مهارت )درساستانو  یاریاخت

هـای  یژگـ یو رایاست كه دا یبر نظام واحد یمبتن ایحرفهآموزش در دوره متوسطه  -4ماده 

 باشد:یر میز

 شود یانجام م یلیوسته، در طول سال تحصیطور پهند آموزش هر درس برایف الف(

براساس تعداد  یریگر هر درس در معدلیزان تأخیمحتوا، ساعات آموزش و م ب(

 شود یآن درس مشخص مهای واحد

در هر  یا مردودی ین دوره مستقل است و قبولیها در اک از درسیهر  یابیارزش ج(

 ها ندارد ر درسیبر سا یریدرس تأخ

پلم یـ از جهت اخـذ د یموردن یدرسهای سال است و تعداد واحد 0آموزش  طول دوره - 5ماده 

 باشد یواحد م 26حداقل  ایحرفهمتوسطه 

آموزانی كه نتوانند دوره را در سه سال طی كنند تا دو دانشبرای  طول دوره آموزش -1ه تبصر

 سال دیگر قابل افزایش است 

و همچنـین وقفـه تحصـیلی جـزء سـنوات       اولل قبل از امتحانات نوبت یترك تحص -2تبصره 

جـزء سـنوات    اولشود و ترك تحصیل بعـد از امتحانـات نوبـت    تحصیلی محاسبه نمی

 شود ی موضوع این ماده محاسبه میتحصیل
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 یلیتحصـ طـول سـال  بـرای   ک ساعت آموزش در هفتهیمعادل  یهر واحد درس نظر - 6ماده 

برابـر   4تـا   3/1معـادل   یبرابر جدول مواد درس یباشد  ساعات هر واحد درس عملیم

 است  یک واحد درس نظری یساعات آموزش

شـود  دوره  یمـ  محسـوب  یلیتحصـ ک سالیبعد الورماه سیان شهریمهرماه تا پا اولاز  -7ماده

مـاه سـال بعـد    بهشـت یان اردیـ مهرماه هر سال آغــاز و حداقـــل تا پا اولآموزش از 

 شود ینوبت دوم درخردادماه برگزار م یانیابد و امتحانات پاییادامه م

ه آمـوزش  ( و درس كـارورزی كـ  یمهارتهای مهارت )درسهای دارداستانآن دسته از  -تبصره 

 یابیل آمـوزش و ارزشـ  یـ ادامـه و تكم  ،رسـد یماه به اتمام نمـ بهشتیان اردیتا پا هاآن

 گان بالمانع است رایطور هب یلیورماه همان سال تحصیان شهریآن دروس تا پا یانیپا

، مربـوط بـه   اوله برابـر جـد  یـ هـر پا  یدرسـ هـای  ه واحدی، دوم و سوم كلاولدر پایه  - 8ماده 

 شود یه مارائآموز دانش

ا چنـد  یـ ک یـ آمـوزان در  از دانش یامتحانات خردادماه، بعض یچنانچه پس از برگزار - 9ماده 

 لیذ صورتهب مربوط تابستان در هادرس نیا را احراز نكنند یقبولط رایش یماده درس

 .شد خواهد ارائه آنان به

هـای  درس یا دروس آن پایه یا پایهكه موفق به كسب نمره قبولی از  یآموزدانشبرای  - 9 - 1

 13شود  برنامه آموزشـی ایـن دوره بـه مـدت     دوره تابستانی اجرا می ،قبل نشده است

برگـزاری امتحانـات و   برای  هفته آن به تشكیل كالس و مابقی 6كه   هفته خواهد بود

 ساعات ارائه هر درس سه برابر سـاعات همـان درس در طـول     اعالم نتیجه خواهد بود

ساعت كالس حضـوری در   46آموز مجاز خواهد بود حداكثر تا باشد  هر دانشسال می

صورت غیرحضوری انتخاب نمـوده و  هفته را انتخاب نماید و باقیمانده دروس را باید به

 شهریورماه شركت نماید  صرفاً در امتحان درس یا دروس مربوط در

 حضوری ارائه شود  صورتدروس مهارتی در این دوره، باید به -تبصره 

از  یان شـهریور همـان سـال موفـق بـه گذرانـدن برخـ       یتا پا یآموزان سال سومدانش - 9 - 2

صـورت  همهـارتی را بـ  هـای  تواننـد در سـال چهـارم و پـنجم درس    یم ،ها نشونددرس

ه در و بقیه دروس را در صورت عـدم ارائـ   ساعت در هفته 06حضوری با رعایت سقف 

 ساعت بگذرانند  02ضوری تا سقف صورت غیرحهمركز ب

 یكـه پـس از امتحانـات شـهریورماه در دو مـاده درسـ       یآموزان سـال سـوم  دانش - 9 -2 - 1

تواننـد در  یمـ  ،نشـود  یلیالتحصغیرمهارتی موفق به كسب نمره حد نصاب جهت فارغ
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ند و در صورت كسب نمـره قبـولی   یمهرماه همان سال در امتحانات مربوط شركت نما

 شوند أخذه به جای نمره شهریورماه خبت و حسب مقررات اعالم نتیجه مینمره م

ایـن دوره  هـای  آموزانی كه در سال پنجم موفق به گذرانـدن برخـی از درس  دانش - 9 -2 - 2

صـورت داوطلـب   هتواننـد بـ  حق ادامه تحصیل را در مراكز آموزشی ندارند و می ،نشوند

 ند نام كنند و ادامه تحصیل دهآزاد خبت

آن  یل خواهد شد و برگزاریمربوط تشك یالمقدور در مراكز آموزشیحت یدوره تابستان - 9 -3

 ییپـرورش اسـتثنا  وت آموزشیریمد یقبل یو هماهنگ یزیرصورت متمركز با برنامههب

آموزان دانشبرای  ن دورهیا یبالمانع است  برگزار یا چند واحد آموزشیک یدر  استان

 گان است رای

 مجدد طورهب ،است كرده كسب یقبول نمره قبال كه رای هایدرس تواندینم آموزدانش - 11ه ماد

 .كند انتخاب

در هـر هفتـه    یو توانبخشـ  ی، پرورشیآموزشهای آموز در برنامهساعات حضور دانش - 11ماده 

ان یـ شـروع تـا پا   یزمـان آموز موظف اسـت در فاصـله   ساعت است و دانش 46حداكثر 

 برنامه آموزش روزانه در محل آموزش حضور داشته باشد 

ساعت و حـداكثر   6روز هفته و هر روز حداقل 6برای  یآموزشهای واحد یبرنامه هفتگ - 11 -1

 شود یم میساعت تنظ 6

آمـوز سـاعات   م كند كه دانـش یتنظ ایگونهرا به  ید برنامه هفتگیبا یر واحد آموزشیمد -2-11

 اشته باشد بدون برنامه ند

 ییپـرورش اسـتثنا  وت آمـوزش یریتواند با كسب مجـوز از مـد  یم یر واحد آموزشیمد - 12ماده

نسـبت بـه    ییپرورش استثناوآموزش زمانسا یاز سو ینامه ارسالوهیبراساس ش استان

 د ین شده اقدام نماییآموز كمتر از حد نصاب تعتشكیل كالس با تعداد دانش

 در یلیتحصـ  سـال  طول در درس كالس و یآموزش واحد در آموزانشد مرتب حضور - 13ماده

 كـه  یآمـوز دانـش  بـا و  است یالزام ،باشدیم ریدااً رسم یآموزش واحد كه یامیا تمام

 خواهد رفتار مدارس یرایاج نامهنییآ در مندرج یانضباط مقررات برابر ،كندیم بتیغ

دارد مهـارت و  اسـتان گذراندن دروس مهـارتی ) برای  ردآموزی كه حسب مو  دانششد

شـود برابـر برنامـه تنظیمـی     آموزشی معرفی میهای كارورزی( به مراكز خارج از واحد

 باشد می ملزم به رعایت مفاد این ماده
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آمـوزش و   یعـال رایشوبر اساس مصوبات  یوپرورشیبه موارد خاص آموزش یدگیرس -14ماده 

  پرورش خواهد بود 

 باشد:یل میشرح ذبه هاآنت یبراساس اهداف و ماه ایحرفهدوره متوسطه های درس -15ادهم

سـطح علمـی،    یارتقـا بـرای   هـا آناست كه آمـوختن  ی هایدرس :یعمومهای درس -15 -1

آمـوز در دوره  دانـش  یو رشـد جسـمان   ی، اقتصـاد ی، اجتماعینیو د ی، اخالقیفرهنگ

 د ضرورت دار ایحرفهمتوسطه 

بـه منظـور    یفـرد هـای  است كه با توجـه بـه تفـاوت   ی هایدرس :یانتخابهای درس -15 -2

ق یـ تعم یو توانبخشـ  ی، پرورشـ یآموزشهای ازیو رفع ن یفرد ییبه خودكفا یابیدست

هـای  و رشـد اسـتعداد   یو اجتمـاع  یفـرد  یزنـدگ هـای  مهارتت ی، تقوینیدهای باور

 گردد یه مآموز ارائدانش

 هـا آنق یـ كـه از طر  اسـت : شـامل دروسـی   (یمهارتهای دارد مهارت )درساستان -15 -3

 بر یو عمل یصورت نظرد بهیک كار مفیاشتغال به برای  ازیموردن ایحرفههای مهارت

 شود یمربوط آموزش داده م یمهارتهای دارداستاناساس 

ش سـطح اطالعـات و   یمنظور افـزا  است كه بهی های: درسل مهارتیتكمهای درس -15 -4

 شود یه مآموز ارائط كار به دانشیود به محوربرای  ازیموردنهای مهارت

ک از یـ از هـر  یـ موردنهـای  است كه به تعـداد واحـد  ی های: درسیاریاختهای درس -15 -5

و ط رایشـ  هـر رشـته و حسـب   هـای  ت و هـدف یـ متناسـب بـا ماه   یمهـارت های رشته

 شود یه مآموز ارائبر ضوابط مربوط به دانشبرا ینطقه آموزشات میمقتض

دارد مهارت، تكمیل مهارت و اختیاری موضوع این ماده استاندروس عمومی، انتخابی،  -تبصره 

و كاردانش( متفاوت بـوده و   ایحرفهبا دروس همنام در دوره متوسطه )نظری ـ فنی و 

 باشند قابل تطبیق با یكدیگر نمی

پـرورش  وآمـوزش  زمانمـواد درسـی توسـط سـا     اولو جـد  یمهارتهای ن رشتهیعناو -16ماده 

درســی و تربیتــی هــای كشــور تهیــه و پــس از تصــویب كمیســیون برنامــه ییاســتثنا

 مذكور ابالغ خواهد شد  زمانپرورش توسط سا و عالی آموزشرایشو

 آموزاننام دانشفصل سوم ـ مقررات ثبت

نـام  امـور مربـوط بـه خبـت     یابی، نظـارت و ارزشـ  یدهـ زمان، سـا یزیرنامهمنظور بربه -17ماده 

نـام  تحـت عنـوان سـتاد خبـت     یسـتاد  ،نـام همه ساله قبل از شروع خبت ،آموزاندانش
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كشور تهیه  استثناییپرورش وآموزش زماننامه مربوط توسط سا، شیوهشودمیتشكیل 

 شود و ابالغ می

ا یـ آمـوز، پـدر   با حضور دانـش  ایحرفهودی به دوره متوسطه آموزان ورنام دانشخبت -18ماده 

 رد یگیانجام م یو یا ولیمادر 

نـام در واحـد   خبـت برای  تواندیگر نمیدهای ا علتی یماریل بیكه به دل یآموزدانش -1تبصره 

او انجام  یدر موعد مقرر توسط ول ینام و انتخاب واحد وابد امور خبتیحضور  یآموزش

 شود یم

بـا   ،ل داشـته اسـت  یرمشمول كه ترك تحصـ یآموز غل مجدد دانشینام و تحصخبت -2تبصره 

 سنی بالمانع است ط رایش تیرعا

ت انجـام  یک جنسـ یـ بـه تفك  یآموزشـ هـای  آموزان در واحدل دانشینام و تحصخبت -19ماده 

 رد یگیم

 نامموعد خبت

مه یاز ن یلیتحصآموزان در هر سالدانش ریو سا اوله یپا یآموزان ورودنام دانشخبت -21ماده 

رمـاه هـر   یت اولدر هفتـه   یدوره تابسـتان برای  وماه ویان شهریرماه تا حداكثر پایدوم ت

 سال صورت خواهد گرفت 

 :یط سنرایش

سـال تمـام    22و  21، 23بی، دوم و سوم به ترتاولهای هینام در پاحداكثر سن خبت -21ماده 

 مهرماه هر سال خواهد بود(  اولنام خبتبرای  آموزنشاست )مالك محاسبه سن دا

نبایـد   ،شـود نام مـی چهارمین یا پنجمین سال در این دوره خبتبرای  كه آموزیدانش -تبصره 

 سال تمام تجاوز كرده باشد  24و  20حداكثر سن وی به ترتیب از 

 ر است:یشرح ز به اوله یآموز در پانام دانشخبتبرای  ازیمدارك موردن - 22ماده 

شناسنامه كه با اصل آن مطابقت داشته باشد و در صورت وجود  اولر صفحه یتصو الف(

است و الزم است  یز ضروریر صفحه آخر نیرات و اصالحات در شناسنامه تصوییتغ

 دار باشد سال تمام رسیده است عكس 13آموزی كه به سن شناسنامه دانش

 ازیعكس به تعداد موردن ب(

های مهارتا ی ایحرفهشیپ یلیتحص ییان دوره راهنمایپا یلیبودن مدرك تحص دارا ج(

 الذكرفوقهای سال سوم دوره یموقت قبول یا گواهی ایحرفه
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او در  یمهارتهای ت رشتهیواولآموز كه دانش ایحرفهت یشده هدا تأییدنمون بر   د(

 آن مشخص شده باشد 

 مطـابق بـا   اسـتان  ییپرورش استثناوت آموزشیریتوسط مد لیه مجوز ادامه تحصارائ -تبصره 

آن دسـته از  بـرای   كشـور  ییپـرورش اسـتثنا  وآمـوزش  زمانسـا  یصیتشخهای مالك

ا مراكـز  یـ  یاز مراكـز عـاد   ییسـوم راهنمـا   یلیمـدرك تحصـ   رایكه دا یآموزاندانش

آنـان   ایرفهحت یاین قبیل افراد نمون بر  هدابرای   است یباشند، الزامیم ییاستثنا

ل یـ تكم ییپـرورش اسـتثنا  وآمـوزش  زمانسـا  یاز سـو  یمطابق با دستورالعمل ارسـال 

 خواهد شد 

 :یفه عمومیآموزان مشمول نظام وظل دانشینام و تحصط ثبترایش

 شودیم یسالگ 12كه در آن سال وارد سن  یماه سالنیفرورد اولآموز پسر از دانش -23ماده 

 .شودیه مفه شناختیمشمول نظام وظ

ه یـ اول  تولّد مندرج در شناسـنامه  یآموز تارت دانشیبه وضع مشمول یدگیمالك رس -24ماده 

كـه   یآمـوز دانـش بـرای   كنیلـ  ،مالك عمـل نخواهـد بـود    یرات بعدییاست و تغ یو

 خواهـد  د مالك قراریه او به حكم دادگاه باطل شده است شناسنامه جدیاولشناسنامه 

 .گرفت

 عذرموجّـه  با یلیا در طول سال تحصینام، از ابتدا و پس از خبت یآموزدانشچنانچه  -25ماده 

ک از یـ  چیابـد و در امتحـان هـ   یادامـه   یلیان سال تحصیبت تا پاین غیبت كند و ایغ

آمـوز  دانـش بـرای   یلیآن سـال تحصـ   ،ورماه شركت نكندیردادماه و شهرخها در درس

 یل تلقـ یتحصـ  بـت موجّـه تـرك   یو غ یلیشود  وقفه تحصیمحسوب م یلیوقفه تحص

ر واحـد  یل و مـدارك ارائـه شـده بـا مـد     یبت موجّه براساس دالیص غیشود  تشخینم

 .است یآموزش

رموجّـه و  یغ بتیغ یطور متوالهشتر بیفه كه سه ماه و بیآموز مشمول نظام وظنشدا -26ماده 

ـ  ،داشته باشد یطالع قبلا ا بدونی اخـراج   یل از واحـد آموزشـ  یعنـوان تـرك تحصـ   هب

ل افراد را برابـر  ین قبیل ایاست مراتب ترك تحص موظف یموزشآ ر واحدیشود  مدیم

 .محل اعالم كند یفه عمومیوظهای پرورش به حوزهوق اداره آموزشیمقررات از طر

نـام  خبـت  یبرابر ضوابط در واحد آموزش در موعد مقرّرط رایش واجد آموزچنانچه دانش -تبصره 

آمـوز را  ل دانشین ماده ترك تحصیاست برابر مفاد ا موظف ید آموزشر واحیمد ،نكند

 .اعالم كند
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تـرك   یفه عمومیشركت در امتحانات داوطلب آزاد )متفرقه( از نظر مقرّرات نظام وظ -27ماده 

 .شودیم یل تلقیتحص

 سـت و ین اسـت مجـاز   ل داشتهیترك تحص مشمول كه آموزدانش لیتحص نام وخبت -28ماده 

 یو لیادامـه تحصـ   ،یعمـوم  فهیوظ نظام نظر از یقانون تیممنوع رفع اً درصورتصرف

 .است بالمانع

 چنانچـه  ،بـت( گرفتـه اسـت   یخدمت )بدون مهـر غ  هكه دفترچه آماده ب یآموزدانش -تبصره 

باشـد   یلیان خردادماه آن سـال تحصـ  یتا پا حداقل ی  اعزام مندرج در دفترچه ویتار

ل ینـام كنـد و ادامـه تحصـ    خبت یلیدر همان سال تحصط رایش ریت سایعاتواند با ریم

 .دهد

فـه را  یوظ آموزان مشمول نظامه دانشیكلمشخصات  دیپسرانه با یآموزش واحد ریمد -29ماده

 بـه منظـور  بار کیهر مشمول فقط برای  و یطور انفرادهل اشتغال دارند، بیبه تحص كه

پـرورش مربـوط بـه    وق اداره آمـوزش یـ مقرّرات از طربرابر  یلیت تحصیمعاف استفاده از

نقـص   رایآمـوزان دا ن موضوع شامل دانـش ی)ا فه محل اعالم كندیظو نظامهای حوزه

  شود(یم زین ییاستثنا و عضو

مشـمول   آموزانل دانشیتحص ل و فراغت ازیاست مراتب ترك تحص موظف یر واحد آموزشیمد ـ31ماده 

 .كندفه اعالمینظام وظهای حوزه به پرورش متبوعوآموزش ق ادارهیطر زمقرّرات ا برابر خود را

ـ یا یآموزشـ هـای  گانه كه برابـر مقـرّرات در واحـد   یآموزان اَتباع بدانش -31ماده  ل یتحصـ  یران

 .باشندینم یفه عمومیمشمول قانون وظ ،كنندیم

 آموزط انتقال دانشرایش

گر ید یآموزش به واحد یآموزش ک واحدی از یلیول سال تحصط آموز درانتقال دانش -32ه ماد

قبل از شـروع امتحانـات    ماهکی حداكثر تا و« مقصد»پرورش وبا موافقت اداره آموزش

نمرات مربـوط   و یلیپرونده تحص ن صورت مدارك،یا در نوبت دوم بالمانع است  یانیپا

بـه   مبـدأ،  یآموزش مضا واحدا و د پس از مهریبا یو یلیطول سال تحصهای به آزمون

ک منطقـه  یمحدوده  آموز درانتقال دانش ارسال شود  «مقصد» یآموزش واحد موقع به

مهلـت   ت مقـررات در یـ رعا مبـدأ و مقصـد بـا    یآموزش واحد دو یهماهنگ اب یآموزش

  ن شده بالمانع استییتع

« مقصد» یواحد آموزشد به یصورت محرمانه باهآموز بدانش یلیـ تحص  یتیپرونده ترب -تبصره 

 .ارسال شود
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نام كـرده  خبت موقت یكه با گواه یآموزه مدارك دانشیكلد یبا یر واحد آموزشیمد -33ه ماد

درخواسـت   یو یل قبلیصورت مكتوب از محلّ تحصهان مهرماه بیتا پا حداكثراست را 

مدارك  هیكلد یز بالفاصله پس از وصول درخواست، بایمبدأ ن یر واحد آموزشیكند  مد

 یل برابر مقرّرات به واحـد آموزشـ  یمنتقل شده خود را پس از تكم آموزدانش یلیتحص

 .مقصد ارسال كند

مقصـد كامـل    یآموز در موعد مقرّر در واحـد آموزشـ  دانش یلیچنانچه مدارك تحص -34 ماده

 مسـئولیت ع شود ییتض یحق یا از ویجاد و یا یآموز حقدانشبرای  و به تبع آن نشود

 .باشدیا مقصد میمبدأ  یآموزشهای ران واحدیعهده مدهاز آن حسب مورد ب یناش

 :ر مواردیسا

 یلیتحصـ  ک مـاه پـس از شـروع سـال    یموظف است حداكثر تا  یر واحد آموزشیمد -35ه ماد

د خـود را مـورد   یـ آمـوزان جد آمـوزان از جملـه دانـش   دانـش  یتمـام  یلیحصتپرونده 

د و بـرای   درصـدد رفـع نقـص    ،ده نقص پرونـده و در صورت مشاه قرار دهد یدگیرس

ه یـ ا بـه پا یـ ت شـده  یهدا یلیک رشته تحصیبرخالف مقرّرات به  یآموزچنانچه دانش

ن یـی نسـبت بـه تع   ،ها قبول اعـالم شـده باشـد   ا در درسیو  افتهی ارتقاباالتر  یلیتحص

كن چنانچـه بعـد از موعـد مـذكور مـوارد نقـص       یاقدام كند  لـ  یو یت استحقاقیوضع

آموز مربـوط برابـر مقـرّرات جهـت اقـدام      دانش رونده مشاهده شود الزم است پروندهپ

  شود پرورش متبوع ارسالوبه اداره آموزش یبعد

ا دوره یـ  یلیپـس از شـروع سـال تحصـ     مـاه کیـ تـا   حداكثرآموزان دفتر آمار دانش -36ماده 

ــتان ــد یتابس ــط م ــیتوس ــد آموزش ــتكم یر واح ــل ی ــه وس ــدیله نمایو ب ــده م ت یرین

 .شودمی برابر مقرّرات مسدود استان ییاستثنا پرورشوآموزش

 آموزاندانش یلیشرفت تحصیپ یابیضوابط سنجش و ارزشـ  فصل چهارم

 ف و اهدافیـ تعر37هماد

ل بـه  یـ آمـوز در جهـت ن  ر رفتار دانـش ییها و تغو قضاوت در مورد آموخته ی، داوریابیارزش

 یابیارزش  شودیحاصل م یریگق سنجش و اندازهیاز طراست كه  یو پرورش یآموزشهای هدف

مختلـف و متعـدّد انجـام    هـای  تیاست و در موقع یریادگیـ   یاددهیند رایر فیناپذییبخش جدا

 .ردیگیم

 :شودیر انجام میه به منظور تحقّق اهداف زتوسطدر آموزش م یابیارزش
 .آموزدانش یرفتار راتییتغو  یو پرورش یشرفت آموزشیزان پین مییو تع یبررسـ 1
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 یو یاولیا یخود و آگاه یو پرورش یشرفت آموزشیزان پیآموز از مآگاه كردن دانشـ 2

 .فرزندشان یلیت تحصیز وضعا

 .هاآنبه منظور رفع  یزیربرنامه آموز ودانش یریادگیهای ییص نارسایتشخ ـ0

 و یشغل آنان در امور ییآموز به منظور راهنماص استعداد و عالقه دانشیتشخ ـ4

 .ندهیآ یلیتحص

 .آموزسالم در دانشهای جاد رقابتیا ه تالش ویروح زه ویت انگیتقو ـ3

 جیل نتایق تحلیعوامل مؤخّر در آموزش از طر ها وبرنامه یت و محتوایفیسنجش ك ـ6

 .هاآنها و رفع ییافتن نارسایها به منظور یابیرزشا

 یلیبه مراحل تحص ارتقا به منظورآموز الزم در دانشط رایش نان از تحقّقیحصول اطم ـ7

 .باالتر یا سطوح مهارتی و

و  ینی، تكـو یآموز در هر درس بـه سـه صـورت ورود   دانشهای از آموخته یابیارزش -38ماده 

 :دیآیعمل مل بهیو با اهداف مشخص شده ذ یانیپا

 یقبلهای یها و آمادگییتوانااز  ین( به منظور آگاهی)آغاز یورود یابیارزش الف ـ

 ها وییو جبران نارسا یریادگیـ  یاددهیند رایشروع مناسب فبرای  آموزدانش

 .ردیگیانجام م معلمان توسط یلیآموز در آغاز سال تحصدانش یاحتمالهای یكاست

 هایآموخته میت اعتماد به نفس، تحكی)مستمر( به منظور تقو ینیتكو یابیارزش ـ ب

آموز در عملكرد دانش نحوه و یاز نقاط قوّت و ضعف درس معلمان یآموز، آگاهدانش

های تیفعالتفكّر، تالش، ابتكار و  ق،یه تحقیو پرورش روح یریادگیـ  یاددهیند رایف

مناسب های روشاتخاذ  و اولیاآموزان، ، دانشمعلمان بازخورد مناسب به ، تداركیگروه

 .شودیانجام م یریادگیـ  یاددهیند ایربه منظور بهبود ف

های زان تحقّق هدفینان از می( به منظور حصول اطمی)تراكم یانیپا یابیارزش ج ـ

در هردرس انجام  یقبولط رایش احرازبرای  نان الزمیو حصول اطم یو پرورش یآموزش

 .ردیگیم

هـای  تیـ فعال مـوز در آنحـوه مشـاركت دانـش    از صورت مسـتمر به ینیتكو یابیارزش -39 ماده

، ی، شـفاه یكتبـ هـای  ه بر آزمـون یتك گوناگون و باهای وهیو به ش یریادگیـ  یاددهی

، تیـ فعالزان یـ مشاهده رفتار، م یوارس، فهرستیو گروه یف فردیتكال ی، بررسیعمل

 یدرسـ  مـاده ها در هر یابین ارزشیرد و نمره ایگیت و     انجام میخالق و تالش، ابتكار

 .شودین و منظور مییدر دو نوبت تع یلیهر سال تحصدر 
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 یابیارزشـ  نمره دشویم ارائه صورت حضوری به یدوره تابستان كه در هاییدرسبرای  -تبصره 

  شودیمنظور م ن وییتع بارکی مستمر

 یانیـ اپ یابیشـود  ارزشـ  یدوم انجام مـ  و اولدر دو نوبت  یلیدر طول سال تحص یانیپا یابیارزش -41ماده 

نوبـت دوم   یانیپا یابیماه و ارزشیدر د یبرنامه درس یمحتوا اولاز حدود پنجاه درصد  اولنوبت 

 ینمـره از محتـوا   13 و یبرنامه درسـ  اولمه ین ینمره از محتوا 3) یبرنامه درس یاز تمام محتوا

 .دیآیعمل مه( در خردادماه بیمه دوم برنامه درسین

 یه محتـوا یـ كلاز  یرحضوریغهای درس و یدوره تابستان روس درد یانیپا یابیارزش - 1تبصره 

 .دیآیعمل مهب یبرنامه درس

اتمـام آمـوزش آن    ( پـس از یمهارتهای دارد مهارت )درساستانهر  یانیپا یابیارزش -2تبصره 

عمـل  بـه  یا درس مهـارت یـ دارد اسـتان آن  یه محتوایكلاز  یو عمل یدر دو بخش نظر

 آید می

صورت مستمر هب ،باشندانتخابی كه فعالیت محور میهای رزشیابی آن دسته از درسا -41ماده 

 شود آموز در طول هر نوبت انجام میدانشهای فعالیتاز مجموعه 

ت یعنا با یواحد آموزش توسط یدوره تابستان و ، دوماولنوبت  یانیبرنامه امتحانات پا -42ماده 

 یو ادار یمشـترك كاركنـان آموزشـ    یت بـا همكـار  م و امتحانایتنظ یرایم اجیبه تقو

مربـوط   معلمـان رعهـده  بهـا  شود  طرح سـؤال یر انجام میرنظر مدیو ز یواحد آموزش

  باشدیم

 ییپـرورش اسـتثنا  وت آمـوزش یریا مـد یـ كشـور و   ییپرورش استثناوآموزش زمانسا -1تبصره

 یا دو مـاده درسـ  یـ ک ی ینا دوره تابستاینوبت دوم  یانیتوانند در امتحان پایم استان

 صورت هماهنگ برگزار كنند ، دوم و سوم را بهاولهای هیمربوط به پا

 یاوراق امتحان روز پس از انجام امتحان هر درس 3 مدتچنانچه معلّم مربوط ظرف  -2تبصره 

ضـمن گـزارش موضـوع بـه اداره      یر واحـد آموزشـ  یمـد  ،ح نكندیتصح علتیرا به هر 

 ح دریجهـت تصـح   را یاوراق امتحـان  ص خـود یبـه تشـخ   دیبا ،وعپرورش متبوآموزش

 .دهد قرارط رایش واجد معلمان از یكیار یاخت

 یدر محـل واحـد آموزشـ   و ر ینظـر مـد   ریز ،معلّم مربوط توسطد یاوراق امتحانات با -43ماده 

 .ح شودیتصح

ح در یتصـح  جهـت  را یاوراق امتحـان  ،خود مسئولیتتواند با یم یر واحد آموزشیمد -1تبصره 

 .قرار دهد معلمانار ی، در اختیخارج از محل واحد آموزش
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از  یكـ ی توسـط ر یص مـد یتشـخ آمـوزان بنـا بـه   انشددر صورت انتقال معلم، اوراق  -2تبصره 

 .شودیح میرشته مربوط تصح معلمان

 ربـوط معلّـم م  توسـط  دیـ با ینوبت امتحـان  هر یانیپا و ینیتكوهای یابینمرات ارزش -44ماده 

بـه   ، یزنمرات خبـت و پـس از امضـا و درج تـار    یدر بر  ر یخوردگبدون خدشه و قلم

شـروع   دو هفتـه قبـل از   ینیتكـو  یابیل دهد  نمـرات ارزشـ  یتحو یدفتر واحد آموزش

ک هفته بعد از انجام امتحانات هـر  ی حداكثر یانیپا یابیو نمرات ارزش یانیامتحانات پا

 .ل شودیتحو یواحد آموزشد به دفتر یدرس در آن نوبت با

اطـالع  بـه  یانیـ د در طول هر نوبـت و قبـل از امتحانـات پا   یمستمر با یابینمرات ارزش - تبصره

 .او برسد یآموز و ولدانش

و نمـره   1ب یمسـتمر بـا ضـر    یابیاز مجموع نمره ارزشـ  اولنمره هر درس در نوبت  -45ماده 

ب یمستمر بـا ضـر   یابیع نمره ارزشو در نوبت دوم از مجمو 2بیبا ضر یانیپا یابیارزش

 .دیآیدست مهب 6ب یبا ضر یانیپا یابیو نمره ارزش 1

 .شودیل محاسبه مینمره ساالنه هر درس برابر جدول ذ
 نمره ساالنه نوبت دوم نوبت اول

 مجموع نمرات یانیپا یابینمره ارزش مستمر یابینمره ارزش یانیپا یابینمره ارزش مستمر یابینمره ارزش

ب یبا ضر هایابیارزش

 13م بر یتقس
 6ب یضر 1ب یضر 2ب یضر 1ب یضر

 و نمـره  1ب یمستمر بـا ضـر   یابیاز مجموع نمره ارزش ینمره هر درس در دوره تابستان -1-45

 .شودیشرح جدول محاسبه مهب 4ب یبا ضر یانیپا یابیارزش
 یتاننمره درس دوره تابس یانیپا یابینمره ارزش مستمر یابینمره ارزش

 م بر پنجیب تقسیها با ضریابیمجموع نمرات ارزش 4ب یضر 1ب یضر

 یابیباشـد و ارزشـ  یآموز مت ضمن سال دانشیكه صرفاً ناظر بر فعال هاییدرسنمره  -1تبصره 

 یمبنـا  بـر  یدانیـ ات میـ ملو ع یشـگاه ی، آزمایكارگاههای ل درسیندارد از قب یانیپا

ن یـی معلّـم مربـوط تع   توسـط  ،آموز در هر نوبـت ت دانشیمستمر از فعالهای یابیارزش

ن یـی و دوم تع اولن نمـرات نوبـت   یانگیـ ها براساس من درسیشود و نمره ساالنه ایم

 .شودیم

همـان   یرحضـور یغهـای  و درس)دروس مهارتی( دارد مهارت استان یابینمرات ارزش -2تبصره 

  ب خواهد بودیبدون ضر یانینمره امتحان پا
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شـرح  نمـرات بـه   یعدد اعشـار  ،یدر محاسبه نمره ساالنه و نمره درس دوره تابستان -3 تبصره

 :شودیزنمرات خبت و محاسبه میابد و در بر  رییر مییل تغیذ

 23/3به  23/3كمتر از ـ 1

 33/3به  42/3تا  26/3از  ـ2

 73/3به  74/3تا  31/3از  ـ0

 کیبه  22/3تا  76/3از  ـ4

 باشد می 13ساالنه در هر درس  نصاب قبولی -46ماده 

نظری و مهارتی و عملی بـه ترتیـب   های سهم نمره ارزشیابی دروس مهارتی در بخش -تبصره 

 باشد می 12و  6

برعهـده   ایحرفهامتحانات داخل و خارج از كشور دوره متوسطه  ینظارت بر برگزار - 47ماده 

 یمدارس خارج از كشور همـاهنگ باشد  در مورد یم ییپرورش استثناوآموزش زمانسا

 است  یبا دفتر مدارس خارج از كشور الزام

 یر واحد آموزشـ یج برعهده مدیامتحانات و اعالم به موقع نتا رایت حسن اجیمسئول -48ماده 

 یتواند اوراق امتحانیدر صورت لزوم م استان ییپرورش استثناوت آموزشیریاست  مد

اوراق  ینیكـه در بـازب  ینظر قرار دهـد  در صـورت  دیو تجد یح شده را مورد بررسیتصح

طـور  ن نمره مالك عمل خواهد بود و موضـوع بـه  یابد، آخریر ییتغـ یآمـوزنمره دانش

 رسد یآموز مربوط مبه اطالع معلم و دانش یكتب

نمـره   ماه انجام شود وپس از آبانپایانی هر سال  اوراق امتحانات ینیكه بازبیصورت در - تبصره

 یعـال رایشـو  نیون معـ یسـ یبـه كم  یریگمیتصمبرای  ابد مراتبیر ییتغ یآموزدانش

 .شودیپرورش ارجاع موآموزش

ر یمـد  توسـط كتبـاً   ،ان هر نوبتیتا دو هفته پس از پا حداكثر پایانی جه امتحاناتینت -49ماده 

 .شودیاو اعالم م یا ولیآموز به دانش یواحد آموزش

جـه  یروز پـس از اعـالم نت   3 حـداكثر  یانیـ نمـرات امتحانـات پا  مهلت اعتـراض بـه    - 51ماده 

اسـت   موظـف  یر واحـد آموزشـ  یمـد  یدر امتحانات داخل باشد یامتحانات آن نوبت م

ص یا به تشـخ یار مصحح مربوط و یدنظر در اختیمعترضان را جهت تجد یاوراق امتحان

ار دهـد  نمـره   همان درس قـر  معلمانگر از ینفر دکی ار مصحح مربوط ویخود در اخت

 ،كننـده  دنظریا مصحح مربوط و تجدیمصحح مربوط و  یامضا دنظر شده بایورقه تجد

 یمعلّم سوم واجد شرط قطعـ رأی  نظر،شود  در صورت اختالفین مییحسب مورد تع
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 ان مهلـت یـ پا پـس از  روز 3 مـدت ظـرف   حداكثرد یدر هر صورت با ست االجراالزم و

 .ن برسدجه به اطالع معترضایاعتراض نت

دنظر یـ و تجدقابـل اعتـراض    ،شـفاهی های و درس (یركتبی)غ یعملهای نمرات درس - تبصره

 .است یباشند و نمره اعالم شده قطعینم

 یشش ماه در واحد آموزشـ  مدتهب یدوره تابستان و نوبت دوم یانیاوراق امتحانات پا - 51ماده 

 دفتـر امتحانـات،   و معلماننمرات ت سی  لشودیم امحاو سپس برابر مقرّرات  ینگهدار

 یآموزشـ  محسوب و بـه طـور دائـم در واحـد     یلیو جزء اسناد و مدارك تحص یصحاف

 شود یم ینگهدارمربوط حسب مورد 

 یروز قبـل از برگـزار  13تـا   یآموزا سرپرست دانشی یكه محل اقامت ولیصورت در - 52ماده 

دار نامـه عكـس  یتواند )با اخذ معرّفـ یز مآمودانش ،ابدیر ییغت یامتحانات دوره تابستان

موضـوع   تأییدمربوط و  یوره تابستاند یابیو نمره ارزش یمشخصات و مواد درس یحاو

همـراه داشـتن مـدارك     و استان ییاستثنا پرورشوآموزش مدیریت توسط یانتقال ول

ل محـ  اسـتان  ییاسـتثنا  پـرورش وآمـوزش  مـدیریت خود( به  یبر انتقال ول یالزم مبن

از  یكـ یدوره تابسـتانی  ، در امتحانـات  مـدیریت آن  ید مراجعه و با معرفیسكونت جد

 مـدیریت  تأییـد پـس از   یآمـوز ن دانشیچنهای شركت كند  نمره یآموزشهای واحد

 پـرورش وآمـوزش با هماهنگی مدیریت  ،دیحل سكونت جدم ییاستثنا پرورشوآموزش

ل یآمـوز قـبالً تحصـ   كـه دانـش   یاحـد آموزشـ  وبـه   جهت ابالغ ،قبلی استاناستثنایی 

گـر و بـا   یدهای به نمره توجهمذكور با  یشود تا واحد آموزشیارسال م ،كرده استیم

 .جه كندیر مقرّرات اعالم نتیت سایرعا

، رفتـار،  یاسالم نیت موازیاساس رعا آموز بربه هر دانش یلیدر هر نوبت سال تحص - 53ماده 

ت یـ اب، رعایـ ت حضـور و غ ی، وضـع یداشـت و نظافـت شخصـ   ت اصول بهیاخالق، رعا

 بـا  ان ویو مرب معلمان یده از سوی، حفظ اموال آن و گزارش رسیمقرّرات واحد آموزش

ک نمـره انضـباط   یـ  یر و معاونان واحـد آموزشـ  یمد توسط ،ینامه انضباطنییت آیرعا

 یحـد آموزشـ  م دفتـر وا یر تسلیمد یزنمرات مربوط خبت و با امضایر  رن و در بییتع

 .شودیم

 معـدل در  عنوان نمره سـاالنه محسـوب و  هو دوم ب اولن نمرات انضباط نوبت یانگیم -1تبصره 

 .شودیمنظور م یساالنه معادل دو واحد درس

  شودینظر گرفته نم در یواحد درس 26انضباط در محاسبه های تعداد واحد -2تبصره 
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  شودینظور نمنمره انضباط م یدر دوره تابستان -3تبصره 

در دوره متوسـطه   ژهیـ وهـای  ازیـ آمـوزان بـا ن  دانش یلینمونه اسناد و مدارك تحص - 54ماده 

ه و پس از همـاهنگی بـا   یته ،كشور ییپرورش استثناوآموزش زمان، توسط سا ایحرفه

 شود یابالغ م هااستاننظری و مهارتی به  پرورشوآموزشمعاونت 

م شـده و  یتنظـ  ان آبـان مـاه  ید حداكثر تا پایبا یلیات در هر سال تحصدفتر امتحان - 55ماده 

 تأییـد و پـس از   یاسـتان، بررسـ   ییپـرورش اسـتثنا  وت آمـوزش یرینده مدیتوسط نما

 مسدود شود 

دچـار مشـكل و    ا قبـل از آن یـ امتحانـات   یبرگـزار  زمـان در  یآمـوز چنانچه دانش - 56ماده 

ر یكه از طرف مـد  یمعتمد یتواند از منشیم ،دشود كه قادر به نوشتن نباش ایسانحه

 .استفاده كند شود،ین مییامتحانات تعبرای  یواحد آموزش

 یالت خـود را در مـدارس خـارج   یاز تحصـ  یه قسمتویژه كهای آموزان با نیازدانش - 57ماده 

 ایـ مطابقـت نـدارد و    ایحرفه هتوسطمدوره كه برنامه آن با برنامه آموزش  اندگذارانده

نداشـته   ،آنان را مشخص كنـد  یالت خارجیزان تحصیكه م یلیچگونه مدرك تحصیه

از  یآنان در اخـر حـوادخ   یلیاز مدارك تحص یكه بخش یآموزانن دانشیباشند و همچن

و  یسـن ط رایش به توجه با ،رفته باشد نی    از ب و یسوزل، زلزله، جنگ، آتشیل سیقب

 مـدیریت  یمراجـع مربـوط و معرفـ    تأییـد و  یكتبتوانند با درخواست یخود م ییتوانا

ه یــكل كــه از یلیه تحصــیــن پایــیدر امتحــان تع ،اســتان ییاســتثناپــرورش وآمــوزش

 ین نوبـت رسـم  یاولـ در  ،دیـ آیعمـل مـ  ها سوم بیا دوم ی اوله یمربوط به پاهای درس

ــا ســایامتحــان ــر شــر دانــشی، همــراه ب  زمانســا توســطكــه ای هنامــوهیآمــوزان براب

ه یـ كلدر  یشـركت كننـد و در صـورت قبـول     ،شودیم ابالغاستثنایی پرورش وموزشآ

مجـاز  ط رایش ریت سایشود و با رعایصادر م آنانبرای  یه مدرك قبولیهر پاهای درس

 .خواهند بود ویژههای آموزان با نیازدر واحد آموزشی دانش لیبه ادامه تحص

هـای  كشـور  ر كشـورها و پناهنـدگان از  یشدگان از سـا ران، راندهیم ایمق یافراد خارج - تبصره

 .باشند وزارت كشور تأییداجازه اقامت مورد  راید دایبا ،رانیبه ا یخارج

هـر  هـای  واحـد  ان نوبت دوم، تعدادیآموز در پاساالنه هر دانش معدلمحاسبه برای  - 58ماده 

دست آمده هبهای ضربشود و مجموع حاصلینمره ساالنه آن درس ضرب م درس در

ا یـ  یقبـول  )اعـم از  نمـره  هـا آنبرای  آموز درآن سالدانش كهی هایواحد كلتعداد  بر

 .شودیم میتقس ،داشته است افتی( دریمردود
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دوره  یامتحـان  ، نمـرات یوزان در دوره تابسـتان آمـ سـاالنه دانـش   معدلمحاسبه برای  -تبصره 

  شودیگرفته م معدلپس نمرات ساالنه محسوب و س جایبه یتابستان

وزارت هـای  نامـه وهیشـ  برابـر  ،یقانون اساس مذكور در ینیدهای تیآموزان اقلدانش - 59ماده 

ن درس یـ و نمره ا شركت خواهند كرد مات خاص خودیامتحان تعل پرورش دروآموزش

آمـوز بـه   ل دانـش یـ صـورت تما  ضـمناً در  شـود  یم قرآن( و ینیمات دی)تعل نیگزیجا

  بود نخواهد یشركت وبرای  یمنع یاسالم ینیمات دیامتحان تعل ت درشرك

و  یامتحـان  تخلّفـات  بـه  یدگیرسـ  نامهنییمتخلّفان در امتحانات برابر آ ایمتخلّف  با - 61ماده 

 .حسب مورد رفتار خواهد شد یبه تخلّفات ادار یدگیقانون رس

ها قبـول  درس ک ازیدر هر  یآموزدانشنوبت دوم،  یانیامتحانات پا یپس از برگزار - 61ماده 

آن درس  یدر هـر درس كمتـر از نصـاب قبـول     یشود كه نمـره سـاالنه و  یشناخته م

 .نباشد

، هـا درس ایـ درس  در را یقبـول ط رایشـ  امتحانات نوبت دوم كه پس از یآموزدانش - 62ماده 

 شركت كند انیدر دوره تابست هادرس ایامتحانات همان درس  در تواندیم ،احراز نكند

 تابسـتانی  هر دورد یوهای درس از کیهر نمره كه شودیقبول شناخته م یصورت در و

 .نباشد ینصاب قبول از كمتر

 ن در امتحاناتیبیت غایوضع

نمـره   ،باشـد  رموجّه داشتهیبت غیهر نوبت غ یانیدر امتحان پا یآموزچنانچه دانش - 63ماده 

 ین مـوارد یشود و در چنـ یدر آن درس صفر محسوب ماو در آن نوبت  یانیامتحان پا

اهه یمـوردنظر در سـ  هـای  درسبـرای   آن نوبـت  یانیـ نمره پا به جایب )غ( یكلمه غا

ب به منزله صفر خواهد بود و چنانچه یكن در محاسبات كلمه غایشود لید مینمرات ق

 ید، نمـره و مستمر( باشـ  یابی)ارزش ینمرات كالس رای، دامادهن یآموز مشمول ادانش

 .آن نوبت منظور خواهد شدبرای  ن نمراتیاحتساب ا مذكور باهای ا درسیدر درس 

 بت موجّهیغ یا چند ماده درسیک یدر  اولنوبت  یانیدر امتحان پا یآموزاگر دانش - 64ماده 

 اولنوبـت   یانیـ نمـرات پا  بـه جـای   ینوبـت دوم و  یانینمرات امتحان پا ،داشته باشد

 .شودیز منظور میربوط نمهای درس

 كـه ی هـای از درس یا هـر دو نوبـت برخـ   یـ در امتحانات نوبت دوم  یآموزاگر دانش - 65ماده 
ا یـ نوبـت دوم   یانیـ نمـره پا  بـه جـای  بت موجه داشـته باشـد،   یغ ،نتخاب نموده استا

د یـ آمـوزان با ل دانـش یـ ن قبیـ شـود  ا یب موجّه درج مـ یو دوم كلمه غا اولهای نوبت
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بـرای   طور مجدد انتخاب كنند هبرابر ضوابط ب یدوره تابستانر مانده را دیباقهای درس
 .شودین روال اقدام میز به همین ین موجّه دوره تابستانیبیغا

آن  ،موجّه داشـته باشـد   بتیها غه درسیكلدر امتحانات نوبت دوم  یآموزدانش اگر - 66ماده 
نـام در دوره  مجـاز بـه خبـت    و شـود یب مـ محسو یلیوقفه تحص اوبرای  تحصیلی سال

ر مدارك یحات الزم در كارنامه و سایاست توض یباشد  ضرورتابستانی همان سال نمی
 .د شودیآموز قدانش یلیتحص

ـا عـذر موجّـه غا    یتابستان ان دورهیا پایدر امتحانات نوبت دوم  یآموزاگر دانش - 67ماده   در ،ب باشـد یـ ب
ـا دو هفتـه پـس از     حـداكثر مجاز است  یآموزش ر واحدیموز، مدآدانش یصورت درخواست ول ت

 .عمل آوردهت ضوابط امتحان بیمربوط با رعاهای ا درسین امتحان از درس یآخر

آمـوزان  سؤال دانش ،شودیصورت هماهنگ برگزار مبه هاآنكه امتحان ی هایدر درس -تبصره 
  بود صورت هماهنگ خواهدن ماده بهیا مشمول

مسـتمر   یابیبـت موجّـه نمـره ارزشـ    یل غیـ به دل یلیدر سال تحص یآموزاگردانش - 68ماده 
مسـتمر   یابین نمـره ارزشـ  یگزیدر آن نوبت جا یو یانیپا یابینمره ارزش ،نداشته باشد

 .شودیزنمرات خبت میمعلّم مربوط در بر  ر توسطن نمره یشود و ایم

آمـوز در  دانـش  ومـدارك ارائـه شـده از طـرف     لیبت موجّه براساس دالیص غیتشخ - 69ماده 
 مدرسه خواهد بود  رایبا شو ،امتحانات

 یلیالتحصط فارغرایش

 :شود كهیل شناخته میالتّحصفارغ یآموزدانش -71ماده 

( یدرس واحد 26 حداقله در رشته مربوط )توسطدوره م یدرسهای ه واحدیكلدر  الف(
 .قبول شده باشد

 .باشد 13حداقل یو كل معدل ب(

، یعنوان درسـ  0در  حداكثر ،رشته مربوطهای از مجموعه درس یآموزچنانچه دانش - تبصره
 ،باشــد 13 حــداقلز یــن یو كــل معــدل شــتر باشــد ویو ب 7 ین نمــره درس ویآخــر
مهـارتی و كـارورزی(   های مهارت )درسهای دارداستانشود  یل شناخته میالتّحصفارغ

 د شویمشمول این تبصره نم

تعـداد   ،ایحرفه هتوسطان دوره میآموز در پانمرات هر دانش كل معدلمحاسبه برای  -71ماده 
ضـرب   (یا دوره تابسـتان یـ رفته شده آن درس )ساالنه یهر درس در نمره پذهای واحد
هـا  ن درسیـ اهـای  دست آمده بر مجموع واحـد هبهای ضربشود و مجموع حاصلیم

زان یـ ز به میمربوط به انضباط نهای تعداد واحد كل معدل شود  در محاسبهیم میتقس
 .شودیواحد لحا  م 6



    071ای   نامه ـ آموزشی دوره متوسطه حرفهآیین

 

 26 حداقل) ایحرفه هتوسطدوره م یدرسهای واحد تمامیكه موفّق به گذراندن  یآموزه دانشب -72ماده 
ـا رعا  ،انضباط( شودهای واحدبدون احتساب  یواحد درس ـا یـ ب ان یـ نامـه پا یر ضـوابط گواه یت س
 .شودیپلم( اعطا می)د ایحرفه هتوسطدوره م التیتحص

 استثناییپرورش وآموزش زمانسا توسط ایحرفهه توسطالت دوره میان تحصینامه پاینمونه گواه -تبصره 
كمیسـیون معـین    بیه و پـس از تصـو  یـ ته ،یلیتحصـ  یابیارزش سنجش و كلبا هماهنگی اداره

 .واهد شدابالغ خ هااستانبه پرورش وآموزش یعالرایشو

ن یدهند و همچنـ ین دوره را از دست میل در ایادامه تحصط رایش كه یآموزاندانش -73ماده 
آموزانی كه پس از پنجمین سال تحصـیلی در ایـن دوره موفـق بـه اتمـام كلیـه       دانش

عنوان داوطلـب آزاد در ایـن دوره ادامـه تحصـیل دهنـد       د بهنتوانمی ،شوددروس نمی
نامـه  ینین قبیل افراد براساس مفاد این آیابی پیشرفت تحصیلی اانتخاب واحد و ارزشی

 گیرد:با رعایت مقررات زیر انجام می مربوط وهای و شیوه نامه
آموزان نامه كه ناظر بر تحصیالت ضمن سال دانشهایی از این آیینمواد و تبصره -الف 

  شود است شامل داوطلب آزاد نمی

 شود بان آزاد منظور نمیداوطلبرای  نمره انضباط -ب 

كارورزی و تربیت بدنی معاف هستند لیكن باید های داوطلبان آزاد از گذراندن درس -ج 
 انتخاب كرده و بگذراند  یانتخابهای فوق از درسهای معادل درس

انجـام   یصـورت داوطلـب آزاد صـرفاً در منـاطق    بـه  یامتحان دروس مهـارت  یبرگزار -74ماده 
 آموزشی آن منطقه موجود باشد های وس رشته موردنظر در واحدشود كه درمی

 ایحرفـه آموزشی متوسـطه  های نام و برگزاری امتحانات داوطلبان آزاد در واحدخبت -75ماده 
 انجام خواهد گرفت 

نامـه، بخشـنامه و   مطابق بـا آیـین   ،نامه قید نشده استسایر مواردی كه در این آیین -76ماده 
 خواهد بود  پرورشوآموزشجاری های دستورالعمل

♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦ 
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 یباع خارجتس مدارس اینامه تأسآیین
 26/73/7086 خیتار 7782/723 شماره ابالغ ـ 22/8/7086خیتار 700 مصوب جلسه

هـای  نامـه مدارسی هستند كه بر اساس قرارداد یا موافقت ،مدارس مخصوص اتباع خارجی - 1ماده 

و یـا بـر اسـاس درخواسـت      هـا هوری اسالمی ایران با سایر دولـت فرهنگی بین دولت جم

خارجی در ایران به عنوان مؤسس با موافقت وزارت امور خارجه و تصـویب  های سفارتخانه

 شوند تأسیس میمتقابل  عملموافقت با شرط  به 1پرورشوعالی آموزشرایشو

كشـور متقاضـی بـوده و مجـاز بـه       این مدارس مخصوص تعلیم و تربیت فرزندان اتباع -2ماده 

 ر كشورها نیستند ینام از فرزندان اتباع ایرانی و ساخبت

سـال در صـورت درخواسـت     3پرورش مجاز است حداكثر تـا مـدت   ووزارت آموزش -1تبصره 

آمـوزان آنـان در مجتمـع    ل دانـش یران مدرسـه ندارنـد و تحصـ   یـ كـه در ا ی هایكشور

خارجه نسـبت بـه صـدور مجـوز     هماهنگی وزارت امور ست، بایر نیذپامكان یالمللنیب

 ن مدارس اقدام كند یها در انام از آنخبت

ط رایشـ  گونه مدارس، در صورت داشـتن نیل در ایتحص یمتقاض یرانیفرزندان اتباع ا -2تبصره

پرورش مجاز خواهند بود پس از وآموزش یعالراین شویون معیسیص كمیر به تشخیز

 ل خود ادامه دهند:ینام و به تحصخبت ،دارس مذكوردر م یموردرأی  اخذ
  اقامت دائم در خارج از كشور باشد رایآموز دان دانشیوالد -الف

  ل كرده باشدیتحص یخارج یآموز در نظام آموزشدانش -ب

  باشد یران موقتیدر ا یآموز و خانواده واقامت دانش -ج

 سر نباشد یم یالمللنیآموز در مدرسه بل دانشیامكان ادامه تحص -د

بایسـت تقاضـای كتبـی خـود را بـا ذكـر دوره       مـی  متقاضی تأسیس این قبیل مدارس -3ماده

ل دهد تا پس از یخارجه تحو محل تأسیس مدرسه به وزارت امور جنسیت و تحصیلی،

پـرورش ارسـال شـود  وزارت    وتأیید وزارت مـذكور جهـت بررسـی بـه وزارت آمـوزش     

مجـوز   مذكور را جهت صدور یتقاضا مدارك و تأیید، رسی وبر پرورش پس ازوآموزش

 كند یارسال مپرورش وعالی آموزشرایشوتاسیس به دبیرخانه 

                                                                                                                                              
 المللی واگذار شده است این وظیفه به كمیته مدارس اتباع خارجی و بین 1
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صادر خواهد شد   پرورشومجوز تأسیس برابر نمونه بر  ضمیمه توسط وزارت آموزش -4ماده 

  مؤسس موظف است این اجازه نامه را در محل مناسبی در دفتر مدرسه نصب كند

سـال نسـبت بـه    مؤسس باید پس از اخذ مجوز تأسـیس، حـداكثر ظـرف مـدت یـک      -5ماده 

ضوابط و مقرراتی كه در مـورد تهیـه و    نامه وینیاندازی مدرسه با رعایت مفاد این آراه

اقـدام نمـوده و    ،شـود پـرورش ابـالغ مـی   وتجهیز فضای آموزشی توسط وزارت آموزش

 پرورش اعالم كند واه كتباً به وزارت آموزشگزارش آن را حداكثر ظرف مدت یک م

اندازی مدرسه نكند، مجوز تأسـیس ملغـی   چنانچه مؤسس در مدت مقرر اقدام به راه -1تبصره

 نامه خواهـد یناین آی 0اده شده و صدور مجدد آن مستلزم رعایت مراحل مندرج در م

 بود 

س، نسـبت  یدور مجوز تأسـ پرورش موظف است پس از شش ماه از صووزارت آموزش -2تبصره

 اقدام كند  یاندازشرفت راهیافت گزارش از پیبه در

مگر آنكـه قـبالً موافقـت     ،اقدام كند تواند نسبت به انحالل مدرسه رأساًمؤسس نمی -3تبصره 

 پرورش را اخذ كرده باشد ووزارت آموزش

 رقابل انتقال است یمجوز صادره غ -4تبصره 

ر مكان مدرسه منوط بـه موافقـت وزارت امـور خارجـه و     یییا تغتأسیس شعب جدید و  -6ماده

 پرورش خواهد بود ووزارت آموزش تأیید

ساعت از برنامه درسـی هفتگـی خـود را بـه آمـوزش زبـان        4ن مدارس باید حداقل یا -7ماده 

ــ  ــات فرهنگ ــاع یفارســی و مطالع ــه توســط وزارت    یو اجتم ــاس ضــوابطی ك ــر اس ب

 اختصاص دهند  ،دشوپرورش تعیین میوآموزش

تأمین معلم  مناسب و یدرس یزیرپرورش موظف است نسبت به برنامهووزارت آموزش -تبصره

 موردنیاز اقدام كند 

ــاده ــ  -8م ــت و اج ــو    رایرعای ــوبات ش ــران و مص ــالمی ای ــوری اس ــوانین جمه ــالی و رایق ع

 یامـ ن مـدارس الز یـ پـرورش در ا وابالغ شده از سوی وزارت آمـوزش های دستورالعمل

 است 

پـرورش تعیـین   ول مدارس به پیشنهاد مؤسس و با موافقت وزارت آموزشین قبیمدیر ا -9ماده

 شود می
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مشخصـات   ،مدیر مدرسه موظف است حداكثر یک ماه پس از شـروع سـال تحصـیلی    -11ماده 

گونه مدارس را به صورت مكتـوب بـه   آموزان شاغل به تحصیل در اینكاركنان و دانش

 ش و پرورش ارسال دارد وزارت آموز

ت ضـوابط و  یـ مدیر مدرسه در كلیه امور مدرسه مسئولیت دارد و موظف است بـا رعا  -11ماده 

 كند  یپرورش همكاروژه با بازرسان وزارت آموزشیوبه یمقررات ابالغ

الزم اسـت مراتـب را بـه     ،چنانچه در مواردی مؤسس قصد تغییر مدیر را داشته باشـد  -12ماده

در این صورت مؤسس موظف اسـت حـداكثر ظـرف     ،پرورش اعالم كندووزشوزارت آم

 كند  یپرورش معرفومدت یک ماه مدیر جدید را جهت اخذ موافقت به وزارت آموزش

پرورش اسـت و  ومدارس اتباع خارجی از وظایف وزارت آموزشهای نظارت بر فعالیت -13ماده 

 ،امـور  رایمنظور نظارت بـر حسـن اجـ    تواند بهوزارت مذكور در صورت صالحدید می

استقرار در هر یک از این مدارس تعیـین و منصـوب نمایـد  وزارت    برای  راهای نمایند

ــر   پــرورشوآمــوزش موظــف اســت گــزارش دو ســاالنه عملكــرد ایــن مــدارس را براب

 ارائه كند  پرورشوآموزشعالی رایدستورالعمل دفتر مدارس خارج از كشور به شو

پرورش حق اصالح و یا رد كـردن هرگونـه برنامـه، منـابع آموزشـی و      ووزارت آموزش -14ماده 

 ها و منافع ملی جمهوری اسالمی ایران را دارد محتوای كتاب درسی مغایر با ارزش

علمـی، تفریحـی   های دها، اردوها و گردشیآموزان در بازددانش یشركت دسته جمع -15ماده 

آمـوزان  دانـش  یپرورش و رضـایت كتبـی اولیـا   وموزشبا درخواست مدرسه از وزارت آ

 بالمانع است 

عمـل  خارجه بـه  امور الزم را با وزارتهای یهماهنگ است موظف پرورشوآموزش وزارت -تبصره

 آورد 

هـا توسـط   در صورت درخواست آنمدارس  نیآموزان ادانشصحت مدارك تحصیلی  -16ماده 

 بررسی، تأیید و یا ارزشیابی خواهد شد  پرورش برابر مقرراتووزارت آموزش

رعایت آن بخش از تعطـیالت رسـمی جمهـوری اسـالمی ایـران كـه از سـوی وزارت         -17ماده

 ن مدارس الزامی است یابرای  ،شودآموزش و پرورش تعیین می

نامه از سوی مـدارس اتبـاع خـارجی، مراحـل ذیـل از      ینن آییمفاد ا در صورت نقض -18ماده 

 پرورش قابل اجرا خواهد بود:وآموزشسوی وزارت 
 تذكر كتبی به مدیر مدرسه جهت اصالح و رفع نواقص؛ -1

 ارائه گزارش كتبی به مؤسس؛ -2
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توجهی به تذكر كتبی داده شده جهت گزارش به وزارت امور خارجه در صورت بی -0

 ؛نظرو اعالم یریگیپ

تصمیم مقتضی و  جهت اتخاذرش پرووآموزشعالی رایارائه گزارش به دبیرخانه شو -4

 ت مدرسه یدر صورت لزوم لغو مجوز فعال

سـال پـس از تصـویب    مدارس اتباع خارجی موجود موظفند حداكثر ظرف مدت یـک  -19ماده 

 نامه وضعیت خود را با مفاد آن تطبیق دهند یناین آی

مصـوب جلسـه    نامـه تاسـیس مـدارس اتبـاع بیگانـه     ینیـ از تاری  ابالغ این مصوبه، آ -21ماده 

لغو و بال اخر  11/2/32پرورش مور  وعالی آموزشرایدویست و چهاردهمین جلسه شو

 شود اعالم می

♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦ 
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 رانیا یاسالم یجمهور

 پرورشوآموزشوزارت 

 شماره

  :یتار

در  پـرورش وآموزش یعالرایب شویو تصو یس مدارس اتباع خارجینامه تأسینبه استناد آی

/ واحد یک باب مجتمع آموزشیس یله مجوز تأسینوسی                    مور                         ، بد جلسه

                     در اســـتان/ شـــهر                      توســـط  یلیتحصـــهـــای در دوره/ دوره یآموزشـــ

 شود یسفارت                                صادر م

 3و امكانـات الزم برابـر مـاده    ط رایشـ  مدرسـه منـوط بـه فـراهم آوردن     یانـداز صدور مجوز راه

 باشد ینامه فوق توسط مؤسس مینآی

 

ركل دفتر مدارس خارج از كشوریمد  

 



    085نامه ـ آموزشی دوره راهنمایی آموزش از راه دور   آیین

 

 آییننامه آموزشی دوره راهنمایی تحصیلی آموزش از راه دور به شیوه نیمسالی واحدی7
 20/8/7088خ یتار 8/72206/723غ ـ شماره ابال 28/8/7087تاریخ  783 مصوب جلسه

 (یلیها و مقررات تحصون اساسنامهیسیدر كم تأیید)بررسی و 

 مقدمه
، 26/6/67تـاری    ،پرورشوآموزش یعالراین جلسه شویمصوبه هفتصد و هشتادم رایدر اج

ه كه بـ « یواحد یسالنیموه یشآموزش از راه دور به یلیتحص ییراهنما دوره» ینامه آموزشنییآ
 باشد:یر میشرح زده است، بهیرس یلیها و مقررات تحصون اساسنامهیسیكم تأیید
 اتیـ كل اولفصل 

 آمـوزان واجـد  ل دانـش یادامـه تحصـ  بـرای   آموزش از راه دور یلیتحص ییراهنما دوره -1ماده 

ن یـ پـرورش و مطـابق مـواد ا   وآموزش یعالرایر، بر اساس اهداف مصوب شویزط رایش

 شود:یآموزش از راه دور اجرا م یمراكز مجر نامه درنییآ

                                                                                                                                              
به مؤسسـه   03/0/1060 یتار 1236/123به شماره ابالغ 23/12/1062 یتارشورای عالی  733مصوبه جلسه به استناد 1

پرورش وپرورش و با هدف توسعه آموزشوزارت آموزشت ضوابط و مقررات ویشود با رعایآموزش از راه دور اجازه داده م

( در یرحضـور یو غ یحضـور مـه ینهـای  دور )آمـوزش آمـوزش از راه  یمراكـز مجـر   یاندازس و راهیكشور، نسبت به تاس

، در داخـل و خـارج از كشـور و بـا     یردولتـ یو غ یصورت دولتبه یدانشگاهشی، متوسطه و پیلیتحص یراهنمایهای دوره

 د یپرورش اقدام نماووزارت آموزش یو همكار ینگهماه

 یعـال یب شـورا یتصـو ه كنـد و بـه   یـ ن مراكـز را ته یـ ا یـی و اجرا یآموزشهای نامهنییـ مؤسسه موظف است آ1تبصره 

 پرورش برساند وآموزش

ت مصـوبات  یـ و رعا یآموزشـ  یزیـ رسازمان پـژوهش و برنامـه   ین مراكز با همكاریا یها و منابع آموزشـ برنامه2تبصره 

 ه و اجرا خواهد شد یپرورش تهوآموزش یعالیشورا

عـالی  ، شـورای 20/6/1066  یتـار  6/12236/123بـه شـماره ابـالغ     26/6/1067  یتار 763به استناد مصوبه جلسه -1

بـه   واحـدی آمـوزش از راه دور از شـیوه سـالی     یلیتحص یینامه آموزشی دوره راهنمادارد آیینپرورش مقرر میوآموزش

صـورت آزمایشـی اجـرا    سال بـه  2به مدت  1067ـ66سال دوم سال تحصیلی سالی واحدی تغییر یابد و از نیمشیوه نیم

ها و مقررات تحصیلی ابالغ خواهـد شـد    شود  اصالحات موردنیاز متناسب با این تغییر پس از تأیید كمیسیون اساسنامه

نامـه فـوق در   ، استمرار اجرای آیـین  17/2/1022مقررات تحصیلی تاری   ها وكمیسیون اساسنامه 263به استناد جلسه 

 به تایید رسید    1022-20سال تحصیلی 

 نامه آموزشی قبلی خواهند بود آموزان فعلی مراكز مذكور در سال تحصیلی جاری تابع آیینتبصره ـ دانش

  نامه اعمال گردیدییندر این آ 26/6/1023عالی تاری  شورای 642اصالحیه مصوب جلسه  ضمنا
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روزانه به  یلیتحص ییراهنما دورههای ارائه آموزش مكانكه ا یمیالتعلالف( افراد الزم
 .وجود ندارد هاآن

روزانه را از دست  یلیتحص ییراهنما ل در دورهیتحصط رایش كه یآموزانب( دانش
 اند داده

 باشند ینامه منیین آیا 14مندرج در ماده خاص ط رایش رایكه دا یج( افراد

 فیتعار ـ2 ماده

اسـاس   اسـت كـه بـر    یحضورمهیو ن یرحضوریغهای آموزش آن دسته از :آموزش از راه دور
دوره  یاز موضوعات درس یا بخشیتمام برای  پرورشومصوب وزارت آموزشهای برنامه
و كـاهش   یداریا شنی یداریق دیطردروس از  یرید بر فراگیبا تاك یلیتحص ییراهنما

 رد یپذیدرس برحسب موضوع دروس انجام مهای كالسساعات حضور در 
ـ یهدا كالس هـای  روشارائـه  بـرای   ت كـه اسـ هـای  و مشـاور  یجلسـات آموزشـ   :یت آموزش

و ارزشـیابی   یریادگیـ ند رایمطالعه دروس و كمک به ف یزیرو نحوه برنامه یخودآموز
 شود یمر یدا ری و الكترونیكیصورت حضوبهتر به

هر درس برای  یتابستان ا دورهی یلیتحص سالنیم طولاست كه در ی : كالسرفع اشكال كالس
درسـی   اشـكاالت  آمـوزان دانـش تا  شودیم لیتشك و یا الكترونیكی یصورت حضوربه

 ند یرفع نما خود را

 ک درس مشـترك یـ  حداقل ،هم با كه شوداطالق می آموزاناز دانش گروهیبه همدرس: گروه
زیرنظر مـدیر مركـز آموزشـی در یـک محـل حضـور        مطالعه درس خودبرای  داشته و
  یابندمی

 معلـم  توسـط  یآموزشـ  یبرنامه و محتـوا  تماماز آموزش است كه های ویش :یآموزش حضور
  شودیس میدر كالس تدر آموزاندانشبرای 

كـالس و   آمـوز در دانـش  حضـور  از آن بـا  بخشـــی  است كـه  یآموزش :یحضورمهیآموزش ن
  گیردآموزشی در خارج از كالس انجام میهای بخشی دیگر از طریق رسانه

آموز در كـالس درس و  بدون حضور دانش شود كهاطالق می یآموزشبه  :یرحضوریآموزش غ

 رد یپذیمانجـام  یآموزشهای رسانهق ـیاز طر

منظـور  از راه دور، بـه  آمـوزش ر نظر مركز مجـری  یكه زشود ی گفته میمكانبه  :كالس اقماری

تجهیز شده  ه شهرهایروستاها و حاشمتمركز آموزشی و پرورشی در ه خدمات نیمهارائ

 رد یگیبرداری قرار مو مورد بهره



    087نامه ـ آموزشی دوره راهنمایی آموزش از راه دور   آیین

 

ی هـای دسـته از آموختـه  آن ركـز، خارج از مهای منظور از آموخته :ركزخارج از مهای آموخته

پـرورش اعـالم   وكه آموزش یقیبه طر یآموزش آموز در خارج از مركزشكه دان هستند

 ین برنامـه درسـ  یعنـاو  از یا تعـداد یـ ک یـ آموزد و از نظر محتـوا مشـابه   یم ،كندیم

  باشدیم

انـه  رایق شـبكه وب و  یـ كه از طر شودی گفته میهایمجموعه آموزشبه  :یكیآموزش الكترون

 شود یم هئراا offline یا onlineصورتهب

بـرای   مـواد آموزشـی و ارزشـیابی    كـه  شـود اطـالق مـی  ی هـای آموزش به :ای هآموزش مكاتب

  شودآموزان ارسال و بازخورد آن دریافت میدانش

با حفظ اهداف و فصـول و محتـوای كتـاب درسـی مربـوط بـا        است كه یبكتا خودآموز: كتاب

تـا  شـود  یمـ ف یتـال  یآموزشـ ی هـا وهین شـ یتـر بـه آسـان   كرد آموزش از راه دور،یرو

  دیاقدام نما یریادگیو  از به معلم نسبت به مطالعهیآموز بتواند بدون ندانش

 ییاز قبیل راهنمـایی پیرامـون آمـوزش از راه دور، راهنمـا    های به كلیه خدمات مشاور مشاوره:

كـه مشـاوران در    یریزی درسی، مشـاوره تحصـیلی و تربیتـ   انتخاب واحد، برنامهبرای 

 شود دهند، مشاوره گفته مییركز انجام مم

شـود كـه در مركـز آمـوزش از راه دور بـا عضـویت مـدیر،        ی اطالق میرایبه شو مركز: رایشو

ان یـ و مرب اولیـا نـده انجمـن   ی، نماینـده معلمـان و نما  یتـ یترب یا مربیمعاونان، مشاور 

 نامه را به عهده دارد ین شده در آیینیشود و وظایف تعیتشكیل م

 یاددهیند رایر فیناپذییارزشیابی تحصیلی و تربیتی بخش جدا :یتیو ترب یلیتحص یابیرزشا

آمـوز در  ر رفتـار دانـش  ییها و تغو قضاوت در مورد آموخته یاست كه داور یریادگیـ 

 رد یپذیبراساس آن صورت م یو پرورش یآموزشهای ل به هدفیجهت ن

آمـوز جهـت   دانش یزان آمادگیاز م ینظور آگاهمبه یصیتشخ یابیارزش :یصیتشخ یابیارزش

 رد یگید توسط معلم انجام میس مطالب جدیشروع مناسب تدر

توسـط معلـم و   صورت مسـتمر  بهاست كه ی هایتیمجموعه اقدامات و فعال :ینیتكو یابیارزش

، در طول یریادگیـ  یاددهیند رایمنظور بهبود فكنندگان به یابیر ارزیو ساآموز دانش

هـای  ، آزمـون یف درسید كه شامل انجام تكالیآیعمل مبه یتابستان / دورهسالنیم ره

 یا گروهـ یـ  یصـورت فـرد  كـالس بـه   مرتبط با درس خارج ازهای تی، فعالیعملكرد

 یابیـ رفتار و خودارز یجیباز و مشاهدات تدرهای یابیو    ( ارزش یپژوهشهای تی)فعال

 باشد یم آموزدانش اولیاو نظر 
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از تمام  یتابستان / دورهسالنیمان هر یاست كه در پای هاییابیعبارت از ارزش :یانیپا یابیزشار

 د یآیعمل مبه یمواد درس یمحتوا

خـود   یریادگیـ زان یآموزان بتوانند درباره ماست تا دانش یطرایجاد فرصت و شیا ابی:یخودارز

 بپردازند  یابیبه قضاوت و ارز

ارزشیابی است كه طبق برنامه معین با همكاری مشترك كاركنان آموزشـی   خلی:ابی دایارزش

 شود ر مركز انجام مییو اداری مركز آموزش از راه دور، زیرنظر مد

ه شـده  یـ یكسـان ته های : ارزشیابی است كه طبق برنامه معین و با سئوالابی هماهنگیارزش

هایی كه زیرنظر مركز آمـوزش  حلمربوط و در م استانپرورش وكل آموزشتوسط اداره

 شود باشد، با نظارت مدیر مركز برگزار میاز راه دور می

 ییراهنمـا  ل در دورهیتحصـ ط رایشـ  كـه  1الف و ج ماده های آموزان موضوع بندانشد -3هماد

نامـه از  نیـی ن آیـ ت مقررات مندرج در ایبا رعاتوانند یمروزانه را دارا باشند،  یلیتحص

 گـردد یم نیتأم پرورشوآموزش وزارتق ینه آن از طریكه هزـ   گانرای لیامكان تحص

  شوندن مراكز برخوردار یدر ا ـ

ـ های آموزش، واحدهای یژگیو ـ فصل دوم ـ    ،یدرس ـ یطـول مـدت تحص ن و یاول، عن

 وسدر اولجد

 رایای واحدی و دسالنیممبتنی بر نظام  یلیتحص ییراهنما در دوره از راه دورآموزش  -4 هماد

 :استریزهای یژگیو

 یاقمارهای كالسو  یبا كاهش ساعات حضور در مراكز آموزشدروس آموزش  الف(

 شود یانجام م یرحضوریو غ یحضورمهیوه نیبه ش هاحسب موضوع درس

 شود یاجرا م یتابستان ا دورهی یلیتحص سالنیم ها در طولآموزش درس (ب

ها ر درسیبر سا یریدر هر درس تاخ یا مردودی یبولو ق استارزش هر درس مستقل  ج(

 ندارد 

آن درس مشخص های بر اساس تعداد واحد یریگر هر درس در معدلیزان تاخیم د(

 شود یم

 استفاده شود از مشاور د یبا آموزاندانش یتیو ترب یلیتحص ییت و راهنمایمنظور هدابه (ـه

برابر  ایمكاتبهو  یكیلكترون، ایحضورهای شیوهآمـوزان از دانش ینیارزشیابی تكو در و(

 شود آموزش از راه دور استفاده میهای دستورالعمل

 شود ریزی و اجرا میبرنامه آموزاندانشبرای  و رفع اشكال یت آموزشیهداهای كالس ز(



    081نامه ـ آموزشی دوره راهنمایی آموزش از راه دور   آیین

 

 132 در مراكـز آمـوزش از راه دور   یلیتحصـ  ییراهنمـا  دوره یدرسـ های تعداد واحد - 5ماده 

 1باشد یم وستیپ اولجد برابر یواحد درس

هر  یو رفع اشكال( به ازا یت آموزشیهداهای كالس) یزان ساعات آموزش حضوریم - 6ماده 

 ساعت است  6حداقل  ی/ دوره تابستانسالنیمآموز در طول هر دانش یواحد درس

هر  یحضورهای عات آموزش، سات سقف كلیتواند با نظر مشاور و رعایر مركز میمد -تبصره 

از یـ آموز انتخاب شده اسـت، بـا توجـه بـه ن    را كه توسط دانش یتابستان / دورهسالنیم

 ا كاهش دهد یش یاز دروس افزا یبرخ

 یلیتحص ییراهنما دوره یمواد درس محتوا و همانند ،ن دورهیدر ا یمحتوا و مواد درس - 7 ماده

 شود یارائه موزش از راه دور مرسوم آمهای وهیدر قالب شروزانه 

 16ک بـه مـدت   یـ و هـر   سـال نیمبه صورت دو  یلیدر هر سال تحص یآموزش برنامه - 8ماده 

 شود یهفته اجرا م 13به مدت  یتابستان ک دورهیهفته و 

هـا اختصـاص   هفته بـه آمـوزش درس   6 یتابستان هفته و در دوره 13 سالنیمدر هر  - تبصره

ج و یاعـالم نتـا   ،یارزشـیاب  یبرگـزار برای  یو دوره تابستان سالنیمهر مانده یو باق رددا

 شود یمنظور م یتابستان ا دورهی یبعد سالنیمد مقدمات یتمه

 یتابسـتان  و در دوره یواحـد درسـ   16توانـد حـداكثر   یمـ  سـال نیمآموز در هر دانش - 9ماده 

  ر ضوابط انتخاب كندیت سایرا با رعا یواحد درس 6حداكثر 

ـ یانتخاب نما یواحد درس 14، حداقل سالنیم، در هر موظفندآموزان دانش -1تبصره  كن یند؛ ل

 ند یانتخاب نما یواحد درس 6توانند حداقل یخاص با نظر مشاور مط رایش در

ـاور مركـز   ط رایش و یا در یتابستان ا دورهی سالنیمن یآموز در آخردانش -2تبصره  خاص با نظر مدیر و مش

 انتخاب كند  یدرسهای عالوه بر سقف واحد یدرس واحد 6اند حداكثر تویم

 یالزامـ  یها مطابق جـدول مـواد درسـ   از درسینشیپ تی، رعایدرس در انتخاب واحد -11 ماده

 است 

كـه   یتابسـتان  ا دورهیـ  سـال نـیم ) یتابسـتان  ا دورهیـ  سـال نیمن یآموز در آخردانش -1تبصره 

مانده را درحد سقف مجـاز  یباقهای ه درسید( مجاز است كلل شویالتحصتواند فارغیم

 از انتخاب كرده و بگذراند ینشیت پیبدون رعا

                                                                                                                                              
مصـوب جلسـات    همانند عناوین مورد عمل در مدارس عادی ،عناوین مواد درسی دوره اول متوسطه آموزش از راه دور 1

 خواهد بود  12/0/1020تاری   626و  20/2/1022تاری   663



011      مجموعه مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش 

 

كسـب كـرده اسـت مجـدداً      یقبـول  را كه قبالً نمـره ی هایواند درستیآموز نمدانش -2تبصره 

 د یانتخاب نما

 ناممقررات ثبت ـفصل سوم 

ـ یـ آمـوز  دانش نام و انتخاب واحد توسطخبت -11ماده  صـورت  بـه  یو ینـده قـانون  یا نمایـ  یا ول

 شود یانجام م یرحضوریا غی یحضور

ک ماه پـس  یحداكثر  یستید، باینماینام مخبت یرحضوریصورت غكه به یآموزدانش -تبصره 

نـام  ، خبتتأییدو  ینام، مدارك خود را به مركز ارسال دارد تا پس از بررس  خبتیاز تار

 ردد گ یتلق یقطع یو

 دو هفتـه آموزان در مراكز آموزش از راه دور حداكثر تـا  نام و انتخاب واحد دانشخبت -12 ماده

 ،ک هفتـه پـس از شـروع دوره   یـ حداكثر  یتابستان و در دوره سالنیمپس از شروع هر 

 ابد ییادامه م

نامه یر معرفاند با صدوكه عذر موجه داشته ین شده از افرادییتع زماننام پس از خبت - تبصره

 محل مجاز است  پرورشوتوسط اداره آموزش

ر مقـررات بالمـانع   یت سـا یـ ل داشته باشد بـا رعا یكه ترك تحص یآموزنام دانشخبت -13ماده 

 است 

ا یـ و  سالنیمهر  یل در مراكز آموزش از راه دور در ابتداینام و تحصحداقل سن خبت -14 ماده

سـال تمـام    17و  16، 13ب حـداقل  یـ وم و سوم به ترت، داوله یپابرای  یتابستان دوره

ن مـذكور  یچنانچـه كمتـر از سـن    1مـاده  الف و ج های بندآموزان موضوع دانش  است

 در صورت:باشند  داشته

 تأییداستفاده از این بند منوط به راه ) ی، دورینداشتن به واحد آموزش یدسترس الف(

 ( باشدیم یپرورشویارائه خدمات آموزش كانمبر عدم ا یپرورش محل مبنواداره آموزش

 شوند ینام مو خبت ییپرورش شناساوق اداره آموزشین بند از طریآموزان مشمول ادانش

توانند از مفاد بند یمربوط مهای نهیآموزان خارج از كشور در صورت پرداخت هزدانش

 ند یمذكور استفاده نما« الف»

ندارند را  تحصیل در دوره راهنمایی تحصیلی روزانهط یراش آموزانی كهدانش ب(

 ل دهند یصورت داوطلب آزاد ادامه تحصا بهی بزرگساالنتوانند در مدارس یم

 مدارك)العالج خاص، و صعب یماری، بیت جسمیمعلول رینظ یخاصط رایش داشتن ج(

پرورش وره آموزشصالح در ادایمراجع ذ تأییدالزم است به  یماریا ابتال به بیت یمعلول

 محل برسد (



    010نامه ـ آموزشی دوره راهنمایی آموزش از راه دور   آیین

 

ن گروه از یكنند  ایاست كه ازدواج م یاین بند، صرفاً شامل دختران) تاهل د(

 یراینامه اجنییآ 30ت مقررات مندرج در ماده یتوانند با رعایآموزان كماكان مدانش

 ( ل دهندیادامه تحص - 4و  0های ژه بندیوبه -مدارس

  حذف شد (ـه

 یبا تقاضا) ل دهندیر مدارس ادامه تحصینتوانند در سال یهر دلكه به  ینآموزادانش و(

 (؛مركز آموزش از راه دور رایشو تأییدو  یمدرسه قبل رایآموز و موافقت شودانش یول

نام ن مراكز خبتیآموز در ادانش یر مقررات و با درخواست ولیت سایتوانند با رعایم

  ندینما

بـرای   شهرستانپرورش منطقه یا ووی كمیسیون خاص اداره آموزشآراء صادره از س -1تبصره 

 آموز تا پایان دوره راهنمایی معتبر است هر دانش

 گونـه ایـن كمیسیون خاص موظف است حداكثر یک هفته پس از دریافـت مـدارك    -2تبصره 

رأی  اقـدام نمایـد  در صـورت عـدم اعـالم     رأی  آموزان نسبت به بررسی و اعـالم دانش

آموز مبنـی بـر   تواند با اخذ تعهد كتبی از دانشن در مدت فوق مدیر مركز میكمیسیو

مدت حـداكثر سـه   برای  صورت موقتهكمیسیون، از وی برای رأی عدم اعتراض به اج

 نام كند خبت هفته

 ناممدارك ثبت

 ر است:یزشرح نام بهخبتبرای  ازیمدارك موردن -15ماده 

در صورت وجود   ه با اصل آن مطابقت داشته باشدشناسنامه ك اولر صفحه یتصو الف(

است و الزم است  یز ضروریحات نیر صفحه توضیدر شناسنامه، تصو یر و اصالحییتغ

 دار باشد عكس ،ده استیسال تمام رس 13كه به سن  یآموزشناسنامه دانش

 تصویركارت ملی ب(

 ازیعكس به تعداد موردن (ج

 هین پایكارنامه مردودی آخر یقبل و در صورت مردودای هه كارنامه قبولی پایهارائ (د

الزم است اصل مدارك  14 ماده« ـهـ د ـ  ج الف ـ»های آموزان مشمول بنددانش (ـه

 دهند  لیتحورا به مركز آموزش از راه دور  مربوط

 فه هستند یكه در حال انجام خدمت نظام وظ یكسانبرای  مربوطگان ینامه یمعرف و(
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نـام  خبـت بـرای   گر كشورهایشدگان دو فرزندان آنان، پناهندگان و رانده یاتباع خارج -16ماده 

 را یر مـدارك یو سـا  ید پروانه اقامت معتبر، دفترچه پناهنـدگ یدر مراكز داخل كشور با

  ارائه دهند ،شودین مییتع ربطذیكه توسط مراجع 

 فهیآموزان مشمول نظام وظل دانشیط تحصرایش

شـود  یم یسالگ 12كه در آن سال وارد سن  یماه سالنیفرورد اولآموز پسر از دانش -17ماده 

 شود یفه شناخته میمشمول نظام وظ

ه یـ اول   تولد مندرج در شناسـنامه یآموز، تارت دانشیبه وضع مشمول یدگیمالك رس -تبصره 

ـ     یرات بعدییاست و تغ یو كـه   یآمـوز دانـش بـرای   كنیمالك عمـل نخواهـد بـود؛ ل

د مالك عمل قـرار  یجد به حكم دادگاه باطل شده است، شناسنامه یو هیاول امهشناسن

 خواهد گرفت 

ست و صرفاً در صورت رفـع  یفه مجاز نیآموز مشمول نظام وظل دانشینام و تحصخبت -18ماده 

 بالمانع خواهد بود  یل وی، ادامه تحصیعموم فهیاز نظر نظام وظ یت قانونیممنوع

ا یـ  سـال نـیم ان آن یـ برسد تـا پا  یل به سن مشمولین تحصیآموز در حدانشچنانچه  -تبصره 

 برخوردار خواهد بود  یلیت تحصیاز معاف یتابستان دوره

ا یـ ل یترك تحص یش از سه مـاه متوالیآمـوز مشمـول ـ كه بل دانشینام و تحصخبت -19ماده 

از  یت قـانون ینوعست و صرفاً در صورت رفع ممیرموجه داشته است ـ مجاز ن یبت غیغ

 بالمانع است  یل ویادامه تحص ،یفه عمومینظر نظام وظ

بـت( گرفتـه اسـت، چنانچـه     یكه دفترچه آماده به خدمت )بدون مهر غ یآموزدانش -1تبصره 

 ،باشـد  یتابسـتان  / دورهسـال نـیم ان یـ حداقل تـا پا  ی  اعزام مندرج در دفترچه ویتار

نـام كـرده و ادامـه    ، خبـت ی/ دوره تابستانسالنیمدر آن ط رایش ریت سایتواند با رعایم

 ل دهد یتحص

 یفـه عمــوم  یشركت در امتحانات داوطلب آزاد )متفرقه( از نظـر مقـررات نظـام وظ    -2تبصره 

 شود یم یل تلقیترك تحص

   فـه را یآموزان مشمول نظام وظه دانشید مشخصات كلیپسرانه با یر مركز آموزشیمد -21ماده 

طور هـ ب ل اشتغال دارندینامه در مركز به تحصنین آییا 1ه از مفاد ماده با استفادـ كه 

ت یـ بـار حـق اسـتفاده از معاف   کیـ هر مشـمول فقـط   برای  نكهیو با توجه به ا یانفراد

هـای  پرورش مربوط وجود دارد به حـوزه وق اداره آموزشیبرابر مقررات از طر یلیتحص



    011نامه ـ آموزشی دوره راهنمایی آموزش از راه دور   آیین

 

نقـص عضـو و    رایآمـوزان دا ع شـامل دانـش  ن موضـو یفه محل اعالم كند  )اینظام وظ

 شود (یز مین ییاستثنا

بزرگساالن برابر ا دوره یدوره روزانه  ل ازیآموز مشمول كه بدون ترك تحصدانشبرای  -تبصره 

كـه اشـتغال   یابد، در صورتیینامه به مركز آموزش از راه دور انتقال منین آییمقررات ا

 یلیت تحصـ یـ به اخـذ معاف  یازیاعالم شده باشد، نفه یقبالً به نظام وظ یل ویبه تحص

 ست یمجدد ن

كند چنانچه در موعد مقرر در مركـز  یاستفاده م یلیت تحصیكه از معاف یآموزدانش -21ماده 

موظف اسـت برابـر مقـررات     یر مركز آموزشینام نكند، مدخبت سالنیمدر هر  یآموزش

 د یرا اعالم نما یل ویترك تحص

ل یكـه برابـر مقـررات در مراكـز آمـوزش از راه دور تحصـ       یوزان اتباع خارجآمدانش -22ماده 

 باشند ینم یفه عمومیكنند، مشمول قانون وظیم

 نامر موارد ثبتیانتقال و سا

ک مركز آموزش از راه دور بـه  یاز  یتابستان / دورهنیم سالآموز در طول انتقال دانش -23 ماده

ک یـ پرورش مقصد و حداكثر تـا  وآموزش موافقت اداره مراكز آموزش از راه دور با ریسا

ن یـ بالمانع اسـت  در ا و یا دوره تابستانی  سالنیمهر  یانیپاارزشیابی ماه قبل از شروع 

 سـال نـیم طـول   ارزشیابـــی بـه   و نمـرات مربـوط   یـــ لیصورت مدارك، پرونده تحص

به موقـع و قبـل    مهر(، ر ویمد یمبدا )امضا یمركز آموزش تأییدد پس از یآموز بادانش

آمـوز در  مقصد ارسـال شـود  انتقـال دانـش     یبه مركز آموزش یانیپا رزشیابیاز شروع ا

ت یـ مبـدا و مقصـد بـا رعا    یمركـز آموزشـ   یبا همـاهنگ  یک منطقه آموزشیمحدوده 

 ن شده بالمانع است ییتعهای زمان مقررات در

ا یـ ا بزرگسال یا دوم روزانه ی اوله یآموز پادانش یكارنامه قبولهای درس هینمرات كل -24ماده 

 عنـوان نمـره  شـود بـه  یكه به مركز آموزش از راه دور منتقل م ثارگریاا ی داوطلب آزاد

 شود یرفته میپذ یاز و یقبول

ن مـاده در  یـ استناد بـه ا  ،آموزانگونه دانشنیا 13رفته شده كمتر از ینمرات پذبرای  -تبصره 

 است  یالزام یلیو كارنامه تحص یابیبت ارزشستون مالحظات دفتر خ

ه یـ آمـوزان پا دانـش  یمندرج در كارنامه مردودهای ( درس13)حداقل یقبول نمرات -25ه ماد

ثارگران در صورت انتقال به مركـز  ی، داوطلب آزاد و ابزرگساالن، دوم و سوم روزانه، اول

 د نشویمرفته یپذ یقبول به عنوان نمره یآموزش از راه دور از و
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ا یـ ا سـوم روزانـه   یـ دوم های هیورود به پا یآموز مركز آموزش از راه دور متقاضدانش -26ماده 

دوم را برابر جـدول  و  اولهای هیا پای اول یهیپاهای درس هیكه كلیبزرگسال در صورت

ده یـ نت گذرایـ با موفق یلیا بزرگسال قبل از آغاز هر سال تحصیروزانه  دورههای درس

ا بزرگسـال منتقـل   یـ روزانه  تواند به دورهیر ضوابط میو سا یت شرط سنیباشد با رعا

مربـوط را   یلیه تحصـ یـ پاهـای  ه درسیكل موظفندل افراد پس از انتقال ین قبیشود  ا

ه را در مركـز آمـوزش از راه دور   یـ ن پایـ اهـای  از درس یانتخاب كنند و چنانچه برخـ 

 شود یرفته نمیا از آنان پذهگذرانده باشند آن درس

موقـت  یكه بـا گـواه  را  یآموزانه مدارك دانشید كلیر مركز آموزش از راه دور بایمد -27 ماده

 یتابسـتان  / دورهسـال نـیم نام هر ان خبتیاند حداكثر تا دو هفته پس از پاكردهنام خبت

مركـز   ایـ ر مدرسـه  یدرخواسـت كنـد  مـد    یو یل قبلیصورت مكتوب از محل تحصبه

آمـوز منتقـل   دانش یلیه مدارك تحصیكل، د پس از وصول درخواستیمبدا با یآموزش

 شده را برابر مقررات به مركز آموزش از راه دور مقصد ارسال كند 

آموزان از جمله تمام دانش یلین فرصت پرونده تحصیاولد در یبا یر مركز آموزشیمد -28 ماده

پرونـده  در رار دهد و در صورت مشـاهده نقـص   ق یدگید را مورد رسیآموزان جددانش

د آیـ بر در صدد رفع نقـص  ی/ دوره تابستانسالنیمپس از شروع هر  دو هفتهحداكثر تا 

قبول اعالم شده باشـد،  ی هایا درسیبرخالف مقررات در درس  یآموزو چنانچه دانش

مـذكور  د ـه بعـد از موعـ  ـــ اقدام كنـد  چنانچ  یو یت استحقاقین وضعیینسبت به تع

آموز مربوط، برابر مقـررات  ده دانشـده مشاهده شود، الزم است پرونـص پرونـموارد نق

ارسـال شـود  چنانچـه بـه واسـطه       ربطذیپرورش وآموزش به اداره یجهت اقدام بعد

عهـده  از آن حسـب مـورد بـه    یت ناشـ یولئع گردد، مسییتض یاز و ینقص پرونده حق

  خواهد بودا مقصد یمبدا  یآموزشهای ران واحدیمد

 یتابسـتان  دوره/ سالنیمک ماه پس از شروع هر یحداكثر د یباآموزان دفتر آمار دانش -29ماده 

برابـر   مربـوط پـرورش  وآمـوزش  و با نظـارت اداره  یر مركز آموزشیل و توسط مدیتكم

 مقررات مسدود شود 

 م در مركـز ئـ طور داهیستی بشود و بادفتر آمار جزء اسناد و مدارك مركز محسوب می -تبصره 

 ی شود نگهدار



    015نامه ـ آموزشی دوره راهنمایی آموزش از راه دور   آیین

 

 آموزدانش یتیو ترب یلیحصشرفت تیپ یابیـ ضوابط سنجش و ارزش فصل چهارم

و دوره تابسـتانی   سـال نـیم امتحانات پایانی هر  » 642برابر بند یک مصوبه جلسه  -توضیح

ر از سـوی  ، متوسطه و پـیش دانشـگاهی مـدارس آمـوزش از راه دو    تحصیلی راهنماییهای دوره

آموزان مدارس آمـوزش از  شود و دانشیپرورش مناطق در مدارس دولتی برگزار مواداره آموزش

كننـد  اوراق امتحـانی توسـط معلمـان     می صورت میهمان در امتحانات مربوط شركتراه دور به

، تصحیح و نمرات جهت صدور كارنامه به مدرسه آمـوزش از راه دور مبـدأ   مدرسه محل برگزاری

 1«شود یتحویل م

 ـ اهداف31ماده 

 یابیبـر اصـول حـاكم بـر ارزشـ      یآموزان مبتنـ دانش یابی، ارزشیلیتحص ییدر دوره راهنما

 :ردیگیصورت مر ید بر اهداف زیبا تأك یلیشرفت تحصیپ

 ؛یآموزشهای روشها و اصالح برنامهبرای  د اطالعاتیتولو  یآورجمع ـ1

ا دوره یه یآنان به پا یارتقابرای  آموزاندر دانش یریادگینان از تحقق یحصول اطمـ 2

 ؛باالتر یلیتحص

 ؛یریادگیـ  یاددهیند رایاصالح و بهبود ف ـ3

 ؛موزانآدر دانش یو گروه یبه صورت فرد یابیجاد مهارت خودارزیا ـ4

آنان  ییمنظور راهنماآموزان بهدانش تیو خالق قیعال، ص و پرورش استعدادهایتشخ ـ5

 ؛ندهیحال و آهای تیدر فعال

ند رایدر ف یفردهای ت اصل تفاوتیو رعا آموزانجانبه دانشرشد همهجاد التزام به یا ـ6

 ؛یریادگیـ  یاددهی

  آموزانت اعتماد به نفس در دانشیو تقو ینید آفریام ـ7

 جموعهدر فواصل مختلف از م یتابستان و دوره سالنیمدر طول هر  ینیتكو یابیارزش -31ماده 

هـای  توانـد در قالـب گـروه   ین امـر مـ  یـ شـود كـه ا  یآموزان انجام مدانشهای تیفعال

                                                                                                                                              
موضـوع   ، 7/13/1024تـاری    66722/123بـه شـماره ابـالغ     16/6/1024تـاری    217مصوبه جلسـه  2به استناد بند  1

ر مـأمور  یكـه از مـد  « مـدارس آمـوزش از راه دور  »در آن دسـته از   نامه ساماندهی صدور و تایید مدارك تحصـیلی، آیین

ت مقـررات مربـوط و نظـارت آمـوزش و پـرورش،      یجه امتحانات با رعایو اعالم نت یآموزش و پرورش برخوردارند، برگزار

 باشد می مجاز
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صـورت   یكـ یو الكترونهای ، مكاتبیبه صورت حضور یا انفرادیو همدرس  یمطالعات

 رد یپذ

از تمـام   یتابستان ا دورهی یلیتحص سالنیمان هر یدر هر درس در پا یانیپا یابیارزش -32ماده 

  شودیانجام م یصورت حضوربه یمواد درس یمحتوا

در  یتابسـتان  و دوم و دوره اول سـال نـیم  یانیـ پاهـای  رزشـیابی كه در ا یآموزاندانش - تبصره

بـدون   یبعـد هـای  سـال نـیم در  مجازند ؛كنندیكسب نم یها نمره قبولاز درس یبرخ

جهـت شـركت در    از صـرفاً یـ نشیت پـ یـ با رعا مذكور راهای درس ت سقف واحد،یرعا

 ارتقامالك  ،یانیپا ن صورت نمرهیا ارزشیابی شوند  در و كنند انتخاب ارزشیابی پایانی

 خواهد بود 

صـورت هماهنـگ   به یتابستان و دوره سالنیمهر  در ه سومیپا یانیپا رزشیابیا برنامه -33ه ماد

ـ یـ با عنا استانپرورش وآموزش لكادارهتوسط  با سؤاالت یكسان  یرایـ م اجیه تقـو ت ب

ر مركـز انجـام   یرنظـر مـد  یمشـترك كاركنـان، ز   یبا همكـار  رزشیابیا رایم و اجیتنظ

 شود یم

صـورت  بـه  یتابسـتان  / دورهسالنیمهر  و دوم در اولهای هیپا یانیپا رزشیابیا برنامه -34ماده 

، زیـر  طمربـو ی، با سؤاالت طرح شده از سوی معلمان رایبا عنایت به تقویم اج و یداخل

 شود نظر مركز انجام می

تابسـتانی بـه اطـالع     / دورهسـال نـیم هـا بایسـتی قبـل از شـروع هـر      رزشیابیا برنامه - تبصره

 آموزان برسد دانش

دو توانـد حـداقل   یمداشته باشد، « ركزخارج از مهای آموخته» یآموزچنانچه دانش -35 ماده

ر یخود را به مد یكتب یتقاضا یتابستان هدور /سالنیمقبل از شروع امتحانات هر  هفته

 دوره /سـال نـیم آن  رزشیابی پایـانی در ا ،ارائه كند تا در صورت موافقت یمركز آموزش

 شركت نماید  ،یتابستان

 است  ین ماده الزامیموضوع اهای س در مورد انتخاب درسواز درینشیت پیرعا -1تبصره 

حـداكثر دو درس و در   سـال نـیم از مركـز در هـر   آموختـه خـارج   هـای  تعداد درس -2تبصره 

 باشد تابستان یک درس می

تابسـتانی جـزء حـداكثر سـقف      و دوره سالنیمدروس آموخته خارج از مركز در هر  -3تبصره 

 شود یواحدها محسوب نم



    017نامه ـ آموزشی دوره راهنمایی آموزش از راه دور   آیین

 

سـت  یصـفر تـا ب  نمـره   یو بر مبنا ر دروسیساها مطابق ن درسیدر ا یقبولط رایش -4تبصره 

منظور  یو ینیتكو یابینمره ارزش یناً به جایآموز عدانش یانیپا رزشیابیا هنمربوده و 

 شود یم

د توسط یبا یتابستان و دوره سالنیمو هماهنگ هر  یداخل یانیپاهای ارزشیابیاوراق  -36ماده 

 ح شود یمعلم مربوط تصح

اوراق  ،درس هـر  رزشـیابی ک هفته پـس از انجـام ا  یچنانچه معلم مربوط ظرف مدت  - تبصره

ضمن گـزارش موضـوع بـه     یر مركز آموزشیح نكند، مدیتصح یرا به هر علت رزشیابیا

ح در یرا جهت تصح رزشیابیص خود اوراق اید به تشخیبا ،پرورش متبوعوآموزش اداره

  قرار دهدط رایش از معلمان واجد یكیار یاخت

 رزشـیابی ن نمـره ا یانگیـ م یبسـتان ا دوره تای سالنیمهر هر درس در  رزشیابینمره ا -37ه ماد

 یخواهد بود كه بر مبنـا  یتابستان / دورهسالنیمهمان  ینیتكو یابیو نمره ارزش یانیپا

  گرددین مییتع 23

/ سـال نیمهر  پایانی یابیارزش یقبل از برگزارک هفته یتا  رثمعلم موظف است حداك -1تبصره 

ل دهد  در ضـمن معلمـان   یتحو مركزفتر را به د ینیتكو یابیارزش نمره یتابستان دوره

ا یـ  یآموز را در صورت مرخصـ عمل آمده در مورد هر دانشبههای یابیج ارزشیتان دیبا

 ل دهند ید تحویر به معلم جدیق مدیانتقال از طر

ز قبـل ا  روز 3آمـوزان را حـداكثر   دانـش  ینیتكو یابینمرات ارزش ر موظف استیمد -2 تبصره

  دانبرس یو ی/ ولآموزاطالع دانش به یدوره تابستان/ سالنیم هر یانیپاارزشیابی 

له یبـه وسـ   یتابستان / دورهسالنیمدر هر  و آموزان در هر درسدانش یابینمره ارزش -3تبصره 

 یابیروز بعد از خاتمـه ارزشـ   13شود و حداكثر یها خبت و امضا منمره ستیلمعلم در 

 گردد یم دفتر میهر نوبت تسل

ر است اگر د ینیتكو یابیكه فاقد نمره ارزش یآموزدانشو  یرحضوریآموزان غدانش -4ه تبصر

 رزشـیابی ا نمـره  باشـد، شـركت كـرده    یتابسـتان  ان دورهیا پای سالنیمان یپا رزشیابیا

 شود یمنظور م ینیتكو یابینمره ارزش یناً به جایع یو یانیپا

 شود یراه دور، نمره انضباط منظور نمآموزان مراكز آموزش از دانشبرای  -38 ماده

 یتابسـتان  ا دورهیـ  سـال نـیم ان هـر  یحداكثر تا دو هفته پس از پاها رزشیابیا جهینت -39ماده 

 یو ینـده قـانون  یا نمایـ  ی/ ولـ آموزبه دانش یر مركز آموزشیتوسط مد یصورت كتببه

 شود یمل یتحو
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 3حـداكثر   یا دوره تابستانی سالنیمهر  یانیپاهای رزشیابیمهلت اعتراض به نمرات ا -41ماده 

رزشـیابی  موظـف اسـت اوراق ا   یر مركـز آموزشـ  یباشد  مدیم جهیروز پس از اعالم نت

ص خـود، در  یا بـه تشـخ  یـ ار مصـحح مربـوط و   یدنظر در اختیمعترضان را جهت تجد

گر از معلمـان همـان درس قـرار دهـد  نمـره ورقـه       یک نفر دیار مصحح مربوط و یاخت

دنظركننـده حسـب مـورد    یا مصـحح تجد یـ مصحح مربـوط   یدنظر شده با امضایدتج

 یو دوم، نظـر مصـحح سـوم قطعـ     اولنظر مصـحح  شود  در صورت اختالفین مییتع

 است 

 باشد و نمره اعالم شـده یدنظر نمیقابل اعتراض و تجد یو شفاه یعملرزشیابی ا نمره -تبصره 

 است  یقطع

به مدت شش مـاه در مركـز    یو دوره تابستان سالنیم یانیپاهای یرزشیابه اوراق ایكل -41 ماده

س و ینـو دسـت  سـت یل یولـ  شـود، یو سپس برابر مقررات امحـا مـ   ینگهدار یآموزش

 وجـز  و پلمپ شده، یصحاف یلیخبت ارزشیابی تحصدفتر  وزنمرات معلمان یر ایرایانه

مربـوط   یركـز آموزشـ  و به طور دائـم در م  گرددیم محسوب یلیاسناد و مدارك تحص

 شود یم ینگهدار

م و حداكثر تـا دو مـاه پـس از    ید بالفاصله تنظیمركز با یلیتحص یابیدفتر خبت ارزش -42ه ماد

و پس از  یپرورش بررسوآموزش نده ادارهی، توسط نمایتابستان / دورهسالنیمان هر یپا

 ، مسدود، امضا و مهر شود تأیید

ا قبل از آن دچـار مشـكل و   ی یكتب رزشیابیا یبرگزار زماندر  یآموزچنانچه دانش -43 ماده

ر یكه از طـرف مـد   یمعتمد یتواند از منشیشود كه قادر به نوشتن نباشد م ایسانحه

  شود، استفاده كندین مییتع ارزشیابیبرای  یمركز آموزش

بـتال بـه   ما یـ نقـص عضـو و    رایآموز دادانشبرای  یر مركز آموزشیالزم است كه مد -44ماده 

 یو عملـ  ی، شـفاه یكتبـ هـای  رزشـیابی در ا یو شـركت  كـه مـانع از   یمؤخر یماریب

ن یچنــكنــد  فـراهم   او یمــاریا بیــمتناسـب بــا نقــص عضـو و    یالتیتســه ،شــودیمـ 

قادر  یآن بخش از درس كه از نظر جسمهای رزشیابیدر صورت لزوم از ا یآموزدانش

و سـهم نمـره    بودهمعاف  ر مركزیبوط و مدص معلم مریبه تشخ باشد،یبه انجام آن نم

 شود یها اضافه مر بخشیسانمرات ن بخش به یبه ا مربوط

د یـ با(  را انتخاب كرده اسـت  یت بدنیكه درس ترب) ن مادهیآموز موضوع ادانشبرای  - تبصره
نامـه  وهیشـ توسط معلم مربوط و برابـر   یو یجسم ییمتناسب با توانا ،یعمل رزشیابیا

  ام شودانج مربوط
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مـذكور در قـانون    ینـ یدهـای  تیـ آمـوزان اقل دانـش  ینـ یمات دیتعل رزشیابی درسا -45 ماده
و نمـره آن در   ردیپـذ یصـورت مـ  پـرورش  ووزارت آموزشهای نامهوهیبرابر ش ،یاساس
آمـوزان در  ن دانـش یـ شود  ضمناً اید میو كارنامه آنان ق یلیخبت ارزشیابی تحصدفاتر 

 ند یشركت نما یاسالم ینیمات دیوانند در امتحان تعلتیل میصورت تما

بـه تخلفـات    یدگیرس نامهنییبرابر آ یلیتحصهای رزشیابیا متخلفان در ایبا متخلف  -46 ماده
حسـب مـورد رفتـار     ن مربوطیر قوانیو سا یبه تخلفات ادار یدگیقانون رس و یامتحان

 خواهد شد 

 یط قبولرایش

در آن درس  یو شود كـه نمـره  یها قبول شناخته مک از درسیهر در  یآموزدانش -47ه ماد
 نباشد  13كمتر از 

 شود كه:یل شناخته میالتحصفارغ یآموزدانش - 48ماده 

 ( قبول شده باشد یواحد درس132) ییدوره راهنما یدرسهای ه واحدیدر كل الف(

 باشد  13حداقل  یمعدل كل و ب(

ک درس یـ در  یباشـد ولـ   13قل حـدا  ،طول دوره در یآموزچنانچه معدل كل دانش -1تبصره 
در دو درس  یباشـد ولـ   12حـداقل   یا معـدل كـل و  یكسب كند و  13كمتر از  نمره

 شود یل شناخته میالتحصد فارغیكسب نما 13نمره كمتر از 

داشـته   13حداقل در دو درس نمره كمتر از  24آموزان مشمول ماده چنانچه دانش -2تبصره 
 ن ماده استفاده كنند یا 1توانند از مفاد تبصره یند، نمباش

ز یـ درس ن 4حـداكثر در   13با داشتن نمره كمتـر از   24آموزان مشمول ماده دانش -3تبصره 
 شوند یل شناخته میالتحصفارغ

 شود یدرج م یلیتحص یابین ماده در ستون مالحظات دفتر ارزشیاستفاده از مفاد ا -4تبصره 

آن  هر درس در نمرههای تعداد واحد ،سالنیمآموز در هر محاسبه معدل دانشبرای  -49 ماده
 هـای  دست آمده بر تعداد كل واحـد هبهای ضربشود و مجموع حاصلیدرس ضرب م
 شود یم میكسب كرده است، تقس یا مردودی ینمره قبول هاآناز آموز كه دانش

 شود یانجام نم یریگمعدل یدوره تابستانبرای  -تبصره 

آن پایه در نمـره قبـولی   های ، تعداد واحدآموز در هر پایهمحاسبه معدل دانشبرای  - 51ماده 
 شود آن پایه تقسیم میهای ضرب بر تعداد كل واحد هر درس ضرب و مجموع حاصل
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هـر  ی هـا ان دوره، تعـداد واحـد  یآموز در پامحاسبه معدل كل نمرات هر دانشبرای  - 51ماده 
دسـت آمـده   بههای ضربرفته شده آن درس ضرب و مجموع حاصلیدرس در نمره پذ
 شود یم میها تقسن درسیاهای بر مجموع واحد

كه كلیه دروس پایه مربوط یا دوره تابستانی الزامی بوده و به كسانی سالنیمصدور كارنامه در هر  - 52ماده 
ـایی گواهینامـه     قبولی باشندط رایش را بگذرانند و واجد ـان دوره راهنم كارنامه پایه مربوط و در پای

 شود پایان تحصیالت دوره سه ساله راهنمایی نیز اعطا می

ا چنـد  یـ ک یـ  یا دوره تابسـتان یـ و  سالنیمان یپارزشیابی در ا یآموزچنانچه دانش - 53ماده 
ا دوره یـ  السـ نـیم او در آن  یانیـ پا یابیرموجه داشته باشد، نمره ارزشـ یبت غیدرس غ
ب )غ( یـ كلمـه غا  ین مـوارد یشـود و در چنـ  یدر آن درس صفر محسوب مـ  یتابستان
ب بـه منزلـه   یـ كلمه غا، كن در محاسباتیل شود،مید یق یانیپا یابینمره ارزش یجابه

 یابیموردنظر بـا لحـا  نمـودن نمـره ارزشـ     های ا درسیصفر خواهد بود و نمره درس 
 محاسبه خواهد شد  ینیتكو

ا چنـد درس بـا   یک یدر  یدوره تابستان /سالنیمان یپا رزشیابیدر ا یآموزاگر دانش - 54 هماد
مجاز است  یر مركز آموزشیآموز مدب باشد، در صورت درخواست دانشیعذر موجه غا

ت یـ مربـوط بـا رعا  هـای  ا درسیـ از درس  رزشیابین ایحداكثر تا دو هفته پس از آخر
هـای  هـا از واحـد  ا درسیـ ن صورت آن درس یر ایرد  در غعمل آوبه ارزشیابی ؛ضوابط
  شودیآموز حذف مدانش یانتخاب

آموزان سؤال دانش ،شودیصورت هماهنگ برگزار مآنان به ارزشیابی كهی هایدر درس -تبصره 
 صورت هماهنگ خواهد بود ن ماده بهیمشمول ا

 رزشـیابی آمـوز در ا رائه شـده از طـرف دانـش   ل و مدارك ایبت موجه بر اساس دالیص غیتشخ - 55 ماده
  خواهد بود مربوطمركز  رایهماهنگ با شودر ارزشیابی ر مركز و یبا مد یداخل

داخـل و  در مراكـز   یتـ یو ترب یلیشـرفت تحصـ  یپهـای  رزشیابیا ینظارت بر برگزار - 56ماده 
ت در وزار ربـط ذیر مراجـع  یسـا ه آمـوزش از راه دور و  مؤسسـ خارج كشـور برعهـده   

  باشدیمپرورش وآموزش

ر مركـز  یمـد  ج بـر عهـده  یموقـع نتـا  و اعـالم بـه   هاارزشیابی رایت حسن اجیولئمس -57 ماده
 و آمـوزش  كـل اداره /هیـ / ناح/ منطقـه شهرسـتان پرورش وآموزش اداره  است یآموزش
 یرزشـیاب تواننـد اوراق ا یه آموزش از راه دور در صورت لزوم مـ مؤسسو  استانپرورش 
كـه در  یقرار دهنـد  در صـورت   ینیو مورد بازب یبررسمختلف را های پایه ح شدهیتصح
ن یآخـر م شود و یجلسه تنظبایستی صورتابد یر ییتغ یآموزاوراق، نمره دانش ینیبازب
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بـه اطـالع معلـم و     یصـورت كتبـ  د بـه یـ با نیـز  و موضـوع قرار گیرد نمره مالك عمل 
 آموز مربوط برسد دانش

مـاه و اوراق  نیفـرورد پـس از   اول سالنیمان یپا رزشیابیاوراق ا ینیكه بازبیر صورتد -تبصره 
مـاه  هر سال پس از آبـان  یتابستان دوم پس از مردادماه و دوره سالنیمان یپا رزشیابیا

ون یسـ یبـه كم  یریـ گمیتصـم بـرای   مراتب ؛ابدیر ییتغ یآموزدانش انجام شود و نمره
 شود می ارجاع پرورشوآموزش خاص اداره

 1جدول مواد درسی و نوع ارزشیابی

 م سال اولین
 مالحظات واحد یابینوع ارزش یمواد درس فیرد

 2 ی+ شفاه یكتب قرآن 1
ــره كتبــ  13 ــره  13 ینم نم

 یشفاه

 --- 4 یكتب اتیاضیر 2

0 
ات یزبان و ادب

 یفارس

نمره مجزا  23هر درس  برای 2 یشفاه قرائت و دستور زبان

 1 یكتب انشا شودیه مدرنظر گرفت

 2 ی+ شفاهیكتب یزبان عرب 4
ــ 13 ــره كتبـ ــره  3 ینمـ نمـ

 یشفاه

 2 یعمل و هنرفرهنگ  3

ــا ــپا یابین درس ارزشــی  یانی

 ندارد 

ــره ارزشــ  ــپا یابینم آن  یانی

نمــره در طــول  23 یبرمبنــا

 ینیهر نوبت به صـورت تكـو  

 شود ین مییتع

 2 ی+ عملیكتب یتفكر و سبک زندگ 6

ــره  3 ــنمـ ــره  13 یكتبـ نمـ

 یابی)نمـــره ارزشـــ ینیتكـــو

هـر نوبـت، از مجمـوع     یانیپا

و نمـره   یكتب یابینمره ارزش

ــ ــو یابیارزش ــل  ینیتك حاص

 شود (یم

  2  آمادگی دفاعی 7

  13 جمع

                                                                                                                                              
بـه شـماره ابـالغ     17/2/1022كمیسـیون اساسـنامه هـا و مقـررات تحصـیلی تـاری         263ه به اسـتناد مصـوبه جلسـ    1

   23/2/1022تاری  32222/123
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 نیم سال دوم
 مالحظات واحد یابینوع ارزش یمواد درس فیرد

 --- 2 یكتب یمعارف اسالم 1

 ینمره عمل 3 ینمره كتب 13 0 ی+ عملیكتب یعلوم تجرب 2

 --- 0 یكتب یمطالعات اجتماع 0

 --- 1 یكتب امالء 4

 ینمره شفاه 13 ینمره كتب 13 2 ی+ شفاه یكتب یزبان خارج 3

 ندارد  یانیپا یابین درس ارزشیا 2 یعمل یكار و فناور 6

نمره در  23 یآن برمبنا یانیپا یابینمره ارزش

ن ییتع ینیطول هر نوبت به صورت تكو

 شود یم

) نمره  ینینمره تكو 13 ینمره كتب 3 2 یعمل و سالمت یت بدنیترب 7

هر نوبت، از مجموع نمره  یانیپا یابیارزش

 ینیتكو یابیو نمره ارزش یكتب یابیارزش

 شود (یحاصل م

  13 جمع

♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦ 



    111نامه ـ آموزشی دوره متوسطه آموزش از راه دور   آیین

 

 1متوسطه آموزش از راه دور دوره ینامه آموزشنییآ
 22/2/7088خ یتار 8/70707/723شماره ابالغ  ـ 7087 /28/8 خیتار 783 مصوب جلسه

 مقدمه

  ،7/7/60تـاری   پرورش و آموزش یعالراین جلسه شویدوازدهم و مصوبه هفتصد رایدر اج

 باشد:یر میشرح زمتوسطه آموزش از راه دور به دوره ینامه آموزشنییآ

 اتیكلـ  اولفصل 

اهـداف   ل براسـاس یـ ل افـراد ذ یمنظور ادامه تحصبه« راه دورآموزش از »ه توسطم دوره ـ1ماده 

نامـه در مراكـز آمـوزش از راه دور اجـرا     نیـی ن آیـ ها و مطابق با مـواد ا ک از شاخهیهر

 شود:یم
به آنان وجود  (یواحد ـ یمتوسطه روزانه )سالهای ارائه آموزش مكانكه ا یافراد (الف

 ندارد 

متوسطه روزانه را از  دوره یآموزشهای در واحد لیتحصط رایش كه یآموزاندانش (ب

 اند دست داده

 ندارند  را یحضورهای استفاده از آموزش مكانخاص اط رایش ل وجودیدلكه بهیافراد (ج

متوسـطه   ل در دورهیتحصـ ط رایش ک كهیالف و ج ماده های آموزان موضوع بنددانش -2ماده 

گان رایل یتحص مكاننامه از انیین آیمقررات مندرج در ات یروزانه را دارا باشند، با رعا

 باشند ین مراكز برخوردار میدر ا

ـ هـای  واحد آموزش،های یژگیـ وفصل دوم   ـ  مـدت  طـول  ،یدرس ن و یعنـاو  ل،یتحص

 یدرسهای ولجد

 شود:یر ارائه میزهای یژگیمتوسطه با و آموزش از راه دور در دوره -3ماده 

انجام  ،هادرس درس حسب موضوعهای كالسكاهش ساعات حضور در  آموزش با( الف

 شود یم

 شود یاجرا م یتابستان ا دورهی یلیتحص سالنیمها در طول آموزش درس (ب

                                                                                                                                              
  نامه اعمال گردیددر این آیین 26/6/1023تاری  عالی شورای 642مصوب اصالحیه  1
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آن درس مشخص های بر اساس تعداد واحد یریگر هر درس در معدلیزان تأخیم (ج

 شود یم

ر یبر سا یریتأخ ،در هر درس یمردودا ی یباشد و قبولیارزش هر درس مستقل م (د

 ندارد  هادرس

 شود یارائه م یصورت حضورالزاماً به یشگاهیو آزما ی، عملیدروس كارگاه - تبصره

ه در توسـط الت میان تحصـ یـ نامـه پا یاخـذ گواه برای  ازیموردن یدرسهای تعداد واحد - 4ماده 

 باشد یم یواحد درس 26روزانه حداقل  مراكز آموزش از راه دور همانند دوره

 باشد یمتوسطه روزانه م دوره یمطابق مواد درس ن دورهیدر ا یدرس موادو  یمحتو - 5ماده 

گذرانـدن درس   مكـان ن مراكـز، در صـورت عـدم ا   یـ كاردانش در ا آموزان شاخهدانش - تبصره

حد از انتخاب وا (راه دور آموزش از مركز ریص مدیا عدم ضرورت )به تشخیو  یكارورز

ر یدرس مـذكور را از سـا  هـای  د معـادل واحـد  یـ معاف خواهند بود و با یدرس كارورز

ت یـ متوسـطه بـا رعا   دورههـای  ر رشـته یساهای ا درسیو  یاریاختهای ن درسیعناو

درس  یجـا بـه ، قیمازاد تطبهای درس ینیگزیاز، انتخاب نموده و بگذرانند  جاینشیپ

 راد بالمانع است ل افین قبیابرای  یكارورز

هفتـه   16 مـدت ک به یهر  سالنیمبه صورت دو  یلیدر هر سال تحص یآموزش برنامه - 6ماده 

 شود یهفته اجرا م 13 مدتبه  یتابستان ک دورهی و

 هـا هفته كامل به آمـوزش درس  6 یتابستان هفته كامل و در دوره 13 سالنیمدر هر  -تبصره 

امتحانـات،   یبرگـزار بـرای   یتابسـتان  و دوره سـال نیم مانده هریاختصاص داشته و باق

 شود یمنظور م یتابستان ا دورهی یبعد سالنیمد مقدمات یج و تمهیاعالم نتا

هـا را مطـابق جـدول    از درسیـ نشیاست در هنگام انتخاب واحد، پ موظفآموز دانش - 7ماده 

 ت كند یرعا یمواد درس

توانـد  یكه م یتابستان ا دورهی سالنیم) یتابستان ا دورهی سالنیمن یآموز در آخردانش -تبصره 

 ازیـ نشیت پـ یـ مانـده را بـدون رعا  یباقهای ه درسیكلمجاز است ( ل شودیالتّحصفارغ

 انتخاب كرده و بگذراند 

كسـب كـرده اسـت، مجـدداً      یقبـول  را كه قبالً نمـره ی هایتواند درسیآموز نمدانش - 8ماده 

 انتخاب كند 

 و در دوره یواحـد درسـ   23و حـداكثر   6توانـد حـداقل   یم سالنیمآموز در هر دانش -9ده ما

 ر ضوابط انتخاب كند یت سایرا با رعا یواحد درس 6حداكثر  یتابستان
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واحـد عـالوه بـر     4تواند حـداكثر  یم 1یتابستان ا دورهی سالنیمن یآموز در آخردانش -1تبصره 

 كند انتخاب  یدرسهای سقف واحد

واحـد   6به كمتـر از   سالنیمن یآموز در آخرمانده دانشیباقهای چنانچه تعداد واحد -2تبصره 

 بالمانع است  سالنیمدر آن  یل ویبرسد ادامه تحص

اقدام نموده اسـت،   كاردانش جهت اخذ آن آموز شاخهكه دانش را ینامه مهارتیگواه -3تبصره 

دارد و مـدت  اسـتان نامه مهارت ـ شـماره   یگواهكه مشخّصات آن )عنوان آن مشروط بر

رفتـه  یف شـده باشـد، پذ  یـ مربوط تعر یمهارتهای در مجموعه فهرست رشته (آموزش

 ا دورهیـ  سـال نـیم مجـاز  هـای  آن در سـقف تعـداد واحـد   هـای  و تعداد واحـد  شودیم

 شود یدهد، محاسبه نمینامه مهارت را ارائه میكه گواهیتابستان

ا كمتـر از حـداقل   یمجاز های شتر از حداكثر واحدیانتخاب واحد ب ،خاصط رایش رد - 4تبصره 

انجـام   یصـورت مـورد  پرورش محـل بـه  وآموزش ون خاص ادارهیسیمجاز با مجوز كم

 خواهد شد 

هدایت آموزشی و رفـع اشـكال( بـه ازای    های میزان ساعات آموزش حضوری )كالس - 11ماده 

    سـاعت  6یا دوره تابسـتانی حـداقل    سالنیمدر طول هر  آموزانهر واحد درسی دانش

 2 باشد می

یـا دوره   سـال نـیم حضوری هر های تواند با نظر مشاور، ساعات آموزشمدیر مركز می - تبصره

، آموز انتخاب شده است با توجـه بـه نیـاز برخـی از دروس    تابستانی را كه توسط دانش

 سقف كل ساعات الزامی است  ا كم كند در این تغییر رعایتیاضافه 

خـارج از   به مراكز یآموزمهارتبرای  كه حسب مورد یآموزكاردانش دانش در شاخه - 11ماده 

ن یـ ت مفاد ایملزم به رعا یمیبرابر برنامه تنظ شود،یم یمركز آموزش از راه دور معرف

 باشد یم ماده

 :0شودیم میر تقسیشرح زآنان بهت یمتوسطه براساس اهداف و ماه دورههای درس - 12ماده

 ،ینش علمـ یـ ب یارتقـا بـرای   است كـه آمـوختن آنـان   ی هایدرس: یعمومهای درس -1-12

متوسـطه ضـرورت دارد  آن    آمـوز دوره دانـش  یاسـ یو س ی، فرهنگی، اقتصادیاجتماع

                                                                                                                                              
ـ یآخـر  ،كنـد یخود را انتخاب م یدرسهای مانده واحدیآموز باقكه دانش یتابستان ا دورهیسال مین 1 ا دوره یـ سـال  مین ن

 شود یمحسوب م یتابستان

 و تبصره آن الحاق و شماره سایر مواد اصالح شد 13عالی ماده شورای 26/6/1067تاری   763به استناد مصوبه جلسه  2
 دوره مذكور موضوعیت ندارد برای  بندیتصویب جدول مواد درسی دوره دوم متوسطه، این تقسیمبا توجه به 0
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كسـان ارائـه   ی یمتوسطه بـا محتـوا  های كه در تمام شاخه یعمومهای دسته از درس

 شود یده میمشترك نامهای ، درسشودیم

ا یـ  یه عملـ یـ آموز با گذراندن آنان پااست كه دانشی هایدرس :یاختصاصهای درس -2-12

تـر در  یل در سطوح عـال یتحص ا ادامهیورود به بازار كار و اشتغال برای  یمناسب یعلم

 كند یش خاص كسب مرایا گیک رشته ی

 شـاخه  یاختصاصـ هـای  آن دسـته از درس  (:دارد مهارتستانا) یمهارتهای درس -3-12

ک یـ اشـتغال بـه   بـرای   ازیـ موردن ایحرفههای مهارتق آنان یطر كاردانش است كه از

داده آمـوزش  مربـوط  یمهـارت هـای  دارداستانبراساس  یعمل و یصورت نظرد بهیكارمف

 شود یم

آمـوز  دانـش  یفـرد هـای  بـه تفـاوت   توجـه است كه با ی هایدرس :یانتخابهای درس -4-12

هـای  ن مجموعیاز ب یو یآموزشهای ازیا رفع نیق و استعدادها و یمنظور پرورش عالبه

 برابـر ( د داردیـ آمـوز تأك ت دانـش یـ كـه بـر فعال  ی های)درس محورتیفعالهای درس از

 ل است:یذ مشتمل بر موارد یانتخابهای درس شود ینامه مربوط انتخاب موهیش

، رشـد  ینـ یدهـای  ق بـاور یـ است كه به منظور تعمی های: درسیپرورشهای درس -1-4-12

هـای  و رشـد اسـتعداد   یو اجتمـاع  یفـرد  یزنـدگ هـای  مهارتت ی، تقویفضائل اخالق

خاص و مطابق بـا  های تیآموز به صورت فعالق دانشیتوجه به استعداد و عال، با یهنر

 شود یارائه م مربوط نامهوهیش

آمـوز و  دانش یمنظور جبران ضعف درساست كه بهی های: درسیجبرانهای درس -2-4-12

 شود یمربوط ارائه مهای ت سرفصل درسی، با رعایلیكاهش افت تحص

هـای  ق آموختـه یـ منظـور توسـعه و تعم  است كه بهی هایدرس :یلیتكمهای درس -3-4-12

 شود ی، ارائه مت سرفصل درس مربوطیرعا آموز و بادانش

ش سـطح اطالعـات و   یمنظـور افـزا  است كه بـه ی های: درسل مهارتیتكمهای درس -5-12

كـاردانش ارائـه    آموز شاخهط كار صرفاً به دانشیورود به محبرای  ازیموردنهای مهارت

 شود یم

 ک ازیـ از هریـ موردنهـای  داسـت كـه بـه تعـداد واحـ     ی های: درسیاریاختهای درس -6-12

 ا گروه و برحسـب یهر رشته های ت و هدفیكاردانش متناسب با ماه شاخههای رشته

كـاردانش   آموز شـاخه برابر ضوابط مربوط به دانش یات منطقه آموزشیو مقتضط رایش

 شود یارائه م
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 نامـ مقرّرات ثبت سومفصل 

ـ یـ  آموزنام و انتخاب واحد توسط دانشخبت -13 ماده  صـورت بـه  یو ینـده قـانون  یا نمایـ  یا ول

 شود یانجام م یرحضوریا غی یحضور

 دور حـداكثر تـا شـروع    راه از آمـوزش  آموزان در مراكـز نام و انتخاب واحد دانشخبت -14 ماده

 ابد ییادامه م یتابستان ، دوم و دورهاولهای سالنیم

كه عـذر موجّـه    یاز افراد یتابستان ا دورهی یلیحصت سالنیمنام پس از شروع هر خبت - تبصره

است   پرورش محل مجازوآموزش اداره توسطنامه یص و صدور معرّفیاند با تشخداشته

 مركز بـا توجـه بـه    یآموز از خدمات آموزشزان استفاده دانشیو م ن صورت نحوهیدر ا

 ر مركز خواهد بود یص مدیات به تشخمكانو اط رایش

ر یت سـا یـ تواننـد بـا رعا  یل مـ یشرح ذنامه بهنیین آیا (1آموزان موضوع ماده )دانش -15ماده 

سـال   16ش از یآموزان چنانچـه بـ  ل دانشین قبینام كنند  ان مركز خبتیمقررات در ا

 ز برخوردار خواهند بود:ین یلیت تحصیداشته باشند از معاف

در محل  یلیرشته تحص ا نبودیراه  ی، دورینداشتن به واحد آموزش یدسترس (الف

بر عدم  یپرورش محل مبنواداره آموزش تأییداستفاده از این بند منوط به سكونت )

ق ین بند از طریآموزان مشمول اباشد  دانشیم یپرورشویارائه خدمات آموزش مكانا

 شوند ینام مو خبت ییپرورش شناساواداره آموزش

توانند از مفاد بند یمربوط مهای نهیاخت هزآموزان خارج از كشور در صورت پرددانش

 ند (یمذكور استفاده نما« الف»

توانند یم تحصیل در دوره متوسطه روزانه را نداشته باشد،ط رایش كه یآموزاندانش (ب

 ل دهند یصورت داوطلب آزاد ادامه تحصا بهی بزرگساالندر مدارس 

های استفاده از آموزش مكانل، ایشرح ذخاص بهط رایش ل وجودیدلكه به یافراد (ج

 را ندارند: یحضور

ا ی ییاستثنا یآموزشهای از واحد یكید توسط ی: مدارك مربوط بایت جسمیـ معلول1

 شده باشد  تأیید استان ییپرورش استثناوت آموزشیریمد

 یون پزشكیسید توسط كمیمربوط با یالعالج: مدارك پزشكا صعبیخاص و  یماریـ ب2

 شده باشد  تأیید منطقه

ن گروه از یكنند  ایاست كه ازدواج م ی)برابر اصالحیه صرفاً شامل دخترانـ تاهل: 0

 یراینامه اجنییآ 30ت مقررات مندرج در ماده یتوانند با رعایآموزان كماكان مدانش

 ل دهند (یادامه تحص -4و  0های ژه بندیبه و -مدارس
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 دید ()این بند برابر اصالحیه حذف گرـ 4

آمـوزش از   تواننـد در مركـز  یشتر میسال تمام و ب 16ر افراد در صورت دارا بودن یسا - تبصره

ت ین تبصره از معافینكه افراد ذكور موضوع ایت به ایكن با عناینام كنند  لراه دور خبت

فـه  یت خود را از نظر قـانون وظ ینام وضعد قبل از خبتیباشند بایبرخوردار نم یلیتحص

بت یت، دفترچه آماده به خدمت بدون مهر غیان خدمت، كارت معافی)كارت پا یعموم

 مشخص كرده باشد  و   ( و بعد از آن باشد سالنیمان ی  اعزام آن حداقل پایكه تار

 ناممدارك ثبت

 ر است:یشرح زنام بهخبتبرای  ازیمدارك موردن -16ماده 

قت داشته باشد و در صورت وجود شناسنامه كه با اصل آن مطاب اولر صفحه یتصو (الف

است و الزم است  یز ضروریحات نیر صفحه توضیرات و اصالحات در شناسنامه، تصوییتغ

 دار باشد ده است عكسیسال تمام رس 13كه به سن  یآموزشناسنامه دانش

 ازیعكس به تعداد موردن (ب

دوره  سومال س یقبول موقت یا گواهی یلیتحص ییراهنما ان دورهینامه پایگواه (ج

 اوله یآموز پادانشبرای  ییراهنما

 ن آنیگزیژه جایبر  و ا نمونی یلیتحص ییه نامه دوره راهنمایتوص (د

 یلیت تحصیهدا کیبر  شماره متوسطه و نمون قبل دورههای ا سالیكارنامه سال  هـ(

 یقیآموز تطبدانشبرای  قیتطبهای كارنامه (و

ر مدارك یارائه تصو باشد،یبرخوردار نم یلیت تحصیه از معافآموز ذكور كدانشبرای  (ز

نظام  ت از خدمتیا معافیان خدمت یفه )كارت پایت نظام وظیخصوص وضع معتبر در

 است  یكه با اصل آن مطابقت داشته باشد، الزام (ا    یفه یوظ

ز الزم است اصل مدارك مربوط را به مرك 14ماده  «ج»آموزان مشمول بند دانش (ح

 آموزش از راه دور ارائه دهند 

نـام  خبـت بـرای   گر كشورهایشدگان دو فرزندان آنان، پناهندگان و رانده یاتباع خارج -17ماده 

كـه   یر مـدارك یو سا ید پروانه اقامت معتبر، دفترچه پناهندگیدر مراكز داخل كشور با

 شود را ارائه دهند ین مییتع ربطذیمراجع  توسط

 فهیآموزان مشمول نظام وظل دانشیط تحصرایش

 ،شودیم یسالگ 12كه در آن سال وارد سن  یماه سالنیفرورد اولآموز پسر از دانش -18ماده 

 شود یفه شناخته میمشمول نظام وظ
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ه یـ اول  تولّد مندرج در شناسـنامه  یآموز تارت دانشیبه وضع مشمول یدگیمالك رس -19ماده 

كـه   یآمـوز دانـش بـرای   كنیلـ  خواهـد بـود،  مالك عمـل ن  یرات بعدییاست و تغ یو

د مـالك قـرار   یـ به حكم دادگاه باطل شـده باشـد، شناسـنامه جد    یه ویاولشناسنامه 

 خواهد گرفت 

هـای  شود كه بـا اسـتفاده از مفـاد بنـد    یم یآموزصرفاً شامل دانش یلیت تحصیمعاف -21ماده 

 كنند یل میاكز تحصل مرین قبیدر ا نامهنیین آیا 14ماده  «ج»و  «ب»و « الف»

ت یـ كند بـا رعا یاستفاده م یلیت تحصیآموز ذكور كه از معافدانشبرای  حداكثر سن -21ماده 

ل یـ ن قبیـ باشـد  ا یسال تمـام مـ   24 یآموزشهای ن واحدیو ضوابط در اط رایش ریسا

سـال تمـام    24بـه سـن    یتابسـتان  ا دورهیـ و  یلیتحص سالنیمافراد چنانچه در طول 

ر یسـا بـرای   و را ندارنـد  یتابسـتان  ا دورهیـ  سـال نـیم نـام در آن  اجـازه خبـت  رسند یم

  1ت حداكثر سن وجود نداردیآموزان محدوددانش

كند در موعد مقرّر در مركـز  یاستفاده م یلیت تحصیكه از معاف یآموزچنانچه دانش -22ماده 

برابـر مقـررات   اسـت   موظف یر مركز آموزشینام نكند، مدخبت سالنیمدر هر  یآموزش

 آموز را اعالم كند ل دانشیترك تحص

ـاز ن   یآموز مشمول كه ترك تحصل دانشینام و تحصخبت ـ23ماده  سـت و صـرفاً در   یل داشـته اسـت مج

 بالمانع است  یل ویادامه تحص یفه عمومیاز نظر نظام وظ یت قانونیصورت رفع ممنوع

ـار    (بتین مهر غكه دفترچه آماده به خدمت )بدو یآموزدانش ـ1 تبصره   اعـزام  یگرفته اسـت چنانچـه ت

ـا  یباشد، م یتابستان ا دورهی سالنیمان یتا پا حداقل یمندرج در دفترچه و ـا یـ رعا توانـد ب  ریت س

 ل دهد ینام و ادامه تحصخبت یا دوره تابستانی سالنیمدر آن ط رایش

 ترك یفه عمومینظام وظاز نظر مقرّرات  (شركت در امتحانات داوطلب آزاد )متفرقه -2تبصره 

 شود یم یل تلقّیتحص

فـه را  یآموزان مشمول نظام وظه دانشید مشخّصات كلیپسرانه با یآموزش ر مركزیمد -24ماده 

ن مركـز بـه   یـ نامـه در ا نیـی ن آیا 14الف و ب و ج ماده های كه با استفاده از مفاد بند

اسـتفاده از  بـرای   بارکیفقط هر مشمول برای  و یطور انفرادهل اشتغال دارند، بیتحص

نظام های پرورش مربوط به حوزهوق اداره آموزشیبرابر مقرّرات از طر یلیت تحصیمعاف

 یینقص عضـو و اسـتثنا   رایآموزان دان موضوع شامل دانشی)ا فه محل اعالم كندیوظ

  (شودیز مین

                                                                                                                                              
 سال تمام تقلیل یافته است  23به  تحصیلی ، حداكثر سن استفاده از معافیتبا توجه به قانون نظام وظیفه 1
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 بزرگسـاالن ا دوره یـ و دوره روزانـه   ازل یآموز مشمول كه بدون ترك تحصدانشبرای  - تبصره

كـه  یصـورت  ابـد، در یینامه به مركز آموزش از راه دور انتقـال مـ  نیین آیابرابر مقررات 

ت یـ بـه اخـذ معاف   یازیـ فه اعالم شده باشد، نیقبالً به نظام وظ یل ویاشتغال به تحص

 ست یمجدد ن یلیتحص

 لیتحصـ ل و فراغـت از  یموظـف اسـت مراتـب تـرك تحصـ      یر مركـز آموزشـ  یمـد  - 25ماده 

پـرورش متبـوع بـه    وق اداره آمـوزش یـ آموزان مشمول خود را برابر مقرّرات از طردانش

 فه اعالم كند یوظ نظامهای حوزه

 یرانـ یكـه برابـر مقـرّرات در مراكـز آمـوزش از راه دور ا      یتباع خـارج ا آموزاندانش - 26ماده 

 باشند ینم یفه عمومیكنند، مشمول قانون وظیل میتحص

 نامر موارد ثبتیل و ساانتقا

دور  راه ک مركـز آمـوزش از  یاز  یتابستان ا دورهی سالنیمآموز در طول انتقال دانش - 27ماده 

پـرورش مقصـد و   ودور بـا موافقـت اداره آمـوزش    راه گر از مراكز آمـوزش از ید یكی به

 بالمـانع  یتانا دوره تابسـ ی سالنیمهر  یانیک ماه قبل از شروع امتحانات پایحداكثر تا 

 طـول هـای  و نمرات مربـوط بـه آزمـون    یلین صورت مدارك، پرونده تحصیاست  در ا

 یمبـدأ )امضـا   یمركـز آموزشـ   تأییـد  د پس ازیآموز بادانش یا دوره تابستانی سالنیم

مقصـد ارسـال    یبه مركز آموزش یانیموقع و قبل از شروع امتحانات پا ، به(و مهر ریمد

 یمركـز آموزشـ   یبـا همـاهنگ   یک منطقه آموزشیموز در محدوده آشود  انتقال دانش

 ن شده بالمانع است ییتعهای زمانت مقررات در یمبدأ و مقصد با رعا

كـه   (ن كارنامهی)آخر روزانه اوله یآموز پادانش یكارنامه قبولهای ه درسینمرات كل -28ماده 

 شود یرفته میپذ یاز و یقبول مرهعنوان نشود بهیدور منتقل م راه به مركز آموزش از

، (ن كارنامـه ی)آخـر  اول هیـ آمـوز پا دانـش  یكارنامـه مـردود   یقبولهای نمرات درس -29ماده 

ز نمـرات  یدوم و سوم روزانه و نهای هیآموزان پادانش یقبولهای ن نمرات درسیهمچن

ورت انتقال به مركـز  در ص بزرگساالن یآموزشهای آموزان واحددانش یقبولهای درس

 شود یرفته میپذ یعنوان نمره قبولدور از آنان بهراه آموزش از

روزانه،  دوره سوما یدوم های هیورود به پا یدور متقاض راه آموز مركز آموزش ازدانش -31ماده 

ی هـا را برابر جـدول درس  دومو  اولهای هیا پای اوله یپاهای ه درسیكه كلیدر صورت

ت شـرط  یـ گذرانـده باشـد بـا رعا    تیبا موفق یلیروزانه قبل از آغاز هر سال تحص دوره

 روزانه منتقل شود  تواند به دورهیر ضوابط میو سا یسنّ
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 یلیتحصـ  هیـ پاهـای  ه درسیـ كل موظفنـد روزانه  ل افراد پس از انتقال به دورهین قبیا

 راه ه را در مركز آموزش ازین پایای هااز درس یمربوط را انتخاب كنند و چنانچه برخ

 شود یرفته نمیها از آنان پذدور گذارنده باشند، آن درس

ل یا تحصـ یـ  بزرگساالن انتقال به دوره یدور كه متقاض راه از آموز مركز آموزشدانش -31ماده 

 برابـر  یتابسـتان  ا دورهیـ  سـال نیمصورت داوطلب آزاد است، چنانچه قبل از آغاز هر به

صورت داوطلب نام بها خبتی بزرگساالن ینام در واحد آموزشخبتط رایش رایضوابط، دا

 ن حالـت یـ بالمـانع اسـت  در ا   یلین كارنامـه تحصـ  یبا ارائه آخر یانتقال و ،آزاد باشد

 شود یرفته میپذ یرا كه در مركز آموزش از راه دور گذرانده است از وی هایدرس

 موقـت یرا كه بـا گـواه   یآموزانه مدارك دانشیكلد یاز راه دور بار مركز آموزش یمد -32ماده 

 یتابسـتان  ا دورهیـ  سـال نـیم دو هفته پس از شروع هـر   است، حداكثر تا كرده نامخبت

مبـدأ   یر مركز آموزشیدرخواست كند  مد یو یل قبلیصورت مكتوب از محل تحصبه

 آموز منتقـل شـده  دانش یلیه مدارك تحصیكلد یبا ،بالفاصله پس از وصول درخواست

 را برابر مقرّرات به مركز آموزش از راه دور مقصد ارسال كند 

مقصـد كامـل    یآموز در موعد مقرر در مركز آموزشـ دانش یلیچنانچه مدارك تحص -33ماده 

 مسـئولیت ع شـود،  ییتض یاز و یا حقّیجاد یا یآموز حقّدانشبرای  نشود و به تبع آن

 باشد یا مقصد میمبدأ  یآموزشهای ران واحدیعهده مدبهاز آن حسب مورد  یناش

آمـوزان از  دانـش  یتمـام  یلین فرصت پرونـده تحصـ  یاولد در یبا یر مركز آموزشیمد -34ماده 

قرار دهد و در صورت مشاهده نقص پرونده  یدگید را مورد رسیآموزان جدجمله دانش

د برای  در صدد رفع نقص یتابستان ا دورهی سالنیمپس از شروع هر  ماهکیتا  حداكثر

ا در یـ ت شـده و  یهـدا  یلیک رشته تحصـ یبرخالف مقرّرات به  یآموزو چنانچه دانش

اقـدام كنـد     یو یت استحقاقین وضعییقبول اعالم شده باشد، نسبت به تعی هایدرس

 چنانچه بعد از موعد مـذكور مـوارد نقـص پرونـده مشـاهده شـود، الزم اسـت پرونـده        

 ربـط ذیپـرورش  وآمـوزش  بـه اداره  یز مربوط، برابر مقرّرات جهت اقدام بعدآمودانش

 ارسال شود 

د یبا یا دوره تابستانی سالنیم از شروع هرماه پس کی حداكثرآموزان دفتر آمار دانش -35ماده

پـرورش مربـوط برابـر    وآمـوزش  و با نظـارت اداره  یر مركز آموزشیمد توسطل و یتكم

 د شود مقرّرات مسدو
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 آموزاندانش یلیشرفت تحصیپ یابیفصل چهارم ـ ضوابط سنجش و ارزش

و دوره تابسـتانی   سـال نـیم امتحانـات پایـانی هـر    » 642برابر بند یک مصوبه جلسه  - توضیح

دانشگاهی مـدارس آمـوزش از راه دور از   ، متوسطه و پیشتحصیلی راهنماییهای دوره

آمـوزان  شـود و دانـش  یمدارس دولتی برگزار مـ پرورش مناطق در وسوی اداره آموزش

كننـد   صورت میهمـان در امتحانـات مربـوط شـركت مـی     مدارس آموزش از راه دور به

اوراق امتحانی توسط معلمان مدرسه محل برگزاری، تصـحیح و نمـرات جهـت صـدور     

 1«شود یكارنامه به مدرسه آموزش از راه دور مبدأ تحویل م

ذیل مرتبط با این موضوع با رعایت مفاد این مصوبه قابل اجـرا  های كلیه مواد و تبصره

  باشدمی

آمـوز در  ر رفتـار دانـش  ییها و سنجش تغو قضاوت در مورد آموخته ی، داوریابیارزش -36ماده 

 یریـ گق سـنجش و انـدازه  یـ است كه از طر یپرورشویآموزشهای ل به هدفیجهت ن

اسـت و در   یریادگیـ ـ    یاددهیـ ند رایر فیذناپییبخش جدا یابیشود  ارزشیحاصل م

 رد یگیمختلف و متعدّد انجام مهای تیموقع

و  ینی، تكـو یآموز در هر درس بـه سـه صـورت ورود   دانشهای از آموخته یابیارزش -37ماده 

 د:یآیل به عمل میذ و با اهداف مشخص شده یانیپا

 یقبلهای یها و آمادگییتوانا از یمنظور آگاهبه :(نی)آغاز یورود یابیالف ـ ارزش

ها و ییو جبران نارسا یریادگیـ  یاددهیند رایشروع مناسب فبرای  آموزدانش

 رد یگیانجام م معلمان توسطآموز دانش یاحتمالهای یكاست

های م آموختهیتحك، ت اعتماد به نفسیمنظور تقوبه(: )مستمر ینیتكو یابیـ ارزش ب

آموز در عملكرد دانش و نحوه یاز نقاط قوّت و ضعف درس علمانم یآموز، آگاهدانش

های تیق، تفكّر، تالش، ابتكار و فعالیه تحقیو پرورش روح یریادگیـ  یاددهیند رایف

مناسب به های روشآموزان، و اتخاذ ، دانشمعلمان، تدارك بازخورد مناسب به یگروه

 شود یم مانجا یریادگیـ  یاددهیند رایمنظور بهبود ف

                                                                                                                                              
موضـوع   ،7/13/2410تـاری    66722/123بـه شـماره ابـالغ     16/6/2410تـاری    217مصـوبه جلسـه   2به استناد بند  1

ر مـأمور  یكـه از مـد  « مـدارس آمـوزش از راه دور  »در آن دسـته از   نامه ساماندهی صدور و تایید مدارك تحصـیلی، آیین

ت مقـررات مربـوط و نظـارت آمـوزش و پـرورش،      یجه امتحانات با رعایو اعالم نت یآموزش و پرورش برخوردارند، برگزار

 باشد مجاز می
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های زان تحقّق هدفینان از میمنظور حصول اطمبه (:ی)تراكم یانیپا یابیـ ارزش ج

در هر درس انجام  یقبولط رایش احرازبرای  نان الزمیو حصول اطم یو پرورش یآموزش

 رد یگیم

هـای  تیـ آمـوز در فعال مشـاركت دانـش   به صورت مستمر از نحوه ینیتكو یابیارزش -38ماده 

، ی، شـفاه یكتبـ هـای  ه بر آزمـون یگوناگون و با تكهای وهیش و به یریادگیـ  یهاددی

ت، یـ زان فعالیـ رفتار، م مشاهده یوارس، فهرستیو گروه یف فردیتكال یبررس ،یعمل

و  یفنـ  شـاخه  یرحضـور یغهـای  رد  درسیـ گیت و    انجـام مـ  یـ تالش، ابتكار و خالق

زان یـ با توجـه بـه م   یحضورمهینهای مستمر درس مستمر ندارد و نمره نمره ایحرفه

 شود ین و منظور مییحضور در كالس توسط معلم مربوط تع

 مواد یاز تمام محتوا یتابستان ا دورهی یلیتحص سالنیمان هر یدر پا یانیپا یابیارزش -39ماده 

 شود یانجام م یدرس

 ک مـاده یـ در  یقبـول ط رایش است وصورت تكدرس و مستقل ها بهاز درس یابیارزش -41ماده 

 ها ندارد ر درسیبه سا یارتباط یدرس

 یو عملـ  یدارد مهارت در دو بخش نظراستانهر  یانیپا یابیكاردانش ارزش در شاخه -1تبصره 

 یا با نظـارت دسـتگاه متـولّ   ی توسط (یمهارتهای دارد )درساستانآن  یه محتوایاز كل

دارد اسـتان نامه یهر دو بخش آن منجر به صدور گواه در ید و قبولیآیعمل ممربوط به

 شود یم ربطذیدستگاه  توسطمهارت مربوط 

 پـس از ( یمهارتهای دارد مهارت )درساستانهر  یانیپا یابیكاردانش، ارزش در شاخه -2تبصره 

ا درس یـ دارد اسـتان آن  یه محتـوا یاز كل یو عمل یاتمام آموزش آن در دو بخش نظر

 یآمـوز د  چنانچه دانـش یآیعمل مهمربوط ب یا با نظارت دستگاه متولّی طتوس یمهارت

 نمـره ( یمهـارت هـای  )درس یمهارتهای دارداستان یا عملی ینظرهای از بخش یكیاز 

 بود  گر معتبر خواهدیاز بخش د یقبول ن نمره تا اخذ نمرهیكسب كند، ا یقبول

آمـوز در  دانـش هـای  تیفعال صورت مستمر از مجموعههب یانتخابهای درس یابیارزش -41ماده 

نـدارد و الزم اسـت    یانیپا یابیشود و ارزشیانجام م یتابستان ا دورهی سالنیمطول هر 

 ا دورهی سالنیمان یک هفته قبل از شروع امتحان پایها ن درسیآموز در انمرات دانش

در مركز آموزش از راه  یت بدنیربدرس ت  ل شودیتحو یبه دفتر مركز آموزش یتابستان

روزانه ارائـه   ن درس در دورهیو مطابق با ساعات آموزش ا یصورت كامالً حضوردور به

 شود یم
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 تیتربهای درس جایبهتواند یل میصورت تما دور در راه آموز مركز آموزش ازدانش -1تبصره 

ر ضـوابط  یسا و ازینشیت پیبا رعا هار رشتهیساهای از درس یانتخابهای درس و یبدن

را انتخـاب كنـد و   ی هـای درس (هـا نباشـد  جزء درسنهایی  )مشروط به آنكه امتحانات

هـای  هماننـد ضـوابط درس   ،هـا ن درسیـ از ا یابیوه ارزشـ یو شـ  ینصاب قبول بگذراند 

 باشد یمذكور در رشته مربوط م

 یدفـاع  یدرس آمـادگ  یگذراندن بخـش عملـ  دور از  راه مركز آموزش از آموزدانش -2تبصره 

 شد  ن درس منظور خواهدیا عنوان نمرهبه یبخش نظر معاف بوده و نمره

 توسـط  یتابسـتان  و دوره دوم سـال نیم، اول سالنیم غیرنهایی یانیامتحانات پا برنامه -42ماده 

 یبا همكـار  امتحانات رایم و اجیتنظ یرایم اجیت به تقویبا عنا ربطذی یمركز آموزش

 شود  برنامـه یر انجام میرنظر مدیو ز یمركز آموزش یو ادار یمشترك كاركنان آموزش

 ا دورهیـ  سـال نیمم و قبل از شروع هر یتنظ یمركز آموزش توسطد یبا یامتحانات داخل

 برعهـده  (و هماهنـگ نهـایی   امتحانـات  غیـر از ها )به اعالم شود  طرح سؤال یتابستان

 باشد یمربوط م معلمان

ه یـ / منطقـه/ ناح شهرسـتان  پـرورش واداره آمـوزش  و استانپرورش وآموزش كلاداره -1 تبصره

 یا دو مـاده درسـ  یـ ک یـ بـرای   ،یتابسـتان  ا دورهی سالنیمان یامتحانات پا تواند دریم

 سؤاالت هماهنگ طرح كند تا برابر ضوابط برگزار شود 

 كـل اداره توسـط مهـارت  هـای  دارداسـتان  یانیـ نات پاامتحا كاردانش برنامه در شاخه -2 تبصره

ا یـ  نهـایی م و امتحانات )یمربوط تنظ یدستگاه متولّ یبا همكار استانپرورش وآموزش

نامـه  دارد مهـارت براسـاس موافقـت   استان یدستگاه متولّ توسطا یبا نظارت  (هماهنگ

 د ش پرورش و دستگاه مربوط انجام خواهدون وزارت آموزشیب یهمكار

 توسـط د یـ با یتابستان و دوم و دوره اولهای سالنیم غیرنهایی یانیاوراق امتحانات پا -43ماده 

 شود  حیتصح یمركز آموزش در محل یر مركز آموزشیرنظر مدیمعلّم مربوط ز

در  حیرا جهـت تصـح   یخـود اوراق امتحـان   مسئولیتتواند با یم یمركز آموزش ریمد -1تبصره 

 قرار دهد  معلمانار ی، در اختیركز آموزشخارج از محل م

 یروز پس از انجام امتحان هر درس اوراق امتحان 3 مدتچنانچه معلّم مربوط ظرف  -2تبصره 

 ضـمن گـزارش موضـوع بـه اداره     یمركـز آموزشـ   ریح نكند، مـد یتصح علتیبه هر  را

ح در یرا جهـت تصـح   یص خـود اوراق امتحـان  ید به تشـخ یپرورش متبوع با و آموزش

 قرار دهد ط رایش واجد معلماناز  یكیار یاخت
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ر یص مـد یبـه تشـخ   آموزان بنـا دانش یصورت انتقال معلم، اوراق امتحانات داخل در -3تبصره 

 شود یح میرشته مربوط تصح معلماناز  یكی توسط

 یابیو نمـرات ارزشـ   یانیـ دو هفته قبل از شروع امتحانات پا ینیتكو یابینمرات ارزش -44ماده 

 ا دورهیـ  سـال نـیم ک هفته بعـد از انجـام امتحانـات هـر درس در آن     ی حداكثر یانیپا

زنمـرات خبـت   یدر بر  ر یخوردگقلم معلّم مربوط بدون خدشه و توسطد یبا یتابستان

 شود  یل دفتر مركز آموزشی  تحویدرج تار پس از امضا و و

و قبل از امتحانـات   یتابستان دوره ای سالنیمد در طول هر یمستمر با یابینمرات ارزش - تبصره

 آموز برسد به اطالع دانش یانیپا

ه توسـط م سومه یاز پای هایدرس یتابستان و دوره دومو  اول سالنیم یانیامتحانات پا -45ماده 

 كـل له ادارهیوسـ هماهنگ كه بـه های سؤال و یبا برنامه امتحاننهایی  صورت امتحانبه

پـرورش  وآمـوزش  زمانر نظر سـا یشود، زیه و طرح میته یلیتحص یابیسنجش و ارزش

 /شهرسـتان پرورش وآموزش كه از طرف اداره یامتحان یرایله عوامل اجیوسو به استان

 شود، برگزار خواهد شد ین میه مربوط معیناح /منطقه

ا بـا  و هماهنـگ ر نهـایی   امتحانـات  ه آموزش از راه دور موظـف اسـت برنامـه   مؤسس -1 تبصره

 ا دورهیـ  سـال نـیم قبـل از آغـاز هـر     یلیتحصـ  یابیكل سنجش و ارزشاداره یهماهنگ

 كند یم و ابالغ میتنظ یتابستان

 یلیتحصـ  یابیسنجش و ارزش كلبا اداره یدور ملزم به همكار راه مؤسسه آموزش از -2 تبصره

 باشد یم

اسـت   موظـف كنـد،  یس مـ یرا تـدر نهایی  مربوط به امتحاناتهای كه درس یمعلّم -3 تبصره

كـه از   یو برابر ابالغـ ص یامتحان درس مربوط، با تشخ یدو روز پس از برگزار حداكثر

ح مراجعـه و  یتصـح هـای  شـود، بـه حـوزه   یپرورش منطقه صادر موآموزش طرف اداره

همـان درس بـا    یح اوراق امتحـان یآموزان خود نسبت بـه تصـح  حداقل به تعداد دانش

ح اوراق اقـدام  ینسـبت بـه تصـح    یكه معلّمـ یصورت در الزحمه اقدام كند افت حقّیدر

پـرورش محـل   وآمـوزش  ح مربـوط بـه اداره  یس حوزه تصـح یرئ ینكند، موضوع از سو

 رفتار شود  یگزارش تا برابر مقرّرات با و

د از یـ ن امتحـان با یآخـر  یک هفته پـس از برگـزار  ی حداكثرنهایی  نمرات امتحانات -4 تبصره

 یپرورش منطقـه بـه مركـز آموزشـ    وآموزش اداره لهیح به وسیتصح س حوزهیرئ یسو

 شود  آموز اعالمل دانشیمحل تحص
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مـات  ی، تعل(0) ی، زبـان خـارج  (0) یعربـ  یدر مواد درسنهایی  امتحاناتهای سؤال - 5 تبصره

 یابیكـل سـنجش و ارزشـ   آمـوزان ناشـنوا توسـط اداره   دانـش بـرای   (0قرآن ) و ینید

و بـا اسـتفاده از    ییپـرورش اسـتثنا  وآموزش زمانسا یو با مشاركت و همكار یلیتحص

كـل سـنجش و   اداره یزیرو بر اساس برنامه یژه طراحیصورت وبهط رایش ران واجدیدب

 آنان قرار خواهد گرفت  یامتحانهای ار حوزهیدر اخت یلیتحص یابیارزش

را بـا  ط رایشـ  آموزان واجدست مشخّصات دانشاست فهر موظف یر مركز آموزشیمد -46ماده 

 یابیبگذرانند بـه همـراه نمـرات ارزشـ    نهایی  صورت امتحاند بهیكه با یدرس موادد یق

كـه از   یرایـ ها مطـابق دسـتورالعمل اج  آن درس یتابستان ا دورهی سالنیمهر  ینیتكو

ک هفتـه  یـ ا م كند و تیشود، تنظیاعالم م یلیتحص یابیسنجش و ارزش كلاداره یسو

پـرورش  وآمـوزش  بـه اداره  یا دوره تابسـتان ی سالنیمهر نهایی  قبل از شروع امتحانات

 ل دهد یمنطقه تحو

 ،دارد مهـارت اسـتان  ،یكاردانش كـه در آن واحـد آموزشـ    شاخه یر واحد آموزشیمد -1 تبصره

ا را بـ ط رایشـ  آموزان واجداست فهرست مشخّصات دانش موظفشود، یآموزش داده م

ک مـاه قبـل از   یـ  حداكثرم و ینمونه تنظهای دارد مهارت مطابق بر استاند عنوان یق

ه یـ / ناح/ منطقـه شهرستانپرورش وآموزش دارد مهارت به ادارهاستانان آموزش آن یپا

هـای  مربوط به انجام آزمـون های د درخواستیز بایپرورش نوآموزش ل دهد  ادارهیتحو

پـرورش  وآمـوزش  كلان آموزش مهارت به ادارهیست روز قبل از پایب حداكثرمهارت را 

ده روز قبـل از   حـداكثر د یـ هـم با  اسـتان پرورش وآموزش زمانارسال كند و سا استان

دارد اسـتان  یآموزان را به دسـتگاه متـولّ  اتمام آموزش مهارت، فهرست مشخصّات دانش

 مهارت ارسال كند 

و  یمركـز آموزشـ   توسـط  غیرنهـایی های درس یو كارگاه یركتبیغ یامتحانات عمل -2تبصره 

پـرورش انتخـاب   وآموزش اداره یكه از سو یطرایتوسط افراد واجد شنهایی های رسد

 شود یبرگزار م یو در مركز آموزش یامتحانات كتب یشوند، قبل از برگزاریم

آمـوز در هـر درس از   مر دانـش مسـت های یابیو ارزش یانیک از امتحانات پایهر  نمره -47ماده 

 ست است یصفر تا ب

قبل از خبت  (یمهارتهای دارد مهارت )درساستان یابیكاردانش، نمرات ارزش در شاخه - تبصره

 شود یست محاسبه میصفر تا ب یمبنا بر یو عمل یک بخش نظریتفكبه
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مسـتمر بـا    یابیره ارزشـ از مجموع نم یتابستان ا دورهی سالنیمهر درس در هر  نمره -48ماده 

 د یآیدست مر بهیشرح جدول زب چهار بهیبا ضر یانیپا یابیارزش ک و نمرهیب یضر
 

 مستمر یابیارزش نمره یانیپا یابیارزش نمره درس نمره

ب یها با ضریابیمجموع نمرات ارزش

 م بر پنجیتقس

 1ب یضر 4ب یضر

 

دارد مهـارت در  اسـتان ن یو همچنـ  ایحرفهو  یفن شاخه یرحضوریغهای درسبرای  -1تبصره 

درس  بـه عنـوان نمـره    (ستیصفر تا ب یمبنا )بر یانیپا یابیارزش كاردانش نمره شاخه

 شود یمنظور م

آمـوز  دانش یا دوره تابستانی سالنیمت ضمن یه صرفاً ناظر بر فعالكی هاینمره درس -2تبصره 

 توسـط  آمـوز ت دانـش یمستمر از فعال یابیرزشا یمبنا ندارد بر یانیپا یابیاست و ارزش

 شود ین مییمعلّم مربوط تع

ر ییـ ل تغیـ شرح ذنمرات به یعدد اعشار ،الذكرب فوقرایدرس با ض نمره در محاسبه -3تبصره 

 شود:یزنمرات خبت و محاسبه میابد و در بر  رییم
 23/3به  23/3ـ كمتر از 1

 33/3به  42/3تا  26/3ـ از 2

 73/3به  74/3تا  31/3ـ از 0

 کیبه  22/3تا  76/3ـ از 4

آزمـون   ،یسـنجش مهـارت گفتـار   برای  و ی، آزمون عملیسنجش مهارت عملبرای  -49ماده 

 د یآیعمل مهب یشفاه

پـرورش  وآمـوزش  وزارت عهـده  بـر  كشـور  خارج از و داخل امتحانات یبرگزار بر نظارت - 51ماده 

 باشد یم

پـرورش  وآمـوزش  كـل اداره، هیـ / ناح/ منطقهشهرستانپرورش وآموزش هادار یدر امتحانات داخل

 سـنجش و  كـل ادارهنهـایی   و یدر امتحانات داخل دور وراه و مؤسسه آموزش از استان

را توسـط   ح شـده یتصـح  یتواننـد اوراق امتحـان  یصورت لزوم م در یلیتحص یابیارزش

 اوراق، نمـره  یبررس كه دریصورت د  درقرار دهن ینیو مورد بازب یمربوط بررس معلمان

صـورت  د بـه یـ بود و موضوع با ن نمره مالك عمل خواهدیابد، آخریر ییتغ یآموزدانش

 آموز مربوط برسد به اطالع معلّم و دانش یكتب

مـاه و اوراق  نیپـس از فـرورد   اولان نوبـت  یـ اوراق امتحانات پا ینیكه بازب یصورت در - تبصره

مـاه انجـام شـود و    پـس از آبـان   ،هر سال یتابستان دوم و دوره سالنیمان یپا امتحانات
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 یعالرایشو نیون معیسیبه كم یریگمیتصمبرای  ابد مراتبیر ییتغ یآموزدانش نمره

 شود یپرورش ارجاع موآموزش

ر مركـز  یمـد  ج برعهـده یو اعالم به موقع نتا یامتحانات داخل رایحسن اج مسئولیت - 51ماده 

 است  یوزشآم

 یتابسـتان  ا دورهیـ  سـال نـیم ان هـر  یـ تا دو هفته پـس از پا  حداكثرامتحانات  جهینت - 52ماده 

اعـالم   یو ینـده قـانون  یا نمایآموز به دانش یر مركز آموزشیمد توسط یصورت كتببه

 شود یم

نهایی  عم از)ا یتابستان ا دورهی سالنیمهر  یانیمهلت اعتراض به نمرات امتحانات پا - 53ماده 

 یتابسـتان  ا دورهی سالنیمامتحانات آن  جهیروز پس از اعالم نت 3 حداكثر (ینهایریو غ

 یاسـت اوراق امتحــان  موظـف  یر مركـز آموزشـ  یمـد  یباشـد  در امتحانـات داخلـ   یمـ 

ص خـود، در  یا بـه تشـخ  یـ ار مصـحح مربـوط و   یدنظر در اختیمعترضان را جهت تجد

 ورقـه  همـان درس قـرار دهـد  نمـره     معلمـان گر از یک نفر دیار مصحح مربوط و یاخت

دنظركننـده حسـب   یا مصحح مربـوط و تجد یمصحح مربوط  یدنظر شده با امضایتجد

و  یواجـد شـرط قطعـ    سـوم معلّـم  رأی  نظـر، صورت اختالف شود  درین مییمورد تع

 یاسـت اوراق امتحـان   موظـف ح یس حوزه تصـح یرئنهایی    در امتحاناتاالجراستالزم

ر از یـ همـان درس )غ  معلمـان ک نفـر از  یـ ار یـ دنظر در اختیـ رضان را جهـت تجد معت

د یمالك عمل خواهد بود و در هر صورت با یو قرار دهد و نمره (و دوم اولن یمصحح

جـه بـه اطـالع معترضـان     یان مهلـت اعتـراض، نت  یروز پس از پا 3 مدت ظرف حداكثر

 برسد 

دارد مهـارت و  اسـتان  یو بخـش عملـ   یكارگـاه  و (یركتبـ ی)غ یعملهای نمرات درس - تبصره

 است  یاعالم شده قطع باشد و نمرهیدنظر نمیقابل اعتراض و تجد یشفاههای درس

 بـه  غیرنهـایی هـای  درس یتابستان و دوره دومو  اول سالنیم یانیاوراق امتحانات پا - 54ماده 

 یک سـال در محلـ  ی مدتبه نهایی  و اوراق امتحانات یشش ماه در مركز آموزش مدت

 امحـا و سپس برابـر مقـرّرات    ینگهداركند، ین مییپرورش منطقه تعوآموزش كه اداره

زنمـرات  ی، دفتر امتحانـات، بـر  ر  معلمانزنمرات یس رینوفهرست دست یشود، ولیم

 طـور محسوب و به یلیو جزء اسناد و مدارك تحص ی، صحافینهایشدگان امتحان قبول

 شود یم ینگهدارمربوط حسب مورد  و اداره یوزشدائم در مركز آم

هـای  دارداسـتان  یانیـ پا یابیارزشـ  زنمراتیكاردانش فهرست مشخّصات و ر در شاخه -1 تبصره

سـال   دارد مهارت در هـر استان یدستگاه متولّ تأییدپس از  (یمهارتهای مهارت )درس
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ک نسـخه در  یـ شده كه  یها در دو نسخه صحافر درسیزنمرات سایهمانند ر یلیتحص

 شود یم ینگهداربه طور دائم  یک نسخه در مركز آموزشیمنطقه و  اداره

آمـوز  كـه دانـش   یمهـارت های نامهیكاردانش خبت نمرات آن دسته از گواه در شاخه -2تبصره 

نامـه مهـارت از   یه گواهیتأییدافت یمنوط به در ،كندینسبت به ارائه آنان اقدام م رأساً

 یو در مركز آموزشـ  ید صحافیمذكور باهای هیتأییدبود   مربوط خواهد یتولّدستگاه م

 شود  ینگهدارطور دائم هب

، رفتـار،  ین اسـالم یت مـواز یـ آموز براساس رعابه هر دانش یلیتحص سالنیمدر هر  - 55ماده 

 یده از سـو یو حفـظ امـوال آن و گـزارش رسـ     یت مقرّرات مركز آموزشـ یاخالق، رعا

ا معاونـان مركـز   یـ ر و معاون یمد توسط یت مقررات انضباطیان و با رعایمربو  معلمان

ر یمـد  یزنمرات مربوط خبـت و بـا امضـا   ین و در بر  رییک نمره انضباط تعی یآموزش

 شود یم یم دفتر مركز آموزشیتسل

  شـود یمنظور م یک واحد درسیمعادل  سالنیمهر  معدلانضباط در احتساب  نمره -1تبصره 

آمـوز نمـرات   دانـش  یلیتحصـ های سالنیمكل به تعداد  معدل محاسبهبرای  نیهمچن

 شود یلحا  م یانضباط و

 شود یدر نظر گرفته نم یواحد درس 26 انضباط در محاسبههای تعداد واحد -2بصره ت

 شود یانضباط منظور نم نمره یتابستان در دوره -3تبصره 

پـرورش  وآموزان كـه توسـط معاونـت آمـوزش    دانش یلیحصمونه اسناد و مدارك تن - 56ماده 

پـرورش كشـور ابـالغ شـده اسـت، در      وآموزشهای زمانه و به سایته یو مهارت ینظر

 رد یگیمراكز آموزش از راه دور مورد استفاده قرار م

م یماه سـال بعـد تنظـ   ان آبانیتا پا حداكثرد یبا یلیدفتر امتحانات در هر سال تحص - 57ماده 

و  یشـود بررسـ  ین مـ ییپرورش تعوآموزش اداره یكه از سوهای ندینما توسطشود و 

 ، مسدود شود تأییدپس از 

ا قبـل از آن دچـار   یـ  یانیـ پا یامتحانات كتب یبرگزار زماندر  یآموزچنانچه دانش - 58ماده 

كـه از   یمعتمـد  یتوانـد از منشـ  یشود كه قادر به نوشتن نباشد م ایسانحهمشكل و 

 امتحانـات برای  اجرا س حوزهیو رئ ییرنهایامتحانات غبرای  یر مركز آموزشیرف مدط

 شود، استفاده كند ین مییتعنهایی 

در امتحانـات   یمؤخر مانع بر شركت و یماریا بینقص عضو و  رایآموز دادانشبرای  - 59ماده 

متناسب بـا   یالتیاجرا تسه س حوزهیا رئی یر مركز آموزشی، مدیو عمل ی، شفاهیكتب
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صورت لزوم از امتحانات آن بخش از درس  كند  دریاو فراهم م یماریا بینقص عضو و 

مربـوط بـه    شود و سـهم نمـره  یباشد، معاف میقادر به انجام آن نم یكه از نظر جسم

 شود یها اضافه مر بخشیبه سا بخش نیا

د یـ ارا انتخاب كـرده اسـت ب   یت بدنیكه درس ترب مادهن یآموز موضوع ادانشبرای  -1تبصره 

ای هنامـ وهیمعلّم مربوط و برابر شـ  توسط یو یجسم ییمتناسب با توانا یامتحان عمل

 انجام شود  ابالغ شده است، ه ویته یتندرست و یت بدنیمعاونت ترب توسط كه

ل نقـص عضـو قـادر بـه     یدلو كاردانش كه به ایحرفهو  یفنهای آموزان شاخهدانش -2تبصره 

ر رشـته  ییـ ستند، ملـزم بـه تغ  یرشته مربوط ن یتخصصهای درس یت عملیجام فعالان

 باشند یبرابر ضوابط م

وزارت هـای  نامـه وهیبرابـر شـ   یمذكور در قـانون اساسـ   ینیدهای تیآموزان اقلّدانش -61 ماده

ن یـ ا خود شركت خواهند كرد و نمره خاص ینیمات دیپرورش در امتحان تعلوآموزش

صـورت   نكـه در یشود  ضمن ایم «و قرآن ینیمات دیتعل»درس  ن نمرهیگزیجا درس

نخواهـد   یشركت وبرای  یمنع ،ینیمات دیآموز به شركت در امتحان تعلل دانشیتما

 بود 

و  یتخلفات امتحـان  نامهنییبرابر آنهایی  و یا متخلفان در امتحانات داخلیبا متخلف  - 61ماده 

 شد  ن مربوط حسب مورد رفتار خواهدیر قوانیو سا یات اداربه تخلف یدگیقانون رس

شـود  یقبول شناخته م (ینهایریو غنهایی  )اعم از هاک از درسیدر هر  یآموزدانش - 62ماده 

 آن درس نباشد  یاز نصاب قبول كمتر یدرس و كه نمره

ات یـ و علم یگاهشـ ی، آزمایكارگاههای و در درس 13 در هر درس نمره ینصاب قبول - تبصره

ن یاسـت )عنـاو   12 ایحرفـه و  فنـی  شـاخه  یاختصاصـ هـای  از درس یو برخ یدانیم

و  ایحرفـه و  فنـی هـای  ف آموزشیو تأل یزیردفتر برنامه توسط یاختصاصهای درس

و ( شـود یاعالم مـ  یو مهارت ینظر پرورشومعاونت آموزش ین و از سوییكاردانش تع

 توسـط  یو عملـ  یدارد مهارت در بخش نظراستاندر  یب قبولنصا ،كاردانش در شاخه

 شود ین مییدارد مهارت تعاستان یدستگاه متولّ

ا چنـد درس  یک ی یا دوره تابستانی سالنیمان یدر امتحانات پا یآموزچنانچه دانش - 63ماده 

در آن  وا یانیپا یابیارزش رموجّه داشته باشد، نمرهیبت غیغ (ینهایریا غینهایی  )اعم از

 كلمه ین مواردیچن شود و دریدر آن درس صفر محسوب م یا دوره تابستانی سالنیم

ب بـه  یـ كن در محاسبات كلمـه غا ید شده لیق یانیپا یابیارزش نمره یبه جا (ب )غیغا
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مستمر  موردنظر با لحا  نمودن نمرههای ا درسیبود  و نمره درس  منزله صفر خواهد

 شد  محاسبه خواهد

ا چنـد درس  یـ ک یـ  یتابسـتان  ا دورهیـ  سـال نیمان یدر امتحانات پا یآموزاگر دانش - 64اده م

ر مركـز  یآمـوز مـد  ب باشـد، در صـورت درخواسـت دانـش    یـ با عذر موجّه غا غیرنهایی

هـای  ا درسیـ ن امتحـان از درس  یتا دو هفته پس از آخر حداكثرمجاز است  یآموزش

ا یـ صـورت آن درس  نیـ ا ریعمل آورد و در غهن بت ضوابط مربوط امتحایمربوط با رعا

 شود یآموز حذف مدانش یانتخابهای ها از واحددرس

آمـوزان  شود سوال دانـش یصورت هماهنگ برگزار مكه امتحان آنان بهی هایدر درس - تبصره

 بود  به صورت هماهنگ خواهد مادهن یمشمول ا

بـت موجّـه داشـته باشـد آن درس از     یغنهـایی   در امتحانـات  یآمـوز چنانچه دانش - 65ماده 

ط رایش ریت ساید با رعایشود و بایحذف م یو یتابستان ا دورهی سالنیم آنهای درس

 امتحان دهد نهایی  ها را انتخاب كند و به صورتا درسیمجدّداً آن درس 

 وجّـه نمـره  ل میـ بـا هـر دل   یا دوره تابسـتان یـ  یلیتحص سالنیمدر  یآموزاگر دانش -66ماده 

هـای  درس ی)بـه اسـتثنا   یو یانیـ پا یابیارزشـ  مستمر نداشته باشـد، نمـره   یابیارزش

 توسطن نمره یشود و ایمستمر م یابین نمره ارزشیگزیجا (42 مادهموضوع تبصره دو 

 شود یزنمرات خبت میمعلّم مربوط در بر  ر

 آمـوز در ده از طـرف دانـش  ل و مدارك ارائـه شـ  یبت موجّه براساس دالیص غیتشخ - 67ماده 

 خـاص ون یسیكم و در امتحانات هماهنگ با یمركز آموزش رایبا شو یامتحانات داخل

 یس حوزه اجرا پس از هماهنگیبا رئنهایی  پرورش مربوط و در امتحاناتوآموزش اداره

 بود  خواهد یر مركز آموزشیبا مد

 هـر درس در نمـره  هـای  تعداد واحد ،سالنیمآموز در هر دانش معدلمحاسبه برای  - 68ماده 

 كـل دسـت آمـده بـر تعـداد     بـه هـای  ضـرب شود و مجموع حاصـل یآن درس ضرب م

 (یا مـردود یـ  یآنان نمـره )اعـم از قبـول   برای  سالنیمآموز در آن كه دانشی هایواحد

 شود یانجام نم یریگمعدل یتابستان دورهبرای  شود ویم میافت داشته است، تقسیدر

باشـد مشـروط شـناخته     13كمتـر از   یآمـوز چنانچـه معـدل دانـش    ،سالنیمدر هر  -صره تب

بـه اطـالع    یصـورت كتبـ  د موضوع مشروط شدن را بهیبا یر مركز آموزشیشود  مدیم

مشروط شود حق استفاده از  سالنیمكه سه  یآموزاو برساند و دانش یا ولیآموز دانش

 ندارد  ز آموزش از راه دور راگان در مركرایصورت ل بهیتحص مكانا
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 شود كه:یل شناخته میالتحصفارغ یآموزدانش - 69ماده 

 (یواحد درس 26 حداقله در رشته مربوط )توسطم دوره یدرسهای ه واحدیكلدر  (الف

 قبول شده باشد 

 باشد  13 حداقل یو كل معدل (ب

آمـوزش از راه دور،   وسـطه دوره متهـای  از مجموعـه درس  یچنانچـه دانـش آمـوز    - 1 تبصره

ن نمـره  ی(، آخـر  غیرنهاییو دو عنوان نهایی  )دو عنوان یحداكثر در چهار عنوان درس

ل شـناخته  یالتحصـ باشـد، فـارغ   13ز حـداقل  ین یشتر و معدل كل ویو ب 7 یدرس و

اسـت و   12آنها  یكه نصاب قبول ایحرفهو  یشاخه فنهای شود  آن دسته از درسیم

شـاخه كـاردانش، مشـمول     ی( و كارورزیمهارتهای دارد مهارت )درسن استانیهمچن

 1شود ین تبصره نمیا

 یكمتر از نصاب قبول نمرهی هایآموز از درسک چنانچه دانشیعالوه بر مفاد تبصره  -2 تبصره

 یو كـل  معـدل رفتـه شـده باشـد و    یپذ یبرابـر مقـرّرات از و   یكسب كرده باشـد ولـ  

 ل شناخته خواهد شد یالتحصز فارغیباشد ن13حداقل

 13كمتـر از  یو كـل  معـدل كن یرا احراز كند ل (آموز شرط )الفكه دانشیصورت در -3 تبصره

كمتر  هاآندر  یو را كه نمرهی هایدرس (شرط بند )ب نیتأممنظور  تواند بهیباشد م

كمبـود  دور انتخاب كند و امتحـان دهـد  چنانچـه،    راه است در مركز آموزش از 12از 

ر یساهای درس از هاآن یجاد بهیباشد با یانتخابهای آموز، مربوط به درسدانش نمره

 ها انتخاب كند و امتحان دهد رشته

ی هـای اسـاس نمـرات درس   الن بریالتّحصک از فارغیهر برای  هتوسطم ان دورهیدر پا -71ماده 

آنان خبـت   یلیبه و در مدارك تحصمحاسنهایی  یكتب معدلاند، دادهنهایی  كه امتحان

نهـایی  هـای  ک از درسیهر های تعداد واحدنهایی  یكتب معدلمحاسبه برای  شود یم

ــره ــان  یپذ در نم ــده امتح ــه ش ــایی  رفت ــرب مــ نه ــوع  یآن درس ض ــود و مجم ش

 شود یم میتقسنهایی های درسهای دست آمده بر تعداد واحدهبهای ضربحاصل

ه، تعـداد  توسـط ان دوره میـ آمـوز در پا نمـرات هـر دانـش    كـل  معـدل  محاسـبه  برای -71ماده 

شــود و مجمــوع یرفتــه شــده آن درس ضــرب مــیهــر درس در نمــره پذهــای واحــد

شـود  در  یم مـ یهـا تقسـ  ن درسیاهای دست آمده برمجموع واحدهبهای ضربحاصل

 ز لحا  خواهد شد ینمربوط به انضباط های ، نمرات و تعداد واحدكل معدلمحاسبه 

                                                                                                                                              
 تبصره فوق اصالح شد  13/2/1020-624به استناد مصوبه  1
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مـازاد   یا چنـد واحـد درسـ   یـ ک یآموز گذرانده شده دانش یدرسهای چنانچه واحد -1 تبصره

هـای  ن درسیگزیعنوان جـا مازاد بههای رشته مربوط باشد، درسهای برحدمجاز واحد

كـه   یشـود، بـه نحـو   یرفتـه مـ  یپذ یشـاخه كـاردانش از و   یاری، معاف و اختیانتخاب

 واحـد  26بـه   مكـان االیا حتـ یـ واحـد   26آمـوز  رفته شده دانشیپذهای دمجموع واح

رشـته مربـوط، در   هـای  درس مازاد بـر  گذرانده شدههای درس یكتر باشد و مابقینزد

 شود یآموز منظور نمدانش كل معدل محاسبه

 ،رشـته مربـوط   یمهارتهای نامهیكاردانش عالوه بر گواه آموزان شاخهچنانچه دانش -2 تبصره

 ،نامـه مهـارت  یباشند كه مشخّصات )عنـوان گواه  یگرید یمهارتهای نامهیگواه رایدا

ف یـ تعر یمهارتهای در مجموعه فهرست رشته هاآن (آموزش مدتدارد و استانشماره 

بـا موافقـت    یو كـارورز  یاریاختهای درس ینیگزیجهت جا هاآنرش یشده باشد، پذ

 المانع است ب یر مركز آموزشیمد

ه در رشـته  توسـط م دوره یدرسهای ه واحدیكلكه موفّق به گذراندن  یآموزبه دانش -72ماده 

ر یت سـا یـ شـود بـا رعا   (بدون احتساب نمرات انضباط یواحد درس 26 حداقل)مربوط 

 شود یاعطا م (پلمید)ه توسطم الت دورهیان تحصینامه پایضوابط گواه

زش از راه دور بـا  ه توسط مؤسسـه آمـو  توسطم الت دورهیان تحصینامه پایه گواهنمون -تبصره 

ن یون معـ یسیكم تأییدپس از  ه ویته یلیتحص یابیسنجش و ارزش كلاداره یهماهنگ

 شود یم ابالغكشور  یبه مناطق آموزش پرورشوآموزش یعالرایشو

در رشـته  )م مجدد پلیل به اخذ دیم در صورت تمایا قدی دیپلم نظام جدیدارندگان د -73ماده 

 یتوانند كسـر یها مق درسیا كاردانش پس از تطبی ینظرهای در شاخه (متناظر ریغ

ن مركز انتخاب نموده و امتحان دهنـد  یآموزان ارشته مربوط را همراه دانشهای درس

ا رشـته دلخـواه   یـ  پلم در شـاخه یـ نامه دینامه موفق به كسب گواهنیین آیو براساس ا

  شوند

الت یان تحصـ ینامه پایآموزان كه موفق به اخذ گواهنگونه دانشینامه ایكارنامه و گواه -ره تبص

 فاقد معدل خواهد بود  ،شوندیمتوسطه م دوره

خـود   یلیمرتبط با رشته تحص 1«خارج از مدرسههای آموخته» یآموزچنانچه دانش -47ماده 

 ا دورهیـ  سـال نـیم متحانـات هـر   ک ماه قبـل از شـروع ا  یتواند حداقل یداشته باشد، م

                                                                                                                                              
بـه   یآمـوز در خـارج از مركـز آموزشـ    باشد كه دانشیمهایی آموخته خارج از مدرسه: آن دسته ازهای ف آموختهیتعر 1

 باشد یبرنامه مهای از درس یا تعدادیک یمشابه  یآموزد و از نظر محتویكند، میاعالم م پرورشوآموزشكه  یقیطر
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ارائـه كنـد تـا در صـورت      یر مركـز آموزشـ  یخود را بـه مـد   یتقاضانامه كتب ،یتابستان

 مربوط را امتحان دهد های ، درسیتابستان ا دورهی سالنیمموافقت در امتحانات آن 
ه ست نمریصفر تا ب ینامه و بر مبنانیین آیمطابق ا هان درسیدر ا یقبولط رایش ـ

 باشد یم یانیامتحان پا

هر برای  رفت،یآموز پذتوان از دانشیق مین طریكه از ای هایـ حداكثر تعداد درس

باشد كه در محاسبه یک عنوان درس می یتابستان دورهبرای  عنوان درس و 2 سالنیم

ود، شیدخالت داده نم یا دوره تابستانی سالنیممجاز در هر های حداقل و حداكثر واحد

 شود یمنظور م سالنیمها در محاسبه معدل آن ن درسیكن نمرات ایل

 است  ین ماده الزامیموضوع اهای از درس در مورد انتخاب درسینشیت پیـ رعا

 ن ماده عبارتند از:یموضوع اهای ـ درس

 یسیزبان انگل (الف

 یعرب (ب

 هنر (ج

 یت بدنیترب (د

 ییكارگاه خوداتكا هـ(

 کیوتر و انفورماتیامپك یمبان (و

 1آموزان و ضوابط آندانش یلیت تحصیوه هدایفصل پنجم ـ ش

 بر اساس اسـتعداد و عالقـه   یلیتحصهای / رشتهآموز به شاخهدانش یلیت تحصیهدا -75ماده 

و  یلیت تحصـ یک هـدا ی مطابق با نمون بر  شماره یات آموزشمكانو به تناسب ا یو

 :شودیل انجام میت ضوابط ذیرعا

 ك:یزیف یاضیر رشته ـ75ـ1

و  یاضیرهای ک از درسیور هر یا شهریرفته شده خرداد یپذ مجموع سه نمره ـ73ـ1ـ1

 نباشد  03ب كمتر از ی، بدون ضریلیتحص ییراهنما ه در دورهیدر سه پا یعلوم تجرب

 و( 1ک )یزیباشد و درس ف 12ه حداقل توسطم در دوره (1) یاضیدرس ر نمره ـ73ـ1ـ2

 گذرانده باشد ( 13 ت )كسب حداقل نمرهیبا موفق شگاه رایآزما

                                                                                                                                              
تـاری    وپـرورش شـواری عـالی آمـوزش    212آمـوزان مصـوب جلسـه    نامـه هـدایت تحصـیلی دانـش    با توجه بـه آیـین   1

 موضوعیت ندارد نامه،، فصل پنجم این آیین24/12/1024
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 دوره اول هیو پا ییراهنما مرتبط با رشته در دورههای مجموع نمرات درس ـ73ـ1ـ0

 12مرتبط با رشته از های درس معدلگر یا به عبارت دیباشد و  26د حداقل یه باتوسطم

 كمتر نباشد 

 :یعلوم تجرب رشته ـ75ـ2

 یاضیرهای ک از درسیهر  ماهوریا شهریرفته شده خرداد یپذ مجموع سه نمره ـ73ـ2ـ1

 نباشد  03ب كمتر از ی، بدون ضریلیتحص ییراهنما ه در دورهی، در سه پایو علوم تجرب

 یستیشگاه و علوم زیو آزما (1) یمی، ش(1) یاضیرهای ه درستوسطم در دوره ـ73ـ2ـ2

از سه  یكیگذرانده باشد و حداقل در  (13حداقل  ت )كسب نمرهیفقو بهداشت را با مو

 اخذ كرده باشد  12 درس مذكور نمره

 دوره اوله یو پا ییراهنما مرتبط با رشته در دورههای مجموع نمرات درس ـ73ـ2ـ0

 12مرتبط با رشته از های درس معدلگر یا به عبارت دیباشد  136د حداقل یه باتوسطم

 نباشد  كمتر

 :یات و علوم انسانیادب رشته ـ75ـ3

های درس ک ازی، هر ماه وریا شهریرفته شده خرداد یپذ مجموع سه نمره ـ73ـ0ـ1

 ه در دورهیدر سه پا یو عرب (یفارس یامال و انشا قرائت،های درس معدل) یات فارسیادب

 نباشد  03ب كمتر از ی، بدون ضریلیتحص ییراهنما

و مطالعات  (1) ی، عرب(1) ی، زبان فارس(1) یات فارسیادبهای درسدر  ـ73ـ0ـ2

ات یدرس ادب را كسب كرده باشد و نمره 13 حداقل ه نمرهتوسطم اوله یپا یاجتماع

 باشد  12 حداقل ((1) یو زبان فارس (1) یات فارسیادبهای درس معدل)

 و سال اول دوره ییراهنما مرتبط با رشته در دورههای مجموع نمرات درس ـ73ـ0ـ0

 12مرتبط با رشته از های گر معدل درسیا به عبارت دیباشد  136د حداقل یمتوسطه با

 كمتر نباشد 

 :یعلوم و معارف اسالم رشته ـ75ـ4

 اتیادبهای درس ک ازیور، هر یا شهریرفته شده خرداد یپذ مجموع سه نمره ـ73ـ4ـ1

 ییراهنما ه در دورهیدر سه پا یو عرب( یفارس امال و انشا قرائت،های درس معدل) یفارس

 نباشد  03ب كمتر از ی، بدون ضریلیتحص

عنوان به هاآن معدل)كه  (1) ی، زبان فارس(1) یات فارسیادبهای در درس ـ73ـ4ـ2

 (1و قرآن ) ینیمات دیو تعل (1) یعرب ،(شودیات در نمون بر  خبت میدرس ادب نمره

مات یا تعلی (1) یاز دو درس عرب یكیدر  حداقلرا كسب كرده باشد و  13 قلحدا نمره

 اخذ كرده باشد  12 ینمره (1و قرآن ) ینید
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 دوره اوله یو پا ییراهنما مرتبط با رشته در دورههای مجموع نمرات درس ـ73ـ4ـ0

 12رشته از  مرتبط باهای درس معدلگر یا به عبارت دیباشد  136 حداقلد یه باتوسطم

 كمتر نباشد 

 : ایحرفهو  فنی شاخه ـ 75 ـ5

، یاضیرهای درس ک ازیور هر یا شهریرفته شده خرداد یپذ مجموع سه نمره ـ73ـ3ـ1

 نباشد  03ب كمتر از یبدون ضر ییراهنما ه در دورهیو حرفه و فن در سه پا یعلوم تجرب

و از درس كارگاه  13 حداقل نمره (1) یاضیه از درس رتوسطم در دوره ـ73ـ3ـ2

 ییدرس كارگاه خوداتكا كسب كرده باشد  چنانچه نمره 12 حداقل نمره خوداتكایی

 شود یمنظور نم یلیت تحصیدر هدا ،باشد 12آموز كمتر از دانش

 دوره اوله یو پا ییدر دوره راهنما مرتبط با شاخههای مجموع نمرات درس ـ73ـ3ـ0

ا حذف درس كارگاه یباشد و در صورت عدم انتخاب  102 حداقلد یه باتوسطم

 12از  مرتبط با شاخههای درس معدلگر یا به عبارت دیباشد  123 حداقل خوداتكایی

 كمتر نباشد 

 كاردانش: شاخه - 75 - 6

حرفه و فن های ک از درسیهر  ماهوریا شهریرفته شده خرداد یپذ مجموع سه نمره -1-6-75

 نباشد  03ب كمتر از یبدون ضر ییراهنما ه در دورهیه پاو هنر، در س

كسـب كـرده باشـد      13 حـداقل  نمره خوداتكاییه از درس كارگاه توسطم در دوره -2-6-75

 یلیت تحصیباشد در هدا 13آموز كمتر از دانش ییدرس كارگاه خوداتكا چنانچه نمره

 شود یمنظور نم

ه توسـط م اوله یـ و پا ییراهنمـا  ط با شـاخه در دوره مرتبهای مجموع نمرات درس -3-6-75

و در صـورت عـدم    73 حـداقل  خوداتكـایی آموز در صورت انتخاب درس كارگاه دانش

 معـدل گـر  یا بـه عبـارت د  یباشد  63 حداقل خوداتكاییا حذف درس كارگاه یانتخاب 

 كمتر نباشد  13مرتبط با شاخه از های درس

كـاردانش عـالوه بـر     در شـاخه  یمهـارت های از رشته یبه برخ ورودبرای  آموزدانش -4-6-75

را كـه   (اولسـال  های د ضوابط خاص رشته )در محدوده درسیمذكور باط رایش احراز

 كند، كسب كند ین مییتع یو مهارت ینظر پرورشومعاونت آموزش

امتحانـات   ت درر: شـرك یـ ل موجّـه نظ یـ دالكه به یآموزدانش ییراهنما نمرات دوره -1تبصره 

نامـه  نییـ مـاده هفتـاد آ  ه )موضـوع  ین پایی، شركت در امتحان تعییراهنما جامع دوره

خارج از كشـور،   یرانراییل در مدارس غی، تحص(ه روزانهتوسطسه ساله م دوره یآموزش
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و  اولهـای  هیو    فاقد نمرات پا یسوزل، زلزله، جنگ، آتشیل، سیاز قب یو بروز حوادخ

 شود:یل محاسبه میشرح ذاست به یلیتحص ییراهنما سومدوم و 

موجود نباشد، نمرات  ییراهنما دوره هیا هر دو پایو  دوما ی اول هیچنانچه نمرات پا (الف

ز منظور یمذكور نهای هیپا همنامهای درسبرای  ییراهنما سوم هیمرتبط پاهای درس

 گردد یخبت م یلیت تحصیک هدایشماره  بر ر ضوابط در نمونیت سایشود و با رعایم

ت یک هدایموجود نباشد، نمون بر  شماره  ییراهنما دوره سوم هیچنانچه نمرات پا (ب

م یر ضوابط تنظیت سایه با رعاتوسطم اول هیمرتبط پاهای براساس نمرات درس یلیتحص

 شود یم

هر شاخه  معدل یلیت تحصیهداک یاز در نمون بر  شماره یامت محاسبه منظوربه - 2تبصره 

 شود یا رشته در عدد پنج ضرب می

بـرای   یلیتحصـ  سـال نـیم پـس از دو   یلیت تحصـ یک هـدا یـ نمـون بـر  شـماره     - 76ماده 

از یـ نـام كـرده اسـت )بـدون احتسـاب امت     خبت یكه ابتدا در مركز آموزش یآموزدانش

مسـئول   توسـط آن  یاو امضـ  تأییـد شود و پس از یم میتنظ (های مشاورهای یبررس

 رد یگیآموز قرار مار دانشی، در اختیر مركز آموزشیمشاور و مد ،خبت نمرات

 ک ازیچیورود به هط رایش (سالنیممقرّر )پس از دو  زمانان یكه در پا یآموزدانش - 77ماده 

ا یـ شـاخه  ط رایشـ  ایـ دلخـواه را كسـب نكنـد و     ا شاخه و رشتهیها و ا رشتهیها شاخه

هـای  سـال نـیم  وجود ندارد، چنانچه در یرا كسب كند كه در محل سكونت و ایرشته

 ا رشـته یـ توانـد بـه شـاخه    یشـود، مـ  ط رایشـ  ل موفّق به احـراز یمطابق ضوابط ذ بعد

 ل دهد یت شود و ادامه تحصیداهموردنظر 

 (13) موردنظر مربوط به نداشـتن نمـره   ا رشتهیشاخه ط رایش چنانچه علّت عدم احراز - 1-77

توانـد پـس از گذرانـدن آن    یآموز مـ ه باشد، دانشتوسطمرتبط مهای ا درسیاز درس 

بـا صـدور نمـون بـر  مجـدّد      ط رایشـ  ریو كسب سا 13ها و اخذ نمره درس ایدرس 

 ت شود یمربوط هدا ا رشتهیبه شاخه  یلیت تحصیهدا

از  12ل نداشـتن نمـره   یا رشته موردنظر به دلیشاخه ط رایش چنانچه علت عدم احراز - 2-77

توانـد  یآموز مـ دانش (یشاخه نظرهای ژه رشتهیباشد )و یاختصاصهای ا درسیدرس 

مربـوط شـركت كنـد و در    هـای  ا درسیـ رشـته درس   نییبا نظر مشاور در امتحان تع

 ت شود یا رشته موردنظر هدایبه شاخه ط رایش صورت كسب

عـدم كسـب    ،لیـ دلا رشـته مـوردنظر را بـه   یـ اخه شـ ط رایش آموزكه دانشیدر صورت - 3-77

احراز نكرده باشد به شـرط داشـتن    ییراهنما مرتبط دورههای از درس (03حدنصاب )
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ق یـ ا كسـب آن از طر یـ ه و توسـط م اوله یـ مـرتبط پا هـای  از درس 12حداقل  معدل

 ت شود یا رشته موردنظر هدایتواند به شاخه ین رشته مییامتحان تع

ه یـ و پا ییا رشـته در دوره راهنمـا  یمرتبط با شاخه های انچه مجموع نمرات درسچن - 4-77

از  12حـداقل   معدلبه شرط داشتن  ،به حدنصاب مقرّر نرسد آموزه دانشتوسطم اول

توانـد بـا نظـر مشـاور بـه      یه متوسطم اولا رشته در سال یمرتبط با شاخه های درس

 اولمـرتبط سـال   هـای  درس معـدل نچـه  ت شـود  چنا یا رشته مـوردنظر هـدا  یشاخه 

 كـه ی هایا درسین رشته درس ییتواند در امتحان تعیم نباشد 12آموز ه دانشتوسطم

ا یـ مرتبط بـا شـاخه   های درس معدلآورد، شركت كند و یفراهم م یوبرای  راط رایش

جمـوع  م معـدل ا رشته )یمرتبط با شاخه های درس معدلا یه و توسطم اوله یپا رشته

را بـه   (هتوسطم اوله یو پا ییراهنما ا رشته در دورهیمرتبط با شاخه های رسد نمرات

 برساند  12حداقل 

 شـود و در ینمـ  76ــ 4و 76ــ 0هـای  كاردانش مشمول بند شاخه یآموز متقاضدانش - تبصره

 ت شود یمذكور هدا تواند به شاخهیشاور منمره با نظر م یصورت كسر

 كـه ی هـای درس ایـ ن رشـته درس  یـی تواند در امتحان تعیآموز در طول دوره مدانش - 5-77

با امتحانـات   زمانهم ،كندیموردنظر فراهم مهای در شاخه و رشته یوبرای  راط رایش

 ها شركت كند ر درسیسا

 مشـاور در  توسـط حات الزم ید توضـ یبا 76ـ4، 76ـ0، 76ـ2های بند رایدر صورت اج - 6-77

 و تأییـد بـه   و خبـت شـود   یلیت تحصـ یک هـدا ی حظات نمون بر  شمارهقسمت مال

 ل شود یمربوط عنداللزوم تكمهای بر نمون و برسد یو یامضا

آن همانند امتحانات  امتحانات برگزار و نمره نامهنیین رشته مطابق با آییامتحان تع - 78ماده 

ک یو نمون بر  شماره  یلیصتح شود و در كارنامهیمحاسبه م یوررحضیغهای درس

 سالنیم معدلر در یخبت شده و تأخ (ن رشتهییآموز )با عنوان تعدانش یلیت تحصیهدا

رد  یـ گیمورد استفاده قرار مـ  یلیت تحصیآموز ندارد و صرفاً در هدادانش كل معدلو 

 اخـذ شـده  هـای  ن رشـته جـزء نصـاب تعـداد واحـد     یـی تعهـای  درسهای تعداد واحد

 شود یموز محسوب نمآدانش

 73 مـاده هـای  روزانـه بـه اسـتناد تبصـره     ه دورهتوسـط م اول هیآموز پاچنانچه دانش - تبصره

 راه ه روزانه قبول شده و بـه مركـز آمـوزش از   توسطسه ساله م دوره یآموزش نامهنییآ

ت ز شركیمذكور نهای ن رشته درسییدور منتقل شده باشد، مجاز است در امتحان تع

 كند 
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ـ یـ مشـاور با  - 79ماده  مختلـف اطالعـات الزم را در خصـوص    هـای  طـور مسـتمر و از راه  هد ب

آموز قـرار  ار دانشیتوسعه و     در اختهای استی، مشاغل مرتبط، سیلیتحصهای رشته

  كند ییرا نسبت به انتخاب رشته مناسب راهنما یدهد و و

مـرتبط بـا   های است نمرات درس موظفبت نمرات ا مسئول خی یامور دفتر یمتصد - 81ماده 

كنـد    خبـت و امضـا   یلیت تحصـ یک هـدا یماره ها را در نمون بر  شها و رشتهشاخه

بـر   نمـون نهـایی   تأییـد آمـوزان و  دانش یلیت تحصیامر هدا رایحسن اج مسئولیت

 باشد یم یر مركز آموزشیعهده مدبه یلیت تحصیک هدایشماره 

ا رشـته  یـ را انتخـاب كـرده اسـت و در آن شـاخه      ایرشتها یكه شاخه  یموزآدانش - 81ماده 

و ط رایشـ  ر شاخه/ رشته است، چنانچـه ییتغ یباشد و متقاضیل میمشغول ادامه تحص

كسـب   یلیت تحصـ یک هدای ن برگه شمارهیضوابط رشته مورد تقاضا را مطابق با آخر

ل بـا نظـر   یدر طول تحص یور رشته ییل كسب كند، تغیا در طول تحصیكرده باشد و 

 ر ضوابط بالمانع است یت سایمشاور و رعا

آمـوز، در  گذرانـده شـده دانـش   هـای  ر شـاخه/ رشـته، نمـرات درس   ییدر صورت تغ - 82ماده 

شـود و  یرفتـه مـ  یپذ ید موجـود باشـد از و  یرشته جدهای كه در جدول درسیصورت

 شـاخه  یاریـ اختهـای  ا درسیـ ) یخابانتهای عنوان درسبه مكاناالیها حتر درسیسا

 شود یم منظور (كاردانش

 یق دارد، براساس جـدول ید تطبیرشته جدهای با درس ییكه از نظر محتوای هایدرس - تبصره

های درس یبه جا ،ه و اعالم كرده استیته یآموزش یزیرپژوهش و برنامه زمانكه سا

 شود یرفته مید پذیرشته جد

ن نظـام منتقـل   یـ بـه ا  یآموزشـ  یقبلهای كه از نظام یآموزدانش یلیت تحصیاهد - 83ماده 

 شد  مربوط انجام خواهد نامهنییها براساس آق درسیپس از تطب ،شودیم

 (آموزاندانش یلیشرفت تحصی)ضوابط سنجش و پ، ف مربوط به فصل چهارمیتعار

مشـترك كاركنـان    یبـا همكـار   ن ویمعـ  است كه طبق برنامـه  یامتحانات - یامتحانات داخل

ه یـ ته یشود  در امتحانات داخلـ یر انجام میرنظر مدیز یمركز آموزش یو ادار یآموزش

 باشد یمربوط م معلمان بر عهده یح اوراق امتحانیها و تصحسوال

هـای  سـؤال  ن ویمع ها طبق برنامهاز درس یاست كه در بعض یامتحانات - امتحانات هماهنگ

 یابیكل سنجش و ارزشـ اداره توسط استانک یا در سراسر یاسر كشور و كسان در سری

پرورش مدارس خـارج  و/ دفتر امور آموزشاستانپرورش وآموزش كلادارها یو  یلیتحص
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شـود  در امتحانـات   یر انجـام مـ  یرنظـر مـد  یز یه و در محل مركز آموزشیاز كشور/ ته

 باشد یمربوط م معلمانبر عهده  یح اوراق امتحانیهماهنگ تصح

 یصـورت سراسـر  ه اسـت كـه بـه   توسطم سوماز سال ی هایامتحانات درس -نهایی  امتحانات

 یابیسـنجش و ارزشـ   كـل اداره توسطكسان، یهای و سؤال زمانهم با برنامه (ی)كشور

ــته یلیتحصــ ــی ــود و زیه م ــلادارهرنظــر یش ــوزش ك ــرورش وآم ــل/ ادارهاســتانپ  ك

 هیئـت امتحانـات )  یرایـ عوامـل اج  لهیخارج از كشور/ به وسـ  پرورش مدارسوآموزش

 ،شـود ین مـ یو منـاطق معـ   هـا شهرستانپرورش وكه از طرف ادارات آموزش (ممتحنه

صـورت  ح اوراق بـه یامتحـان و تصـح   یبرگـزار نهـایی   برگزار خواهد شد  در امتحانـات 

 شود یمتمركز انجام م

 یتابسـتان  ان دورهیـ پا آمـوزان در دانـش بـرای   كهاست  یامتحانات - یتابستان ات دورهامتحان

 شود یبرگزار م

منظـور   معـدل سـه نـوع   ، راه دور ه آموزش ازتوسطم طول دوره در آموزدانش هر برای - معدل

 شود:یم

طول  آموز درارائه شده به دانشهای درسهای براساس تعداد واحد :سالنیم معدل (الف

 شود یاعالم م نامه محاسبه ونیین آیا 66 ماده مطابق و یلیتحص سالنیم هر

 آموز در طول دورهكه دانشی هایرفته شده درسیپذ براساس نمره :كل معدل (ب

 شود ینامه محاسبه و اعالم منیین آیا 71 مادهه گذرانده است و مطابق با توسطم

داده نهایی  ز امتحانآموكه دانشی هایرفته شده درسیپذ براساس نمره :یكتب معدل ج(

 شود ینامه محاسبه و اعالم منین آییا 73 مادهاست و مطابق با 

♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦
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 آموزش از راه دور یدانشگاهشیپ دوره ینامه آموزشنییآ
 0/0/7027تاریخ  862و  26/6/7023تاریخ  822 ، 28/8/7087خ یتار 783جلسات 

 03/8/7027خ یتار 23078/723شماره ابالغ  

  یتـار  664 و26/6/1023  یتـار  642 -26/6/1067  یتار 763ه استناد مصوبات جلساتب

مـدارس   یدانشـگاه شیپـ  دوره ین نامـه آموزشـ  یـی آ آموزش وپرورش، یعال رایشو 0/3/1021

 باشد:می ریآموزش از راه دور به شرح ز

 نامثبت

درصـورت داشـتن    توسطهالت دوره سه ساله آموزش میان تحصینامه پایگواه ندگاندار - 1ماده

 آمـوزش از راه دورخبـت نـام و    یش دانشـگاه یدر دوره پتوانند می لیذط رایش از یكی

 ل دهند:یادامه تحص

 ه باشند از دست داد را روزانه یش دانشگاهیل در دوره پیادامه تحصط رایش ـ1

نه به شرح روزا یش دانشگاهیپهای ارائه آموزش مكانكه ا 1میدانش آموزان الزم التعل -2

 وجود ندارد: آن هابرای  ریز

  یآموزشهای نداشتن به واحد یالف( دسترس

 در محل سكونت   یلیا نبود رشته تحصیراه  یب( دور

بـر   یاداره آموزش و پرورش محـل مبنـ   تأییدب ، منوط به  الف وهای استفاده از بند -1تبصره

ن بنـدها  یآموزان مشمول اانشباشد  دیم یو پرورش یارائه خدمات آموزش مكانعدم ا

و جهت خبت نام بـه مـدارس آمـوزش از راه     ییق اداره آموزش و پرورش شناسایاز طر

 معرفی خواهند شد  دور

 مربـوط در هـای  نهیتوانند با پرداخت هزمی م خارج از كشوریدانش آموزان الزم التعل -2تبصره

 ل دهند یمدارس آموزش از راه دور خبت نام وادامه تحص
 یآموزشهای از واحد یكی تأییدد به ی: مـدارك مـربـوط بـایت جسمیج ـ معلـول

 ده باشد یرس استان ییت آموزش و پرورش استثنایریا مدی ییاستثنا

                                                                                                                                              
ل در مدارس روزانـه را  یخبت نام و ادامه تحص یمقرر برا یشود كه شرط سنمی اطالق یم به فردیالزم التعلآموز دانش 1

 باشد می دارا
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د توسط یـان بـایمبتـال یالعـالج: مـدارك پـزشكـا صعبیخـاص و  یمـاریب -د

 شده باشد  تأییدمنطقه  یون پزشكیسیكم

 كنند( یاست كه ازدواج م یمیشامل دختران الزم التعل )صرفاً تأهل: -ه 

)اعـم از   یش دانشـگاه یدانش آموزان دوره پـ برای  یلیت تحصیمدت استفاده از معاف -تبصره 

  سال خواهد بود  2جمعا ط رایش ریت سایو آموزش از راه دور( با رعا بزرگساالنروزانه، 
 شد  با یشترمیسال تمام وب23هاآنكه سن  یافراد -0

نظـام   وضـعیت ن بند ارائه مدارك معتبر درخصوص یآموزان پسر موضوع ادانشبرای  -1تبصره

بت كه یت، دفترچه آماده خدمت بدون مهر غیان خدمت، كارت معافیفه )كارت پایوظ

 است  یوبعد از آن باشد( الزام سالنیم انی  اعزام آن حداقل پایتار

  یت سنی و سنوات تحصیل در مـدارس آمـوزش از  دانش آموزان غیرمشمول، محدود - 2تبصره

 راه دور ندارند 

هـای  ند در موعد مقرر برابر دسـتورالعمل موظف یدانشگاهشیدر دوره پان خبت نام یمتقاض - 2ماده

بـه   یدرسـ هـای  نـام و انتخـاب واحـد   خبتبرای  لیو با در دست داشتن مدارك ذ مربوط

 :كنند مراجعه مدارس آموزش ازراه دور

كـه مطابقت آن با  یر كارت ملیدار و تصوعكس شنـاسنـامه اولـر صفحه یلف( تصـوا

رات و ییاست در صورت وجود تغ یهیده باشد؛ بدیمسئول مربوط رس تأییداصل به 

ز یحات كه با اصل آن مطابقت داشته باشد نیر صفحه توضیاصالحات در شناسنامه، تصو

 است  یضرور

 از یب( عكس به تعداد موردن

 الت دوره سه ساله متوسطه یان تحصینامه پایا گواهیموقت  یج( گواه

 سه ساله متوسطه  ید( كارنامه دوره

 ،ل كرده باشندیتحص یدانشگاهشیدر دوره پ سالنیم كیكه حداقل  یآموزانـ( دانشه

  را ارائه دهند  یدانشگاهشیالزم است كارنامه دوره پ

ه مـدارك الزم را كنتـرل و   یـ كل ،آمـوزان نـام دانـش  ام خبـت در هنگ موظف اندران یمد - 3ماده

 ینـام آنـان خـوددار   صورت وجود هرگونه نقص در مدارك از خبت كنند و در یدگیرس

ا یـ ک هفته پس از مهلت مقرر جهـت اصـالح   یتوانند حداكثر یل افراد مین قبیكنند  ا

عـدم   یتمسـئول اسـت   یهیبـد   نـام كننـد  رفع نقص مدارك خود اقدام و سپس خبـت 

آمـوزان شـود؛   دانـش برای  جاد حقیا ایع ییبه موقع كه منجر به تض  و اقدام یدگیرس

 .بود خواهد رانیمدمتوجه 
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 ، پرونـده نـیم سـال  پـس از شـروع هـر     مـاه کیـ ر مدرسه موظف است حداكثر تـا  یمد -4ماده 

كند و در صورت مشاهده نقص پرونده در صدد رفع  یدگیآموزان را رسدانش یلیتحص

قبـول  ی هـای ا در درسینام بر خالف مقررات، خبت یآموزد و چنانچه دانشبرای  صنق

كن چنانچه بعد یاقدام كند  ل یو یت استحقاقین وضعییاعالم شده باشد، نسبت به تع

آمـوز  دانـش  یاز موعد مذكور موارد نقص پرونـده مشـاهده شـود، الزم اسـت پرونـده     

 آموزش و پرورش ارسال شود  به اداره یمربوط، برابر مقررات جهت اقدام بعد

ل و توسط ی، تكمنیم سالک ماه پس از شروع هر ید حداكثر یآموزان بادفتر آمار دانش -5ماده

 آموزش و پرورش مربوط برابر مقررات مسدود شود  نده ادارهینما

نظام  شود مشمولیم یسالگ 12كه وارد سن  یماه سال نیفرورد اولآموز پسر از دانش -6ماده

 باشد یفه شناخته میوظ

چنانچـه   ،بـت( گرفتـه اسـت   یكه دفترچه آماده به خدمت )بدون مهـر غ  یآموزدانش -1تبصره

ت یـ توانـد بـا رعا  یباشد، مـ  سالنیم انیحداقل تا پا ی  اعزام مندرج در دفترچه ویتار

 ل دهد ینام و ادامه تحصخبت سالنیم در آنط رایش ریسا

كند، در می استفاده یلیت تحصیكه از معاف یش دانشگاهیمول دوره پمشآموز دانش -2تبصره 

سن او به حداكثر سن مجاز برسـد، اسـتثنائاً تـا     یلیتحص سالنیم نیكه در ح یصورت

 ل دهد یادامه تحص مدارس آموزش از راه دور در تواندمی یلیتحص سالنیم ان آنیپا

ا یـ ل ی،ترك تحصـ یش از سـه مـاه متـوال   یآموز مشمول كه بل دانشینام و تحصخبت -3تبصره

از  یقـانون تیـ ست و صرفاً در صـورت رفـع ممنوع  یرموجه داشته است مجاز نیبت غیغ

  بالمانع است یل وی، ادامه تحصیفه عمومینظر نظام وظ

 یعمـوم  فـه یمشموالن قانون نظام وظبرای  مدارس آموزش از راه دورسن خبت نام در  - 7ماده

برای  آموزدانش مالك سن»سال تمام است  23حداكثر یلیحصت تیبا استفاده از معاف

   «مهرماه هر سال خواهد بود  اولخبت نام 

ـه یـ اول  تولد مندرج در شناسنامه یآموز تارت دانشیبه وضع مشمول یدگیمالك رس -1تبصره

ـــود، ل یـرات بعـــدییــبـاشـــد و تغیمــ یو ــرای  كـــنیمــالك عمـــل نخـواهـــد ب ب

د یـ به حكم دادگاه باطل شده باشد، شناسنامه جد یه ویاولنامه كه شناس یآموزدانش

 مالك قرار خواهد گرفت 
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 ،وارد دوره متوسـطه شـده باشـند    21-22یلیكـه قبـل ازسـال تحصـ     یآموزاندانش - 2تبصره

 یلیت تحصـ یـ از معاف یسـالگ  24انیـ كماكـان تـا پا  ط رایشـ  ریت سـا یتوانند با رعامی

  1استفاده كنند

 و یفه را بطور انفـراد یآموزان مشمول نظام وظه دانشید مشخصات كلیسه بار مدریمد - 8ماده

ق یـ برابـر مقـررات از طر   یلیت تحصیاستفاده از معافبرای  كباریهر مشمول فقط برای 

 فه محل اعالم كند   ینظام وظ یآموزش و پرورش مربوط به حوزه اداره

ـا یـ روزانــه و   یدانشـگاه شیپ یهل از دوریآموزان مشمول كه بدون ترك تحصدانش -تبصره 

آمـوزش از راه دور   یدانشـگاه شینامه به دوره پنیین آیبـزرگسال برابر مقررات ا دوره

فـه  یقبــال بـه نظـام وظ    آن هـا ـل یكـه اشتغـال بـه تحص یدر صـورت ،ابندییانتقال م

 مجدد ندارند  یلیت تحصیبه اخذ معاف یازین ،اعالم شده باشد یعموم

ل و یآموزش از راه دور موظف اسـت مراتـب تـرك تحصـ     یدانشگاهشیر مدرسه پیمد - 9ماده

آموزش و پرورش  یق ادارهیآموز مشمول را برابر مقررات از طرل دانشیفراغت از تحص

 فه اعالم كند ینظام وظ یمتبوع به حوزه

 نخواهند بود  یفه عمومی، مشمول قانون وظیآموزان اتباع خارجدانش - 11ماده

 را انتخاب كنند    یواحد درس 12حداكثر سالنیم توانند در هریآموزان مدانش -11ادهم

 6دحـداقل یبا یلیت تحصـ یاستفاده از معافبرای  فهیآموز مشمول قانون نظام وظدانش -1تبصره

 یمانـده و  یبـاق هـای  د وچنانچـه تعـداد واحـد   یـ را انتخـاب نما  یحضور یواحد درس

 یلیت تحصـ یـ استفاده از معاف ،باشد یواحد درس 6تراز كم یلیتحص سالنیم نیدرآخر

 بالمانع خواهد بود ط رایش ریت سایبا رعا

 ازط رایش ریت سایبا رعا توانندیماه دوره متوسطه و قبل از آن میالن دیالتحصفارغ -2تبصره 

ه و یـ ته وپـرورش  آمـوزش  وزارتكه توسط  یبرابر ضوابط ،یلیتحص دوم سال سالنیم

بـه صـورت    یواحـد درسـ   12، ارائـه  نـیم سـال  ن یـ خبت نام كنند  در ا ،شودیابالغ م

بـه   یر حضـور یـ به صـورت غ  یواحد درس12ن نامه( ویین آیا10)موضوع مادهیحضور

 مدارس آموزش از راه دور مجاز خواهد بود  یش دانشگاهیدانش آموزان دوره پ

آمـوزش از راه دور   ینشـگاه داشیآموزان در مـدارس پـ  نام و انتخاب واحد دانشخبت - 12ماده

 مجاز خواهد بود   سالنیم حداكثر تا دوهفته بعد از شروع هر
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بـا   ینام ونام نشده باشد، خبتكه با عذرموجه درموعد مقرر موفق به خبت یآموزدانش -تبصره 

 باشد می ریپذ مكاننامه توسط آموزش و پرورش محل ایصدور معرف

 ین درسیها و عناول، جدولی، طول مدت تحصیدرسهای ، واحدیآموزشهای یژگیو

 شود:یر ارائه میزهای یژگیبا و یدانشگاهشیپ آموزش از راه دور در دوره - 13ماده

 ها درس حسب موضوع درسهای كالسالف( آموزش با كاهش ساعات حضور در 

س با تعداد است و ارزش هر در یواحد ینیم سالبر نظام  ین دوره مبتنیب( آموزش در ا

آموز در هر درس به دانش یا عدم قبولی یشود و قبولیده میآن درس سنجهای واحد

 ها ندارد ر درسیبا سا یهمان درس محدود است و ارتباط

 سـال نـیم  و مدت هـر  سالنیم به صورت دو یلیدر هـر سـال تحص یبرنـامه آمـوزش - 14ماده 

 د بود هفته خواه 16امتحانات(  ی)اجرا و برگزار

هدایت آموزشی و رفـع اشـكال( بـه ازای    های میزان ساعات آموزش حضوری )كالس - 15ماده 

 باشد ساعت می 6حداقل  سالنیمآموزان در طول هر هر واحد درسی دانش

را كـه   سـال نیمحضـوری هـر  های تواند با نظر مشاور، ساعات آموزشمدیر مدرسه می -تبصره 

  ا كم كنـد یبا توجه به نیاز برخی از دروس اضافه  ،است آموز انتخاب شدهتوسط دانش

 در این تغییر رعایت سقف كل ساعات الزامی است 

 باشد:یل میآموزش از راه دور به شرح ذ یدانشگاهشیدوره پهای رشته -16ماده 

 کیزیف یاضیالف( ر

 یب( علوم تجرب 

 یات و علوم انسانیج( ادب 

  ( هنرد 

واحـد   6واحـد، شـامل    24در هر رشته  یدانشگاهشیدوره پ یدرسهای دتعداد واح - 17ماده 

 باشد یم یاختصاصهای واحد درس 16و  یعمومهای درس

ر یـ به شرح ز یدانشگاهشیدوره پهای هر درس در رشتههای ن و تعـداد واحدیعنـاو - 18ماده

مـذكور را در  های د درستوانیآموزش از راه دور م یش دانشگاهیخواهد بود  مدرسه پ

  ارائه دهد سالنیم ک از دویهر
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یواحد ینیم سالوه یش یدانشگاهشیدوره پهای جدول دروس رشته  
 یرشته علوم تجرب كیزیف یاضیرشته ر

 نوع درس تعداد واحد عنوان درس نوع درس تعداد واحد عنوان درس

 یعموم 2 یمعارف اسالم یعموم 2 یمعارف اسالم

 یعموم 2 یزبان فارس یعموم 2 یارسزبان ف

 یعموم 4 زبان خارجه یعموم 4 زبان خارجه

 یتخصص 0 کیزیف یتخصص 4 کیزیف

 یتخصص 4 یمیش یتخصص 4 یمیش

 یتخصص 0 یعموم یاضیر یتخصص 4 ل و انتگرالیفرانسیحساب د

 یتخصص 4 یست شناسیز یتخصص 2 یو جبر خط یلیهندسه تحل

 یتخصص 2 نیلوم زمع یتخصص 2 ات گسستهیاضیر

  24 جمع  24 جمع

 
 یات و علوم انسانیرشته ادب هنر رشته

 نوع درس تعداد واحد عنوان درس نوع درس تعداد واحد عنوان درس

 یعموم 2 یمعارف اسالم یعموم 2 یمعارف اسالم

 یعموم 2 یزبان فارس یعموم 2 یزبان فارس

 یعموم 4 زبان خارجه یعموم 4 زبان خارجه

 یتخصص 0 یات فارسیادب یتخصص 2 یمختلف هنرهای با رشته ییآشنا

 یتخصص 0 یعرب یتخصص 2 یهنر و ادب فارس

 یتخصص 2  یتار یتخصص 4  یرهنر در تاریس

 یتخصص 2 ایجغراف یتخصص 4 كارگاه هنر

 یتخصص 2 یعلوم اجتماع یتخصص 2 یانسان، فضا، طراح

 یفرهنگراث هنری یبا م ییآشنا

 رانیا

 یتخصص 2 فلسفه یخصصت 2

 یتخصص 2 هیپا یاضیر -- -- --

  24 جمع  24 جمع
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 انتقال دانش آموزان

ا آمـوزش  یو  بزرگساالن یدانشگاهشیاز دوره پ سالنیم آموز در طول هرانتقال دانش -19ماده 

ط رایشـ  ریت سایگر با رعایک منطقه به مدارس آموزش از راه دور مناطق دیاز راه دور 

ک مـاه قبـل از شـروع امتحانـات     یآموزش و پرورش مقصد، حداكثر تا  ت ادارهو موافق

از آمـوز  دانـش  یلیتحص ن صورت مدارك و پروندیبالمانع است  در ا سالنیم هر یانیپا

 یانیـ ر و مهر مدرسه(، به موقع و قبل از شروع امتحانـات پا یمد یمدرسه مبدا )با امضا

ک یـ آموز در محـدوده  شود  انتقال دانشمی سالبه مدارس آموزش از راه دور مقصد ار

هـای  زمـان ت مقـررات در  یـ مدارس مبدأ و مقصد بـا رعا  یبا هماهنگ یمنطقه آموزش

 ن شده بالمانع است ییتع

ن كارنامـه( كـه بـه    ی)آخر یدانشگاهشیآموز دوره پقبول شده دانشهای نمرات درس -تبصره 

رفتـه  یپذ یاز و یقبـول  بـه عنـوان نمـره    ،شـود یمدرسه آموزش از راه دور منتقـل مـ  

 شود یم

را كـه بـا كارنامـه دوره     یآمـوزان د مـدارك دانـش  یـ ر مدرسه آموزش از راه دور بایمد -21ماده 

بـه   سـال نـیم  حداكثر تا دو هفته پـس از شـروع هـر    ،اندنام كردهخبت یدانشگاهشیپ

مبـدأ   یآموزش ر مدرسهیدرخواست كند  مد یو یل قبلیصورت مكتوب از محل تحص

آموز منتقل شده را دانش یلید تمام مدارك تحصیبالفاصله پس از وصول درخواست، با

 برابر مقررات به مدرسه آموزش از راه دور مقصد ارسال كند 

آموز در موعد مقرر در مدرسه مقصد كامل نشود و بـه  دانش یلیچنانچه مدارك تحص -21ماده 

از  یت ناشـ یع شـود، مسـئول  ییتض یاز و یا حقیو جاد یا یآموز حقدانشبرای  تبع آن

 ا مقصد خواهد بود یران مدارس مبدأ یآن حسب مورد به عهده مد

 النیآموزان و فارع التحصدانش یلیشرفت تحصیپ یابیضوابط سنجش و ارزش

و دوره تابسـتانی   سـال نـیم امتحانات پایانی هـر  » 642برابر بند یک مصوبه جلسه  -حتوضی

دانشگاهی مدارس آموزش از راه دور از سوی اداره ، متوسطه و پیشیلی راهنماییتحصهای دوره

آمـوزان مـدارس آمـوزش از راه    شود و دانشیپرورش مناطق در مدارس دولتی برگزار موآموزش

كنند  اوراق امتحانی توسط معلمان مدرسه صورت میهمان در امتحانات مربوط شركت میدور به
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و نمرات جهت صدور كارنامه به مدرسه آموزش از راه دور مبـدأ تحویـل    محل برگزاری، تصحیح

 1«شود یم

آمـوز در  ر رفتـار دانـش  ییها و سنجش تغو قضاوت در مورد آموخته یداور ،یابیارزش -22ماده 

 یریـ گق سـنجش و انـدازه  یاست كه از طر یو پرورش یآموزشهای ل به هدفیجهت ن

اسـت و در   یریادگیـ ـ    یاددهیـ ند رایر فیناپذییابخش جد یابیشود  ارزشیحاصل م

 رد یگیمختلف و متعدد انجام مهای تیموقع

و  ینی، تكـو یآموز در هـر درس بـه سـه صـورت ورود    دانشهای از آموخته یابیارزش -23ماده

 د:یآیر به عمل میز و با اهداف مشخص شده یانیپا
 یقبلهای یها و آمادگییاز توانا ین(: به منظور آگاهی)آغاز یورود یابیالف( ارزش

ها و ییو جبران نارسا یریادگیـ  یاددهیند رایشروع مناسب فبرای  آموزدانش

 رد یگیآموز توسط معلمان انجام مدانش یاحتمالهای یكاست

ـم یت اعتمـاد بـه نفس، تحكی)مستمـر(: بـه منظـور تقـو ینیتكـو یـابیب( ارزش

و نحوه عملكرد  یمعلمان از نقاط قوّت و ضعف درس یموز، آگاهآدانشهای آموخته

ق، تفكر، تالش، ابتكار و یه تحقی، روحیو پرورش یریادگیـ  یاددهیند رایآموز در فدانش

به های روشآموز و اتخاذ ، تدارك بازخورد مناسب به معلمان و دانشیگروههای تیفعال

 شود یانجام م یریادگیـ  یاددهیند رایمنظور بهبود ف

های زان تحقق هدفینان از می(: به منظور حصول اطمی)تراكم یانیپا یابیج( ارزش

 رد یگیدر هر درس انجام م یقبولط رایش و احراز یو پرورش یآموزش

ـ    یاددهیـ هـای  تیـ آمـوز در فعال مشاركت دانش )مستمر( از نحوه ینیتكو یابیارزش -24ماده

، ی، عملـ ی، شـفاه یكتبـ هـای  ه بـر آزمـون  یـ گوناگون و با تكی هاوهیو به ش یریادگی

ت، تـالش،  یـ زان فعالیرفتار، م مشاهده ی، فهرست وارسیو گروه یف فردیتكال یبررس

آمـوز  ت دانـش یـ زان فعالیـ آن با توجه بـه م  رد و نمرهیگیت و    انجام میابتكار و خالق

 شود ین و منظور مییتوسط معلم مربوط تع

دوم و  سـال نـیم  ،اول سـال نـیم  شـامل  یابیارزشـ هـای  نوبـت  یلیر هرسـال تحصـ  د - 25ماده

 باشد   می ورماهیشهر

                                                                                                                                              
موضـوع   ، 7/13/2410تـاری    66722/123بـه شـماره ابـالغ     16/6/2410تـاری    217مصوبه جلسـه  2ند به استناد ب 1

ر مـأمور  یكـه از مـد  « مـدارس آمـوزش از راه دور  »در آن دسـته از   نامه ساماندهی صدور و تایید مدارك تحصـیلی، آیین

ات مربـوط و نظـارت آمـوزش و پـرورش،     ت مقـرر یجه امتحانات با رعایو اعالم نت یآموزش و پرورش برخوردارند، برگزار

 باشد می مجاز
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 یابیج ارزشـ یآموز در هر درس بـر اسـاس نتـا   دانش یلیشرفت تحصیپ سالنیم در هر -تبصره 

 شود  ین مییتع سالنیم انیپا یابیمستمر و ارزش

صورت میهمان در امتحانات  ز راه دور بهدانش آموزان دوره پیش دانشگاهی آموزش ا -26ماده

ورماه در مدرسه دولتی كه از سوی اداره آمـوزش و پـرورش   یو شهر سالنیم هر یانیپا

و بـه   یكتـاب درسـ   یاز تمام محتـو  یكنند  سواالت امتحانمی شود شركتمی نییتع

ح طـر  یدانش آموزان آموزش از راه دور و دانش آموزان مدرسه دولتبرای  كسانی طور

اوراق امتحـانی توسـط معلمـان مدرسـه محـل برگـزاری امتحانـات        شود  یو برگزار م

جـه و صـدور كارنامـه بـه مدرسـه آمـوزش از راه دور       یتصحیح و نمرات جهت اعالم نت

 شود یمربوط تحویل م

 توانـد در یمـ  اسـتان اداره كل آموزش و پـرورش   ای مركز سنجش آموزش و پرورش و -تبصره 

بـه صـورت    واحـد و  یبـا سـواالت امتحـان    را یدو ماده درس ایک ی ،النیم س ان هریپا

ن امتحانـات هماننـد امتحانـات    یـ جـه ا یاعـالم نت  ح ویتصح هماهنگ برگزار كند اجرا،

 باشد می توسط مدرسه دولتی یداخل

با برنامـه  ل یبرابر جدول ذ ور ماهیدوم و شهر سالنیم ،اول سالنیم درنهایی  امتحانات -27ماده

شـود،  یمـ  هیـ ته رورشپـ  واحد كه توسط مركز سنجش آمـوزش و  یامتحان واالتو س

 آموزش و پرورش منطقـه برگـزار   لهیبه وس و استانرنظر اداره كل آموزش و پرورش یز

 شود می

را با قید مواد ط رایش مدیر مدرسه موظف است فهرست مشخصات دانش آموزان واجد -تبصره 

بـه همـراه نمـرات ارزشـیابی      ،متحان نهایی بگذرانندرا به صورت ا هاآندرسی كه باید 

ها در نمون بر  هایی كه از سوی مركز سـنجش آمـوزش و پـرورش    مستمر آن درس

تنظیم كند و تا یک هفته قبل از شروع امتحانـات نهـایی بـه آمـوزش و      ،شودمی ابالغ

 پرورش منطقه برابر مقررات تحویل دهد 
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د:یآیم به عملی نهایامتحان  آن هااز كهیدانشگاهشیپدورههای رشتهن دروسیعناو  
 هنر یعلوم تجرب یات و علوم انسانیادب كیزیف یاضیر

 عنوان دروس عنوان دروس عنوان دروس عنوان دروس

 یتخصص یعموم یتخصص یعموم یتخصص یعموم یتخصص یعموم

 زبان

 یفارس

زبان  کیزیف

 یفارس

 اتیادب

 یفارس

 زبان

 یفارس

با  ییآشنا یزبان فارس کیزیف

راث یم

 یفرهنگ

 رانیا

معارف 

 یاسالم

حساب 

ل و یفرانسید

 انتگرال

معارف 

 یاسالم

معارف  یعرب

 یاسالم

ست یز

 یشناس

ر هنر در یس یمعارف اسالم

  یتار

 

باشد كه براساس ینمره م 23 یبرمبنا یانیمستمر و پا یابینمره ارزش سالنیم در هر - 28ماده

 شود:یو منظور م ل محاسبهیجدول ذ
 

 

جـه  ینت یبـر مبنـا   هـا آنمستمر ندارنـد و نمـره    یابینمره ارزش یر حضوریدروس غ - 1تبصره

 شود  می محاسبه و اعالم یانیامتحان پا

 جـه یمسـتمر نخواهـد داشـت و اعـالم نت     یابیورماه نمـره ارزشـ  یشهر ینوبت امتحان - 2تبصره

 رد  یگیصورت م یانیپا یابینمرات ارزش یآموزان صرفا بر مبنادانش

 باشد یم 13در هر درس نمره  ینصاب قبول -29ماده

 باشد یم 12كارگاه هنر در رشته هنر  درس ینصاب قبول -1تبصره

تواننـد آن واحـد   یمجدداً نمـ  ،كسب كنند یک درس نمره قبولیكه از  یآموزاندانش -2تبصره

 را انتخاب كنند  یدرس

ت یـ تواننـد بارعا یم ،كنندیكسب نم یک از دروس نمره قبولیكه درهر  یآموزاندانش -31ماده

 ل دهند:  یر ادامه تحصیاز طرق ز یكیبه ط رایش ریسا
 بعد   یلیتحصنیم سالدر  ا دروسیانتخاب واحد و گذراندن آن درس  –الف 

 ورماه همان سال تحصیلی  یا دروس در نوبت شهریشركت در امتحان آن درس  - ب

 نمره درس نمره ارزشیابی پایانی نمره ارزشیابی مستمر

 مجموع نمرات ارزشیابی ها با ضریب تقسیم بر پنج 4ضریب  1ضریب 
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ر یج بـه عهـده مـد   یو اعالم به موقـع نتـا  نهایی  ریامتحانات غ رایت حسن اجیمسئول -31ماده

)برگزار كننده امتحانات( است و اداره آموزش و پرورش محل و آمـوزش   یمدرسه دولت

تواننـد اوراق  یو مركز سنجش آمـوزش وپـرورش در صـورت لـزوم مـ      استان و پرورش

 ینیكـه در بـازب   یقرار دهند  در صورت یتخصص ینیح شده را مورد بازبیتصح یامتحان

خواهد بود و موضـوع   ین نمره ویآخر ابد مالك عمل،یر ییتغ یآموزاوراق، نمره دانش

 سد آموز مربوط برد كتباً به اطالع مصحح و دانشیبا

مـاه و اوراق  نیپـس از فـرورد   اول سالنیم انیاوراق امتحانات پا ینیكه بازب یدر صورت -تبصره 

 شـود و نمـره   یمـاه بررسـ   ورماه پـس از آبـان  یدوم و شـهر  سـال نـیم  انیـ امتحانات پا

 یعـال راین شـو یون معـ یسـ یبـه كم  یریـ گمیتصـم برای  مراتب ،ابدیر ییآموز تغدانش

 شود یآموزش و پرورش ارجاع م

ر یتوسـط مـد   یور به صورت كتبیا شهریو  سالنیم ان هریامتحانات پس از پا جهینت - 32ماده

 شود یاعالم م یو ینده قانونیا نمایآموز مدرسه آموزش از راه دور به دانش

ر یـ و غنهـایی   )اعم از دروسیكتبـ هـای  درس یامتحـان های مهلت اعتراض به نمره - 33ماده

 باشد یجه امتحانات میسه روز پس از اعالم نت( حداكثر نهای

آموزش از راه دور موظف است اعتراض دانش آموزان بـه نمـرات دروس    رمدرسهیمد - 1تبصره

امتحانـات ارسـال    یمحـل برگـزار   یبه مدرسـه دولتـ   یخود را جهت بررسنهایی  ریغ

د یجهت تجد مربوط را یاوراق امتحان دیامتحانات با یر مدرسه محل برگزارید  مدینما

د نظرشـده بـا   یـ نمره ورقـه تجد  ،ار مصحح مربوط قرار دهدیدر اخت اول نظر در مرحله

ر مدرسـه  یشود  در صورت اختالف نظر، مـد ین میید نظر كننده تعیامضا مصحح تجد

كنفـر از معلمـان   یار مصـحح مربـوط و   یدر اخت مرحله دوم اوراق مربوط را تواند دریم

دوم اتفاق نظر حاصل نشد نظر مصحح سـوم   چه در مرحلههمان درس قرار دهد  چنان

از همـان درس در آن مدرسـه نباشـد از     یگـر یاالجراسـت  اگـر معلـم د   و الزم یقطع

 7د  در هر صورت باید حداكثر ظرف مـدت  یآمی گر دعوت به عملیمعلمان مدارس د

 نتیجه به اطالع معترضان برسد  ،روز پس از پایان مهلت اعتراض

یس حوزه تصحیح موظف است اوراق امتحانی معترضان را جهت ئدر امتحان نهایی ر - 2تبصره

و دوم(  اولهمـان درس )غیـر از مصـححین     معلمـان تجدید نظر در اختیار یک نفر از 

 7صورت باید حداكثر ظـرف مـدت    قرار دهد و نمره وی مالك عمل خواهد بود در هر

 ع معترضان برسد روز پس از پایان مهلت اعتراض، نتیجه به اطال
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باشـد و نمـره اعـالم    یدنظر نمیقابل اعتراض و تجد یوشفاه یعملهای نمرات درس - 3تبصره

 است  یشده قطع

توسـط معلـم    یانیـ د دو هفته قبل از شـروع امتحانـات پا  یمستمر با یابینمرات ارزش -34ماده

 ل دفتر مدرسه شود  یز نمرات خبت و پس از امضا تحویمربوط دربر  ر

مدرسه محـل   یكه از سو را یرمدرسه آموزش از راه دور موظف است نمرات پایانیمد -35دهما

 یاانـه رایسـتم  یدرس ،آموزش از راه دور ارسال شده اسـت   امتحان به مدرسه یبرگزار

ست پـس  ین لید  نمرات مندرج در ایز نمرات كالس اقدام نمایخبت و نسبت به چاپ ر

كلیـه نمـرات مسـتمر و     ییـد توسط معلم مربـوط و تا نمرات ارزشیابی مستمر  تأییداز 

 باشد یجه میاعالم نت یر مدرسه آموزش از راه دور مبنایتوسط مد یانیامتحان پا

بـت  یا چنـد درس بـه علـت غ   یـ ک یـ  سالنیم انیدر امتحان پا یآموزچنانچه دانش - 36ماده

 هـا صـفر  رسا دیـ او در آن درس  سـال نـیم  انیرموجه شركت نكند، نمره امتحان پایغ

 دیـ ا دروس قیـ نمـره درس   یب بـه جـا  یكلمه غا ین مواردیشود  در چنیمحسوب م

كن در محاسبه جمع نمرات و معدل، مجموع نمره مستمر و صفر به عنوان یل ،شودیم

 شود یا دروس مربوط خبت مینمره درس 

آن درس بـرای   ،بـت موجـه داشـته باشـد    یغنهایی  ریدر امتحان غ یآموزاگر دانش - 37ماده

شود و در جمع نمـرات  ید میكلمه موجه ق ین مواردیشود  در چنیمنظور نمای هنمر

 شود  یو معدل منظور نم

ماه بـا  وریا شـهر یـ دوم  سـال نیم ،اول سالنیم نهایی ریكه در امتحانات غ یآموزدانش -1تبصره

ا یـ از درس  ن امتحـان یتواند حداكثر تا دو هفته پس از آخرمی ،ب باشدیعذر موجه غا

موجـه شـركت    غـایبین نامه( در امتحانـات  این آیین 26ت ماده یدروس مربوط) با رعا

 كند   

نامـه   یتوانند با اخذ معرفـ می دانش آموزان مدارس آموزش از راه دور خارج از كشور -2تبصره

ایـن   26ت مـاده  یـ اداره آمـوزش وپـرورش محـل ) بـا رعا     یاز مدرسه خود و با معرفـ 

ورماه در مـدارس داخـل كشـور شـركت كننـد  نمـرات       یر امتحانات شـهر نامه( دآیین

رمدرسـه برگـزار كننـده امتحانـات و از     ید توسط مدیآموزان بال دانشین قبیا یامتحان

 ارسال شود  أق اداره آموزش و پرورش به مدرسه آموزش از راه دور مبدیطر
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آمـوز در  از طـرف دانـش   ل و مدارك ارائه شـده یبت موجه بر اساس دالیص غیتشخ - 3تبصره

ر مدرسه آموزش از راه دور و در امتحانـات نهـایی بـا رئـیس     یبا مد غیرنهاییامتحانات 

 رمدرسه آموزش از راه دور است  یحوزه اجرا پس از هماهنگی با مد

و  غیرنهـایی موجه در امتحـان   ل غیبتیبه دل یلیتحص سالنیم در یآموزاگر دانش - 4تبصره 

ا چند درس نمره مستمر نداشته باشد، نمره ارزشیابی پایـانی وی بـه   ا نهایی در یک یی

 شود می جای آن درس یا دروس منظور

وزارت هـای  نامـه وهیشـ  برابر ،یقانون اساس در مندرج ینیدهای تیآموزان اقلدانش - 38ماده 

نمـره   كـرد و  خاص خود شركت خواهنـد  ینیمات دیامتحان تعل پرورش در آموزش و

 لیـ صـورت تما  ًدر ضـمنا  شـود، یمـ  «یمعارف اسالم»ن نمره درس یگزیرس جان دیا

 نخواهد بود  یشركت وبرای  یمنع« یمعارف اسالم»به شركت در امتحان  آموزدانش

 ید در آزمون روخـوان یبا آموزش از راه دور یش دانشگاهیآموزان دوره پ دانش تمامی -39ماده

ن یـ مسـتمر بـه ا   یابیدر ارزشـ  یرف اسـالم نمره از درس معا 6ند و یقرآن شركت نما

 ابد یمی آزمون اختصاص

 یاز گذرانـدن آزمـون روخـوان    یمندرج در قانون اساس ینیدهای تیدانش آموزان اقل - تبصره

  باشندمی معاف یش دانشگاهیقرآن در دوره پ

در امتحـان كتبـی، شـفاهی و عملـی و همچنـین       مـؤخر دارندگان نقـص عضـو   برای  - 41ماده

مدیر مدرسه یـا   ،آموزانی كه قبل و یا حین برگزاری امتحانات دچار سانحه شوندنشدا

 حـوزه اجـرا بـا اطـالع اداره آمـوزش و پـرورش تسـهیالتی متناسـب بـا وضـع           رئیس

كـه از   ینماید و در صورت لزوم از امتحانات بخـش عملـی دروسـ   می فراهمآموز دانش

در این صـورت نمـره بخـش      شوندمی معاف ،نظر جسمی قادر به انجام آن نمی باشند

مـدیر   یبا امضاای هكتبی یا شفاهی مالك عمل خواهد بود  در این حالت صورت جلس

شود و تسـهیالت انجـام شـده مسـتند بـه ایـن مـاده را        تنظیم می معلمانو دو نفر از 

دهند و موضوع باید در ستون مالحظات دفتر امتحانات و كارنامه تحصـیلی  توضیح می

 آموزان درج شود بیل دانشاین ق

 چنانچه امتحان نهایی باشد موضوع در صورت جلسه مربوط درج خواهد شد  -تبصره 

 یدانشـگاه شیان دوره پـ یـ نامـه موقـت پا  یو گـواه  یلیدفتر امتحانات، كارنامه تحص - 41ماده

 یصـادر و بـا امضـا   ای هانرایستم یمعلمان ، توسط س یزنمرات كالسیست ریبراساس ل

 شود یم تأییدو مهر مدرسه آموزش از راه دور ر یمد
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نـده  یدفتر امتحانات و مجموعه لیست ریـز نمـرات توسـط نما    ،التحصیالندفتر فارغ - 42ماده
و دفاتر مذكور مسدود  یدر موعد مقرر بررس شهرستانه/ یپرورش منطقه/ ناحوآموزش

 شود یم تأییدو با امضا و مهر 

مـاه در مدرسـه   آموز بـه مـدت شـش   دانش سالنیم انی هریاخلی پااوراق امتحانات د - 43ماده
 شود یو سپس برابر مقررات امحا م ینگهدارامتحانات  یمحل برگزار

اوراق امتحانات نهایی به مدت یک سال در محلی كه اداره آموزش و پـرورش منطقـه    -1تبصره
 شود ی و سپس برابر مقررات امحا میدارنگه ،كندمی تعیین

التحصـیالن و  دبیران، دفاتر امتحانات و فارغ یاانهرایس و یست ریز نمرات دست نویل -2تبصره
بر  ریز نمرات قبول شدگان امتحان نهایی، صحافی و جزء اسناد و مـدارك تحصـیلی   

 شود ی مینگهدارمحسوب و به طور دائم در مدرسه و اداره مربوط حسب مورد 

و  ین واخـالق اسـالم  یت موازیآموز بر اساس رعادانش به هر یلیتحص سالنیمدر هر  - 44ماده
 ن و در بـر  ییر مدرسه تعیمقررات مدرسه آموزش از راه دور، نمره انضباط توسط مد

 شود یز نمرات مربوط خبت میر

آموز به عنوان نمـره سـاالنه محسـوب و در معـدل كـل      ن نمرات انضباط دانشیانگیم -تبصره 
در نظـر   یدرسـ های در محاسبه جمع واحد یشود ولمی منظور یواحد درس 2معادل 
  شود ینم گرفته

شـود   یآمـوز خبـت مـ   در كارنامه دانـش  یو مردود یها اعم از قبوله درسینمرات كل - 45ماده
ل یالتحصفارغ ،ت گذرانده باشدیرشته مربوط را با موفقهای ه واحدیكه كل یآموزدانش

 شود می محسوب

شـتر و معـدل كـل    یو ب 7 ین نمره ویآخر یک عنوان درسیدر  یآموزچنانچه دانش -تبصره  
 شناخته خواهد شد  یدانشگاهشیل دوره پیالتحصز فارغیباشد ن 13حداقل  یو

كـه امتحـان   ی هایالن براساس نمرات درسیالتحصک از فارغیهربرای  در پایان دوره - 46ماده
آنـان خبـت    یلیر مـدارك تحصـ  و معدل كـل محاسـبه و د  نهایی  یمعدل كتب ،اندداده
درس نهـایی   رفتـه شـده امتحـان   ی، نمـره پذ ینهای یمحاسبه معدل كتببرای  شود یم

بدست آمـده  های همان درس ضرب و مجموع حاصل ضربهای مربوط در تعداد واحد
محاسـبه معـدل كـل    بـرای   شـود  یم مـ یتقسنهایی های درسهای بر تعداد كل واحد

آن درس ضرب و مجموع حاصـل   یهر درس در نمره قبولهای حدآموز، تعداد وادانش
 ید در طـول دوره طـ  یـ آموز باكه دانشی هایبدست آمده بر تعداد كل واحدهای ضرب
 شود یم میتقس ،دینما
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ــاده ــارغ - 47م ــه ف ــیالتحصــب ــواه ،یدانشــگاهشیل دوره پ ــنامــه پایگ الت دوره یان تحصــی
بـا   ،آمـوزش وپـرورش   یعـال  راینامه مصوب شویمطابق با نمونه گواه یدانشگاهشیپ
 شود یو ضوابط اعطا مط رایش ریت سایرعا

كنندگان در برابـر اخـذ   لیالن و ترك تحصیالتحصفارغ یلیه مدارك تحصیل كلیتحو - 48ماده
 ان دورهینامه پایمتوسطه و اصل گواه پلم دورهینامه دید بالمانع است  اصل گواهیرس
ت نظـام  یصـرفاً پـس از مشـخص شـدن وضـع      ،فهیالن نظام وظمشمو یدانشگاهشیپ
 ل خواهد شد یتحو ،فه آنانیوظ

 نظارت برحسن امتحانات داخل و خارج كشور برعهده وزارت آموزش و پرورش است  - 49ماده

بـه تخلفـات    یدگینامـه رسـ  نیـی برابـر آ  یدانشگاهشیبا متخلفان درامتحانات دوره پ -51ماده
 د گردیرفتار م یامتحان

 ر مواردیسا

از  ،آمـوزش از راه دور  یدانشـگاه شیل در دوره پـ ینـام و ادامـه تحصـ   ان خبتیمتقاض - 51ماده
 ر رشته معاف خواهند بود ییشركت در امتحان تغ

 ان دورهیـ نامـه پا یل به اخذ گواهیدرصورت تما یدانشگاهشیالن دوره پیالتحصفارغ - 52ماده
توانند در مـدارس آمـوزش از راه دور   یرمتناظر( میها )غر رشتهیدر سا یدانشگاهشیپ

ن دو یمشـترك بـ  هـای  درس یل داوطلب، نمـرات قبـول  یخبت نام كنند  در صورت تما
 دروس خود را بگذراند  ید كسریشود و بایرفته میپذ یرشته از و

 باشد ینم یلیت تحصین ماده مشمول استفاده از معافیاستفاده از ایمتقاض -تبصره 

ن دوره یـ از دروس ا یسنوات قبل كه موفق بـه گذرانـدن تعـداد    یش دانشگاهیآموزان پدانش ـ  53ماده 
نامه معاونـت آمـوزش   وهیرا بر اساس ش دروس گذرانده شده خود برابر مقررات توانندیم ،اندنشده

 ل دهند یدامه تحصاط رایش ریت سایبا رعا و قیمتوسطه تطب
ل یـ و هشت تبصره به استناد عبارت ذ یماده و س هنامه مشتمل بر پنجاه و سنیین آیا

پـروزش  وآمـوزش  یعـال  راین جلسـه شـو  یمصوبه هشتصد و شصت و چهارم 41ماده 
  یتـار  642و 1067/ 26/6  یتـار  763ن مصوبات جلساتیو همچن 0/3/1021  یتار
 شود می م شده و جهت اجرا ابالغیتنظ6/1023/ 26

♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦
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 در مدارس ییت هیئت امنایریوه مدیبه ش یمردمهای ركتنامه توسعه مشانییآ
 78/0/8870خ یتار 76820/723شماره ابالغ  ـ 7/2/8870خ یتار 788 مصوب جلسه

 مقدمه

قـانون مـدیریت خـدمات     10مـاده   رایاج وپرورش در راستای كمک بهآموزش یعالرایشو

اعی و فرهنگـی كشـور و قـانون    قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتمـ  144كشوری و ماده 

و  یمحـور اسـت مدرسـه  یهـا و س هـا و شهرسـتان  پـرورش در اسـتان  وآموزشهای ل شورایتشك
و  یمردمهای مدارس، جلب و توسعه مشاركت یتیو ترب یآموزشهای ت برنامهیفیمنظور ارتقای كبه

ی مـدارس مبتنـی   رایـ اجن در احداث و اداره امـور مـدارس، تقویـت نظـام مـدیریتی، مـالی و       یریخ

مردمـی  هـای  نامه توسعه مشاركتآیین سپاری مدیریت مدارس،برگسترش عدالت آموزشی و پیمان

 د:ینمایب میر تصویرا به شرح زدر مدارس  ییامنا هیئتوه مدیریت یبه ش

 رایشـو  تأییـد مدرسـه و   رایبه درخواسـت شـو  ط رایش رساز واجدیو خ یمدارس دولت -1ماده

 شوند یامنایی اداره م هیئتصورت یا منطقه به شهرستانش پروروآموزش

مـدت  بـرای   صـورت موافقـت اصـولی موقـت و    شدن مدارس، به ییامنا هیئتمجوز  -1تبصره 

الزم، به موافقت قطعی تبـدیل  های دارداستانشود و در صورت احراز سال صادر مییک

 شود می

 رایقه یا ناحیـه آموزشـی وجـود دارد، شـو    یی كه بیش از یک منطهااستاندر مركز  -2تبصره 

راهبردی های اساس سیاست نامه و بردر چارچوب این آیین شهرستانپرورش وآموزش

پرورش منـاطق   وامنایی شدن مدارس را به ادارات آموزش هیئتتواند تصمیم خود می

 واگذار نماید  ربطذییا نواحی 

مختلـف تحصـیلی( اداره   های شی )شامل دورهصورت مجتمع آموزدر مدارسی كه به -3تبصره 

شـود  از  تشـكیل مـی  « امنای مجتمع هیئت»امنا به عنوان  هیئتشوند، صرفاً یک می

ی تربیشـ آموزشـی و تربیتـی در دراز مـدت اخربخشـی     های فعالیتها و آنجا كه برنامه

ی و ارائـه خـدمات تربیتـ   برای  ی رابیشترآموزشی سنوات های خواهد داشت و مجتمع

توانـد،  ا منطقـه مـی  یـ  شهرستانپرورش وآموزش رایآموزشی در اختیار دارند، لذا شو

 امنای مجتمع تفویض نماید  هیئتی را به تربیشاختیارات 
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تجهیـز آن   احـداث و های نهیاز هز یمیاست كه حداقل نای همدرسه خیّرساز، مدرس -4تبصره 

ل بـه مشـاركت در اداره   یـ خیّرین تما ر یایشده باشد و خ نیتأمر یا خیّرین یتوسط خ

 یكتبـ  شـنهاد یبـه پ  امور مدرسه و استمرار حمایت مالی را داشته باشند  این مدرسـه 

امنـا اداره   هیئـت رنظـر  یا منطقـه ز ی شهرستانپرورش وآموزش رایب شویر و تصویخ

حداقل معادل نیمی از قیمـت مدرسـه دولتـی موجـود،      تأمین  خیّرینی كه با شودیم

ل به مشاركت در بازسازی، توسعه، تجهیز و اداره مدرسه را دارند، نیز مشمول این تمای

 شوند نامه میآیین

پـرورش  وآمـوزش  رایامنـایی از نظـر شـو    هیئـت كـه عملكـرد مدرسـه    در صـورتی  -5تبصره 

صورت غیردولتی با رعایت مقـررات  ها منطقه اخربخش باشد، اداره مدرسه بی شهرستان

 بالمانع است  رانیا یاسالم یجمهورو حفظ حقوق دولت واگذاری مدارس 

 مدرسه یامنا هیئت یـ اعضا2ماده 

 امنا( هیئتر یر مدرسه )دبیـ مد1

 ـ یكی از معاونان آموزشی مدرسه به انتخاب مدیر مدرسه2

 رایمدرسه به انتخاب شو یک نفر از كاركنان پرورشیو  یكاركنان آموزش ک نفر ازیـ 0

 معلمان

 ان مدرسهیو مرب اولیانجمن ا رئیسـ 4

 ان مدرسهیو مرب اولیاآموزان به انتخاب انجمن دانش یاولیاـ یک نفر از 3

حاً از استادان حوزه، یترج ییا فرهنگ ینظران و كارشناسان آموزشـ دو نفر از صاحب6

)در مدارس  ایحرفهفنی و های ت معلم و آموزشكدهیا مدرسان مراكز تربیدانشگاه 

 هیئت یر اعضایسا تأییدر و یمد یک نفر با معرفیر و یشنهاد خیک نفر به پیرساز، یخ

 امنا(
 ـ یک نفر از خیّرین و یا معتمدان محل )در مدارس خیّرساز، خیّر یا نماینده خیّر(7

ات و مراكز فرهنگی، ورزشی و مذهبی مؤسساری محله یا رایعضای شوااز  ـ یک نفر6

 محل )مانند مسجد(

 یو خدمات یدیات تولمؤسسمدیره مراكز و  هیئتران یا اعضای یمدـ یک نفر از 2

متناسب با رشته و  2و كاردانش، فرد مذكور در بند  ایحرفهو  یفنهای هنرستاندر  -1تبصره 

ن صـاحبان حـرف و مشـاغل مـرتبط انتخـاب      یاالمكـان از بـ  حتی ،هاهنرستان تیفعال

 شود یم
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اكثریـت   تأییـد شنهاد حداقل یک نفـر و  یبه پ 2و 6و  7و  6 هایافراد مندرج در بند -2تبصره 

 شوند یامنا انتخاب م هیئت ینسبی اعضا

و  1آموزشی، مدیر مجتمع جایگزین مدیر مدرسه مندرج در بندهایهای در مجتمع -3تبصره 

مشـابه در مجتمـع تعیـین    هـای  متناظر با واحد 3و 4و 0های شود و اعضای بندمی 2

 شوند می

 ت نسـبی یـ اكثررأی  مدیر مدرسـه( و بـا   ین اعضا )به استثنایامنا از ب هیئتس یرئ -4ه تبصر

 شود پرورش منصوب میویس اداره آموزشسال انتخاب و با ابالغ رئ 2مدت برای 

شـود(  یک سـاله صـادر مـ   یكه  3و  4های بند یامنا )به استثنا هیئت یابالغ اعضا -5تبصره 

مـدت سـه سـال صـادر     برای  ، منطقه یا ناحیههرستانشپرورش وآموزش رئیستوسط 

نامه بالمانع اسـت  در صـورت انصـراف،    نیین آیت ضوابط اید آن با رعایشود و تمدیم

ک از اعضا، عضو جدید بـا رعایـت مفـاد ایـن     یفوت و یا تغییر و اتمام مدت عضویت هر

 شود نامه جایگزین میآیین

ه استثنا مـدیر مدرسـه و اعضـای حقـوقی( بـا تصـویب       هرگونه عزل یا تغییر اعضا )ب -6تبصره

، شهرسـتان پـرورش  ورئـیس اداره آمـوزش   تأییـد امنا و  هیئتحداقل دو سوم اعضای 

 گیرد منطقه یا ناحیه صورت می

امنـایی   هیئـت توانند به صـورت  نامه میمدارس شاهد و ایثارگران براساس این آیین -7تبصره 

 شهرسـتان یـا   اسـتان نا چهار نفر با معرفی بنیاد شهید ام هیئتاداره شوند  در تركیب 

ی ایـن مـدارس بـا    رایشوند  دستورالعمل اجمی 2ماده  6و  7و  6های جایگزین ردیف

مردمـی  هـای  مـدارس غیردولتـی و توسـعه مشـاركت     زمانهمكاری بنیاد شهید و سا

 0 طـابق بنـد  م ،طرح و برنامه شاهد رایشو تأیید)ظرف مدت دو ماه( تدوین و پس از 

 شود نامه ابالغ و اجرا میاین آیین 13ماده 

خیریه و نیكوكاری كه در احداث مدرسه مشاركت داشته و یـا  های ات و بنیادمؤسس -8تبصره 

امنـای   هیئـت نامـه در  توانند براساس مفاد این آیـین می ،تمایل به اداره مدارس دارند

بـا   2مـاده   2و  6و  7هـای  بنـد  نفـر موضـوع   0 مدارس شركت نمایند، در این صورت

 شوند می ات مذكور تعیینمؤسسمعرفی 

 امنا هیئتارات یف و اختیـ وظا3ماده 

كالن های ها و برنامهمبنای سیاست امنای این مدارس در چارچوب ضوابط و مقررات و بر هیئت

 دار است:پرورش، وظایف و اختیارات زیر را عهدهوآموزش
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ت یفیمربوط به بهبود كهای تیل فعالیامه ساالنه مدرسه )از قبب برنیو تصو یـ بررس1

های دوره یفوق برنامه، برگزار و یتیو ترب یآموزشهای تیفعال، مدرسه یرسمهای برنامه

آموزان مدرسه، كاركنان و دانش یو بهداشت یكاركنان، امور رفاهبرای  مناسب یآموزش

ها و فضای مدرسه( آموزان، استفاده از فرصتو دانش اولیاو مشاوره به  ییخدمات راهنما

 به پیشنهاد مدیر مدرسه 

یـای  اولامنا باید به نحو مقتضی به اطالع  هیئتآموزشی و پرورشی مصوب های برنامه -تبصره 

 یا منطقه مربوط برسد  شهرستانپرورش وآموزش رایشوآموزان، اداره و دانش
منابع و  تأمینارات ساالنه )به پیشنهاد مدیر مدرسه( و ـ بررسی و تصویب بودجه و اعتب2

 اعتبارات موردنیاز مدرسه 

فرهنگی و تربیتی های بینی راهبردها و راهكارـ بررسی مسائل پرورشی مدرسه و پیش0

های مهارتمختلف و ارتقای آداب و های تحقق اهداف تربیتی در ساحتبرای  الزم

 آموزان زندگی دانش

مرتبط با های شوراها و انجمنهای ها و برنامهو تصویب پیشنهادها، طرحـ بررسی 4

 مدرسه 

اعتبارات موردنیاز  تأمینی و نگهدارـ بررسی و تصویب برنامه توسعه، تجهیز، تعمیر، 3

 مدرسه 

در  مؤخرفرهنگی و اجتماعی پیرامون مدرسه، های ـ فراهم آوردن زمینه تعامل نهاد6

 آموزان تربیتی دانش ندرایف

 موردنیاز مدرسه های ها و كارگروهـ بررسی و صدور مجوز تشكیل انجمن7

ـ تولید كتاب و مواد آموزشی و كمک آموزشی مبتنی بر راهنمای برنامه درسی مصوب 6

در مدرسه  هاآنها و ضوابط وزارت متبوع و استفاده از پرورش و براساس سیاستوآموزش

 ریزی آموزشی و برنامهپژوهش  زمانسا تأییدپس از 

 نامه این آیین 4ـ پیشنهاد انتصاب مدیر مدرسه مطابق ماده 2

معلمان موظف موردنیاز مدرسه براساس ساختار رسمی ابالغ شده  تأمینـ درخواست 13

 پرورش متناسب با درجه مدرسه واز سوی اداره آموزش

نسانی غیررسمی با رعایت گیری درباره چگونگی استفاده از همكاری منابع اـ تصمیم11

وقت یا تمام وقت، بدون ایجاد هرگونه تعهد قوانین و ضوابط مربوط به صورت پاره

 دولت برای  استخدامی

امنا )تا یک سـاله   هیئتمنابع انسانی موردنیاز این بند پس از عقد قرارداد همكاری با  -تبصره 

داری از بین داوطلبان صـالحیت  كارگرفته خواهند شد  این افراد صرفاًو قابل تمدید( به
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هـای  از طریق یكـی از صـندوق   هاآنشوند كه وضعیت بیمه و بازنشستگی انتخاب می

 بیمه و بازنشستگی قبالً مشخص شده باشد 
الزحمه كاركنان و عوامل ـ بررسی و تصویب ضوابط پرداخت كارانه، پاداش و حق12

در چارچوب ضوابط  هاآنفیت خدمات مدرسه )به ویژه عوامل كارآمد( جهت ارتقای كی

  پرورشوآموزش رایشو

بـرای   جـاری، های مدرسه با هزینههای التفاوت درآمدتواند از محل مابهامنا می هیئت -تبصره 

 فوق و نیز تجهیزات مدرسه استفاده نماید های پرداخت
  ی و غیرنقدیصورت نقدحقوقی به و هدایا از اشخاص حقیقی و هاكمک قبول و ـ جذب10

 ها و تصویب تراز مالی مدرسه ـ نظارت بر نحوه هزینه14

هـا و  امنا در قبال تصمیمات خود مسئول بـوده و در بررسـی و تصـویب برنامـه     هیئت -تبصره 

ـ    رو نشـود  در هـر   هاعتبارات باید تدابیری اتخاذ نماید كه مدرسه با كسـری اعتبـار روب

 باشد از محل اعتبارات دولتی مجاز نمیكسری اعتبارات مذكور  تأمینصورت، 
پرورش  و آموزش رایشوپرورش یا وـ انجام وظایف واگذار شده از سوی وزارت آموزش13

 امنا  هیئتیا منطقه براساس اختیارات قانونی خود به  شهرستان

 امنا و ارزیابی عملكرد ساالنه مدرسه  هیئتمصوبات  رایـ نظارت بر اج16

پـرورش  وآمـوزان و آمـوزش  یـای دانـش  اولامنا توسط دبیر بـه   هیئتملكرد گزارش ع -تبصره 

 شود ه ارائه مییا ناحی، منطقه شهرستان

ت یریاحـراز مـد  ط رایشـ  ی، سه نفر از افراد واجدیامنا هیئتر مدرسه یانتصاب مدبرای  -4ماده

 سرئینده یمركب از نماای هتوسط كمیت پرورش(وعالی آموزشرایمدارس )مصوب شو

 هیئـت  رئـیس نده معلمان مدرسه و یه، نماییا منطقه یا ناح شهرستانپرورش وآموزش

 ریتوسـط مـد   هـا آنک نفر از یشنهاد و یرورش محل پپوامنای مدرسه به اداره آموزش

 شود یپرورش انتخاب و منصوب موآموزش

ان در این كمیتـه  در مدارس خیرساز، فرد خیر یا نماینده وی جایگزین نماینده معلم -1تبصره 

 شود می

تـه فـوق   یل كمین فرصت نسبت بـه تشـك  یاولپرورش موظف است در واداره آموزش -2تبصره 

ته مذكور حداكثر ظرف مدت یک ماه نسبت به معرفـی  یكه كمد  در صورتییاقدام نما

پرورش رأساً نسبت بـه اسـتمرار   ومدیریت اقدام ننماید، اداره آموزشط رایش افراد واجد

 د ینمایم یریگمی، تصمطرایلیت مدیر فعلی و یا انتصاب مدیر واجد شفعا
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ف مصوب، در چـارچوب قـرارداد پیمـان مـدیریت بـا      یشرح وظا ر مدرسه عالوه بریمد -5ماده 

امنـا و   هیئـت باشد و در برابـر  یامنا م هیئتمصوبات  رایپرورش، مسئول اجوآموزش

 پرورش پاسخگو است وآموزش

نـده )شـامل   یآ یلیسـال برنامـه سـال تحصـ     مدرسه موظف است در تابستان هر ریمد -6ماده 

ه و جهت یاعتبارات( را ته نیتأم، برآورد اعتبارات، محل یهیل توجیرئوس برنامه و دال

از آن را اجـرا  یـ منـابع موردن  نیتـأم مدرسه ارائه دهد و پس از  یامنا هیئتتصویب به 

گزارش  یلیان سال تحصیامنا در پا یئتهكند و ضمن همكاری و هماهنگی مستمر با 

 امنا برساند  هیئت تأییدعملكرد مدرسه را به 

 هیئـت ف خود با یمدارس( در چارچوب وظا یراینامه اجنییاركان مدرسه )مندرج در آ -7ماده 

 یبهبـود و ارتقـا  بـرای   امنـا  هیئتت یو ظرف یخواهند كرد و از توانمند یامنا همكار

 عمل خواهند آورد استفاده مطلوب را به یتیو ترب یوزشآمهای تیت فعالیفیك

ان ینظر من اختالفیامنا و همچن هیئتمصوبات  رایدر اج یدر صورت بروز ناهماهنگ -8ماده 

مدرسـه   یتیو ترب یآموزشهای تیامنا كه منجر به اختالل در انجام فعال هیئت یاعضا

و اتخـاذ   یرورش محـل، بررسـ  پـ وین فرصت توسـط اداره آمـوزش  اولشود، موضوع در 

یـا   شهرسـتان پـرورش  وآموزش رایم خواهد شد و در صورت نیاز، موضوع به شویتصم

 شود منطقه ارجاع می

امنـا و   هیئـت براسـاس درخواسـت    ییامنـا  هیئـت مـدارس   یانسـان  یرویـ تخصیص ن -9ماده 

عـدالت  ت و یفید بر حفظ كییا منطقه با تأك شهرستانپرورش ومقدورات اداره آموزش

 شود یر مدارس انجام میآموزشی در سا

سـال خواهـد    0مـدت  برای  به این مدارس سالیانه و حداقل یانسان یتخصیص نیرو -1تبصره 

یـا   شهرسـتان پرورش وباشد  در صورت ضرورت، اداره آموزشبود و قابل تمدید نیز می

نیروی انسـانی، اقـدام    یا جایگزینی تغییربرای  امنا هیئتنظر  تأمینه با یمنطقه یا ناح

امنـا، تخصـیص    هیئتالزم را به عمل خواهد آورد  در صورت واگذاری این مدارس به 

نیروی انسانی شاغل دولتی به صورت انتقال یا مرخصی بدون حقوق یـا بازخریـدی یـا    

 شود بازنشستگی انجام می

بـا رضـایت خیّـر    امنا و یا بخش غیردولتـی صـرفاً    هیئتواگذاری مدارس خیرساز به  -2تبصره

 شود سازنده مدرسه و برابر ضوابط انجام می
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 امنایی عبارتند از: هیئتمدارس  یمنابع مال -11ماده 

ـ اعتبارات دولت كه در قالب بخشی از سرانه هزینه تمام شده با توجه به مقررات 1

بصره شود  این اعتبارات مطابق تیمابین پرداخت مپرورش و در قالب قرارداد فیوآموزش

اسالمی، به صورت  رایپرورش مصوب مجلس شووآموزشهای قانون شورا 14ماده  2

 شود كمک تلقی می

آموزان نام دانشداوطلبانه كه در خارج از فصل )موعد( خبت یمردمهای ا و كمکیـ هدا2

 شود یافت میپرورش درودر چارچوب مقررات ابالغی آموزش

یا منطقه با توجه به عملكرد  شهرستانپرورش ووزشآم رایق شویـ وجوهی كه از طر0

 رد یگیار مدرسه قرار میموفق مدرسه به صورت تشویقی در اخت

رسمی های برنامه )اضافه بر برنامهفوق یو پرورش یكه از ارائه خدمات آموزش یـ وجوه4

 شود یافت میپرورش( دروآموزش

 شود یافت مین دریریا خی ریخكه از  یرنقدیو غ ینقدهای ا و كمکیـ هدا3

 قانونیهای ـ سایر درآمد6

هـا و ضـوابط   ز به حساب مدرسه در چـارچوب سیاسـت  یتمامی وجوه فوق پس از وار -1تبصره 

بـا رعایـت    0 بنـد هـای  د )كمـک یپرورش به مصرف خواهد رسوابالغی وزارت آموزش

 شود( ییا منطقه هزینه م شهرستانپرورش وآموزش رایضوابط مصوب شو

هـای  ها و هزینهالزحمه و اعطای پاداش به كاركنان و سایر پرداختالتدریس، حقحق -2تبصره

اعتبار خواهد شد، در  تأمین 6تا  2های مذكور در بندهای مدارس كه از محل گونهاین

امنـا   هیئـت پرورش به پیشنهاد مدیر و تصویب وچارچوب ضوابط خاص ابالغی آموزش

 ود شتعیین می

 آموزان واجـد نام از دانشامنایی با توجه به ظرفیت خود موظف به خبت هیئتمدارس  -11ماده 

ن یـی و تع یآزمون ورود یباشند و برگزارویت محدوده جغرافیایی خود میاولبا ط رایش

ن یـ آموزان غیرمحلـی در مـدارس مشـمول ا   نام دانشنش و خبتیگزبرای  شرط معدل

 باشد نامه مجاز مینییآ

ان متناسب نباشد، اداره یت مدارس با تعداد متقاضیكه ظرف یدر موارد -تبصره 

گسترش مدارس واجد برای  ه ضمن تالشیا ناحی، منطقه شهرستانپرورش وآموزش

 كند ین مییآموزان را تعنام دانشخبت ییایط، محدوده جغرافرایش

یا منطقه بررسی، ارزیـابی   رستانشهپرورش وامنا، توسط اداره آموزش هیئتعملكرد  -12ماده 

ج ی  چنانچه نتاشودییا منطقه مربوط گزارش م شهرستانپرورش وآموزش رایو به شو
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بخـش بـود،   تییـا منطقـه رضـا    شهرسـتان پـرورش  وآمـوزش  رایشوبرای  یابین ارزیا

ــدامات الزم ــرای  اق ــی   ب ــول م ــت آن معم ــداوم فعالی ــویق و ت ــورت تش دارد و در ص

ن یـ تواند نسبت به انحالل آن اقـدام كنـد، در ا  یم مذكور رای، شوبخش نبودنرضایت

 شود یمدرسه واگذار م رایبه شو یلیان سال تحصیامنا تا پا هیئتف یصورت وظا

 رد یگینامه صورت منیین آیت مفاد اید با رعایجد یامنا هیئتل یتشك -1تبصره 

همـاهنگی و توافـق خیّـر انجـام      گیری در این زمینـه بـا  در مدارس خیّرساز تصمیم -2تبصره 

 شود می

نامه است و هـیچ یـک از   نیین آیامنا در چارچوب ا هیئتهای تیارات و مسئولیاخت -13ماده 

 پرورش باشد ور با مقررات عمومی آموزشیمصوبات آن نباید مغا

ی امنـای  هیئتكالن بر مدارس  اجرا، مدیریت و نظارتبرای  گذاریمسئولیت سیاست -14ماده 

باشـد كـه بـا همكـاری     مردمی میهای مدارس غیردولتی و توسعه مشاركت زمانبا سا

سـاز و از  پرورش و جامعه خیّـرین مدرسـه  وستادی آموزشهای و واحد هامعاونتسایر 

یـا   هـا شهرسـتان پـرورش  وو ادارات آمـوزش  هـا اسـتان پرورش وآموزش زمانطریق سا

مذكور موظف بـه ارائـه گـزارش     زمانكرد  سا ایفای مسئولیت خواهد یمناطق و نواح

از عملكرد دو ساالنه ایـن مـدارس، در چـارچوب ضـوابط دبیرخانـه       یمستند و پژوهش

 پرورش خواهد بود وعالی آموزشرایعالی، به شورایشو

 رایاجـ برای  الزمهای پرورش موظف است ضمن فراهم نمودن زمینهووزارت آموزش -15ماده 

 نامه:مطلوب این آیین
مدیران، معلمان و  ایحرفهارتقای صالحیت برای  آموزشی و تربیتی موردنیازهای ـ دوره1

ها باید از این برنامه رایریزی و اجرا نماید  در اجمربیان پرورشی این مدارس را برنامه

عمل آموزشی حداكثر استفاده بههای هزینه تأمیننیازسنجی و برای  امنا هیئتمشاركت 

 آید 

های امنا و مدیران این مدارس در زمینه هیئتایفای وظایف برای  ـ اختیارات الزم2

مابین مدرسه و ریزی مالی، اداری و منابع انسانی را در چارچوب قرارداد فیبرنامه

 پرورش تفویض نماید وآموزش

یا  یرایاجهای مردمی دستورالعملهای مدارس غیردولتی و توسعه مشاركت زمانـ سا0

و  ییامنا هیئتبه  یل مدارس عادیموردنیاز تبدهای دارداستانو ط رایش و ییا ادار یمال

آموز و پذیرش دانش نظارت، ارزشیابی، آموزشی، پرورشی،های ن شاخصیهمچن
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توسعه این مدارس را حداكثر  یادار یالتیی و ساختار تشكرایاجهای ها و برنامهسیاست

 ی وزیر ابالغ نماید ظرف مدت دو ماه با امضا

 ینامه داخلـ نییمصوبات، آ یریگی، پیریگمیتصم یل، چگونگیدستورالعمل نحوه تشك -تبصره 

د  یامنای مدرسه خواهد رس هیئتامنا به تصویب  هیئتر یف دبین شرح وظایو همچن

یـا   شهرسـتان پـرورش  وک نسخه از دستورالعمل مذكور جهت اطالع به اداره آموزشی

هـای  مـدارس غیردولتـی و توسـعه مشـاركت     زمانشود  سـا ه ارسال مییحمنطقه یا نا

هــا، گیــری و ایجــاد همــاهنگی، نمونــه دســتورالعملمردمــی جهــت تســهیل تصــمیم

 ها و شرح وظایف را در اختیار اعضای هیئت امنای مدارس قرار خواهد داد نامهآیین
ردولتـی و توسـعه   مـدارس غی  زمانـ اصـالح سـاختارها و تشـكیالت اداری توسـط سـا     4

نوسـازی، توســعه و تجهیـز مــدارس و جامعـه خیّــرین     زمانمردمـی، ســا هــای مشـاركت 

ی و اخربخشـی ایـن   رایافـزایش كـا  بـرای   ساز و نیز تدوین قـوانین و مقـررات الزم  مدرسه

 مدارس انجام خواهد شد 

 هـا آنن یگزیه جانامنیین آیر لغو و مفاد ایه مصوبات مغاینامه، كلنیین آیب ایبا تصو -16ماده 

 خواهد شد 

♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦



    155نامه ـ ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و تربیتی دوره ابتدایی   آیین

 

 1ییدوره ابتدا یتیو ترب یلیشرفت تحصیپ یابینامه ارزشنییآ
 20/8/7088تاریخ  8/72200/723ـ شماره ابالغ  23/0/7088تاریخ 720 مصوب جلسه

 (یلیها و مقررات تحصون اساسنامهیسی)بررسی و تایید در كم

 مقدمه:

ــ ــود   رایدر اج ــد و ن ــوبه هفتص ــو مص ــه ش ــومین جلس ــالرایو س ــوزش یع ــرورشوآم  ،پ

ر یـ بـه شـرح ز   ییدوره ابتـدا  یتـ یو ترب یلیشرفت تحصیپ یابینامه ارزشنییآ ،23/3/1066تاری 

 باشد:یم

 ـ اهداف1ماده 

بـا توجـه بـه اهـداف دوره و اصـول حـاكم بـر         ییابتدا در دوره یتیبـ تر یلیتحص یابیارزش

ــ ــرفت تحصیپ یابیارزش ــه  یلیش ــوب جلس ــو 710)مص ــالرایش ــوزش یع ــرورشوآم ــاری  پ  ت

                                                                                                                                              
ابـالغ شـد،    20/6/1066تـاری    6/12233/123كه طی شماره  23/3/1066شورای عالی تاری   720به استناد مصوبه  1

هـا و  ون اساسـنامه یسـ ید كمیی( كه به تأیفیتوص یابی)ارزش ییدوره ابتدا یتیو ترب یلیشرفت تحصیپ یابینامه ارزشنییآ

اجـرا شـود     یشـ یبـه صـورت آزما   یلیبه مدت سه سال تحص 1066ـ62یلیاز سال تحص ،ده استیرس یلیات تحصمقرر

برابر مصـوبه  ضمنا   نامه مذكور خواهد بودنییاز آ یابی، منوط به ارائه گزارش ارزشیقطع یاجرا یبراهایی م نیاتخاذ تصم

 1026تـا پایـان شـهریور     بـا اجـرای آیـین نامـه،    2/0/1024تـاری    61131/123شورای عالی به شماره ابالغ 211جلسه

 شد موافقت 

با توجه بـه   ،4/2/1021تاری   03312/123به شماره ابالغ  22/1/1021شورای عالی تاری   632به استناد مصوبه جلسه 

 دارد:یپرورش مقرر موآموزش یعالی، شورا1021-22یلیاز سال تحص ییه ششم ابتدایاستقرار پا

كـه   یباشـد  در مـوارد  یمـ  ییابتـدا  پنج ساله مربوط به دورههای نامهنییه مقررات و آیمشمول كل ییتداه ششم ابیپا -

هـا و  ون اساسـنامه یسـ ید در كمییو تا یر داشته باشد، پس از بررسییاز به اصالح، الحاق و تغیمصوبات مربوط نو  مقررات

مراتـب   ،ن جلسه شورایرخانه شورا موظف است در اولید شد  دبو ابالغ خواه یبه منزله مصوبه شورا تلق یلیمقررات تحص

 شورا برساند  یرا به اطالع اعضا

برگـزار   یقبل از آن بـه صـورت داخلـ   های هیهمانند پا ییه پنجم ابتدایپا یانیامتحانات پا 1023-21 یلیاز سال تحص -

 شود یم

ن یبه صورت هماهنگ )كه با سواالت واحد و برنامه معـ  ییه ششم ابتدایپا یانیامتحانات پا 1021-22یلیاز سال تحص -

  شودیه خواهد شد( در مدرسه برگزار میپرورش محل طرح و تهواداره آموزش یهمزمان از سو و به طور

 یل افـراد بـرا  یـ ن قبیـ نـام ا ن خبتیبنابرا ،شودیان دوره برگزار می، امتحانات داوطلبان آزاد صرفا در پاییدر دوره ابتدا -

 مجاز نخواهد بود  1023-21 یلیاز سال تحص ییه پنجم ابتدایكت در امتحانات پاشر
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ت یح وضـع یتشـر بـرای   ر اطالعاتیل و تفسی، تحلیبند، طبقهیآورق جمعی( از طر21/7/1060

آموزان در كالس، مدرسه و خارج از آن )نظام مكمل و دانش یلیشرفت و عملكرد تحصیتالش، پ

 رد:یگیر انجام میفوق برنامه( با اهداف ز
در كالس، مدرسه، مراكز مكمل  یریادگیـ  یاددهیند رایف یرتقااـ اصالح، بهبود و 2ـ1

 آموز دانش ن معلم ویو سازنده ب مؤخرش تعامل یق افزایژه از طریومدرسه و خارج از آن به

 ه بریآموزان با تكدانش قیعال ها وییتوانا پرورش استعدادها، و ییـ شناسا2ـ2

 ک از آنان یبرتر هر های استعداد

  آموزانت دانشیشخص و كمک به رشد متعادل و همه جانبه هـ توج2ـ0

و جلب  یتیـ ترب یلیشرفت تحصیند پرایاز ف یو اولیایآموز و ـ آگاه ساختن دانش2ـ4

 آموز مشاركت آنان در بهبود عملكرد دانش

برتر های و پرورش استعداد یریادگی زهیت انگینه مناسب به منظور تقویجاد زمیـ ا2ـ3

 آموزان دانش در یابیجاد مهارت خودارزیو ا یت و نوآوریجمله خالق وزان ازآمدانش

زان ینان از میباالتر با حصول اطم هیآموزان به پادانش یارتقادر مورد  یریگمیـ تصم2ـ6

 در چارچوب مقررات مربوط  یتیـ ترب یتحقق اهداف آموزش

  یتیـ ترب یآموزشهای ها و روشمهت برنای، اصالح و تقویابیارزبرای  د اطالعاتیـ تول2ـ7

ل سـال  در طو ینیبه صورت تكو ییابتدا در دوره یتیـ ترب یلیشرفت تحصیپ یابیارزش -2ماده 

معلـم   یابین ارزشـ یرد  در ایپذیه انجام میهر پا یدرس براساس اهداف برنامه یلیتحص

، كارپوشـه،  یردعملكـ هـای  مختلـف از جملـه آزمـون   هـای  با استفاده از ابـزار  یو مرب

داخـل و خـارج   های تینه فعالیو پروژه، اطالعات الزم را در زم یپژوهمشاهدات، درس

 یا گروهـ یـ  یآمـوزان اعـم از فـرد   از كالس و مدرسه و مراكز مكمل مدرسه از دانـش 

 د یشان ارائه نمایكند تا بازخورد به موقع و مناسب را به ایم یآورجمع

آمـوزان در طـول سـال    دانـش  یتـ یــ ترب  یلیشـرفت تحصـ  یپ یابیج ارزشیگزارش نتا -3ماده 

شتر به صورت رسمی ینان بیاطمبرای  كنیباشد لیقابل ارائه م زمانو در هر  یلیتحص

 شود:یر ارائه میزهای و مكتوب در نوبت
مهرماه  ـ تربیتی یلیپیشرفت تحصهای ماه )شامل نتایج ارزشیابییدر د اول( نوبت الف

  ماه(یتا پایان د

مهرماه  ـ تربیتی یلیپیشرفت تحصهای نوبت دوم در خردادماه )شامل نتایج ارزشیابی ب(

  (خردادماهتا 

در  یا دروسیكه در درس  یآموزاندانش یتیو ترب یلیشرفت تحصیارائه گزارش پ (ج

 ور( یشهر 13ت یشتر دارند )لغایاز به آموزش و تالش بیخردادماه ن
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 اولیـا گـر  یر مدرسه و معلم در طول هر نوبت، حداقل دو بار دیوارد فوق، مدعالوه بر م -تبصره 

 نمایند یبه نحو مقتضی مطلع م یـ تربیتی و یلیشرفت تحصیآموز را از روند پدانش

به عمل آمـده  های یابیدر هر درس براساس ارزش آموزدانش یتیو ترب یت آموزشیوضع -4ماده

و  ی، عـاطف یشـناخت هـای  طـه یاف آن درس در حدر طول هر نوبت با توجـه بـه اهـد   

 شود یر مشخص و گزارش میاس زیطبق مق یمهارت
 ورینوبت شهر نوبت دوم نوبت اول

 خوب یلیخ خوب یلیخ خوب یلیخ

 خوب خوب خوب

 قابل قبول قابل قبول قابل قبول

 الش مجدداز به آموزش و تین شتریاز به آموزش و تالش بین شتریاز به آموزش و تالش بین

 

ه یـ ارتقا به پایه باالتر را دارد كـه در نوبـت دوم در كل  ط رایش در خردادماه یآموزدانش - 5ماده

 دروس حداقل سطح قابل قبول را كسب كرده باشد 

آمـوز بـه اهـداف    از دسـتیابی دانـش   یا مربـ یسطح قابل قبول، حصول اطمینان معلم  - تبصره

  1باشددروس می یاساس

ور یشـهر  13باالتر را كسب نكنـد، تـا    هیارتقا به پاط رایش در خردادماه كه یموزآدانش -6ماده

ا یـ معلم  یشنهادیپهای تیا انجام فعالیو  یجبرانهای كالسفرصت دارد با شركت در 

مربـوط  هـای  ا درسیـ خـود در درس  های ضعفدر قالب پروژه نسبت به جبران  یمرب

ـا یـ  یجبــران هـای  كـالس آمـوز در  عملكرد دانش یررسبا ب یا مربید  معلم یاقدام نما

مناسـب  هـای  انجـام شــده تــوسط وی و یــا انجــام آزمــون )آزمـون      های تیفعـال

 د ینمایرا اعالم م یو یابیجه ارزشی( نتیعملكرد

ة دروس حـداقل  یارتقا به پایه باالتر را دارد كه در كلط رایش ورماهیدر شهر یآموزدانش -7ماده

 سطح قابل قبول را كسب كرده باشد 

طور همزمـان( بـه   )به دو درس فارسی و ریاضیهر شهریورماه در  كه در یآموزدانش -1تبصره

 ارتقا به پایه باالتر را نخواهد داشت ط رایش ده باشد،یسطح قابل قبول نرس

یر دروس سـا  وآموزی كه در یكی از دو درس مذكور )فارسی و ریاضی( پرونده دانش - 2تبصره

مدرسـه قـرار    رایار شویف در اختین تكلییجهت تع ،به سطح قابل قبول نرسیده باشد

                                                                                                                                              
 هـا آنباشد كـه تحقـق   یآن درس م یبرا پرورشوآموزش یعالیاز اهداف مصوب شورا یهر درس بخش یاهداف اساس 1

 شود یمشخص م یدرسهای ف كتابیو تال یزیرو توسط دفتر برنامه ر اهداف بودهیشرط حصول سا
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ارتقـا   و در مورد ارتقا یا عـدم  یرد تا موضوع با حضور معلم مربوط در شورا بررسیگیم

شود  معلم مربوط ملـزم اسـت   گیری ت اعضای شورا تصمیمیآموز با موافقت اكثردانش

مدرسـه   رایآموز را بـه شـو  م در مورد دانشیاتخاذ تصمبرای  ممدارك و مستندات الز

گیـری در  رایر تا قبل از زمـان  ید مدیتوانند با صالحدآموز میارائه دهد  والدین دانش

گونـه  ایـن بـرای   مدرسـه  رایشـو رأی  مـذكور حضـور داشـته باشـند      رایجلسـه شـو  

 1.االجراستآموزان، قطعی و الزمدانش

حـداكثر   ییدر طول دورۀ ابتدا 7مادۀ  2آموز با استفاده از مفاد تبصرۀ شدان یارتقا -3تبصره 

 مجاز است  یرمتوالیبار و به صورت غ 2

ت مقررات از یكه در حین سال تحصیلی با رعا یآموزدانش یتیـ ترب  یت آموزشیوضع -8ماده 

ـ    یا مربیشود، توسط معلم یگر منتقل مید ایمدرسهبه  ایمدرسه ا مدرسـه مقصـد، ب

ها و ، توصیهاولمبدأ )گزارش نوبت  یا مربیمعلم های یابیاستفاده از مستندات و ارزش

 شود ین میی   ( تع

، دوم و اولهـای  آمـوزان، در نوبـت  دانـش  یتـ یـ ترب   یآموزشـ  یابیارائه گزارش ارزشـ  -9ماده 

، خبـت  خوردگیبوط بدون قلمدر نمون بر  مر یا مربیلة معلم ید به وسیورماه بایشهر

هر نوبـت بـه دفتـر مدرسـه      یابیان دورۀ ارزشیروز پس از پا 3شده، حداكثر تا  و امضا

 2ارائه شود 

 یابیج ارزشـ یل( نتـا یـ ان هـر نوبـت )بـه هـر دل    یـ ، در پامربـوط  یا مربیچنانچه معلم  -تبصره 

پـرورش  وت آمـوزش یریر مدرسه ضمن گـزارش بـه مـد   یآموزان را ارائه ندهد، مددانش

آمـوزان  دانش یابیص خود مدارك و اطالعات مربوط به ارزشید به تشخیوع باادارۀ متب

 قرار دهد ط رایش ان واجدیا مربیاز معلمان  یكیار یدر اختنهایی  جهیاعالم نتبرای  را

روز پـس از هـر    13ان حداكثر تا یمعلمان و مرب یر مدرسه موظف است با همكاریمد -11ماده 

 آموز برساند دانش یبه اطالع ول یآن را به صورت كتبج ی، گزارش نتایابینوبت ارزش

                                                                                                                                              
 اصالح شد  2و  1های، تبصره21/2/1024عالی تاری  شورای 211 جلسه به استناد مصوبه 1

كـه   16/13/6310 پـرورش وآمـوزش عالی به استناد مصوبه دویست و هفتاد و چهارمین جلسه كمیسیون معین شورای 2

سـرباز معلـم،   هـای  رودر مدارسـی كـه از وجـود نیـ    » ابـالغ شـده اسـت:    22/13/1063 تاری  6/0401/123طی شماره 

تحصـیلی و دفتـر   هـای  آموزان در كارنامـه شود مسئولیت خبت نمرات دانشوقت استفاده میپارههای یرونالتدریس و حق

 « عهده معلم راهنما خواهد بودهنهایی مدارك ب تأییدو  های مذكور است، ولیكن مهر و امضاامتحانات به عهده نیرو
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ژه، توسـط  یـ وهـای  ازیآموزان با ندانش یتیـ ترب یلیشرفت تحصیگزارش پ نمون بر  -تبصره 

 یمعاون آموزش و نـوآور  تأییده و پس از یكشور ته ییپرورش استثناوآموزش زمانسا

 ابالغ خواهد شد  هااستانبه 

ک هفته پـس از اعـالم گـزارش خواهـد     ی، حداكثر یابیبه گزارش ارزشمهلت اعتراض  -11ماده 

مربوط قـرار   یا مربیار معلم یرا در اخت یو یا ولیآموز ر مدرسه اعتراض دانشیبود  مد

از طـرح در  یـ ر مدرسـه و در صـورت ن  یمجدد و با نظارت مد یشان با بررسیدهد و ایم

 د ینمایروز اعالم م 0را حداكثر ظرف مدت نهایی  جةیمدرسه، نت رایشو

شـرفت  یپ یابیک ماه پس از خاتمة هر نوبت در دفتـر ارزشـ  یحداكثر  یابیج ارزشینتا -12ماده 

ر مدرسه امضا و مهـر  ی، توسط مدیلیان سال تحصیخبت و پس از پا یتیـ ترب یلیتحص

 شود یپرورش مسدود مونده اداره آموزشیو توسط نما

هسـتند،   یریادگیـ ژه یـ ا مشـكالت و ینقص عضو و  رایه داك یآموزاندانش یابیارزش -13ماده 

 رد یپذیشان انجام میاهای یژگیمتناسب با و

 ینـ یدهـای  تیـ و اقل یر مـذاهب اسـالم  یآموزان سادانش ینیمات دیاز تعل یابیارزش -14ماده 

 ینـ یمات دیپرورش و از تعلووزارت آموزشهای نامهوهی، برابر شیمصرّح در قانون اساس

 شود یگزارش م 4جه آن مطابق مادۀ یرد و نتیپذیصورت م هاآنخاص 

در كـالس درس   یشـركت و بـرای   یاو، منعـ  یآموز و ولـ ن دانشیل ایدر صورت تما -تبصره 

 آن وجود ندارد  یابیآسمان( و ارزشهای هی)هد یت اسالمیم و تربیتعل

و بـر   یو مهـارت  ی، عـاطف یشـناخت ای هـ طهیبا توجه به ح آموزدانش یتیت تربیوضع -15ماده 

ــ   یمـذهب هـای  ـ احترام بـه ارزش   یاخالقهای ت آموزهیاز جمله )رعا یاساس موارد

در  یریپـذ تیـ مسـئول    یمقررات و ضـوابط ـ مشـاركت در كـارگروه      ن،یت قوانیرعا

اق بـه صـداقت و   یـ اشـت    یو اجتمـاع  یت بهداشـت فـرد  یـ ـ رعا   یجمعهای تیفعال

ـ    یـ توجه به مطالعه و كتـابخوان  یدارامانت ت یریمـد  تأییـد و  ی( بـا نظـر معلـم و مرب

 شود یگزارش م 4ا معاون( برابر ماده یر یمدرسه )مد

ا یـ و  یمـار یبه مدرسـه، ب  یمانند عدم دسترس یكه به علل یآموزدانش یلیة تحصیپا -16ماده 

در ادامـة   ایفـه وقا یـ اقامت در خارج از كشور نتوانسته به موقـع وارد مدرسـه شـود و    

ل، زلزلـه و  یل سـ یـ از قب یدر اخر حـوادخ  یو یلیا مدارك تحصیجاد شده یل او ایتحص

بـرای   یكـه مـدارك قابـل قبـول     یآمـوز ن دانشین رفته است، همچنیاز ب یسوزآتش

 یانجام شده از سوهای ینام و بررست حداقل سن متعارف خبتیندارد، با رعا یابیارزش
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شود و در ستون مالحظات دفتر آمـار  ین مییمدرسه تع رایشومعلمان، توسط  رایشو

هـای  هیـ پابـرای   ییشود  )سن متعارف در دورۀ ابتدایمدرسه استناد م رایشورأی  به

 باشد( یسال تمام م 13و  2و  6و  7و  6ب یتا پنجم به ترت اول

اسـت،   یموز ضـرور آد حضور فعال و مستمر دانشیجد یابینكه در ارزشیبا توجه به ا -17ماده 

درصـد   63شـود كـه حـداقل   یارائـه مـ   یآمـوزان دانشبرای  یلیشرفت تحصیگزارش پ

بـا عـذر    یآموزكه دانشیرا در مدرسه حضور داشته باشند  در صورت یآموزشهای روز

وقفـه   یوبـرای   زان در مدرسـه حضـور داشـته باشـد، آن سـال     ین میموجه، كمتر از ا

 شود یل محسوب میترك تحص یوبرای  بت،ین غرموجه بودیو در صورت غ یلیتحص

 باشد یمدرسه م رایبت به عهدۀ شویرموجه بودن غیص موجه و غیتشخ -1تبصره 

ک سال به یداشته باشند،  یلیا چند سال وقفه تحصیک یكه  یآموزاندر مورد دانش -2تبصره 

 شود یاضافه م هاآنل یمجاز تحص یسقف سن

ط رایشـ  تیبا رعا 1ییابتدا و چهارم سوم ،دومهای هیبرجسته پا و یشدگان ساعقبول -18ماده 

ه یـ شـهریورماه پا  یابیدر ارزشـ  6توانند مطابق مادۀ یخود م یول یكتب یل و تقاضایذ

ه دروس یـ در كل« خیلی خوب»شرفت یباالتر شركت نموده و در صورت كسب سطح پ

 ابند یه ارتقا یبه آن پا یبه صورت جهش
را كسب « خوب یلیخ»شرفت یهای قبل، سطح پس آن پایه و پایهة درویالف( از كل

 نموده باشند 

ن منظور یآموز را به ادانش یو روان یهوشهای صالحیت ییپرورش استثناوب( آموزش

 د ینما تأیید

 یتـ یت تربیو وضـع  یت بـدن یـ دروس ترب یابین ماده از ارزشـ یآموزان موضوع ادانش -1تبصره 

 باشند یمعاف م

ه مجـاز  یـ ک پایـ بـرای   و ییبـار در طـول دورۀ ابتـدا   کیـ ن ماده صرفاً یاستفاده از ا -2ره تبص

 باشد یم

ن مـاده قبـول   یـ كـه بـا اسـتفاده از مفـاد ا     یآموزاندانش یلیشرفت تحصیگزارش پ -3تبصره 

بـا   یتیـ ترب یلیتحص یابیورماه ارائه شده و در دفتر خبت ارزشیدر نوبت شهر ،شوندیم

 شود ین ماده خبت و مهر و امضا میبه مفاد ا ذكر استناد

                                                                                                                                              
 ، پایه چهارم اضافه شد 21/2/1024عالی تاری  ایشور 211به استناد مصوبه  1
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و بـا داشـتن    ییابتـدا ششم ة یاز داوطلبان آزاد صرفاً در پا یابیدر دورۀ ابتدایی، ارزش -19ماده 

 یة مـواد درسـ  یـ شود  ایـن ارزشـیابی در كل  سال تمام انجام می 14حداقل یشرط سن

ل بـه عمـل   یـ جـدول ذ به شـرح   یكتب درس یو از تمام محتوا یانیصرفاً به صورت پا

ت یو وضـع  یت بـدن یدرس ترببرای  شود یگزارش م 4جة آن مطابق مادۀ ید و نتیآیم

 منظور نخواهد شد ای هرتب ،داوطلبان آزاد یتیترب

 
 یابینوع ارزش نام درس فیرد

 یشفاه قرآن 1

 یكتب آسمانهای هیهد 2

 یكتب یانشاء فارس 0

 یكتب یامالء فارس 4

 یسقرائت فار 3

 (ی)خواندن، درك مطلب و دستور زبان فارس
 یشفاه

 ---- یمطالعات اجتماع 6

 یكتب یمدن یماتی  و تعلیتار 7

 یكتب ایجغراف 6

 یكتب اتیاضیر 2

 یكتب یعلوم تجرب 13

 یكتب هنر 11

 

 یلیضـمن سـال تحصـ    التینامـه كـه نـاظر بـر تحصـ     نین آییاز ای هایمواد و تبصره -21ماده 

 شامل داوطلبان آزاد نخواهد شد  ،زان استآمودانش

ه و یـ ته یآموزان توسط معاونت آموزش و نـوآور دانش یلینمونة اسناد و مدارك تحص -21ماده 

 شود یپرورش ابالغ مور آموزشیوز تأییدبا 

آن در داخل و خارج كشـور  های نامه و دستورالعملاین آیین راینظارت بر حسن اج -22ماده 

 پرورش خواهد بود وارت آموزشبه عهده وز

نامه را سه سـال پـس   نیین آیا یابیپرورش موظف است گزارش ارزشووزارت آموزش -23ماده 

 د یارائه نما یعالرایآن به شو رایاز اج

 یعـال رایشـو  یلیهـا و مقـررات تحصـ   ون اساسـنامه یسینامه در جلسات كمنیین آیا -24ماده 

 ر،یمغـا  یه مصـوبات قبلـ  یب آن كلیبا تصو د ویرس دتأییو به  یبررس آموزش و پرورش

 شود ین طرح لغو میا یمدارس مجربرای 
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 وستیپ
 فیتعار

ن یـی ر اطالعات بـه منظـور تع  یل و تفسی، تحلیآورجمعبرای  دارند نظامرایبه ف: یابیارزش

 شود یمشخص شده، اطالق مهای اریها و معزان تحقق اهداف موردنظر، براساس مالكیم

و  ی، داوریمنظور بررساطالعات به یآورند منظم جمعرایف: یلیشرفت تحصیپ یابیرزشا

بـه اهـداف    یابیمعلـم در دسـت  هـای  تیآموزان و فعالدانش یریادگیهای قضاوت در مورد تالش

 ن است یمعهای براساس مالك یو پرورش یآموزش

است كه اطالعات الزم، معتبر  یتیـ ترب  یلیتحص یابیاز ارزشهای ویش :یفیتوص یابیارزش

، بـا اسـتفاده از   یریادگیـ ران در ابعـاد مختلـف   یـ جانبة فراگق و همهیشناخت دقبرای  و مستند

( و یعملكـرد هـای  د بـر آزمـون  یـ تأك هـا )بـا  مناسب مانند كارپوشه، آزمـون های روشابزارها و 

 یفیكهای براساس آن بازخورد د؛ تایآیبه دست م یریادگیـ   یاددهیند رایمشاهدات در طول ف

بـرای   مطلـوب  یو عـاطف  یروانـ  یبهتـر در فضـا   یاددهیـ و  یریادگیـ كمک بـه  برای  ازیموردن

 د یحاصل آ اولیاآموز، معلم و دانش

به طـور   یریادگیـ   یاددهیند رایاست كه در طول ف یابیاز ارزش ینوع: ینیتكو یابیارزش

، موانـع و مشـكالت   هـا ضـعف و رفع  ییها و شناساتت قویو تقو ییشناسابرای  وسته و مداومیپ

 رد یگیران صورت میفراگ یریادگی

 ایـ ان نوبـت و  یدر پا یتیـ ترب یص تحقق اهداف آموزشیبه منظور تشخ :یانیپا یابیارزش

دست ر اطالعات بهیو سا ینیتكوهای یابیج ارزشیل نتایو تحل یبندق جمعیاز طر یلیسال تحص

 شود یگزارش م یفیج آن به شكل توصیرد و نتایپذیآمده، صورت م

آموزان در قالب سـؤاالت  دانشهای و سنجش آموخته یریگاندازهبرای  است یابزار آزمون:

  یعملهای تیو موقع ی، شفاهیكتب

آمـوزان بـه صـورت    است كه توسط دانـش  یمجموعة سؤاالت كتب: یآزمون مداد ـ كاغذ 

 شود یپاس  داده م ینوشتار

آمـوز  دانـش های تیله آن عملكرد، تالش و فعالیاست كه به وس یابزار :یعملكرد مونآز

 شود یده میو قابل مشاهده سنج یعملهای تیدر موقع
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آموز است كه بـه  مختلف دانشهای ها و كارتیهدفمند از نمونة فعالای همجموع كارپوشه:

بـا مشـاركت    یلیاو در طول سـال تحصـ  ت یشرفت و موفقیند تالش و پرایمنظور مستندكردن ف

 شود یت میریو مد یبند، طبقهیآورجمع اولیاآموز، معلم و دانش

قابـل مشـاهده   هـای  ع و رفتـار یف وقـا یخبـت و توصـ  بـرای   اسـت  یروش ثبت مشاهدات:

آمـوز در  تـر دانـش  قیشناخت دقبرای  را یمختلف كه اطالعات مناسبهای طهیآموز، در حدانش

 دهد یقرار م اولیام و ار معلیاخت

خـود را در قبـال تـالش و عملكـرد     هـای  است كه در آن معلم، واكـنش  یندرایف بازخورد:

مختلـف  هـای  و ابزار هاروشو با استفاده از  یق و كمک به وی، تشوییآموز، با هدف راهنمادانش

 دهد یه م، مكتوب و    ( ارائیركالمی، غیم)كال

برای  ت معلمیو هدا ییآموز با راهنمااست كه دانش یها و اقداماتتیفعال :یریادگیند رایف

 دهد یشده، انجام م ینیبشیپ یتیـ ترب یبه اهداف آموزش یابیدست

 ینیتكـو های یابیج ارزشیاطالعات و نتا یبندجمع: یتیـ ترب  یلیشرفت تحصیگزارش پ

از  یكلـ  یریت گرفته و ارائه تصـو مناسب صورهای با ابزار یریادگیـ  یاددهیند رایكه در طول ف

ت نقـاط قـوت و رفـع    یـ آموز به منظـور تقو دانشهای ها و نگرشییـ توانا  هامهارتها ـ  آموخته

 آموز است دانش یریادگیموانع 

ن یه و عناویدوره، پابرای  یزان درسیراست كه توسط برنامه یاهداف: یاهداف برنامه درس

 رسد یم پرورشوآموزش یعالرایشوب یبه تصوشده و  ینیبشی، پییابتدا یدرس

نـد  رایآمـوز اسـت كـه در ف   گاه دانـش یت و جایط، موقعرایش: یتیـ ترب  یت آموزشیوضع

 شود ین مییو رفتار او تع یریادگیشده درخصوص  یآوربا توجه به مستندات جمع یریادگی

 -یاددهیـ نـد  رایف یغنا به منظور یا مربیاست كه معلم ی هایتیفعال مكمل:های تیفعال

رد تـا  یـ گیدر نظـر مـ   -شـود  یمـ  ینـ یبشیپـ  یدرسهای عالوه بر آنچه كه در كتاب -یریادگی

 آموز فراهم كند دانشبرای  را یبهتر یریادگیهای فرصت

ت و یبـا هـدا   یآموز در ارتباط با موضوعات درساست كه دانشی هایپژوهش :یپژوه درس

 دهد یانجام م یا مربیمعلم  ییراهنما

ـ یـ است كـه معلـم    یهدفمندهای تیمجموعة فعال پروژه: ت و یـ ق، تثبیـ تعمبـرای   یا مرب

 كند ین مییتع یو گروه یصورت فردآموز بهدانش یریادگیكاربست 
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آموزان است كـه  دانش یعاد یاضافه بر ساعات درس یجلسات آموزش :یجبرانهای كالس

، توسـط  یعـال راین و مقـررات شـو  یدر چـارچوب قـوان   هانآ یدرسهای ضعفبه منظور جبران 

 شود یم ینیبشیمدرسه پ

ا جـدول سـاعات مدرسـه    ی یهستند كه در برنامة درسی هایها و برنامهتیفعال برنامه:فوق

ه و بـه  یـ ا ناحیـ رنظـر منطقـه   یا در مراكز مكمل مدرسـه ز یرنظر مدرسه یز یاند ولمنظور نشده

 رند یگیجام مآموزان انانتخاب دانش

 یابیآموزان در دستزان عملكرد دانشیاست كه براساس آن م یک مفهوم قراردادیاس: یمق

 شود ین مییده و تعیبه اهداف سنج

♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦ 



    165)مواد و رسانه(   نامه ـ ساماندهی منابع آموزشی و تربیتی آیین

 

ها(نهآیین نامه ساماندهی منابع آموزشی و تربیتی )مواد و رسا  
27/7/7023تاریخ 8/28223/723شماره ابالغ -2/6/7082تاریخ  828مصوب جلسه   

ی مدیریتی كارآمـد در وزارت آمـوزش وپـرورش و اسـتفاده بهینـه از      ضرورت ایجاد سامانه

ها و امكانات بخش دولتی و غیر دولتی در تولید و عرضه منابع مذكور مبتنـی بـر اهـداف    فرصت

های درسی و تربیتی، شورای عالی آموزش و پرورش آیین نامه ساماندهی منـابع آموزشـی   برنامه

 ربیتی)مواد و رسانه ها( را به شرح زیر تصویب نمود و ت

 تعاریف -1ماده

یافتـه اسـت كـه بـه هـدایت،      مند و سازمانهای نظامای از فعالیتمجموعهساماندهی:  -1

حمایت و پشتیبانی از ناشران، نویسندگان و تولیدكننـدگان در تولیـد، انتشـار و توزیـع مـواد و      

هـای درسـی و قـوانین مصـوب     ندارد، مبتنی بر اهـداف برنامـه  های آموزشی و تربیتی استارسانه

 شود آموزش و پرورش منجر می

: عبارت است ازتمام ابزار ها و وسـایل ارتبـاطی   های آموزشی و تربیتیمواد و رسانه -2

كه برای تحقق اهداف برنامه ها ی آموزشی و تربیتی و پیشرفت تحصـیلی متربیـان ابـداع شـده     

یـادگیری را مـوخرتر و    -ته می شوند و كاربرد آنها می تواند فرآیند یـاد دهـی  است یا به كار گرف

پایــدارتر و تحقــق یــادگیری معنــا دار را آســان تــر ســازد  مــواد و رســانه هــا از قبیــل: بســته   

هـای  های آموزشی )اینترانت داخلی(، رسانه آموزشی، فیلم آموزشی، شبكه هایافزارآموزشی،نرم

ها، اجسام و اشیاء مختلف، كتاب درسی، كتـاب  ای )مولتی مدیا(، دستگاههالكترونیكی، چندرسان

 كار، كتاب راهنمای معلم، مجالت، كتاب ها و نظایر آن  

 اهداف -2 ماده

هـای آموزشـی و تربیتـی    رسـانه استاندارد سازی و هدایت تولید مـواد و  ،گذاریسیاست -1

 مرتبط با اهداف و وظایف وزارت آموزش و پرورش

ساماندهی، مدیریت و هدایت فرآیند تولید، توزیع منابع آموزشـی و تربیتـی بـه منظـور      -2

استفاده در مدارس و مراكز آموزشی و جلوگیری از توزیع منابع غیر استاندارد در مـدارس و  

 مراكزآموزشی

های بخش های دولتـی و غیردولتـی در تولیـد و    ی بهینه از فرصت ها و ظرفیتاستفاده -0

 های آموزشی و تربیتی استانداردمواد و رسانهتوزیع 
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 های آموزشی و تربیتیو تعمیق آموزش و ایجاد تنوع در مواد و رسانه تسهیل، توسعه -4

های آموزشی و تربیتی استاندارد بر جریان افزایش اخرات مطلوب استفاده از مواد و رسانه -3

 ـ یادگیرییاددهی

 های آموزشی استاندارد بخش غیر دولتی حمایت از تولید مواد و رسانه  -6

 اصول ومبانی  -3 ماده

های آموزشی و تربیتی بـه شـرح زیـر    اصول و مبانی حاكم بر تولید و ارزشیابی مواد و رسانه

 است:
های درسی و های برنامهی تعلیم و تربیت اسالمی و هدفهماهنگی و همسویی با فلسفه -1

 تربیتی مصوب

 های فردیعدالت آموزشی و توجه به تفاوتی گسترش و توسعه -2

بخشی به تولید منابع آموزشی و تربیتـی ) مـواد و رسـانه هـا( بـا رعایـت       توسعه و تنوع -0

 استانداردها  

های آموزشـی و  توجه به زبان فارسی معیار در محتوای نوشتاری و گفتاری مواد و رسانه -4

 تربیتی

لتـی در تولیـد منـابع آموزشـی و تربیتـی      هدایت، تشـویق و حمایـت از بخـش غیـر دو     -3

 استاندارد

 توجه به تنوع فرهنگی، اجتماعی و اقلیمی با رعایت اصول و مبانی نظام معیار اسالمی -6

 اخربخشی و كارآیی و صرفه اقتصادی منابع با تاكید بر اولویت تولیدات داخلی و بومی -7

 شی و تربیتیها و استانداردهای تولید منابع آموزمعیار -4 ماده

های آموزشی و تربیتـی بـه دو گـروه    معیارها واستانداردهای تولید و ارزشیابی مواد و رسانه 

 عمومی و اختصاصی طبقه بندی می شوند 

 الف( معیارها و استانداردهای عمومی    

این گروه از معیار ها ناظر بر ویژگی ها و خصوصیات عمومی منابع آموزشی و تربیتی اسـت   

 تعریف این استانداردها بر عهده سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی است تبیین و 
   جذابیت شكلی و ظاهری 

 خالقیت و نوآوری 

 رعایت قواعد زبان و خط فارسی 

   رعایت اصول بهداشتی و ایمنی 

 سهولت بكارگیری 
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 صحت و دقت علمی 

 هـای ارائـه بـا مشخصـات و اهـداف برنامـه درسـی و رشـته        تناسب محتوا و روش 

 تحصیلی

 ایرانی -های دینی ، فرهنگی واجتماعی جامعه اسالمیرعایت و ترویج ارزش 

 متناسب با ویژگی ها و نیاز ها ی مخاطبان مبتنی بر روان شناسی رشد 

 به روز بودن و تناسب با مقتضیات زمان 

 سادگی و روانی محتوا 

 سازماندهی مناسب محتوا 

 ایرانی -توجه به متون علمی تمدن اسالمی 

 ها و استانداردهای اختصاصی:  معیار ب:

ریزی آموزشـی و مبتنـی   ها و استانداردهای اختصاصی توسط سازمان پژوهش و برنامهمعیار

هـای ذی ربـط تـدوین و پـس از     معاونـت هـا و سـازمان    های درسی مصوب با همكاریبر برنامه

 تصویب شورای هماهنگی علمی سازمان مذكور ابالغ خواهد شد 

هـای ارزشـیابی و اعتبـار    ریزی آموزشی موظف اسـت معیـار  ازمان پژوهش و برنامهس -1تبصره

سنجی منابع آموزشـی و تربیتـی )عمـومی و اختصاصـی( را تـدوین كنـد و از طریـق        

 مقتضی به اطالع عموم برساند 

 راهكارهای اجرایی -5 ماده

وزشی و تربیتی های آموزارت آموزش و پرورش موظف است تولید و عرضه ی مواد و رسانه 

 استاندارد را با توجه به راهكارهای زیر مورد ارزیابی، هدایت، تشویق و حمایت قرار دهد:

ی مدیریتی و هدایتی مناسـب بـرای ارزیـابی تولیـد ، اسـتاندارد      طراحی و ایجاد سامانه -1

 های آموزشی و تربیتی  سازی ، حمایت و استفاده از مواد و رسانه

 های آموزشی و تربیتی معتبر دارد به مواد و رسانهاعطای نشان استان -2

های آموزشی وتربیتـی اسـتاندارد بـه انحـای گونـاگون، از      حمایت از تولید مواد و رسانه -0

 جمله:

هـا  های آموزشی و تربیتی استاندارد و معرفـی آن ی فهرستگان توصیفی مواد و رسانهتهیه -

هـای آموزشـی بـه دانـش آمـوزان، معلمـان و       تهای درسی، مجالت رشد و سـای بویژه در كتاب

 خانواده ها  

 های آموزشی و تربیتیهای مواد و رسانهها و نمایشگاهبرگزاری جشنواره -
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هـای بخـش خصوصـی در    طراحی و تمهید ساز و كار مناسـب بـرای بكـارگیری ظرفیـت     -

 ارزشیابی منابع آموزشی و تربیتی

وزش و پرورش و نهادهای دولتـی و غیـر دولتـی    برقراری ارتباط منسجم میان وزارت آم -4

هـای آموزشـی و تربیتـی بـه منظـور تحقـق       ی كتاب و سایر مواد و رسانهربط در حوزهذی

 اهداف مذكور

 صدور مجوز اطالع رسانی و تبلی  منابع آموزشی و تربیتی استاندارد   -3

صـرفاً از  آموزشـی، هایدر واحـد و تربیتـی تبلی  هرگونه منبـع آموزشـی  خرید، عرضه و -6ماده 

 مجاز خواهد بود استانداردمنابع

رعایت ضوابط این ماده الزامی است و با متخلف برابر ضـوابط قـانونی برخـورد خواهـد      -تبصره

 شد 

هـای وابسـته بـه آمـوزش و پـرورش و سـایر       هـا، سـازمان  مشاركت و همكاری معاونت -7 ماده

 ی این مصوبه الزامی استهای فرهنگی و آموزشی كشور در اجرادستگاه

♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦ 
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 یریو عشا ییروستا یو پرورش ینامه مجتمع آموزشنییآ
 28/72/7082تاریخ  28660/723شماره ابالغ ـ 20/2/82خیتار 803 مصوب جلسه

 مقدمه

در مدارس  یرایت و كایش موفقیو افزا یپرورشویآموزشهای ت واحدیریبه منظور بهبود مد

نظـام   یسند تحول راهبردهای تحقق راهكار ین در راستایچنو هم یریو عشا ییمناطق روستا

ن جلسـه  یسـت و ششـم  یمصـوب هشتصـد و ب   ،رانیا یاسالم یجمهور یو عموم یت رسمیترب

و  ییروسـتا  یپرورشـ وینامـه مجتمـع آموزشـ   نیـی ، آ2/3/62وپرورش تاری  آموزش یعالرایشو

 شود یب میل تصویشرح ذبه ،یریعشا

هـای  از واحـد ای هبه مجموعـ  یریو عشا ییروستا یو پرورش یمجتمع آموزش ف:یتعر - 1ماده 

شود كـه  یاطالق م یک منطقه آموزشی و پرورشیدر یدولت یی عادو پرورش شیآموز

 رایكنـد و دا یت مـ یـ وپـرورش فعال ر مقررات آموزشیسا نامه ونیین آیبرابر مقررات ا

 ر است:یزهای یژگیو
« محل استقرار» یک واحد آموزشی و پرورشی مركزی كه واحد رایتمع داهر مج -1

است كه از نظر « تحت پوشش»آموزشی و پرورشیهای شود و تعدادی واحدمی نامیده

 باشند یک محل مستقر مییا در  ایی ویجغراف یپراكندگ رایدا یكیزیف

 ل شود یتشك یلیا چند دوره تحصیک یتواند از یمجتمع م -2

جنسیت مجتمع  ،تحت پوشش مجتمع دخترانه باشند محل استقرار وهای گر واحدا -0

طی كه تعدادی از واحدها رایجنسیت آن پسرانه و در ش ،دخترانه و چنانچه پسرانه باشند

 دخترانه و تعدادی پسرانه باشند، جنسیت مجتمع مختلط خواهد بود 

، ی، پرورشیآموزشهای تیعالاز نظر ف« تحت پوشش»آموزشی و پرورشی های واحد -4

 مجتمع مربوط خواهند بود  ن شده زیرنظرییدر چارچوب تع یو منابع مال یادار

و ضوابط « مدیر مجتمع»ول مجتمع آموزشی و پرورشیئی مسزمانعنوان سا -3

و « واحد محل استقرار»ها اعم از ی هر یک از مجتمعزمانساهای بندی و پستدرجه

 براساس دستورالعمل مربوط خواهد بود « تحت پوششهای واحد»

 یفضا رایدا مكاناالیک واحد آموزشی است كه حتی« واحد محل استقرار» -6

به  یدسترسبرای  بهتریط رایش ییایت جغرافیلحا  موقع مناسب بوده و از یساختمان
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  شوده مربوط انتخاب مییتحت پوشش را دارد و با نظر منطقه یا ناحهای ر واحدیسا

ی وی در این واحد آموزشی و پرورشی مستقر خواهند بود و رایدیر مجتمع و عوامل اجم

ابد  مدیریت واحد آموزشی محل استقرار نیز ییاختصاص نم هاآنبرای  مكان مستقل

 عهده مدیر مجتمع خواهد بود به

ا دو نوبته ینوبته کیتوانند یآموزشی و پرورشی تحت پوشش مجتمع، مهای واحد -7

 شند با

 اهداف: ـ 2ماده 

ی و گسترش پوشش تحصیلی فرزندان و پرورش یآموزشق عدالت یتعم بسط و -1

 یریو عشا ییروستا

ی و پرورش یآموزشهای تیبر فعال ییل امر نظارت و راهنمایبهبود مدیریت و تسه -2

 یریو عشا ییمدارس روستا

و  ییروستا پرورشوآموزشمور ت در ایفیك یوری و ارتقاایجاد انعطاف و افزایش بهره -0

 برخوردارند  یكمتر یت دانش آموزیجمع كه از یژه آن دسته از مدارسیوبه یریعشا

 معلمان و یتوانمندسازبرای  الزمهای جاد فرصتیا دهی بهینه نیروی انسانی وزمانسا -4

 آموزان دانش

طور مدارس تابعه بهن یل در تبادل اطالعات بیو تسه پرورشوآموزشند رایت فیهدا -3

 هماهنگ

های زات موجود در واحدیات و تجهمكاننه از خدمات، ایو استفاده به ییافزاهم -6

 یو پرورش یآموزش

 یتربیتی محل یعنوان كانون فرهنگمدرسه بهو ارتقای نقش یج فرهنگ كارگروهیترو -7

  ایمنطقه و

د بــود كــه توســط وزارت خواهــ یاســاس دســتورالعمل ل مجتمــع بــرینحــوه تشــك - 3مــاده

 شود یوپرورش اعالم مآموزش

مـدیر،  هـای  تحت پوشش مجتمع، كلیه وظایف، اختیارات و مسـئولیت های در واحد -1 تبصره

عـالی  رایمصـوبات شـو   ی مـدارس و سـایر  رایـ نامـه اج آیـین  مدیر آموزگار منـدرج در 

 -و معـاون  آموزگار -نترتیب به معاون، معاوابالغی، بههای پرورش و بخشنامهوآموزش

 شود می ضیدبیر تفو

ک معـاون  یـ ش از یتحت پوشش كه بـ  یو پرورش یآموزشهای در آن دسته از واحد -2تبصره 

ارات و یـ ف، اختیدار وظـا ر مجتمـع عهـده  ین با نظـر مـد  یاز معاون یكی ،ردیگیتعلق م

 باشد یم 1 موضوع تبصرههای تیمسئول
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احـراز مـدیریت مـدارس مصـوب     ط رایشـ  هـا بـر اسـاس   مـع احراز مدیر مجتط رایش -3تبصره

 باشد كه حسب نوع مدرسه محل استقرار خواهد بود وپرورش میعالی آموزشرایشو

 اركان مجتمع ـ 4ماده 

 ریمد -الف

 مجتمع رایشو -ب

 تابعه مجتمع )محل استقرار تحت پوشش( یو پرورش یآموزشهای واحد -ج

رورش پـ وس اداره آمـوزش یئـ توسط ر 0ماده  0ت تبصره یعار مجتمع با ریمد ر مجتمع:یمد -1

در ارتباط با مدرسـه محـل    یراینامه اجنییف مقرر در آیمنطقه انتخاب و عالوه بر وظا

 عهده خواهد داشت ز بهیر را نیف زی، وظااستقرار خود
 تحت پوششهای اداری و مالی واحد نظارت بر امور آموزشی و پرورشی، -1-1

دبیر  -آموزگار و یا معاون -عملكرد كاركنان مجتمع، معاون، معاون بر یابیارزش -2-1

 تحت پوششهای واحد

مربوط انجام های الذكر بر اساس دستورالعملنهایی ارزشیابی افراد فوق تأیید -تبصره

 خواهد شد 

 مجتمع رایمصوبات شو رایاج -0-1

مجتمع )محل استقرا رو تحت تابعه های برنامه ساالنه واحد راینظارت بر اج -4-1

 پوشش(

 با اداره پوشش تحتهای واحد یادارهای یریگیپ ها وگزارش مكاتبات، انجام -3-1

  پرورشوآموزش

تحت پوشـش )اطـالع رسـانی آن بـه افـراد      های ها بین واحدتوزیع بخشنامه دریافت و -تبصره

 باشد (یتحت پوشش مربوط م یآموزشهای عهده واحد نفع، برذی
ی، رایی اعم از معاون آموزشی، معاون اجرایاستفاده مناسب از خدمات عوامل اج -6-1

 تحت پوشش مجتمع های در دیگر واحد     تربیت بدنی و خدمتگزار و معاون پرورشی و

 مجتمع رایشو -2

 ب اعضا:یترك -1-2

 :مجتمع عبارتند از رایاعضای شو

 وان رئیس شوراپرورشی به عن مدیر مجتمع آموزشی و -1

 آموزشی تحت پوششهای ک از واحدیدبیر هر  -آموزگار، معاون -معاون، معاون -2
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یا و مربیان اولهای ان به نمایندگی از انجمنیمرب یا واولانجمن  یرؤسا سه نفر از -0

 تحت پوششهای واحد

 تحت پوششهای معلمان واحدهای یک نفر از معلمان به نمایندگی شورا -4

 مجتمع یاون پرورشمع -3

 یكی به مجتمع، یصورت عدم اختصاص معاون آموزش )در مجتمع یمعاون آموزش -6

 ر مجتمع(ین به انتخاب مدیگر از معاونید

 شود توسط رئیس شورا انتخاب می اعضامجتمع از بین  رایدبیر شو -1 تبصره

شود  جلسـات  می بار با دعوت رئیس شورا تشكیلمجتمع حداقل هر ماه یک رایشو -2تبصره 

یابـد و تصـمیمات آن در حـدود    شورا با شركت حـداقل دو سـوم شـورا رسـمیت مـی     

 اكثریت اعضای حاضر معتبر است  رایاختیارات و مقررات با آ

 مجتمع رایوظایف و اختیارات شو -2-2

های ، برنامهتحقق اهدافبرای  الزمط رایش ریزی و فراهم آوردن امكانات وبرنامه -1

 تحت پوشش مجتمعهای و تربیتی و ارزشیابی از عملكرد واحد آموزشی

دینی و اعتقادی دانش آموزان، گسترش های نه تعمیق باوریدر زم یزیربرنامه -2

آموزان در قرآنی، فرهنگی، هنری، ادبی و ورزشی و مشاركت دانشهای فعالیت

و بهداشت  هاآنروانی  تربیت اجتماعی و ارتقای سطح سالمت روحی وهای فعالیت

 مدارس و نظایر آن 

 محل استقرار  تحت پوشش و یآموزشهای واحدهای فعالیت شورا ندرایفنظارت بر  -0

انسانی، امكانات و های گیری در مورد استفاده بهینه از نیروریزی و تصمیمبرنامه -4

  قرراتآموزشی و پرورشی مجتمع از منابع یكدیگر در چارچوب مهای تجهیزات واحد

 یاز سو یارسالهای دستورالعمل ها ونامهنییشدن آ یراینظارت برروند اج -3

 وپرورش آموزش

ده از زمانالتعلیم و باشناسایی و جذب افراد الزمبرای  و اتخاذ تصمیم یزیربرنامه -6

 در محدوده جغرافیایی مجتمع و یلیمختلف تحصهای تحصیل در دوره

برای  ریزیموردنیاز كاركنان مجتمع و برنامههای مهارتتعیین نیازسنجی علمی و  -7

با رعایت مقررات  یعلمهای و نشست هاآنموردنیاز های آموزش رایتوانمندسازی و اج

 مربوط

به  یمحلهای ازین ات ویبراساس مقتض یلیتحصهای توسعه دورههای شنهاد برنامهیپ -6

 پرورش واداره آموزش
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 ب برنامه ساالنه مجتمعیو تصو یبررس -2

  هاآنعملكرد  یابیمجتمع وارزهای برنامه ساالنه واحد راینظارت بر اج -13

غیردولتی های خیرین و نیكوكاران و نهادهای مردمی و كمکهای جلب مشاركت -11

 انیو مرب اولیاهای ژه انجمنیوبه

های خارج از شهرستان برابر دستورالعمل یآموزدانشهای صدور مجوز و نظارت بر اردو -12

 مربوط 

 مجتمع یو پرورش یآموزشهای واحد -3

مـدارس   ریمحل استقرار و تحت پوشش همانند ساهای ان واحدیو مرب اولیاشوراها و انجمن 

ل یتشـك  (پـرورش وآمـوزش  یعـال رایشـو مدارس مصوب  یراینامه اجنییاساس مفاد آ )بر یعاد

 خواهد شد 

تواند برخی از وظایف كمیسیون خاص مناطق در امور مربـوط بـه   پرورش میوآموزش - 5ماده 

 مجتمع آموزشی و پرورشی مربوط تفویض نماید  رایآموزان مجتمع را به شودانش

 هامجتمع یامور ادار - 6ماده
برای  یخواهند بود ول یمهر مستقل رایها داتحت پوشش مجتمع یآموزشهای واحد -1

 ،جدید كه دربرگیرنده نام مجتمع باشد پرورش، مهرومجتمع با اداره آموزشمكاتبه 

 گیرد طراحی و مورد استفاده قرار می

و  تأییدباید به  یعالوه بر مراجع قبل یلیتحصهای دوره یلیتحصهای گواهینامه -2

ح مراتب در نمون بر  مدارك مذكور اصالامضای مدیر مجتمع نیز برسد كه الزم است 

 شود 

تحت های آمار و ارزشیابی تحصیلی و تربیتی )امتحانات( واحد بررسی و انسداد دفاتر -0

پرورش انجام خواهد شد  وعنوان نماینده اداره آموزشپوشش توسط مدیر مجتمع به

 وپرورش است انسداد دفاتر مربوط در واحد محل استقرار مجتمع به عهده اداره آموزش

پرورش وجتمع براساس ضوابط و مقررات مربوط توسط اداره آموزشارزشیابی مدیر م -4

 شود مربوط انجام می

 هاامور مالی مجتمع - 7ماده

از سه امضا )مدیر  ی مستقل خواهد بود كه با دو امضایک حساب بانك رایمجتمع دا -1

 یانده روسیتحت پوشش و نماهای نماینده معاونان واحد خابت و یعنوان امضامجتمع به

 برداشت خواهد بود  ان تابعه( قابلیو مرب اولیاهای انجمن
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اعتبارات متمركز حوزه  و هاشهرستانو  استانوپرورش آموزشهای شوراهای كمک -1-1

 شود آموزان مجتمع و      به حساب متمركز مجتمع واریز میكل سرانه دانش ستادی و

یا هزینه سرانه( متناسب  ها وم از كمکوجوه واریزی به حساب متمركز مجتمع )اع -2-1

در چارچوب مقررات و  …ساالنه، میزان محرومیت وهای آموزان، برنامهبا تعداد دانش

تحت های مجتمع به حساب واحد رایمربوط، به پیشنهاد مدیر و تصویب شوهای شاخص

 شود پوشش مجتمع واریز می

یک حساب بانكی  رایوشش مجتمع داآموزشی و پرورشی تحت پهای ک از واحدیهر -2

  باشدمی خواهند بود كه ضوابط آن همانند مدرسه عادی

مجتمع و یا خرید ملزومات و های مشترك واحدهای مربوط به برنامههای هزینه -0

محل حساب  و از یآموزشهای واحد ینامه مالنییآ صورت متمركز براساسهتجهیزات ب

 بود  خواهد پذیربانكی مجتمع امكان

پرورش وعهده اداره آموزشبه ،هامجتمع یمال یدگیت نظارت بر عملكرد و رسیولئمس -4

 منطقه خواهد بود 

مطابق با ضوابط و مقررات مصوب  ،نامه به آن اشاره نشده استنیین آیكه در ا یموارد -8ماده

 وپرورش خواهد بود وزارت آموزشهای و دستورالعمل یعالرایشو

♦♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢
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 یو پرورش یآموزشهای نامه مجتمعنییآ
 76/0/7023تاریخ  03080/723شماره ابالغ  ـ 77/0/7023 خیتار 827 مصوب جلسه

 مقدمه:

 یجمهـور  یو عمـوم  یت رسـم یـ نظـام ترب  یتحقق اهداف سند تحول راهبـرد  یدر راستا

تـاری   پـرورش  وزشآمـو  یعـال راین جلسه شـو یست و ششمیو ب مصوب هشتصد ،رانیا یاسالم

 شود یب میل تصویشرح ذبه یو پرورش یآموزشهای نامه مجتمعنییآ 2/3/62

 تعریف -1ماده 

 دولتـی همجـوار   پرورشـی  و آموزشیهای واحد ازای همجموع پرورشی به و آموزشی مجتمع

 اطـالق  پـرورش وآموزش ا ناحیهیمنطقه  یک شود( دریده مینامه مدارس تابعه نامنیین آیدر ا)

)ابتـدایی،   یلیتحصـ هـای  تمـام دوره  ت واحـد در یریوسته و با مدیو پ یطور متوالكه به شودمی

 كند می فعالیت سایر مقررات و نامهاین آیین مفاد ت برابریک جنسیراهنمایی و متوسطه( و در 

ز نظری، دوره متوسطه اعم اهای ها و رشتهتواند شاخهمجتمع آموزشی و پرورشی می -1تبصره

 و كاردانش را به صورت تلفیقی ارائه نماید  ایحرفهفنی و 

ل مجتمع حداقل با دو مدرسه تابعـه و در دو دوره تحصـیلی متـوالی بالمـانع     یتشك -2تبصره 

 شود  یلیبعد، مجتمع شامل هر سه دوره تحصهای كه در سالمشروط بر آن ،است

درخشـان و    ( بـا   های هد، ایثاگران و استعداد)نمونه دولتی، شا یمدارس خاص دولت -3تبصره

ت یـ صـورت مجتمـع فعال  تواننـد بـه  یر مقررات مربـوط مـ  یت سایهمنوع خود و با رعا

 ند ینما

ت مقـررات مربـوط   یـ بـا رعا  یردولتیمدارس غ یو پرورش یآموزشهای جاد مجتمعیا -4تبصره

 بالمانع است 

ل و ینامه خاص خود تشـك عشایری برابر آیین روستایی و یو پرورش یمجتمع آموزش -5تبصره 

 كند یت میفعال

 شود محسوب نمی یپرورش و یعنوان یک واحد مستقل آموزشمدارس ضمیمه به -6تبصره 
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 اهداف -2ماده 

آموزشی و های فعالیت یتربیت در مدارس با استمرار و توال ارتقای كیفیت تعلیم و -1

و اهداف  یبر مفاد سند تحول راهبرد یمبتن یلیمختلف تحصهای در دوره یپرورش

  تحصیلیهای مصوب دوره

جاد یمدت و ا یآموزان در طوالننه شناخت كامل و جامع دانشیفراهم آوردن زم -2

  شانیبه ا یو پرورش یفزونتر در ارائه خدمات آموزش ییو همسو یهماهنگ

 یوربهره ات و افزایشیبتبادل تجر معلمان، ایحرفهت یكاری و صالحط رایش ارتقای -0

  كارگروهی معلمان فرهنگ و ترویج

از منابع  بهینه استفاده و ت مدارسیریافزایی در مدو هم یت، یكپارچگیریمداستمرار  -4

 ها آن یزاتیو تجه یو مال یانسان

  پرورشی و یشزآموهای فعالیت هدایت و نظارت امر تسهیل -3

ت یند تربراینقش متقابل خانواده و مدرسه در ف ها و تقویتق خانوادهیشناخت دق -6

  آموزاندانش

تربیتی محله در  كانون عنواننقش آن به یت مدرسه و ارتقایش اقتدار و هویافزا -7

 . ایمنطقهو  محلی سطح

 مجتمع اركان -3ماده 

 مجتمع مدیر -الف

 3مـاده   رعایـت  با پرورشونده آموزشیو نما یو پرورش یعنوان رهبر آموزشمجتمع به مدیر

سـال منصـوب    3مـدت  برای  و منطقه انتخاب پرورشوآموزش اداره رئیس یاز سو نامهنیین آیا

داشـته و   مسئولیت یكسـان  ر مجتمع نسبت به كلیه امور مجتمع و مدارس تابعه آنیشود  مدیم

 عهده خواهد داشت:ر را بهیف زیوظا

برای  یریزمدارس تابعه و برنامههای هن اهداف و برنامیب ییو همسو یجاد هماهنگیا -1

م و یتعل یبر مبان یمدارس تابعه مبتن یپرورش و آموزشی و ارتقای كیفیت تحقق اهداف

  یت اسالمیترب

 و امكانات انسانی،های نیرو از مجتمع مدارس تابعه بهینه استفادهبرای  یزیربرنامه -2

  یكدیگر منابع و تجهیزات

در  یآموزدانشهای برنامه و اردو، فوقیعلمهای تیفعال یهنگو هما سیاستگذاری -0

  ژه آموزش قرآن و اقامه نمازیمدارس تابعه به و
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و  یمحلهای ازیات و نیبر اساس مقتض یلیتحصهای توسعه دورهبرای  یزیربرنامه -4

  وپرورش منطقهاعالم آن به اداره آموزش

و  علمیهای نشست یبرگزاربرای  یریزبرنامه و مجتمع كاركنان علمی نیازسنجی -3

  شانیا ییآموزش ضمن خدمت و دانش افزا

ر یامور آموزشی و پرورشی، اداری و مالی مدارس تابعه و اتخاذ تداب یابینظارت و ارز -6

  ج حاصلهیبخش بر اساس نتا یتعال

های تیصالح یارتقابرای  یزیرران مدارس تابعه و برنامهیاز عملكرد مد یابیارزش -7

  هاآن یآموزش یو مهارت رهبر ایحرفه

برتر در  یمدارس تابعه به سطح یارتقابرای  مجتمع و تالش رایمصوبات شو رایاج -6

  یتیو ترب یدر ابعاد آموزش استانمنطقه و 

  هاآننظارت بر حسن  ن برنامه ساالنه مدارس تابعه ویمشاركت در تدو -2

ران مجتمع واگذار یپرورش به مدوآموزش ینداللزوم از سوكه ع یانجام امور -13

 شود یم

 پـرورش وآمـوزش مدارس تابعه بـا اداره   یادارهای یریگیها و پگزارش انجام مكاتبات، -تبصره

ـ  یها به مدارس تابعه با مدمنطقه مربوط و ارجاع بخشنامه كن یر مجتمع خواهد بـود ول

 برعهده مدارس تابعه است نفع، اطالع رسانی آن به افراد ذی

 یكـ ی در كـه  ابدییاختصاص م 1«ر مجتمعیمد» عنوانه ک نفر بی یدولت مجتمع هر به -4ماده

 شود یم از مدارس تابعه مستقر

 ر است:یشرح زر مجتمع بهیاحراز مدط رایش -5ماده

علوم های در رشته حاًیارشد )ترج یكارشناس یلیدارا بودن حداقل مدرك تحص -1

  (یتیترب

بـا موافقـت    ،وجـود دارد  یانسـان  یرویـ خاص، كمبـود ن ط رایش لیدلكه به یدر مناطق -تبصره

 یلیمـدرك تحصـ   رایداط رایشـ  توان از افراد واجدیم استانپرورش وركل آموزشیمد

 سانس استفاده نمود یل
و برخوردار از نگرش  یو پرورش یسال سابقه خدمت موفق آموزش 3دارا بودن حداقل  -2

  تیم و تربیند تعلرایانه به فیجوی، خالق و تعالیعلم

                                                                                                                                              
موجـود مـدارس، در سـرجمع     یانسـان هـای  رویـ نه از تعداد نیو امكان استفاده به یآموزشهای ع واحدیبا توجه به تجم 1

 جاد نخواهد شد یا یشیمجتمع، افزا یانسان یروین
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ه یــموفــق در مــدارس و برخــوردار از روح   یتیریدارا بــودن تــوان و ســابقه مــد    -0

  یو كارگروه یریپذمشاركت

ت یریاحراز مدط رایش مندرج در مصوبه یاختصاصط رایش ن بند بیگزیفوق جاط رایش -تبصره

ران مجتمع بـه قـوت   یمدبرای  در مصوبه مذكورمندرج ط رایش ریشود و سایمدارس م

 است  یخود باق

ر مدارس خواهـد بـود؛   یمدارس همانند سا یراینامه اجنیمطابق آی ،اركان مدارس تابعه -6ماده

توانـد  یاركـان مـدارس مـ    ییافزاشتر و همیب یجاد هماهنگیابرای  ر مجتمعیكن مدیل

 برگزار كند ن اركان مدارس تابعه یرا ب یمشتركهای نشست

 مجتمع رایشو -ب

درازمـدت و سـاالنه مجتمـع و    هـای  برنامـه  ین چارچوب كلییو تع یگذاراستیس منظوربه

 رایمجتمـع، شـو  هـای  یریـ گمیو تصـم  یسـاز مینـد تصـم  رایران و مسئوالن در فیمشاركت مد

 شود:یل میر تشكیف زیب و وظایمجتمع با ترك

 اعضا تركیب -1

 شورا رئیس عنوانبه پرورشی و زشیآمو مجتمع مدیر -1-1

 ک از مدارس تابعهی ران هریمد -2-1

 تابعه مدارس ک ازیمربیان هر  و یااولهای انجمن یرؤسا -0-1

 ک از مدارس تابعهیمعلمان هر  راینده شوینما -4-1

  شودمی انتخاب شورا رئیس توسط اعضا بین از مجتمع رایشو دبیر -1تبصره 

 جلسـات . شودتشكیل می شورا رئیس دعوت با باریک ماه هر حداقل تمعمج رایشو -2تبصره

حـدود   در آن تصمیمات و یابدمی رسمیت شورا اعضای سوم دو حداقل شركت شورا با

 .است معتبر حاضر یاعضا اكثریت رایآ با مقررات و اختیارات

نظران آموزان، صاحبدانش اولیا، یآموزدانش راینده شویتواند از نمایس شورا میرئ -3تبصره 

 د یمجتمع دعوت نما رایشركت در جلسات شوبرای  ربط بر حسب موردیو افراد ذ

 اختیارات شورا و وظایف -2

شنهاد یساالنه مجتمع و مدارس تابعه به پ برنامه دراز مدت و تصویب و بررسی -1-2

  ر مجتمعیمد
و  آموزشیهای برنامه و اهداف تحققبرای  الزمط رایش و امكانات آوردن فراهم -2-2

  یپرورش
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 آموزان،دانش یاعتقاد و دینیهای باور تعمیقبرای  الزمهای برنامه ینیبشیپ -0-2

 سالمت سطح یارتقا ورزشی و وادبی  ،یهنر فرهنگی، قرآنی،های فعالیت گسترش

  آن نظایر و مدارس بهداشت و هاآن روانی و روحی

ز یاجتماعی و ن تربیتهای فعالیت در آموزاندانش مشاركت نهیفراهم آوردن زم -4-2

  مدارس یو پژوهش یتیو ترب یآموزشهای برنامه

برای  هاآنبهبود عملكرد های ه راهكاره و ارائتابع مدارسهای شورا فعالیت یبررس -3-2

های رنامهها و بها در طرحآموزان و خانوادهنه از مشاركت معلمان، دانشیاستفاده به

  مدارس

 انسانی،های نیرو از مدارس تابعه بهینه استفادهبرای  هاب برنامهیو تصو یبررس -6-2

  یكدیگر و منابع و تجهیزات امكانات

 و لتعلیماالزم افراد جذب و ییها در جهت شناساها و برنامهو تصویب طرح یبررس -7-2

  مجتمع جغرافیایی محدوده در و تحصیلی مختلفهای دوره در از تحصیل دهزمانبا

برای  یریزبرنامه و مجتمع كاركنان علمی نیازسنجیهای برنامه یبررس -6-2

 رعایت با علمیهای نشست یبرگزار و هاآن موردنیازهای آموزش رایاج و یتوانمندساز

  مربوط مقررات

 غیردولتیهای نهاد و وكاراننیك و خیرینهای كمک و مردمیهای مشاركت جلب -2-2

 .مربیان و یااولهای انجمن ویژه به

 یآموزدانشهای اردو برنامه و، فوقیعلمهای تیبر فعال نظارت ب وی، تصویبررس -13-2

  مربوطهای دستورالعمل برابر

  خانواده در مدارس تابعه مجتمعهای ب آموزشیو تصو یزیربرنامه -11-2

د مجتمع با یو تعامل اخربخش و مفهای ریزی جهت توسعه محلی و منطقامهبرن -12-2

 منطقه  یو پژوهش ی، علمیمراكز مذهب

ض از جملـه  یامـور قابـل تفـو    انجـام  توانـد، ا ناحیـه مـی  یمنطقه  وپرورشآموزش اداره -تبصره

نامه، برو فوق یجبرانهای كالسل یو تشك یزیرخدمت، برنامهضمنهای دوره یبرگزار

 سـوال،  طراحـی  از مدارس تابعه )اعم تحصیلیهای دوره ایمنطقهماهنگ ه امتحانات

پـرورش  وون خـاص ادارات آمـوزش  یسـ یف كمیاز وظا ینظارت( و برخ و ارسال ،تكثیر

 .تفویض نماید مجتمع رایشو به راوست( یشرح پ)به یمناطق و نواح

 در چـارچوب  مـالی  منابع و یپرورشی، ادار وزشی،آمهای فعالیت نظر ازتابعه  مدارس -7ماده 

 .شونداداره می ر مجتمعیزیرنظر مد نامهنیین آیا مفاد
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 مجتمع یادار امور -8ماده 
و  تأییدباید به  یعالوه بر مراجع قبل یلیتحصهای دوره یلیتحصهای گواهینامه -1

مدارك مذكور اصالح امضای مدیر مجتمع نیز برسد كه الزم است مراتب در نمون بر  
 شود 
آمار و ارزشیابی تحصیلی و تربیتی )امتحانات( مدارس تابعه  بررسی و انسداد دفاتر -2

 شود پرورش انجام میوعنوان نماینده اداره آموزشتوسط مدیر مجتمع به
پرورش واساس ضوابط و مقررات مربوط توسط اداره آموزش ارزشیابی مدیر مجتمع بر -0

 ود شانجام می
تا پایان دوره ط رایش توانند با رعایت سایرینام شده در مجتمع مآموزان خبتدانش -4

 متوسطه در مجتمع ادامه تحصیل دهند 
انجام  مهر مستقلی خواهد بود كه در مكاتبات و رایدا یو پرورش یمجتمع آموزش -3

 شود امور اداری از آن استفاده می
 قلی خواهند داشت كه نام مجتمع و مدرسه تابعه درهر یک از مدارس تابعه مهر مست -6

 آن درج شده است 

 مجتمع یامور مال -9ماده
 )مدیر امضا سه از امضا دو با كه بود خواهد بانكی متمركز حساب یک رایدا مجتمع -1

 تابعه به نمایندگی از دیگر مدیران ران مدارسینده مدینما -خابت یامضا عنوان به مجتمع

 است  برداشت قابل مدارس تابعه( مربیان و یااولهای انجمن یاسؤر نماینده و
و  هاشهرستانو  استانوپرورش آموزشهای آموزان، شورادانش یاولیاهای كمک -2

آموزان مدارس تابعه به حساب متمركز اعتبارات متمركز حوزه ستادی و سرانه دانش
 شود می مجتمع واریز

های آموزان، برنامهكز مجتمع، متناسب با تعداد دانشوجوه واریزی به حساب متمر -0
مربوط، به پیشنهاد مدیر و های در چارچوب مقررات و شاخص ساالنه، میزان محرومیت و

 رد یگیار مدارس تابعه قرار میمجتمع در اخت رایتصویب شو

درسـه  همـان م  خبـت و در ای هخاص هر مدرسه در سر فصل جداگان یمردمهای كمک -تبصره
  شودمی نهیهز
مشترك مدارس تابعه و یا خرید ملزومات و تجهیزات های مربوط به برنامههای هزینه -4
مدارس و از محل حساب بانكی مجتمع انجام  ینامه مالنییصورت متمركز براساس آبه
 شود یم
 رشپرووآموزش اداره عهده به مجتمع مالی رسیدگی و عملكرد بر نظارت مسئولیت -3

  باشدمربوط می منطقه



    180های آموزشی و پرورشی    نامه ـ مجتمعآیین

 

 ر موارد:یسا

 آمـوزش  یعالرایت مدارس )مصوب شویریاحراز مدط رایش ر مدرسه تابعه براساسیمد -11ماده
پـرورش  وو صـدور ابـالغ بـه اداره آمـوزش     تأییـد برای  ر مجتمعیپرورش( توسط مد و

 شود یشنهاد میمنطقه پ

افتـه و براسـاس   یر ییـ تغ «ر مدرسهیتمع و مدمعاون مج»ر مدارس تابعه به یعنوان مد -11ماده
ن یـ كـه در ا  یفیمـدارس )بـه اسـتثنا وظـا     یرایـ نامـه اج نییآ ف مندرج دریشرح وظا

 فه خواهد نمود یر مجتمع واگذار شده است( انجام وظینامه به مدنییآ

 تأییـد ر مدرسـه مربـوط پیشـنهاد و پـس از     یا معاونان مدرسه تابعه توسط مدیمعاون  -12ماده
 شود یم یپرورش منطقه معرفوو صدور ابالغ به اداره آموزش تأییدبرای  ر مجتمعیمد

ژه در منـاطق  یـ ز مـدارس موظـف اسـت در شـهرها بـه و     یـ و تجه ینوسـاز  زمانسـا  -13ماده
ایرانـی و   -را با معمـاری اسـالمی    یو پرورش یآموزشهای ساز فضاوت، ساختیپرجمع

 یكـ یزیف ی( كـه از نظـر فضـا   یلیمختلـف تحصـ   هایدر قالب مجتمع )مركب از دوره
 مستقل و كامال در مجاور هم باشند، طراحی و اجرا نمایند 

 یتـ یآموزان و هدایت تحصیلی و تربدانشهای به منظور شناسایی و شكوفایی استعداد -14ماده
و عملكـرد   نـد رایفآنـان،  های مطلوب برحسب ویژگیهای شان و ارائه خدمات مشاوریا

ل با رعایت اصـول تربیتـی خبـت    یآموزان در طول دوران تحصک از دانشیی هرتحصیل
ــد حــداكثر ظــرف مــدت شــش  مــی ــن بن ــاه توســط وزارت شــود  دســتورالعمل ای م
 پرورش تدوین و ابالغ خواهد شد وآموزش

نامـه را دو  پرورش موظف است گزارش ارزشیابی این آیینوپژوهشگاه مطالعات آموزش -15ماده
 د یآموزش وپرورش ارائه نما یعالرایآن به شو رایاج سال پس از

 و عـالی رایمصوبات شو با مطابق، است نشده اشاره آن به نامهنین آیدر ای كهمواردی -16ماده
 .بود خواهد پرورشوآموزش وزارتهای دستورالعمل

 مجتمع  رایض به شویوقابل تف یپرورش مناطق و نواحوون خاص ادارات آموزشیسیارات كمیق اختیمصاد

 مجتمع( رایارات شویف و اختیل وظای)موضوع تبصره ذ

علت آموزخ كه بهمدرسه بدون حضور در كالس براخ دانش نام درمجوز خبت صدور -1

 باشد به حضور دركالس نمى قادر خاص مارخیب

دادن  ،ح غلطیامال صح ،اخنهیصورت چندگزالت براخ برگزارخ امتحان بهیجاد تسهیا -2

امتحانات  بالعكس در این كردن نمره بخش كتبى به جاخ شفاهى یگزیجا اضافى،وقت 
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عدم  بدنى، ناسازگار ،)اختالالت حركتى خاص جسمانى افرادط رایش توجه به داخلى با

  پزشک معتمد صیتشخ به (بدنى تعادل

 صیتشخ به هك آموزخدانش از مدرسه از خارج در امتحان برگزارخ مجوز صدور -3

 صورتمربوط به امتحان ست وین امتحانى مدرسه جلسه در به حضور قادر معتمد پزشک

 شود نمى برگزار نهایی 

نهایی  صورتهب هاآنش از موعد در دروسى كه امتحانات یمجوز اخذ امتحان پ صدورـ 4

 كه به ضرورت به آموزخانى از دانشیشروع امتحانات پا ازقبل  ماهکی حداكثرنیست، 

 مت خواهدكرد یكشور عز ن خود به خارج ازیوالد اتفاق

 سالنیم ایشروع سال  ل موجه قبل ازیدالآموزخ كه بهدانش نام ازخبت مجوز صدور -5

 نام نشده است لى موفق به خبتیتحص

 لیقب به علل مختلف از هاآنآموزانى كه امتحانات دانش امتحان از اخذ مجوز صدور -6

معدوم  ایاوراق امتحانى آنان مفقود  ای نشده و عى برگزاریاخ طبیو بال غیرمترقبهحوادث 

ام امتحانات در دروسى یان ایپس از پا ماهکیحداكثر تا  ن فرصت ویاول رد ،ده استیگرد

 شود مى صورت داخلى برگزارهب هاآنكه امتحان 

ر همان منطقه یا از یک منطقه به صدور مجوز انتقال از یک مدرسه به مدرسه دیگر د -7

و  اولتا چهارم ابتدایی و  اولهای آموزان متقاضی انتقال پایهدانشبرای  ،منطقه دیگر

  تحصیلی حداكثر تا یک هفته قبل از شروع امتحانات پایانی دوم راهنمایی

 00ماده  آموزخ كه به استنادلى دانشیتحص تى ویمهلت ارائه مدارك هو دیتمد -8

قبل از شروع امتحانات  است تا نام شدهصورت مشروط خبتى مدارس بهراینامه اجنییآ

  اولنوبت 

آموزان فاقد دانشبرای  نام و ادامه تحصیل تا پایان سال تحصیلیصدور مجوز خبت -9

ادامه  نام وخبترأی  ابتدایی و راهنمایی تحصیلی و همچنین تمدیدهای شناسنامه دوره

نوع گواهی یا  آتی در صورت عدم ارائه شناسنامه )تسلیم هرهای در سالتحصیل آنان 

  مدرك تحصیلی منوط به ارائه اصل شناسنامه است(

♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦ 
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 یاندازی مدارس قرآننامه نحوه راهآیین
 23/2/7027تاریخ  06283/723شماره ابالغ  ـ 2/0/7027خ یتار 867 مصوب جلسه

 یمبتنـ ، آموزاندانش یریپذتینه تربیپرورش در فراهم آوردن زموت به نقش آموزشیبا عنا

ن )ع( و بـا  یامبر اكرم )ص( و ائمه معصومیبخش پ یره تعالیم و سیساز قرآن كربر معارف انسان

ن و در اآمـوز دانش یت قرآنیه تربیپاهای ها و مهارتیستگیق شایت و تعمیتوجه به ضرورت تقو

 دارد:یپرورش مقرر موآموزش یعالراین، شویادیحول بنتحقق اهداف سند ت یراستا

ک یدر هر « یمدارس قرآن» یاندازر نسبت به راهیت نكات زیپرورش با رعاووزارت آموزش

 د:یاقدام نما یلیتحصهای از دوره

آمـوزان مسـتعد و عالقمنـد،     شود كه در آن دانشبه مدارسی اطالق می یمدارس قرآن -1ماده

هـای  هـا و رشـته  مـواد درسـی دوره   اولبرنامه رسمی و ساعات مقـرر در جـد   عالوه بر

 هــا وجلســه آموزشــی در هفتــه، معــارف، شایســتگی 6، حــداكثر 1مختلــف تحصــیلی

 گیرند می تكمیلی قرآنی را فراهای مهارت

 ویـت دوره ابتـدایی،  اولتحصـیلی، بـا   هـای  مدارس دولتی و غیردولتـی در تمـام دوره   -1تبصره

ــین مــی ــت مفــاد ایــن آی ــا رعای نامــه و براســاس دســتورالعملی كــه وزارت  تواننــد، ب

 این مصوبه اقدام كنند  راینماید، نسبت به اجپرورش تدوین و ابالغ میوآموزش

 اسـتان پرورش وكل آموزشن مدارس برابر ضوابط، به درخواست ادارهیس ایمجوز تاس -2تبصره

 شود یدر مصا یو فرهنگ یو موافقت معاونت پرورش

 :تحصیلی، عبارت است ازهای اهداف مصوب دوره ، عالوه بریاهداف مدارس قرآن -2ماده

  آموزانتربیت قرآنی دانشبرای  سازی( زمینهالف

 آموزان ( رشد و توسعه معارف، مفاهیم و سواد قرآنی دانشب

قرآن های ی از آموزهگیرو توانایی بهره هاآن( فراهم آوردن زمینه حفظ آیات، تدبر در ج

 كریم در زندگی فردی و اجتماعی 

                                                                                                                                              
 باشد می انامه مستثنرشته علوم و معارف اسالمی از شمول این آیین 1
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اعتالی فرهنگ و تربیت قرآنی در  ( ارتقای جایگاه مدرسه به كانون تربیتی محله ود

 جامعه 

هـای  فضای آموزشـی و تربیتـی حـاكم بـر مدرسـه، منـابع و مناسـبات انسـانی، روش         -3ماده

موزشی و رهبری تربیتی جـاری در  ارزشیابی، مدیریت آهای یادگیری، شیوه –یاددهی

پـذیری و تقویـت   مدرسه، باید با الهام از تعالیم حیات بخش قرآن كریم، زمینه تربیـت 

 آموزان را بیش از پیش فراهم آورند اخالق قرآنی دانش

تكمیلـی و  هـای  و محتـوای فعالیـت   یتـ یآموزشـی و ترب هـای  برنامه و برنامه یراهنما -4ماده

پـرورش و برنامـه   ومفاد سـند تحـول بنیـادین آمـوزش     ، مبتنی برمهارتی این مدارس

پــژوهش و  زمانتربیتــی، توسـط سـا   -درسـی ملـی و بـا حاكمیــت رویكـرد فرهنگـی     

معاونت پرورشی و فرهنگی، تدوین و پس از بررسـی و   یبا همكار یریزی آموزشبرنامه

نامه به برنامـه و سـر   این بر شود می درسی و تربیتی، ابالغهای برنامه كمیسیون تأیید

آن بـرای   شـود و عنـوان مسـتقلی   جمع ساعات درس قرآن در پایه مربوط اضـافه مـی  

 منظور نخواهد شد 

هـا و  درسـی شـامل برنامـه   های محتوای آموزشی و تربیتی این مدارس همسو با برنامه -تبصره

كـریم و   تقویت روخوانی، قرائت، درك مفاهیم و معارف قرآنی، حفظ قرآنهای فعالیت

 باشد می یقرآن یتیتربهای تیفعال

 ین مـدارس در راهنمـا  یـ آموزان او پیشرفت تحصیلی دانش یتیارزشیابی ترب یچگونگ -5ماده

 شود می نیینامه تعنیین آیا 4موضوع ماده  یبرنامه درس

 آموزان این مدارس، عالوه بر مدرك تحصیلی رسمی، پس از كسب موفقیت دربه دانش -6ماده

 شود می مقرر، برابر ضوابط، گواهینامه اعطاهای برنامه

ر یان، معلمـان و سـا  یـ منابع انسانی شاغل در ایـن مـدارس، اعـم از مـدیر، معـاون، مرب      -7ماده

بـوده و از حسـن شـهرت     ی، متخلق بـه اخـالق قرآنـ   یكاركنان عالوه بر ضوابط عموم

و معلم  یه، معاون پرورشر مدرسیاختصاصی مدط رایش نیباشند و همچنیم برخوردار

 ر خواهد بود:یشرح زدرس قرآن به

 مدرسه یر و معاون پرورشیمد -الف

ا یو  یمرتبط با علوم قرآنهای سانس در رشتهیلفوق یلیت دارا بودن مدرك تحصیواول -1

 آن یمعادل حوزو
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سال سابقه  0 ر مدرسه ویمدبرای  تیریسال سابقه موفق مد 3دارا بودن حداقل  -2

 مدرسه یمعاون پرورشبرای  یوفق معاونت پرورشم

 و مساجد محله یقرآنهای زمانتعامل اخربخش و سازنده با مراكز و سا یبرقرار ییتوانا -0

 معلمان درس قرآن -ب

ا یو  یمرتبط با علوم قرآنهای سانس در رشتهیحداقل ل یلیدارا بودن مدرك تحص -1

 آن یمعادل حوزو

بوده و آموزش قرآن به عهده معلم  ان بند مستثنیت ایاز شمول ییدوره ابتدا -تبصره

 باشد یم مربوط

م و معارف یبا مفاه ییت آشنایواولو الزم در آموزش قرآن با  یو تسلط كاف ییتوانا -2

 یقرآن

در  هاآن یریكارگبه ین و توانمندینوهای یس و فناوریفعال تدرهای با روش ییآشنا -0

 سیند تدررایف

 این مدارس باید از فضای آموزشی و تربیتی مناسب، امكانات و تجهیـزات الزم و كـافی   -8ادهم

 تحقق اهداف مورد نظر برخوردار باشند برای 

توانند به صورت هیئـت امنـایی اداره شـوند و از اختیـارات و امتیـازات      می این مدارس -9ماده

 رخوردار گردند پرورش بوعالی آموزشرایمدارس هیئت امنایی، مصوب شو

هـای  قـانون شـورا   11منابع مالی این مدارس بر اسـاس منـابع منـدرج در ذیـل مـاده       -11ماده

شـود،  آموزی پرداخـت مـی  صورت سرانه دانش)اعتبارات دولت كه به پرورش و آموزش

پرورش از عوارض اخذ شده در وآموزش رایمردمی، سهمی كه از طریق شوهای كمک

پرورشـی  وگیـرد و وجـوه حاصـل از ارائـه خـدمات آموزشـی      مـی  اراختیار مدرسـه قـر  

 .شودمی تأمینبرنامه( فوق

 و محتـوای  یتـ یآموزشـی و ترب هـای  توانند تمام یا بخشـی از برنامـه  مدارس عادی می -11ماده

برنامـه در  نامـه را بـه صـورت فـوق    این آیین 4تكمیلی قرآنی، موضوع مادههای فعالیت

گواهینامـه مربـوط    6آموزان عالقمند خود ارائه و برابـر مفـاد مـاده    نوبت دوم به دانش

 اعطا نمایند 

 گر مدارس، كاركنان آمـوزش یآموزان د)مانند دانش یسایر افراد عالقمند به معارف قرآن -تبصره

 آموزان، افراد عالقمند محلـه( بـا رعایـت دسـتورالعمل مـذكور     ن دانشیپرورش، والد و

شـود،  یل میطور جداگانه تشكن مدارس كه بهیآموزش قرآن اهای توانند در كالسیم

 مند شوند آن بهره یتیو ترب یآموزشهای ند و از برنامهیشركت نما
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در وزارت  عمــل تــابع مقــررات مــورد نشــده، نامــه اشــارهآیــین ایــن كــه در مــواردی -12مــاده

 باشد یپرورش موآموزش

نامــه، توســط پژوهشــگاه مطالعــات ایــن آیــین راینه اجــســاال گــزارش ارزیــابی دو-13مــاده

اتخاذ تصـمیم، بـه   برای  تهیه و یو فرهنگ یمعاونت پرورش یپرورش با همكاروآموزش

 پرورش ارائه خواهد شد وعالی آموزشرایشو

♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦ 
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 آزاد(و داوطلبان بزرگساالن)یدانشگاهشیدوره پ ینامه آموزشنییآ
 0/8/7083خ یتار 666 جلسهو  8/7/7027تاریخ  08002/723شماره ابالغ  ـ 0/0/7027یخ تار 862مصوب جلسه 

 0/3/1021  یتـار  664و  0/6/1063  یتـار  666نامه مستند به مصوبات جلسـات  نیین آیا

و  بزرگسـاالن آمـوزان مـدارس   دانشبرای  م شده است و صرفاًیپرورش تنظوآموزش یعالرایشو

 .شودیداوطلبان آزاد اجرا م

 نامثبت ـ اولفصل 

 :یدانشگاهشینام در دوره پخبتط رایش - 1ماده 

  الت دوره سه ساله آموزش متوسطهیان تحصینامه پایدارابودن گواه ـ1

آموزان دانشبرای  یفه عمومیل از نظر قانون نظام وظیادامه تحصط رایش دارابودنـ 2

 .پسر

  روزانه یدانشگاهشیه پل در دوریادامه تحصط رایش از دست دادن -0

ــاده ــ - 2م ــتیمتقاض ــام ان خب ــن ــگاهشیدر دوره پ ــد یدانش ــر   موظفن ــرر براب ــد مق در موع

هـای  دبیرسـتان بـه   یدرسـ های نام و انتخاب واحدمربوط جهت خبتهای دستورالعمل

 .كنند مراجعه بزرگساالن

از ط رایشـ  ریت سـا یبا رعا نندتوایماه دوره متوسطه و قبل از آن میالن دیالتحصفارغ - تبصره

ه و یـ ته متوسـطه  كه توسط معاونت آموزش یبرابر ضوابط ،یلیتحص دوم سال سالنیم

 و یصورت حضوربه یواحد درس 12، ارائه سالنیمن ینام كنند  در اخبت ،شودیابالغ م

 یدانشــگاهشیبــه دانــش آمــوزان دوره پــ یرحضــوریبــه صــورت غ یواحــد درســ12

بـه داوطلبـان آزاد مجـاز     یواحـد درسـ   24ارس آمـوزش از راه دور و  مدا ی بزرگساالن

 بود  خواهد

فـه  یمشـموالن قـانون نظـام وظ   بـرای   بزرگسـاالن هـای  دبیرسـتان نـام در  سن خبـت  - 3ماده 

مهرماه هـر سـال    اول ،نامخبتبرای  آموزمالك سن دانش»  سال تمام است 23حداكثر

 «خواهد بود 



188      مجموعه مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش 

 

    ،وارد دوره متوسـطه شـده باشـند    21-22یلیكه قبـل از سـال تحصـ    یآموزاندانش - 1تبصره 

 یلیت تحصـ یـ از معاف یسـالگ  24ان یـ كماكـان تـا پا  ط رایشـ  ریت سایتوانند با رعایم

 1كنند  استفاده

كند، در یم استفاده یلیت تحصیكه از معاف یدانشگاهشیآموز مشمول دوره پدانش - 2 تبصره

 تـا  اسـتثنائاً  ،برسـد  حداكثر سن مجاز سن او به یلیتحص سالنیمن یكه در ح یصورت

 تحصیل دهند  ادامه بزرگساالن دبیرستانتواند در یم یلیتحص سالنیمان آن یپا

آمـوزان  نـام دانـش  در هنگـام خبـت   اندموظف بزرگساالن یدانشگاهشیران دوره پیمد - 4ماده 

 كننـد و در  یدگیل و رسـ مربوط را كنترهای ه مدارك الزم مندرج در دستورالعملیكل

ل افـراد  ین قبیكنند  ا ینام آنان خودداراز خبت ،صورت وجود هرگونه نقص در مدارك

ا رفع نقص مدارك خـود  یک هفته پس از مهلت مقرر جهت اصالح یتوانند حداكثر یم

عـدم   مسئولیتاست  یهیبد  نام كنندخبت بزرگساالنهای دبیرستاناقدام و سپس در 

آمـوزان شـود؛   دانـش بـرای   جاد حقیا ایع ییقدام به موقع كه منجر به تضو ا یدگیرس

 .بود خواهد رانیمدمتوجه 

 یلیتحصـ ک سالیتوانند حداكثر یت حداكثر سن مجاز میآموزان مشمول با رعادانش - 5 ماده

ا مدارس آمـوزش  ی بزرگساالن یدانشگاهشیدوره پ در بعد ک سالیروزانه و  صورتبه

ل آنـان  یبرخوردار شوند و ادامـه تحصـ   یلیت تحصیند و از معافیل نمایحصتاز راه دور 

 صورت داوطلب آزاد مجاز خواهد بود بعد فقط بههای در سال

هـای  دبیرسـتان در  یلیا سنوات تحصـ ی و یت سنیمشمول محدود ریآموزان غدانش - 1 تبصره

 داوطلب آزاد نخواهند داشت  ای بزرگساالن

بت( گرفتـه اسـت، چنانچـه    ی)بدون مهر غ كه دفترچه آماده به خدمت یموزآدانش - 2 تبصره

تواند یباشد، م یلیتحص سالنیمان آن یحداقل تا پا ی  اعزام مندرج در دفترچه ویتار

نـام كنـد و   آموز خبـت به عنوان دانش یلیتحص سالنیمدر همان ط رایش ریت سایبا رعا

 ل دهد یادامه تحص

 یآموزش مواد و لیطول مدت تحص ،یرسدهای واحدـ  فصل دوم

ـا    یدر نظام واحـد   است یواحد -یسالنیمبر نظام  ین دوره مبتنیآموزش در ا ـ  6ماده  ارزش هـر درس ب

ک درس بـه  یـ آمـوز در  دانـش  یا عدم قبولی یشود و قبولیده میآن درس سنجهای تعداد واحد

 .در دروس نداریبه سا یو ارتباط شودیم همان درس محدود

                                                                                                                                              
 یفه عمومیوظ زمانسا 26/3/1021  یتار 20-1607/2/2ه یبه استناد اصالح 1
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 63و  43و  03ب معـادل  یـ ترتهبـ  یو كارگـاه  یشـگاه یو آزما یهر واحد درس نظـر  - 7ماده 

 .شودیس میاست كه طبق برنامه مصوب تدر سالنیمساعت آموزش در طول هر 

مـاده   نیدروس عالوه بر ساعات مندرج در ا یبرخبرای  یلین و تكمیساعات حل تمر - تبصره

 شد  ارسال خواهد ربطذیمراجع  یز سوجداگانه اهای دستورالعمل یط

هفتـه  16مـدت  هک بیو هر  سالنیم صورت دوهب یلیدر هر سال تحص یبرنامه آموزش - 8ماده 

 .شودیاجرا م

 زمـان و  داشـته  اختصـاص  درس ل كـالس یتشـك  به كامل هفته پانزده سالنیم هر در - تبصره

 سـال نـیم  مقـدمات  دیتمه و جینتا اعالم انات،امتح یبرگزاربرای  سالنیم هر ماندهیباق

 .شودیم منظور یبعد

مجاز خواهـد   سالنیمدر هر  ،ا داوطلب آزادیبزرگسال  یدانشگاهشیآموز دوره پدانش - 9 ماده

 انتخاب كند ط رایش ریت سایرا با رعا یواحد درس 12واحد و حداكثر 6حداقل  بود

بـه كمتـر از    یلیتحص سالنیمن یآموز در آخرمانده دانشیاقبهای چنانچه تعداد واحد - تبصره

 بالمانع است  یلیتحص سالنیمدر آن  یل ویادامه تحص انتخاب واحد و واحد برسد 6

 :مشتمل بر یدانشگاهشیدوره پهای رشته - 11 ماده

 یات و علوم انسانیج( ادب   یب( علوم تجرب   کیزیف یاضیالف( ر

 باشد یم ه( هنر یالمد( علوم و معارف اس

 6 واحد است كه شـامل  24در هر رشته  یدانشگاهشیدوره پ یدرسهای تعداد واحد - 11 ماده

  است یواحد دروس تخصص 16و  یواحد دروس عموم

 بزرگسـاالن  یدانشـگاه شیدوره پـ هـای  دروس در رشـته هـای  تعداد واحدو ن یعناو - 12ماده 

 ر خواهد بود یشرح جدول زبه
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 1واحدی –ی سالنیمدانشگاهی شیوه دوره پیشهای جدول دروس رشته
 یرشته علوم تجرب كیزیف یاضیرشته ر

 ساعت تعداد واحد عنوان درس ساعت تعداد واحد عنوان درس

 4 2 یمعارف اسالم 4 2 یمعارف اسالم

 4 2 یزبان فارس 4 2 یزبان فارس

 6 4 زبان خارجه 6 4 زبان خارجه

 6 0 کیزیف 6 4 کیزیف

 6 4 یمیش 6 4 یمیش

 6 0 یعموم یاضیر 6 4 ل و انتگرالیفرانسیحساب د

 6 4 یست شناسیز 4 2 یو جبر خط یلیهندسه تحل

 4 2 نیعلوم زم 4 2 ات گسستهیاضیر

 46 24 جمع 46 24 جمع

 یرشته علوم و معارف اسالم یات و علوم انسانیرشته ادب

 ساعت تعداد واحد درسعنوان  ساعت تعداد واحد عنوان درس

 4 2 اخالق 4 2 یمعارف اسالم

 6 0 دیاصول عقا 4 2 یزبان فارس

 4 2 یزبان فارس 6 4 زبان خارجه

 6 4 زبان خارجه 6 0 یات فارسیادب

 13 3 ات عربیادب 6 0 یعرب

 4 2 یمنطق صور 4 2  یتار

 4 2 فلسفه 4 2 ایجغراف

 6 4 فقه و اصول 4 2 یعلوم اجتماع

 46 24 جمع 4 2 فلسفه

  4 2 هیپا یاضیر

 46 24 جمع
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  رسید تأیید
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 رشته هنر

 ساعت تعداد واحد عنوان درس

 4 2 یمعارف اسالم

 4 2 یزبان فارس

 6 4 زبان خارجه

 4 2 یمختلف هنرهای با رشته ییآشنا

 4 2 یهنر و ادب فارس

 6 4  یرهنر در تاریس

 12 4 كارگاه هنر

 6 2 یانسان، فضا، طراح

 4 2 رانیا یفرهنگ یراث هنریبا م ییناآش

 34 24 جمع

 

قـرآن   ید در آزمـون روخـوان  یـ با بزرگساالن یدانشگاهشیآموزان دوره په دانشیكل - 1تبصره 

ن آزمـون  یـ بـه ا  ،مسـتمر  یابیدر ارزشـ  ینمره از درس معارف اسالم 6  ندیشركت نما

 ابد ییم اختصاص

 یاز گذرانـدن آزمـون روخـوان    یمندرج در قانون اساس ینیدهای تیآموزان اقلدانش - 2تبصره

 باشند ی( معاف م12ماده 1)موضوع تبصره  یدانشگاهشیقرآن در دوره پ

 ابیغ و حضور ـ فصل سوم

سـاعات   ش از دو پانزدهم مجموعیآموز در هر درس برموجه دانشیبت غیچنانچه غ - 13ماده 

آن درس محـروم و در   یانیـ امتحـان پا از شـركت در   ،باشـد  سـال نیمآن درس در هر 

كلمـه   ین مـوارد یمحاسبه معدل، نمره درس مذكور صفر منظور خواهد شـد  در چنـ  

كن در محاسـبه جمـع نمـرات و    یل شود،مید ینمره درس موردنظر ق یجابه« محروم»

 منزله صفر خواهد بود معدل كل، كلمه محروم به

 .باشدیمؤخر م ینمره انضباط و آموز در كسربت دانشیزان ساعات غیم - تبصره

پایانی درس یا دروسی غیبـت موجـه داشـته     غیرنهاییآموزی در امتحانات اگر دانش - 14ماده

كلمه موجـه   ین مواردیشود  در چنمنظور نمیای هآن درس یا دروس نمربرای  ،باشد

 شود ید و در جمع نمرات و معدل منظور نمیا دروس، قینمره درس  جایبه
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، اول سـال نـیم  غیرنهاییكه در امتحانات  بزرگساالندانشگاهی شیدوره پ آموزدانش - 1ه تبصر

ا یـ  آموزدانشدر صورت درخواست  ،ب باشدیورماه با عذرموجه غایا شهریدوم  سالنیم

ن امتحـان از  یمجاز است حـداكثر تـا دو هفتـه پـس از آخـر      دبیرستانر ی، مدیو یول

 عمل آورد وابط امتحان بهت ضیا دروس مربوط با رعایدرس 

ا یـ بـت موجـه در درس   یل غیـ دلبـه  ،یلیتحصـ  سـال نـیم در طول  یآموزاگر دانش - 2تبصره 

 نـاً یع یو یانیـ پا یابینمره ارزش ،( نمره مستمر نداشته باشدنهایریا غی یهاین) یدروس

  شودیز منظور میا دروس نیمستمر آن درس  یابینمره ارزشبرای 

ا یک ی ورماهیا شهریدوم  سالنیم ،اول سالنیمان یدر امتحان پا یآموزدانشچنانچه  - 15ماده 

او در آن  سـال نیمان ینمره امتحان پا ،رموجه شركت نكندیغ بتیچند درس به علت غ

نمره  به جایب )غ( یكلمه غا ین مواردیشود  در چنیا دروس صفر محسوب میدرس 

محاسبه جمع نمرات و معدل، مجمـوع   كن دری، لشودمید یا دروس موردنظر قیدرس 

 شود یا دروس موردنظر خبت میعنوان نمره درس هو صفر ب سالنیمان ینمره م

در  ،آمـوز تشخیص غیبت موجه براساس دالیل و مدارك ارائـه شـده از طـرف دانـش     - 16 ماده

ز س حوزه اجـرا پـس ا  یبا رئنهایی  مدرسه و در امتحانات رایبا شو غیرنهاییامتحانات 

 است  دبیرستان ریبا مد یهماهنگ

 آموزدانش یلیشرفت تحصیپ یابیارز ـ فصل چهارم

 غیرنهـایی بـه دو صـورت    یبرنامـه درسـ   یااز تمـام محتـو   سـال نیمان یامتحانات پا - 17 ماده

 شود یبرگزار منهایی  ای و هماهنگ( یداخل)

 هیـ ته دبیرسـتان  ریمـد نظر ریمربوط و ز معلمان كه توسط یبا سواالت یامتحانات داخل - 1-17

 ن امتحانـات یبر اساس ا گردد یپرورش محل برگزار موبا نظارت اداره آموزش ،شودیم

آن درس منظـور   سالنیمان یعنوان نمره امتحان پاک نمره مستقل بهیهر درس برای 

ک هفته پـس از انجـام امتحـان هـر درس توسـط      یحداكثر تا  یشود  اوراق امتحانیم

آمـوزان در  ح و پـس از خبـت نمـره دانـش    یتصح دبیرستان ریمدرنظر یو ز مربوط معلم

ت یتوانـد بـا مسـئول   یر مـ یمدشود  یل میتحو دبیرستانبه دفتر  ،و امضا ست نمراتیل

قـرار   معلمانار یدر اخت مدرسه ح در خارج از محلیرا جهت تصح یاوراق امتحان ،خود

 دهد 
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 یبـا برنامـه و سـواالت امتحـان     ورماهی، دوم و شـهر اولی هاسالنیمدر نهایی  امتحانات - 2-17

كـل  رنظـر اداره یشـود، ز یمـ  هیـ ته پـرورش وواحد كه توسـط مركـز سـنجش آمـوزش    

 شود یپرورش منطقه برگزار موله آموزشیو به وس استانپرورش وآموزش

 ایـ پـرورش  وپرورش، مركز سنجش آمـوزش ومعاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش - 1تبصره

 را یدو ماده درسـ  ایک ی ،سالنیم ان هریپا تواند دریم استانپرورش وكل آموزشاداره

جـه  یاعالم نت ح ویتصح اجرا، صورت هماهنگ برگزار كند به واحد و یبا سواالت امتحان

 باشد یم ین امتحانات همانند امتحانات داخلیا

 دنـ موظفكننـد،  یس مـ یرا تـدر هـایی  ن مربوط به امتحانـات های كه درس یمعلمان - 2تبصره 

كـه از   یص و برابر ابالغـ یامتحان درس مربوط، با تشخ یحداكثر دو روز پس از برگزار

ح مراجعـه كننـد و   یتصـح هـای  شود، به حـوزه یپرورش منطقه صادر موطرف آموزش

همـان درس بـا    یح اوراق امتحـان یآموزان خود نسبت بـه تصـح  حداقل به تعداد دانش

ح اوراق اقدام نكنـد،  یتصحبرای  یكه معلمیند  در صورتیالزحمه اقدام نماقافت حیدر

گزارش تا برابـر   ،وپرورش محلبه آموزش ،ح مربوطیس حوزه تصحیرئ یموضوع از سو

 رفتار شود  یمقررات با و

ن امتحـان توسـط   یآخـر  ید حداكثر ده روز پس از برگزاریبانهایی  نمرات امتحانات - 3تبصره

 آموز اعالم شود ل دانشیمحل تحص یح به واحد آموزشیزه تصحس حویرئ

 د:یآمی عملبهنهایی  ها امتحانآنكه از  یش دانشگاهیدوره پهای ن دروس رشتهیعناو
 یدانشگاهشیدوره پهای رشته

 هنر یعلوم و معارف اسالم یعلوم تجرب یانسانات و علومیادب كیزیف یاضیر

 عنوان دروس عنوان دروس عنوان دروس سعنوان درو عنوان دروس

 یتخصص یعموم یتخصص یعموم یتخصص یعموم یتخصص یعموم یتخصص یعموم
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معــــارف 

 یاسالم

ــاب  حســـ

ل یفرانســید

 الو انتگر

معــــارف 

 یاسالم

معــــارف  یعرب

 یاسالم

ــت یز ســـ

 یشناس

اصــــول 

 دیعقا

ــه و  فقــــ

 اصول

معــــارف 

 یاسالم

ر هنـر  یس

  یدر تار

نمره هر درس از مجموع نمره ارزشیابی مستمر با ضریب یک و نمـره   سالنیمدر هر  - 18ماده 

 .شودیمحاسبه و منظور مشرح جدول زیر ارزشیابی پایانی با ضریب چهار به
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   سـت نمـره طـرح   یب یورماه بر مبنـا یداوطلبان آزاد و امتحانات شهر یامتحان سئواالت - تبصره

 نخواهد داشت مستمر  شود و نمرهیم

ا دوم موفـق بـه كسـب    یاول  سالنیمند درس از دروس ا چیک یكه در  یآموزدانش - 19 ماده

ن یـ ابـرای   كند  ورماه همان سال شركتید در امتحان نوبت شهرینشود، با ینمره قبول

در  یدانشـگاه شیپدوره نامه یگواه ،یقبولط رایش در صورت كسب آموزانل دانشیقب

 شود یصادر مورماه ینوبت شهر

 باشند یاند، معاف مكسب كرده یكه قبال نمره قبول یروسآموزان از گذراندن ددانش - 21 ماده

ـ  ه دروس دورهیـ كل كـه یآموزانصرفاً دانش - 21 ماده  بـا  مربـوط  رشـته  در را یدانشـگاه شیپ

 مراكـز  و هـا دانشـگاه  به ورود آزمون در شركت یمتقاض توانندیم ،گذرانندیت میموفق

 .شوند یعال آموزش

 مـدیر عهـده  هج بـ یموقـع نتـا  ه و اعالم ب غیرنهایی امتحانات رایسن اجح مسئولیت - 22 ماده

مركـز  و  استانپرورش وكل آموزشپرورش محل و ادارهواست و اداره آموزشدبیرستان 

ح شده را مورد یتصح یتوانند اوراق امتحانیصورت لزوم م در پرورشوسنجش آموزش

ابد مـالك  یر ییتغ یآموزاوراق، نمره دانش ینیكه در بازبیصورت در  قرار دهند ینیبازب

 .مربوط برسد معلماند كتباً به اطالع یبود و موضوع با ن نمره خواهدیعمل آخر

د یـ را با قط رایش آموزان واجدموظف است فهرست مشخصات دانشدبیرستان ر یمد - 23 ماده

 یابیه نمرات ارزشهمرابگذرانند، بهنهایی  ورت امتحانصرا به هاآند یكه با یمواد درس

مركــز ســنجش  یكــه از ســوی هــایبــر  هــا در نمــون)مســتمر( آن درس ینیتكــو

 ک هفته قبل از شروع امتحانـات یحداكثر  م كند ویشود، تنظیم ابالغپرورش وآموزش

 ل دهد یپرورش منطقه تحووورماه به اداره آموزشیو شهر سالنیمهر نهایی 

 و دردبیرسـتان  توسـط   غیرنهاییهای در درس یو كارگاه یركتبیغ یامتحانات عمل - تبصره

 پرورش انتخـاب واداره آموزش یكه از سو یطرای، توسط افراد واجد شینهایهای درس

 گردد یمربوط برگزار مدبیرستان در  یشوند، قبل از امتحانات كتبیم

 ایـ آمـوز  به دانش یكتب صورتور بهیو شهر سالنیمان هر یجه امتحانات پس از پاینت - 24 ماده

 .شودیاو اعالم م یول

 نمره درس نمره ارزشیابی پایانی زشیابی مستمرنمره ار

 پنج ها با ضریب تقسیم برمجموع نمرات ارزشیابی 4ضریب  1ضریب 
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ــاد ــه نمــرات امتحــان  -25ه م حــداكثر ســه روز  غیرنهــاییدروس  یكتبــ مهلــت اعتــراض ب

ــس از ــالم نت پ ــ یاع ــات م ــدیر دبیرســتانباشــد  یجــه امتحان موظــف اســت اوراق  م

ــوط را جهــت تجد یامتحــان ــمرب ــوط و یــدر اخت اول مرحلــهدنظر در ی ار مصــحح مرب

نفــر از  کیــار مصــحح مربـوط و  یـ دوم در اخت مرحلــهاض مجـدد در  صـورت اعتــر  در

ــان ــه م   معلم ــد  چنانچ ــرار ده ــان درس ق ــمهم ــرید عل ــان درس در آن  یگ از هم

ــا معلمــان نباشــد ازمدرســه  ــ ریس ــ دارسم ــوت ب ــهدع ــل م ــآیعم ــه  د ی نمــره ورق

عمـل بـوده و در   مـالك   ،مربـوط  معلمـان  یو بـا امضـا   ریمـد نظـر   بادنظر شده یتجد

را  ین بررسـ یـ جـه ا یموظـف اسـت نت   دبیرسـتان  مـدیر   شـود یخبت مـ ات نمر ستیل

آمــوز اعــالم بــه دانــش ،ان مهلــت اعتــراضیــروز پــس از پا 7حــداكثر ظــرف مــدت 

 .كند

شـده   باشد و نمره اعالمیدنظر نمیقابل اعتراض و تجد یو شفاه ینمرات دروس عمل -1 تبصره

 .است یقطع

معترضـان را   یح موظـف اسـت اوراق امتحـان   یتصـح  س حوزهیرئ ،نهاییدر امتحان  -2تبصره 

و  اولن یر از مصـحح یـ همـان درس )غ  معلمـان ک نفر از یار یدنظر در اختیجهت تجد

د حـداكثر ظـرف   یـ در هر صورت با و مالك عمل خواهد بود یدوم( قرار دهد و نمره و

 اطالع معترضان برسد جه بهیان مهلت اعتراض، نتیروز پس از پا 3مدت 

     ان دورهیـ نامـه پا یگواه و یلیدفتـر امتحانـات، كارنامـه تحصـ     ،ست نمـرات ینمونه ل - 26 ماده

و بـا   پـرورش ومركـز سـنجش آمـوزش   توسط  یلیر مدارك تحصیو سا یدانشگاهشیپ

ابـالغ   هـا استانپرورش وآموزش ه و به ادارات كلیته آموزش متوسطهدفتر  یهماهنگ

 .شودیم

ـ ارای ستمیبه س معلمانزنمرات یست ریابق با لآموزان مطنمرات دانش -27ماده  منتقـل و  ای هن

سـتم  یتوسط س یدانشگاهشیان دوره پینامه پای، گواهیلیدفتر امتحانات، كارنامه تحص

 .شودیم تأیید دبیرستانو مهر  ریمد یصادر و با امضاای هنارای

ه بـ  جیان اعالم نتـا یپاحداكثر دو ماه پس از  نمرات ستیل دفتر امتحانات و مجموعه - 28 ماده

و  یبررسـ  ،شوندین مییتع محلپرورش واداره آموزش طرف كه از یا افرادیله فرد یوس

  شودیم تأیید پرورش محلواداره آموزش و مهر مسدود و با امضا دفتر امتحانات

ه مـا شـش  مدته آموز بدانش ورماهیو شهر سالنیمان هر یپا غیرنهایی یاوراق امتحان -29 ماده

 سـت یل یشـود ولـ  یمـ  مقـررات امحـا   و سپس برابر ینگهدار بزرگساالن دبیرستاندر 
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طـور دائـم در   هو بشده  محسوب یلیجزء اسناد و مدارك تحص دفتر امتحاناتو  نمرات

  شودیم ینگهدار دبیرستان

پـرورش منطقـه   وكـه اداره آمـوزش   یدر محلـ  سالکیبه مدت نهایی  اوراق امتحانات -تبصره 

س ینـو شود  ولی فهرست دستی و سپس برابر مقررات محو مینگهدار ،كندین مییتع

شـدگان  زنمـرات قبـول  یبر  ر ،النیالتحصران، دفتر امتحانات، دفتر فارغیزنمرات دبیر

طـور دائـم در   و جزء اسناد و مـدارك تحصـیلی محسـوب و بـه     ی، صحافینهایامتحان 

 شود میی نگهدارو اداره مربوط حسب مورد  دبیرستان

رفتـار، اخـالق و    اساس آموزان بربه دانش ،یدانشگاهشیدوره پ سالنیمان هر یدر پا -31 ماده

زان مشــاركت در یــو م یو اصــول بهداشــت، نظافــت شخصــ ین اســالمیت مــوازیــعار

هـای  اب و گـزارش یـ ت حضـور و غ یـ فیو ك دبیرسـتان  و مقـررات  یپرورشهای تیفعال

ک نمـره انضـباط   یـ  دبیرستانا معاونان یو معاون  ریمدتوسط  معلمان یده از سویرس

 لیتحوا معاون مربوط ی ریمد یخبت و با امضا ست نمراتیلن نمره در یا ،شودیداده م

 شود یم دبیرستاندفتر 

عنـوان نمـره سـاالنه    آمـوزان بـه  و دوم دانـش  اول سـال نـیم ن نمرات انضباط یانگیم - 1 تبصره

در محاسـبه جمـع    یشود ولیمنظور م یواحد درس 2كل معادل  محسوب و در معدل

 شود ینم در هر رشته در نظر گرفته یدرسهای واحد

 شود ینمره انضباط منظور نم یدانشگاهشیداوطلبان آزاد دوره پبرای  - 2 تبصره

و  یقبـول  ه دروس اعـم از یـ نمـرات كل  باشـد و یم 13در هر درس یحداقل نمره قبول -31 ماده

رشـته  هـای  ه واحـد یـ كه كل یآموزدانش  شودیآموز خبت مامه دانشدر كارن یمردود

 .شودیل محسوب میالتحصفارغ ،ت گذرانده باشدیمربوط را با موفق

 باشد یساالنه در درس كارگاه هنر دوازده م یدر رشته هنر حداقل نمره قبول -تبصره 

كه امتحـان  ی هاینمرات درس الن براساسیالتحصک از فارغیهربرای  در پایان دوره - 32 ماده

آنـان خبـت    یلیو معدل كـل محاسـبه و در مـدارك تحصـ    نهایی  یمعدل كتب ،اندداده

درس نهـایی   رفتـه شـده امتحـان   ی، نمـره پذ ینهای یمحاسبه معدل كتببرای  شود یم

دست آمـده  هبهای ضربهمان درس ضرب و مجموع حاصلهای مربوط در تعداد واحد

محاسـبه معـدل كـل    بـرای   شـود  یم مـ یتقسنهایی های درسهای حدبر تعداد كل وا

آن درس ضـرب و   یهـر درس در نمـره قبـول   هـای  آموز، تعداد واحـد نمرات هر دانش
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د در یـ آمـوز با كه دانشی هایدست آمده بر تعداد كل واحدهبهای ضربمجموع حاصل

 شود یم مید تقسینما یطول دوره ط

 یدانشـگاه شیدوره پـ  یدرسهای ه واحدیكه موفق به گذراندن كل یموزانآبه دانش - 33 ماده

 ان دورهیــنامــه پایگواه ،ضــوابط وط رایشــ ریت ســایــرعا بــا ،در رشــته مربــوط شــوند

 .شودیم اعطا یدانشگاهشیپ

ز یـ ن یمعدل كـل و و  7حداقل  ین نمره ویآخر یک عنوان درسی دركه  یآموزدانش - تبصره

 شود یمشناخته  یدانشگاهشیل دوره پیالتحصارغف ،باشد 13حداقل 

وزارت هـای  نامـه وهیشـ  برابـر  ،یقانون اساس مذكور در ینیدهای تیآموزان اقلدانش -34 ماده

نمـره   كـرد و  خاص خود شركت خواهنـد  ینیمات دیامتحان تعل پرورش در و آموزش

 لیـ صـورت تما  در ضـمناً  شـود، یمـ  «یمعارف اسالم»درس  ن نمرهیگزین درس جایا

 نخواهد بود  یشركت وبرای  یمنع« یمعارف اسالم»به شركت در امتحان  آموزدانش

در امتحـان كتبـی و شـفاهی و عملـی و همچنـین       مؤخردارندگان نقص عضو برای  - 35 ماده

 دبیرسـتان مدیر  ،آموزانی كه قبل و یا حین برگزاری امتحانات دچار سانحه شونددانش

التی متناسـب بـا وضـع    یتسـه  ،پـرورش وجـرا بـا اطـالع اداره آمـوزش    حوزه ا رئیسا ی

نماید و در صورت لزوم از امتحانات بخش عملی دروس كه از نظر آموز فراهم میدانش

نمـره بخـش    ،در ایـن صـورت   و شـوند معاف مـی  ،باشندجسمی قادر به انجام آن نمی

مـدیر و   یبا امضاای هلسدر این حالت صورتج  كتبی یا شفاهی مالك عمل خواهد بود

شود و تسهیالت انجام شده مستند به این مـاده  تنظیم می دبیرستان معلمان دو نفر از

دهنـد و موضـوع بایـد در سـتون مالحظـات دفتـر امتحانـات و كارنامـه         را توضیح می

  آموزان درج شودتحصیلی این قبیل دانش

 جلسه درج خواهد شد باشد، موضوع در صورتنهایی  چنانچه امتحان -تبصره 

نامـه  نیـی ن آیـ ز مطابق مفاد ایكشور ن و داوطلبان آزاد خارج از بزرگساالنامتحانات  -36 ماده

 شود یم برگزار

مركـز سـنجش   امتحانات داخل و خارج از كشـور بـر عهـده     راینظارت بر حسن اج -37 ماده

 .باشدیم پرورشوآموزش

 موارد ریسا ـ فصل پنجم

رشـته در دوره   رییـ تغ ایـ  پلم وید رمتناظر بایغ یدانشگاهشیرشته پ آموزان دردانش نامخبت - 38ماده

 مربـوط جـدول   رشـته برابـر   رییـ امتحـان تغ  در یمتقاض منوط به شركت فرد ینشگاهداشیپ
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 ،یرشـته قبلـ   د ویـ ن رشته جدیدروس مشترك ب در ینمره قبول كسب صورت در بود  واهدخ

 مربـوط  دسـتورالعمل  بر اساس  رشته رییامتحانات تغ شود یمرفته یپذ انیمتقاض رشته رییتغ

 .شودیبرگزار منهایی  صورتهب وریشهر در بار وکیسال  هر

امتحـان   شركت در وه داوطلب آزاد ازیشبه یدانشگاهشیپ دوره نام دران خبتیمتقاض -تبصره 

 بود  رشته معاف خواهند رییتغ

 یدانشگاهشیدر دوره پ یلیر رشته تحصییجدول مواد آزمون تغ
 های دورهرشته

 یدانشگاهشیپ
 یاضیر

 كیزیف
 یعلوم تجرب

ات وعلوم یادب

 یانسان

علوم و معارف 

 یاسالم
 هنر

 پلمینوع د

  کیزیف یاضیر
 ژه معارفیو یعرب یژه انسانی( و0) یعرب (1) یشناسستیز

 یطراح -

  هنر یتار

 جهان

  هنر یتار -

 رانیا

 یمبان -

 هایهنر

 یتجسم

 (2) یشناسستیز
 یات فارسیادب

 یتخصص
 (2د )یاصول عقا

 یعلوم تجرب

جبر و 

 احتمال
 

 ژه معارفیو یعرب یژه انسانی( و0) یعرب

 حسابان
 یات فارسیادب

 یتخصص
 (2د )یاصول عقا

 یات و علوم انسانیادب

جبر و 

 احتمال
 (1) یشناسستیز

 

 (2د )یاصول و عقا

 ژه معارفی( و0) یعرب (2) یشناسسیز حسابان

  (0) یمیش (0ک )یزیف

 یعلوم و معارف اسالم

جبر و 

 احتمال
به شركت در  یازین (1) یشناسستیز

ر رشته ییآزمون تغ

 ستین

 
 (2) یشناسستیز حسابان

  (0ک )یزیف

 ایحرفهو  یفن

جبر و 

 احتمال
 ژه معارفیو (0) یعرب یژه انسانی( و0) یعرب (1) یشناسستیز

 (2) یشناسستیز حسابان
 یات فارسیادب

 یتخصص
 (2د )یاصول عقا

 دانشكار

جبر و 

 احتمال
 ژه معارفی( و0) یعرب یژه انسانی( و0) یعرب (1) یشناسستیز

 (2) یشناسستیز حسابان
 یات فارسیادب

 یتخصص
 (2د )یاصول عقا

   (0) یمیش (0ک )یزیف
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 بـا  گـر ید دبیرسـتان بـه   دبیرستانک یاز  یلیآموزان در طول سال تحصشانتقال دان -39 ماده

 یانیـ ک مـاه قبـل از شـروع امتحانـات پا    یـ پرورش مقصـد و تـا   وموافقت اداره آموزش

و  یلیتحصهای ن صورت مدارك، پروندهیدوم بالمانع است در ا سالنیما ی اول سالنیم

 تأییـد پس از  دیآموزان بال دانشین قبیا سالنیمطول های یابینمرات مربوط به ارزش

ک منطقـه  یـ محـدوده   آمـوز در انتقـال دانـش   ارسال شود  مقصد دبیرستانموقع به به

ن یـی تعهـای  زمـان  ت مقررات دریرعا با مقصد و مبدأ دبیرستان یهماهنگ با یآموزش

  شده بالمانع است

انشگاهی تغییر رشته دآموزانی كه در دورۀ پیشجدول تطبیق دروس مربوط به دانش

 ( 38دهند )موضوع ماده می

یرد
س ف
رو
 د
كد

 

عنوان درس 

گذرانده 

 شده

 شودیرفته میآموز پذكه معادل درس گذرانده شده از دانش یا دروسیعنوان درس 

 یعلوم انسان یعلوم تجرب یاضیعلوم ر
علوم و معارف 

 یاسالم
 هنر

1 1477 
معارف 

 اسالمی

  معارف اسالمی

 (1477)كد 

   معارف اسالمی

 (1477)كد 

   معارف اسالمی

 (1477)كد 

 اصول عقاید

 (1423)كد 

   معارف اسالمی

 (1477)كد 

 زبان فارسی 1476 2
 زبان فارسی

 (1476)كد  

 زبان فارسی

 (1476)كد  

 زبان فارسی 

 (1476)كد 

 زبان فارسی

 (1476)كد  

    زبان فارسی

 (1476)كد 

 زبان خارجه 1473 0
   جهزبان خار

 (1473)كد 

 زبان خارجه

 (1473)كد 

  زبان خارجه

 (1473)كد   

   زبان خارجه

 (1473)كد 

  زبان خارجه

 1473)كد   

4 1423 

 اصول عقاید

)رشته علوم و 

معارف 

 اسالمی(

  معارف اسالمی

 (1477)كد 

   معارف اسالمی

 (1477)كد 

  عارف اسالمی

 (1477)كد 
---------- 

  معارف اسالمی

 (1477)كد 

 

3 1464 

فیزیک 

)رشته علوم 

 ریاضی(

----------- 
فیزیک علوم تجربی 

 (1462)كد
--------- ----------- ---------- 

 شیمی 1463 6
  شیمی

 (1463)كد 

 شیمی

 (1463) كد  
--------- ----------- ---------- 

7 1460 

حساب 

دیفرانسیل و 

 انتگرال

------------ 
ریاضی عمومی 

 (1476)كد

 ضی پایهریا

 (1466)كد 
----------- ---------- 

6 1476 
ریاضی 

 عمومی
------------ ------------ 

 ریاضی پایه

 (1466)كد 
----------- ---------- 

 ----------- ----------- (1467عربی)كد  ----------- ---------- ادبیات عرب 1462 2

 ------------ ------------ فلسفه 1436 13
 هفلسف

 (1436)كد 

 فلسفه

 (1436)كد     
---------- 
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و  یاست )اعـم از قبـول   مبدأ گذرانده دبیرستانآموز در كه دانش یه نمرات دروسیكل -1تبصره 

 .مقصد خبت شود دبیرستاند در دفتر امتحانات ی( بایمردود

ن دوره یـ ن داوطلبـان آزاد ا یهمچنـ  و بزرگسـاالن  یدانشگاهشیدوره پآموزان دانش -2تبصره 

 .روزانه منتقل شوندهای دبیرستانتوانند به ینم

ت ی)بخش معاف یفه عمومیقانون نظام وظ یراینامه اجنییبراساس تبصره ماده پنج آ - 41ماده 

 ا بـدون اطـالع  یرموجه و یبت غیشتر غیو بمتوالی كه سه ماه  یآموزان( دانشیلیتحص

شـوند و الزم اسـت   یاخـراج مـ   بیرستاندل از یعنوان ترك تحصبه ،داشته باشند یقبل

  ل افراد را برابـر مقـررات، اعـالم كننـد    ین قبیل ایمراتب ترك تحص دبیرستان رانیمد

 .شودینم یل تلقیبت با عذرموجه ترك تحصیغ

 یتلقـ  لیتحصـ  تـرك  یفـه عمـوم  یمقـررات وظ  نظـر  امتحانات متفرقـه از  در شركت - تبصره

 .شودیم

 و شـوند یروزانـه محـروم مـ    یدانشـگاه شیدوره پـ ل در یاز تحصـ  كـه  یآموزاندانش -41 ماده

ان، براسـاس  یر متقاضـ یروزانه را ندارند و سـا دوره ل در یتحصط رایش كه یآموزاندانش

 یدانشـگاه شیدوره پـ تواننـد در  یمربوط مط رایش ر ضوابط وینامه و سانیین آیمفاد ا

نـام نمـوده و   آزاد )متفرقـه( خبـت  صورت داوطلب هبا یآموزش از راه دور ا ی بزرگساالن

 .ل دهندیادامه تحص

از دروس  یسنوات قبل كه موفق بـه گذرانـدن تعـداد    یدانشگاهشیدانش آموزان پ - 42ماده 

كـه  ای هنامـ وهیرا بر اسـاس شـ   توانند دروس گذرانده شده خودیاند، من دوره نشدهیا

دامـه  ا ،طرایر شـ یت سـا یبا رعا ق ویتطب ،شودیه میتوسط معاونت آموزش متوسطه ته

 ل دهند یتحص

ـا  یدانشـگاه شینامـه پـ  یل به اخـذ گواه یدر صورت تما یدانشگاهشیالن پیالتحصفارغ -43ماده  ر یدر س

صـورت  ا بـه یبزرگساالن، آموزش از راه دور نام در مدارس توانند با خبتیم ،ر متناظر(یها )غرشته

ـای  درس یوطلب، نمرات قبـول ل دایند، درصورت تمایداوطلب آزاد اقدام نما ن دو یمشـترك بـ  ه

 باشد یم دروس یرفته شده و ملزم به گذراندن كسریپذ یرشته از و

 باشند ینم یلیت تحصین ماده مشمول استفاده از معافیان استفاده از ایمتقاض -تبصره

  شودیمم و ابالغ یک تبصره تنظیو  یماده و س ، چهل و سهنامه مشتمل بر پنج فصلنیین آیا

♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦ 



    410های چندپایه    نامه ـ کالسآیین

 

 هیچندپاهای نامه كالسنییآ
 73/8/7020تاریخ06773/723ـ شماره ابالغ  22/2/7020تاریخ 820 مصوب جلسه

گسترش پوشش  یوپرورش و در راستان آموزشیادیسند تحول بن 3-0به استناد راهكار  :مقدمه

آموزان ت دانشیترب م ویند تعلرایبه ف یت بخشیفیو ك ی، بسط عدالت آموزشیلیتحص

وزارت  ،افتهیو كمتر توسعه  یری، عشایید بر مناطق روستایه، با تاكیچندپاهای كالس

ر یـ هـا بـه شـرح ز   ن نوع كالسیت ایریل و مدیتشكبرای  پرورش موظف استوآموزش

 د:یاقدام نما

ور حـداكثر  و بـا حضـ   ییابتدا یلیک دوره تحصیه یه با حداكثر سه پایچندپاهای كالس -1ماده

 شود یل میآموز تشكنفر دانش 13

آمـوزان از  ب دانشیشتر و تركیه با تعداد بیچندپاهای ل كالسیثنا، تشكاستط رایش در -تبصره

ـ ی، بـه تشـخ  یلیهر دو دوره تحص پـرورش شهرسـتان/ منطقـه، در    وس آمـوزش یص رئ

 نامه بالمانع است نیین آیچارچوب مفاد ا

آمـوز  نفـر دانـش   13ش از یا بیه یش از سه پایه با بیل كالس چندپایتشك كهیدر صورت -2ماده

ش یساعت در هفتـه افـزا   6ه اضافه، زمان آموزش تا یهر پا یر باشد، به ازایناپذاجتناب

 شود یس پرداخت میالتدرابد و به معلم مربوط برابر مقررات، حقییم

هـای  كـالس هـای  تیـ از فعالاخـربخش   یابیـ ، حسـن نظـارت و ارز  ییبه منظور راهنمـا  -3ماده

 43و حـداكثر   13حـداقل  یهـا، بـه ازا  و تعداد كـالس  یه، با توجه به پراكندگیچندپا

 ابد ییاختصاص م یتیو ترب یآموزش یک معلم راهنمایه، یكالس چندپا

و  یمـاد هـای  تیـ ، از حمایتـ یو ترب یان آموزشـ یه و راهنمایپاچندهای معلمان كالس -4ماده

مشـخص   یرایـ نامـه اج وهیآن در ش یزان و چگونگیخوردار خواهند شد كه مبر یمعنو

 شود یم

از معلمـان و   یتـ یو ترب یآموزش یبانیپشتبرای  یآموزش یزیرسازمان پژوهش و برنامه -5ماده

معلـم و   ین كتـاب راهنمـا  یه و تـدو یـ ه، نسبت بـه ته یچندپاهای آموزان كالسدانش

هـا،  كـه برنامـه   ایگونـه د، بـه  یـ ه، اقدام نمایچندپاهای ژه كالسیو یآموزشهای بسته
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داشـته   یو زمـان آمـوزش سـازگار    یطیمحط رایش ها، بادر روش یریپذضمن انعطاف

 باشد 

ان یه و راهنمایچندپاهای معلمان كالس ایحرفههای ها و مهارتتیصالح یارتقابرای  -6ماده

 43زانیـ خـدمت متـداول، بـه م   بـدو و ضـمن  های ، عالوه بر آموزشیتیو ترب یآموزش

 شود یو اجرا م ینیبشی، پیلیقبل از شروع سال تحص، یآموزش تخصصساعت 

 یتـ یو باالتر مجموعـه علـوم ترب   یدوره كارشناس یان در برنامه آموزشیدانشگاه فرهنگ -7ماده

 هـای ت و آمـوزش كـالس  یریدر مـد  یمنابع انسان یتوانمندسازبرای  ش مربوط(،رای)گ

 د یر الزم را اتخاذ نمایه، تدابیچندپا

 م متناسـب بـا  ین مصوبه و اتخاذ تصمیا رایو نظارت بر حسن اج یزیربه منظور برنامه -8ماده

و  ییت معـاون آمـوزش ابتـدا   یبـا مسـئول   یرایه، شویچندپاهای متفاوت كالسط رایش

، یفرهنگـ  و ی، پرورشـ یبانیت و پشـت یریتوسـعه مـد  هـای  ندگان معاونتیت نمایعضو

وپـرورش،  آمـوزش  یعـال رایرخانـه شـو  یو دب یآموزشـ  یزیـ رسازمان پژوهش و برنامه

 د ینمایم میل و اتخاذ تصمیتشك

بـار، بـه   کیـ ن مصوبه را هر دو سـال  یا رایاج یپرورش گزارش پژوهشووزارت آموزش -9ماده 

 پرورش ارائه دهد وآموزش یعالرایشو

ه و یـ پـرورش ته وماه، توسط وزارت آموزش 0صوبه ظرف مدت ن میا یراینامه اجوهیش -11ماده

 .شودیر ابالغ میوز یبا امضا

♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦ 



    411های آموزشی و تربیتی    نامه ـ گروهآیین

 

 آموزشی و تربیتیهای نامه گروهآیین
 22/2/7020تاریخ 73222/723شماره ابالغ  ـ 22/2/7022تاریخ  272 مصوب جلسه

 و معلمان ایحرفههای یستگیپرورش و توسعه مستمر شاوت آموزشیفیك یارتقا به منظور

نـه از  یپرورش موظـف اسـت بـا اسـتفاده به    ووزارت آموزش ،1نیادیتحول بن مفاد سند بر اساس

ل و یت، نسبت بـه تشـك  یم و تربیند تعلرایدر ف معلمان یحداكثر مشاركت و یت، توانمندیظرف

 ر اقدام كند:یبر اساس مواد ز یتیو ترب یآموزشهای گروه یسامانده

   فیتعر -1هماد

مشـاوران،   ران، هنرآمـوزان، یـ دب آموزگـاران،  از )اعـم  2تیواجـد صـالح   مند ومعلمان عالقه

ت یـ فیك یارتقـا بـرای   كـه  یدرسـ هـای  هـا یـا گـروه   رشته ها،هیمدارس( در پا رانیان و مدیمرب

و  ظـر و تبـادل ن  یبـا هـم تعامـل، همفكـر     ،مربوطهای تیها و فعالبرنامه ، دریتیو ترب یآموزش

 دارند  تجربه

   اهداف -2ماده

از  یریگمعلمان با بهره ایحرفهو  یتخصصهای ها و مهارتیستگیتوسعه مستمر شا -1

 یبرون سازمان درون وهای تیظرف

و  یدرسهای برنامه یابین، اجرا، نظارت و ارزشی، تدوینقش معلمان در طراح یارتقا -2

 یزان درسیرن معلمان و برنامهیاخربخش بش ارتباط و تعامل یو افزا آموزشی

 ق و كاربست آن در مدارسیگسترش فرهنگ پژوهش و توسعه تحق -0

و  تیم و تربیند تعلرایدر ف آموزشی و تربیتیهای اعضای گروه نیب بهنظر و تجرتبادل -4

 پرورش خالقیت و نوآوری در آنان و انتقال آن به سایر معلمان

معلمان و مدارس و  یتیو ترب یآموزشهای فعالیت ها وبرنامه رایحسن اج نظارت بر -3

 الزم های ارائه پیشنهاد

                                                                                                                                              
 یاتیعملهای هدفهای اهكارر از 11 -7و11 -4،  6 -6،  6 -2، 2-0های از راهبرد كالن و بند 10بند  1
به اخبات رسـیده  های ها و توانمندیشخصیتی، عالیق، تجربههای از دانش، مهارت، نگرش، ویژگیای هكسی كه مجموع 2

  گیرد كار میتخصصی مربوط در سطحی باالتر از انتظار بههای ها را در رشتهدارد و آن
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 اصول -3 ماده
 :كنندیت میر فعالیبر اصول ز یمبتن یتیو ترب یآموزشهای گروه
 یرایگو تخصص یمحورستهیشا -
 ییجوو مشاركت یریپذمشاركت -

 بخشاخر سالم و یریپذرقابت -

 مداریخالقیت و یمحورپژوهش -

 ییو پاسخگو یریپذتیمسئول -

 هاتیقلمرو فعال -4 ماده
« یملــ یبرنامــه درســ»معلمــان در چــارچوب  یمشــاركت در آمــوزش و توانمندســاز -

 جدیدالتالیفهای درسی و تربیتی مصوب، به ویژه كتابهای و برنامه

 و مواد آموزشی یدرسهای ابكت ،هابرنامه درباره یتخصص و اظهار نظر یبررس -

د منابع یو تول یتیو ترب یدرسهای برنامه یابین، اجرا و ارزشیتدو ،یطراح مشاركت در -
 یو مل یاستان ای،منطقه ،ایمدرسه در سطح یتیو ترب یآموزش

برتر تدریس، مسابقات های علمی و الگوهای جشنواره رایریزی و اجمشاركت در برنامه -
های آموزان و معلمان با رویكردفرهنگی، عملی و مهارتی دانشعلمی و های المپیاد و

 نوین

آموزی و مراكز علمی دانشهای سراعلمی معلمان، پژوهشهای تعامل اخربخش با انجمن -
 دانشگاهی، پژوهشی و فناوری داخلی و خارجی

برای  كارآمدهای روش یریكارگهو ب یلیشرفت تحصیپ یابیند ارزشرایدر ف یهمكار -
 آن بخشیخرا ارتقای

و  )پژوهش حین عمل( 1یپژوهاقدام د بریبا تاك ،یكاربردهای پژوهش انجام و یطراح -
 ینید بر نظارت بالیبا تاك آنان،و نظارت بر عملكرد  معلمان ایحرفه یراهبر 2یپژوهدرس

همكاری در معلمان و  ایحرفهو  یتخصصهای تیدر سنجش صالحموخر  مشاركت -
 نامه مربوطبر اساس شیوه نتخاب معلمان نمونها

 ات موفق معلمان و مدارسیتجرب ها ودیدگاه و اشاعه یمستندساز در موخر مشاركت -
 دانش()مدیریت 

                                                                                                                                              
یک پژوهشگر است كه در حین عمل، به ویژه طی فراینـد آمـوزش، بـا انجـام یـا       پژوهی نمود تفكر معلم به مثابهقداما 1

مشاركت در آن، به بهبود فهم خود از آموزش، حل مشكالت درسی و انجـام اخـربخش وظـایف در كـالس درس، كمـک      

 كند  این نوع تحقیق بر حل مشكالت فوری تاكید و بر كاربرد فوری نتایج تمركز دارد می

آمـوزان در مـورد موضـوعات درسـی بـا      و به مفهوم تحقیق عمل كه توسط گروهی از معلمان یـا دانـش  نوعی پژوهش  2

 شود هدایت و راهنمایی معلم یا مربی در یک مدرسه انجام می
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تربیتی و ادارات  و آموزشیهای آموزشی مدارس، مجتمعهای در تدوین برنامه مشاركت -
 پرورش و  آموزش

 هاانتخاب سرگروه -5ماده
بـرای   هـا استان و مناطق گروه خود در سطح اداراتتوسط معلمان هم یآموزشهای گروهرس

 یبا ابـالغ رسـم   حسب مورد شوند ویانتخاب میک دوره دیگر( برای  )قابل تمدید سالدو مدت 

ربـط در  یا معاونـان آموزشـی ذی  استان پرورش ومدیركل آموزش /پرورش منطقهوآموزش رئیس

 كنند ان فعالیت میمنطقه و است

درسـی تخصصـی در سـطح    هـای  راهبری دروس در قالب گـروه های تشكیل دبیرخانه -تبصره

 ها بالمانع است ستاد و استان

ب جدول زیر )ساعات تدریس موظف و رایآموزشی بر اساس ضهای تشكیل گروهبرای  یمنابع انسان -6ماده

ـا گروه یت اعضایفعالبرای  اعتبارات الزم و یابددولتی و غیردولتی( اختصاص می -غیرموظف از  ،ه

 شود ین و ابالغ میپرورش تأمووزارت آموزشمحل اعتبارات 

 برایض دوره تحصیلی

 ساعات تدریس آموزگاران و فعالیت مربیان پرورشی صدم 3/1حداكثر  دوره ابتدایی

 یان پرورشی و مشاورانصدم ساعات تدریس دبیران و فعالیت مرب 2حداكثر  دوره اول متوسطه

 صدم ساعات تدریس دبیران و فعالیت مربیان پرورشی و مشاوران 0حداكثر  دوره دوم متوسطه نظری

 صدم ساعات تدریس هنرآموزان و فعالیت مربیان پرورشی و مشاوران 4حداكثر  و كاردانش ایحرفهدوره دوم متوسطه فنی و 

 امتیازات اعضا -7ماده

ف، ینه وظـا ی، در صورت ارائه خدمات برجسته و انجام بهیتیو ترب یآموزشهای گروه یاعضا

 شوند یبرخوردار م و     معلمان یبندرتبه ،عاتیانتخاب معلم نمونه، ترفبرای  ایویژهاز یاز امت

 شود میاز موردنظر لحا  یمرتبط، امت یرایاجهای وه نامهین شیدر تدو -تبصره

 نامهشیوه -8ماده

ارات، یـ ف و اختیهـا، وظـا  یسـتگ ین شایـی ن مصوبه مشـتمل بـر تع  یا یرایاجهای مهناشیوه

ن منـابع  یتأم ی، چگونگهاسرگروهند انتخاب رایو ف یماندهسا، یادار ها، ساختار و سازمانبرنامه

مـاه   0حداكثر ظرف مدت  و موارد مربوط به خدمات برجسته، یابی، نظارت و ارزشیو مال یانسان

 شودپرورش ابالغ میوتوسط وزیر آموزش ن وی، تدواین مصوبه غ  ابالیاز تار

♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦ 
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 آموزاندانش یلیمدارك تحصصدور و تأیید  ینامه ساماندهنییآ
 7/73/7022تاریخ  66722/723ـ شماره ابالغ  78/8/7022تاریخ  277مصوب جلسه

، «آمـوزان حصـیلی دانـش  صـدور و تأییـد مـدارك ت   »به منظور ساماندهی و افزایش اعتبـار  

بـرای   الزمهـای  كارها و سازوپرورش با تأكید بر ضرورت فراهم آوردن زمینهوعالی آموزشرایشو

ربـط در  ذیهـای  جدیـد و مشـاركت سـازمان   های استفاده بهینه از ظرفیت و توانمندی فناوری

 :داردمقرر میآموزان، ند صدور و تایید مدارك تحصیلی دانشرایساماندهی و ارتقای ف
كپارچه در سطح ملی، حداكثر ظرف مدت یجامع، هوشمند، كارا، امن و ای هسامان -1

و  یلیكه ورود اطالعات و خبت سوابق تحص ایگونهسال، طراحی و اجرا شود، به یک

ند صدور مدارك رایت فیریالت و نیز مدیان تحصیآموزان، از ابتدا تا پادانش یتیترب

 آنان را شامل شود  یآموزشتحصیلی و اسناد 

مهارتی در صورت صدور از سوی مراكز مجاز و معتبر مورد تأیید  گواهینامه -2

و محرمانه  یشود كه اصالت آن، با استعالم كتبپرورش، به شرطی پذیرفته میوآموزش

 الكترونیكی از مرجع صدور، مورد تأیید قرار گیرد  پرورش یا به روشواداره آموزش

ل یمتوسطه، با اعمال ضریب امنیتی، از قب گواهینامه پایان تحصیالت دوره دوم مونهن -0

، یلیمدارك تحص یری، كدرهگیآموزدانش یالصاق هولوگرام، اختصاص شماره مل

و مهر برجسته یا گواهینامه الكترونیكی  یر نامرئیاستفاده از كاغذ و جوهر استاندارد، تصاو

 پرورش برسد وعالی آموزشرایسال به تصویب شوکجایگزین، حداكثر ظرف مدت ی

ماه پس از ارائه مدرك به مرجع  6الت، حداكثر یان تحصینامه پایموقت و گواه یگواه -4

شود  در موارد استثنا، این ربط، صرفاً از طریق سامانه به روش الكترونیكی استعالم ذی

  تواند به صورت كتبی و محرمانه صورت گیرداستعالم می

اول و دوم های آموزان در دورهدانش یلیاصالت و صحت مدارك و سوابق تحص -3

گر)در داخل منطقه/ یک مدرسه به مدرسه دیانتقال از  یمتوسطه كه متقاض

در  د پس از بررسی صحت و سقمیا خارج از استان( هستند، بایاستان  شهرستان،

ر مدرسه یپرورش مربوط برسد  مدوزشاداره آمو تأییدآموزی منطقه، به دانشهای سامانه

آموز، صحت مدارك تحصیلی وی را حداكثر نام از دانشمقصد، موظف است پس از خبت

پرورش مربوط، استعالم وصورت محرمانه از طریق اداره آموزشک هفته، بهیظرف مدت 
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پرورش و مدیر مدرسه مبدأ هم موظف است حداكثر ظرف مدت وكند و اداره آموزش

 ماه به این استعالم پاس  دهد یک

ر مدرسه یعهده مدت صدور مدارك تحصیلی بهی، مسئولیردولتیدر مدارس دولتی و غ -6

 است 

در مدارس غیردولتی، مسئولیت مدیر نافی مسئولیت و پاسخگویی مؤسس یا نماینـده   -تبصره

 حقوقی او نخواهد بود 
 یلینجر به صدور مدرك تحصی كه مرایانجام امور اجبرای  در مدارس دولتی، -7

 كار گرفته شوند رسمی و پیمانی بههای شود، صرفاً نیرویم

ها به شاخه ر شاخهیر رشته از ساییدر دوره بزرگساالن و آموزش از راه دور، تغ -6

ون خاص یسیدر همان شاخه، مشروط به اخذ مجوز كم یر رشته مهارتییا تغیكاردانش 

 پرورش منطقه است وآموزش

پرورش ور مأمور آموزشیكه از مد« مدارس آموزش از راه دور»در آن دسته از  -2

ت مقررات مربوط و نظارت یجه امتحانات با رعایو اعالم نت یبرخوردارند، برگزار

 باشد پرورش، مجاز میوآموزش

ی مدارس، به منظور رایمدیران، معاونان آموزشی و اجبرای  آموزشی الزمهای دوره -13

ها و قوانین و مقررات مرتبط با مسئولیت خود، قبل از انتصاب و در حین یی با سامانهآشنا

 ها، الزامی است انجام مسئولیت، برگزار شود  شركت در این دوره

 0نامه را ظرف مدت ی این آیینراینامه اجپرورش موظف است شیوهووزارت آموزش -11

سال پس کیها را تیجه فعالیابالغ كند و نتپرورش وماه تدوین و با امضای وزیر آموزش

 پرورش گزارش دهد وآموزش یعالراین مصوبه به شویاز ابالغ ا

♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦
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 خاصهای ونیسیارات كمیف و اختیوظا ینامه ساماندهنییآ

 72/0/7020تاریخ  77062/723ـ شماره ابالغ  7/77/7022خ ین تاریون معیسیكم 0 مصوب جلسه

 مقدمه

ف یشـرح وظـا   4 و بـه اسـتناد بنـد    1پـرورش ون آمـوزش یادیـ مفاد سند تحول بن رایاج در

ف و ی، وظـا 27/6/22  ی، تـار 2پـرورش وآموزش یعالرایشو 666ن، مصوب جلسه یون معیسیكم

مدرسـه   رایخاص و شوهای ونیسین و مقررات مربوط، به كمیر قوانیت سایر، با رعایارات زیاخت

 شود:یواگذار م

 اهداف -1ماده

و  یادارهای ن در سازمانیادیتحقق اهداف تحول بنبرای  یسازنهیكاهش تمركز و زم -1

 پرورش وآموزش یرایاج

 خاص های ونیسیارات كمیند امور و توسعه اخترایل فیتسه -2

 « یمدرسه محور»كرد یمدرسه و تحقق رو رایگاه شویت نقش و جایتقو -0

 یریگمیآموزان و تصمدانش یلیتحصهای كالت پروندهمش یع در روند بررسیتسر -4

 ها موقع در مورد آننه و بهیبه

 اصول حاكم -2ماده

  یت اسالمیم و تربینه تحقق اهداف تعلیفراهم آوردن زم -1

  یتیو ترب یت عدالت آموزشیرعا -2

 محله  یتیعنوان كانون ترببه مدرسه به یبخشتیهو -0

 ها میتصم یو مستندساز هامستند بودن موضوع -4

                                                                                                                                              
 -10-2و راهكـار   یعمـوم  یت رسـم یـ م و تربیها در نظـام تعلـ  هیساختارها و رو یو بازساز یبازنگر -12راهبرد كالن  1

ارات یـ از اخت یض برخـ یآمـوزان( بـا تفـو   دانش یمعلمان و شورا یدرون مدرسه )مانند شوراهای شورا یش كارآمدیافزا

 ت مدرسه یم و تربیند تعلیشان در فرایشتر اینه مشاركت بیاداره و مدرسه به آنان و فراهم آوردن زم
 «یعالیون خاص شورایسیارات كمیاز اخت یبرخ یب واگذاریو تصو یبررس»ن یون معیسیف كمیشرح وظا 4بند  2
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 ون خاص استانیسیكم-3ماده 

ارات یف و اختیب اعضا، وظایها با تركپرورش استانوكل آموزش ادارات ون خاصیسیكم

 شود:یل میر تشكیز

 ب اعضایترك -الف

 ون(یسیس كمیپرورش )رئوركل آموزشیمد -1
 س(یب رئیمعاون آموزش متوسطه )نا -2

 ییمعاون آموزش ابتدا -0

 ون(یسیر كمیس اداره سنجش )دبیرئ -4

 ییپرورش استثناورئیس اداره آموزش -3

 یمردمهای و مشاركت یردولتیس اداره مدارس غیرئ -6

 كاركنان ییت قضای، امالك و حمایس اداره حقوقیرئ-7

 ركل(یپرورش )به انتخاب مدوآموزش یران مناطق و نواحینده مدینما -6

 یی، متوسطه و استثناییران مدارس ابتدایندگان مدینما -11و13و 2

 ییپـرورش اسـتثنا  وت آمـوزش یریخـاص مـد  ونیسـ یكم»، ونیسـ ین كمیل ایبا تشك -1تبصره
از  یمنحـل و برخـ   12/4/67  ین، به تـار یون معیسیكم 436، موضوع مصوبه «استان
 1شود یون واگذار میسین كمیارات آن به ایف و اختیوظا

 پـرورش، وران مجرب از سوی مدیركل آمـوزش ین مدین مدارس از برایندگان مدینما -2تبصره
 ت آنان بالمانع است ید عضویشوند كه تمدیسال انتخاب م 2مدت برای 

مختلـف  هـای  دوره یادارات آموزش یتواند، از رؤسایون خاص استان میسیكم سیرئ -3تبصره
ان، بـدون  نظـران و كارشناسـ  و صـاحب رأی  حسب موضوع، بـا داشـتن حـق    یلیتحص

 شركت در جلسات، دعوت كند برای  ،رایداشتن حق 
پـرورش و ابـالغ   وآمـوزش  یعالرایركل شویون خاص استان را دبیسیس كمیابالغ رئ -4تبصره

 كند یپرورش استان صادر موركل آموزشیر اعضا را مدیسا

بـار  کیـ ماه  ون خاص استان در صورت داشتن دستوركار، حداقل هریسیجلسات كم -5تبصره 
 شود ل مییتشك

 یابد و مصوبات آن، بـا ت میینفر از اعضا رسم 7ون حداقل با حضور یسیجلسات كم -6تبصره 
 نفر معتبر خواهد بود  3موافق رأی 

                                                                                                                                              
آمـوزان  وپـرورش، پرونـده دانـش   دبیرخانـه شـورای عـالی آمـوزش     24/7/1023تـاری    74306/123برابر نامه شماره  1

در كمیسـیون خـاص اداره كـل     وپـرورش اسـتثنایی اسـتان،   هـای كارشناسـی در اداره آمـوزش   استثنایی پس از بررسی

 شود وپرورش اتخاذ تصمیم میآموزش
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 اراتیف و اختیوظا -ب

نام ا كبرسن خبتیكه برخالف مقررات، با صغرسن  یآموزاندر مورد دانش یریگمیتصم -1

 اند شده

آموزان دوره دوم متوسطه بزرگساالن دانشبرای  لیتحص نام و ادامهخبتصدور مجوز  -2

ل یتحص ن رشته، ادامهیی، بدون تعیلیسال تحصمیش از دو نیكه برخالف مقررات، ب

 اند داده

 ایحرفهو  یآموزان شاخه فندانشبرای  ماهید یصدور مجوز شركت در نوبت امتحان -3

 اند و انتقال نمرات مأخوذه دروسرا كسب نكرده یقبولكه نصاب  یدانشگاهشیو دوره پ

برای  ی)حداكثر در سه عنوان درسورماه یماه به ستون شهرید یاز نوبت امتحاننهایی 

 1 اند(رفته شدهیكه در دانشگاه پذ یافراد

دروس  ی( در تمامماهیا دیور یشهر) ین نوبت امتحانیصدور مجوز شركت در اول -4

ه سوم كه در جشنواره یپا یآموزان قبولدانشبرای  واحد( 24) یدانشگاهشیدوره پ

نمرات ) اند دهكراول تا سوم را كسب های رتبه یكشور و یجهانهای ادیو المپ یخوارزم

كه از مهرماه در دانشگاه مشغول به  یآموزاندانشبرای  ماهید یشدگان نوبت امتحانقبول

 ت قبل، محسوب شود( نوب یاند، به عنوان قبولل شدهیتحص

( ینهایری)دروس غ ن فرصتیر رشته در اولییمجدد در امتحان تغ صدور مجوز شركت -5

 یو فن ینظرهای متوسطه شاخه الن دورهیالتحصفارغبرای  (ینهاین نوبت )دروس یا اولی

پلم ید یلیرمتناظر با رشته تحصیغ یدانشگاهشیل در دوره پیتحص یمتقاض ایحرفه و

ا دو عنوان یک یدر  یاند، ولا شركت كردهیر رشته شركت نكرده ییدر امتحان تغخود كه 

 2اند موفق به كسب نصاب الزم نشده یدرس

كـه بـه    یآمـوزان دانـش برای  در خارج از مدرسه،نهایی  امتحان یصدور مجوز برگزار -6

بـا   سـتند، یننهـایی   قادر به حضـور در حـوزه امتحانـات    یو پزشك یل مشكالت درمانیدل

مركـز سـنجش    تأییـد كـه مـورد    یحضور همزمان دو نفر ناظر از استان و منطقه در محل

 پرورش است وآموزش

                                                                                                                                              
از هـایی  ن بند بر صدور مجوز انتقال نمـرات مـأخوذه ن  ید ایتأك 22/13/1023تاری   7323/123ستناد نامه شماره به ا -1

 ورماه است یماه به شهر ید

ررشته شركت كرده و موفـق بـه   ییاست كه در آزمون تغ یآموزاندانشی به استناد نامه فوق، منظور از كلمه مجدد برا -2

 اند نشده یكسب نصاب قبول
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و حداكثر  غیرنهاییدر دروس  ن فرصتیامتحان مجدد در اول یصدور مجوز برگزار -7

 هیورماه در پایدر ستون شهر نمره آن ینیگزیجا ان مهرماه ویتا پا یدر سه عنوان درس

در  كه یآموزاندانشبرای  ،یدانشگاهشیپ ، كاردانش و دوره ایحرفهویفن شاخه سوم

 1اند را كسب نكرده یدروس ای درس در ینصاب قبول و اندرفته شدهیدانشگاه پذ

ساله نظام آموزان دوره ششدانش یقیتطب یلیتحصهای كارنامه رشیپذ صدور مجوز -8

ا كارنامه یه پنجم یپا یكه كارنامه قبول یموزانآدانشبرای  ،یواحد -یم با دروس سالیقد

ها دوره متوسطه آن یقبلهای هیها موجود است، اما كارنامه پاسال ششم آن یمردود

 مفقود شده است 

م با یآموزان دوره چهارساله نظام قددانش یلیتحصهای كارنامهرش یصدور مجوز پذ -9

 كه یآموزاندانشبرای  یواحد یوه سالیش ل دریتحص ادامهبرای  یواحد -یسال دروس

ها موجود است، اما كارنامه نسال چهارم آ یا كارنامه مردودیه سوم یپا یكارنامه قبول

 ها مفقود شده است دوره متوسطه آن یقبلهای هیپا

 یا رشته قبلیسال دوم متوسطه روزانه در شاخه  یلیصدور مجوز حذف سوابق تحص -11

 د، به شرط داشتنیا رشته جدیل در شاخه یه و ادامه تحصیتكرار پا یقاضافراد متبرای 

 ا رشته یل در شاخه یتحص ادامهط رایش

 از یک نوبت امتحانیا دروس در یحدنصاب درس  ریصدور مجوز حذف نمره ز -11

نوبت قبل و اعالم  یاحتساب نمرات امتحانو  آموزاندانش یلیكارنامه تحص

  2قررات در آن نوبت ، حسب میلیالتحصفارغ

بار از جهش کیكه  ییآموزان دوره ابتدادانشبرای  یلیصدور مجوز جهش تحص -12

شرفت یپ یابینامه ارزشنییمندرج در آط رایش تیبا رعا ،انداستفاده كرده یلیتحص

  ییدوره ابتدا یتیو ترب یلیتحص

آموزان دانشبرای  ازدهم(یه ی)پا یلیصدور مجوز شركت در آزمون جهش تحص -13

 رایكه داو كاردانش  ایحرفهو  یفنهای شاخه ر ازی، به غه دهمیپا یقبول و ممتاز یساع

                                                                                                                                              
آموزان روزانه، بزرگسال، آمـوزش از راه  بند مذكور شامل دانش ،22/13/1023تاری   7323/123شماره  به استناد نامه 1

توانـد از  آموز میدانش گر بوده ویكدیون خاص استان مستقل از یسیكم 7و  0های بند شود  یز میدور و داوطلبان آزاد ن

در  ،اسـت نهـایی  و  یمانده آنهـا شـامل داخلـ   یكه دروس باق یآموزانود دانششیه میتوص  مفاد هر دو بند استفاده كنند

 شـركت در امتحانـات   د بـه یـ لزومـاً مق  7مفـاد بنـد    ماه در امتحانـات دروس مـذكور شـركت كننـد      ید ینوبت امتحان

 اده كند ن بند استفیتواند از مفاد امی را كسب نكرده باشد، یكه نصاب قبول یست و دانش آموزیور ماه نیشهر
 یرا بـرا  یلیط فـارغ التحصـ  یاسـت كـه شـرا    ینوبت قبـل، نـوبت   یمنظور از احتساب نمرات امتحانبه استناد نامه فوق  2

 كند  می آموزان فراهمدانش
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كه در ی؛ به شرطباشندیه دوازدهم میجهش به پا یمتقاضبوده و  33/16قلمعدل حدا

 را كسب كرده باشند  17حداقل نمره  یدروس آزمون جهش یتمام

دوره متوسطه  یآموزان انتقالدانشبرای  لیتحص هر رشته و ادامییصدور مجوز تغ -14

 یلیكه منطقه موردنظر فاقد رشته تحصیدر صورت ژه(یوهای ازیآموزان با ن)دانش ایحرفه

 باشد  یآموز انتقالدانش

ط رایش با توجه به ،یت بدنیدرس ترب یامتحان عمل یبرگزاربرای  التیجاد تسهیا -15

 ون خاص یسیكم تأیید با ییآموزان استثناخاص دانش

ل یكه به دل ایحرفهشیپمتوسطه آموزان دوره در مورد دانش یریگمیتصم -16

 كار و فناوریدرس  یعملهای تیاز فعال یقادر به انجام بخش یجسمانهای تیمحدود

 ستند ین

آمـوزان دوره  دانـش بـرای   ،یبـه عـاد   ییاز اسـتثنا  یر نظام آموزشییصدور مجوز تغ -17

انـد، امـا پـس از آمـوزش در مـدارس      نـام شـده  خبت یتوان ذهنت كمیكه با معلول ییاابتد

 ییپـرورش اسـتثنا  وگاه سنجش آموزشیهوش كه در پا یابیج ارزی، بر اساس نتاییاستثنا

 كنند یر پیدا مییتغ یرآموز و عادیشود، به دیاستان انجام م

ل در مدرسـه  یتحصـ  و ادامـه  ییان مدرسـه اسـتثن  یترکینام در نزدصدور مجوز خبت-18

ت یـ معلول رایدا ییآموزان دوره ابتدادانشبرای  یژه آموزشی، با استفاده از خدمات ویعاد

  ییالعبور فاقد مدرسه استثناو صعب یی، در مناطق روستایتوان ذهنكم

 یون خاص مناطق و نواحیسیكم -4ماده

ــواحیســیارات كمیــف و اختیوظــا در بنــد ب مــاده یــک  منــدرج یون خــاص منــاطق و ن

، موضــوع یپــرورش منــاطق و نــواحوون خــاص در ادارات آمــوزشیســیل كمینامــه تشــكنیــیآ

ــالرایشــو 644مصــوبه جلســه ــوزش یع ــاروآم ــرورش، ت ــد 16/13/76  یپ ــه وهیشــ 2 و بن نام

 206 آمــوزان، موضــوع مصــوبه جلســهدانــش یلیتحصــهــای بــه مشــكالت پرونــده یدگیرســ

هــای ر مفــاد مصــوبهیشــود: )ســایر اصــالح مــیــشــرح زبــه 6/6/72  ین تــاریمعــ ونیســیكم

 االجراست (بوده و الزم یمذكور به قوت خود باق

برای  بدون حضور در كالس ،در مدرسه لیتحص و ادامه ناممجوز خبت صدور -1

 ستند یخاص قادر به حضور در كالس ن یماریكه به علت ب یانآموزدانش

 ا بدون حضور دریل در مدرسه روزانه با حضور یتحص دامهنام و اصدور مجوز خبت -2

 ر آن،یو نظا یمردود كبرسن،از جمله  ل مختلف،یدالكه به یآموزاندانشبرای  كالس

 (تیم و تربیت اصول تعلیبا رعا)  اندل در مدرسه روزانه را از دست دادهیتحصط رایش
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و در  یفه عمومیمقررات نظام وظن و یت قوانیآموزان دوره متوسطه با رعادانشبرای 

ربط وجود نداشته باشد  حضور یرستان بزرگساالن در منطقه ذیكه دبیصورت

و  یدروس كارگاههای و كاردانش در كالس ایحرفهو  یفنهای آموزان شاخهدانش

 1است  یمهارت الزامهای و استاندارد یدانیات میعمل

اول و دوم های )دوره ل در مدارس بزرگساالنیتحص و ادامه نامخبتصدور مجوز  -3

ل در یل موجه قادر به تحصیدالكه به یآموزاندانشبرای  (یدانشگاهشیمتوسطه و پ

 د ننام در مدرسه بزرگساالن ندارخبتبرای  را یسنط رایش ستند و حداقلیمدرسه روزانه ن

برای  یدانشگاهشیپ دورهورماه ینام و شركت در امتحان شهرمجوز خبتصدور  -4

ل كرده و یآزاد كه در سنوات قبل در دوره مزبور تحصانداوطلب و انآموزدانش

 ند ال نشدهیالتحصفارغ

كه حداكثر  یآموزاندانشبرای  ل در مدارس روزانهیتحص نام و ادامهصدور مجوز خبت -5

)با  ستند یندر مدارس روزانه  لیتحصط رایش بوده و حائز یلیدو سال وقفه تحص رایدا

 ن مربوط(یر قوانیفه و سایوظن و مقررات نظامیت قوانیرعا

آموزان دانشبرای  ل، بدون حضور در كالس، صرفاًیتحص نام و ادامهصدور مجوز خبت -6

 یپرورش، در دوره تخصصووزارت آموزش تأییدصالح مورد یق مراجع ذیروزانه كه از طر

 اند رفته شدهیم پذیحفظ قرآن كر

 در مندرجط رایش )فاقد ثارگرانیمدارس ا ل دریتحص نام و ادامهصدور مجوز خبت -7

 (پرورشوآموزش یعالرایشو 314و 620،602مصوبات جلسات 

كه  یآموزاندانشبرای  یدولت ل در مدارس نمونهیتحص نام و ادامهصدور مجوز خبت -8

ل نبودن یدلدرحال حاضر به یلو ،اندل بودهیزهوشان مشغول به تحصیقبالً در مدارس ت

ل در مدارس یتحصط رایش ،از الزمیكسب نكردن حداقل امت ای زهوشانیمدرسه ت

 2اند زهوشان را از دست دادهیت

                                                                                                                                              
متوسـطه و  هـای  بنـد مـذكور شـامل دانـش آمـوزان دوره       ،22/13/1023تـاری    7323/123به استناد نامـه شـماره    1

ت یط منطقه و وضـع یدر دوره ابتدایی، حداكثر كبرسن با توجه به شرا شود می د شدهیط قیشرا تیبا رعا یدانشگاهشیپ

  باشدیون خاص منطقه میسیار كمی، در اختیتیت مسائل تربیآموز و رعادانش
به شـهر   ک شهریا از یگر یک منطقه به منطقه دیاست كه از  یآموزانبند مذكور در ارتباط با دانش فوق،به استناد نامه  2

مدرسـه   یاز آزمـون ورود یـ كـف امت آمـوز  دانـش  ایـ زهوشان بـوده  یشوند و منطقه مقصد فاقد مدرسه تمی گر منتقلید

ط منطقـه و در  یتواند با توجـه بـه شـرا   یون خاص منطقه میسین صورت كمیزهوشان مقصد را كسب نكرده است  در ایت

 .ت كندیبه آن مدرسه هدارا آموز ی دانشمونه دولتن ت درمدرسهیصورت داشتن ظرف
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آموزان فاقد دانشبرای  یلیتحصان سال یل تا پایتحص نام و ادامهصدور مجوز خبت -9

 نام و ادامهخبترأی  دیمدن تیو متوسطه اول و همچن ییابتداهای شناسنامه دوره

ا ی ینوع گواه م هری)تسل عدم ارائه شناسنامه ، در صورتیآتهای ل آنان در سالیتحص

 1منوط به ارائه اصل شناسنامه است(  یلیمدرك تحص

آموزان بزرگسال و آموزش از راه دور دانشبرای  لیتحص صدور مجوز خبت نام و ادامه -11

ل یدلر رشته كه بهیید نظر خود، بدون شركت در امتحان تغشاخه كاردانش در رشته مور

 2ستند یرشته مربوط ن یتخصصهای درس یعملهای تیانجام فعال نقص عضو قادر به

و دوره اول متوسطه كه  ییآموزان مردود دوره ابتدادر مورد دانش یریگمیتصم -11

 اند نام شدهخبت ه باالتریبرخالف مقررات، در پا

ه، بدون داشتن یكه برخالف مقررات، با تكرار پا یآموزاندر مورد دانش یریگمیصمت -12

 اند نام شدهر رشته، خبتییا شاخه و بدون شركت در امتحان تغیضوابط ورود به رشته 

آزاد آموزان بزرگسال، آموزش از راه دور و داوطلباندانشبرای  نامصدور مجوز خبت -13

 ند انام نشدهخبتعد مقرر موفق به ل موجه در مویدالكه به

ت یدر دوره بزرگساالن، با رعا یلیسال تحصمیک نیبرای  لیتحص صدور مجوز ادامه -14

كه جمعاً  یآموزاندانشبرای  ن مربوط،یر قوانیفه و سایوظن و مقررات نظام یقوان

متوسطه موفق به اتمام دروس خود در دوره  یاند، ولل دادهیتحص سال ادامهمین12

 اند نشده

برای  ر رشته،ییل بدون شركت در امتحان تغیتحص نام و ادامهصدور مجوز خبت -15

 یفرهنگ و ی، ورزشی، هنری، مهارتیا مسابقات علمی یكه در مسابقات قرآن یآموزاندانش

 ادامه یمتقاض اند وحائز رتبه اول تا سوم شده یكشور و یالمللنیمعتبر در سطح ب

 هستند پلم خود یاز رشته د ریغ ایرشتهدر  یدانشگاهشیدوره پل در یتحص

از دروس را ینشیكه پ یآموزانل دانشیتحص نام و ادامهدر مورد خبت یریگمیتصم -16

 اند ت نكردهیرعا

                                                                                                                                              
 یمدارس به قـوت خـود بـاق    یین نامه اجراییآ 00مفاد ماده  ،، 22/13/1023تاری   7323/123شماره به استناد نامه  1

 بوده و الزم االجراست 

 دوره متوسطه بزرگساالن و داوطلبـان  ین نامه آموزشییآ 61و ماده  63ماده  2مطابق مفاد تبصره به استناد نامه فوق  2

 عمل شود  0/6/1063  یآموزش و پرورش تار یعال یشورا 666آزاد داخل كشور مصوب جلسه 
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برای  ،یبه جز رشته قبل ایرشتهل در یتحص نام و ادامهصدور مجوز خبت -17

 ها در منطقه مقصد وجود ندارد و حائزآن یلیشته تحصكه به علت انتقال، ر یآموزاندانش

 1ستند ین یلیت تحصیبر  هداد در نمونیا شاخه جدیرشته ط رایش

ل یدالكه به یآموزاندانشبرای  یبعد یمجوز اخذ امتحان در نوبت امتحان صدور -18

 رینظا و یمربوط، مسابقات ورزش یآموزشهای ادها و دورهیل شركت در المپیاز قب ،موجه

دوره متوسطه نهایی  ه نهم ویپا یهماهنگ استان اتموفق به شركت در امتحان ،آن

 در امتحانات نوبت قبل محسوب خواهد شد  یعنوان قبولآنان به یقبول اند نشده

 صورتها بهكه امتحانات آن یدروسبرای  ش از موعدیصدور مجوز اخذ امتحان پ -19

كه به  یانآموزدانشبرای  ،یانیاز شروع امتحانات پا ماه قبلکیحداكثر  ست،یننهایی 

  د كردنمت خواهیبه خارج از كشور عز امتحانات یدر زمان برگزار ضرورت

ورود به مدارس ط رایش كه یآموزاندانشبرای  آزمون مجدد یصدور مجوز برگزار -21

درسه نمونه اند و مشركت نكرده یدر آزمون ورود ایاند را از دست داده ینمونه دولت

  2را دارد  آنانرش یت پذیظرف یدولت

اخر اشتباه مسئوالن  بر یدیكه در امتحان تجد یآموزاندر مورد دانش یریگمیتصم -21

 اند شركت نكرده

الزم  یسنط رایش كه یآموزاندانشبرای  هیپا نییصدور مجوز شركت در امتحان تع -22

  0مدارس را ندارند یراینامه اجنییدر آ

واحد در  6ش از سقف مجاز، حداكثر یصدور مجوز شركت در امتحان دروس ب -23

آموزان سال سوم متوسطه روزانه كه فارغ دانشبرای  ماه،یور و دیشهر یامتحانهای نوبت

 شوند یل میالتحص

                                                                                                                                              
ک یـ از  یلیه دهـم ضـمن سـال تحصـ    یـ پاآمـوز  دانش نانچهچ ،22/13/1023تاری   7323/123به استناد نامه شماره  1

د یـ توانـد در رشـته جد  می در منطقه مقصد وجود نداشته باشد یو یلیگر منتقل شود و رشته تحصیمنطقه به منطقه د

 ز منظور شود  ینوبت اول ن یبرا یان امتحانات نوبت اول، نمرات مأخوذه نوبت دوم ویل دهد و در صورت پایادامه تحص

گر منتقـل شـود و رشـته    یک منطقه به منطقه دیازدهم از یه یان پایا پایدهم و هیان پایآموز پس از پاكه دانش یدرصورت

در امتحانـات   یسـت یبا یشـود ولـ  یرفتـه مـ  یپذ ید وجود نداشته باشد دروس مشترك از ودر منطقه مقص یو یلیتحص

 د  ینما رمشترك شركتیدروس غ
در مدرسـه   یت خـال یـ وجـود ظرف  ط منطقـه، ین بند شرایدر مورد ا یریگمیتصم یشرط الزم برا نامه فوق ،به استناد  2

بـا   یوزارت آمـوزش و پـرورش و همـاهنگ    یمعاونت آموزشـ  یاز سو یارسالهای دستورالعمل یپس از اجرا یدولتنمونه

 باشد  می پرورش استانوكل آموزشاداره

سـال تمـام( را نداشـته     6)ییه اول ابتـدا یـ كه حداقل سن ورود بـه پا  یآموزانن بند شامل دانشیابه استناد نامه فوق،  0

 اند مواجه شده یلیبا وقفه تحص ایاست كه كبر سن داشته  یآموزانشامل دانش شود  بلكهیباشند، نم



406      مجموعه مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش 

 

برای  یدانشگاهشیدوره متوسطه و پ یداخل شركت در امتحاناتصدور مجوز  -24

همان، از یصورت م، بهیانیک هفته قبل از شروع امتحانات پایر كه حداكث یآموزاندانش

 یآموزان از واحد آموزشدانشجه یاعالم نت شوند یگر منتقل میک مدرسه به مدرسه دی

 رد یگیصورت م مبدا

ان یماه پس از پاکیحداكثر تا فرصت و ن یدر اول یداخل صدور مجوز اخذ امتحان -25

 ن بزرگسال، آموزش از راه دور و داوطلبان آزاد كه امتحاناتآموزادانشبرای  امتحانات

ا اوراق یبرگزار نشده  یعیطب یایرمترقبه و بالیل حوادث غیها به علل مختلف از قبآن

  ده استشا معدوم یآنان مفقود  یامتحان

ان آموزدانشبرای  در خارج از مدرسه یامتحان داخل یصدور مجوز برگزار -26

 تأییدو ص پزشک معتمد یاز راه دور و داوطلبان آزاد كه به تشخبزرگسال، آموزش 

 ستند ین یقادر به حضور در جلسه امتحان، ونیسیكم

مختلف های ن موجه دورهیبیامتحانات هماهنگ غا یدر مورد برگزار یریگمیتصم -27

 ن موجه داوطلبان آزاد یبیو هماهنگ غا یو امتحانات داخل یلیتحص

صغرسن و  رایآموزان دادانشبرای  كت در امتحان طرح جامعصدور مجوز شر -28

كه با داشتن صغرسن در امتحان طرح جامع شركت  یآموزاندر مورد دانش یریگمیتصم

 اند كرده و قبول شده

ــتاندارد   -29 ــان اس ــركت در امتح ــوز ش ــدور مج ــای ص ــ ه ــد آموزش ــارت در واح  یمه

بزرگســاالن دوره  یآموزشــای هــآمــوزان واحــد دســته از دانــش آنبــرای  روزانــه،

روزانــه را از دســت  یل در واحـد آموزشــ یتحصــط رایشــ متوسـطه شــاخه كــاردانش كـه  

مهـارت در مراكـز خـارج از    هـای  ا اسـتاندارد یـ امكـان گذرانـدن آن اسـتاندارد     اند وداده

 را نداشته باشند پرورش آن منطقه وآموزش

 یر رشته مهارتییا تغیاخه كاردانش ها به شر شاخهیر رشته از ساییصدور مجوز تغ -31

 در همان شاخه در دوره بزرگساالن و آموزش از راه دور 

امتحانات  یر رشته، پس از مهلت قانونییصدور مجوز شركت در امتحان تغ -31

 ان مهرماه یه دوم متوسطه تا پایآموزان پادانشبرای  ورماه،یشهر

ه دوم به یوزانه شاخه كاردانش، از پاآموزان ردانشبرای  ر رشتهییصدور مجوز تغ -32

كسان یه دوم و سوم هر دو رشته یپا یكه دروس مهارت ید به شرطیه سوم رشته جدیپا

 باشد 
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 )كاردانش( یا كارورزی ( ایحرفهو  ی)فن یصدور مجوز گذراندن درس كارآموز -33

ان یا پاكاردانش كه ت و ایحرفهو یفنهای آموزان شاخهدانشبرای  یصورت حضوربه

 اند موفق به گذراندن درس مذكور نشده یدوره تابستان

 ح غلط،یصح یامال ، ایگزینهصورت چندبه ،امتحان یبرگزاربرای  التیجاد تسهیا -34

ا بالعكس در ی یشفاه یبه جا ین كردن نمره بخش كتبیگزیجا ،یدادن وقت اضاف

با توجه  ه دور و داوطلبان آزاد،آموزان بزرگسال، آموزش از رادانشبرای  یامتحانات داخل

به  (ی، عدم تعادل جسمانیناسازگاری بدن ،ی)اختالالت حركت یخاص جسمانط رایش به

 ون یسیكم تأیید ص پزشک معتمد ویتشخ

 در امتحانات یعالوه بر وقت قانون ،یوقت اضاف و یمنش از صدور مجوز استفاده -35

رورش پوت آموزشیریمد تأییدو با  درك معتبربا ارائه م ییاستثناآموزان دانشبرای  نهایی

 محل  یین مدرسه استثنایترکیمعلمان نزد رایا شویاستان  ییاستثنا

  تولد(، براساس یر از تاری)غ آموزدانش یتیمجوز اصالح مشخصات هو صدور -36

الت دوره متوسطه و یان تحصینامه پایدر گواه یسید به روش ظهرنویمدارك معتبر جد

 1 یشگاهدانشیپ

ک منطقه یا از یگر در همان منطقه یک مدرسه به مدرسه دیاز  صدور مجوز انتقال -37

، اول متوسطه و ییابتداهای در دوره انتقال یآموزان متقاضدانشبرای  گریبه منطقه د

ران یمد یبا هماهنگ یانیک هفته قبل از شروع امتحانات پایحداكثر تا  ایحرفهشیپ

 و موافقت منطقه مقصد  یآموزشهای واحد

 خردادماه،نهایی  گر، پس از امتحاناتیک منطقه به منطقه دیصدور مجوز انتقال از  -38

 آزاد سال آخر متوسطه، مشروط به داشتن عذرموجه آموزان و داوطلباندانشبرای 

متوسطه با ساله چهارساله و ششهای دوره قیتطبهای صدور مجوز ابطال كارنامه -39

های نامهنیی، براساس آیواحد یوه سالیها به شق آنیو اجازه تطب یواحد یسالمیوه نیش

 مربوط 

 ر،یدر موارد زصورت درج عالمت ضربدر به ینمره دروس انتخاب رشیصدور مجوز پذ -41

ن پرونده به یا متخلفیمتخلف  یبه شرط معرف روزانه دوره متوسطه، آموزاندانشبرای 

 اداری  ه تخلفاتب یدگیئت رسیه

                                                                                                                                              
هـای  نامـه یگـواه  یآمـوزان دارا دانـش  یتیاصالح مشخصات هو ،22/13/1023تاری   7323/123به استناد نامه شماره1

ربـط مهـر و امضـا    یركل اسـتان ذ ی، توسط مدیسید اداره سنجش استان و ظهرنوییتا م پس ازیدوره چهارساله نظام قد

 .شودیم
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  یا دروس انتخابیارائه نكردن درس  -الف

 ها و بالعكس هیر پایه اول در سایمربوط به پا یارائه دروس انتخاب -ب

  یر دروس انتخابیو سا یپرورشهای در گروه یدر ارائه دروس انتخاب ییجاجابه -ج

 یلیتحصهای هیدر پاه اول متوسطه یمربوط به پا یا دروس انتخابیارائه مكرر درس  -د

  یبعد

ا یدر درس  یكه بدون داشتن نمره نصاب قبول یآموزاندر مورد دانش یریگمیتصم -41

ا دروس یدر درس  یا با داشتن نمره نصاب قبولیاند ، قبول اعالم شدهنهایریدروس غ

 اند مردود اعالم شده غیرنهایی

ن و یت قوانیل مختلف با رعایالدصدور مجوز انتخاب واحد كمتر از سقف مجاز به -42

 1سال( میک نیآموزان مدارس بزرگساالن )حداكثر دانشبرای  فهیوظمقررات نظام

 2صدور مجوز انتخاب مجدد دروس گذرانده شده  -43

سال، سال میكه حد مجاز انتخاب واحد را در ن یآموزاندر مورد دانش یریگمیتصم -44

 اند كردهت نیرعا یا دوره تابستانی یلیتحص

 یدانشگاهشیآموزان دوره پدانشبرای  ش از حد مجازیصدور مجوز انتخاب واحد ب -45

ل كرده باشند؛ مشروط بر آنكه در یتحص وه بزرگساالن(یش )به سالمیک نی كه حداقل

ا به ی( یصورت حضورواحد به 12بزرگساالن )با انتخاب حداقل  یدانشگاهشیمراكز پ

 نام كنند تآزاد خبوه داوطلبیش

 آموزان مدارس بزرگساالندانشبرای  ش از حد مجازیصدور مجوز انتخاب واحد ب -46

  ین دوره تابستانیدر آخر( واحد 12) ای یلیسال تحصمین نیواحد( در آخر 24)حداكثر 

واحد  16 )حداكثر یش از حد مجاز در دوره تابستانیصدور مجوز انتخاب واحد ب -47

ل در واحد یبزرگساالن كه قصد ادامه تحصهای رستانیوزان دبآمدانشبرای  (یدرس

 روزانه دارند  یآموزش

                                                                                                                                              
اسـت كـه در سـن     یمفـاد بنـد مـذكور شـامل دانـش آمـوزان       ،22/13/1023تـاری    7323/123شـماره ه به استناد نام1

تواننـد  یآموزان مر دانشیاست كه سا یهیفه دارند  بدیاز حوزه نظام وظ یلیت تحصیاز به كسب معافیت بوده و نیمشمول

 .مانده را انتخاب كرده و بگذرانند یبه صورت داوطلب آزاد دروس باق

ل بـوده  یباشد كه مشغول به تحصمی آموزان دوره دوم متوسطهن بند مربوط به آن دسته از دانشیاتناد نامه فوق، به اس2

 ون خـاص منطقـه  یسـ ین صـورت كم یـ ا دروس اقدام كـرده انـد   در ا  یو برخالف مقررات نسبت به انتخاب مجدد درس 

 یارتقـا  یالن متقاضـ ی  فـارغ التحصـ  دیاقدام نما یا درج نمره فعلیا دروس انتخاب شده یتواند نسبت به حذف درس می

 ند یاستفاده نما 213توانند از مفاد مصوبه یم ،ه سومینمرات پا
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دروس  یورود به رشته، به استثناط رایش صدور مجوز ارائه دروس قبل از احراز-48

 ها شاخه یمشترك تمام یعموم

 ،ییه سوم ابتدایپا به ه اولیپا یآموزان قبولدانشبرای  یلیتحص صدور مجوز جهش -49

  ییدوره ابتدا یتیو ترب یلیشرفت تحصیپ یابینامه ارزشنییمندرج در آط رایش تیبا رعا

ا كسب یموفق به شركت  ل موجه،یبه دال كهآموزانی دانشبرای  ،یقبل راید آیتمد -51

 اند نشده ،صادره رایا دروس مربوط به آیدر امتحان درس  ینمره قبول

 مدرسه رایشو -5ماده 

مـدارس، بـه    یرایـ نامه اجنییمدرسه، عالوه بر موارد مندرج در آ رایات شواریف و اختیوظا

 رایبـر  آ )مشـابه نمـون   صـادره رأی  ک نسـخه از یـ ر مدرسه موظف است یر است  مدیشرح ز

دارد  آموزان نگـه دانش یلی( را در پرونده تحصیعالرایخاص منطقه و شوهای ونیسیصادره كم

 رایشـو رأی  )آمار، امتحانات و كارنامه( بـه شـماره   ربطیناد ذو در ستون مالحظات دفاتر و اس

 مدرسه استناد كند 

در موعد ل موجه یدالكه به یآموزاندانشبرای  لیتحص نام و ادامهصدور مجوز خبت -1

 ند انام نشدهموفق به خبتمقرر، 

،  ایحرفهویفنهای آموزان شاخهدانشبرای  لیتحص نام و ادامهمجوز خبت صدور -2

 ر رشتهییامتحان تغ بدون شركت در در رشته موردنظر خود، ایحرفهكاردانش و متوسطه 

رشته مربوط  یتخصصهای درس یعملهای تیل نقص عضو قادر به انجام فعالیدلكه به

 ستند ین

برای  روزانه، یدانشگاهشیل در دوره پیتحص نام و ادامهصدور مجوز خبت -3

 معتبر قادر به حضور و ادامه یخاص و ارائه اسناد پزشك یماریب لیكه به دل یآموزاندانش

ل یتحص یمشروط بر آنكه شرط سن ستند؛یبزرگساالن ن یدانشگاهشیل در دوره پیتحص

 روزانه را داشته باشند  یدانشگاهشیدر دوره پ

 غلط، حیصح یامال ، ایگزینهصورت چندبه ،امتحان یبرگزاربرای  التیجاد تسهیا -4

ا بالعكس در ی یشفاه یجابه یكردن نمره بخش كتبنیگزیجا ،یدادن وقت اضاف

، یناسازگاری بدن ،ی)اختالالت حركت یخاص جسمانط رایش با توجه به ،یامتحانات داخل

آموزان روزانه دانشبرای  ،شورا تأییدص پزشک معتمد و ی( به تشخیعدم تعادل جسمان

 ( ییو استثنا ی)عاد
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ان یماه پس از پاکیحداكثر تا  ن فرصت ویدر اول یر مجوز اخذ امتحان داخلصدو -5

ل حوادث یها به علل مختلف از قبآن آموزان روزانه كه امتحاناتدانشبرای  امتحانات

  است دهشا معدوم یآنان مفقود  یا اوراق امتحانیبرگزار نشده  یعیطب یایرمترقبه و بالیغ

كه به  یانآموزدانشبرای  در خارج از مدرسه یان داخلامتح یصدور مجوز برگزار -6

 ستند ین یقادر به حضور در جلسه امتحان شورا تأییدص پزشک معتمد و یتشخ

 آموزاندانش یلیپرونده تحص یند بررسرایف -6ماده 

 رایخـاص و شـو  هـای  ونیسـ یدر كمرأی  آمـوزان و صـدور  دانـش  یلیتحص پرونده یبررس

 ده باشد یصالح رسیمراجع ذ تأییداست كه به  یه مدارك و مستنداتمدرسه، منوط به ارائ

 ، موارد زیر مورد توجه قرار گیرد:رایآموز و صدور در بررسی پرونده دانش  

مدرسه  رایوی، ابتدا در شو یموردهای ا درخواستیآموز دانش یلیپرونده تحص -الف

مدرسه باشد، در  رایت شوارایدر حوزه اخت یریگمیشود، چنانچه تصممی یبررس

 شود یم الزم اتخاذ میآموز تصمدانش یلیتحصت یخصوص وضع

مدرسه  رایارات شویموز، در حوزه اختآدانش یلیكه موضوع پرونده تحصیدر صورت -ب

شنهاد مشخص از سوی یآموز به همراه مدارك و مستندات و ارائه پنباشد، پرونده دانش

ون خاص یسیه ارسال، تا در كمیناح پرورش منطقه/وشمدرسه، به اداره آموز رایشو

 شود  یریگمیمنطقه/ ناحیه تصم

ون خاص یسیارات كمیآموز، در حوزه اختدانش یلیتحص چنانچه موضوع پرونده -ج

شنهاد یآموز به همراه مدارك و مستندات و ارائه پناحیه نباشد، پرونده دانش منطقه/

ون خاص استان ارسال، تا در یسیناحیه، به كم مشخص از سوی كمیسیون خاص منطقه/

 شود  یریگمیآموز تصمدانش یلیت تحصیخصوص وضع

ون خاص استان یسیارات كمیآموز در حوزه اختدانش یلیتحص اگر موضوع پرونده -د

آموز را به همراه مدارك دانش یلیپرورش استان موظف است، پرونده تحصونباشد، آموزش

ا مراكز یشنهاد مشخص از سوی كمیسیون خاص استان، به دفاتر یپو مستندات و ارائه 

وپرورش آموزش یعالرایون خاص شویسیارسال كند تا دركم یربط حوزه ستادیذ

 شود  یریگمیتصم

 یلیتحصـ  كـه پرونـده   یموظفند در مـوارد  ینواح /ها و مناطقپرورش استانوآموزش -1تبصره

ا متخلفـان  یمتخلف  یباشد، ابتدا نسبت به معرف ینا متخلفایمتخلف  رایآموز دادانش

ون یسـ یاقدام كرده و سپس پرونـده را در كم  یبه تخلفات ادار یدگیرسهای ئتیبه ه

ر نباشـد،  یپـذ متخلـف پرونـده امكـان    ییكـه شناسـا   یند  در مواقعینما یخاص بررس
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ـ یـ ه نبـوده و با یـ ناح ون خـاص اسـتان و منطقـه/   یسـ یموضوع قابـل طـرح در كم   ه د ب

 پرورش ارسال شود وآموزش یعالرایون خاص شویسیكم

در روند  یشود تا مانع ید در حداقل زمان ممكن بررسیآموز بادانش یلیتحص پرونده -2تبصره

 جاد نشود یوی ا لیادامه تحص

آمـوز، بـا اطـالع    دانـش  یلیتحصـ  خصـوص پرونـده   در ییقضـا  مراجع صادره در رایآ -3تبصره

 االجراست مز، الیحقوق یكارشناس

ون خاص یسیآموزان در كمدانش یلیتحصهای پرونده یجلسه مربوط به بررسصورت -4تبصره

)مشـابه  رأی  جـه در بـر   یرسـد  سـپس نت  یر اعضـا مـ  یسـا  یه و به امضـا یاستان ته

( در سـه نسـخه   یعـال رایخاص منطقه و شوهای ونیسیصادره در كم رایبر  آنمون

طور دائـم  آموز )كه بهصادره در پرونده دانشرأی  ک نسخه ازیشود  یم و ابالغ میتنظ

ه و نسـخه سـوم در   یـ ناح پـرورش منطقـه/  ونسخه دوم در آمـوزش  ،شود(نگهداری می

 شود یم یگانیپرورش استان باوآموزش

ه، یـ پـرورش اسـتان و منطقـه/ ناح   وصادره دركمیسیون خاص آمـوزش  رایرونوشت آ -5تبصره

 شود یم یسال نگهدارشمدت شبرای  حداقل

 یآمـوزان دانـش  یلیتحصهای پرورش مجاز است پروندهوآموزش یعالرایرخانه شویدب -6تبصره

شـود، عـودت   ها مربـوط مـی  و استان یدفاتر و مراكز حوزه ستاد یف ذاتیرا كه به وظا

 دهد 

 هابه اعتراض یدگیرس -7ماده

ربـط، اعتـراض داشـته باشـد،     یون ذیسـ یكم یصـادره از سـو  رأی  به یآموزچنانچه دانش

 خواهد بود  یدگیون خاص مرجع باالتر قابل رسیسیموضوع در كم

 خاص:های ونیسیكم یاعضا یتوانمندساز -8ماده 

خـاص و  هـای  ونیسـ یكم یاعضـا  یها موظفند نسبت به توانمندسازپرورش استانوآموزش

 یمختلـف، از جملـه برگـزار   هـای  از روشن و مقررات بـا اسـتفاده   یشان با قوانیشتر ایب ییآشنا

 اقدام كنند  یآموزشهای دوره

 ارائه گزارش -9ماده 

صـادره   رایآ شـده و  یبررسهای از تعداد و تنوع موضوع یها، گزارشپرورش استانوآموزش

صورت مكتـوب، حـداقل   مدرسه( را به رایو شو ینواح )استان، مناطق/ خاصهای ونیسیدر كم

 كنند  پرورش ارسالوآموزش یعالرایون خاص شویسیبار، به كمکی هر سال
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 نظارت -11ماده 

پـرورش  وآمـوزش  یعـال رایشـو  ین مصوبه، برعهـده سـازمان ادار  یا راینظارت بر حسن اج

كـل  خـاص منـاطق و نـواحی برعهـده اداره    هـای  ونیسـ یاست  نظارت بر حسـن انجـام كـار كم   

وپـرورش  برعهـده آمـوزش   ،مدرسه رایرت بر حسن انجام كار شوها و نظاپرورش استانوآموزش

 خواهد بود  ینواح مناطق/

 گردد یر لغو و بالاخر میر مصوبات مغاینامه، سانیین آیب ایبا تصو -11ماده 

♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦ 



    401 نامه ـ تشکیل کمیسیون خاص در ادارات مناطق   آیین

 

 نواحى پرورش مناطق ووآموزش در ادارات 1ون خاصیسیل كمینامه تشكنییآ
 23/73/7078خ یتار 8/0820/723ـ شماره ابالغ  76/73/7078خ یتار 622 مصوب جلسه

آموزشـى و   مسـائل خاصـى از نظـر    آموزانى كه بابه منظور رفع مشكالت موردخ دانش -1ماده 

 ،شـود پـرورش منـاطق و نـواحى اجـازه داده مـى     وبه ادارات آموزش ،پرورشى مواجهند

ل یـ ارات ذیب و اختیترك ون خاص بایسیونى تحت عنوان كمیسیل كمینسبت به تشك

 ند:یاقدام نما

 اعضاب یالف ـ ترك

 ون(یسیكم رئیسه )یناح ایپرورش منطقه واداره آموزش رئیسـ 1

 ون(یسیكمرئیسب ی)نا ـ معاون آموزشى اداره2

 ون(یسیركمیپرورش )دبوـ مسئول امتحانات اداره آموزش0

 لىیهاخ تحصن دورهیـ مسئول6 و 3 و 4

 ک نفر(یران مدارس )از هر دوره یمد ـ سه نفر از2 و 6 و 7

                                                                                                                                              
كـه   14/4/1072 تاری پرورش وعالی آموزششورایبه استناد مصوبه دویست و سی و پنجمین جلسه كمیسیون معین  1

مـدارس  های كیب اعضای كمیسیون خاص در سرپرستیتر ،ابالغ شده است 3/3/1072 تاری  6/1027/123طی شماره 

 شرح زیر است:هجمهوری اسالمی ایران در خارج از كشور ب

 سرپرست مدارس جمهوری اسالمی ایران   ـ1

 موزش و امتحانات  آمسئول  ـ2

 آموزشیهای نماینده گروه ـ0

 )از هر دوره تحصیلی یک نفر( سه نفر از مدیران مدارس -6 و 3 و 4

 ل فرهنگی مسئو ـ7

مـدارس خـارج از كشـور اداره    پـرورش  وآمـوزش كـل  كشوری كه مسـتقیماً زیرنظـر اداره  مدارس تکـ برای   تبصره

 گردد مدارس خارج از كشور تشكیل میپرورش وآموزشكل كمیسیون خاص با تركیب زیر در اداره، شوندمی

 مدارس خارج از كشورپرورش وآموزشمدیركل  ـ1

 شی  معاونت آموز ـ2

 مسئول امتحانات   ـ0

 )آموزش عمومی و متوسطه( تحصیلیهای مسئولین دوره ـ3 و 4

 )پسرانه و دخترانه(  آموزشی تطبیقیهای مدیران مجتمع ـ7 و 6

 رأی موافق قابل اجرا خواهد بود  4یابد و مصوبات آن با نفر از اعضا رسمیت می 3مذكور با حضور های كمیسیون
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ون بـراخ مـدت دو   یسیكم یاعضار یران مجرب توسط ساین مدیران مدارس از بیمد -1 تبصره

 ز بالمانع است یت آنان نید عضویشوند و تمدانتخاب مى سال

ران مدارس یبه تعداد مد ،نفر باشد 0ها كمتر از ن دورهیدر مناطقى كه تعداد مسئول -2 تبصره

 شود  نیتأمون یسیعضو كم 2به نحوخ كه  شودوده میافز

ـ   تواند از افراد صاحبون مىیسیكم -3 تبصره عمـل  هنظر و كارشناس بدون حـق رأخ دعـوت ب

 آورد 

 شود مى صادر استانپرورش وركل آموزشیون توسط مدیسیابالغ اعضاخ كم -4 تبصره

 3رأخ  مات آن بـا یتصـم  و افتهی تیرسم اعضا از نفر 6 حضور با ونیسیجلسات كم - 5 تبصره

 است معتبر نفر 

 :اراتیب ـ اخت

در آیـین نامـه سـاماندهی وطـایف و      ،وظایف و اختیـارات كمیسـیون خـاص منـاطق و نـواحی     

 عــالی رایكمیســیون معــین شــو0مصــوب جلســه خــاصهــای اختیــارات كمیســیون

 12/0/1023تـاری    71062/123 به شماره ابـالغ  7/11/1024تاری   پرورشوآموزش

 لحا  شده است 

و مـارخ  یل بیـ آموزانى كه به دلنسبت به بررسى مسائل دانش موظفندران مدارس یمد -2ماده 

شـنهادهاخ  یپ همـراه بـا   موضـوع را  لى روبرو هستند اقـدام و یشكل تحصم آن بانظایر 

پـرورش گـزارش   وون خـاص بـه اداره آمـوزش   یسـ یطـرح در كم مدرسه جهت شوراخ 

 ند ینما

 گردد ن مىییون تعیسیس كمیرئ تأییدر جلسه با یون توسط دبیسیتور جلسه كمدس -3ماده

صـورت   در مدارك اقـدام و  آورخ شواهد ود نسبت به جمعیصدور راخ با ون دریسیكم -4ماده 

اسـتماع نظـرات آنـان دعـوت      جلسـه و  آموز و ولى وخ جهت شـركت در لزوم از دانش

 آورد  عملهب

پـرورش جهـت اجـرا    واداره آمـوزش  رئـیس  یبوده و با امضا جرااالزمون الیسیكم آراء - 5ماده 

 1شود ابالغ مى

                                                                                                                                              
كـه طـى    2/12/1072وپرورش تـاری   عالى آموزشن شوراخیون معیسین جلسه كمیست وپنجاه ودومیدو مصوبه برابر 1

وپـرورش  ون خاص ادارات آموزشیسیسوخ كم آراء صادره از ،ابالغ شده است 21/12/1072تاری   6/0323/123شماره 

 ازیـ ن گریک منطقه به منطقه دی ازآموزان درصورت انتقال دانش است  لى معتبریک سال تحصی در نواحى صرفاً مناطق و

  است االجرارأخ صادره قبلى الزم و باشدنمى پرورش مقصدوون خاص ادارات آموزشیسیبه صدور رأخ مجدد توسط كم



    405 نامه ـ تشکیل کمیسیون خاص در ادارات مناطق   آیین

 

 بود  گرخ نخواهدیقابل تسرخ به د ون خاص موردخ بوده ویسیآراء كم -6ماده 

 در تـا  شـود خ مـى نگهـدار  اعضـا  یون خبت و پس از امضایسیركمیه آراء توسط دبیكل -7ماده 

 رد یقرار گ ربطذین یمسئول صورت لزوم مورد استفاده بازرسان و

خ شده و در سـتون مالحظـات   نگهدارآموز د در پرونده دانشیون خاص بایسیآراء كم - 8ماده 

ون خـاص  یسـ یبه شماره رأخ كم كارنامه( امتحانات، ر آمار،ی)نظ ربطذی اسناد دفاتر و

 استناد شود 

 هـا نظـارت خواهنـد   ونیسـ یكم برحسن انجام كار هااستانپرورش وادارات كل آموزش -9ماده 

 داشت 

ن مصـوبه  یـ پرورش ضـمن نظـارت بـر حسـن اجـراخ ا     وعالى آموزشرخانه شوراخیدب -11ماده 

 عالى ارائه خواهد داد ها را به شوراخونیسیعملكرد كم گزارشى از

♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦ 
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 آموزانلى دانشیهاى تحصدگى به مشكالت پروندهینامه رسوهیش

 22/6/7072خ یتار 8/7873/723شماره ابالغ  ـ 8/6/7072خ ین تاریون معیسیكم 208 مصوب جلسه

دگى بـه  یع در رسـ یل روابـط ادارخ و تسـر  یمنظـور تسـه  ى و بـه یزدا است تمركزیراستاخ س در
عـالى  نامـه داخلـى شـوراخ   نیـی آ 7آموزان و با اسـتناد بـه مـاده    لى دانشیهاخ تحصمشكالت پرونده

ن یون معـ یسـ یف كمیشـرح وظـا   0برابـر بنـد    وابسـته بـه آن و   هـاخ ونیسـ یپـرورش و كم وآموزش
 ر خواهد بود:یآموزان به شرح زلى دانشیهاخ تحصدگى به مشكالت پروندهیرس نحوه عالى،شوراخ

، حـداكثر تـا   ربطذیهمكارخ كاركنان ادارخ و آموزشى  موظف است با 1مدرسه ریمد -1

آمـوزان را بررسـى و   هـاخ دانـش  ونـده لى، پریتحصـ  سالنیم ایک ماه پس از شروع سال ی

نسبت به رفع نقـص اقـدام    ،مقررات مشاهده شد ن ویت قوانیعدم رعا چنانچه در مواردخ

از انقضـاخ   بعـد  ایلى قبل باشد یهاخ تحصمربوط به سالپرونده نقص  كهصورتى در كند 

منظـور   آموز را بـه لى دانشیت تحصید وضعیمدرسه با ریمد مهلت مذكور مشخص گردد،

ن جلسـه  یچهـارم  و چهـل  و ششصـد  موضـوع رأخ صـادره در   ون خـاص یسیكم طرح در

ون خاص یسیل كمیتشكنامه آییندر مورد  16/13/76 تاری  ،پرورشوعالى آموزششوراخ

 پرورش گزارش كند وآموزشپرورش مناطق و نواحى به اداره وادارات آموزش در

خـاص مصـوب   هـای  ف و اختیـارات كمیسـیون  ایظـ آیین نامه ساماندهی و با توجه به -2

بـه  7/11/1024عـالی آمـوزش و پـرورش تـاری       رایكمیسیون معین شـو  جلسهسومین 

 این شیوه نامه حذف 2موارد مندرج در بند  12/0/1023تاری   71062/123 شماره ابالغ

  شده است

دگى به یرس هیئتبه  ن مربوطیمتخلف ایمعرفى متخلف  پرورش پس ازوآموزش اداره -3

 كنـد  ون خاص مطـرح مـى  یسیدر كم را آموزلى دانشیتحص پرونده ،استانتخلفات ادارخ 

ا یـ متخلـف نبـوده    اخ داراخپرونـده  ون،یسـ یص كمیبـه تشـخ   انچه در مـوارد اسـتثنا  چن

ون یسـ یآموز قابل طرح در كملى دانشیت تحصیوضع ،نباشد ى فرد متخلف ممكنیشناسا

                                                                                                                                              
اخ، كـاردانش  لى، متوسطه نظرخ، فنى و حرفهیتحص ىیراهنما ى،یه مدارس ابتداینامه كلوهین شیا از مدرسه در منظور 1

ایثـارگران،  شاهد،  روزخ، بزرگساالن،درخشان، شبانه ى، استعدادهاخیاستثنا رانتفاعى،یغ دولتى، اعم از دانشگاهىشیپ و

 باشد آن مى رینظا و هار وزارتخانهیسا به وابسته مدارس



    407های تحصیلی    نامه رسیدگی به مشکالت پروندهنامه ـ شیوهآیین

 

ــ نخواهــد  پــرورشوآمــوزش عــالىشــوراخ نیمعــ ونیســیكم واردگونــه مــنیــا در و ودب

  1خواهد كردگیری تصمیم

رانى خـارج از  یآموزان مدارس الى دانشیهاخ تحصدگى به مشكالت پروندهیرس -تبصره

پـرورش مـدارس خـارج از كشـور و     وكـل آمـوزش  اداره خـاص  ونیسـ یعهـده كم كشور به

 بود  مربوط خواهد هاخسرپرستى

نامه برابر وهین شیآموزان مشمول الى دانشیهاخ تحصط به پروندهجلسه مربوصورت -4

 رسد ر اعضا مىیم و به امضاخ سایون خاص تنظیسیكم ریوست توسط دبیجلسه پصورت

ر ابالغ یوست در سه نسخه به شرح زیهاخ پبر  رأخ برابر نمونه جه دریسپس نت

 شود:مى

 ایـ رخ پرونـده متخلـف   یـ گیبه منظـور پ  استانپرورش وكل آموزشبه اداره اولـ نسخه 1

 ن یمتخلف

و ضبط در پرونده  آموز به منظور اجرال دانشیـ نسخه دوم به مدرسه محل تحص2

  لى وخیتحص

آموز به لى دانشیمربوط و مدارك تحص دفاتر ستون مالحظات د دریمدرسه با - تبصره

 كند  پرورش استنادوون خاص اداره آموزشیسیشماره نامه و رأخ كم

 پرورش وگانى در اداره آموزشیـ نسخه سوم به انضمام سوابق به منظور با0

موضـوع   شـود،  گـرخ مشـاهده  یچنانچـه مـوارد د   2مـوارد منـدرج در بنـد    ـ عالوه بـر  5

 و جــه همــراه بــا اظهــارنظر   ینت ون خــاص بررســى و یســیكمجهــات در ع یــاز جم

حسـب مـورد بـه دفـاتر      سـتان اپـرورش  وكـل آمـوزش  ادارهق یطر ون ازیسیشنهاد كمیپ

لى ارسـال تـا برابـر    یابى تحصـ یارزشـ  سـنجش و مركـز  ا یـ خ مربـوط  هـا معاونـت ستادخ 

م یپـرورش مطـرح و اتخـاذ تصـم    وآمـوزش  عـالى شـوراخ  ربـط ذیون یسیمقررات در كم

 شود 

                                                                                                                                              
 كه 26/0/1077 تاری پرورش وآموزش یعالین شورایون معیسین جلسه كمیكصد و پنجاه و هشتمیبه استناد مصوبه  1

آموزان مـدارس  دانش یلیت تحصیابالغ شده است  در مورد نحوه طرح وضع 1/4/1077 تاری  6/1240/123شماره  یط

د: در یـ م گردین شـرح اتخـاذ تصـم   یپـرورش بـد  وروابسـته بـه آمـوزش   یو مراكز غ هازمانها، سار وزارتخانهیوابسته به سا

ابتدا از طریق دسـتگاه مجـری بـه    الزم است موضوع تخلف  ،متخلف باشد یدارا یوزمآدانش یلیكه پرونده تحصیصورت

جه بـه انضـمام   یت مذكور نتش گردد و پس از صدور رأی توسط هیئمربوط گزار یبه تخلفات ادار یدگیرس یت بدوهیئ

آمـوز اسـتان ارسـال    دانـش  یلیتحصـ های به مشكالت پرونده یدگیته رسیآموز جهت طرح در كمدانش یلیپرونده تحص

آموز استان منحـل و  دانش یلیتحصهای به مشكالت پرونده یدگیته رسینامه فوق كموهیش 6ناً با توجه به بند شود  ضم

 د یمحول گرد یپرورش مناطق و نواحوون خاص ادارات آموزشیسیف آن به كمیوظا
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ا یكنند كه پرونده متخلف بى اتخاذ مىیترت هااستانپرورش وكل آموزش ادارات ـ 6

دگى به تخلفات یبدوخ رس هیئتسوخ  صدور رأخ از ونهایی  جهیصول نتحتا  نیمتخلف

 رخ شود یگیادارخ پ

 نامهوهیش نیا اجراخ برحسن هااستان كل ادارات و مناطق پرورشوآموزش ادارات ـ7

 داشت  خواهند كامل نظارت

 گردد مى لغو ریر مصوبات مغایسا دستورالعمل قبلى و نامه،وهین شیب ایتصو با ـ8

♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦ 



    401های تحصیلی    نامه رسیدگی به مشکالت پروندهنامه ـ شیوهآیین

 

 خاص ونیسیكم در آموزاندانش لىیتحص هاىپرونده مشكالت به دگىیرس تهیكم جلسهصورت

 آموز:مشخصات دانش

                         شناسنامه شماره                        لى فعلىیتحص هیپا                             نام خانوادگى نام و

                       لیمدرسه محل تحص                                       لىیتحص دوره

 موضوع نقص پرونده:

 ن:یمتخلف ایمتخلف 

 طى باشد لى متخلف مىین پرونده تحصیارتباط با ا در كه                         سمت با              برادر / خواهر                      

 دگى به تخلفات ادارخ معرفى شده است یبه هیئت رس                         تاری                                  نامه شماره

 ونیسیركمیدب

 ون:یسیكم اظهارنظر

 امضاء      ونیسیخانوادگى اعضاخ كمنام و نام

 ـ2       ـ1

 ـ4       ـ0

 ـ6       ـ3

 ـ6       ـ7

 ـ2

 
 برگ رأى هنمون

 ون خاصیسیكم تاری                          جلسه رأخ صادره در

                    به شماره شناسنامه               فرزند                       آموز                                  به دانش

 در اسـت و  شـده  نـام        خبت                    ى دبستانیه اول ابتدایپا مجاز در برخالف مقررات با سن كمتر از سن كه

ر مقـررات ادامـه   یت سـا یـ رعا بـا  شودمى باشد، اجازه دادهل مىیمشغول به تحص                                   هیپا سال جارخ در

 ل دهد یتحص

 بود  گرخ نخواهدیم و تسرخ به دیقابل تعم ن رأخ موردخ بوده ویا

 پرورشورئیس اداره آموزش        شماره  

 تاری 

 رونوشت:

                                            نامه شماره رویپ                         پرورش استانوكل آموزشـ اداره

 دگىیبه هیئت بدوخ رس                              /خانمموضوع معرفى آقاخ تاری                            

 ند یمطلع نما ن اداره رایا جه رأخ هیئت،ینت د ازییفرما است دستور خواهشمند به تخلفات ادارخ،

 ضـبط در  و به منظور اجرا                                تاری                         عطف به نامه شماره                    ـ مدرسه                 

 آموز پرونده دانش

 ه سوابق یگانى به انضمام كلیـ با
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 برگ رأى هنمون

 ون خاصیسیكم رأخ صادره در جلسه تاری                         

لى یسـال تحصـ   ر        كـه د                بـه شـماره شناسـنامه                                   فرزنـد                              آموزبه دانش

ط رایشـ  برخالف مقـررات بـدون داشـتن    و ل اشتغال داشتهیى به تحصیابتدا دوره                 ه   یپا در                                  

 ادامـه  ضـمن  شـود مـى  داده اجـازه  اسـت   داده لیتحصـ  ادامـه  و نام     خبت                         كالس باالتر مدرسه قبولى در

موجـب مـردودخ وخ    سال مذكور كه در                    امتحان درس/دروس در                               امتحانى نوبت در لیتحص

ت در امتحـان  یـ منـوط بـه كسـب موفق    لى براخ نامبردهیمدرك تحص اینوع گواهى  هر میتسل و صدور شده شركت كند 

 بود  مزبور خواهد

 بود  گرخ نخواهدیتسرخ به د م ویقابل تعم موردخ بوده و ن رأخیا

 شماره

 پرورشورئیس اداره آموزش         تاری   

 رونوشت:

                                     تـاری                            شـماره  نامـه  رویـ پ                                اسـتان  پـرورش وآموزش كلـ اداره

 د ازییـ فرما است دستور خواهشمند ادارخ، تخلفاتبه دگى یبه هیئت بدوخ رس                           وضوع معرفى آقاخ/خانمم

 ند یمطلع نما ن اداره رایا جه رأخ هیئت،ینت

 ضبط در و            به منظور اجرا              تاری                      عطف به نامه شماره                                     ـ مدرسه            

 آموز پرونده دانش

 ه سوابق یگانى به انضمام كلیـ با

 
 برگ رأى هنمون

 ون خاصیسیكم تاری                          رأخ صادره در جلسه

                       لىیتحص سال در                      كه به شماره شناسنامه                       فرزند آموز                             به دانش

قبـولى  ط رایشـ  برخالف مقررات بدون داشتن ل اشتغال داشته ویمتوسطه به تحص /ىیدوره راهنما                     ه     یدر پا

 ل دریشود ضمن ادامه تحصل داده است، اجازه داده مىینام و ادامه تحصخبت                                   در كالس باالتر مدرسه

مردودخ وخ شـده شـركت    موجب              كه در سال مذكور             در امتحان درس/ دروس                       نوبت امتحانى

 بود  امتحان مزبور خواهد ت دریه منوط به كسب موفقلى براخ نامبردیتحصمدرك  ایم هرنوع گواهى یتسل و صدور كند 

 بود  گرخ نخواهدیتسرخ به د م ویقابل تعم ن رأخ موردخ بوده ویا

 شماره

 پرورشورئیس اداره آموزش            تاری 

 رونوشت:

 موضوع معرفـى آقـاخ     ری                تا                             نامه شماره رویپ                پرورش استانوكل آموزشـ اداره

ن یـ ا جـه رأخ هیئـت،  ینت د ازییفرما است دستور خواهشمند تخلفات ادارخ،به دگى یبه هیئت بدوخ رس                  /خانم

 ند یمطلع نما اداره را

 آموز پرونده دانش ضبط در و       به منظور اجرا             تاری          عطف به نامه شماره                         ـ مدرسه          

 ه سوابق یگانى به انضمام كلیـ با



    410های تحصیلی    نامه رسیدگی به مشکالت پروندهنامه ـ شیوهآیین

 

 برگ رأى نمونه

 ون خاصیسیكم تاری                          رأخ صادره در جلسه

                         هی                 كه درپا           به شماره شناسنامه                                فرزند آموز                                 به دانش

هـاخ  سـال  ت حداكثر تعدادیبدون رعا                                برخالف مقررات و            مدرسه                              لىیدوره تحص

 ل دهد یادامه تحص ه مذكوریپا رد شوداجازه داده مى نام شده است،خبتبه مشروطى مجاز  مردودخ و

 بود  گرخ نخواهدیم وتسرخ به دیقابل تعم ن رأخ موردخ بوده ویا

 شماره

 پرورشورئیس اداره آموزش         تاری 

 رونوشت:

   تــــاری                                      رونامه شــــماره       یرورش اســـتان                       پ پــــ وكــــل آمـــوزش ــــ اداره 

اسـت   خواهشـمند  خلفـات ادارخ، به ت دگىیبه هیئت بدوخ رس                                                موضوع معرفى آقاخ /خانم      

 ند یمطلع نما ن اداره رایا ،جه رأخ هیئتینت از دییفرما دستور

ضـبط   و           بـه منظـور اجـرا     تـاری                                                        عطف به نامه شـماره                    ـ مدرسه      

 آموز درپرونده دانش

 ه سوابق یگانى به انضمام كلیـ با

 
 برگ رأى هنمون

 ون خاصیسیكم تاری                          رأخ صادره در جلسه

 لىیدر سـال تحصـ   كـه                               به شماره شناسـنامه                           فرزند                                  آموزبه دانش

                                              در مدرسه                        رشته به ورود ضوابط داشتن بدون و مقررات برخالف                               

 م هـر یتسـل  و صـدور  د ین رشته مربوط شركت نماییتع امتحان رل، دیضمن ادامه تحص شوداجازه داده مى نام شده،خبت

 بود  امتحان مزبور خواهد ت دریلى به نامبرده منوط به كسب موفقیا مدرك تحصینوع گواهى 

 بود  نخواهد گرخیتسرخ به د م ویقابل تعم ن رأخ موردخ بوده ویا

 شماره

 پرورشورئیس اداره آموزش                تاری 

 رونوشت:

ــ اداره ــوزش ـ ــل آم ــتان وك ــرورش اس ــپ                                            پ ــماره  روی ــه ش ــاری                 نام                     ت

 خواهشـمند  دگى به تخلفات ادارخ،یبه هیئت بدوخ رس                              انمخ موضوع معرفى آقاخ/                                    

 ند یمطلع نما ن اداره رایا جه رأخ هیئت،ینت د ازییفرما دستور است

 ضـبط در  و بـه منظـور اجـرا                            تـاری                           عطف به نامه شماره                     ـ مدرسه              

 آموز پرونده دانش

 ه سوابق یگانى به انضمام كلیـ با
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 برگ رأى نمونه

 ون خاصیسیكم تاری                          رأخ صادره در جلسه

بـدون       لى               یتحصـ  سال كه در                    به شماره شناسنامه                      فرزند آموز                     به دانش

نـام  خبـت                        ر مدرسه              ه دوم/ سوم رشته             یپا برخالف مقررات در و رشته رییتغ امتحان در شركت

 د یـ ت نمارشته مربـوط شـرك   رییامتحان تغ در ل،یضمن ادامه تحص شودمى اجازه داده ل داده است،یشده و ادامه تحص

 بود  امتحان مزبور خواهد ت دریمنوط به كسب موفق لى به نامبردهیمدرك تحص اینوع گواهى  م هریتسل و صدور

 بود  گرخ نخواهدیتسرخ به د م ویقابل تعم ن رأخ موردخ بوده ویا

 شماره

 پرورشورئیس اداره آموزش             تاری 

 رونوشت:

                  تـاری                                                   نامه شـماره  رویپ                                  پرورش استانوكل آموزشـ اداره

 اسـت دسـتور   خواهشـمند  دگى بـه تخلفـات ادارخ،  یبه هیئت بدوخ رسـ                                     موضوع معرفى آقاخ/خانم

 ند یمطلع نما ن اداره رایا ،جه رأخ هیئتینت از دییفرما

 ضـبط در  و                         بـه منظـور اجـرا    تـاری                          عطف به نامه شماره                        ـ مدرسه            

 آموز پرونده دانش

 ه سوابق یگانى به انضمام كلیـ با

 
 ىبرگ رأ هنمون

 ون خاصیسیكم تاری                         ه رأخ صادره در جلس

لى یسـال تحصـ   كـه در                               به شماره شناسنامه                               فرزند آموز                              به دانش

                    دوره                  مدرسه                ه یى مدارس در پاراینامه اجنییآ راز نصاب مقرر د شتریباسن ب                         

 ل دهد یمقررات ادامه تحص ریسا تیشود با رعانام شده، اجازه داده مىخبت

 بود  گرخ نخواهدیتسرخ به د م ویقابل تعم ن رأخ موردخ بوده ویا

 شماره

 پرورشوموزشرئیس اداره آ         تاری 

 رونوشت:

                                 تاری                                      نامه شماره رویپ                                   پرورش استانوكل آموزشـ اداره

د ییفرما واهشمنداست دستورخ لفات ادارخ،دگى به تخیبه هیئت بدوخ رس                                / خانمموضوع معرفى آقاخ

 ند یمطلع نما ن اداره رایا جه رأخ هیئت،ینت از

                          تاری                      عطف به نامه شماره                ـ مدرسه                

 آموز پرونده دانش درضبط  و به منظور اجرا

 سوابق  هیگانى به انضمام كلیـ با



    411های تحصیلی    نامه رسیدگی به مشکالت پروندهنامه ـ شیوهآیین

 

 برگ رأى نمونه

 ون خاصیسیكم تاری                          رأخ صادره در جلسه

 لىیسـال تحصـ                        كـه در  به شماره شناسنامه                                فرزند آموز                                     به دانش

 در و اعالم شـده  مقررات مردود قبول بوده و برخالف                      مدرسه                   ه          یپا در                                         

آنكـه سـال    ایـ  و ل كنـد یه بـاالتر تحصـ  یـ پا ل دریـ صورت تما در شوداجازه داده مى است، نام شدهقبلى خبت هیپا همان

 لى اعالم شود یتحصوقفه  براخ وخ مذكور لىیتحص

 بود  گرخ نخواهدیتسرخ به د م ویقابل تعم ن رأخ موردخ بوده ویا

 شماره

 پرورشورئیس اداره آموزش        تاری 

 رونوشت:

                                              تـاری                          نامه شـماره  رویپ                               پرورش استانوكل آموزشـ اداره

د ییـ فرما است دسـتور  خواهشمند دگى به تخلفات ادارخ،یبه هیئت بدوخ رس                              موضوع معرفى آقاخ/خانم

 ند یمطلع نما ن اداره رایا جه رأخ هیئت،ینت از

ضـبط در   و              بـه منظـور اجـرا                 تـاری                عطف به نامه شماره                                     مدرسه       ـ 

 آموز پرونده دانش

 ه سوابق یگانى به انضمام كلیـ با

 
 برگ رأى هنمون

 ون خاصیسیكم تاری                          رأخ صادره در جلسه

 لىیتحصـ  درسـال  كـه                      به شماره شناسنامه                               فرزند                           آموز             به دانش

باه اخـر اشـت   در و اشـته دل اشـتغال  ی             بـه تحصـ                     مدرسه                                          هیپا در                             

اجـازه   ،اسـت  دهیـ نگرد                                                                دروس دخ درس/یـ تجد امتحان ن فوق به شركت دریمسئول

صدور  د،یدروس مربوط شركت نما ایامتحان درس               در            نوبت امتحانى در ل،یضمن ادامه تحص شودداده مى

 بود  خواهد مزبور امتحان ت دریلى به نامبرده منوط به كسب موفقیمدرك تحص اینوع گواهى  هر میو تسل

 بود  گرخ نخواهدیتسرخ به د م ویقابل تعم ن رأخ موردخ بوده ویا

 شماره

 پرورشورئیس اداره آموزش        تاری 

 رونوشت:

                                    تاری                                       نامه شماره رویپ                                  پرورش استانوكل آموزشـ اداره

 د ازییـ فرما است دستور خواهشمند دگى به تخلفات ادارخ،یبه هیئت بدوخ رس                         خانم موضوع معرفى آقاخ/

 ند یمطلع نما ن اداره رایا جه رأخ هیئت،ینت

پرونـده   ضبط در و نظور اجرام                به  تاری             عطف به نامه شماره                                              ـ مدرسه      

 آموز دانش

 ه سوابق یگانى به انضمام كلیـ با
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 برگ رأى هنمون

 خاصون یسیكم تاری                          رأخ صادره در جلسه

اجـراخ رأخ   ه دركـ                               به شماره شناسـنامه                               فرزند آموز                                    به دانش

 ایـ  موفـق بـه شـركت و                          دروس   درس/ امتحـان  در                    تاری                                        صادره به شماره 

ــو   ــاب قب ــره نص ــب نم ــنگرد یلكس ــتی ــى  ،ده اس ــازه داده م ــوداج ــ   ش ــه تحص ــمن ادام ــانى  در ل،یض ــت امتح  نوب

لى یا مـدرك تحصـ  یم هر نوع گواهى یصدور و تسل د یامتحان درس/ دروس مذكور شركت نما در                                         

 باشد ت مىیكسب موفق امتحان مربوط و به شركت دربه نامبرده منوط 

 بود  گرخ نخواهدیتسرخ به د م ویقابل تعم ن رأخ موردخ بوده ویا

 شماره

 پرورشورئیس اداره آموزش       تاری 

 رونوشت:

موضـوع          تاری                                                         نامه شماره رویپ                         پرورش استانوكل آموزشـ اداره

جـه  ینت د ازییـ فرما است دستور خواهشمند دگى به تخلفات ادارخ،یبه هیئت بدوخ رس                         خانم معرفى آقاخ/

 ند یمطلع نما ن اداره رایا رأخ هیئت،

پرونـده   ضـبط در  و                         به منظـور اجـرا   تاری               عطف به نامه شماره            ـ مدرسه                        

 آموز دانش

 ه سوابق یگانى به انضمام كلیـ با

 
 برگ رأى هنمون

 ون خاصیسیكم تاری                          رأخ صادره در جلسه

 و ازیـ نشیپ تیرعا بدون                              كه به شماره شناسنامه                    فرزند          آموز                       به دانش

ــرخالف ــررات بـ ــپا                                                       درس/دروس در مقـ ــه  ه                            یـ ــطه مدرسـ  دوره متوسـ

تغییر یا حـذف درس یـا دروس/ بـا     با شوداجازه داده مى ل داده است،یادامه تحص نام نموده وخبت                                      

 ل دهد یر مقررات ادامه تحصیت سایرعا وبعدی های انتخاب درس یا دروس قبلی در ترم

 بود  گرخ نخواهدیم وتسرخ به دین رأخ موردخ بوده وقابل تعمیا

 شماره

 پرورشورئیس اداره آموزش        تاری 

 رونوشت:

                                    تـاری                               نامـه شـماره   رویـ پ                                پرورش اسـتان وكل آموزشـ اداره

 اسـت دسـتور   خواهشـمند  دگى به تخلفـات ادارخ، یهیئت بدوخ رسبه                                       خانم /موضوع معرفى آقاخ

 ند یمطلع نما ن اداره رایا جه رأخ هیئت،ینت د ازییفرما

 ضـبط در  و                 بـه منظـور اجـرا                        تاری  عطف به نامه شماره                         ـ مدرسه                        

 آموز پرونده دانش

 ه سوابق یگانى به انضمام كلیـ با



    415های تحصیلی    نامه رسیدگی به مشکالت پروندهنامه ـ شیوهآیین

 

 

 برگ رأى هنمون

 ون خاصیسیكم تاری                          رأخ صادره در جلسه

 دوره سـال/  /سـال نـیم  در        كـه                  به شماره شناسـنامه                         فرزند                           آموز   به دانش

انتخـاب درس نمـوده    مجاز،رعایت حد برخالف مقررات بدون                              مدرسه                   لىیتحص سال ابستانىت

ل یمقررات ادامه تحصـ  ریت سایرعا و اضافیهای / بدون كسر واحداضافیهای با كسر واحد شوداست اجازه داده مى

 دهد 

 بود  گرخ نخواهدیتسرخ به د م ویتعم قابل ن رأخ موردخ بوده ویا

 شماره

 پرورشورئیس اداره آموزش       تاری 

 رونوشت:

                             تـاری                                      نامـه شـماره   رویـ پ                                 پرورش استانوكل آموزشـ اداره

 د ازییـ فرما است دستور خواهشمند دگى به تخلفات ادارخ،یبه هیئت بدوخ رس                         خانم معرفى آقاخ/ موضوع

 ند یمطلع نما اداره را نیا جه رأخ هیئت،ینت

 ضـبط در  و ظـور اجـرا                                بـه من  تاری                 عطف به نامه شماره                ـ مدرسه                        

 آموز پرونده دانش

 ه سوابق یگانى به انضمام كلیـ با

 
 برگ رأى هنمون

 ون خاصیسیكم تاری                          رأخ صادره در جلسه

 لىی                       كه در سـال تحصـ   به شماره شناسنامه                                   فرزند آموز                                  به دانش

برخالف مقررات بدون داشتن نمره نصاب قبولى  ل اشتغال داشته ویدوره متوسطه به تحص                       هیدر پا                

ن یل در اولـ یشود ضمن ادامه تحصجازه داده مىبه نامبرده اعالم قبولى شده است ا                  غیرنهایی دروس در درس/

ا یـ م هـر نـوع گـواهى    یتسـل  صـدور و  دروس مذكور شركت كند  ایامتحان درس  ن نوبت امتحان رسمى دریاول /فرصت

 ت در امتحان مزبور خواهد بود یلى براخ نامبرده منوط به كسب موفقیمدرك تحص

 بود  نخواهد گرخیم و تسرخ به دیقابل تعم ن رأخ موردخ بوده ویا

 شماره

 پرورشورئیس اداره آموزش      تاری 

 رونوشت:

موضـوع   تـاری                              نامـه شـماره                               رویـ پ                         پرورش اسـتان وـ سازمان آموزش

جـه  ینت د ازییـ فرما است دستور به تخلفات ادارخ، خواهشمند دگىیبه هیئت بدوخ رس                         معرفى آقاخ/ خانم

 ند یمطلع نما ن اداره رایا رأخ هیئت،

 آموز پرونده دانش ضبط در و     به منظور اجرا               تاری  عطف به نامه شماره                   ـ مدرسه                

 ه سوابق یگانى به انضمام كلیـ با
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 برگ رأى هوننم

 ون خاصیسیكم تاری                          رأخ صادره در جلسه

 هیـ در پا             لىی                               كـه در سـال تحصـ    به شـماره شناسـنامه            فرزند                   آموزبه دانش

رغـم داشـتن نمـره نصـاب قبـولى در درس/      برخالف مقررات علـى  ه ول اشتغال داشتیدوره متوسطه به تحص                   

/ پـذیرش نمـره   حذف نمره قبلـی شود با به نامبرده اعالم مردودخ شده است اجازه داده مى خ              نهایی  ریغ دروس

 ل دهد یر مقررات ادامه تحصیت سایو رعا قبل

 بود  نخواهد گرخیم و تسرخ به دیقابل تعم ن رأخ موردخ بوده ویا

 شماره

 پرورشورئیس اداره آموزش      تاری 

 رونوشت:

موضـوع   تـاری                              نامـه شـماره                               رویـ پ                         پرورش اسـتان وـ سازمان آموزش

جـه  ینت د ازییـ فرما است دستور خواهشمند به تخلفات ادارخ، دگىیبه هیئت بدوخ رس                         خانم معرفى آقاخ/

 ند یمطلع نما ن اداره رایا رأخ هیئت،

 آموز پرونده دانش ضبط در و            به منظور اجرا       تاری  عطف به نامه شماره                   ـ مدرسه                

 ه سوابق یگانى به انضمام كلیـ با

 
 برگ رأى هنمون

 ون خاصیسیكم تاری                          رأخ صادره در جلسه

 متوسـطه  دوره          هیدر پا      لىی              كه در سال تحص به شماره شناسنامه           فرزند آموز              به دانش

 

برخالف مقررات نسبت بـه انتخـاب                                                                  ل اشتغال داشته ویبه تحص 

 شوداقدام كرده است اجازه داده مى                   مجدد درس /دروس

 ل دهد یر مقررات ادامه تحصیت سایرعا و

 بود  گرخ نخواهدیم و تسرخ به دیقابل تعم ن رأخ موردخ بوده ویا

 هشمار

 پرورشورئیس اداره آموزش      تاری 

 رونوشت:

موضـوع   تـاری                              نامـه شـماره                               رویـ پ                         پرورش استانوآموزش كلادارهـ 

 د ازییـ فرما اسـت دسـتور   خواهشـمند  ه تخلفات ادارخ،ب دگىیبه هیئت بدوخ رس                                  خانم معرفى آقاخ/

 ند ینما مطلع اداره را نیا جه رأخ هیئت،ینت

 آموز پرونده دانش ضبط در و     به منظور اجرا              تاری  عطف به نامه شماره                   ـ مدرسه                

 ه سوابق یگانى به انضمام كلیـ با

 با حذف درس یا دروس انتخابی   

 بدون حذف درس یا دروس انتخابی  



    417های تحصیلی    نامه رسیدگی به مشکالت پروندهنامه ـ شیوهآیین

 

أىبرگ ر نمونه  

 ون خاصیسیكم تاری                          رأخ صادره در جلسه

برخالف مقررات بـا سـن                           كه به شماره شناسنامه                        فرزند آموز                                  به دانش
ر مقررات ادامـه  یت سایبا رعا شوداست اجازه داده مى نام شده      خبت              كمتر از سن مجاز در دبیرستان بزرگساالن

 ل دهد یتحص

 بود  گرخ نخواهدیم و تسرخ به دیقابل تعم ن رأخ موردخ بوده ویا

 شماره
 پرورشورئیس اداره آموزش     تاری 

 رونوشت:

ــوزشاداره - ــل آمـ ــتانوكـ ــرورش اسـ ــپ                                           پـ ــماره رویـ ــه شـ ــاری                             نامـ تـ
بـه تخلفـات    دگىیبه هیئت بدوخ رس                         خانم معرفى آقاخ/                                                       موضوع                  
 ند یمطلع نما ن اداره رایا جه رأخ هیئت،ینت د ازییفرما است دستور خواهشمند ادارخ،

 آموز پرونده دانش ضبط در و               به منظور اجرا تاری              عطف به نامه شماره          ـ مدرسه                

 ه سوابق یگانى به انضمام كلیـ با

 
 برگ رأى هنمون

 ون خاصیسی                 كم       تاری  رأخ صادره در جلسه

 لىی                       كـه در سـال تحصـ    به شماره شناسنامه                        فرزند                          آموز                 به دانش

 ورود بـه رشـته  ط رایشـ  قبـل از احـراز   داشـته و  ل اشـتغال یدوره متوسطه به تحصـ                                   هیدر پا                

  شودمی تخصصى رشته مذكور اقدام كرده است اجازه داده دروس سبت به انتخاب درس/       ن                   

  و رعایت سایر مقررات ادامه تحصیل دهد                                                                

 
 بود  گرخ نخواهدیم و تسرخ به دیقابل تعم دخ بوده ون رأخ موریا

 شماره

 پرورشورئیس اداره آموزش        تاری 

 رونوشت:

موضـوع معرفـى    تـاری                                                  نامـه شـماره         رویپ                  پرورش استانوآموزش كلاداره

جـه رأخ  ینت د ازییـ فرما اسـت دسـتور   خواهشـمند  به تخلفات ادارخ، دگىیبه هیئت بدوخ رس                         خانم آقاخ/

 ند یمطلع نما ن اداره رایا هیئت،

 آموز پرونده دانش ضبط در و         به منظور اجرا          تاری  عطف به نامه شماره                   ـ مدرسه                

 ه سوابق یبه انضمام كلگانى یـ با

♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦

 با حذف درس یا دروس انتخابی   

 بدون حذف درس یا دروس انتخابی  
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 آموزاننامه هدایت تحصیلی دانشآیین
 22/2/7020تاریخ  73220/723شماره ابالغ  ـ 22/72/7022تاریخ  227 مصوب جلسه

 مقدمه 
 یجمهـور  یملـ  یو برنامـه درسـ   1ن آمـوزش و پـرورش  یادیمفاد سند تحول بن یدر راستا

و رشد  ییدر شناسا یلیو مشاوره تحص ییو نقش راهنمات، ضرورت ینظر به اهم و2رانیا یاسالم
نده كشـور و  یاز حال و آیآموزان، متناسب با ندانشهای رغبت ها وییهمه جانبه استعدادها، توانا

شـود و  می از دوره ابتدایی آغاز خود كه یلیانتخاب آگاهانه رشته تحصبرای  آنان یسازنیز آماده

به شرح « آموزاندانش یلیت تحصینامه هدانییآ»تمرار دارد، ان دوره دوم متوسطه اسیتا پا
 رسد :یب میر به تصویز

 ف   یتعر -1ماده

آموزان، تـا ضـمن آشـنایی بـا اسـتعدادها،      و مشاوره به دانش ییند ارائه خدمات راهنمارایف

مشاغل  ، حِرَف ویلیتحصهای ها و رشتهخویش، شاخه یتیشخصهای یژگیها و وییتواناعالیق، 

مناسـب   یلیمورد نیاز جامعه را بشناسند و بر اساس آن، به صورت آگاهانه شاخه و رشـته تحصـ  

 خود را انتخاب كنند 

 اهداف   -2ماده

 آموزان،دانش یتیشخصهای یژگیو و، عالقه ییاستعداد، تواناو شناساندن  ییشناسا -1 

 آموزان،دانش ایحرفهو  یشغل ندهیر آیو مس یلیآگاهانه رشته تحصكمک به انتخاب -2

، براساس یلیتحصهای ها و رشتهآموزان به شاخهدانش متوازن كمک به هدایت -0

 كشور های توسعهای استیس

                                                                                                                                              
شـده آن در همـه   زیمـورد نیـاز جامعـه و تعلـیم متناسـب و برنامـه ریـ       های گسترش و تنوع دادن به حِرَف و مهارت 1

 (1 -6) راهكار آموزان همه دانشبرای  تحصیلی وهای دوره

ـ  رشته یآموزان به سوت دانشیبه منظور هدا یابیو استعداد یلیتحصتیو استقرار نظام جامع هدا یطراح - ف و رَهـا وحِ

 (21-0) راهكارآنان  ییو توانا یمندنده كشور متناسب با استعدادها، عالقهیاز حال و آیمورد نهای مهارت
ان یـ در پا یلیاست  انتخاب شاخه و رشـته تحصـ   یالزام یلیتحصهای در همه دوره یتیو ترب یلیتحصتیمشاوره و هدا 2

 (10-3رد ) بند یگیصورت م یلین دوره تحصیدر طول ا یتیو ترب یج عملكرد درسیو بر اساس نتا یدوره آموزش عموم

 ین دوره دارایـ اهـای  ک از شـاخه یـ و كاردانش اسـت؛ هـر   ای حرفهو  ی، فنیه شاخه نظرس یدوره متوسطه دوم دارا -

 (10-6شود ) بندمی نییآن تع یزمان و امكان اجرا یاز جامعه، اقتضایخواهد بود كه تنوع آنها بر اساس نهایی رشته
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 ها و عوامل  مالك -3ماده

ر انجـام  یـ هـا و عوامـل ز  براساس مـالك  یلیتحصهای آموزان به شاخه و رشتهت دانشیهدا

 شود :یم

ها و ن شاخهیآموز از بدانش یبندتیتوجه به انتخاب و اولو :آموزنظر دانش -1

 درصد از كل امتیاز  13زان یمورد نظر در دوره متوسطه، به م یلیتحصهای رشته

آموزان در تمام دروس دوره اول نمرات دانش یبررس : یلیج عملكرد تحصینتا -2

 میزان، به تحصیلیهای ا و گروههک از آنها در رشتهیهر  یب اختصاصرایمتوسطه، با ض

 درصد از كل امتیاز 03

ت و یاستعداد، رغبت، شخصهای نتایج آزمون: ایهمشاورهای ج آزمونینتا -3

 درصد از كل امتیاز 03زان یدانش آموزان، به م یشغل ـ یلیتحصهای ارزش

ن ییدر تع توجه به نظر معلمان تمام دروس دوره اول متوسطه نظر معلمان : -4

 درصد از كل امتیاز13زان یآموزان، به مدانش یلیانتخاب شاخه و رشته تحصهای تیاولو

بندی رشته فرزند خود، به  ن در انتخاب و اولویتیدریافت نظر والد ن :ینظر والد -5

 درصد از كل امتیاز 3زان یم

ج یه، نتای و متوسطیدوره ابتدا یلیعملكرد تحص یتخصص یبررسنظر مشاور :  -6

ن آنان و توجه یآموزان و والدها، نتایج عملكرد تحصیلی، مصاحبه و مشاوره با دانشآزمون

 درصد از كل امتیاز 13زان یكسب شده، به م 1تیبه نمره هو

، متناسـب بـا امكانـات    یلیتحصـ هـای  ها و رشـته ع متوازن شاخهیبا توجه به ضرورت توز -1تبصره

نـام  ، خبـت یو كشـور  یای، اسـتان سـطوح مختلـف منطقـه    در یشـغل های ازیآموزشی و ن

امنـایی و خـاص از قبیـل    دولتـی، هیئـت  اعم از دولتـی، غیـر  آموزان در همه مدارسدانش

هـا  آزاد و    در شاخهدولتی، وابسته، داوطلباندرخشان، استثنایی، شاهد، نمونههایاستعداد

اعالم شـده  های ه و در چارچوب سیاستنام، بر اساس مفاد این آیینیلیتحصهای و رشته

 شود   یاز كسب شده، انجام میاز سوی آموزش و پرورش و با اولویت امت

ا در یـ ، ناقص بوده یآموزدانش یلیل موجه، سوابق و عملكرد تحصیچنانچه بنا به دال -2تبصره

 مالك عمل خواهد بود   یو یه قبلینباشد، سوابق و عملكرد پادسترس 

                                                                                                                                              
تحصیلی در پیشنهاد اولویت شاخه، هدایت های درصد تمامی مالك 63نمره هویت، میزان تطابق و همبستگی حداقل 1 

 باشد می آموزانگروه و رشته تحصیلی به دانش
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 نامه ریزی و اجرا  بر -4ماده

آمـوزان،  دانـش  یلیتحصـ  تیند هـدا رایف رایاج و نظارت بریریزی، هماهنگبه منظور برنامه

 تحصـیلی، هـای  هـا و رشـته  مصوب توسـعه متـوازن شـاخه   های یمشها و خطاستیمبتنی بر س

شـود   مـی  در سـطح وزارت آمـوزش و پـرورش تشـكیل     «یلیت تحصیهدا یزیربرنامه رایشو» 

 شود ظایف و تركیب اعضای این شورا، توسط وزیر آموزش و پرورش تعیین و ابالغ میو

كـه از سـوی    یلیتحصـ های ها و رشتهتوسعه متوازن شاخههای یمشها و خطاستیس -تبصره

عالی آمـوزش و پـرورش    رایشو شود، به تصویبوزارت آموزش و پرورش پیشنهاد می

 رسد می

   یلیت تحصیزمان هدا -5ماده

آغـاز و بـا    ییاز دوره ابتـدا ای هل پرونده مشـاور یبا تشك یندرایبه صورت ف یلیت تحصیهدا

ابـد، لكـن   ییان دوره دوم متوسطه، ادامه میو تربیتی تا پا یای، آموزشمشاورههای انجام مداخله

در آمـوزان  ، هـدایت تحصـیلی دانـش   یابیو استعداد یلیت تحصینظام جامع هدا تا زمان استقرار

 رد یپذیان پایه نهم صورت میپا

سـال، نظـام جـامع    وزارت آموزش و پرورش موظف است حـداكثر ظـرف مـدت یـک     -1تبصره

عـالی آمـوزش و   راییابی را طراحی كند و بـه تصـویب شـو   هدایت تحصیلی و استعداد

 پرورش برساند   

مسئول خبـت   تأییدآموزان صادر و پس از همه دانشبرای  ،یلیتحصتیبر  هدانمون -2تبصره

خـرداد و  هـای  قبـولی بـرای   رماه همـان سـال  یمه تیر مدرسه تا نینمرات، مشاور و مد

آمـوز قـرار   ار دانشیشهریور، در اختهای قبولیبرای  ماه،همزمان با اعالم نتایج شهریور

 رد یگیم

و  ایرفـه حو  یفنهای و در شاخه« یلیرشته تحص»، به یآموزان در شاخه نظردانش -3تبصره

هـای  شـوند  انتخـاب رشـته در شـاخه    یت مـ یهـدا « زمینـه تحصـیلی  »دانش، بـه  كار

خواهد بود كه وزارت آموزش و پـرورش   اینامهشیوهاساس كاردانش بر و ایحرفهویفن

 كند   یه و ابالغ میته

   یلیت تحصیت هدایمسئول - 6ماده

 تیآموزان، بر عهـده مشـاور و مسـئول   دانش یلیتحصتیریزی و هداند برنامهرایمسئولیت ف

ـــــر مدرسـه اسـت و    ینمون بر  مربوط، بر عهده مدنهایی  تأییدآن و  راینظارت بر حسن اج

 باشند یبا آنان م یمدرسه ملزم به همكار یو پرورش یهمه كاركنان آموزش
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 تغییر شاخه یا رشته تحصیلی  - 7ماده

هم بالمـانع اسـت  ضـوابط و مقـررات آن بـه      تغییر شاخه و رشته تحصیلی در پایان پایه د 

 رسد عالی آموزش و پرورش می رایتحصیلی شوها و مقرراتتصویب كمیسیون اساسنامه

 ی  راینامه اجشیوه – 8ماده 

هـدایت تحصـیلی، نظـر    هـای  بـر  نامه، مشتمل بر تهیـه نمـون  نیین آیا یراینامه اجوهیش

تعیین اختصاص مشاور واجد صالحیت به مـدارس بـر   آموزان، معلمان، والدین و خواهی از دانش

ماه پس از تصـویب ایـن آیـین     2سایر موارد، حداكثر ظرف مدت  مصوب وهای اساس استاندارد

 شود  ر آموزش و پرورش ابالغ مییوز ین و با امضاینامه، تدو

 ند اجرا    رایگزارش ف -9ماده

نامه را به صـورت دو  این آیین رایوزارت آموزش و پرورش موظف است گزارش ارزشیابی اج

 عالی آموزش و پرورش ارائه دهد رایساالنه به شو

 قوانین مغایر   -11ماده

 شود نامه، سایر قوانین و مقررات مغایر لغو میبا تصویب این آیین

♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦ 
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 )روزانه(نامه آموزشی دوره دوم متوسطهآیین

28/7/7020تاریخ 72782/723الغ شماره اب ـ 77/0/7020تاریخ  202 مصوب جلسه  

هـای  نامه آموزشی دوره دوم متوسطه بـا اعمـال تغییـرات در برخـی از مـواد و تبصـره      آیین
 666، مصـوب جلسـه   )واحـدی  –نامـه آموزشـی دوره سـه سـاله متوسـطه روزانـه )سـالی       آیین
ری  مـذكور، تـا   رایشـو  636و اصـالحیه جلسـه    0/6/1063پرورش، تاری  وعالی آموزشرایشو
پرورش و مطابق با تغییـرات سـاختار   و، همسو با مفاد سند تحول بنیادین آموزش32/12/1023

 ها و ساختار زیر تهیه و تدوین شده است نظام جدید آموزشی، با هدف

 ارتساخ و ها، اصولـ هدف اول فصل

 هدف كلی -1ماده

تقویـت و  بـرای   انونی و حقـوقی قـ های و بستر الزم امكانات و ها، زمینهطرایش آوردن فراهم
 آمـوزان، توسـعه  گانـه تربیتـی دانـش   شـش هـای  ند تعلیم و تربیت در ساحترایسازی فنهادینه

هـای  ازیـ ن بـا  تناسبم ،تیفیكی ارتقا( و كاردانش ، ایحرفه و یفن ،ینظراین دوره )های آموزش
ـ  تناسب تیرعا و مناطق ییایجغراف اتیمقتض به توجه با ،كشور یفرهنگ و یاجتماع ،یاقتصاد  نیب
 :زیر اصول براساس ،آموزانانشد تییجنسهای و ویژگی یسنط رایش و ازهاین ،یآموزش یمحتوا

 ؛یزندگهای مهارت آداب و تیتقو و ینید تیترب و هیكتز امر بر دیأكت الف(
 و افراد استعداد و عالقه و كشورهای ازین برحسب و اشتغال، یآموزمهارت توسعه (ب
های شرفتیپ به توجه با ،طیمح امكانات وط رایش اساس بر ،یعالآموزش در لیتحص ادامه
 ؛یفن و یعلم

 ؛ ایحرفه و یفنهای آموزش منزلت ی وفیك سطح ارتقای و تیكم شیافزا (ج

خارج از مدرسه، با های ندهی آموزشمتوسطه و ساماهای توسعه و تقویت آموزش (د
ها و فراهم آوردن زمینه استفاده حداكثری از مشاركت، امكانات و منابع سایر سازمان

 ها دستگاه

 ساختار -2ماده

 «متوسـطه  نظـام » اختصـار  به ،نامهنییآ نیا در كه متوسطه دوره دوم پرورشوآموزش نظام

بـه شـرح   «كـاردانش »و «  ایحرفـه  و یفن» ،«ینظر» یلیتحص هشاخ سه رای، داشودیم دهینام

 زیراست:
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 علوم و اتیادب » ،»کیزیف ـ یاضیر» رشته 4 بر مشتمل، ینظر متوسطه شاخه -الف

 شاخه نیا به مربوط كه مدارس« یاسالم معارف و علوم»و  «یتجرب علوم» ،«یانسان

  دنشویم دهینام «دبیرستان»

فنی و  هنرستان» شاخه نیا به مربوط كه مدارس ایحرفه و یفن متوسطه شاخه -ب

 د نشویم دهینام «ایحرفه

 «كاردانش هنرستان» شاخه نیا به مربوطكه مدارس  كاردانش متوسطه شاخه -ج

 دنشویم دهینام

 یلیتحصهای شاخههای هدف

 ری:نظ شاخههای ( هدفالف

 تربیتی،های ، شناسایی و تقویت شایستگییعموم دانش و فرهنگ سطح یاعتال ـ1

 دستیابی به زندگی مناسب؛برای  آموزاندانش یاجتماع و یاسیس نشیب ،یاخالق فضائل

 به آنان تیهدابرای  مساعد نهیزم جادیا و آموزاندانش عالقه و استعداد بهتر شناخت ـ2

 ؛بمناس یلیتحصهای ریمس

  یعال آموزش در لیتحص ادامهبرای  آموزاندانش ینسب یآمادگ ایجاد ـ0

 : ایحرفه و فنی شاخههای هدف (ب

 تربیتی،های ، شناسایی و تقویت شایستگییعموم دانش و فرهنگ سطح یاعتال ـ1

 زندگی مناسب؛ دستیابی بهبرای  آموزاندانش یاجتماع و یاسیس نشیب ،یاخالق فضائل

كسب برای  مناسب نهیزم جادیا و آموزاندانش عالقه و استعداد بهتر شناخت ـ2

 د؛یمف اشتغال سمت به آنان تیهدا الزم وهای ها و مهارتتوانمندی

 ـ یعلمهای رشته در لیتحص ادامه اشتغال وبرای  آموزاندانش ینسب یآمادگ ایجاد ـ0

 .یكاربرد

 :كاردانش شاخههای ( هدفج

 تربیتی،های تقویت شایستگی ، شناسایی ویعموم دانش و فرهنگ سطح یاعتال ـ1

 دستیابی به زندگی مناسب؛برای  آموزاندانش یاجتماع و یاسیس نشیب ،یاخالق فضائل

اشتغال برای  ،یستسرپر و یاستادكار ،ماهر ماهر،مهین سطوح در یانسان یروین تیترب ـ2

 منطقه و جامعه؛های ، متناسب با نیازخدمات و یكشاورز ،صنعتهای بخشدر 

 خاصهای رشته در لیتحص ادامه اشتغال وبرای  آموزاندانش ینسب یآمادگ ایجاد ـ0

  یكاربردـ  یعلم
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 درسی و طول مدت تحصیلهای واحد -فصل دوم

 :زیر استهای ویژگی رایتوسطه، سالی واحدی و داآموزش دوره دوم م -3ماده

شود  تحصیلی انجام می طور پیوسته، در طول سالند آموزش هر درس بهرایف -الف

در طول یک نوبت )اول یا دوم(  ایحرفهشاخه فنی و های آموزش بعضی از درس

ها یل درسشود، مشروط بر آنكه برنامه این قبصورت مستقل ارائه و ارزشیابی میبه

دانش، آموزش برخی از صورت زوج و در دو نوبت متوالی تنظیم شود  در شاخه كاربه

رسد و تحصیلی به پایان می مهارتی( در طول سالهای مهارتی )درسهای استاندارد

 شود ارزشیابی آن تا یک ماه پس از پایان آموزش یا حداكثر تا پایان آن نوبت انجام می

گیری، براساس تعداد ت آموزش و میزان تأخیر هر درس در معدلمحتوا، ساعا -ب

 شود آن درس مشخص میهای واحد

دوره دوم متوسطه مستقل است و قبولی یا مردودی های ارزشیابی هر یک از درس –ج

 ها ندارد در هر درس تأخیری بر سایر درس

 درسـی موردنیـاز  هـای  دسال و تعداد واحـ  0مدت دوره آموزش در دوره دوم متوسطه  -4ماده

 واحد است  26اتمام این دوره و اخذ دیپلم، حداقل برای 

سـاعت آمـوزش در هفتـه    تحصیلی، معـادل یـک   هر واحد درس نظری در طول سال -1تبصره

برابر ساعت آمـوزش یـک    4تا  3/1است  ساعت آموزش هر واحد درس عملی، معادل 

ش هر واحـد درس نظـری و عملـی    واحد درس نظری، قابل افزایش است  ساعات آموز

كـه سـازمان    اینامـه شـیوه برابـر   برابـر مفـاد ایـن مـاده،     3/1در مدارس استثنایی تـا  

 كند، قابل افزایش است پرورش استثنایی ابالغ میوآموزش

، بـا  «یدر مـدارس عـاد   یقـ یآمـوزان تلف دانش»و « ییمدارس استثنا»آموزان دانش -2 تبصره

 توانند در مدارس روزانه ادامه تحصیل دهند سال می 3ط، تا رایرعایت سایر ش

بـرای   توانـد جـوان، مـی   پژوهـان درخشـان و دانـش  هـای  استعداد مركز ملّی پرورش -3تبصره

های ارزشیابیدر ارائه كند   «ایتوسعهمحتوای »درسی، های سازی محتوای برنامهغنی

 هنمـره از نمـر   3ستمر و حـداكثر  م ارزشیابی هنمره از نمر 3نوبت اول و دوم، حداكثر 

 یابد اختصاص میای هاز امتحانات نهایی(، به محتوای توسع )غیر پایانی ابییارزش

شود  تحصیلی محسوب میماه سال بعد یک سال از اول مهرماه هر سال تا آخر شهریور -5ماده

یابـد و  امه مـی ماه سال بعد اددوره آموزش از اول مهرماه هر سال آغاز و تا پایان خرداد

 .شودامتحانات پایانی نوبت دوم در خردادماه برگزار می
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مهـارت  هـای  انی آن دسـته از اسـتاندارد  یپا یابیل آموزش مهارت و ارزشیارائه و تكم -1تبصره

مـاه بـه اتمـام    هـا تـا پایـان خـرداد    آنمهارتی( كه آموزش های شاخه كاردانش )درس

 گان بالمانع است رایصورت ، بهیلیسال تحص ورماه همانیان شهریرسد، تا پانمی

در شـاخه كـاردانش از    یو درس كـارورز  ایحرفـه درس كارآموزی در شاخه فنـی و   -2تبصره

نامـه ابالغـی   پایه دوازدهم، بر اساس شـیوه  یلیتابستان پایه یازدهم تا پایان سال تحص

 شود معاونت آموزش متوسطه، ارائه و اجرا می

آمـوز  درسی هر پایه، برابر جداول مربوط، بـه دانـش  های حصیلی تمام واحدتدر هر سال -6ماده

 شود ارائه می

یـازدهم و دوازدهـم، محسـوب    هـای  پایـه هـای  نیـاز، درس پایه دهم پـیش های درس -1تبصره

 باشد ها، در پایه یازدهم، پیش نیاز پایه دوازدهم میشود  برخی از درسنمی

پایـه دوازدهـم باشـد،    های نیاز درسازدهم پیشیباقیمانده از پایه  هایچنانچه درس -2تبصره

نیـاز، بـه همـراه    ها را با رعایت ضـوابط پـیش  آموزان پایه دوازدهم باید این درسدانش

 واحد انتخاب كنند  07پایه دوازدهم، برابر مقررات و حداكثر تا سقف های درس سایر

هـای  نیاز نمره نصاب قبولی )در رشـته الً از درس پیشآموز پایه دوازدهم كه قبدانش -3تبصره

برابـر مقـررات    ایحرفـه شـاخه فنـی و   هـای  و در رشـته  7شاخه نظری حداقل نمـره  

نیـاز و اصـلی بـه صـورت     پـیش هـای  مربوط( كسب كرده باشد، مجاز به انتخاب درس

 نیاز، خواهد بود پیشهای اصلی مقدم بر درسهای همزمان، یا درس

پایه دوازدهـم نباشـد،   های نیاز درسازدهم پیشیباقیمانده از پایه های چنانچه درس -4رهتبص

 شود ورماه( سال دوازدهم موكول میی)شهر یها به دوره تابستانانتخاب این درس

 7ازدهم موفق به كسب حـداقل نمـره   یآموزان پایه دوازدهم روزانه كه در پایه دانش -5تبصره

هـای  اند یا به دلیـل انطبـاق نداشـتن سـاعات ارائـه درس     نیاز نشدهیشپهای در درس

ازدهم را یـ پایـه  هـای  نیاز و اصلی در برنامه هفتگی مدارس، امكان انتخـاب درس پیش

تواننـد  آنان مقدور نیست، میبرای  دیگر نیزهای اند و تشكیل كالس در فرصتنداشته

مجـاز، آن  هـای  ط، از جمله سـقف واحـد  مدرسه و رعایت سایر ضواب رایبا موافقت شو

نیاز دروس پایه دوازدهـم هسـتند، انتخـاب    ازدهم را كه پیشیپایه های دسته از درس

ها شركت كنند  در ایـن صـورت نمـرات    كرده و در امتحانات نوبت اول و دوم آن درس

، هـا پایانی هر نوبت به عنوان نمرات مستمر آن نوبت نیز منظور و هماننـد سـایر درس  

 ، اعالم نتیجه خواهد شد 43برابر ماده 
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یـا چنـد    یـک  در آموزان،دانش از ماه، تعدادیخرداد امتحانات برگزاری از پس چنانچه -7ماده

آنان برای  ریت موارد زیبا رعا یتابستان نكنند، دوره را كسب قبولیط رایش درسی، ماده

ن و یوپرورش تـدو رت آموزشوزا ین ماده از سویا یراینامه اجوهیبرگزار خواهد شد  ش

 شود یابالغ م

هفتـه اسـت و امتحانـات ایـن دوره، در نوبـت       6 مدت به دوره این در آموزشی برنامه -1تبصره

 شود ماه برگزار میشهریور

هـای  واحـد از درس  03آمـوزان دوره تابسـتانی مجـاز خواهنـد بـود حـداكثر       دانـش  -2تبصره

( را یرحضـور یبـه صـورت غ   یو مـابق  یحضـور  واحد به صورت 13مانده )حداكثر یباق

هــایی اســت كــه ت بــا درسیــ، اولویحضــورهــای انتخــاب كننــد  در انتخــاب واحــد

از و یـ نشیپـ هـای  اند  انتخـاب همزمـان درس  ها را انتخاب نكردهآموزان قبالً آندانش

ــاالتر( یاصــل ــه ب ــرای  )دروس پای ــشب ــوزان پادان ــآم  یه دوازدهــم در دوره تابســتانی

 و ضوابط بالمانع است ط رایش ریت سایورماه( با رعایر)شه

برابـر سـاعات    0 یدر دوره تابسـتان  یو عمل ینظرهای درس یساعات آموزش هفتگ -3تبصره

 است  یلیها در طول سال تحصآن درس یآموزش هفتگ

آن  یل خواهـد شـد و برگـزار   یالمقدور در مدارس مربوط، تشـك یحت، یتابستان دوره -4تبصره

ا یـ ه یـ پـرورش ناح وادارات آمـوزش  یقبل یو هماهنگ یزیرصورت متمركز و با برنامههب

 ا چند مدرسه بالمانع است یک یمنطقه در 

كسـب   یهایی كه نمـره قبـول  دهم، یازدهم و دوازدهم در درسهای آموزان پایهدانش -5تبصره

ن یـ انی ایر امتحانات پاد یدوره تابستانهای توانند بدون شركت در كالسیاند، منكرده

 شود، شركت كنند یماه برگزار موریدوره كه در شهر

و  ایحرفـه و  یفنـی، در شـاخه فنـ   فنی و غیـر های شایستگیهای ارائه خوشه درس -6تبصره

پایــه  ی( در شــاخه كــاردانش در دوره تابســتانیمهــارتهــای اسـتاندارد مهــارت )درس 

هـا، ادارات  ن درسیت ایكن با توجه به ماهیل مجاز نیست، یصورت حضوردوازدهم، به

پـرورش  ووزارت آموزش یكه از سو یتوانند براساس ضوابطیپرورش مناطق موآموزش

 ل دهند یتشك یتیآموزان، دوره فشرده تقودانشبرای  شود،یاعالم م

 یـازدهم را در  دهم وهای پایه از باقیماندههای درس توانندمی پایه یازدهم آموزاندانش -8ماده

 كنند  شركت مربوط دروس آزمون در و كرده پایه یازدهم انتخاب یتابستان دوره
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تحصـیلی )شـهریورماه( موفـق بـه     آموزان پایه دوازدهم چنانچـه در پایـان سـال   دانش -9 ماده

واحـد از   03تواننـد حـداكثر   متوسـطه نشـوند، مـی    دورههای گذراندن برخی از درس

مـاه شـركت   را به صورت غیرحضوری انتخـاب و در امتحانـات دی   باقیماندههای درس

 كنند 

مـاه همـان سـال مـدارس     آموزان بخواهنـد در امتحانـات دی  چنانچه این قبیل دانش -1تبصره

روزانه شركت كنند، در فاصله زمانی موضوع این ماده از معافیـت تحصـیلی برخـوردار    

مـاه سـال بعـد قابـل افـزایش      ان دیآنان تا پایبرای  خواهند بود و طول سال تحصیلی

 است 

توانند بالفاصـله پـس از دوره تابسـتانی بـا رعایـت      آموزان مشمول این ماده میدانش -2تبصره

نـام كـرده و ادامـه تحصـیل     راه دور خبـت از مقررات، در مدارس بزرگساالن یا آموزش 

 دهند 

ماه، موفـق بـه   امتحانات دی آموزان موضوع این ماده، پس از شركت درچنانچه دانش -3تبصره

ها نشده باشند، مجاز به ادامه تحصیل در مدارس روزانه نیسـتند   گذراندن برخی درس

دور از راه  آموزش توانند برابر مقررات در مدارس بزرگساالن، مدارسمی در این صورت

 نام كرده و ادامه تحصیل دهند صورت داوطلب آزاد خبتیا به

ای، دوره بزرگساالن و امتحانات داوطلـب آزاد، طبـق ضـوابطی    فنی و حرفه در شاخه -4تبصره

آموزانی آن عده از دانشبرای  شود، صرفاًكه از سوی معاونت آموزش متوسطه ابالغ می

 شود اند، برگزار میروزانه را از دست داده تحصیل در دورهط رایش كه

باشـند، مجـدداً    ه قبـولی كسـب كـرده   هـایی نمـر  آموزانی كه در درس یا درسدانش -11 ماده

 ها را انتخاب كنند توانند آن درس یا درسنمی

شـاخه نظـری در هـر     یو پرورشـ  یآموزشـ های آموزان در برنامهساعات حضور دانش -11 ماده

ان یـ شـروع تـا پا   یآموزان موظفند در فاصله زمانساعت است و دانش 03هفته حداقل 

 سه حضور داشته باشند برنامه آموزش روزانه، در مدر

و كاردانش بر اساس برنامـه   ایحرفهو  یآموزان شاخه فندانش یساعات برنامه هفتگ –1تبصره 

 ساعت خواهد بود  43مصوب هر رشته حداكثر تا 

م یسـاعت تنظـ   6سـاعت و حـداكثر    6هـر روز حـداقل   برای  مدارس یبرنامه هفتگ -2تبصره 

 شود یم
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 42 تـا  درخشـان هـای  اسـتعداد  مـدارس  آموزاندانش هفتگی امهبرن ساعات افزایش -3 تبصره

 است  بالمانع ساعت

ــب و مــنظم حضــور -12مــاده  در تمــام ایــام درس، كــالس و مدرســه در آمــوزاندانــش مرتّ

 برابـر  آموزان غایـب، دانش با  است باشد، الزامیمی دایر رسماً مدرسه تحصیلی كهسال

 شد  خواهد مدارس، رفتار یرایاجنامه آیین در مندرج مقررات انضباطی

مـورد، برابـر    حسـب  آمـوزانی كـه  دانـش  ای،حرفـه  و فنـی  و كـاردانش هـای  شاخه در -تبصره

 و كـارورزی  آمـوزی، مهـارت بـرای   ابالغـی، از سـوی مـدیران مـدارس،    هـای  نامهشیوه

مـاده   ایـن  مفـاد  به رعایـت  ملزم شوند،می مدرسه معرفی از خارج مراكز كارآموزی به

 اهند بود خو

عـالی  رایمصـوبات شـو   برابر آموزان،دانش پرورشیوخاص آموزشی موارد به رسیدگی -13ماده

 بود  خواهد پرورشوآموزش

ویژه از گذراندن بخش عملی درس آمادگی دفاعی معافند، در های آموزان با نیازدانش -14ماده

 ظور خواهد شد این صورت نمره بخش نظری آنان به عنوان نمره این درس، من

 آموزاننام و انتقال دانشمقررات ثبت -فصل سوم

نـام  ریـزی، سـازماندهی، نظـارت و ارزشـیابی امـور مربـوط بـه خبـت        به منظور برنامـه  -15ماده

پرورش و منـاطق و  ونام در ادارات كل آموزشآموزان، همه ساله قبل از آغاز خبتدانش

ربط، با انتخاب و زیرنظر مـدیركل یـا   افراد ذی نام، مركب ازخبتآموزشی، ستاد نواحی 

 شود تشكیل میپرورش، ورئیس اداره آموزش

آموزان ورودی پایه دهم با حضـور پـدر، مـادر یـا ولـی قـانونی وی و در       نام دانشخبت -16ماده

ازدهم و دوازدهم و همچنین انتخاب رشته و واحد درسـی، بـا حضـور خـود     یهای پایه

 شود می آموز انجامدانش

بـرای   تواننـد دیگری، نمی آموزانی كه بنا به دالیلی، از جمله بیماری یا هر علّتدانش -1تبصره

نـام آنـان در موعـد مقـرر، توسـط ولـی       نام در مدرسه حضور یابند، باید امور خبتخبت

 آنان انجام شود  یقانون

انـد، بـا   صـیل داشـته  آموزان غیرمشمول كـه تـرك تح  نام و تحصیل مجدد دانشخبت -2تبصره

 ط، بالمانع است رایرعایت سایر ش



    441آموزشی دوره دوم متوسطه روزانه     نامه ـآیین

 

موسـیقی، توسـط حـوزه هنـری سـازمان      هـای  رشـته های ضوابط ورود به هنرستان -3تبصره

هنری وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـالمی،   های تبلیغات اسالمی و مركز گسترش آموزش

 شود حسب مورد، تعیین و اعالم می

ویژه كه علیرغم محـدودیت و مشـكالت جسـمی یـا     های ن با نیازآموزانام دانشخبت -4تبصره

حسی از هـوش بهنجـار برخـوردار بـوده و بـا اسـتفاده از خـدمات خـاص آموزشـی و          

آموز مشمول آمـوزش  توانند در مدارس عادی به تحصیل بپردازند )دانشتوانبخشی می

رورش استثنایی صـورت  پونامه از مدیریت اداره آموزشبه روش تلفیقی(، با ارائه معرفی

 گیرد می

درخشان، تابع ضـوابط و مقـررات خـاص    های آموز در مدارس استعدادپذیرش دانش -5تبصره

 خواهد بود 

آموزان در مـدارس، اعـم از دولتـی و غیردولتـی، بـه تفكیـک       نام و تحصیل دانشخبت -17ماده

 شود جنسیت انجام می

تحصـیلی،  ان شهریورماه هـر سـال   یرماه تا حداكثر پایمه اول تیآموزان، از نهمه دانش -18ماده

 شوند نام میخبت

 سال تمام است  16ورود به دوره دوم متوسطه برای  نامحداكثر سن خبت -19 ماده

 نام، اول مهرماه هر سال خواهد بود خبتبرای  آموزمالك محاسبه سن دانش -1تبصره

پسر، با رعایت قوانین و مقررات نظام وظیفـه   آموزانحداكثر سن ادامه تحصیل دانش -2تبصره

 سال تمام است  22آموزان دختر دانشبرای  سال تمام و 23عمومی،

 ( كـه در حـین سـال   2مـاده   1آموزان پسری )پایه دوازدهم با رعایـت تبصـره   دانش -3تبصره

تحصـیلی   سال تمام( برسند، تا پایان همـان سـال   23تحصیلی به حداكثر سن مجاز )

 توانند در مدارس روزانه ادامه تحصیل دهند می

آزاد متقاضـی  از راه دور و داوطلبـان  آموزان مدارس بزرگساالن، مدارس آموزشدانش -4تبصره

یازدهم یا دوازدهم مدارس روزانه، با رعایت ضوابط و مقررات مربـوط،  های ورود به پایه

 یل دهند كرده و ادامه تحصنامتوانند در مدارس روزانه خبتمی

ویژه، مشمول آموزش به روش تلفیقـی، در  های آموزان با نیازدانشبرای  حداكثر سن -5تبصره

آمـوزان  از حداكثر سن دانش بیشترتحصیلی دوره متوسطه دو سال های هریک از پایه

 عادی است 

 آموز به شرح زیر است:نام دانشخبتبرای  مدارك مورد نیاز -21ماده
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 ه دهم:ینام در پاثبتبرای  نیازمدارك مورد  -الف

تصویر صفحه اول شناسنامه كه با اصل آن مطابقت داده شده و ممهور به مهر و  -1

 ر مدرسه باشد یمد یامضا

حات نیز یحات در شناسنامه، ارائه تصویر صفحه توضیدر صورت وجود تغییرات و توض -1تبصره

 ضروری است 

سـال تمـام رسـیده اسـت، بایـد       13كـه بـه سـن    آموزی الزم است شناسنامه دانش -2تبصره

 دار باشد عكس

 عكس مناسب و با كیفیت به تعداد موردنیاز  -2

 ه نهم یپا یموقت قبولیا گواهیان دوره اول متوسطه ینامه پایگواه -0

  یلیت تحصیک هداینمون بر  شماره  -4

 وع و میزان معلولیتپرورش استثنایی استان، مبنی بر نونامه از اداره آموزشمعرفی -3

 ویژه )به روش تلفیقی(های آموزان با نیازدانشبرای 

 ه یازدهم:ینام در پاثبتبرای  مدارك مورد نیاز -ب

 مدارك مربوط به سوابق تحصیلی پایه دهم  -

 ه دوازدهم:ینام در پاثبتبرای  مدارك مورد نیاز -ج

 دهم دهم و یازهای مدارك مربوط به سوابق تحصیلی پایه -1

 آموزان تطبیقی دانشبرای  تطبیقهای كارنامه -2

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

نـام،  خبـت بـرای   شدگان دیگركشـورها اتباع خارجی و فرزندان آنان، پناهندگان و رانده -21ماده

 ربط ارائه دهند و مورد تایید مراجع ذی معتبر یپناهندگ و ی، اقامتیتیباید مدارك هو

یا فردی كه  یرایتحصیلی صادره از مدارس با امضای معاون اجهای ها و گواهیكارنامه-22ماده

 اعتبار خواهد بود  رایدار این مسئولیت است و مهر و امضای مدیر مدرسه، داعهده

 پرورش منطقه است وشآموز اداره ارزش تحصیلی به عهده صدور تأییدیه -1تبصره

ــان تحصــیالت دوره صــدور گواهینامــه -2تبصــره ــر مصــوبه شــو  پای ــالرایمتوســط، براب  یع

 گیرد پرورش انجام میوآموزش

ل یانتقال و ادامـه تحصـ   یآموزان متقاضتحصیلی دانشها و مداركالزم است كارنامه -3تبصره

 و مهر و امضا شود  تأییدمبدأ پرورش منطقه ور مناطق، از سوی اداره آموزشیدر سا

تحصیلی از یک مدرسه به مدرسـه دیگـر بـا موافقـت      آموز در طول سالانتقال دانش -23ماده

ماه قبل از شروع امتحانات پایانی نوبت و حداكثر تا یک« پرورش مقصدواداره آموزش»
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 یابیارزشـ دوم بالمانع است  در این صورت مدارك، پرونده تحصیلی و نمرات مربوط به 

د اداره یــتحصــیلی، وی بایــد پــس از مهــر و امضــا مدرســه مبــدأ بــا تأی طــول ســال 

آمـوز در  شود  انتقال دانـش ارسال « مدرسه مقصد»پرورش، در موعد مقرر به وآموزش

محدوده یک منطقه آموزشی با همـاهنگی دو مدرسـه مبـدأ و مقصـد و موافقـت اداره      

 در مهلت تعیین شده، بالمانع است پرورش، با رعایت مقررات و وآموزش

« مدرسـه مقصـد  »صـورت محرمانـه بایـد بـه     آموز بهدانش یلیتحص – یتیپرونده ترب -1تبصره

 ارسال شود 

پـرورش  واز سـوی اداره آمـوزش   یآمـوزان انتقـال  نمرات و سوابق تحصـیلی دانـش   زیصحت ر -2تبصره

پـرورش مبـدأ، اسـتعالم و پاسـ      وک هفته بعد از انتقال از اداره آمـوزش یمقصد، ظرف مدت 

 ماه بعد از آن ارسال شود کیز حداكثر تا یاستعالم ن

در صـورت دارا بـودن نمـره    درخشـان،  های بین مدارس استعدادان آموزدانش انتقال -3تبصره

آزمون ورودی در سطح حـداقل نمـره مدرسـه مقصـد و وجـود ظرفیـت خـالی در آن        

پرورش استان و از یـک اسـتان بـه    وكل آموزشدارهمدرسه در داخل استان با موافقت ا

 پرورش استان مقصد، مجاز خواهد بود وكل آموزشاستان دیگر، با موافقت اداره

درخشان یک شهرستان، در سـال نخسـت پـذیرش،    های انتقال بین مدارس استعداد -4هتبصر

 ممنوع است 

نام كـرده اسـت،   موقت خبتبا گواهیآموزی را كه مدیر مدرسه باید همه مدارك دانش -24ماده

صورت مكتوب از محل تحصیل قبلـی وی درخواسـت كنـد؛    حداكثر تا پایان مهرماه به

مدیر مدرسه مبدأ نیز بالفاصله پس از وصول درخواست، باید همـه مـدارك تحصـیلی    

 آموز را، پس از تكمیل، برابر مقررات به مدرسه مقصد ارسال كند دانش

آموزی در موعد مقرر در مدرسه مقصـد كامـل   رك و سوابق تحصیلی دانشچنانچه مدا -تبصره

وی ایجـاد یـا حقّـی از او تضـییع شـود،      برای  آموز حقّیدانشبرای  نشود و به تبع آن

 عهده مدیر مدرسه مبدأ یا مقصد خواهد بود مسئولیت آن، حسب مورد، به

تحصـیلی پرونـده   ز سـال  مـاه پـس از آغـا   مدیر مدرسه موظف است حداكثر تـا یـک   -25ماده

آموزان جدید خود را بررسی و در صـورت  آموزان، از جمله دانشتحصیلی تمامی دانش

 مشاهده نقص، آن را رفع كند 

مقررات به یک رشته تحصیلی هدایت شده یـا در درس   آموزی بر خالفچنانچه دانش -تبصره

تحقاقی وی طبـق  هایی، قبول اعالم شده باشد، نسبت به تعیـین وضـعیت اسـ   یا درس
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مقررات اقدام شود  لیكن چنانچه بعد از موعد مقرر نقص پرونده بر طرف نشده باشـد،  

ــن  ــده ای ــش الزم اســت پرون ــررات، دان ــر مق ــوز، براب ــرای  آم ــه اداره  ب ــدی ب ــدام بع اق

 .پرورش متبوع ارسال شودوآموزش

پـس از آغـاز    مـاه آمـوزان را حـداكثر یـک   د دفتـر آمـار دانـش   یـ مـدیران مـدارس با   -26ماده

پرورش مربـوط رسـانده   واداره آموزش تأییدتكمیل و به  یا دوره تابستانیتحصیلی سال

 و برابر مقررات مسدود كنند 

 یفه عمومیآموزان مشمول نظام وظل دانشینام و تحصثبتط رایش -فصل چهارم

وند، مشـمول  شسالگی می 12كه در آن ماه، وارد سن  یآموزان پسر از اول ماهدانش -27ماده

 شوند نظام وظیفه شناخته می

آموزان مشمول نظـام وظیفـه عمـومی، تـاری  تولـد      مالك رسیدگی به وضعیت دانش -1تبصره

 مندرج در شناسنامه اولیه آنان است و تغییرات بعدی مالك عمل نخواهد بود 

سـت،  آموزانی كه شناسـنامه اولیـه آنـان بـه حكـم دادگـاه باطـل شـده ا        دانشبرای  -2تبصره

 شناسنامه جدید، مالك عمل خواهد بود 

نام، با عذر موجه غیبت كند و ایـن غیبـت تـا پایـان     آموزی پس از خبتچنانچه دانش -28ماده

مـاه  مـاه و شـهریور  ها در خردادتحصیلی ادامه یابد و در امتحان هیچ یک از درس سال

 ود شوی وقفه تحصیلی محسوب میبرای  تحصیلی شركت نكند، آن سال

شود  تشخیص غیبت موجـه بـر   وقفه تحصیلی و غیبت موجه ترك تحصیل تلقی نمی - تبصره

 اساس دالیل و مدارك ارائه شده، با مدیر مدرسه است 

طـور متـوالی غیبـت    به بیشترآموزان مشمول نظام وظیفه عمومی كه سه ماه یا دانش -29ماده

 شوند رسه اخراج میموجه داشته باشند، به عنوان تارك تحصیل از مدغیر

ر مدرسه موظف است مراتب ترك تحصیل این قبیـل افـراد را برابـر مقـررات، بـه      یمد -1تبصره

 ربط اعالم كند نظام وظیفه عمومی ذی حوزه

نام نكند، ط، در موعد مقرر، برابر ضوابط در مدرسه خبترایآموز واجد شچنانچه دانش -2تبصره

 این ماده، ترك تحصیل وی را اعالم كند  مدیر مدرسه موظف است، برابر مفاد

 آزاد )متفرقه(، از نظر مقررات نظام وظیفه عمـومی تـرك  شركت در امتحانات داوطلب -31ماده

صـادر   یلیت تحصـ یـ ن گـروه از داوطلبـان، معاف  یـ ابـرای   شود وتحصیل محسوب می

 نخواهد شد 
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تحصـیل   ظیفه عمومی كـه تـرك  آموزان مشمول نظام وتحصیل دانشنام و ادامه خبت -31ماده

اند، مجاز نخواهد بود و در صورت رفع ممنوعیـت قـانونی از سـوی نظـام وظیفـه      كرده

 تحصیل آنان بالمانع خواهد بود  عمومی، ادامه

بـت(  یآموز، بدون مهر غ  اعزام )مندرج در دفترچه آماده به خدمت دانشیچنانچه تار - تبصره

در ط رایش تواند با رعایت سایرتحصیلی باشد، میسال ماه همان حداقل تا پایان خرداد

 نام كرده و ادامه تحصیل دهد تحصیلی خبتهمان سال 

صـورت  آموزان مشمول نظـام وظیفـه را بـه   مدیر مدارس پسرانه باید مشخصات دانش -32ماده

منظور اسـتفاده از معافیـت تحصـیلی، برابـر     بار، بههر مشمول فقط یکبرای  انفرادی و

 ربـط اعـالم كنـد     ربط به حوزه نظام وظیفـه عمـومی ذی  قررات، از طریق مراجع ذیم

 شود(یز مین یینقص عضو و استثنا رایآموزان دا)این موضوع شامل دانش

آمـوزان  مدیران مدارس موظفند مراتب تـرك تحصـیل یـا فراغـت از تحصـیل دانـش       -33ماده

ط بـه حـوزه نظـام وظیفـه مربـوط      ربمشمول خود را برابر مقررات از طریق مراجع ذی

 اعالم نمایند 

 كنـد، در صـورتی كـه قصـد ادامـه     آموزی كه از معافیت تحصیلی اسـتفاده مـی  دانش -1تبصره

راه دور را داشـته باشـد، نیـازی بـه اعـالم      ا آموزش از یتحصیل در مدارس بزرگساالن 

 مشخصات وی به حوزه نظام وظیفه نیست 

كننـد،  خارجی كه برابر مقـررات در مـدارس ایرانـی تحصـیل مـی     آموزان اتباع دانش -2تبصره

 مشمول قانون نظام وظیفه عمومی نیستند 

 یلیشرفت تحصیپ یابیضوابط سنجش و ارزش –فصل پنجم

 :سنجش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی به شرح زیر استهای هدف -34ماده

هبود، هدایت و ارتقای ها و بموخر از میزان كسب شایستگیهای دریافت بازخورد -1

 مختلف؛های آموز در موقعیتعملكرد تحصیلی دانش

كردن آموز و آگاهتعیین میزان پیشرفت آموزشی و پرورشی و تغییرات رفتاری دانش -2

 آموزان و اولیای آنان از میزان پیشرفت و عملكرد تحصیلی و تربیتی آنان؛دانش

 ها؛رفع آنبرای  و تالش آموزیادگیری دانشهای تشخیص نارسایی -0

آموزان و هدایت آنان در زمینه شغلی و دانشهای شناخت استعدادها، عالئق و رغبت -4

 تحصیلی؛

 آموزان؛سالم در دانشهای تقویت انگیزه، روحیه تالش و ایجاد رقابت -3
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ها و عوامل مؤخر در آموزش از طریق تحلیل نتایج سنجش كیفیت و محتوای برنامه -6

 ها؛ها و رفع آنها، به منظور یافتن نارساییزشیابیار

ارتقا به مراحل تحصیلی یا سطوح مهارتی برای  الزمط رایش حصول اطمینان از كسب -7

 باالتر؛

ها ندها و روشرایی نظام آموزشی، اصالح فرایشناسایی نقاط قوت و ضعف و ارزیابی كا -6

 ارتقای كیفیت آن برای  سازیو زمینه

مشخص شده زیـر، بـه سـه صـورت     های آموزان در هر درس با هدفارزشیابی دانش -35ماده 

 :شودورودی )آغازین(، تكوینی )مستمر( و پایانی)تراكمی( انجام می
قبلی های ها و آمادگیمنظورآگاهی از تواناییبه ارزشیابی ورودی )آغازین(: -الف

های ها و كاستیبیت و جبران نارساییند تعلیم و تررایورود مناسب به فبرای  آموزدانش

 شود تحصیلی توسط معلمان انجام می آموز در آغاز سالاحتمالی دانش

های منظور تقویت اعتماد به نفس، تحكیم آموختهبه ارزشیابی تكوینی )مستمر(: -ب

ند تعلیم و تربیت، آگاهی معلمان از نقاط قوت و ضعف درسی و رایآموز، بهبود فدانش

های آموزان و پرورش روحیه تحقیق، تفكر، تالش، ابتكار و فعالیته عملكرد دانشنحو

مناسب های آموزان، اولیا و اتخاذ روشگروهی، تدارك بازخورد مناسب به معلمان، دانش

 شود انجام می

های منظور حصول اطمینان از میزان تحقق هدف: بهارزشیابی پایانی )تراكمی( -ج

قبولی در هر درس انجام ط رایش احرازبرای  ورشی و حصول اطمینان الزمآموزشی و پر

 .گیردمی

هـای  آمـوز در فعالیـت  صورت مسـتمر از نحـوه مشـاركت دانـش    ارزشیابی تكوینی به -36ماده

كتبـی، شـفاهی،   هـای  گوناگون، با استفاده از آزمـون های تربیتی و به شیوه -آموزشی

روهی، فهرست وارسی، مشاهده رفتار، میزان فعالیـت،  عملی، بررسی تكالیف فردی و گ

ها در هـر مـاده درسـی    تالش، ابتكار و خالقیت و نظایر آن انجام و نتایج این ارزشیابی

 شود تحصیلی در دو نوبت منظور میدر هر سال 

و دوم، انجـام   1تحصـیلی، در دو نوبـت اول  ارزشیابی پایانی )تراكمـی( در طـول سـال    -37ماده

د  ارزشیابی پایانی نوبت اول از حدود پنجاه درصد اول محتوای برنامه درسی در شومی

                                                                                                                                              
مـدارس دوره متوسـطه    1/13/1063تـاری    6/0110/123به شـماره ابـالغ    22/2/1063تاری   662به استناد مصوبه  1

در نوبـت اول تعطیـل    های درس راپرورش منطقه، كالسوتوانند با اخذ مجوز كتبی از كمیسیون خاص اداره آموزشمی

 كنند  در این صورت مدت زمان برگزاری این امتحانات نبایدحداكثر از دو هفته تجاوز كند 
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نمره از محتـوای   3ماه و ارزشیابی پایانی نوبت دوم از تمام محتوای برنامه درسی )دی

مـاه  نمره از محتوای نیمه دوم برنامـه درسـی( در خـرداد    13نیمه اول برنامه درسی و 

 .آیدعمل میبه

، از همـه  یحضورریو دروس غنهایی  ن امتحاناتیماه و همچنوریشهر یانیپا یابیارزش -1تبصره

 د یآعمل میبه یبرنامه درس یمحتوا

كه آموزش آن در  یهایو كاردانش، نمره هر نوبت درس ایحرفهو  یفنهای در شاخه -2تبصره

رس، منظـور  آن د یانیـ ابد، بـه عنـوان نمـره پا   ییان میا دوم ارائه و پایطول نوبت اول 

 شود می

دروس  یابینامــه نحــوه ارزشــوهیو كــاردانش، شــ ایحرفــهو  یفنــهــای در شــاخه -3تبصــره

 شود یه و ابالغ میفنی از سوی معاونت آموزش متوسطه تهفنی و غیرهای شایستگی

مهارتی( پـس از  های كاردانش، ارزشیابی پایانی هر استاندارد مهارت )درس در شاخه -4تبصره

آن در دو بخش نظری و عملی، از تمام محتـوای آن اسـتاندارد یـا درس     تمام آموزشا

آموزی آید و چنانچه دانشمی عملمهارتی توسط یا با نظارت دستگاه متولی مربوط به

مهـارتی( نمـره   هـای  مهارتی )درسهای نظری یا عملی استانداردهای از یكی از بخش

 خذ نمره قبولی از بخش دیگر، معتبر خواهد بود قبولی كسب كند، این نمره تا ا

تحصیلی، چنانچه تـا پایـان تابسـتان    های دوازدهم هر یک از شاخه آموزان پایهدانش -38ماده

     پایـه مربــوط، اعـم از نهــایی و غیرنهـایی و باقیمانــده    هــای موفـق بــه گذرانـدن درس  

در امتحانـات دروس مربـوط در   تواننـد  دهم و یازدهم نشـوند، مـی  های پایههای درس

 ماه شركت كنند دی

مـاه نیـز موفـق بـه گذرانـدن      آمـوزی پـس از برگـزاری امتحانـات دی    چنانچـه دانـش   -تبصره

توانـد برابـر مقـررات، در مـدارس     مـی  درسـی رشـته مربـوط نشـود،    هـای  همه واحـد 

ــوزش ــهاز راه بزرگســاالن، آم ــا ب ــت دور ی ــب آزاد خب ــه  صــورت داوطل ــام و نســبت ب ن

 خود اقدام كند ای هگذراندن باقیمانده درس

و  نهـایی نوبـت اول، دوم، شـهریور   غیـر  ریـزی و نظـارت بـر امتحانـات پایـانی     برنامـه  -39ماده

ی، تنظـیم و بـا   رایـ عهده مـدیر مدرسـه اسـت كـه بـا عنایـت بـه تقـویم اج        ماه بهدی

 شود آموزشی و اداری مدرسه انجام می همكاری و مشاركت كاركنان

مهـارت كـه در مدرسـه ارائـه     هـای  در شـاخه كـاردانش، برنامـه امتحانـات پایـانی اسـتاندارد       -صرهتب

ــی ــود، در ادارهم ــوزشش ــل آم ــوط،   وك ــولی مرب ــاری دســتگاه مت ــا همك ــتان ب ــرورش اس پ
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تنظیم و امتحانـات )نهـایی یـا هماهنـگ( بـا نظـارت یـا توسـط دسـتگاه متـولی اسـتاندارد            

پــرورش و دســتگاه مربــوط، وكــاری بــین وزارت آمــوزشنامــه هممهــارت، براســاس موافقــت

 انجام خواهد شد 

 یها )به جز امتحانات نهایی و هماهنگ( و تصـحیح اوراق امتحانـات داخلـ   طرح سؤال -41ماده

 ر مدرسه، برعهده معلم مربوط است یرنظر مدی( زماهورماه و دیی)نوبت اول، دوم، شهر

تصـحیح در خـارج از   بـرای   ولیت خود اوراق امتحـانی را تواند با مسئمدیر مدرسه می -1تبصره

 مدرسه، در اختیار معلمان قرار دهد 

هـای  ک از نوبـت یـ ، در هـر  یامتحـان داخلـ   یچنانچه معلم مربوط، قبـل از برگـزار   -2تبصره

درس مربوط، خودداری كند و ظرف مدت های ، به هر دلیلی از طراحی سئوالیامتحان

ر مدرسـه ضـمن   یمتحان، اوراق امتحانی را تصحیح نكنـد، مـد  روز پس از برگزاری ا 3

 یص خـود طراحـ  یتوانـد بـه تشـخ   یپرورش متبوع، موگزارش موضوع به اداره آموزش

از معلمـان مـرتبط و واجـد صـالحیت      یكـ یح اوراق درس مربوط را به یسئوال و تصح

 واگذار كند 

نوبت امتحانی داخلـی، بایـد توسـط    )مستمر( و پایانی در هر  ینینمرات ارزشیابی تكو -41ماده

خوردگی در بر  ریزنمرات خبت و پس از امضـا و درج  معلّم مربوط بدون خدشه و قلم

ر مدرسه تحویل شود  نمـرات ارزشـیابی مسـتمر دو هفتـه قبـل از آغـاز       یتاری ، به مد

 امتحانات پایانی و نمرات ارزشیابی پایانی حداكثر یک هفته بعد از برگزاری امتحان هر

 ر مدرسه تحویل شود یدرس در آن نوبت، باید به مد

آموز، باید در طول هر نوبت و قبـل  نمرات ارزشیابی مستمر و عملكرد تحصیلی دانش -1تبصره

 آموز و ولی او برسد از امتحانات پایانی به اطالع دانش

هـای  ددر شاخه كاردانش، فهرست مشخصات و ریزنمرات ارزشـیابی پایـانی اسـتاندار    -2تبصره

مهارتی( پس از تأیید دستگاه متولی استاندارد مهارت در هـر سـال   های مهارت )درس

تحصیلی، در دو نسخه صحافی كه یک نسخه در اداره منطقه و یک نسخه در مدرسـه  

 شود به طور دائم نگهداری می

معاونـت آمـوزش متوسـطه و     یتوانـد بـا همـاهنگ   پرورش مـی ومركز سنجش آموزش -42ماده

پرورش استان در امتحان پایانی نوبـت دوم و شـهریورماه یـک یـا دو     وكل آموزشارهاد

 صورت هماهنگ برگزار كند ازدهم را بهیدهم و های ماده درسی پایه
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درخشـان بـه   های مدارس استعدادبرای  امتحانی موضوع این ماده،های طراحی سؤال -1تبصره

مـدارس وابسـته   برای  پژوهان جوان ونشدرخشان و داهای مركز ملی پرورش استعداد

 شود ربط واگذار میبه سازمان ذی ییپرورش استثناوبه سازمان آموزش

برنامه امتحانات  معاونت آموزش متوسطه، یپرورش با هماهنگومركز سنجش آموزش -2تبصره

 كند یم و ابالغ میدروس هماهنگ را تا دو ماه قبل از آغاز امتحانات مربوط، تنظ

صـورت  هـایی از پایـه دوازدهـم بـه    ورماه درسیامتحانـات پایـانی نوبـت دوم و شـهر     -43ماده

شـود كـه مركـز    كسـان برگـزار مـی   یهـای  امتحان نهایی بـا برنامـه امتحـانی و سـؤال    

كــل كنــد، ایــن امتحــان زیرنظــر ادارهپــرورش آن را طراحــی مــیوســنجش آمــوزش

ــوزش ــل اج  وآمـ ــتان و عوامـ ــرورش اسـ ــپـ ــانرایـ ــرف اداره  ی امتحـ ــه از طـ ی كـ

ــوزش ــ  وآم ــین م ــوط مع ــه مرب ــه/ ناحی ــتان/ منطق ــرورش شهرس ــمیت یپ ــود، رس ش

 یابد می

پـرورش، برنامـه امتحانـات نهـایی را تـا دو مـاه قبـل از آغـاز         ومركز سنجش آموزش -1تبصره

 كند امتحانات مربوط، تنظیم و ابالغ می

الملـل  نیها و مركز امور بـ ورش استانوپركل آموزشدر همه مراحل امتحانات، ادارات -2تبصره

 باشند پرورش، میوو مدارس خارج از كشور، ملزم به همكاری با مركز سنجش آموزش

مربـوط بـه امتحانـات نهـایی، موظفنـد حـداكثر دو روز پـس از        هـای  معلمان درس -3تبصره

ــرف اداره      ــه از ط ــی ك ــر ابالغ ــخیص و براب ــا تش ــوط، ب ــان درس مرب ــزاری امتح برگ

تصحیح مراجعه كنند و حداقل بـه  های شود، به حوزهوپرورش منطقه صادر میشآموز

الزحمه، تصـحیح  آموزان خود، اوراق امتحانی همان درس را با دریافت حقتعداد دانش

تصحیح اوراق اقـدام نكنـد، موضـوع از سـوی رئـیس      برای  كه معلمیكنند  در صورتی

شود تا برابـر مقـررات بـا وی    گزارش می پرورش محل،وحوزه تصحیح، به اداره آموزش

 رفتار شود 

نتایج امتحانات نهایی، حداكثر ده روز پس از برگزاری آخرین امتحان، باید از سـوی   - 4تبصره

پرورش منطقه، به مدارس محل تحصـیل  ورئیس حوزه تصحیح، به وسیله اداره آموزش

 آموزان، اعالم شود دانش

تعلیمات »، «0خارجی زبان»، «0قرآنزبان ، یعرب»هایی دروس امتحانات نهای سؤال -5تبصره

شـنوایی، توسـط   دیـدگی آموزان با آسـیب دانشبرای «  (0دینی )دینی، اخالق و قرآن

پـرورش  وپـرورش و بـا مشـاركت و همكـاری سـازمان آمـوزش      ومركز سنجش آموزش
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و بـر اسـاس    صـورت ویـژه طراحـی   ط، بـه رایاستثنایی و استفاده از دبیـران واجـد شـ   

امتحـانی آنـان، قـرار    هـای  پرورش، در اختیار حوزهوریزی مركز سنجش آموزشبرنامه

 خواهد گرفت 

پرورش و وآموزان نابینا، توسط مركز سنجش آموزشامتحانات نهایی دانشهای سؤال -6تبصره

پرورش استثنایی، به خط بریل تبـدیل شـده و   وبا مشاركت و همكاری سازمان آموزش

 گیرد امتحانی قرار میهای در اختیار حوزه

را با قید مـواد  ط رایش آموزان واجداند فهرست مشخصات دانشموظف مدارسمدیران  -44ماده

صورت امتحان نهایی بگذرانند، بـه همـراه نمـرات نوبـت اول و     درسی كه باید آنها را به

ایی كـه از سـوی مركـز    هـ ها، در نمون بر نتایج ارزشیابی مستمر نوبت دوم آن درس

شود، تنظـیم كننـد و تـا یـک هفتـه قبـل از آغـاز        پرورش ارسال میوسنجش آموزش

پـرورش منطقـه تحویـل    وماه به اداره آموزشور و دییامتحانات نهایی نوبت دوم، شهر

 دهند 

را با ط رایش آموزان واجدمدیران هنرستان كاردانش موظفند فهرست مشخصات دانش -1تبصره

مـاه  مربوط تنظـیم و حـداكثر یـک   های بر نوان استاندارد مهارت، مطابق نمونقید ع

وپرورش شهرستان/ ناحیـه/ منطقـه   قبل از پایان آموزش آن استاندارد، به اداره آموزش

انجـام  مربـوط بـه   هـای  پـرورش نیـز بایـد درخواسـت    وتحویل دهنـد  ادارات آمـوزش  

كـل  قبـل از پایـان آمـوزش مهـارت، بـه اداره     را، حداكثر بیست روز  مهارتهای آزمون

پرورش استان نیز باید حـداكثر   و كل آموزشوپرورش استان ارسال كنند  ادارهآموزش

آمـوزان را بـه دسـتگاه    ده روز قبل از اتمام آموزش مهارت، فهرست مشخصـات دانـش  

 متولی استاندارد مهارت، ارسال كند 

نهایی، های نهایی مدرسه و درسغیرهای گاهی، درسامتحانات عملی غیركتبی و كار -2تبصره

شـوند، قبـل از   پرورش انتخاب میوطی كه از سوی اداره آموزشرایتوسط افراد واجد ش

 شود برگزاری امتحانات كتبی و در مدرسه برگزار می

هـا در  مهارتی به شرط آنكه مشخصات آنهای در شاخه كاردانش، پذیرش گواهینامه -3تبصره

مهارتی مربوط تعریف شده باشد، پس از تأیید مرجع صادر كننده، به میزان های تهرش

 تعیین شده، با رعایت سایر ضوابط بالمانع است های واحد

و نمـره   1ب یمسـتمر بـا ضـر    یابینمره هردرس در نوبت اول از مجموع نمـره ارزشـ   -45ماده

ب یمستمر با ضـر  یابیره ارزشو در نوبت دوم از مجموع نم 2ب یبا ضر یانیپا یابیارزش

 د یآی، برابر جدول زیر به دست م4ب یبا ضر یانیپا یابیو نمره ارزش 1
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 نوبت اول نوبت دوم نمره ساالنه

ها با مجموع نمرات ارزشیابی

 6ضریب، تقسیم بر 

 یانینمره ارزشیابی پا
نمره ارزشیابی 

 مستمر
 یانینمره ارزشیابی پا

نمره ارزشیابی 

 مستمر

 1ضریب  2ضریب  1ضریب  4 ضریب

 

، محاسبه 46ب مندرج در مادهرایشود، طبق ضیكه در طول یک نوبت، اجرا م یدروس - تبصره

 شود یم

و  1ب یمسـتمر بـا ضـر    یابینمره هر درس در دوره تابستان، از مجمـوع نمـره ارزشـ    -46ماده

 شود یبه شرح جدول زیر محاسبه م 0ب یور ماه( با ضری)شهر یانیپا یابیارزش

 نمره ارزشیابی مستمر نمره ارزشیابی پایانی نمره درس دوره تابستانی

 1ضریب  0ضریب  4ها با ضریب تقسیم بر مجموع نمرات ارزشیابی

 

آمـوز بـوده و ارزشـیابی    هایی كه صرفاً ناظر بر فعالیت ضـمن سـال دانـش   نمره درس -1تبصره

آموز در هر نوبـت، توسـط   فعالیت دانش مستمر ازهای پایانی ندارد، بر مبنای ارزشیابی

ها، بر اساس میـانگین نمـرات نوبـت اول و    معلم مربوط تعیین و نمره ساالنه این درس

 شود دوم، تعیین می

ــا    -2تبصــره ــم از حضــوری ی نمــرات ارزشــیابی اســتاندارد مهــارت در شــاخه كــاردانش )اع

 یانیـ نمره امتحـان پا ماه، همان غیرحضوری و شهریور و دیهای غیرحضوری( و درس

 بدون ضریب، خواهد بود 

ب مـذكور،  رایماه( با ضـ در محاسبه نمره ساالنه و نمره درس دوره تابستانی )شهریور -3تبصره

یابد و در بر  ریزنمـرات خبـت و محاسـبه    عدد اعشاری نمرات، به شرح زیر تغییر می

 شود:می
 75/1به  74/1تا 51/1ـ از 3 25/1به  25/1ـ كمتر از 1

 به یک 22/3تا  76/3از  -4 33/3به  42/3تا  26/3از  -2

آموز در هر درس، از صفر تـا  نمره هر یک از امتحانات پایانی و ارزشیابی مستمر دانش -47ماده

 ( است 3-23) بیست
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مهارتی( قبل از خبت، های در شاخه كاردانش، نمرات ارزشیابی استاندارد مهارت )درس -تبصره

 شود ( محاسبه می3-23نظری و عملی، بر مبنای صفر تا بیست ) به تفكیک بخش

فنی و غیر فنی شـاخه  های و در دروس شایستگی 13نصاب قبولی در هر درس نمره  -48ماده
است  در شاخه كاردانش، تعیین نصاب قبولی در استاندارد مهـارت   12 ایحرفهفنی و 

 دارد مهارت، است در بخش نظری و عملی به عهده دستگاه متولی استان

آزمـون  »سنجش مهارت گفتاری، برای  و« آزمون عملی»سنجش مهارت عملی، برای  -49ماده
 آید عمل میبه« شفاهی

نظارت بر برگزاری امتحانات داخل و خارج از كشور بر عهده معاونت آموزش متوسـطه   -51ماده
 پرورش است وو مركز سنجش آموزش

امتحانـات داخلـی و اعـالم بـه موقـع نتـایج، بـر عهـده         مسـئولیت حسـن برگـزاری     -51ماده
كــل وپــرورش شهرسـتان/ منطقـه/ ناحیـه و اداره   مـدیر مدرسـه اسـت و اداره آمـوزش    

تصـحیح شــده   تواننـد اوراق امتحـانی  وپـرورش اسـتان، در صـورت لـزوم مـی     آمـوزش 
ــازبینی اوراق، نمــره و تجدیــدنظر قــرار دهنــد  در صــورتی یرا مــورد بررســ كــه در ب

آموزی تغییـر كنـد، آخـرین نمـره، مـالك عمـل خواهـد بـود  در ایـن صـورت           نشدا
 آموز مربوط برسد اطالع معلم و دانش موضوع باید كتباً به

مـاه و بـازبینی   كه بازبینی اوراق امتحانات خرداد یا شهریورماه، پـس از آبـان  در صورتی -تبصره
آموزی تغییر كنـد،  د و نمره دانشماه، انجام شوماه پس از فروردیناوراق امتحانات دی

پـرورش ارجـاع   وآمـوزش  یعـال رایگیری به كمیسیون خـاص شـو  تصمیمبرای  مراتب
 شود می

آموز یا ولی او، حداكثر تا دو هفته پس از پایان اعالم رسمی نتیجه امتحانات به دانش -52ماده
 عهده مدیرمدرسه است ، بهیهر نوبت امتحان

ماه )اعـم  اول و دوم، شهریور و دیهای ه نمرات امتحانات پایانی نوبتمهلت اعتراض ب -53ماده
روز پس از اعالم نتیجه امتحانات آن نوبـت اسـت  در    3نهایی(، حداكثر و غیرنهایی  از

تجدیدنظر برای  امتحانات داخلی مدیر مدرسه موظف است اوراق امتحانی معترضان را
ود در اختیار مصحح مربوط و یكـی دیگـر   یا در اختیار مصحح مربوط یا به تشخیص خ

مصـحح مربـوط    یاز معلمان همان درس قرار دهد  نمره ورقه تجدیدنظر شده با امضـا 
شود  در صـورت اخـتالف   یا مصحح مربوط و تجدیدنظركننده، حسب مورد، تعیین می

االجراسـت  در امتحانـات نهـایی،    معلم سوم واجـد صـالحیت، قطعـی و الزم   رأی  نظر،
تجدیـدنظر در  بـرای   تصحیح موظـف اسـت اوراق امتحـانی معترضـان را     زهرئیس حو

اختیار یكی از معلمان همان درس )غیر از مصححین اول و دوم( قرار دهد و نمـره وی  
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روز پـس از پایـان    3مالك عمل خواهد بود  در هر صورت باید حـداكثر ظـرف مـدت    
 مهلت اعتراض، نتیجه به اطالع معترضان برسد 

غیرنهـایی، بـه مـدت    هـای  مـاه درس وراق امتحانات پایانی نوبت دوم، شـهریور و دی ا -54ماده

سـال در محلـی كـه اداره    ماه در مدرسه و اوراق امتحانات نهـایی بـه مـدت یـک    شش

شود و پس از سپری شدن مهلـت  كند، نگهداری میپرورش منطقه تعیین میوآموزش

ـ راینـویس و  دسـت  شود، ولـی فهرسـت  مذكور، برابر مقررات امحا می ریزنمـرات  ای هان

سـت نمـرات   یشـدگان امتحـان نهـایی، ل   معلمان، دفتر امتحانات، بر  ریزنمرات قبول

مهـارت، صـحافی و جـزء اسـناد و مـدارك       یدستگاه متول تأییدپس از  یدروس مهارت

تحصیلی محسوب و به طور دائم در مدرسـه و اداره مربـوط، حسـب مـورد، نگهـداری      

 شود می

ای هآمـوزان در همـان مــدرس   غیرنهایی دانـش های ماه درسامتحانات شهریور و دی -55ماده

هـای  شود كه امتحانات پایانی نوبت دوم انجام شده است و امتحانـات درس بـرگزار می

كــه ای ه( در همــان مدرســیرحضــوریو غ یورماه )اعــم از حضــوریشــهر ینهــایریــغ

شـود و امتحانـات   انـد، برگـزار مـی   خـاب كـرده  این دوره را انتهای آموزان، درسدانش

امتحـانی تحـت پوشـش    های آموزان، در حوزهنهایی دانشهای ماه درسشهریور و دی

شود كه امتحانات پایانی نوبت دوم انجام شـده  همان منطقه/ ناحیه آموزشی برگزار می

 است 

روز قبـل از برگـزاری    13آمـوزی تـا   كه محل اقامت ولی یا سرپرست دانشصورتیدر -1تبصره

همان )با اخذ یصورت متواند بهآموز میماه تغییر یابد، دانشامتحانات شهریورماه یا دی

مستمر دوره های دار، حاوی مشخصات و مواد درسی و نمره ارزشیابینامه عكسمعرفی

آمــوز توســط اداره تابسـتانی، از مدرســه مربــوط و تأییــد موضــوع انتقـال ولــی دانــش  

خـود(   یبر انتقال ولـ  یپرورش همان منطقه و همراه داشتن مدارك الزم مبنوآموزش

پرورش محل سكونت جدید مراجعـه و در صـورت دایـر بـودن رشـته      وبه اداره آموزش

ماه یكی از تحصیلی موردنظر، با معرفی آن اداره، در امتحانات داخلی شهریورماه یا دی

ی شركت كند  نمـره شـهریورماه   رایاجهای مدارس، یا در امتحانات نهایی یكی از حوزه

ابـالغ بـه   بـرای   وپرورش قبلیاز تأیید اداره آموزشآموزی، پس ماه چنین دانشیا دی
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كرده اسـت تـا مدرسـه    آموز قبالً در آن تحصیل میشود كه دانشارسال میای همدرس

 جه كند اعالم نتی ،دیگر و با رعایت سایر مقرراتهای مذكور با توجه به نمره

دار از نامـه عكـس  توانند با ارائه معرفـی آموزان مدارس ایرانی خارج از كشور میدانش -2تبصره

ـ    تأییدمدرسه مربوط و  كـل  الملـل و مـدارس خـارج از كشـور و اداره    نیمركـز امـور ب

ماه در مدارس داخل كشـور شـركت   وپرورش استان در امتحانات شهریور و دیآموزش

آمـوزان بایـد توسـط مـدیر مدرسـه مقصـد و از       ی این قبیل دانشكنند  نمرات امتحان

الملل و مدارس خـارج از كشـور   نیوپرورش استان و مركز امور بكل آموزشطریق اداره

 به مدرسه مبدأ ارسال شود 

آموزان در هر نوبت، با توجه بـه رعایـت مـوازین اسـالمی، اخـالق،      نمره انضباط دانش -56ماده

ی، مقررات مدرسـه، وضـعیت حضـور و غیـاب و حفـظ نظـم       بهداشت و نظافت شخص

عمومی، بر اساس گزارش معلمان و مربیان توسط مدیر و معاونان مدرسه تعیـین و در  

 شود تسلیم دفتر مدرسه می ،بر  ریزنمرات مربوط خبت و با امضای مدیر

و در معـدل   عنوان نمـره سـاالنه محسـوب   میانگین نمرات انضباط نوبت اول و دوم به -1تبصره

 شود ساالنه، معادل دو واحد درسی منظور می

در نظـر گرفتـه    یلیعنوان دروس گذرانده شده رشته تحصانضباط بههای تعداد واحد -2تبصره

 شود واحد، لحا  می 6شود، ولی در محاسبه معدل كل، به میزان نمی

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

توسـط معاونـت آمـوزش متوسـطه و      ،آموزانتحصیلی دانشها و مدارككارنامه نمونه -57ماده

 یو فنـاور  یمنـابع انسـان   یزیـ رمركز برنامه یپرورش با همكارومركز سنجش آموزش

 شود ها ابالغ میپرورش استانوتهیه و به ادارات كل آموزش ،اطالعات

دهـم و  هـای  آمـوزان پایـه  دانـش بـرای   مدرسـه  تحصیلی، دفتر امتحاناتدر هر سال  -58ماده

آمـوزان پایـه دوازدهـم تـا پایـان      دانـش بـرای   مـاه و یازدهم، باید حداكثر تا پایان آبان

پـرورش تعیـین   وكـه از سـوی اداره آمـوزش   ای  هاسفندماه، تنظـیم و توسـط نماینـد   

 شود، بررسی و پس از تأیید، مسدود شود می

پـرورش  ووه مسدود كردن دفتر امتحانات در مركز سنجش آموزشی نحراینامه اجشیوه -تبصره

 شود ها ارسال میپرورش استانوكل آموزشتهیه و به ادارات

در زمان برگزاری امتحانـات كتبـی پایـانی یـا قبـل از آن دچـار        یآموزچنانچه دانش -59ماده

عتمدی استفاده تواند از منشی مشود كه قادر به نوشتن نباشد، میای  همشكل و سانح
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بـرای   نهـایی و رئـیس حـوزه اجـرا،    امتحانـات غیـر  برای  كند كه از طرف مدیر مدرسه

 شود امتحانات نهایی تعیین می

در  یاش مانع شركت ویماریمؤخری كه ب یماریا بینقص عضو  رایآموز دادانشبرای  -61ماده

 یالتیاجـرا، تسـه   س حوزهیا رئیر مدرسه یشود، مد( یو عمل ی، شفاهیامتحانات )كتب

كنـد و در صـورت لـزوم از امتحانـات آن     او فراهم می یماریا بیمتناسب با نقص عضو 

هـا اضـافه   ر بخـش ین بخـش بـه سـا   یشود، در این صورت، سهم نمره ادرس معاف می

 شود یم

آموزان موضوع این ماده، باید متناسب بـا  دانشبرای  امتحان عملی درس تربیت بدنی -1تبصره

نامـه مربـوط توسـط معاونـت     جسمی وی توسط معلم مربوط انجام شود  شـیوه توانایی

 ربط تهیه و ابالغ خواهد شد ذی

دلیل نقـص عضـو قـادر بــه     و كاردانش كه به ایحرفهفنی و های آموزان شاخهدانش -2تبصره

 باشند رشته مربوط نیستند، ملزم بـه تغییر رشته میهای انجام فعالیت عملی درس

دهـم،  هـای  پایـه بـرای   مشروحه زیر با رعایت حداقل سـن متعـارف كـه    آموزاندانش -61هماد

توانند با درخواست كتبی ، میاستتمام  سال17و16 ،13 به ترتیب دوازدهم، ازدهم وی

 یكـ یبه وپرورش منطقه/ ناحیه/ شهرستان اداره آموزش ، از سویو تأیید مراجع مربوط

در و  یامتحانات مشخص شده اسـت، معرفـ   یبرگزاررای ب كه از قبلهای نرستایاز دب

عمل مربوط به آن پایه بههای درس همهتعیین پایه تحصیلی( كه از ورودی )ارزشیابی 

آموزان شركت كننـد و در  سایر دانش همراه با در اولین نوبت رسمی ارزشیابی،، آیدمی

شـود و بـا   صادر مـی  انآنبرای  مدرك قبولی ،هر پایههای درسهمه صورت قبولی در 

 مجاز به ادامه تحصیل خواهند بود: ،طرایرعایت ش
اند و مدرك از تحصیالت خود را در مدارس خارجی گذرانده بخشی كهافرادی -1

یا نیست تحصیلی آنان قابل ارزشیابی در كمیسیون ارزشیابی مدارك تحصیلی خارجی 

نداشته  ،را مشخص كند گونه مدرك تحصیلی كه میزان تحصیالت خارجی آنهاهیچ

سال سكونت در خارج از كشور کیبر داشتن حداقل  ی) با ارائه مدرك معتبر مبنباشند 

 شود (یالملل و مدارس خارج از كشور اعالم منیكه توسط مركز امور ب یبرابر ضوابط

اند به موقع وارد بیماری نتوانستهبه دلیل یا  مدرسه دسترسی نداشتهافرادی كه به  -2

 درسه شوند م
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آموزانی كه بخشی از مدارك تحصیلی آنان در اخر حوادخی از قبیل سیل، زلزله، دانش -0

از مدارك آنان وجود نداشته های گونه سابقاز بین رفته و هیچغیره، سوزی و جنگ، آتش

 بر وقوع حادخه( یپرورش مبدا مبنواداره آموزش تأیید)با  باشد 

 رایمشروط بر آنكه دا ،یل آنان فاصله ایجاد شده استافرادی كه در ادامه تحص -4

  باشند ان دوره اول متوسطهیپامدرك 

صورت ر كشورها كه بهیشدگان از ساو رانده یاسالم یپناهندگان به كشور جمهور -3

 در دست ندارند  یابیارزشبرای  یمدرك قابل قبول یران سكونت دارند، ولیدر ا یقانون

 نامه به صورت یـک نـوبتی اسـت و   دی )تعیین پایه( طبق مفاد این آیینارزشیابی ورو -1تبصره

قبـولی آنـان ماننـد داوطلبـان آزاد خواهـد بـود  در صـورت        ط رایشـ  ارزشـیابی و  مواد

 عمل آورد تر ارزشیابی بهپایه پایین در آموزدانشتواند از مردودی، مدرسه می

شـدگان در سـتون مالحظـات دفتـر     نمـرات ارزشـیابی ورودی )تعیـین پایـه( قبـول      -2تبصره

نامه با اشاره بـه  شود  شماره معرفیآن سال و كارنامه تحصیلی آنان خبت می امتحانات

در ستون مالحظات درج و توسـط مـدیر مدرسـه امضـا و مهـر       ،نامهاین آیین 61ماده 

 شود می

معـاف   یدفـاع  یدرس آمادگ یه، از بخش عملین پاییكنندگان در امتحان تعشركت -3تبصره

 د یعمل آبهای  هنمر 23آن، امتحان  یآنان از بخش نظربرای  دیخواهند بود و با

ارزشیابی ناقص باشـد و تـا پایـان    برای  آموزیخارجی دانشچنانچه مدارك تحصیلی -4تبصره

 كمیسـیون ارزشـیابی مـدارك   در آمـوز  پایه تحصیلی قطعی دانش ،خردادماه امتحانات

وی به عنوان ارزشـیابی   ماهود، ارزشیابی خرداد و شهریورخارجی مشخص نش تحصیلی

 امتحانــاتدر  یآمــوزورودی )تعیــین پایــه( محســوب خواهــد شــد و چنانچــه دانــش

تـر بـه   در ارزشیابی دروس پایه پایین ،تعیین پایهبرای  تواندمی ،شهریورماه قبول نشود

 نوبتی شركت كند صورت یک

هـای  شدگان از سایر كشـورها و پناهنـدگان از كشـور   اندهافراد خارجی مقیم ایران، ر -5تبصره

 اجازه اقامت مورد تأیید وزارت كشور باشند  رایخارجی به ایران باید دا

كه با زبان فارسی آشنایی ندارند، امتحان تعیین پایـه آنـان فقـط در    آموزانی از دانش -6تبصره

هد آمد كه توسـط مركـز امـور    عمل خواخارجی بههای ازدهم به زبانیدهم و های پایه

آموزان بایـد وضـع   شود  این قبیل از دانشالملل و مدارس خارج از كشور اعالم مینیب

 خود را با نظام آموزشی به زبان فارسی منطبق كنند 
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هـر  هـای  آموز، در پایان نوبت دوم، تعـداد واحـد  محاسبه معدل ساالنه هر دانشبرای  -62ماده

دست آمـده  بههای ضربشود و مجموع حاصلدرس ضرب می ساالنه آندرس در نمره

ها نمره )اعم آنبرای  آموز در آن سالشود كه دانشبر تعداد كل واحدهایی تقسیم می

 از قبولی یا مردودی( كسب كرده است 

مـاه، نمـرات   آمـوزان دوره دوم متوسـطه در شـهریور   محاسبه معدل ساالنه دانشبرای  -تبصره
 شود ماه به جای نمرات ساالنه محسوب و سپس معدل گرفته میامتحانی شهریور

وزارت هـای  نامـه دینی مذكور در قانون اساسـی، برابـر شـیوه   های آموزان اقلیتدانش -63ماده
كنند و ایـن نمـره   پرورش در امتحانات تعلیمات خاص اقلیت دینی شركت میوآموزش

شود  ضـمناً در صـورت   و قرآن( می جایگزین نمره درس تعلیمات دینی )دینی، اخالق
وی وجـود  بـرای   آموز به شركت در امتحان تعلیمات دینی اسالمی، منعیتمایل دانش

 ندارد 

نامـه رسـیدگی بـه تخلفـات     ینیبا متخلف یا متخلفان امتحانات داخلی و نهایی برابر آ -64ماده
 شد  امتحانی و قانون رسیدگی به تخلفات اداری، حسب مورد، رفتار خواهد

دهـم و یـازدهم، پـس از برگـزاری امتحانـات نوبـت دوم و       هـای  آموزان پایـه به دانش -65ماده
تحصیلی بعد، دروس پایـه بـاالتر ارائـه    ماه، با رعایت ضوابط و مقررات، در سالشهریور

 خواهد شد 
دامـه  آموزی حق ادهم و یازدهم، دانشهای درخشان، در پایههای در مدارس استعداد -66ماده

 زیر باشد:ط رایش رایتحصیل در مدارس مذكور را دارد كه دا
 نباشد  13ماه كمتر از معدل ساالنه وی در خرداد -الف

 12ماه، كمتر از نمره ساالنه وی در هیچ یک از مواد درسی در خرداد و شهریور -ب
 نباشد 

جازه ادامه تحصیل در اباشد،  13كمتر از  ساالنه خردادماه ویكه معدل  آموزیدانش -1تبصره
 قبـولی ط رایشـ  آموزدرخشان را نخواهد داشت  چنانچه این دانشهای مدارس استعداد

هـای  اسـتعداد  همدارس عادی را نیز نداشته باشد، در امتحانـات شـهریورماه مدرسـ    در
بـا  شـود و  و با هر نمره یا معدلی، به مدارس عادی هدایت می كندمیدرخشان شركت 
 دهد تحصیل میادامه رعایت مقررات، 

مـاه  یا چنـد درس او در خـرداد   یک هكه نمر( 13معدل مشمول بند الف )آموز دانش -2تبصره
بایـد در   ،درخشـان هـای  اسـتعداد  همدرسـ در تحصـیل   مـه ادابرای  باشد، 12كمتر از 

 را كسـب  12 هحـداقل نمـر   ،دروسدرس یا امتحانات شهریورماه شركت كند و در آن 
كند و نمـره نصـاب قبـولی را     شركت ،آموز در امتحانات شهریورماهنشدااین  اگركند  
تحصـیل در مـدارس   ه ادامـ  ه، اجـاز یا در امتحان شهریورماه شركت نكنـد  نكند كسب
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ملحـو  و   هنامآییناین  درخشان را نخواهد داشت و نمرات وی بر اساسهای استعداد
  تحصیل خواهد داد هرات، در مدارس عادی ادامطبق مقرّ

شـود، چنانچـه   موفق به كسب نمره نصاب قبولی در شهریورماه نمیكه  آموزیدانش -3تبصره
خردادمـاه  سـاالنه  باشد، در یک درس یا معدل  16خردادماه وی حداقل ساالنه معدل 

 توانـد در مـدارس  مـی  12تا  13 بین هدرس، با داشتن نمر 2در  ،باشد 17 وی حداقل
آموز در طول دوره دوم متوسطه، صرفاً دانش ل دهد تحصیه ادام درخشانهای استعداد
 تواند از این امتیاز استفاده كند بار مییک

در خردادماه، موظف به شـركت   12تا  13بین  نمرات دلیل كسبآموزی كه بهدانش -4هتبصر
 مـه اداصـرفاً مـالك    مـاه، است، نمرات مأخوذه وی در شهریورشهریورماه در امتحانات 

 ندارد  همعدل ساالنتاخیری در و  بودهدرخشان های مدارس استعداد در وی تحصیل
 شود ماه، از محتوای كتاب درسی پایه مربوط طراحی میسواالت امتحانات شهریور -5تبصره

 ازدهمیدهم و های هیپاهای در درس یط قبولرایش
قبـول شـناخته    ،هادرسآموزی در هر یک از پس از امتحانات پایانی نوبت دوم، دانش -67ماده

 شود كه نمره ساالنه وی در هر درس، كمتر از نصاب قبولی آن درس نباشد می

هـا  قبـولی را در درس یـا درس  ط رایشـ  ،آموزی كه پس از امتحانات نوبـت دوم دانش -68ماده
ها در شهریورماه شـركت كنـد و   تواند در امتحانات همان درس یا درساحراز نكند، می

كمتـر از نصـاب    یشود كـه نمـره و  یقبول شناخته م ،هار هریک از درسد یدر صورت
 نباشد  یقبول

آمـوزانی كـه بـدون شـركت دردوره تابسـتانی، در نوبـت امتحـانی        اعالم نتیجه دانش -1تبصره
 امتحان پایانی خواهد بود  نمره 23كنند، صرفاً بر مبنای ماه شركت میشهریور

آموزی پس از امتحان پایانی در دو بخش نظـری و  انچه دانشدر شاخه كاردانش، چن -2تبصره
آن، نصـاب قبـولی را كسـب نكنـد، الزم     هـای  عملی استاندارد مهارت یا یكی از بخش
هایی كه نمره قبولی كسب نكرده است، تا پایـان  است در امتحان مجدد بخش یا بخش

ول شـناخته  شهریورماه همـان سـال شـركت كنـد و در صـورتی در آن اسـتاندارد قبـ       
 شود كه نمره هر دو بخش استاندارد مهارت، كمتر از نصاب تعیین شده نباشد می

 ه دوازدهمیپا غیرنهاییهای در درس یط قبولرایش
غیرنهـایی، قبـول   های آموزی در هر یک از درسدر امتحانات پایانی نوبت دوم، دانش -69ماده

، كمتـر از نصـاب قبـولی آن درس    شود كه نمـره سـاالنه وی در هـر درس   شناخته می
 نباشد 

هـایی  قبـولی را در درس یـا درس  ط رایش آموزی كه پس از امتحانات نوبت دوم،دانش -71ماده
توانـد در امتحانـات   قبل وی باقیمانده باشـد، مـی  های هایی از سالاحراز نكند یا درس
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ی در هـر درس،  ماه شركت كند و در صورتورماه و دییها، در شهرهمان درس یا درس
 شود كه نمره هر یک از آنها كمتر از نصاب قبولی نباشد قبول شناخته می

آموزی پس از امتحان پایانی، در دو بخـش نظـری و   در شاخه كاردانش، چنانچه دانش -تبصره
نصـاب قبـولی را    ،آنهـای  مهارتی( یا یكی از بخشهای عملی استاندارد مهارت )درس

هایی كـه نمـره قبـولی كسـب     در امتحان مجدد بخش یا بخش كسب نكند، الزم است
ماه، شـركت كند و در صورتـی در آن اسـتاندارد قبــول   و دی ورینكرده است، در شهر

شود كه نمـره هـر دو   او صادر میبرای  شود و گواهینامه استاندارد مهارت،شناخته می
 بخش استاندارد مهارت، كمتر از نصاب تعیین شده نباشد 

 ه دوازدهمیپا یامتحانات نهایهای در درس یط قبولایرش
 شود كه:می ها، قبول شناختهآموزی در هر یک از درسدر امتحانات نهایی، دانش -71ماده

 نباشد  7الف( نمره امتحان نهایی وی در هر درس بدون ضریب، كمتر از 
نصاب قبولی )مندرج در  ب( نمره ساالنه یا نمره دوره تابستانی وی در هر درس، كمتر از

 ( نباشد 46ماده 
( در امتحانـات  46حضوری، كسب نمره نصاب قبولی )منـدرج در مـاده   در دروس غیر -1تبصره

 نهایی مالك عمل خواهد بود 
است، از شمول مفـاد   12كه نصاب قبولی آنها  ایحرفهفنی و های آن دسته از درس -2تبصره

زان باید در امتحانات نهایی، نصـاب قبـولی را كسـب    آموبند الف مستثنی بوده و دانش
 كنند 

هـای  پایـه دوازدهـم مـدارس اسـتعداد    هـای  آمـوزان در درس قبـولی دانـش   طرایشـ  -3تبصره
 نامه خواهد بود درخشان، تابع ضوابط مندرج در این آیین

ات التحصـیالن بـر اسـاس نمـر    هـر یـک از فـارغ   بـرای   دوم متوسـطه در پایـان دوره   -72ماده
انـد، معـدل كتبـی نهـایی محاسـبه و در مـدارك       هایی كـه امتحـان نهـایی داده   درس

هر یـک  های تعداد واحد ،محاسبه معدل كتبی نهاییبرای  شود تحصیلی آنان خبت می
شـود و  نهایی در نمره پذیرفته شده امتحان نهایی درس مربوط، ضرب میهای از درس

نهایی تقسـیم  های درسهای تعداد كل واحد دست آمده بربههای ضربمجموع حاصل
 شود می

 ن در امتحاناتیت غایبیوضع
موجـه داشـته باشـد،    آموزی در هر نوبت از امتحانات پایانی، غیبت غیرچنانچه دانش -73ماده

شـود و در چنـین   نمره امتحان پایانی او در آن نوبت در آن درس صـفر محسـوب مـی   
مـوردنظر قیـد   هـای  درسبـرای   مره پایانی آن نوبـت جای نمواردی كلمه غایب )غ( به

شود، لـیكن در محاسـبات، كلمـه غایـب بـه منزلـه صـفر خواهـد بـود و چنانچـه           می
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نمرات كالسی )ارزشیابی مستمر( باشـد، نمـره وی    رایآموز مشمول این ماده دادانش
 شد  آن نوبت، منظور خواهدبرای  مذكور با احتساب این نمراتهای در درس یا درس

آمــوزی در امتحــان پایــانی نوبــت اول در یــک یــا چنــد مــاده درســی  اگــر دانــش -74مــاده
جـای نمــرات  غیبـت موجـه داشــته باشـد، نمـرات امتحــان پایـانی نوبـت دوم وی بــه      

 شود مربوط نیز منظور میهای پایانی نوبت اول درس
آموز موظـف  ی، دانشفنی و غیرفنهای دروس شایستگیبرای  ایحرفهدر شاخه فنی و  -تبصره

خواهد بود، قبل از امتحانات پایانی نوبت دوم، در آزمون مبحث موردنظر كه بـه عهـده   
 معلم مربوط خواهد بود، شركت كند 

پایـه دهـم   های آموزی در امتحانات نوبت دوم یا هر دو نوبت برخی از درساگر دانش -75ماده
جـای نمـره سـاالنه آن    ماه وی بـه ازدهم غیبت موجه داشته باشد، نمرات شـهریور ییا 

 شود ها منظور میدرس یا درس
هایی كه در پایه آموزی در امتحانات نوبت دوم یا هر دو نوبت برخی از درساگر دانش -76ماده

جای نمره پایانی نوبت دوم یا دوازدهم انتخاب نموده است، غیبت موجه داشته باشد، به
های آموزان باید درسشود  این قبیل دانشجه درج میكلمه غایب مو ،اول و دومهای نوبت

 ماه، برابر ضوابط، مجدداً انتخاب كنند ورماه( و دییتابستانی )شهر باقیمانده را در دوره
 قبل و نامخبت از بعد یزمان فاصله در ا دوازدهمیازدهم یه دهم، یآموز پادانش چنانچه -77ماده

 یابیارزش نمره كند )هر چند لیتحص ترك ،اول نوبت یانیپا امتحانات در شركت از
آن  شود ویصادر م یلیتحص ترك مراتب با ذكر كارنامه یوبرای  باشد( داشته مستمر
بعد با  یلیتواند در سال تحصیشود و ممحاسبه نمی وی لیتحص سنوات جزو سال
 ل دهد ینام كند و ادامه تحصمذكور خبت یلیه تحصیدر پاط رایش ریت سایرعا

توانند یكنند، میل میدهم كه بعد از امتحانات نوبت اول ترك تحص هیآموزان پادانش -1تبصره
نـام كننـد و   مذكور خبـت  یلیه تحصیط، در پارایر شیت سایبعد با رعا یلیدر سال تحص
منظـور   یلیل افـراد جـزو سـنوات تحصـ    یـ ن قبیـ ل ایل دهند  ترك تحصـ یادامه تحص

 شود ینم
كننـد،  یل میازدهم كه بعد از امتحانات نوبت اول ترك تحصیه یآموزان پادانشبرای  -2تبصره

جـه شـده و كارنامـه    یرموجه منظـور و اعـالم نت  یب غینوبت دوم غاهای در تمام درس
د و آن سـال جـزء   یـ آنهـا ق  یلیل در سـوابق تحصـ  یشود و مراتب ترك تحصیصادر م

ت دروس یـ بعد با رعا یلیتحصل توانند در سایشود و میل آنها منظور میسنوات تحص
 ل دهند ینام كنند و ادامه تحصدوازدهم خبت یلیتحصه یدر پاط رایش ریاز و ساینشیپ

ل یه دوازدهـم كـه بعـد از امتحانـات نوبـت اول تـرك تحصـ       یـ آمـوزان پا دانشبرای  -3تبصره
 جـه شـده و  یرموجه منظـور و اعـالم نت  یب غینوبت دوم غاهای كنند، در همه درسیم

د و آن سـال  یـ آنهـا ق  یلیل در سوابق تحصیشود و مراتب ترك تحصیكارنامه صادر م
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ط رایشـ  ریت سـا یـ آمـوزان بـا رعا  شود  این دانـش یل آنها منظور میجزء سنوات تحص
 ل دهند:یتحص از دو روش زیر ادامه یكیتوانند به یم

راه دور با رعایت از  ا آموزشیبزرگساالن از مدارس  یكیبعد در  یلیتحصاز سال -الف
 ل دهند یتحص ضوابط و مقررات ادامه

ماه همان سال با رعایت ضوابط و مقررات در امتحان یشهریور و د یدر نوبت امتحان -ب
 دروس مربوط شركت كنند و ادامه تحصیل دهند 

كـه در سـایر    درخشـان، هـای  مـدارس اسـتعداد  تحصـیل  ط رایش ان واجدآموزدانش -4تبصره
بـا   یـک سـال،  از  پـس حـداكثر   شوند،اخل و خارج( مشغول به تحصیل میمدارس )د
مدرسه، مجـاز   رایتحصیل در این مدارس، با موافقت شوو ضوابط ادامه ط رایش رعایت
 تحصیل در این مدارس خواهند بود  مجدد و ادامهنام بتبه خ

ها، غیبـت موجـه   رسآموزی در امتحانات نوبت دوم و شهریورماه در همه داگر دانش -78ماده
او وقفـه تحصـیلی محسـوب    بـرای   وی در آن سـال حـذف و  هـای  داشته باشد، واحـد 

شود  در ایـن صـورت ضـروری اسـت توضـیحات الزم در كارنامـه و سـایر مـدارك         می
 آموز قید شود تحصیلی دانش

ا نهـایی بـ  غیـر هـای  آموزی در امتحانـات نوبـت دوم و شـهریورماه در درس   اگر دانش -79ماده
آموز، مدیر مدرسـه مجـاز اسـت    عذرموجه غایب باشد، در صورت درخواست ولی دانش

مربـوط بـا رعایـت    هـای  از آخـرین امتحـان از درس یـا درس   حداكثر تا دو هفته پس 
 عمل آورد ضوابط امتحان به

آمـوزان  شود، سؤال دانـش صورت هماهنگ برگزار میها بهكه امتحان آنهاییدر درس -تبصره
 صورت هماهنگ خواهد بود ل این ماده، بهمشمو

تحصیلی بـه دلیـل غیبـت موجـه نمـره ارزشـیابی مسـتمر        آموزی در سال اگر دانش -81 ماده
موضـوع تبصـره مـاده    هـای  نداشته باشد، نمره ارزشیابی پایانی وی )به استثنای درس

معلـم  شـود و ایـن نمـره توسـط     ( در آن نوبت جایگزین نمره ارزشیابی مستمر می43
 شود مربوط در بر  ریزنمرات خبت می

نمره صـفر منظـور خواهـد شـد و چنانچـه       ،غیبت غیرموجه در امتحانات نهاییبرای  -81ماده
وی هـای  آموزی در امتحانات نهایی غیبت موجه داشـته باشـد آن درس از درس  دانش

نتخاب كنـد  ها را امجدداً آن درس یا درسط رایش شود و باید با رعایت سایرحذف می
 صورت نهایی امتحان دهد و به

آمـوز در  تشخیص غیبت موجه براساس دالیـل و مـدارك ارائـه شـده از طـرف دانـش       -تبصره
مدرسه و در امتحانات هماهنگ بـا كمیسـیون خـاص اداره     رایامتحانات داخلی، با شو

ی بـا  پرورش مربوط و در امتحانات نهایی با رئیس حوزه اجرا، پس از همـاهنگ وآموزش
 مدیر مدرسه خواهد بود 
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 یلیط فارغ التحصرایش
درسـی دوره دوم  هـای  شود كه در همه واحدالتحصیل شناخته میآموزی فارغدانش -82 ماده

 نباشد  13متوسطه رشته مربوط، قبول شده باشد و معدل كل وی كمتر از 
آموزی، از مجموع نشحضوری( دادرس )ساالنه، تابستانی یا غیر چنانچه آخرین نمره -1 تبصره

دوره دوم متوسطه، حداكثر درچهار عنـوان درسـی )دو عنـوان نهـایی و دو     های درس
التحصـیل  باشـد، فـارغ   13و معدل كـل وی نیـز حـداقل     بیشترو  7عنوان غیرنهایی(، 
هـا  كه نصاب قبـولی آن  ایحرفهفنی و  شاخههای شود  آن دسته از درسشناخـته می

مهـارتی( و كـارورزی در شـاخه    هـای  سـتاندارد مهـارت )درس  است و همچنـین ا  12
 شوند كاردانش، مشمول این تبصره نمی

خردادماه، با درخواست  ین ماده در نوبت امتحانیا 1تبصره ط رایش استفاده نكردن از -2تبصره
 یدر نوبـت امتحـان   یآموزآموز بالمانع است، در این صورت اگر دانشدانش یول یكتب
 یامتحانكمتر از نمره مربوط، های در درس یشركت كند و نمره مأخوذه وورماه یشهر

 شود در كارنامه درج می یخردادماه شود، نمره خردادماه و

آمـوز در پایـان دوره دوم متوسـطه، تعـداد     محاسبه معدل كل نمرات هر دانشبرای  -83 ماده
مـاه(  ریورماه یـا دی هر درس در نمره پذیرفته شـده آن درس )سـاالنه، شـه   های واحد

ایـن  هـای  دست آمـده، بـر مجمـوع واحـد    بههای ضربشود و مجموع حاصلضرب می
 شود ها تقسیم میدرس

رشـته  هـای  از حد مجاز واحد بیشترآموز، درسی گذرانده شده دانشهای چنانچه واحد -تبصره
ز خبـت  آمـو مـازاد در كارنامـه و سـوابق تحصـیلی دانـش     های مربوط باشد، نمره درس

 شود شود، لیكن در محاسبه معدل كل وی منظور نمیمی

آمـوز،  اعطای گواهینامه پایان تحصیالت دوره دوم متوسطه )دیپلم( به دانـش  -84 ماده
درسی دوره دوم متوسطه در رشته مربوط و های مشروط به گذراندن همه واحد

 رعایت سایر ضوابط است 
پرورش وت دوره دوم متوسطه در مركز سنجش آموزشنمونه گواهینامه پایان تحصیال - تبصره

 پرورش، ابالغ خواهد شد وعالی آموزشرایطراحی و پس از تصویب شو

 یآموزان انتقالدانشبرای  ینحوه ارائه دروس انتخاب
منتقل شود،  یگرید یامتحانات نوبت اول به واحد آموزش یكه قبل از برگزار یآموزدانش -85ماده

 ل دهد ید را انتخاب كرده و ادامه تحصیارائه شده در مدرسه جد یتخابد درس انیبا

شـود و  منتقل  یگریامتحانات نوبت اول به مدرسه د یكه پس از برگزار یآموزدانش –1 تبصره
 یمدرسـه قبلـ   ید همنـام بـا درس انتخـاب   یـ ارائه شـده در مدرسـه جد   یدرس انتخاب
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و نمـره مـأخوذه نوبـت اول وی، در     یبن صورت نام درس انتخـا یآموز باشد، در ادانش
 دهد ادامه تحصیل می ،آموزانماند و همانند سایر دانشیكارنامه محفو  م

شـود و  منتقل  یگریامتحانات نوبت اول به مدرسه د یكه بعد از برگزار یآموزدانش –2تبصره
 یمدرسـه قبلـ   یهمنـام بـا درس انتخـاب   رید غیارائه شده در مدرسه جد یدرس انتخاب

 یحـذف و درس انتخـاب   یو نمره مـأخوذه نوبـت اول و   یآموز باشد، درس انتخابدانش
شود، در این صورت نمـره مـأخوذه نوبـت    ین آن میگزید، جایارائه شده در مدرسه جد

 شود یز منظور مینوبت اول ن یانیارزشیابی مستمر و پابرای  دوم،
شـود،  ه بـه مدرسـه دیگـر منتقـل مـی     آموزی كه در پایه یازدهم از یک مدرسدانش -3تبصره 

چنانچه درس انتخابی ارائه شده در مدرسه مقصد، همان درس انتخابی گذرانـده شـده   
وی در پایه دهم باشد و در مدرسه مقصد هم درس مورد نظر ) ارائه شـده در مدرسـه   

های دهم و یـازدهم ارائـه نشـود، یكـی دیگـر از      مبدأ( در همان سال تحصیلی در پایه
در آن پایه، به صـورت خودآمـوز بـا     واحد رشته مربوط قفنتخابی با رعایت سدروس ا

آمـوز، در  شـود  نمـرات مـاخوذه ایـن دانـش     مسئولیت دبیر مربوط، بـه وی ارائـه مـی   
ـ  ایانی هر یک از نوبتپارزشیابی  ه ترتیـب بـرای ارزشـیابی مسـتمر     هـای اول و دوم، ب

  شودهای اول و دوم نیز منظور میتنوب
وال از درس انتخابی ارائه شده، به عهده دبیر است كه دروس انتخـابی را در  طراحی س

 1كند آن مدرسه تدریس می
آمـوزان دوره دوم متوسـطه روزانـه خـارج از كشـور، طبـق مفـاد ایـن         امتحان دانش -86 ماده

 آموزان دوره دوم متوسطه بزرگساالن، آمـوزش شود و امتحان دانشنامه انجام میآیین
 مربوط خواهد بود های ن نامهیآزاد خارج از كشور بر اساس آیدور و داوطلبان راهاز 

معـاف   یدفـاع  ین مـاده از انتخـاب و گذرانـدن درس آمـادگ    یآموزان موضوع ادانش -1 تبصره
گـر  یدهای رشته ینهایریر دروس غین درس را از سایهستند و الزم است معادل واحد ا

 انتخاب كرده و بگذرانند 
ل در دوره یتحصـ ط رایشـ  آموزان دوره دوم متوسطه خارج از كشـور كـه واجـد   دانش -2تبصره

مدرسه دوره دوم متوسطه در شهر محل سكونت آنان وجود ندارد،  یروزانه هستند، ول
ل یـ ن قبیـ ل دهنـد  ا ینـام كننـد و ادامـه تحصـ    خبـت  یرحضـور یصورت غتوانند بهمی

ــپا یابیآمــوزان صــرفاً در ارزشــدانــش ــت دوم شــركت كــرده و یانی ــرای  نوب هــا آنب
نوبـت اول لحـا  نخواهـد شـد و      یانیـ اول و دوم و پاهـای  مستمر نوبتهای یابیارزش

                                                                                                                                              
بـه شـماره ابـالغ     13/0/26و پـرورش بـه تـاری     كمیسـیون معـین شـورای عـالی آمـوزش      3به استناد مصوبه جلسـه   1

 ، تبصره فوق اضافه شد 22/3/1026تاری   62433/123
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نوبـت دوم محاسـبه    یانیـ پا یابیها صرفاً بر اساس نمـرات مـأخوذه در ارزشـ   معدل آن
 شود یم

مركز امور  یكیه الكترونگایق پایتوانند از طریآموزان بزرگسال خارج از كشور مدانش -3تبصره
 نام و برابر ضوابط در امتحانات شركت كنند الملل و مدارس خارج از كشور خبتنیب

آزاد داخـل كشـور، بـر اسـاس     آموزان مـدارس بزرگسـاالن و داوطلبـان   امتحان دانش -87ماده
 نامه آموزشی دوره مربوط خواهد بود آیین
 ا رشتهیر شاخه ییتغ -فصل ششم

 یكتبـ  نظـر  بـا  ،باشـد  ا رشـته یـ ر شاخه ییتغ یچنانچه متقاض دهم،ه یآموز پاشدان -88 ماده
نامـه  ا شهرسـتان، براسـاس شـیوه   یه/ منطقه یپرورش ناحواداره آموزش تأییدمشاور و 
ت یا رشـته دلخـواه هـدا   ی به شاخه ازدهمیه یپا تواند دریم زیر، ت مواردیرعامربوط و 
 .شود
شاخه نظری است، باید در نوبت های ر رشته به رشتهكه متقاضی تغیی یآموزدانش -1

د شركت یاختصاصی رشته جد، در آزمون دروسه دهمیماه پاوریا شهریخرداد  یامتحان
ر ییبا تغ ،كسب كند یمذكور نمره قبولهای درس همهاز  آموزاین دانش چنانچه كند 

كسان در رشته یو عنوان  با كد یو نمرات دروس گذرانده از رشته قبلموافقت  یرشته و
 شود رفته میید، از وی پذیجد

شاخه فنی و های نظری یا كاردانش به رشتههای آموزان شاخهتغییر رشته دانش -2
های یا تغییر رشته در همان شاخه، منوط به توفیق در امتحانات همه درس ایحرفه

ن سال با در نظر گرفتن ماه همااختصاصی پایه دهم رشته جدید در خرداد یا شهریور
/ هیپرورش ناحوهایی است كه اسامی آن از سوی اداره آموزشظرفیت پذیرش در رشته

 شود ا شهرستان اعالم مییمنطقه 

مهارتی شاخه كاردانش، مشروط به كسب نمره قبولی در های تغییر رشته به رشته -0
مهارت تا پایان پایه های ه دهم رشته جدید و گذراندن استانداردیپا یدروس اختصاص

آموز بخواهد در مدارس كاردانش دولتی ادامه تحصیل كه دانشیازدهم است  در مواردی
 ا شهرستان نیز الزامی است ی/ منطقه هیپرورش ناحودهد، موافقت اداره آموزش

زمــان تغییــر شــاخه یــا رشــته در دوره روزانــه حــداكثر تــا پایــان امتحانــات          -4
آمـوزان موظفنـد حـداكثر تـا دو هفتـه قبـل از آغـاز        یه دهم اسـت و دانـش  ماه پاشهریور

مــاه، تقاضــای كتبــی خــود را بــه مــدیر مدرســه تحویــل  امتحانــات خــرداد یــا شــهریور
آمــوزان متقاضــی دهنــد تــا نســبت بــه انجــام مراحــل تغییــر رشــته اقــدام شــود  دانــش

هــای مــاه، در درسرتواننــد حــداكثر در دو مرحلــه خــرداد و شــهریوتغییــر رشــته، مــی
 دهم شركت كنند  امتحان تغییر رشته پایه
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 پایههای تغییر رشته همراه با امتحان درسهای آموزان در امتحان درسشركت دانش -3
های امتحان تغییر رشته همانند درسهای دهم رشته اولیه آنان بالمانع است  نمره درس

تغییر های درس یآموزی در امتحان تمامششود و چنانچه دانحضوری محاسبه میغیر
مذكور از وی پذیرفته های رشته نمره قبولی كسب كند و تغییر رشته دهد، نمرات درس

 آموز در رشته جدید منظور خواهد شد شود و صرفاً در معدل كل دانشمی
، از معادل با تعرفه امتحانات داوطلبان آزاد ،تغییر رشتههای هزینه امتحان درس -6

 شود آموز دریافت میدانش
آموزی كه با تقاضای تغییر شاخه یا رشته وی موافقت گذرانده شده دانشهای درس -7
آموز شود و دانشرشته جدید مطابقت داده شده و پذیرفته میهای شود با درسمی

عمومی و اختصاصی پایه دهم رشته جدید را كه نگذرانده های موظف است سایر درس
 ت، با رعایت سایر ضوابط انتخاب كند و بگذراند اس

رشته جدید تطبیق دارد، بر اسـاس جـدولی   های هایی كه از نظر محتوا با درسدرس -1تبصره
شـود، بـه جـای    ریزی آموزشی تهیـه و ابـالغ مـی   كه از سوی سازمان پژوهش و برنامه

 شود جدید پذیرفته می رشتههای درس

ه دهـم را در  یدوره دوم متوسطه، بخواهند پاهای ک از شاخهیموزان پایه دهم هرآچنانچه دانش -2 تبصره
كه ضوابط ورود به آن شاخه دوره دوم متوسطه تكرار كنند، مشروط بر آنهای گر از شاخهید یكی

نام د خبتیتوانند در مدارس روزانه در پایه دهم در شاخه جده نهم كسب كرده باشند، مییرا در پا
ن صورت همه دروس گذرانده پایه دهم در رایتحصیل دهند  دادامه ط رایش و با رعایت سایر كرده

ـا رعا های تحصیلی به سقف سالحذف و آن سال  یشاخه قبل  یت سـقف سـن  یـ تحصیل آنان، ب
 شود فه، افزوده مییمقررات نظام وظ

 جام خواهد شد ازدهم انیه یدر پا ایشاخهر رشته درون ییدر موارد خاص، تغ – 3تبصره

♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦ 
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 دوره دوم متوسطه شیوه نیم سالی واحدی آیین نامه آموزشی
 داخل كشور(  داوطلبان آزاد و )بزرگساالن،آموزش از راه دور، ایثارگران

 0/2/7026تاریخ 80300/723شماره ابالغ72/7/7026كمیسیون معین تاریخ 72جلسه  مصوب

 مقدمه:

هـا و نیازهـای   هـای آموزشـی منطبـق بـر شـرایط، توانـایی      صتایجاد و توسعه فر به منظور

نامـه  خـاص) در ایـن آیـین    شـرایط  واجـد  متقاضیان همچنین آموزان بازمانده از تحصیل ودانش

شود( كه بنا به دالیلـی، امكـان تحصـیل در مـدارس دوره روزانـه را ندارنـد، شـیوه        مشخص می

 بـر اسـاس   و كـاردانش  ایحرفـه  و ری، فنّیهای نظدوره دوم متوسطه درشاخه سالی واحدینیم

این دوره كه از انعطاف الزم برای تناسب   شودزیر اجرا می مواد ها و مطابقازشاخه هریک اهداف

آموزان برخوردار است، در مـدارس بزرگسـاالن، ایثـارگران و    با مقتضیات عمومی و شرایط دانش

 گردد شود( اجرا میامیده مین« مدرسه » نامه  آموزش از راه دور) در این آیین

 تعاریف :

هـای درسـی مصـوب را  بـه     مدرسه دولتی و غیر دولتی كـه برنامـه   مدرسه بزرگساالن :

صورت حضوری و غیر حضوری بـا تأكیـد بـر فراگیـری دروس از طریـق دیـداری، شـنیداری و        

 كند های درس اجرا میتشكیل كالس

های درسی مصوب را در داخـل و خـارج   مهمدرسه ای كه برنا مدرسه آموزش از راه دور:

از كشور برای آموزش تمام یـا بخشـی از موضـوعات درسـی بـه صـورت غیـر حضـوری و نیمـه          

حضوری با تأكید بر فراگیری دروس از طریق دیداری، شنیداری و الكترونیكی ) حسـب موضـوع   

 دهد درس( ارائه می

عـالی آمـوزش و پـرورش،    ب شـورای ای كه برابر اساسنامه مصو: مدرسهگران مدرسه ایثار

 .آوردزمینه تحصیل برای ایثارگران را فراهم می

فردی كه پس از خبت نـام و بـدون حضـور در كـالس، صـرفاً در امتحانـات        داوطلب آزاد :

 كند سال دوم  و شهریور ماه شركت میسال اول، نیمپایانی نیم
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 اول : كلیات فصل

 بـر اسـاس    و كاردانش، ایوحرفه نظری، فنّی هایشاخه دولتی، بزرگساالن در مدارس -1ماده

  شودمی اجرا با رعایت تبصره زیر مذكور و هایازشاخه هریک اهداف

آمـوزان  دانش تحصیل ادامه برای صرفاً مدارس بزرگساالن دولتی ایوحرفه فنّی شاخه –تبصره 

انـد   داده از دست را روزانه دوره در تحصیل شرایط كه است پایه دوازدهم در آن شاخه

هـای فنـی و   هـای شایسـتگی  آمـوزش درس  در قبالً است آموزان، الزمقبیل دانش این

 .باشند كرده مربوط، شركت های غیر فنی و كارگاهی رشتهشایستگی

 اهـداف  بـر اسـاس    وكاردانش، ایوحرفه نظری، فنّی هایشاخهدر مدارس ایثارگران،  -2ماده 

  شودمی جراا های مذكور،شاخه از هریک

 نظـری و  هـای شـاخه  ،آمـوزش از راه دور در مدارس بزرگساالن غیردولتی و مـدارس   -3ماده 

  شودمی های مذكور اجراشاخه از هریک اهداف بر اساس كاردانش،

 - نظـری ) آموزشـی  مجتمـع  صـورت  دو نامـه بـه  موضوع این آیین آموزشی واحدهای -4ماده

ابـالغ   ربـط ضـوابطی كـه ازسـوی معاونـت ذی     براسـاس ( )ایو حرفه فنّی – كاردانش

 .گرددهای متوسطه تشكیل میشود(یا مدارس خاص هریک ازشاخهمی

نامـه،  ارائه و آموزش استاندارد مهارت در شاخه كاردانش در مدارس موضوع این آیـین  -تبصره

باشـد  درصـورت   ربط در معاونت آموزش متوسطه میمنوط به كسب مجوز از دفتر ذی

آموز باید استاندارد مهـارت را در  شدن استاندارد مهارت در مدارس مذكور، دانشارائه ن

  مراكز آموزش مهارتی مجاز خارج از آموزش و پرورش بگذراند

 واحدهای درسی، عناوین و جدول مواد دروس : – فصل دوم

 سالی واحدی، دارای ویژگی های زیر است دوره دوم متوسّطه شیوه نیم - 5ماده

 شود سال تحصیلی یا دوره تابستانی اجرا میها درطول نیموزش درسآم( الف

گیری براساس تعداد واحدهای محتوا، ساعات آموزش و میزان تأخیر هر درس در معدّل(  ب

 .شودآن درس، مشخص می

هـا  ارزش هر درس مستقل است و قبولی یا مردودی در هر درس، تأخیری بر سایر درس(  ج

 ندارد 

نامـه پایـان تحصـیالت  دوره دوم    داد واحدهای درسی مورد نیاز بـرای اخـذ گـواهی   تع -6ماده 

 باشد واحد می 26 متوسّطه، حداقل

 محتوا، موادّ درسی و جمع ساعات ساالنه مطابق مواد درسی دوره روزانه است  -7ماده
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ل دو سـا ها در مدارس بزرگساالن و ایثارگران در هر نـیم ساعات آموزش هفتگی درس -1تبصره

برابـر و در دوره تابسـتانی چهـار برابرسـاعات هفتگـی ارانـه آن درس در دوره روزانــه،       

 باشد می

هـای هـدایت   میزان ساعات آموزش حضـوری ) كـالس   در مدارس آموزش از راه دور -2تبصره

سـال یـا دوره   در طـول هـر نـیم   ، آموزشی و رفع اشكال( به ازای هر واحد درس نظری

 باشد ساعت می 6تابستانی 

سال یا دوره تابستانی را های حضوری هر نیمتواند با نظر مشاور، ساعات آموزشمدیر مدرسه می

آموزان در برخی از دروس، اضافه یا كم كنـد كـه در ایـن حالـت     با توجه به نیاز دانش

 رعایت سقف كل ساعات، الزامی است 

و كارگـاهی شـاخه فنّـی و    های غیر فنـی  های فنی و شایستگیهای شایستگیدرس -3تبصره 

(، به صورت غیرحضوری و 1ای در مدارس بزرگساالن دولتی)موضوع تبصره ماده حرفه

 .شوددر مدارس ایثارگران به صورت حضوری ارائه می

بـه میـزان سـاعات تعیـین     ( های مهارتیدرس)در شاخه كاردانش، استاندارد مهارت  -4تبصره

 .شودی، بارعایت سایر ضوابط ارائه میهای مهارتشده درجدول مواد درسی رشته

به تشـخیص  ) آموزان شاخه كاردانش در صورت عدم امكان ارائه درس كارورزیدانش -5تبصره

از انتخاب واحد آن درس معاف بوده و باید معادل واحدهای درس مذكور ( مدیرمدرسه

دوره هـای  هـای سـایر رشـته   های فنی و پایه یا درسرا از بخش دوم دروس شایستگی

های مازاد تطبیقـی، بـه جـای    دوم متوسّطه، انتخاب كرده و بگذرانند  جایگزینی درس

 .آموزان بالمانع استدرس كارورزی برای این قبیل دانش

هفتـه و  16 سال هر یک بـه مـدت  برنامه آموزشی در هرسال تحصیلی به صورت دو نیم -8ماده

 .شودهفته اجرا می 13 یک دوره تابستانی به مدت

هفته كامل به تشكیل كالس و  6 در هر نیمسال پانزده هفته كامل و در دوره تابستانی -صرهتب

سال و دوره تابستانی برای برگـزاری  آموزش دروس اختصاص داشته و باقیمانده هر نیم

سـال بعـدی یـا دوره تابسـتانی منظـور      امتحانات، اعالم نتایج و تمهیـد مقـدمات نـیم   

  شودمی

هـا را مطـابق جـدول    ارائـه درس توالی موظّف است درهنگام انتخاب واحد، دانش آموز  -9ماده

 موادّ درسی رعایت كند 
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واحـد درسـی را بـا     16واحـد و حـداكثر    6تواند حداقل سال میآموز در هر نیمدانش -11ماده

واحـد آن بـه صـورت     6ای كـه حـداقل   رعایت سایر ضوابط انتخـاب نمایـد، بـه گونـه    

 زشحضوری )در مدارس آمو

 6حضوری( باشد  حداكثر سقف مجاز انتخاب واحد در دوره تابسـتانی،  از راه دور به صورت نیمه

 واحد درسی )اعم از حضوری و غیر حضوری( خواهد بود 

سـال یـا دوره   آمـوز مـدارس بزرگسـاالن و آمـوزش از راه دور در آخـرین نـیم      دانـش  -1تبصره

  قف واحدهای درسی انتخاب كندواحد عالوه بر س 4تواند حداكثر تابستانی می

سال یا دوره تابستانی با تأیید شورای مدرسـه  آموز مدارس ایثارگران در هر نیمدانش -2تبصره

 واحـد  6 سال یا دوره تابسـتانی، تـا حـداكثر   واحد و در آخرین نیم 4 تواند حداكثرمی
 . بیش از سقف واحدهای مجاز انتخاب كند

 سال تحصیلی به كمتـر از آموز در آخرین نیمباقیمانده دانش چنانچه تعداد واحدهای -3تبصره

ادامه تحصیل وی بالمانع است  در مـورد  ، واحد اعم از حضوری و غیرحضوری برسد 6

 پسران رعایت قانون نظام وظیفه و سقف استفاده از معافیت تحصیلی الزامی است 

ای مجاز و یا كمتر از حـداقل  در شرایط خاص، انتخاب واحد بیشتر از حداكثر واحده -4تبصره

مجاز با مجوز كمیسیون خاص اداره آموزش و پرورش محل به صـورت مـوردی انجـام    

 .خواهد شد

سـال یـا دوره   درشاخه كاردانش برای محاسبه تعداد واحدهای اخذ شده در هـر نـیم   -5تبصره

سـال  تابستانی آن دسته از اسـتانداردهای مهـارت كـه آمـوزش آن بـیش از یـک نـیم       

صیلی به طول می كشد، تعـداد واحـدهای اسـتاندارد مهـارت مـوردنظر بـر اسـاس        تح

آمـوز خبـت   سال، تعیین و در بر  انتخـاب واحـد دانـش   ساعات آموزش آن در هر نیم

سال یا دوره تابستانی كه آزمـون آن انجـام   شود و نمره آن استاندارد مهارت در نیممی

 .یده، خبت خواهدشدیافته و منجر به صدور گواهینامه مهارت گرد

آموز شاخه كاردانش رأساً برای اخذ آن اقدام كرده اسـت،  گواهینامه مهارتی كه دانش -6تبصره

شـماره اسـتاندارد و مـدت     – عنوان گواهینامه مهارت)مشروط برآن كه مشخّصات آن 

در جدول مواد درسی رشته مهارتی مربوط تعریف شده باشد، پس از استعالم  (آموزش

شـود و تعـداد واحـدهای آن در سـقف تعـداد      ربط پذیرفتـه مـی  از مراجع ذیو تایید 

سال یا دوره تابستانی كـه گواهینامـه مهـارتی را بـه مدرسـه ارائـه       واحدهای مجاز نیم

 شود دهد، محاسبه نمیمی
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و  16 سـال قبـل وی  ایثارگران، چنانچه معدل دوره تابستانی یا نیمآموز مدارسدانش -7تبصره

بعد  سالواحد درسی، درنیم 23 تواند حداكثر تاشد، با تأیید شورای مدرسه میباالتر با

 واحد درسی در دوره تابستانی بعد انتخاب كند  12 یا

آموزان پسر، در صورت رفع ممنوعیت قانونی از نظر نظـام وظیفـه و همچنـین    دانش -8تبصره

ایثارگران، آموزش از راه آموزان دختر، برای ادامه تحصیل، درمدارس بزرگساالن، دانش

 دور یا داوطلب آزاد، محدودیت سنی نخواهند داشت 

هایی را كه قبالً نمره قبـولی كسـب كـرده اسـت، مجـدداً      تواند درسآموز نمیدانش -9تبصره 

 انتخاب كند 

نامـه اجرایـی   كنـد، برابـر آیـین   سال تحصیلی غیبت میآموزی كه در طول نیمبا دانش -11ماده

 .آموزان( رفتار خواهد شدش مقررات انضباطی دانشمدارس) بخ

آموزی، ای كه حسب مورد برای مهارتهای كاردانش و فنّی و حرفهآموزان شاخهدانش –تبصره

شوند، برابر برنامـه تنظیمـی،   كارورزی، كارآموزی به مراكز خارج از مدارس معرفی می

  باشندملزم به رعایت مفاد این ماده می

عـالی  آموزان برابـر مصـوبات شـورای   ی به موارد خاص آموزشی و پرورشی دانشرسیدگ-12ماده

 .آموزش و پرورش خواهد بود

 :نام مقررات ثبت – فصل سوم

خبت نام و انتخاب واحد توسط دانش آموز یا ولی یا سرپرست قـانونی وی بـه صـورت     -13ماده

 شود حضوری انجام می

كشور در مـدارس آمـوزش از راه دور، بـه صـورت غیـر      آموزان خارج از نام دانشخبت – 1تبصره

 .حضوری بالمانع است

آموزی كه به دلیل بیماری یا علـل دیگـر بـه تشـخیص     نام و انتخاب واحد دانشخبت -2تبصره

تواند در موعد مقرر درمدرسه حضور یابـد، توسـط ولـی یـا نماینـده      مدیر مدرسه نمی

 شود نجام میبا ارائه مدارك مستند و مستدل اوی قانونی 

آموزی كه قبل از سن مشمولیت ترك تحصیل داشـته  نام و تحصیل مجدد دانشخبت -3تبصره

  است، با رعایت سایر شرایط بالمانع است

دو هفتـه قبـل از    نام و انتخـاب واحـد  شود و خبتمدارس به تفكیک جنسیت دایر می -14ماده

سال یا دوره تابسـتانی  تا شروع نیم های اول، دوم و دوره تابستانی آغاز وسالشروع نیم

 یابد ادامه می
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تواننـد  كل آموزش و پرورش اسـتان مـی  مدارس ایثارگران پسرانه با اخذ مجوز از اداره -1تبصره

هـا را بـرای گذرانـدن    آموزان دختـر ایثـارگر اقـدام كننـد و آن    نام دانشنسبت به خبت

مـوز میهمـان بـه مـدارس     آدروس به صورت حضوری یا غیرحضوری به عنـوان دانـش  

 بزرگساالن دولتی دخترانه معرفی كنند 

سال تحصیلی یا دوره تابستانی از افرادی كه عـذر موجـه   نام پس از شروع هر نیمخبت -2تبصره

اند، با ارائه مدارك معتبر و تشـخیص و صـدور رأی مـوردی توسـط كمیسـیون      داشته

  خاص اداره آموزش و پرورش محل، مجاز خواهد بود

هـای تحصـیلی در پایـه    سـال آموزان قبولی پایه نهم در هر یک از نـیم نام دانشخبت -3بصره ت

 دهم، با رعایت سایر ضوابط بالمانع است 

سـال تمـام و در مـدارس     17حداقل سن تحصیل در مدارس بزرگساالن و ایثـارگران   -15ماده

 .سال تمام است 16آموزش از راه دور 

 بـه صـورت   محـل،  پرورش و آموزش اداره خاص كمیسیون مجوز با خاص شرایط در -1 تبصره

 آموزشـی  واحـد  در نـدارد،  را سـنی  شـرط  حـداقل  كه آموزیاز دانش توانمی موردی

 .نمود خبت نام بزرگساالن

دهند، با هر آموزانی كه شرایط تحصیل در مدارس روزانه را از دست مینام دانشخبت -2تبصره

 مقررات، بالمانع است  سنی، با رعایت سایر قوانین و

نامه، با رعایت قـانون نظـام وظیفـه عمـومی، از     آموزان مدارس موضوع این آییندانش -16ماده

 .معافیت تحصیلی برخوردار خواهند بود

كننـد بـا   آموزان پسر كه از معافیـت تحصـیلی اسـتفاده مـی    حداكثر سن برای دانش -1تبصره 

ایـن قبیـل افـراد چنانچـه در طـول        استسال تمام  23رعایت سایر شرایط و ضوابط 

سـال تمـام برسـند، خبـت نـام و ادامـه        23به سن  سال تحصیلی یا دوره تابستانینیم

آمـوزان،  سال یا دوره تابستانی بالمانع است  بـرای سـایر دانـش   تحصیل آنها در آن نیم

  محدودیت حداكثر سن وجود ندارد

نامـه از  انجام خدمت وظیفه عمـومی بـا معرفـی    توانند در حینآموزان پسر میدانش -2تبصره 

نام كرده و ادامه تحصیل دهند  تحویل هرگونـه  یگان مربوط و رعایت سایر شرایط خبت

 .باشدمدرك تحصیلی به آنان، منوط به ارائه گواهی پایان خدمت می

نامـه، پـس از رفـع    آموزان پسر در مـدارس موضـوع ایـن آیـین    ادامه تحصیل دانش -3تبصره 

 منوعیت قانونی نظام بالمانع است م
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توانند با رعایت سایر مقررات در مدرسـه آمـوزش از راه   دانش آموزان مشروح زیر می -17ده ما

سال تمـام باشـد، از    16آموزان بیش از نام كنند  چنانچه سن این قبیل دانشخبت دور

 معافیت تحصیلی نیز برخوردار خواهند بود 
  رسه، دوری راه یا نبود رشته تحصیلی در محل سكونت دسترسی نداشتن به مد -الف

آموزان مشمول این بنـد از طریـق اداره آمـوزش و پـرورش محـل، شناسـایی و بـرای        دانش

اسـتفاده از ایـن بنـد منـوط بـه تأییـد اداره آمـوزش و        )شوند نام به این مدارس، معرفی میخبت

 ( باشدپرورشی میپرورش محل مبنی بر عدم امكان ارائه خدمات آموزشی و 

تواننـد از مفـاد   آموزان خارج از كشور در صورت پرداخت هزینه های مربوط مـی دانش -تبصره

 بند الف استفاده كنند 
 های حضوری را ندارند:ب( افرادی كه به دلیل شرایط زیر،  امكان استفاده از آموزش

ی یـا مـدیریت   معلولیت جسمی: مدارك مربوط بایـد توسـط یكـی از مـدارس اسـتثنای      -1

 آموزش و پرورش استثنایی استان تأیید شود 

بیماری خاص و یا صعب العالج : مدارك پزشكی مربوط باید توسط كمیسـیون پزشـكی    -2

 منطقه تأیید شود 

 تأهل -0

توانند در مـدارس آمـوزش از   سال تمام و بیشتر می 16سایر افراد در صورت دارا بودن  -تبصره

لیكن با عنایت به ایـن كـه افـراد ذكـور موضـوع ایـن تبصـره از         نام كنند،راه دور خبت

نـام وضـعیت خـود را از نظـر     باشند، باید قبـل از خبـت  معافیت تحصیلی برخوردار نمی

قانون وظیفه عمومی )كارت پایان خدمت، كارت معافیت، دفترچـه آمـاده بـه خـدمت     

بعـد از آن باشـد و    (    سـال و  بدون مهر غیبت كه تاری  اعزام آن حداقل تا پایان نـیم 

 مشخص كنند 

واجدین شرایط تحصیل در مدارس ایثارگران، با رعایت قوانین و مقـررات  ثبت نام از  -18ماده 

 شود مربوط انجام می

 نام :مدارك ثبت

 مدارك مورد نیاز برای خبت نام دانش آموزان به شرح زیر است : -19ماده

صـل آن مطابقـت داشـته باشـد  درصـورت وجـود       تصویر صفحه اول شناسنامه كه با ا( الف

آموزانی كـه  تغییرات و اصالحات در شناسنامه، تصویر صفحه آخر ضروری است  شناسنامه دانش

 .اند، باید عكسدار باشدسال تمام رسیده 13 به سن

 عكس به تعداد مورد نیاز( ب
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و نمون بر  هـدایت   گواهینامه پایان دوره اول متوسطه یا گواهی موقّت قبولی پایه نهم( ج

 آموزان در پایه دهمنام دانشتحصیلی برای خبت

 های قبل دوره دوم متوسطهد(كارنامه سال یا سال

 آموزان تطبیقیهای تطبیق برای دانشكارنامه( هـ

انـد و نیـازی بـه معافیـت تحصـیلی      آموزان ذكور كه به سن مشمولیت رسیدهبرای دانش( و

كـارت پایـان خـدمت یـا      ) معتبر در خصوص وضعیت نظـام وظیفـه  ندارند، ارائه تصویر مدارك 

  كه با اصل آن مطابقت داشته باشد، الزامی است    (  معافیت از خدمت نظام وظیفه یا

بر  ایثارگری از كارشناسی امور شاهد و ایثارگران منطقه مربـوط  ارائه گواهی و یا نمون( ز

  ر مدارس ایثارگران را دارندنام دآموزان ایثارگر كه قصد خبتبرای دانش

نامه از مدرسه استثنایی مبدا یـا مـدیریت/ اداره   آموزان استثنایی ارائه معرفیح( برای دانش

 آموزش وپرورش استثنایی استان مبنی بر نوع و میزان معلولیت الزامی است 

نـام  ا، برای خبتشدگان دیگر كشورهو فرزندان آنان یا پناهندگان و رانده اتباع خارجی -21ماده

سـایر مـداركی كـه توسـط مراجـع      یـا  باید پروانه اقامت معتبر یا دفترچه پناهنـدگی  

 .شود، ارائه دهندربط تعیین میذی
 آموزان مشمول نظام وظیفه :شرایط تحصیل دانش

شود، مشمول نظام سالگی می 12 آموز پسر از اول ماهی كه در آن ماه وارد سندانش -21ماده 

آمـوز، تـاری  تولّـد    شود  مالك رسیدگی به وضع مشـمولیت دانـش  اخته میوظیفه شن

مندرج در شناسنامه اولیه است و تغییرات بعدی مالك عمل نخواهد بود، لـیكن بـرای   

آموزی كه شناسنامه اولیه وی به حكم دادگاه باطل شده باشد، شناسنامه جدیـد  دانش

 .مالك قرار خواهد گرفت

سـال تحصـیلی بـا عـذر     نام، از ابتدا یا در طول نـیم موزی پس از خبتآچنانچه دانش -22ماده 

سال تحصیلی ادامه یابد و در امتحـان هـیچ   موجه غیبت كند و این غیبت تا پایان نیم

آموز وقفه تحصیلی منظور خواهـد شـد  وقفـه    ها شركت نكند، برای دانشیک از درس

بـر اسـاس دالیـل و     تشـخیص غیبـت موجـه    شـود  تحصیلی، ترك تحصیل تلقی نمی

 مدارك ارائه شده با مدیر مدرسه است 

طـور متـوالی   آموز از زمان مشمولیت نظام وظیفه چنانچه سه مـاه و بیشـتر بـه   دانش -1تبصره 

غیبت غیر موجه یا بدون اطّالع قبلی داشته باشد، به عنوان تـرك تحصـیل از مدرسـه    

یل وی را برابرمقـرّرات بـه   مدیر مدرسه موظّف است مراتب ترك تحصـ   شوداخراج می

 حوزه نظام وظیفه محل اعالم كند 
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نام نكند، مدیر مدرسـه  آموز واجد شرایط در موعد مقرّر در مدرسه خبتچنانچه دانش -2تبصره

 .موظّف است برابر مفاد این ماده ترك تحصیل وی را اعالم كند

گذرانـدن اسـتاندارد   آموز مشمول نظـام وظیفـه كـه بـرای     درشاخه كاردانش، دانش -3تبصره

به مراكـز آموزشـی خـارج از آمـوزش و پـرورش مراجعـه       ( های مهارتیدرس) مهارتی

كند، در صورتی كه ابتدا با رعایـت مقـرّرات مربـوط در یكـی از مـدارس كـاردانش       می

نامه از مدرسه مذكور به یكی از مراكز آموزش مهارتی نام كرده و با دریافت معرّفیخبت

  پرورش مراجعه كند، از معافیت تحصیلی برخوردار خواهد بود خارج از آموزش و

آموز مشمول كه ترك تحصیل داشته اسـت، مجـاز نیسـت و    نام و تحصیل دانشخبت –23ماده 

صرفاً در صورت رفع ممنوعیت قانونی از نظر نظام وظیفه عمـومی، ادامـه تحصـیل وی    

 .بالمانع است

خدمت )بـدون مهـر غیبت(گرفتـه اسـت، چنانچـه       آموزی كه دفترچه آماده بهدانش -1تبصره

سـال یـا دوره تابسـتانی باشـد،     تاری  اعزام مندرج در دفترچه وی حداقّل تا پایان نـیم 

نـام كنـد و ادامـه    سال یا دوره تابستانی خبـت تواند با رعایت سایر شرایط در آن نیممی

 تحصیل دهد 

نظـام وظیفـه بـه شـیوه داوطلـب آزاد      آموزان مشـمول  نام و ادامه تحصیل دانشخبت -2تبصره

 )متفرقه(، تابع قوانین و مقررات نظام وظیفه خواهد بود 

آموزان مشمول نظام وظیفه را كه به مدیر مدرسه پسرانه باید مشخّصات تمامی دانش -24ماده

تحصیل اشتغال دارند، به طور انفرادی و برای هر مشمول فقط یكبار بـرای اسـتفاده از   

ایـن موضـوع   )ی برابر مقرّرات به حوزه نظام وظیفـه محـل اعـالم كنـد     معافیت تحصیل

 شود (آموزان دارای نقص عضو و استثنایی نیز میشامل دانش

آموز مشمول كه بـدون تـرك تحصـیل و برابـر مقـرّرات از دوره روزانـه بـه        برای دانش -تبصره

، در صـورتی كـه   یابـد مدارس بزرگساالن، ایثارگران یـا آمـوزش از راه دور انتقـال مـی    

اشتغال به تحصیل وی قبالً به نظام وظیفه اعالم شده باشد، نیـازی بـه اخـذ معافیـت     

  تحصیلی مجدد نیست

آمـوزان  مدیر مدرسه موظّف است مراتـب تـرك تحصـیل و فراغـت ازتحصـیل دانـش       -25ماده

  مشمول را برابر مقرّرات به حوزه نظام وظیفه اعالم كند

كننـد،  باع خارجی كه برابـر مقـرّرات در مـدارس ایرانـی تحصـیل مـی      آموزان اَتدانش -26ماده

 مشمول قانون وظیفه عمومی نمی باشند 
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 انتقال و سایر موارد ثبت نام :

بـا   مدرسه به مدرسه دیگـر،  از یک یا دوره تابستانی سالنیم درطول آموزدانش انتقال -27ماده

 امتحانـات  ازشـروع  قبـل  مـاه  تـا یـک   مقصد و حداكثر و پرورش آموزش اداره موافقت

اسـت  در   با رعایت سایر قوانین و مقـررات بالمـانع   یا دوره تابستانی سالپایانی هر نیم

یـا   سـال طول نـیم  هایآزمون به مربوط و نمرات مدارك، پرونده تحصیلی صورت، این

 و (امضاء مـدیر و مهـر  )مبدأ  تأیید واحد آموزشی از پس آموز بایددوره تابستانی دانش

مقصد  مدرسه به پایانی از شروع امتحانات و قبل موقع اداره آموزش و پرورش مبدأ، به

 مدرسـه  با هماهنگی دو آموزشی منطقه یک در محدوده آموزانتقال دانش  ارسال شود

تعیـین   هـای در زمـان  مقررات با رعایت و مقصد و تأیید آموزش و پرورش منطقه مبدأ

  است بالمانع شده

موضـوع ایـن   بـرای تحصـیل در مـدارس     ،آمـوز دانـش  شـده  قبول هایدرس میتما -28ماده 

 .شودمی وی پذیرفته زنامه یا به شیوه داوطلب آزاد اآیین

هـای  متقاضی انتقال به مدارس دوره روزانـه در پایـه   مذكور كه آموزان مدارسدانش –29ماده 

از سال تحصیلی بعـد   باشند، با رعایت شرط سنی و سایر ضوابطیازدهم یا دوازدهم می

 توانند به دوره روزانه منتقل شوند می

 بـا  كـه  آمـوزی را دانـش  مـدارك  تمامی باید با رعایت قوانین و مقررات، مدرسه مدیر -31ماده

 دوره یا سالنیم هر شروع از پس دو هفته تا حداكثر است، كرده خبت نام موقّت گواهی

 مدرسـه  مـدیر  .كند درخواست وی قبلی تحصیل محل از مكتوب به صورت تابستانی

 منتقل آموز دانش مدارك تحصیلی تمامی باید، درخواست وصول از پس بالفاصله مبدأ

 .كند ارسال مقصد مدرسه به مقرّرات برابر را شده خود

 بـه  و نشـود  مقصد كامل مدرسه در مقرّر موعد در آموزدانش تحصیلی مدارك چنانچه -تبصره

 از ناشـی  مسـئولیت  شـود،  تضییع حقّی وی از یا و ایجاد قّیح آموزدانش برای آن تبع

و بـه تشـخیص اداره آمـوزش و     مقصـد  یـا  مبدأ مدرسه مدیر عهده به مورد حسب آن

  باشدربط میپرورش ذی

 از آمـوزان دانش تمامی تحصیلی روز پرونده 23باید حداكثر ظرف مدت  مدیر مدرسه –31ماده

 حـداكثر  پرونـده  نقص مشاهده صورت در و كند رسیدگی را جدید آموزاندانش جمله

 چنانچـه  و برآید نقص رفع در صدد تابستانی دوره یا سالهر نیم شروع از پس یكماه تا

 هـایی درس در یـا  و شـده  هدایت تحصیلی رشته یک به مقررات برخالف آموزیدانش

بعـد   چهچنان  كند اقدام وی استحقاقی وضعیت تعیین به نسبت باشد، شده اعالم قبول
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 مربـوط،  آمـوز دانـش  پرونده است الزم شد، مشاهده پرونده نقص موارد مذكور از موعد

  شود ارسال متبوع پرورش و آموزش اداره به بعدی اقدام برای مقرّرات برابر

آموزان را حـداكثر تـا یـک مـاه پـس از شـروع هـر        مدیر مدرسه باید دفتر آمار دانش -32ماده

تكمیل و تأیید كرده تا توسط اداره آموزش و پرورش مربوط،  سال یا دوره تابستانینیم

 برابر مقرّرات مسدود شود 

 نشود ارائه وی تحصیل محل مدرسه در آموز دانش درسی واحدهای از برخی چنانچه -33ماده

 آن انتخـاب  قـادر بـه   موجـه )بـه تشـخیص مـدیر مدرسـه(      دالیـل  بـه  آموزدانش یا و

مطابق با قوانین و مقـررات، حـداكثر تـا چهـار واحـد       تواندمی نباشد، درسی واحدهای

  شود معرّفی نامهموضوع این آیین مدارس سایر به میهمان آموزدانش عنوان درسی، به

 .شد خواهد ابالغ و تهیه ربطذی دفاتر توسط مربوط اجرایی نامهشیوه

 تحصیلی : پیشرفت ارزشیابی و سنجش ضوابط - چهارم فصل

 و ورودی، تكـوینی  صـورت  سه به درس هر آموزان دردانش هایاز آموخته ارزشیابی -34ماده

  :آیدمی  عمل به ذیل مشخص شده اهداف با و پایانی

قبلـی دانـش    هـای آمـادگی  و هـا توانایی از آگاهی منظور به )آغازین(  ورودی ارزشیابی - الف

 احتمـالی  هـای  كاستی و اهنارسایی جبران و یادگیری - یاددهی مناسب فرایند شروع برای آموز

 گیرد انجام می معلّمان توسط آموز دانش

 هـای تحكـیم آموختـه   – نفـس  بـه  اعتمـاد  تقویت منظور به )مستمر( تكوینی ارزشیابی -ب

 فرآینـد  در آمـوز دانـش  عملكـرد  نحـوه  و ضعف درسـی  و قوت نقاط معلّمان از آگاهی آموز،دانش

 و یادگیری - یاددهی

 بـه  مناسب بازخورد تدارك گروهی، هایفعالیت و ابتكار تالش، فكّر،ت روحیه تحقیق، پرورش

ـ -بهبود فرایند یاددهی منظور به مناسب هایآموزان  و اتخاذ روشمعلّمان، دانش ادگیری انجـام  ی

 شود می

 های آموزشـی هدف تحقّق میزان از اطمینان حصول منظور به )تراكمی( پایانی ارزشیابی - ج

 گیرد می انجام درس هر در قبولی رایطش و احراز پرورشی و

 هـای در فعالیـت  آمـوز  دانـش  مشـاركت  نحوه از مستمر صورت به تكوینی ارزشیابی -35ماده

 شـفاهی،  كتبـی،  هـای آزمون بر تكیه با و گوناگون هایو به شیوه یادگیری - یاددهی

 لیـت، فعا میزان رفتار، مشاهده فهرست وارسی گروهی، و فردی تكالیف بررسی عملی،

 درسـی  ماده در هر هاارزشیابی این نمره و گیردمی انجام ...و خالقیت و ابتكار تالش،

 شود می منظور و تعیین تابستانی دوره و تحصیلی سالهر نیم در
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مواد  تمام محتوای از تابستانی دوره یا تحصیلی سالنیم هر پایان در پایانی ارزشیابی -36ماده 

  شودانجام می درسی

 ماده دریک قبولی شرایط و است مستقل و درس تک صورت به هادرس از ارزشیابی -37ه ماد

 .ندارد هاسایر درس ارتباطی به درسی

 عملی نظری و بخش دو در مهارت استاندارد هر پایانی ارزشیابی كاردانش، شاخه رد -1تبصره

 متـولّی  سـتگاه د نظارت با یا توسط مهارتی( هایآن استاندارد )درس محتوای كلیه از

 استاندارد گواهینامه صدور به منجر بخش آن دو هر در قبولی و آیدمی عمل به مربوط

 از یكـی  از دانـش آمـوزی   چنانچـه  .شـود مـی  ربـط ذی دستگاه توسط مربوط مهارت

 كسب قبولی نمره های مهارتی()درس مهارتی استانداردهای عملی یا نظری هایبخش

 بود   خواهد معتبر دیگر بخش از قبولی نمره اخذ تا نمره این كند،

هـای فنـی و   شایسـتگی  هـای درسارزشـیابی نامه نحـوه شیوه ای،وحرفهدرشاخه فنّی -2تبصره

 شود  می ابالغ و تهیه مربوط ستادی های غیر فنی و كارگاهی توسط دفترشایستگی

را بـه   دنیتربیـت بـ   درس تواننـد آموزانی كه به دلیل مشـكالت جسـمی نمـی   دانش -38ماده

 ضـوابط،  سـایر  رعایـت  با هارشته سایر تشخیص شورای مدرسه بگذرانند، الزم است از

كـرده و   انتخـاب  را هـایی تربیـت بـدنی، درس یـا درس    درس واحـدهای  تعداد معادل

هـای  درس ضـوابط  هماننـد  هـا درس ایـن  از ارزشـیابی  شیوه و قبولی نصاب  بگذرانند

 .  می باشد مربوط رشته در مذكور

آمـادگی   درس عملـی  بخـش  گذراندن از نامه،آموزان مدارس موضوع این آییندانش -1 بصرهت

  شد خواهد منظور درس این نمره عنوان به بخش نظری نمره و بوده معاف دفاعی

آموزان مدارس ایثـارگران، گـواهی گذرانـدن آمـوزش نظـامی را ارائـه       چنانچه دانش -2تبصره 

 شود شان )به صورت ضربدری ( پذیرفته میدهند، درس آمادگی دفاعی از ای

 توسـط  تابسـتانی  دوره و دوم سـال نیم اول، سالنیم غیرنهایی پایانی امتحانات برنامه -39 ماده

 مشـترك  همكـاری  بـا  امتحانـات  و تنظـیم  اجرایـی  تقویم به عنایت با ربطذی مدرسه

 امتحانـات  امـه برن  مـی شـود   انجـام  مـدیر  زیرنظر و مدرسه اداری و آموزشی كاركنان

 اعـالم  تابسـتانی  دوره یـا  سالنیم هر شروع از قبل و تنظیم مدرسه توسط باید داخلی

 مـی  مربـوط  معلّمـان  برعهـده ( هماهنگ و نهایی امتحانات به جز) هاسؤال طرح  شود

 باشد 
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سال و دوره تابستانی مـدارس آمـوزش از راه دور توسـط اداره    امتحانات پایانی هر نیم -1تبصره

زش و پرورش مناطق در مدارس دولتی برگزار می شـود و دانـش آمـوزان مـدارس     آمو

كننـد  اوراق  آموزش از راه دور به صـورت میهمـان در امتحانـات مربـوط شـركت مـی      

امتحانی توسط معلمان مدرسه محل برگزاری، تصحیح و نمرات برای صدور كارنامه به 

ه از مـدارس آمـوزش از راه دور   مدرسه آموزش از راه دور تحویل می شود  در آن دست

كه از مدیر مأمور آموزش و پرورش برخوردارند، برگزاری و اعـالم نتیجـه امتحانـات بـا     

 باشد   رعایت مقررات مربوط و نظارت آموزش و پرورش ، مجاز می

 ناحیه/ منطقه /شهرستان پرورش و آموزش اداره و استان پرورش و آموزش كل اداره -2 تبصره

 بـه  را درسـی  مـاده  دو یـا  یـک  تابستانی، دوره یا سالنیم امتحانات پایان رد توانندمی

 .كنند برگزار هماهنگ صورت

/ 27762نامـه  های مهـارت برابـر مفـاد تصـویب    كاردانش، برگزاری آزمون شاخه در -3تبصره  

 پذیرد هیئت وزیران انجام می 26/2/1071هـ تاری   444ت

 بایـد توسـط   تابستانی دوره و دوم و اول سال هاینیم یرنهاییغ پایانی امتحانات اوراق -41ماده

 شود  مدیر و در مدرسه تصحیح زیر نظر مربوط معلّم

 از خـارج  در تصـحیح  جهت را امتحانی اوراق خود مسئولیت با تواندمی مدرسه مدیر -1تبصره

 دهد  قرار معلّمان اختیار در مدرسه،

 اوراق امتحانی هر درس، امتحان از انجام پس روز 3 مدت مربوط ظرف معلّم چنانچه -2تبصره

 آمـوزش  اداره بـه  موضـوع  گـزارش  تصحیح نكند، مدیر مدرسـه ضـمن   هرعلّتی را به

 دراختیار یكـی  تصحیح را جهت خود اوراق امتحانی تشخیص باید به متبوع، وپرورش

 دهد  قرار واجد شرایط از معلّمان

تشـخیص   بنـا بـه   آمـوزان دانـش  داخلـی  انـات امتح معلـم، اوراق  انتقـال  درصـورت  - 3تبصره

 شود می تصحیح رشته مربوط از معلّمان یكی مدیرتوسط

 نمـرات ارزشـیابی   و پایـانی  امتحانـات  شروع از قبل هفته دو تكوینی ارزشیابی نمرات -41ماده

 دوره یـا  سـال نـیم  آن در درس هـر  امتحانـات  انجـام  از هفته بعـد  یک حداكثر پایانی

 ریـز نمـرات   بـر   در خدشه و قلم خـوردگی  بدون مربوط معلّم توسط باید تابستانی،

 شود  مدرسه تحویل به دفتر تاری ، ودرج امضا از و پس خبت

 از امتحانـات  قبـل  و تابستانی دوره یا سالنیم هر طول در باید مستمر ارزشیابی نمرات -تبصره

  آموز برسددانش اطالع به پایانی
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 برنامـه  بـا  نهـایی  امتحـان  به صـورت  خی از دروس دوره متوسطهبر پایانی امتحانات -42ماده 

 طـرح  و مركز سنجش آموزش و پرورش تهیـه  به وسیله كه هماهنگ و سؤال امتحانی

 اجرایـی  عوامـل  بـه وسـیله   و پـرورش اسـتان   و آمـوزش  كـلّ  اداره نظـر  زیر شود،می

 معـین  بـوط مر ناحیـه / منطقه/ شهرستان پرورش و آموزش طرف اداره از كه امتحانات

 .گرددمی برگزار شود،می

 هـر  آغـاز  از را قبل هماهنگ و نهایی امتحانات برنامه مركز سنجش آموزش و پرورش -1تبصره

 .كندمی ابالغ و تنظیم دوره تابستانی یا سالنیم

مركز امـور بـین الملـل و مـدارس خـارج از       و استان ها پرورش و آموزش كل ادارات -2تبصره

 .مركز سنجش آموزش و پرورش می باشند اری باهمك به ملزم كشور

 اسـت  موظّـف  كنـد، مـی  را تـدریس  نهـایی  امتحانات به های مربوطدرس معلّمی كه -3تبصره

از  كـه  و برابر ابالغـی  مربوط، با تشخیص درس امتحان روز پس از برگزاری دو حداكثر

كند  راجعهم تصحیح حوزه های شود، بهمنطقه صادر می و پرورش آموزش اداره طرف

بـا   همـان درس  اوراق امتحـانی  تصحیح به خود نسبت آموزانتعداد دانش به و حداقّل

 اقـدام  اوراق تصـحیح  بـه  كه معلّمـی نسـبت   درصورتی  الزحمه اقدام كنددریافت حقّ

تـا   وپرورش محـل گـزارش   اداره آموزش به رئیس حوزه تصحیح نكند، موضوع ازسوی

 .رفتار شود با وی برابر مقرّرات

 بایـد از  امتحـان،  آخـرین  برگـزاری  از پـس  هفته یک حداكثر نهایی امتحانات نمرات -4تبصره

 محـل  مدرسـه  بـه  منطقه پرورش و آموزش اداره تصحیح به وسیله حوزه رئیس سوی

  شود اعالم آموزدانش تحصیل

و  (، تعلیمات دینی0( زبان خارجی )0عربی)های امتحانات نهایی در مواد درسسوال -5تبصره

آموزان ناشنوا توسط مركز سنجش آموزش و ( برای دانش0قرآن )دینی، قرآن و اخالق

پرورش و با مشاركت و همكاری سازمان آموزش و پـرورش اسـتثنایی و بـا اسـتفاده از     

ریـزی مركـز سـنجش    دبیران واجد شرایط به صورت ویژه طراحی و بـر اسـاس برنامـه   

  انی آنان قرار خواهد گرفتهای امتحآموزش و پرورش در اختیار حوزه

 قیـد  بـا  را واجـد شـرایط   آموزاندانش مشخّصات فهرست است موظّف مدرسه مدیر -43ماده 

 ارزشیابی نمرات همراه بگذرانند، به نهایی امتحان به صورت را باید آن كه مواد درسی

كـز  مر سوی از كه هایینمون بر  ها دردرس آن تابستانی دوره یا سالنیم هر تكوینی

 شـروع  از هفتـه قبـل   یـک  تـا  و كند تنظیم شود،می سنجش آموزش و پرورش اعالم
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/ ناحیه  منطقه پرورش و آموزش اداره به تابستانی دوره یا  سالنیم هر نهایی امتحانات

  دهد  تحویل

 داده آمـوزش  اسـتاندارد مهـارت   مدرسـه  آن در كـه  كـاردانش  شـاخه  مدرسـه  مدیر -1تبصره

 عنـوان  قیـد  بـا  را شرایط واجد آموزاندانش مشخّصات فهرست موظّف است شود،می

 آمـوزش  پایان از قبل ماه یک حداكثر و ها تنظیممطابق نمون بر  مهارت، استاندارد

 دهد  تحویل ناحیه / منطقه/ شهرستان پرورش و آموزش اداره به مهارت استاندارد آن

را  مهـارت  هـای آزمـون  نجاما به مربوط هایدرخواست باید نیز پرورش و آموزش اداره

 اسـتان  پـرورش  و آموزش كلّ اداره به مهارت آموزش پایان از قبل روز بیست حداكثر

 اتمـام  از قبل روز ده حداكثر باید نیز استان پرورش و كلّ آموزش و اداره كرده ارسال

 مهارت استاندارد متولّی دستگاه به آموزان رادانش مشخصات فهرست مهارت، آموزش

 كند   ارسال

 هایدرس و مدرسه توسط غیرنهایی هایدرس كارگاهی و غیركتبی عملی امتحانات -2تبصره

 شـوند، می انتخاب پرورش و آموزش اداره افراد واجد شرایطی كه از سوی  توسط نهایی،

 .شودمی برگزار مدرسه در و كتبی امتحانات برگزاری از قبل

 پـذیرش ایـن   دهـد،  ارائـه  مهارت گواهینامه موز،آدانش چنانچه كاردانش شاخه در  -3تبصره 

 مربـوط  مهـارتی  در رشـته  آنهـا  مشخّصات آنكه به شرط مهارتی هایگواهینامه قبیل

 واحـدهای  میـزان  گواهینامـه، بـه   صـادركننده  مرجع تأیید از پس باشد، شده تعریف

 است  بالمانع ضوابط سایر رعایت با شده تعیین

 از هـردرس  در آمـوز مسـتمر دانـش   هایارزشیابی و پایانی اناتامتح از یک هر نمره - 44ماده 

 .است بیست تا صفر

 قبل از خبـت ( مهارتی هایدرس) مهارت استاندارد ارزشیابی نمرات كاردانش، شاخه در -تبصره

  شودمی محاسبه بیست تا صفر برمبنای عملی و بخش نظری تفكیک به

 آید می دستبه زیر جدول به شرح تابستانی هدور یا سالنیم هر در درس هر نمره -45ماده 
 نمره درس نمره ارزشیابی پایانی نمره ارزشیابی مستمر

ها با ضریب مجموع نمرات ارزشیابی 0ضریب  1ضریب 

 4تقسیم بر 

 نمـره  دانـش،  كار شاخه در مهارت استاندارد همچنین و غیرحضوری هایدرس برای -1 تبصره

 .شودمی منظور درس نمره عنوان به( بیست تا ربرمبنای صف)پایانی ارزشیابی
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 تغییـر  زیـر  شـرح  به نمرات اعشاری عدد الذكرفوق ضرایب با درس نمره محاسبه در -2 تبصره

 :شودمی محاسبه و خبت بر  ریز نمرات در و یابد می

 33/3 به 42/3 تا 26/3 از ـ2  23/3 به 23/3 از كمتر ـ1

 یک به 22/3 تا 76/3 از -4  73/3 به 74/3 تا31/3 از ـ0

 گفتـاری، آزمـون   مهـارت  سنجش برای و عملی آزمون عملی، مهارت سنجش برای - 46ماده 

  آیدمی به عمل شفاهی

كشور، حسب وظیفه بر عهـده   از خارج و در داخل امتحانات حسن اجرای بر نظارت - 47ماده 

 ربط می باشد های ذیمعاونت مركز سنجش آموزش و پرورش و

نامه برگزاری امتحانات در داخل و خارج از كشور،توسط مركز سنجش آمـوزش و  شیوه -تبصره

 .شودپرورش تهیه و ابالغ می

 مدیر مدرسه برعهده نتایج موقع به اعالم و داخلی امتحانات اجرای حسن مسئولیت -48ماده 

 پـرورش  و آمـوزش  كلّاداره ناحیه،  /منطقه شهرستان/ پرورش و اداره آموزش و است

 امتحـانی  اوراق تواننـد مـی  لـزوم  در صـورت  مركز سنجش آموزش و پرورش و استان

 اوراق، بازبینی در هكدر صورتی  دهند  قرار تجدید نظر و بررسی مورد را شده تصحیح

 كتبـاً  موضوع باید و بود خواهد عمل مالك نمره، آخرین یابد، تغییر آموزیدانش نمره

 .برسد مربوط آموزدانش و معلّم اطالع به

 اوراق و مـاه  فـروردین  از پـس  اول سالنیم پایان امتحانات اوراق بازبینی درصورتی كه -تبصره

 و شـود  انجـام  مـاه  آبـان  از پس سال هر تابستانی دوره و دوم سالنیم پایان امتحانات

عالی خاص شورای كمیسیون به گیریتصمیم برای مراتب یابد تغییر آموزیدانش نمره

  شودمی ش ارجاعآموزش و پرور

 تابسـتانی كتبـاً   دوره یا سالنیم هر پس از پایان هفته دو حداكثر تا امتحانات نتیجه -49ماده  

   .شودمی اعالم آموزبه دانش مدیر مدرسه توسط

تجزیه و تحلیل و ارزیـابی نتـایج  امتحانـات و اتخـاذ  تصـمیم بـرای ارتقـای كیفیـت          –تبصره

حسب مورد، بر عهده مركز سنجش آموزش و پـرورش،   های آموزشی و تربیتیفعالیت

معاونین آموزشی حوزه ستادی،  مدیر كل استان، مـدیر آمـوزش و پـرورش منطقـه و     

 .  باشدمدیر مدرسه می

و  نهایی از ) اعم تابستانی دوره یا سالنیم هر پایانی امتحانات نمرات به اعتراض مهلت -51ماده

 تابسـتانی  دوره یـا  سالنیم آن امتحانات نتیجه الماع از پس روز 0 حداكثر غیرنهایی(
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 را معترضـان  امتحـانی  اوراق اسـت  موظّف مدرسه مدیر داخلی، امتحانات در باشد می

 مصـحح  اختیـار  در خـود،  به تشـخیص  یا مربوط مصحح اختیار در تجدید نظر جهت

 با ر شدهتجدید نظ ورقه نمره دهد  قرار درس همان معلّمان از دیگر یک نفر و مربوط

 تعیـین  مـورد  حسـب  كننـده  تجدیـد نظـر   و مربـوط  مصحح یا مربوط مصحح امضاء

 االجـرا الزم و شـرایط، قطعـی   واجـد  سـوم  معلّم رای نظر، در صورت اختالف شود می

 را معترضان امتحانی اوراق است تصحیح موظّف حوزه رئیس نهایی، امتحانات است  در

و  اول از مصـححین  )غیـر  درس همـان  معلّمـان  از نفر یک اختیار در نظر تجدید برای

 ظـرف  حـداكثر  بایـد  صـورت  هر در بود  خواهد عمل وی مالك نمره و قراردهد دوم(

   .برسد معترضان اطالع به نتیجه اعتراض، مهلت پایان از پس روز 3مدت 

 های غیر فنـی و كارگـاهی و بخـش   های فنی و شایستگیهای شایستگیدرس نمرات  -تبصره

 و نمـی باشـند   اعتراض و تجدید نظر قابل شفاهی هایو درس تاندارد مهارتعملی اس

است  در موارد خاص موضوع به شورای مدرسه ارجاع و اتخـاذ   قطعی شده، اعالم نمره

 شود تصمیم می

بـه   هـای غیرنهـایی  درس تابسـتانی  دوره و دوم و اول سـال نیم پایانی امتحانات اوراق -51ماده

 اداره كه محلی در سال مدت یک به نهایی امتحانات اوراق و همدرس در ماه شش مدت

 شود می امحا مقرّرات برابر سپس و نگهداری كند،تعیین می منطقه پرورش و آموزش

قبـول   ریزنمـرات  بـر   دفتـر امتحانـات،   معلّمـان،  ریزنمرات نویسدست فهرست ولی

 دائم طور به و سوبمح تحصیلی مدارك و اسناد جزء و صحافی نهایی، امتحان شدگان

 شود می نگهداری مورد حسب مربوط، اداره و مدرسه در

 پایـانی اسـتانداردهای   ارزشیابی ریز نمرات و مشخّصات كاردانش، فهرست شاخه در -1تبصره 

ریـز   همانند مهارت، استاندارد متولّی دستگاه تأیید از مهارتی (پس های) درس مهارت

 یـک  و منطقـه  اداره در نسـخه  یـک  كـه  شده هیهنسخه ت سه در هادرس سایر نمرات

 نگهـداری  دائـم  طـور  بـه  و نسخه سوم در دستگاه متولّی اسـتاندارد  مدرسه در نسخه

 شود می

 آمـوز كـه دانـش   مهارتی هایگواهینامه از دسته آن نمرات خبت كاردانش، شاخه در -2 تبصره

 از مهـارت  گواهینامه أییدیهت دریافت به كند، منوطمی ها اقدامآن ارائه به نسبت رأساً

بود گواهینامه مهارت در صـورت صـدور از سـوی مراكـز      خواهد مربوط متولّی دستگاه

شود كه اصـالت آن،  مجاز و معتبر مورد تأیید آموزش و پرورش، به شرطی پذیرفته می

با استعالم كتبی و محرمانه اداره آموزش و پرورش یـا بـه روش الكترونیكـی از مرجـع     
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 دائم طوربه مدرسه در و صحافی های مذكور بایدتأییدیه رد تأیید قرار گیرد صدور، مو

 .شود نگهداری

های مهارت به صورت كارت الكترونیكی از طـرف دسـتگاه   در صورتی كه گواهینامه - 3تبصره 

متولی استاندارد صادر شده باشد، نگهداری تصویر برابر اصل كارت  گواهینامه مهـارت،  

 .الزامی است

 مـوازین  رعایـت  براسـاس  آمـوزان تحصیلی  برای هـر یـک از دانـش    سالنیم هر در -52اده م

 و حضـور  وضـعیت  شخصـی،  نظافـت  و اصول بهداشـت  رعایت اخالق، اسالمی، رفتار،

 و معلّمـان  سـوی  از رسـیده  و گزارش آن اموال حفظ و مدرسه مقرّرات رعایت غیاب،

 آمـوزان(، ) بخش مقررات انضباطی دانـش نامه اجرایی مدارس آئین رعایت با و مربیان

 نمرات ریز بر  در و تعیین انضباط نمره یک مدرسه، معاونان یا معاون و مدیر توسط

  .شودمدرسه می دفتر تسلیم مدیر امضای با و خبت مربوط

 شـود  منظور می درسی واحد یک معادل سالنیم هر معدل احتساب در انضباط نمره -1تبصره

 انضـباط  وی نمـره  تحصیلی هایسالنیم تعداد آموز بهدانش كل دلمحاسبه مع برای

 شود می لحا 

 شود نمی محاسبه درسی واحد 26 انضباط در واحدهای تعداد -2تبصره

 شود نمی منظور انضباط نمره تابستانی دوره در - 3تبصره

ضباط معـادل یـک   آموز نمره اندر مدرسه ایثارگران در دوره تابستانی نیز برای دانش -4تبصره

هـای  سـال واحد درسی منظور و در محاسبه معدل كل، تعداد واحـدهای انضـباط نـیم   

 شود های تابستانی نیز لحا  میتحصیلی و دوره

مركزسنجش آموزش و پـرورش و   توسط آموزاندانش تحصیلی و مدارك اسناد نمونه -53ماده

 ابـالغ  هاپرورش استان و زشآمو كل ادارات و به تهیه ربطهای ذیبا همكاری معاونت

 .شودمی

 بعـد تنظـیم   سـال  آبان ماه پایان تا حداكثر باید تحصیلی سال هر در امتحانات دفتر -54ماده

 بررسـی،  شـود، می تعیین پرورش و آموزش اداره از سوی كه ایهنمایند توسط و شود

  شود مسدود تأیید و

 و آمـوزش  سـنجش  مركـز  توسط متحاناتا دفتر كردن مسدود نحوه اجرایی نامهشیوه -تبصره

 .شودمی ارسال هااستان پرورش و آموزش كل ادارات به و تهیه پرورش
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 آن دچـار  از قبـل  یـا  پایـانی  كتبی امتحانات برگزاری زمان در آموزیدانش چنانچه - 55ماده

 از كـه  معتمدی منشی از تواندنباشد، می نوشتن به  كه  قادر شود ایسانحه و مشكل

 امتحانات نهـایی  برای اجرا حوزه و رئیس غیرنهایی امتحانات برای مدیر مدرسه طرف

 .كند استفاده شود،می تعیین

 وی شـركت  مـانع  اشمؤخركـه بیمـاری   بیماری یا عضو نقص دارای دانش آموز برای -56ماده

 تسـهیالتی  اجرا، حوزه رئیس یا عملی شود، مدیر مدرسه و شفاهی كتبی، درامتحانات

 بخش آن امتحانات از لزوم درصورت. كندمی فراهم او بیماری یا عضو نقص با متناسب

 مربوط نمره و سهم شده معاف باشد،نمی آن انجام به قادر جسمی نظر از كه درس از

 شود می اضافه هابخش سایر به بخش این به

بـا   بآمـوزان موضـوع ایـن مـاده متناسـ     عملی درس تربیت بدنی برای دانش امتحان -1تبصره

مربـوط توسـط      شـیوه نامـه   شـود مـی  انجـام  مربوط معلّم توسط وی جسمی توانایی

 .خواهد شد ابالغ ربط تهیه ومعاونت ذی

 بـه  عضـو قـادر   نقص دلیل به كه كاردانش و ایحرفه و فنّی هایشاخه آموزاندانش -2تبصره

 رشـته  تغییـر  بـه  ملـزم  نیستند، مربوط رشته های تخصصیدرس عملی فعالیت انجام

 .باشندمی

 خـاص  هـای نامـه  شـیوه  برابر اساسی، قانون در مذكور دینی هایاقلّیت آموزاندانش  -57ماده

 ارزشـیابی  مربـوط  دینـی  اقلّیـت  خـاص  امتحانی هایسوال با پرورش و آموزش وزارت

  شودمی (0تعلیمات دینی و قرآن)دینی، قرآن و اخالق نمره جایگزین نمره این و شده

 بـرای  منعـی  اسـالمی،  دینـی  تعلیمـات  در امتحـان  شركت به آموزدانش یلتما ضمناً

  وجود ندارد وی شركت

 و تخلفات امتحـانی  نامهآیین برابر نهایی و داخلی امتحانات در متخلفان یا متخلف با - 58ماده

 خواهد شد  رفتار مورد حسب تخلفات اداری به قانون رسیدگی

 شرح زیر است :به  درس هر در قبولی شرط  -59ماده

 نصاب از كمتر درس نمره دارند، نهایی ( ) غیر داخلی پایانی امتحان كه هاییدرس در - الف

 .نباشد قبولی

 آن نمره نهایی، امتحان در 7 نمره كسب بر عالوه دارند، نهایی امتحان هایی كهدرس در -ب

  باشد ن قبولی نصاب از كمتر نیز تابستانی دوره یا سالنیم پایان در درس
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هـای فنـی و   برخـی از دروس شایسـتگی   در و 13نمـره   درس هـر  در قبـولی  نصـاب  -1تبصره

 توسـط  دروس مـذكور  اسـت )عناوین  12، نمـره  های غیرفنـی و كارگـاهی  شایستگی

 آمـوزش متوسـطه   معاونـت  سـوی  و از تعیین ریزی آموزشیسازمان پژوهش و برنامه

 بخش های فنی دردروس شایستگی در قبولی نصاب در شاخه كاردانش شود(می اعالم

  شود می مهارت تعیین استاندارد متولّی دستگاه توسط و عملی نظری

مـی   ارائـه  غیرحضـوری  به صـورت  و دارند نهایی پایانی امتحان كه هاییدرس برای  -2تبصره

 می باشد  نهایی امتحان قبولی در نصاب كسب مالك، شوند،

 درس یـا چنـد   یک تابستانی دوره یا سالنیم پایان تحاناتدرام آموزیدانش چنانچه - 61ماده

 درآن او پایانی ارزشیابی نمره باشد، داشته غیرموجه غیبت یا غیرنهایی( نهایی از )اعم

 كلمـه  مواردی شود  در چنینمی محسوب درس صفر درآن تابستانی یا دوره سالنیم

 كلمه در محاسبات، ولیكن شده آن درس قید پایانی ارزشیابی نمره به جای )غ( غایب

 نمـودن  لحـا   بـا  مورد نظر هایدرس یا درس نمره خواهد بود و صفر منزله به غایب

 .خواهد شد مستمر محاسبه نمره

درس  چنـد  یـا  یـک  تابسـتانی  دوره یـا  سـال نـیم  پایان امتحانات در آموزیدانش اگر -61ماده

 مجاز مدرسه مدیر آموز،شدان درخواست صورت در غایب باشد، موجه عذر با غیرنهایی

رعایـت   با مربوط هایدرس یا درس از آخرین امتحان از پس هفته دو تا حداكثر است

 از هـا یـا درس  درس آن صـورت ایـن  غیـر  در و آورد بـه عمـل   امتحان مربوط ضوابط

 شود می حذف دانش آموز انتخابی واحدهای

هـای امتحـانی   سوال شود،می گزاربر هماهنگ صورت به آنها امتحان كه هاییدرس در -تبصره

 .صورت هماهنگ خواهد بود به ماده مشمول این آموزاندانش

از  درس آن باشـد،  داشـته  موجـه  غیبـت  نهـایی  امتحانـات  در آمـوزی دانـش  چنانچه -62ماده

 شرایط سایر رعایت با باید و شودمی حذف وی دوره تابستانی یا سالآن نیم هایدرس

 .دهد امتحان به صورت نهایی و انتخاب كند را هادرس یا درس آن مجدداً

 نمـره  موجـه،  غیبـت  دلیل به تابستانی دوره یا تحصیلی سالنیم در آموزی دانش اگر -63ماده

 ارزشـیابی  نمـره  جـایگزین  وی پایـانی  ارزشـیابی  نمره باشد، نداشته مستمر ارزشیابی

  شودمی خبت ریزنمرات بر  در مربوط معلّم توسط نمره این و شده مستمر

 دانـش آمـوز در   طـرف  از شـده  ارائـه  مدارك و دالیل براساس موجه غیبت تشخیص -64ماده

 خـاص اداره  با كمیسـیون  هماهنگ در امتحانات و شورای مدرسه با داخلی، امتحانات



414      مجموعه مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش 

 

بـا   از هماهنگی پس اجرا حوزه با رئیس نهایی و در امتحانات مربوط پرورش و آموزش

 .خواهد بود مدرسه مدیر

 آن نمـره  در درس هـر  واحـد  تعـداد  سـال، نیم هر در آموزدانش معدل محاسبه برای -65ماده

 كـه  واحـد  كلّ تعداد بر آمده دستبه هایضرب حاصل مجموع و شودمی ضرب درس
دریافـت كـرده   ( مـردودی  یـا  قبولی از اعم) نمره هاآن برای سالنیم آن در آموزدانش

 .شودنمی انجام گیریمعدل تابستانی دوره برای شود می تقسیم است، 

 شود در مدارس ایثارگران برای دوره تابستانی نیز معدل محاسبه می -تبصره

 كه : شودمی شناخته التحصیلآموزی فارغدانش – 66ماده

 .باشد شده قبول واحد درسی (  26حداقل  (مربوط  در رشته دروس تمامی در -الف

  باشد 13 حداقّل وی كلّ معدل -ب

دوم متوسـطه حـداكثر در چهـار     هـای دوره چنانچه دانش آمـوزی از مجموعـه درس   -1تبصره

عنوان درسی) دو عنوان  نهـایی و دو عنـوان غیـر نهـایی (، آخـرین نمـره درس وی )       

باشـد،   13و بیشتر باشد و معـدل كـل وی نیـز حـداقل      7سال یا دوره تابستانی ( نیم

ــارغ ــی ف ــناخته م ــیل ش ــود  آن دالتحص ــته از دروس ش ــتگیس ــی و  شایس ــای فن ه

 12هـا  ای كـه نصـاب قبـولی آن   وحرفـه فنـی  شاخههای غیرفنی و كارگاهی شایستگی

 شوند   نمی تبصره این است، مشمول

 دوره دوم متوسـطه  هـای درس مجموعـه  از آموزیدانش چنانچه كاردانش شاخه در - 2تبصره

 دوره یـا  سـال نـیم  ) وی ه درسنمـر  آخرین نهایی، غیر درسی عنوان چهار در حداكثر

 التحصـیل  فـارغ  باشـد،  13 حـداقل  نیـز  وی كـل  معـدل  و باشد بیشتر و 7( تابستانی

 هـای مهـارتی( و كـارورزی در شـاخه    هـای فنـی )درس  شایسـتگی   شـود می شناخته

 شوند            كاردانش مشمول این تبصره نمی

 13 از كمتـر  وی كـلّ  معـدل  لـیكن  كند احراز را الف شرط آموزدانش درصورتی كه -3تبصره

 كمتـر  آنها در وی نمره هایی كهاز درس بند)ب( تأمین شرط به منظور تواندمی باشد،

غیرحضـوری شـركت كنـد  در     بـه صـورت   سال در همان مدرسهنیم یک است، 12 از

 پذیر است غیرحضوری امكان صورت عدم موفقیت ادامه تحصیل وی صرفاً به صورت

 مـاده  ایـن  و دو یـک  تبصـره  موضـوع  دروس بـر  عـالوه  ایثـارگران  مدرسه وزآمدانش -4تبصره

 كسب 13 از كمتر نمره باشد، می 13 هاآن قبولی نصاب كه دروسی از یكی از چنانچه

  شد خواهد شناخته التحصیل فارغ نیز  كند
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نمـرات   براسـاس  فـارغ التّحصـیالن   از یـک  هـر  بـرای  متوسـطه   دوره دوم پایـان  در - 67ماده

 مـدارك  در و محاسـبه  نهـایی  معـدل كتبـی   انـد، داده نهـایی  امتحـان  كه هاییسدر

 هر یک واحدهای نهایی، تعداد كتبی معدل محاسبه برای شود می خبت آنان تحصیلی

و  شـود مـی  ضـرب  آن درس نهـایی  امتحـان  شده پذیرفته نمره در نهایی هایدرس از

 تقسـیم  نهـایی  هـای درس واحـدهای  برتعداد آمده دستهای بهحاصل ضرب مجموع

 شود می

تعـداد   متوسـطه،  دوره دوم پایـان  در آمـوز دانش هر نمرات كلّ معدل، محاسبه برای -68ماده 

حاصـل   مجمـوع  و شـود مـی  ضرب درس آن شده نمره پذیرفته در درس هر واحدهای

 محاسبه در می شود  تقسیم هااین درس واحدهای مجموع بر آمده دستبه هایضرب

 .شودمی لحا  نیز انضباط به مربوط واحدهای تعداد و نمرات ،كل معدل

 مـازاد  درسـی  واحد چند یا یک آموزدانش شده گذرانده درسی چنانچه در واحدهای -1تبصره

 عنـوان  بـه  مـازاد  هـای درس باشـد،  رشته مربوط وجود داشـته  واحدهای مجاز برحد

كه  نحوی به كاردانش خهشاهای فنی و پایه و كارورزی بخش دوم شایستگی جایگزین

 واحـد  26 بـه  حتی االمكـان  یا و واحد 26 آموزدانش شده پذیرفته واحدهای مجموع

بـر   مـازاد  شـده  گذرانـده  هـای درس مـابقی  و پذیرفته می شـود  وی از باشد، نزدیكتر

دروس  شـود  منظـور نمـی   آمـوز دانـش  كلّ معدل محاسبه در مربوط، رشته هایدرس

 های فنی و پایه اصلی نخواهد شد یگزین دروس شایستگیمازاد به هیچ عنوان جا

 مربـوط،  رشته مهارتی هایگواهینامه بر عالوه كاردانش شاخه آموزاندانش چنانچه - 2تبصره

 - مهارت گواهینامه ) عنوان مشخّصات كه باشند دیگری های مهارتیگواهینامه دارای

 مهـارتی  هـای رشـته  فهرسـت   در مجموعـه  هـا آن ( آموزش مدت و استاندارد شماره

های فنی و پایـه  بخش دوم شایستگی برای جایگزینی هاآن شده باشد، پذیرش تعریف

 است  بالمانع مدرسه مدیر موافقت و كارورزی با

 در رشته متوسطه دوره درسی واحدهای تمامی گذراندن به موفّق كه آموزیدانش به -69ماده

رعایـت   بـا  شـود،  انضـباط(  ب واحـدهای احتسـا  بدون واحد درسی 26 مربوط)حداقّل

 .شودمی اعطا متوسطه )دیپلم( دوره دوم تحصیالت پایان گواهینامه سایرضوابط

توسـط مركـز سـنجش آمـوزش و      متوسطه دوره دوم تحصیالت پایان گواهینامه نمونه -تبصره

 تصویب كمیسیون معین از پس و تهیه پرورش و با همكاری معاونت آموزش متوسطه

 .شد خواهد ابالغ پرورش، و آموزش عالی شورای
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« 1هـای خـارج از مدرسـه   آموخته» در مدارس آموزش از راه دور چنانچه دانش آموزی -71ماده

توانـد حـداقل یـک مـاه قبـل از شـروع       مرتبط با رشته تحصیلی خود داشته باشد، می

ه آمـوزش  مدرسكتبی خود را به مدیر  یسال یا دوره  تابستانی تقاضاامتحانات هر نیم

سـال یـا دوره تابسـتانی،    ارائه كند تا در صورت موافقت در امتحانات آن نـیم  از راه دور

 های مربوط را امتحان دهد درس

 بیسـت  تـا  نمـره صـفر   مبنای بر و نامهآیین این مطابق هادرس این در قبولی شرایط -1تبصره

 .باشدمی پایانی امتحان

 هـر  بـرای  پـذیرفت،  آمـوز دانش از توانمی طریق این زا كه هاییدرس تعداد حداكثر -2تبصره

 محاسبه در كه باشدمی درس عنوان یک تابستانی دوره برای و درس عنوان 2 نیمسال

 داده دخالـت  تابسـتانی  دوره یـا  سـال نـیم  هـر  در مجـاز  واحـدهای  حـداكثر  و حداقل

 .شودمی منظور سالنیم آن معدل محاسبه در هادرس این نمرات ولیكن شود،نمی

  است الزامی ماده این موضوع های درس انتخاب مورد در درس نیاز پیش رعایت - 3تبصره

 بـر  مـازاد )آمـوزان  دانـش  تحصیلی هایدولتی، بخشی از هزینه در مدارس بزرگساالن -71ماده

 .شودضوابط، اخذ می روزانه(  برابر در دوره مجاز مدّت

مطابق با قانون تاسیس و اداره مدارس  و غیردولتی، مدارس آموزش از راه دور شهریه -72ماده

  شود و مراكز آموزشی و پرورشی غیر دولتی مصوب مجلس شورای اسالمی اخذ می

متوسـطه   كـه شـرایط تحصـیل در دوره    یمـوزان آدانشدر مدارس آموزش از راه دور،  -1تبصره

از امكـان تحصـیل    ،هنامـ روزانه را دارا باشند، با رعایت مقـررات منـدرج در ایـن آیـین    

  باشندبرخوردار می مدارسرایگان در این 

التعلیم كه مجوز آموزان الزمدر صورت عدم تأمین اعتبارات دولتی، آن دسته از دانش -2تبصره

كننـد، بـه   نام را از كمیسیون خاص اداره آموزش و پـرورش منطقـه دریافـت مـی    خبت

نـام  توانند در ایـن مـدارس خبـت   ، میاختیار خود و در صورت تمایل با پرداخت شهریه

 كنند 

بـار بـه صـورت    نام، بـرای اولـین  آموزان واجد شرایط خبتدر مدارس ایثارگران، دانش -73ماده

 .شوندنام میرایگان خبت

                                                                                                                                              
مدرسه آمـوز   که دانش آموز در خارج از  استهایی آن دسته از آموخته خته های خارج از مدرسه :تعریف آمو - 1

هـا   مشابه یک یا تعـداد  از در   اآموزد و از نظر محتوکند، میبه طریقی که آموز  و پرور  اعالم می ،از راه دور

 برنامه می باشد.
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آموزانی كه موفق به كسب نمـره نصـاب قبـولی درهریـک از دروس حضـوری و      دانش -1تبصره

هـای بعـدی، بایـد    ان درس در نیمسـال غیرحضوری نشوند، برای انتخـاب مجـدد همـ   

 .درصد هزینه مدارس بزرگساالن دولتی را پرداخت كند 33معادل

آزادگان، جانبازان و همسر و فرزندان آنان، رزمنـدگان و همسـر آنـان، پـدر، مـادر و       -2تبصره

    شوند همسر و فرزند شهدا، مشمول تبصره فوق نمی

 فصل پنجم: تغییر شاخه یا رشته :

ای را انتخـاب كـرده اسـت و در آن شـاخه یـا رشـته       آموزی كه شاخه یا رشـته دانش –74ماده

باشد و متقاضی تغییر شاخه/ رشته است، چنانچـه شـرایط و   مشغول ادامه تحصیل می

نامـه مربـوط   نامه هدایت تحصیلی و شـیوه را متناسب با آیین ضوابط رشته مورد تقاضا

در  و) مشاور كتبی ی در طول تحصیل با نظره وكسب كرده یا نكرده باشد، تغییر رشت

تایید اداره آموزش و پـرورش ناحیـه/ منطقـه یـا       صورت نداشتن مشاور با نظر مدیر( و

 رعایت سایر ضوابط بالمانع است شهرستان و 

آموز، در صـورتی  های گذرانده شده دانشرشته، نمرات درس در صورت تغییر شاخه/ - 75ماده

   شوداز وی پذیرفته می ،شته جدید موجود باشدهای ركه در جدول درس

های رشته جدید تطبیق دارد، بـر اسـاس جـدولی    هایی كه از نظر محتوا با درسدرس -تبصره

هـای رشـته   بـه جـای درس   كنـد، ابالغ میریزی آموزشی كه سازمان پژوهش و برنامه

 شود جدید پذیرفته می

زش از راه دور، متقاضـی تغییـر رشـته از سـایر      آموزان مدارس بزرگساالن و آمودانش -76ماده

ها به شاخه كاردانش یا تغییر رشته مهارتی در همـان شـاخه، مشـروط بـه اخـذ      شاخه

 است  شهرستان یا منطقه /مجوز كمیسیون خاص آموزش وپرورش ناحیه

 ضوابط تحصیل داطلبان آزاد : -فصل ششم

براساس  آزاد داوطلبان تحصیلی یشرفتپ ارزشیابی و تحصیلی هدایت و واحد انتخاب -77ماده

 :گیرد انجام می زیر مقرّرات رعایت با و مربوط هاینامههشیو و نامهآیین این مفاد

 است، آموزانسال دانش ضمن بر تحصیالت ناظر نامه كهآیین این از هاییتبصره و ( مواد الف

  .شودنمی آزاد شامل داوطلبان

  شودنمی منظور آزاد انداوطلب برای انضباط نمره ( ب

هـای شـاخه فنـی و    نام و ادامه تحصیل داوطلبان آزاد در پایه دوازدهـم در رشـته  خبت ( ج 

اند، در مدارس حرفه ای كه شرایط ادامه تحصیل در رشته مربوط را در دوره روزانه از دست داده
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زان الزم اسـت قـبالً در   آموبزرگساالن دولتی با رعایت سایر ضوابط بالمانع است  این قبیل دانش

هـای غیرفنـی و كارگـاهی رشـته مربـوط،      های فنـی و شایسـتگی  های دروس شایستگیآموزش

 شركت كرده باشند 

های تحصیلی و امتحانات نوبت شهریور مـاه،  سالد( ارائه واحدهای درسی در هر یک از نیم

 باشد  لتی میآموزان مدارس بزرگساالن دوبرای داوطلبان آزاد، همانند سایر دانش

و  61افرادی كه متقاضی شركت در آزمون تعیین پایه تحصیلی هستند )مطابق مـاده   -1تبصره

نامه آموزشی دوره دوم متوسطه روزانه( و همچنین های ذیل آن مندرج در آیینتبصره

باشـند، رعایـت سـقف    افرادی كه متقاضی اخذ دیپلم مجدد )در رشته غیرمتناظر( می

 رای آنان الزامی نیست واحدهای درسی ب

 خواهـد  انجام دولتی بزرگساالن مدارس در آزادداوطلبان امتحانات برگزاری و نامخبت -78ماده

از  یكـی  در آنـان  نـام باشـد، خبـت  دایر نمی بزرگساالن مدرسه كه مناطقی در و گرفت

 جنسـیت  تفكیـک  بـه  كنـد، تعیین می محل پرورش و آموزش اداره كه روزانه مدارس

  شد خواهد انجام

 آن كـه  شـود مـی  برگزار هاییدرس در آموزشی منطقه هر در آزاد داوطلبان امتحان -1تبصره 

 .باشد موجود همان منطقه بزرگساالن یا و روزانه ها در مدارسدرس

 و مـدارس آمـوزش از راه دور، ایثـارگران   ، غیردولتی درمدارس آزاد داوطلبان نامخبت -2تبصره

  باشدمجاز نمی ی دولتی و سایر نهادهای عمومیهادستگاه به وابسته

 واحـدهای  در (نهایی امتحانات دروس از غیر) یاستثنای داوطلبان امتحان و نامخبت -3 تبصره

 . باشدمی بالمانع استثنایی روزانه

 مجدّد دیپلم اخذ به تمایل صورت در قدیم، نظام  یا  و جدید نظام دیپلم  دارندگان - 79ماده

هـا،  درس تطبیـق  از پـس  كـاردانش  یـا  نظـری  هـای شـاخه  در غیرمتناظر( )در رشته

 بـر  و دهنـد  امتحان آزاد  داوطلبان همراه را رشته مربوط هایدرس كسری توانندمی

 شوند دلخواه رشته یا شاخه در گواهینامه دیپلم كسب به موفّق نامه،آیین این اساس

♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦ 

 



 

 

 

درسی و های برنامه

 تربیتی

 





    510بدنی در دوره ابتدایی   های درسی و تربیتی ـ درس تربیتبرنامه

 

 ییدر دوره ابتدا یت بدنیس درس تربیتدر تیوضع
 22/6/7072خ یتار 2/2703/723ـ شماره ابالغ  22/2/7072خ یتار 082مصوب جلسه

 سیتـدر بـرای   متخصـص  یانسـان  یرویـ توجه به مشكالت موجود و كمبود ن با عالیرایشو

در  ربـط ذیهـای  زمانه سایكل ید بر لزوم همكاریضمن تأك ،ییدر دوره ابتدا یت بدنیدرس ترب

 ر عمل شود یق زیدارد تا رفع مشكالت و كمبودها به طرین كمبود مقرر میجبران ا

صـاحب   معلمـان از  یی، دوم و سوم ابتدااولهای هیدر پا یت بدنیس درس تربیتدربرای  ـ1

بـود  استفاده شود و كم ،نه گذرانده باشندین زمیالزم را در اهای ها كه دورههیت همان پایصالح

 جبران گردد  یت بدنیان تربیبا استفاده از مرب

ت یـ ان متخصـص ترب یچهارم و پنجم از مربهای هیدر پا یت بدنیس درس تربیتدربرای  ـ2

متخصص به كالس مدارس پسرانه كه توسط معلـم خـواهر    یاختصاص مرب استفاده شود و یبدن

 ت قرار خواهد داشت یواولشوند در یس میتدر

و  یانسـان  یرویـ ت نیـ و ترب نیتـأم ، ین پرورشـ یندگان معاونیل از نماتشكم یونیسیـ كم0

ق و یـ دق یرایـ دت دو ماه ضمن ارائه برنامه اجموظف است ظرف م یو آموزش عموم یزیربرنامه

ست سـال و  یب ریک سابقه خدمت زیبه تفك ییدوره ابتدا معلمانق ین مصوبه، آمار دقیمشخص ا

 د یارائه نما یعالرایز به شویست سال را نیب یباال

در  یت بـدن یـ س درس تربیت تـدر یصاحب صـالح  معلمانن ضمن ارائه مشخصات یهمچن

 د ینما یریگیپ ربطذیق مراجع یمعلم متخصص، موضوع را از طر نیتأمدر جهت  ییدوره ابتدا

♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦
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 آلمانی، فرانسوی، ایتالیایی، اسپانیولی و روسی یخارجهای نازبآموزش 
 27/8/7087خ یتار 8/2277/723ـ شماره ابالغ  2/8/7087خیتار 678 جلسهمصوب 

 ،آلمانی، فرانسوی، ایتالیایی، اسـپانیولی و روسـی  خارجی های زبانبه منظور توسعه آموزش 

 دارد:می عالی آموزش و پرورش مقرر رایشو

الزم را مـواد درسـی    ،خـارجی هـای  زبـان برای  ،سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی -1

  نمایدفراهم 

هـای  زبـان بـرای   تواند در مناطقی كه امكان تشكیل كالسوزارت آموزش و پرورش می -2

 مذكور باشد، نسبت به تشكیل كالس و برگزاری امتحان اقدام كند   

 امتحانات دروس مذكور برابر ضوابط و مقررات، توسط وزارت امـوزش و پـرورش صـورت    ـ0

 پذیرد می

 بالمانع است ط رایش اخذ امتحان دروس مذكور به موسسات واجد یواگذار -تبصره

♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦



    511های پیش دبستانی   ول وچارچوب برنامه و فعالیتهای درسی و تربیتی ـ اصبرنامه

 

 یدبستانشیدوره پ یو پرورش یآموزشهای تیاصول و چارچوب برنامه و فعال
 ان و دست اندركاران(یژه مربی)و 

 27/0/7087تاریخ  8/73702/723ـ شماره ابالغ  20/2/7087تاریخ  773 مصوب جلسه

بر  یمبن 16/4/77مور   یانقالب فرهنگ یعال رایشو 422مصوبه جلسه  6ند ت به بیبا عنا

و بـا   «آموزش و پرورش مطرح شود یعال رایدر شو یش دبستانیه مسائل آموزش پیكل »نكه یا

 3و بـا اسـتناد بـه مـاده      1یر انتفـاع یس مدارس غیقانون تاس 0ماده  4بند الف تبصره  توجه به

 یاصول وچارچوب راهنمـا  2آموزش و پرورش یعال رایمصوب شو یش دبستانیاساسنامه دوره پ

انـدركاران،  دسـت  اسـتفاده بـرای   یدبسـتان شیمراكز پـ  یو پرورش یآموزشهای تیبرنامه و فعال

ب یر تصـو یـ بـه شـرح ز   یو پرورشـ  یدكنندگان مواد آموزشیو تول آموزش و پرورشكارشناسان 

 شود:یم

ش از یس مراكـز دوره پـ  یسـ أادر كننـده مجـوز ت  آموزش و پرورش به عنوان تنها مرجع صـ 

اعم از مراكز وابسته به آموزش و پرورش و  یدبستانشیه مراكز پیشود و كلمی دبستان محسوب

خـود  هـای  برنامه قی( ملزم به تطبیستی)از جمله سازمان بهز یر دولتیو غ یدولتی نهادها ریسا

 باشند یمصوبه م نیبا ا

به همـراه   یش دبستانیدوره پ یلیتفص یموظف است راهنما یزیرسازمان پژوهش و برنامه

ن یكودكان مناطق دو زبانه را تـدو  یآموزبرنامه زبان یز راهنمایبرنامه انس با قرآن و ن یراهنما

 الزم االجرا خواهد بود  آموزش و پرورش یعال رایشو یاعضا تأییدن راهنما پس از ید  اینما

 یهیتـوج هـای  آمـوزش  ید برنامه و محتواینه تولیزم وزارت آموزش و پرورش موظف است

مراكـز   یآموزشـ هـای  دكننـدگان رسـانه  یز تولیـ ن ان، مسـئوالن ودسـت انـدركاران و   یـ مرببرای 

 د یفراهم نما ن مصوبهیرا بر اساس ا یدبستانشیپ

ر یغهای ، با مشاركت مردم و نهادیررسمیش از دبستان به عنوان آموزش غیدوره آموزش پ

 شود می اجرا یدولت

                                                                                                                                              
 یلیدر مقـاطع مختلـف تحصـ    یآموزشـ هـای  س واحـد  یاز وزارت آمـوزش و پـرورش جهـت تاسـ     یاخذ مجوز رسـم  1

 (یتیتقوهای كنكور و كالس یآمادگهای رستان و آموزشگاهی، دبیی)كودكستان، دبستان، مدرسه راهنما
 یعـال  یب شورایه و به تصویتوسط وزارت آموزش و پرورش ته یش دبستانیدوره پ یو پرورش یبرنامه آموزش یراهنما 2

 شود می هیر متمركز تهیبه صورت غ یمذكور مواد آموزش یدر چارچوب راهنما  درسمی آموزش و پرورش
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ه در همه مراكـز دوره  ن مصوبیح مفادایصح رایوزارت آموزش و پرورش موظف است بر اج 

آموزش  یعال راید و گزارش عملكرد آن را به صورت دو ساالنه به شوینظارت نما یش دبستانیپ

 د یو پرورش ارائه نما

 یدبستانشیپ دورههای تیكرد برنامه و فعالیرو

م یت اوست، چنانچه تعلـ ین شخصیتكو یر بنایكودك ز یه زندگیاولهای لكه سا ییاز آنجا

رود در مـی  دیـ ام ،ابـد یسامان  یبه خوب یبر فطرت اله یادت مبتنیت كودك در دوران سیو ترب

و ن رو، برنامـه یـ از ا د،یـ ت و     در او بروز نمای، عبودیلت خواهی،فضییقت جوینده سرشت حقیآ

 گردد  می نیو تدو یطراح« یفطرت اله ییشكوفا»كرد یتان با روش دبسیدوره پهای تیفعال

  یش دبستانیپ دوره یو پرورش یآموزشهای تیاصول حاكم بر فعال

 باشد  ییابتدا دوره یهماهنگ با اهداف و محتوا -

به صورت  ازیمورد ن یت داشته و محتوایكودكان عنا یو محل یبه فرهنگ بوم -

 ن شود یمتمركز تدوریغ

 ت بشناسد یرا به رسم یتیجنسهای و نقش یفردهای تفاوت -

ق یازها و عالیها، نییر باشد و متناسب با توانایو انعطاف پذ ی، پودمانیقیها، تلفتیفعال -

 شود  یو نشاط كودكانه طراح یت عنصر شادیكودكان و رعا یفطر

 د داشته باشد یكبه اهداف تأ یابیبر مشاركت ونقش فعال خانواده در دست -

 یقیكرد تشویآنان با رو ینوآموزان براساس مشاهده رفتار و عملكرد گروه ارزشیابی -

 رد یصورت گ

 یش دبستانیدوره پهای تیاهداف برنامه و فعال

ش دبستان برگرفته از اهداف مندرج در اساسـنامه دوره  یدوره پهای تیاهداف برنامه و فعال

نوآمـوزان بـه    یسـن ط رایشـ  آموزش و پرورش و متناسب بـا  یلعا رایمصوب شو یش دبستانیپ

 باشد :یر میشرح ز
  یحركت -یجسمهای پرورش مهارت - 1

 پرورش روحیه و رفتار عاطفی  -2

  یذهنهای پرورش مهارت -0

 یاسالمهای بر ارزش یاجتماعی مبتنهای و رفتار یپرورش صفات اخالق -4

  آن یریادگی به انس با قرآن و عالقه - 3

  یشناسییبایو ز یپرورش ذوق هنر - 6

 تقویت حس دینی و عالیق مذهبی -7
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 پرورش هویت ملی-6

   یزبان فارسهای پرورش مهارت - 2

  یمنیسطح بهداشت و ا یارتقا - 13

 ست و عالقه و انس با طبیعت و حفظ آن یزطیآشنایی با مح - 11

 یدبستانشیان پیمرب یعمومهای یژگیو

ن و كاركنان را داشته یح با كودكان، والدیارتباط خوب و صح یبرقرار ییدانش و توانا -

 باشد 

كار با برای  را یكاف مند بوده ، اعتماد به نفس ، صبر و حوصلهبه حرفه وكارخود عالقه -

   باشد  كودكان داشته

 داشته باشد  یت شئونات اسالمیآراسته با رعا یشاد و ظاهرای هیروح -

 مند باشد ش دبستان عالقهیپ به آموزش قرآن در دوره و برخوردار باشد یاز سواد قرآن -

 مذهبی از این شرط مستثنی هستند های مربیان مراكز پیش دبستانی اقلیت

 ،«یش دبستانیپ دوره یو پرورش یآموزش یبرنامه و محتوا یلیتفص یراهنما» با عناصر -

 برایآموزش زبان فارسی ) تربیتی كودك،های روش برنامه انس كودك با قرآن ،» 

عالی  رایكه در قالب برنامه آموزش مربیان پیش دبستانی توسط شو مناطق دوزبانه(

 الزم را كسب كرده است های آشنا و مهارت ،شودمی آموزش و پرورش پیش بینی

  خوردار باشدانجام وظیفه و قدرت بیان شیوا بربرای  از سالمت جسمی وروانی الزم -

 بند باشد یپا یبه اصول اخالق -

 مدرك دوره كاردانی مرتبط باشد  رایحداقل دا -

 ارزشیابی

  رد یگیش دبستان با مشاهده عملكرد گروه نوآموزان صورت میپ در دوره ارزشیابی -

 ابعادرا در همه آنان  رشدصورت گرفته،  یریادگیند راین فیحد یبا انكودك ارزشیابی -

و به  مورد سنجش قرار دهد یو جسمان یشناخت ،یو اعتقاد یاخالق ،ی، عاطفیاعاجتم

  انجام شود  یریادگیشرفت نوآموزان در امر یمنظور كمک به پ

هر كودك تنها با  رفتارو  سه كردیگر مقایكودك دعملكردبا د ینبا كودك را عملكرد -

ه اصول و اهداف برنامه، ن با توجه برای؛ بنابسه استیخودش قابل مقا رفتار گذشته

  ست یمورد انتظار ن یریادگیاز  ینیكودك به حدّ مع یابیدست

ت یفیق در كین طریكند تا از ا یابیز ارزیكارخود را ن ،یاست كه مرب یفرصت ،ارزشیابی -

 فعاالنه بكوشد   یریادگی _ یاددهیند رایبه ف یبخش
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آن به منظور  جهیرد و نتیربوط انجام گمهای تیفعالی بر اساس محتوا دیبا ارزشیابی -

 شان گزارش شود یكودكان، به ا یایشتر با اولیب یو هماهنگ یهمكار

 یفیدر گروه و به صورت توص رفتار كودك ق مشاهدهیاز طر ن دورهیدر ا ارزشیابی -

 ز شود ید پرهیو صدور كارنامه با یدهرد و از هر گونه آزمون و نمرهیگیانجام م

   یدبستانشیدوره پ یو پرورش یموزشآ یمحتوا

 ن دوره مشتمل بر عناوین زیر است:یمتداول در ا یمحتوا

ش خـالق، بحـث و   ی، نمـا ی، كاردسـت ی، نقاشـ یانس بـا قـرآن ، قصـه، شـعر و سـرود، بـاز      

بـا نحـوه اسـتفاده از     ییآشـنا  و لمیفـ  یتماشـا  و یعلمـ ش، گـردش یوگـو، مشـاهده، آزمـا   گفت

بـه   یقـ ی، بـا نگـاه تلف  یآموزشـ  ید محتـوا یـ نـد تول رایهـا در ف تیـ فعالن یا  دیجدهای یفن آور

و بــا  یو علـوم، طراحـ   یت بـدن یـ ، تربیاضـ ی، ری، هنــری، اجتمـاع ینـ ید یریادگیـ هـای  حـوزه 

 ند یآیاجرا در م ، به روش فعال بهیت مربیهدا

ت یـ سـاعت فعال  3/0روز در هفته با حـدود   3ن دوره شامل حداكثر یمدت زمان برنامه در ا

 باشد می روزانه

♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦
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 یش دبستانیپ دوره  یو پرورش یآموزشهای تیبرنامه و فعال یلیتفص یراهنما
  كودكان مناطق دوزبانه یبرنامه زبان آموز یبرنامه اُنس با قرآن كریم و راهنما یهمراه راهنما

 0/8/7087تاریخ  72726/723شماره ابالغ 

های ، راهنمای تفصیلی برنامه و فعالیت 23/4/67تاری   773سه مصوبه جل 2به استناد بند 

عـالی آمـوزش و پـرورش     رایپرورشی دوره پیش دبستانی به شرح زیر مورد تایید شـو وآموزشی

 قرار گرفت:

 یش دبستانیپ دوره یو پرورش یآموزشهای تیبرنامه وفعال یلیتفص یراهنما فصل اول:

 مقدمه   

ــان فكــور و مــؤخر جامعــه كودكــان امــروز، نوجوا ــان و جوان ــردا و ن ن ــز پیــف ــه و ی ران فرزان

ش از هــر زمــان ی، بــیدبســتانشیپــ نــده خواهنــد بــود  كودكــان دورهیان جامعــه در آیــراهنما

ــدر ا« یدیــفطــرت توح» 1انــد مطلــوبهــای رفتــار رش آداب ویپــذ گــر، آمــادهید ن مقطــع ی

ن رو، یــشــان را شــكل دهــد؛ از ایا تیرد تــا شخصــیــگیقــرار مــ ییشــكوفا ، در آســتانهیســن

ــهــا و فعالبرنامــه ــ دورههــای تی ــا تأخش ازیپ ــذیدبســتان، ب  ی، ســعیالهــ یكــردیاز رو یریرپ

ــا درك و ظرف  ــودك را متناســب ب ــدارد رابطــه ك ــت ای ــنی ــارحوزهین س ــا  ن در چه ــاط ب )ارتب

 ف كند  ینش( تعریخود، خدا، جامعه و نظام آفر

اصـول و   یكودكـان، تـالش دارد بـر مبنـا     یعیق طبیو عال ازهاین برنامه ضمن توجه به نیا

 یریـ گز با بهرهیو ن 2یدبستانشیپ بخش اسالم و اهداف مندرج در اساسنامهاتیم مكتب حیتعال

 و ییشـكوفا  نـه یزه، زمیبا انگ و ان توانمندیها و مرب، ضمن تعامل باخانوادهید بشریاز تجارب مف

 آورد   در آنان فراهم را هاتیبروز خالق

هــای یژگــیبـوده، بــا و  3یقــیو تلف 4ای همانــی، پ0الی، ســ یش دبسـتان یپــ برنامــه یمحتـوا 

ــد دوره ــ رش ــدگ  7ادت )یس ــال اول زن ــودك( یس ــم ك ــوانه ــاوت  و یخ ــه تف ــای ب ــرده  یف

                                                                                                                                              
 قسوقلبک  یب: بادرتک باالدب قبل ان حجرال یالصغر كالنقش ف یالف: العلم ف  ن بزرگوار )ع(:یش معصومیفرما 1 

 آموزش و پرورش   یعالیشورا 622مصوب جلسه  2 

 زان(یبه هر مت انطباق با مدت زمان حضور نوآموز )یقابل 0 

   یزان بهره برداریت محتوا با هر میجامع4 

 ای  رشتهن یو بی بیترك 3 
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 یسـن  ن دورهیـ متـداول ا هـای  تیـ فعال كوشـد ینوآموزان توجـه خـاص داشـته و مـ     یتیوجنس

 ف كند یتعر یالههای برارزش یمبتن ،اط استنش تحرك و كه توأم با را

از یــژه نیــران و جهــان و بــه ویــ، تجــارب موجــود در ایپژوهشــ و یل علمــیــعــالوه بــر دال

ن یــاز ضــرورت وجــود ا یز حــاكیــر نیــز یمســتندات قــانون ،زبانــه كشــور كودكــان منــاطق دو

 باشد  یدوره به عنوان دوره گذار از خانه به مدرسه م

آمـوزش و   یعـال رایشـو  ن جلسـه ی، )مصوب ششصـدونودونهم یدبستانشیپ دوره اساسنامه

 یآموزش برنامه یراهنما هیآموزش و پرورش در ته فهیدوساله و وظ بر طول دوره یپرورش( مبن

 ن دوره یا یمراكز آموزش ز نظارت بر همهیو پرورش و ن

 چهارم توسعه قانون برنامه 32 ماده« س»مفاد بند 

بـر تحـت    یران( مبنـ یـ ا یاسـالم  یعضوكنفرانس داكار )ازجمله جمهورهای ورتعهدات كش

    یالدیم 2313تا سال  یش دبستانیپ ساله در دوره 3و  4پوشش قراردادن كودكان 

 یایدر وصـا  یاسـالم  یگـذار راحـل جمهـور   انیـ دات بنیاست تأك یها، ضرورنیعالوه بر ا 

م و یمراكز تعل ساز، مسئلهت و سرنوشتیار با اهمیور بساز ام»اند: جا كه گفتهشان آنیقدر اگران

رهبر معظم انقالب در جمع مسـئوالن، بـه    ز اشارهیو ن« هاستها تا دانشگاهت از كودكستانیترب

 رند   ی، مورد توجه قرار گ«یدبستانشیبا احتساب پ»سال 10آموزش و پرورش بعد از  یخروج

ر یاجـرا و سـا  هـای  ، روشیش دبسـتان ینـوع مراكـز پـ   متهای تین راهنما مشتمل بر فعالیا

اسـت كـه    یش دبسـتان یمراكز پـ  یو پرورش یآموزش یدكنندگان محتوایتولبرای  اطالعات الزم

پشت سرگذاشته و  زین را یشیخود،مراحل آزما یكه در روند تكاملیساله دارد، به طور13 سابقه

ن یـ ابـرای   یریـ گمیمتعدد تصـم  یمجار نیو وحدت در ب یجاد هماهنگرایبه منظو ین رویاز ا

 ده است  ین گردیدوره تدو

ن مـرز  ین برنامه موجبات رشد همه جانبه و مطلوب كودكان ایاز ا یریگكه با بهرهد آنیام 

 آنان فراهم گردد   ین مراحل زندگیترو بوم در حساس

 دبستانشیپ كرد دورهین روییتب

نُ یلَ لِخلـق  اهلل ذلـک الـد   یها ال تَبدیفَطَر النّاسَ عَل یاهلل  الَّت ۀفاً فِطرین حَنیفَاَقم وَجهکَ لِلدّ

 ؛علَموُنیم ولكِن اَكثَرالناس  ال یالقَ

ده یها را بر آن آفراست كه خداوند انسان ین فطرت الهیآور  ا یرو ین پاك الهییآ یبه سو

مـردم   تربیش یت ولن استوار و محكم حق اسیین آیدر آن وجود ندارد  ا یرییل و تغیاست  تبد

 (03هیروم، آ سوره)دانند  ینم
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 یتیكنـد و هـو  یل میف و تحلیاست كه جهت و روح حاكم بر برنامه را تعر یانیكرد، جریرو

ن ین شـده تضـم  یـی گر عناصـر تع یر اصول، اهداف و دیاست كه انسجام و انتظام برنامه را در مس

 كند  یم

ق و یـ عم یت كند كـه بتوانـد بـا دركـ    یتبع یكردیود از ریز بایش دبستان نیپ برنامه دوره 

امـروز راهبـر    دهیچیپ یایآن و در دن جامع به كودك، او را در جامعه و ارتباطات گسترده ینگاه

 باشد   

 ید كه در امتداد نگاه جامع پروردگار به انسان و هسـت یآید میپد یق به انسان وقتینگاه عم

و  ی، همخـوان یختار هماهنـگ و قانونمنـد نظـام هسـت    انسان با سـا  یباشد؛ چرا كه بافت وجود

م در فطـرت  یتـوان یدر انسـان را مـ   ین همـاهنگ یـ بخـش ا یشفاف و تجل دارد و نقطه ییهمسو

، اخـالق،  یی، عـدالت جـو  یلت خواهی، فضییقت جویم كه او را به پرستش، حقینیاو بب یدیتوح

 كند  یدعوت م یگرصفات ارزشمند الهیو د ییبایز

، بـه آن نحـو سرشـته شـده و      یقـت آدمـ  ینش است كه حقیاز آفر یخاص نحوهفطرت »   

گانـه  ی یخاضعانه، نسبت بـه خـدا   یشاهدانه و پرستش یآگاهانه،كشش یشرای، گیشهود ینشیب

 ها وجود دارد   دار است و در تمام انسانیست، خابت و پاین یمیو تعل یلیفطرت تحم *«است 

ات او یـ ن مهـم در تمـام مراحـل ح   یـ سرشـته شـده و ا   یانسان با فطرت اله رهیاگر چه خم

قـاً  ید عمیـ با یژگین ویا ،هاآموزه یرگذاریادت به لحا  عمق تأخیدر دوران س یگر است ولجلوه

هـای  تیـ ن رو، برنامـه و فعال یـ رد؛ از ایـ ت قرارگیـ وتربمیانـدركاران تعلـ  ا و دستیت اولیمورد عنا

ن شـده  یو تدو یطراح« یفطرت اله ییشكوفا»كرد یودبستان با رشیپ دوره یو پرورش یآموزش

 ، همـه یعنیاد شده است؛ ی 1ادتیسال اول( با عنوان س7ن دوره )یاز ا یات اسالمیاست  در روا

نـد  رایف یاست تمـام  یهیق او باشد  بدیازها و عالید با توجه به نیبا كودك با یتیتربهای برخورد

ل بـه پرسـتش و   یـ فطـرت مم های یژگیت به ابعاد و ویعناد با یكرد فوق، بایبر رو یمبتن یتیترب

                                                                                                                                              
 است    یآمل یت ا   جوادیف فوق از آیتعر 

 امبر بزرگوار اسالم )ص( نقل شده اسـت  یاز پ 222 ، چاپ ششم، صفحهیف مكارم االخالق مرحوم طبرسیدر كتاب شر

 كه فرمودند:  

ان بـا  یـ كـه مرب یدهد در صورتیث فوق نشان میحداین  « ن یر سبع سنین و وزید سبع سنن و عبید سبع سنیالولد س»

،  یمتعـال  یک زنـدگ یـ ر یتوانند كودك را به صورت جامع در مسـ یلحا  كنند، م یهر دوره را به خوبهای یژگیدقت، و

 راهبر باشند   

گـر  ین دیكه معموالً در سن یودیاش را از قیآزاد ات اوست كهین دوره از حیكودك در ا یسن یژگیانگر ویادت نمایس 1 

رهـا   یست كه او را در قبال خطـرات احتمـال  ین بدان معنا نیدارد و البته این و از بازخواست مصون میتضم ،مطرح است

 م   یز غافل شویانگرغبت یو به صورت یط سنیتش متناسب با شرایم و تربیا از تعلی
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 ینیدهای ارزش بستر در [یت ونوآوریوخالق یدوست ییبایز ،یراخالقیخ ،ییجوقتید، حقیتوح

 شود  یطراح ف ویتعر

كـرد  ید شده است، بـا توجـه بـه رو   یفطرت تأك بر مقوله یجاكه در قرآن و متون اسالمازآن

نـه   یدبسـتان شین ومسئوالن مراكـز پـ  یان، والدیدكنندگان محتوا، مربیولزان، تیرادشده، برنامهی

ت كـودك بـه عنـوان    یم شخصـ یاز حر ارزشیابیبرنامه و انتخاب نوع  راین، اجید در تدویتنها با

كـرد  یبـا چـارچوب رو   یآموزشهای ز برنامهیش و نیكنند بلكه با انطباق خو یپاسدار یامانت اله

رنامـه را  ن شده در بییتحقق اهداف و انتظارات تع یكودك به سو یارتقاو  ییشكوفا نهیفوق، زم

 فراهم سازند   

 یسـاز نـه ین و انتخاب محتـوا بـه زم  یند رشد، در تدورایبرنامه به ف یكرد، در طراحین رویا

، در انتخـاب  یالهـ هـای  ر ارزشیكودك در مسهای استعداد ییشدن و رشد و شكوفا جهت بارور

بـه خـود    ارزشـیابی ت كـودك و در  یت و حرّیت،كرامت، شخصیش به تفكر، خالقآموزهای روش

تـر شـود و از   کیـ ک و نزدینزد یابیدر طول زمان، به خود ارز یشد تا ویاندیكودك م ییشكوفا

هـای  نه و بستر مناسب را جهت شـكوفا كـردن اسـتعداد   ید زمیكه با یتر، به نقش مربمهم همه

 اص دارد ت خید، عنایكودك فراهم نما

 ش دبستانیپ دوره یلیتفصهای هدف

 اقتباس شده است     ،ر از اهداف مندرج در اصول و چارچوب مصوب برنامهیزهای هدف

 یحركت -یجسمهای هدف اول: پرورش مهارت

  یحركت – یجسمهای ییتوانا توسعه –الف 

دن، یدن، دوی، جهدنیرفتن، چرخچون نشستن، راهی هایتیح فعالیانجام دادن صح

 دن و      یها ، خوابزدن، جمع و بازكردن اندام دن، درجایپر

  یحركت -یجسمهای ییتوانا یت و هماهنگیتقو –ب 
 -یریـ گهـدف  -داربیدار و شهیم، زاویخطوط مستق یراه رفتن رو -دادن  یجا خال -كردن یل یل

 -تـاكردن  -دوخـتن  -زر  و نـوك گـرد(   سوزن ن  كردن )سـوزن بـ   -دنیبر -ضربه زدن با پا و دست 
 –كـردن  رنـگ  –م یترسـ  -كـردن دكمـه   باز و بسته -بستن بند كفش  -كردن  یپر و خال -چسباندن 

 ا و     یكردن اشافتیپرتاب و در -اء یح اشیحمل صح -كردن از حركات دیتقل

 یه و رفتار عاطفیهدف دوم : پرورش روح

 مكان مناسب ح عواطف در زمان و یابراز صح –الف 

 و اشخاص ط رایش گران، به فراخوریبا د یو همدرد یابراز محبت، همدل -

 گران ید ستهیشاهای ر از كاریو تقد یابراز خوشحال -
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 ست یناشاهای از كار یابراز ناخشنود -

  و     -

 جانات یشناخت ، كنترل و ابراز مناسب ه –ب 

 هیا غم و اندوه و گریه و ، سرور و خند یح به هنگام شادیواكنش صح -

 به هنگام خشم و نفرت  یخود كنترل -

  یبرخورد مناسب در زمان ترس، اضطراب و نگران -

  و     -

 یذهنهای هدف سوم : پرورش مهارت

 ش دقت و تمركزیافزا –الف 

  یریادگیق تجارب یاز طر قه ،یدق 13 – 13ش تمركز یافزا

 ت قدرت حافظه  یتقو

   یریگمی، حلّ مسئله و تصم یتفكر منطق ییاناتو یارتقا –ب 

 گران در حلّ مسائل یل به گوش دادن نظر دیتما

 مسائل روزمرهبرای  راه حل روزانه و ارائههای تیدر انجام دادن فعال یریگمیتصم 

 عمل خود   برای  ساده یل منطقیان دالیب

 تیپرورش خلّاق –پ 

 ) از نگاه كودك ( با استفاده از امكانات موجوددیجد یعملای هنو و راه حلهای دهیا ارائه 

 به سؤاالت از نوع باز  ییپاس  گو

 خالق  های یها و بازتید و مشاركت در فعالیبه تول عالقه

   یه پرسشگریت روحیتقو –ت 

 ها وخودش ( دهیط، پدیروزمره، محگوناگون ) اتفاقاتهای نهیبه پرسش در زم عالقه

 دیها و طرح سؤاالت جدپاس  یریگیپ

 كند  می را مطرح یرایو چ یستیكه چی هایتیها و فعال یبه مشاركت در باز عالقه

 گانه  از حواس پنج یریگبهره ص بایسطح مهارت تشخ یارتقا –ث

 و     ی، نرم یها، بوها، دما ، زبرها ، طعمص رنگیتشخ

  و     ( اد/یوتاه، بلند/ كم، زدرك مفهوم اندازه و مقدار )كوچک، بزر /ك

                                                                                                                                              
 زان محفوظات یش میظه مورد نظر است نه افزات قدرت حافین موضوع، تقویدر ا 
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 چپ / كنار(  ر، رو / پشت، جلو / داخل، خارج / راست،ین / زیی)باال،پا ییم فضایدرك مفاه

 گوش( ، سهیآن ها )چهارگوش،گردهای یژگیا و اشكال و ویص اشیتشخ

 شكل (  -رنگ -) اندازه  یژگیبر اساس دو، تا سه و یبنددسته

رنگ به پر رنگ و بزر  و بالعكس،كوتاه به بلند و بالعكس،كممرتب كردن )از كوچک به 

 بالعكس( 

 دو مجموعه  ین اعضایک بیک به یتناظر  یبرقرار

 ا بدون استفاده از ابزار استاندارد ) وزن ، مقدار ، درازا و پهنا ( یاش ن اندازهییتع

 كل و جزء ص رابطهیتشخ

 ک مجموعه  یء به یک شیص عدم تعلق یتشخ 

 یاسالمهای بر ارزش یمبتن یاجتماعهای و رفتار یچهارم : پرورش صفات اخالقهدف 

   یاجتماع در حوزه –الف 

   گرانیل به گوش دادن نظر دیتما -

 از بدكاران و دشمنان  یزاریگران و بیبا د یمهربان -

الن، سـا هـا، هـم  ان و معلـم یـ هـا، مرب بزرگتـر مـادر،   و ) پـدر  گـران یبه د احترام گزاردن -

 ترها (  كوچک

  یریپذانعطاف -

  ین گروهیت قوانیرعا -

 ها تیدر فعال یریپذمشاركت -

 ابراز خود در جمع ییتوانا -

 مناسبهای تیه دادن در موقعیبا هد ییآشنا -

، تشـكر،  یقـول كـردن، خـوش  ی)سـالم كـردن، خـداحافظ    یت آداب روابط اجتمـاع یرعا -

 ن قبل از ورود به اتاق و كالس و      (گرفتزدن و اجازه ، دریعذرخواه

 ت یو فعال یگران در هنگام بازیت حال دیرعا -

 یو حفظ اموال عموم یدارامانت -

 یو صداقت در روابط اجتماع ییراستگو -

 گران یكردن با دیهمدرد -

 گران یكردن به دكمک -

 انه، كتاب، مجله و   ( رایون، یزیو، تلویها ) رادرسانه یح از بعضیصح و استفاده ییآشنا -

 اده و   (یبا مقررات عبور و مرور )چراغ راهنما، پل عابر پ ییآشنا -
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س، رفتگر، یها )معلم، پزشک، كشاورز، پلگزاردن به آنمشاغل و احترام یرخب با ییآشنا -

 نانوا و   ( 

 (   ینی، چادر نشیی، روستایمردم و احترام به آن ) شهر یبا نحوه زندگ ییآشنا -

  یفرد در حوزه –ب 

 یتوجه به نظافت و آراستگ -

  ییگوعادت به راست -

 و     ( یدر كارها )وقت شناس یرینظم پذ -

  یشخصهای انجام دادن كار -

 دن یآداب خوردن و آشام یبا برخ ییآشنا -

 صبر و تحمل در كارها -

  درست مصرف كردن -

 یریانتقادپذ -

 )دوست داشتن خود، احترام به خود و    ( ش اعتماد به نفس یافزا -

  یا و عفاف مانند پوشش اسالمیو عالقه به فرهنگ ح ییآشنا -

 آن  یریادگیبه  هدف پنجم: انس با قرآن و عالقه

  ن شده است ییباشد، تبین مجموعه میجداگانه اُنس با قرآن كه همراه ا ین هدف در راهنمایا

  یشناسییابیو ز یهدف ششم : پرورش ذوق هنر

 ها نش و لذت بردن ازآنیآفرهای ییبایتوجه به ز –الف 

  یط زندگیمح ییبایف زیان و توصیب

   ( یركالمیو غ یان احساسات )كالمیب

 آن  رایا اجی یخلق آثار هنر –ب 

 یساختن كاردست

 كردن یزیآمها/ رنگب رنگیكردن / ترك ینقاش 

 موزون  ید صدایه / شناخت و تولینادار و هم قافمعهای ان كلمهیحفظ اشعار موزون / ب

 ان و خلق داستانیب

 خالق  های شیشركت در نما 

 یق مذهبیو عال ینیت حس دیهدف هفتم : تقو

 ت به: یت انس و ارتباط با خداوند مهربان با عنایتقو –الف  

 دوست داشتن خدا / شروع كار با نام خدا
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 و   (  یارد ) نماز، روزه، پاككه خدا دوست دی هایبه كار عالقه

 دعا كردن  

 خداوند و تشكر از او های با نعمت ییآشنا –ب 

های ییبایبدن، ز یاعضا خداوند؛ از جمله: پدر، مادر،خواهر، برادر/های با نعمت ییآشنا

 هادرست از آن و استفاده و   ( اهان، بارانینش )گیآفر

 گران  یز داز خداوند / تشكر ا یگزارشكر

ن ید بر آخریشان، با تأكیت )ع( و انس با ایامبران و اهل بیپ با ییآشنا –پ  

 السالمهیعل -معصوم یشواین پیو آخر -وآلههیعلالهیصل-امبریپ

د بر رفتار آنان با كودكان/ احترام یبا تأك -هم السالم یعل -امبران و ائمه یپ با ییآشنا

 گزاردن به آنان

از  -فرجه عجل اهلل-خاصه امام زمان-هم السالمیعل-دن چهارده معصومكردرخشنود یسع

و  یخوب مانند محبت كردن واحترام گزاردن به پدر، مادر، مربهای ق انجام دادن كاریطر

  گران ید

 ٭یت ملیهدف هشتم : پرورش هو

  یو مل ینیت تعلّقات دیتقو –الف 

 بودن  یرانیافتخار به مسلمان و ا

  یو مل ینیدهای تیانقالب و شخص یرهبر )ره( ، ینیبه امام خم هو عالق ییآشنا

  یارتیزهای به مسجد و مكان و عالقه ییآشنا

 ده و   (  ی، آداب و رسوم پسند یخیاماكن تار ) یراث فرهنگیبه م و عالقه ییآشنا

  یملهای و احترام به نماد ت عالقهیشناخت، تقو -ب

 ران و احترام به آنیا یسالما یشناخت پرچم جمهور -

 كشور و احترام به آن  یسرود مل حفظ كردن -

 رانیبا نقشه كشور ا یاجمال ییآشنا -

 به آن  وعالقه یبا زبان فارس ییآشنا -

 ها   و احترام به آن یجمهورسیبا نام رهبر و رئ ییآشنا -

 

                                                                                                                                              
 یان رسـم یـ ر مـذاهب و اد یروان سـا یده و پیم گردیان تنظیرانیا ن بخش بر اساس اعتقادات قاطبهیاهداف مندرج در ا ٭

ـ یباشند  در ضمن، افتخار به مسـلمان و ا ید خود مین راهنما تابع عقایج ا ا و مفاد ا یكشور در چارچوب قانون اساس  یران

 ندارد    یرانیرایغهای نسبت به اقوام و نژاد با اصل احترام یرتیودن )مندرج در بند الف( مغاب
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  یو مل ینیدهای و احترام گزاردن به آداب و رسوم و مناسبت ییآشنا –پ

مه یر ، نی) مبعث ، غد یو انقالب یرانی، ایمهم اسالمهای اد و مناسبتیل اعیاز قب -

قدر، های مه شعبان، ماه رمضان، شبیروز عاشورا، ن محرم و شعبان، فطر، قربان و نوروز،

و شب  یعت، روز درختكاریروز مادر، روز پدر، روز معلم، روز طب ن،یفرورد 12فجر، دهه

 ها   دا ( و عالقه به حضور در مناسبتلی

   یزبان فارسهای هدف نهم : پرورش مهارت

 زبان یزبان در مناطق فارسهای الف: پرورش مهارت

 گوش دادن  -1

 دقت در گوش دادن  - 1-1

 صداها  یر و بمیص زیتشخ -

 دا كردن منبع و جهت صدا یص و پیتشخ 

 ات اول و آخر كلمهای توجه و دقت به صدا

 یسم اسب ، صدا یزش باران ، صدایرامون )ریپهای ص صدایگوش دادن و تشخ

 بوق و     (  ر ،یوانات، ضربان قلب، آژیح

 گران یگوش دادن به سخنان د

 گوش دادن به سكوت  

  یر كالمیو غ یكالمهای امیدرك پ -2-1

 درك اشارات ، لحن و آهنگ در كالم 

 (یو نوشتار یااورهمح(اریمع یزبان فارس درك گونه

 ساده ) تا سه فرمان (های ها و فرماناز دستورالعمل یرویپ

 درك كالم موزون 

 واژگان   نهیگسترش گنج

 ام یپ ییمعنا افت هستهیدر -3-1

 نده  یات محسوس گویدرك نظر

 ام یک پیهای ان بخشیارتباط م -4-1

 دادها در قصه یرو یص توالیتشخ

   یكالمریو غ یكالمی هاامین پیارتباط ب

 سخن گفتن  -2

 در سخن گفتن یمناسب ارتباطهای كار افزار یریبه كارگ -1-2
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 بدن ) دست ، سر ، چهره و    (  یمناسب حركات اعضا یریبه كارگ

 مختلف سخن گفتن های تیمناسب لحن و آهنگ صدا در موقع یریبه كارگ

 ه یسودو  یحركت از سخن خود محور به گفت و گو -2-2

  یكالسهای گووشركت در بحث و گفت

 پاس  به سؤاالت  

 سخن گفتن در برابر جمع  -3-2 

 یبدون اضطراب و شتابزدگ ،ها در جمعدهیها و شندهیح دیف و توضی، توصشهیان اندیب -

 ها ها و غمیان احساسات خود در شادیب

 ح كلمات یان صحیب

 جمالت و عبارات كوتاه  یریبه كارگ

 (یل كردن عبارات كوتاه )گفتاركام

 )دوستانه، مؤدبانه(   یررسمیزبان غهای سبک یریبه كارگ

 خواندن  -3

 ( یر متوالیو غ یر )متوالیام تصاویدرك پ

 ریمختلف تصاوهای ن بخشیارتباط ب

   یبا نماد نوشتار یریارتباط نماد تصو

 نوشتن  -4

 ح به دست گرفتن مداد یصح

  ینوشتار یكشدوره

 ها ها و نقطهنیوصل كردن خط چ

  یو عمود یمنظم از راست به چپ / افق م خطوط جهت دار ویترس

    یم تفكرات در قالب خطوط ابداعیترس

 در مناطق دو زبانه  یب: آموزش زبان فارس

  یو ارتباط یزبان یكسب توانش نسب

   یارتقاء نگرش مثبت نسبت به زبان فارس

                                                                                                                                              
 بـا عنـوان   ای هژیـ و ین برنامـه، راهنمـا  یكشور، درچـارچوب همـ   ن هدف در مناطق دوزبانهیت تحقق ایبا توجه به اهم

تواننـد  ید كننـدگان محتـوا مـ   ین شده كه تولیتدو« در مناطق دوزبانه یدبستانشیكودكان پ یزبان آموز یدرس برنامه»

 مند شوند   الذكر از آن بهرهجهت مناطق فوق
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 یمنیاشت واسطح بهد یهدف دهم: ارتقا

  یبهداشت جسم –الف 

 مراقبت از آن ها ) چشم ، گوش ، دندان ، پوست و     (  بدن و نحوه یبا اعضا ییآشنا -

 ت بهداشت بدن ) استحمام ، مسواك زدن، كوتاه نگه داشتن ناخن و    (یرعا -

 وان، دستمال، شانه و     (ی) مسواك، ل یل شخصیاستفاده از وسا -

  نَشُسته و     ( وهیت هنگام غذا خوردن ) شستن دست ها ، نخوردن مت بهداشیرعا -

 ت بهداشت در استفاده از پوشاك یرعا -

 دیسالم و مف هیتغذ -

  و   ( یها ، مراكز آموزش)پارك یعمومهای ت بهداشت در مكانیرعا -

   اهان ، خاك و   یوانات، گیت بهداشت پس ازتماس با حیرعا -

  یمنیا –ب 
  هاتیهنگام فعال یمنیت نكات ایعار
 (  یط زندگیر مترقبه ) متناسب محیدر حوادث غ یمنیت ایرعا
 و     (  یت ، اجاق گاز ، بخاریل خطرناك ) چاقو ، كبریبا وسا یباز ز ازیپره
 ها ) پدر، مادر و   (  بزرگترز از ارتباط با افراد نا آشنا بدون حضور یپره

 عت و حفظ آنیست و عالقه و انس با طبیط زیمحبا  ییازدهم : آشنایهدف 
 نشیآفرهای ییبایخداوند و زهای با نعمت ییآشنا -الف
 ا ، رود( یابان ، پارك ، جنگل ، كوه ، دریآن )خانه ، خهای ییبایبه ز  ست و توجهیط زیمح

 هاد آنیو فوا هاییبایها، زیژگیاهان، ویگ

 هاد آنیواو ف هاییبایها، زیژگیجانوران، و

 موجودات  یها و نقش آن در زندگییبایآب، ز

 و آفتاب، ماه و مهتاب، ستارگان ، روز و شب، ابر و   ( دیآن )خورشهای ییبایآسمان و ز

 منابع ) آب ، برق ، گاز ، سوخت ، درخت و   (

 موجودات   یهوا و نقش آن در زندگ

   خداوندهای حفظ و مراقبت از نعمت -ب

 ها و   (از شكستن شاخه یاهان، خودداریاهان ) آب دادن به گیراقبت از گحفظ و م

 ها و   (از آزار دادن آن یها ، خودداروانات ) غذا دادن به آنیحفظ و مراقبت ازح

 در مصرف منابع ) آب، گاز، برق، درخت و   ( ییصرفه جو

 هااز آلوده كردن آب یخوددار

 ک زباله و علت آنیص/ تفكا سطل مخصویسه یختن زباله در كیر
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 یصوتهای یجاد آلودگیاز ا یخوددار

  هوا های با آلوده كننده ییآشنا

 هاآن رایاج و روش یش دبستانیپ دورههای تیفعال
 ر است: ین زیو مشتمل بر عناو یر رسمیو غ یارین دوره، به صورت اختیمتداول در اهای تیفعال
ش خـالق، بحـث و   ی، نمـا ی، كاردسـت ی، نقاشـ یر و سرود، بـاز ، قصه، شعیقرآنهای تیفعال

ن ینـو  یوراو اسـتفاده از فنـ   ییلم ، آشنایف ی، تماشایعلم ش، گردشیو گو، مشاهده، آزماگفت

 از كودكان(یت و نی)به تناسب سن و ظرف

 یریادگیـ هـای  بـه حـوزه   یقـ ی، با نگـاه تلف  یآموزش ید محتوایند تولرایها در فتین فعالیا

ـ یو با هدا یو علوم، طراح یت بدنی، تربیاضی، ری، هنری، اجتماعینید ، بـه روش فعـال   یت مرب

  گردند یاجرا م

ن یـ شـود  ا یمـ  یاو طراحـ  یاساسهای ازین روش، اساساً كودك محور بوده و با توجه به نیا

رامـون توسـط كـودك    یپ یایز شناخت دنیان عواطف و احساسات و نیببرای  یعیطب یروش راه

 د  ینمایكمک م یفردنیت روابط بیجاد و تقویشود و به او در ایوب ممحس

     ای هكننـد افـت یفعـال و نـه در  ای  هبه شـركت كننـد   یریادگین روش، كودك در امر یدر ا

ــغ ــدی ــال تب ــیر فع ــال، یل م ــود  روش فع ــیابیش ــودك را در ف ارزش ــدرایمســتمر از ك ــای ن        ه

  د  كنیل میتسه یریادگی-یاددهی

رفـتن بـه   بـرای   مـداوم های زیكند و انگیبخش مكودكان لذتبرای  را یریادگین روش، یا

  آورد  یفراهم م ایمدرسههای یریادگیمدرسه و 

ر ، تنــوع و اســتفاده از ییــن روش ، امكــان بــه وجودآمــدن تغیــا برجســتههــای یژگــیاز و

چنـدنفره  هـای  وان كودكـان را بـه گـروه   تین صورت است كه میاست؛ در ا یگروههای تیفعال

كـه بـه   آنان درنظر گرفـت، ضـمن آن  برای  را یت خاصیم نمود و بنا به رغبت هرگروه فعالیتقس

ت یـ اتخـاذ نمـود كـه فعال    یبـ یتـوان ترت یكودكان م همهبرای  مختلفهای منظور كسب تجربه

 د یر نماییتغ یها به صورت چرخشگروه

 بـا  ایمدرسـه  یرسـم هـای  نكته كه اصوالً تفاوت آمـوزش  این رب دیتأك حات فوق ویبا توض

 یمربـ  عمـل كـودك و   ین آزادیهمـ  در یش دبسـتان یپـ  دوره كودكان در یررسمیغهای برنامه

بـرای   ندكـه ینما یزیـ ربرنامـه  ایگونـه ان محترم بـه  یمرب اندركاران وشود دستیه میاست،توص

قصه، شـعر، نقاشـی،   ، از بازی ز)اعمیمتداول نهای برنامه ها وقالب یتمام از یتیتحقق اهداف ترب

  ندیوگو( استفاده نماگفتش،وبحث وی،آزما كاردستی، بازدید، مشاهده
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باشد: یم یش دبستانیك برنامه روزانه در مراكز پیاز ای هنمون ،لیذ یشنهادیجدول پ

 یانش دبستیساعت( در مراكز پ 5/3روزانه )حدود  ك برنامهی نمونه 

یرد
 ف

 مدت زمان اجرا تیعنوان فعال

 قهیدق 13 یش و نرمش صبحگاهیایدعا و ن 1

 قهیدق 13 ن كودكانیآزاد ب یوگوبحث و گفت 2

0 
 قهیدق 43تا   03و قصه و شعر ، استماع تالوت قرآن و     ( یخواناُنس با قرآن )در قالب هم برنامه

 ( یرمتوالی)غ

4 

د، یش خالق، مشاهده، بازدی، شعر، قصه، نمای، كاردستیقاش، نیها )بازتیفعال رایاج

فراهم آمده ( های تیكودكان و موقع ، عالقهیص مربیبا تشخ وگو،ش، بحث وگفتیآزما

** 

 قهیدق 63

3 

از برنامه كودك ی هایمناسب و بخشهای لمیف یو امكانات تماشاط رایش یبه اقتضا

و استفاده  ییز در صورت لزوم و امكان ، آشنای  و نهمراه با پرسش و پاس ج ا ا یمایس

ای هانرایهای یل بازی)از قب ت كودكانیظرف و ازین متناسب با نینوهای یوراز فنا

 مناسب و ساده(

 قهیدق 03

 قهیدق 03 باز یدر فضا یباز 6

 قهیدق 03 ان روزیم هینظافت و تغذ 7

 هاتیك از فعالیهر  یشرح اجمال

 قرآنانس با 

دگران محتـوا در  یـ تولبرای  ایویژه ین دوره، راهنمایدر ا یقرآنهای تیت فعالینظر به اهم

  باشد ین مجموعه میه شده است كه همراه ایها تهاستان

 هقص

نـده در آن فكـر،   یا گویـ سـنده  یشـود كـه نو  یاطـالق مـ   یا گفتاریا داستان به متن یقصه 
ـ یتوانـد تخ می كند  قصهیبه خواننده ارائه م یداستان یتیاحساس و باور خود را در قالب روا و  یلّ

ـ  یـ تخ یدر آن با رنگ و بـو  یات زندگیا واقعیباشد  یر واقعیغ ابـد  معمـوالً   ی یل خـالق آن تجلّ
ام یـ و پ یآن و مفهـوم اصـل  هـای  دادیـ شـود، مـاجرا و رو  می ت قصهیچه باعث كشش و جذابآن

تـا عناصـر    ن برنامه تالش داردیم در اخر آورده شود  ایر مستقید به صورت غینگارنده است كه با

                                                                                                                                              
 جاد انس و عالقـه در كودكـان   ینبوده بلكه هدف از آن، ا ین دوره صرفاً آموزشیقرآن در ا ن نكته كه برنامهید بر ایبا تاك

 د است   ینسبت به قرآن مج
در مناطق مزبور )كـه   یژه زبان آموزیو یها متناسب با مفاد راهنماتین فعالیور، ازبانه كش است در مناطق دو یهیبد **

 و اجرا خواهد شد    یباشد( طراحین مجموعه میهمراه ا
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د یـ د محتـوا با یـ ن مسئله مهم است كه كارشناسان تولین رو، ذكر این كند؛ از اییها را تبتیفعال
 ( آن را اجرا كند   ییگوبتواند به صورت )قصه یند كه مربین نمایتدو یقصه را طور

 دهد : یقصه در دو قالب خود را نشان م

 آن صحبت شده است    : در بخش شعر درباره منظوم قصه -الف

 ر باشد:  یزهای اریمع راید دایآن با ی: كه محتوا ر منظوم(یمنثور)غ قصه -ب

 ارها یمع

 طرح   -1

 شود   می ان قصه در آن مشخصیانه و پایند و آغاز، میگومی به چارچوب و اسكلت قصه طرح  

 موضوع  -2

رد و یـ گیكند و شكل مـ یقصه است و قصه بر اساس آن رشد مموضوع، مفهوم حاكم بركلّ 
اسـت در انتخـاب قصـه و     ین برنامـه ضـرور  یـ ز اهـداف ا یت موضوع در قصه و نیبا توجه به اهم

ن یـ متناسـب بـا ا   -هم السالمیعل -ن یمعصوم رهیو س یقرآنهای ها و آموزهموضوعات آن از قصه
  مناسب است  یو فرهنگ یاسی، سیات اجتماعن، توجه به موضوعیچنسن استفاده شود  هم

 ه  یمادرون -3
 ند  یگویم "هیمادرون"قصه  یاصل یبه محتوا

 د ید هیزاو -4
د اول شخص و سـوم شـخص اسـت  قصـه از     ید هید دارد كه شامل زاوید هیک زاویهر قصه 

 شود  می تید رواید هیزاو

   یت پردازیشخص -5

ت یشخصـ  هـا آنهای یژگیح ویو توض یسنده با معرفیون ت دارد،یشخص یهر قصه تعداد  
 كند   یم یپرداز

  یصحنه ساز -6

به زمان و مكـان قصـه    یسنده در صحنه سازیاست  نو یزمان و مكان خاص رایهر قصه دا 
 دهد  می حیكند و آن را توضمی اشاره

   یفضا ساز -7

ـ  _ یحـ رو یژگـ یقصه، و یما را با فضا یق فضا سازیسنده از طرینو   هـا و  تیشخصـ  یروان

 ار مهم است   یدرقصه بس یكند  فضا سازمی در اخر آشنا یریگمفهوم حس
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 رنگ  یپ -8

شود كه عناصر می سازد و خواننده متوجهمی علت و معلول را درقصه روشن رنگ، رابطهیپ  

 ر  یا خیاند ر با هم قرار گرفتهیپذو باور یمنطق یگوناگون قصه در ارتباط

   یت مانندقیحق -9

ت مخاطب تا خواننده، اخر یمطرح شده در قصه با ذهن تطابق تجربه یعنی، یقت مانندیحق  

 اخر فاقد عنصر فوق خواهد بود   ن صورت،یر ایرد؛ در غیبداند و آن را بپذ یو منطق یقیرا حق

 لحن و زبان -11

قصـه و  های تیصشخ یق گفت وگویان قصه دارد  خواننده از طریشه در زبان و بیلحن، ر  

 د با اخر منطبق باشد یشود  لحن بامی سنده با لحن اخر آشنایان نویب

   یریباور پذ-11

جـاد كننـد؛ در   یرا در خواننـده ا  یرید حس باور پـذ یبامی وستهیپ یعناصرقصه در ارتباط  

 كند  یمخاطب با اخر ارتباط برقرار نم ن صورت،یر ایغ

 لیعنصر تخ -12

 یژگـ ین ویـ ا فاقـد كـه  ای ه، هر نوشتاست  ید اخر هنریو ماندگار در تول یعنصر اصل ،لیتخ

 بـه  یشـود و بسـتگ  یمحسوب مـ  قصهک یروح و روان  ،لید  تخیآیبه شمار نم یاخر هنر ،باشد

از  یور ت ، فـرا یـ واقع ینیبـازآفر  نـه یسـنده در زم یتجربـه و دانـش نو  ، یتوانمند چون: یعوامل

ل بـا  یـ خواننـده دارد  تخ  شـه یخـود در ذهـن و اند   یلـ یصـر تخ ر سـاختن عنا یت و باورپذیواقع

نـد كـه مخاطـب را بـه     یگویرا م قصهو خالق در  یذهن یل آن فضایتفاوت دارد  تخ یبافالیخ

ابـد  یسـنده را در یو تفكر نو یذهنهای كند تا فضایم یاریدهد و او را یوند میپ آن ا بایپو یشكل

دور كـرد و بـه    یل انفعـال یـ د ذهن كودك را از تخیصه آن كه با، خالكندها ارتباط برقرارو با آن

در  یهمراه است و روابط علت و معلول یال بافیبا خ یل انفعالیسوق داد  تخ یل ادراكیتخ یسو

 ن روابط لحا  شده است   ی، ایل ادراكیآن وجود ندارد اما در تخ

 م  یر مستقیآموزش غ-13

در قصـه،   ییم گـو یرا مسـتق یـ كودكان منتقل شود؛ زم به یر مستقید به طور غیبا میمفاه  

 سازد  می فیعناصر آن را ضع
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 مفهوم   یعدم پراكندگ -14

د در یـ ن مفهـوم را نبا ین رو، چنـد یان كند؛ از ایک مفهوم را با قدرت بیتواند می هر قصه،  

 یمفهـوم كلـ   یهـا را بـه سـو   د با دقت آنیان چند مفهوم بایک قصه جا داد و در صورت بیدل 

   ت كرد یهدا

 یت اصول نوشتاریرعا -15

د یـ با، اخر خود یت كند  او ضمن حفظ ارزش هنریرا رعا ید اصول نوشتاریقصه با سندهینو

زبـان   د یـ توجـه نما  یز از غلط آمـوز یزبان مخاطب و پره یساز یكالم، غن یو سادگ ییبایبه ز

كـه كـودك    یك باشد؛ به طورد روان، ساده و قابل فهم و متناسب با سن و فرهنگ كودیقصه با

 قصه ارتباط و انس برقرار كند   یبتواند به سهولت با متن و محتوا

  یسنّ یهماهنگ -16

داشـته   یمخاطب خـود همـاهنگ   ید با گروه سنّیبا ه و موضوعیماقصه به لحا  طرح، درون

 باشد، تا مخاطب با لذت به آن گوش بسپارد  

 ه ها یتوص

هـای  بـر آمـوزه   یمبتن یاخالق - یتیتربهای ارزش یدر راستا قصه ین و محتواید مضامیبا

 ف شود یتعر یقرآن

شتر جلـب  یت دور زند تا كودك را بیتر در اطراف حركت و فعالشیشود حوادث قصه ب یسع

 كند   

كـه حـوادث قصـه بـه هـم       ید حفظ شود؛ به طـور یوحدت و انسجام و تسلسل در قصه با 

 ف شود  ین تعریدر جهت هدف مع افتهی كپارچه و شكلیوسته، منظم، یپ

ن معنـا كـه   یزد؛ بدیرا در شنونده برانگای  هجانات پراكندیباشد و ه یرنگ عاطف رایقصه دا

 را احساس كند  یاندوه و خوشبخت ، خشم،یكودك در قصه، شاد

 داشـته باشـد،   یو ارزش ین است كه هدف اخالقیا ده،یخوب و پسند ن صفات قصهیاز بهتر

 باشد  یضمن ن هدف،یبهتر است ا اگر چه

 یو طـرح مـاجرا بـه خـوب     ییگشـا ند كه در آن، گـره و گـره  یگومی یا، به قصهیكنش قصه

شده است  قصـه   یه طراحیخانوه، عدم تعادل و تعادل یمشهود است و بر اساس نمودار تعادل اول

ود ندارد  كودكان ا وجیف است یا ضعیعنصر عدم تعادل،  ، برعكس آن است و در آن،یر كنشیغ

 را دوست دارند   یكنشهای شتر قصهیب
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مخاطبـان توجـه    یبـوم های یژگیخود، به ذوق، عالقه، فرهنگ و وهای م در قصهیكن یسع

ک( یـ انـه )فولكلور یعامهـای  نـه از قصـه  ین زمیـ ابـد  در ا یش یها به قصه افزاش آنرایم تا گیكن

د بـا اصـول و   یها نه تنها نبان گونه قصهیتوجه داشت كه ا دیتوان كرد  البته بایفراوان م استفاده

داشته باشـد   یا مخالفتیرت یمغا -السالم همیعل -بر قرآن و عترت  ی، مبتنینیو د یارزش یمبان

 باشد    یقرآنهای در جهت انس كودك با آموزه ید عاملیبلكه با

بهـره   یمتفـاوت ادبـ  هـای  نـه ق قصه به كودكـان، از گو یم، از طریانتقال مفاهبرای  میبكوش

گـر  یده و دی، طنـز پسـند  یرای، جانـدارگ یم بلكـه از فـانتز  ینپـرداز  یرایـ گم؛ فقـط بـه واقـع   یببر

  م یز استفاده كنین یادبهای انیجر

 آن هم خوان باشد    یرقصه با محتوای، تصاویریتصوهای ان قصهیالزم است در ب

كـاربرد   ییتر در قصه گـو شی(، كه بیسیه نو)محاور یسیدر صورت استفاده از روش گفتار نو

 مه باشد   یز ضمیاخر ن دارد، الزم است ترجمه

 توجه شود  یتیجنسهای ان قصه به نقشیشود در ب یمكان سعاحدّ تا

 است  یو نقل مطالب ضرور یسینوت امانت در رویذكر مآخذ، منابع، رعا

 شعر و سرود

از  یاشـاعر بـه گونـه   هـای  شـه یعاطفـه و اند كه در آن احساس،  یشعر، عبارت است از اخر

 یقی، موسیزیال انگیاز نوع احساس و عاطفه، خ یق كاربرد زبان و با استفاده از عناصر شعریطر

شـكل   یكودك، در هفت سال اول با بـاز  یقیحق یان شود  زندگیشعر ، شكل و ساختار و    نما

به  یزندگهای امین عوامل در انتقال پیتراز به یكید توجه كردكه یشود  بایف میرد و تعریگیم

 تواند خود را در شعر كودك نشان دهد   یاست كه م "یباز "كودك، عامل

 یقین شـعر و موسـ  یموزون و ملحون )با لحن و آهنگ ( كه بـ  یسرود، عبارت است از كالم

ن یـ از ا است؛ یقیموس آن در حوزه یركالمیشعر و بخش غ آن در حوزه یقرار دارد  بخش كالم

ــ یرو، ســرود را مــ ــوان فصــل مشــترك شــعر و موس دانســت  در ســرود، نخســت وزن و  یقیت

ركودك ینهفتـه در آن ، در لـوح ضـم    یام و محتـوا یـ كنـد سـپس پ  یآهنگ،كودك را جذب مـ 

 ند ینشیم

ق شـعرها و  یـ ات كـودك از طر یـ هفت سـال اول ح  یدر ط یزندگهای امیاز پ یبخش مهم

   ابد ییسرودها به او انتقال م

هـا بـه شـرح    كه اهم آن باشد برخوردار یخاصهای اریها و معیژگید از ویشعرناب كودك با

 ر است: یز
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 ارهایمع

  یو روان یسادگ -1

ش از دبسـتان باشـد     یكودكان پبرای  د ساده، روان و قابل فهمیشعر كودك از هر جهت با 

ز یـ ب پرهیـ ودكان باشـد و از هـر نـوع ترك   ه كید برگرفته از واژگان پایخصوصاً كاربرد كلمه ها با

شـود؛ لـذا    یر قابل فهـم خـوددار  یو غ یم انتزاعیز از طرح مفاهیها نكلمه یشود  ضمناً در معنا

 كودك آشنا باشد    هیواژگان پا نهید با گنجیشاعر كودك با

 كوتاه بودن -2

نظر نباشـد  اگر حفـظ كـردن آن مـدّ    ید كوتاه و قابل حفظ كردن باشد، حتیشعر كودك با

ز نمـوده و  یـ پراكنده پره یهاحرفد از انباشت اطالعات و یمنظوم(  در شعر كودك با )مثل قصه

ان یـ است كه در قالـب شـعر ب   یرایا ماجیمنظوم ، قصه  ک موضوع پرداخته شود  قصه یتنها به 

 ست  یاست و حفظ كردن آن مدّ نظر ن بلندتر یو كم تریتین سبب، روایشده است؛ به هم

 زبان  -3

هـای  ن شـعر یتـر توانـد مناسـب  مـی  هادن كلمهیزبان، ابزار كار شاعر است  او با كنار هم چ

كـه شـاعر بـا     یاسـت؛ بـه طـور    (ییده گویجاز)چكیبر ا یمبتن یند  زبان شعریافریكودكان را ب

  ،میارائه مستق یبه جا یم آموزشیكند  الزم است مفاهیان میحرف را ب ینتربیشن كلمه، یتركم

شـود كـه در   یه مـ یم ارائه شود  به شاعران كودك توصـ یر مستقیبه صورت غ یعنیبا زبان شعر 

كـه  سـرودها و بـه شـرط آن    یان شعر از كلمات مخفّف)شكسته( استفاده نكنند، مگر در بعضیب

توانـد بـه   یاسـت كـه مـ   ی هایاز ابزارها و بستر یكیرا شعر یآن، عوامانه نگردد؛ زای هزبان محاور

   زبان كودك كمک كند  یصالح و ارتقاا

  یزیال انگیخ -4

دارد  یل در شعر كودكـان عـوامل  ی  كاربرد تخک اخر استیل مشخصّه عمده شعر بودن یتخ

نباشـند    یذهنـ  یعنـ یباشند؛  یبه حس ید حسیها عموماً باهیه است  تشبیها تشباز آن یكیكه 

 ا و امور است   یاش دن بهیت بخشیشخص یاست كه نوع« صیتشخ»گر، یعامل د

 تم و وزن یر -5

       ، ریـ ، تكرفیـ ، ردهیـ ، قافییو هجـا  ی، از نـوع وزن عروضـ  كـالم  یـی آواهای همه گونه رابطه 

 ید با نشاط و متناسب با خلق و خویآورد كه بامی تم و آهنگ شعر را به وجودیو   ، ر یرایواج آ

تـر  د پـر رنـگ  یـ ز بایـ ن عنصر نیكاربرد ان تر باشد، ییمخاطب پا یكودك باشد  هر چه گروه سن

   باشد 
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 احساس و عاطفه  -6

نقـش   زیـ ، داشـتن احسـاس و عاطفـه و ن   یرگـذار یهر شعر، تأخ ینیو دل نش یراییگ الزمه 

م و از یكودكـان حـرف بـزن    یایـ رد كه مـا از دن یپذمی صورت ین زمانیآن است و ا یختگیبرانگ

م آشـنا و قابـل   یارنـد )محسوسـات، ملموسـات و مفـاه    كه آنان هر روز با آن سروكار دی هایزیچ

 م ییدرك آنان( سخن بگو

 ساختار  -7

شـعر اسـت؛ بـه     یو افقـ  ین محور عمـود یب یوستگیو پ یمنظور از ساختار، وجود هماهنگ

را بـه   یک برقرار كننـد و سـاختمان واحـد   یارگان یوندیاجزا و آحاد آن، با هم پ كه همه یطور

 كم كرد    یزیا چیاضافه  یزیتوان چیساختار باشد نم رایدا كه یوجود آورند  درشعر

  یآموزش یمحتوا -8

متناسب بـا سـن و ذوق كـودك باشـد،      برخوردار باشد كه اوّالً یید از محتوایشعركودك با 

باشد و خالثـاً بتوانـد در    -السالمهمیعل -بر قرآن و عترت  یمبتن ین اسالمیخته با مضامیاً آمیخان

ن، رایبدهـد؛ بنـاب   یتـ یو ترب یش جهت ارزشیخو ید، به او كمک كند تا به زندگمراحل رش یط

ف، یـ ار ظرید بسیان آن بایرد اما بیتواند در بطن شعر كودك قرارگیم یتیو ترب یم آموزشیمفاه

 م باشد   یر مستقیهنرمندانه و غ

  یتناسب در كاربرد عناصر شعر -9

گـر  ید با مخاطبـان د یكودكان بابرای  یصر شعرک از عنایاز هر  یریگزان بهرهیت و میاولو

ت دارد؛ یـ تم و آهنـگ كلمـات اسـت كـه اهم    یـ تر از همـه، ر شـ یب متفاوت باشد  در شعر كودك

گر دارد؛ ینسبت به عناصر د یشتریتم و آهنگ موزون در شعر كودك كاربرد بین، عنصر ررایبناب

م و محتـوا برقـرار   ین مفـاه یدار بامعن یبهره گرفت تا ارتباط یزینگال ایتوان از عنصر خیپس م

 شود  

  ییو نوجو ینوآور -11

ها جهـت كشـف جهـان    حواس و ادراك آن یریو به كارگ كودكان یک حسّ كنجكاویتحر

 شود  یكودكان م یشاعر است كه موجب پرورش ذوق هنر ینگاه نوجو جهیرامون خود، نتیپ

 ه ها  یتوص

 خواندن شعر 

 ذوق و ذهن كودك   تم و آهنگ موزون و متناسب بایبر ر ی، مبتنیالف: به صورت معمول

 ها   ت كشش هجاها و مصوتیب: به صورت دكلمه و رعا
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د نوع دوم را هـم بـه   یبا یآمادگی دارد اما در دوره یترشیدر شعر كودك، نوع اول كاربرد ب

 م تا سال بعد بچه ها در مدارس دچار مشكل نشوند   یریكار بگ

 شتر آنیب یرگذاریتأخ شعر جهت رایدر اج یش و هم خوانیماتم، نیاز ر یریگبهره

تم و آهنـگ بـا   یـ ت تناسـب ر یـ ر( و رعایـ شـوند )تكر مـی  كه مرتب تكراری هایآوردن كلمه

 شعر یمحتوا

قرآن های بر آموزه ی، مبتنینیدهای در چارچوب ارزش یو بوم ی، ملینیدتوجه به فرهنگ

    و عترت)ع(

  یو نشاط و شادمان یفه پردازیطتوجه به زبان طنز و ل

 سرودن شعر  یمشاركت كودكان درخواندن و حت

  و نقل مطلب  یسیت امانت در رونویذكر مآخذ و منابع و رعا

  ینقاش

م متـأخر از ادراكـات   یها و مفـاه دهیع ، پدیوقا ینیباز آفربرای  كه كودك یا طرحیبه شكل 

 م ییگویكودك م یم كند، نقاشیخود ترس

 ها اریمع 

 م كند یرا ترس یكودك، شكل -

 م كند كه خود خالق آن بوده است یرا ترس یكودك شكل -

 كند  یكودك متأخر از ادراكات خود نقاش -

ها به آن ری، احساسات و عواطف كودك است كه او تحت تأخهاشهیادراكات شامل اند -

 پردازد  یم یانجام نقاش

 م باشد  یها و مفاهدهیع ، پدیقاو ینیم شده در جهت باز آفریشكل ترس -

انگر ید بیم شده بایبپردازد، شكل ترس یر ادراكات خود به نقاشیكودك تحت تأخ یوقت -

كه كودك در  ییمعنایبهای یدگاه، خط خطین دیباشد  با ا یا مفهومیده یواقعه، پد

 شود   یمحسوب نم یكند، نقاشیم میترس ین زندگینخستهای سال

 ت شود یعمل و انتخاب كودك رعا یآزاد -

از دارد  هر قـدر كـودك، محـدود شـود     ین یكردن متأخر از ادراكات خود به آزاد ینقاشبرای  كودك
كودك را محـدود كنـد    یآزاد یلیبه دال یشود  ممكن است مربمی ز محدودتریعمل و انتخاب او ن حوزه
 نش اخر باز دارد  یت و آفریخالقت او شده و او را از ید سبب محرومیت نباین محدودیاما ا

 و یت سـطح درك، تـوان كـار   یـ ت شـود  )رعا یرعا ،تیفعال یكودك در طراح یتناسب سنّ

 ل كودك(یتما
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ـ ا  ایگونــهد بـه  یــشــود لـذا با یمـ  یش دبسـتان طراحــ یپــ كودكـان دوره بــرای  ن برنامـه ی

ده و یـ چیدر پد؛ نـه آن قـ  یـ آانجـام آن بر  باشد كـه كـودك بتوانـد بـه آن فكـر كنـد و از عهـده       

دشوار باشد كـه كـودك از انجـام آن منصـرف شـود و نـه آن قـدر سـاده باشـد كـه كـودك از            

كــودك  یو جســم یت تــوان فكــریــرعا نشــان ندهــد  ینبــرد و بــه انجــام آن رغبتــ یآن لــذت

اجـرا سـبب    وهیت عواطـف كودكـان در انتخـاب نـوع كـار و شـ      یـ ن رعایچنـ ها و همتیدر فعال

شـود،   یتـر طراحـ  ایـ ت پویـ ك را بـه خـود جـذب كنـد  هـر قـدر فعال      ت، كـود یشود تا فعالیم

   تر خواهد بود انجام دادن كار تا انتها، راغببرای  كودك
 كودك یت و آزادیشه و الگو با حفظ خالقیكل ارائه -

باشد كه مـانع  ای هد به گونینبا ج به كودكان،رایهای شهیوكل ییا معنای یبصرهای الگو ارائه

 اتشان شود یادراكات و تجرب ینیشان در بازآفریا ینیآفرنقش
 ت فراهم شود  یبروز خالقبرای  مناسب نهیزم -

و تناسـب سـطح    کیـ ا تكنیـ موضـوع   یرایـ شده، الزم است به امكان واگ یطراح در برنامه

شود كه كودك ضمن انجام آن با سؤاالت  یطراح ایگونهت به ین دو توجه شود  فعالیا یدشوار

برای  ن صورت، كودك ضمن تالشیجاد شده است؛ در ایاو ابرای  مواجه شود كه فقط یونگوناگ

ابـد و از  ییبه لذت كشف و كسب تجارب تازه دسـت مـ   ،جاد شده استیش ابرای كه یحلّ مسائل

     شود یت او فراهم میرشد و بروز خالقهای نهیق زمین طریا

 ها:نكته
 م  ییگویم ینینقش آفرای هاری، را مع2و1 های اریمع -1

ا نه  عدم وجود یاست  یت نقاشیک فعالیا یكنند كه آیمشخص م 0و 2، 1های اریمع -2

 نباشد  "ینقاش"ت یشود تا فعالمی ها سببآن ک ازیهر 

ت یها رعاک از آنیكه هر  یاست  در صورت یآموزشهای اری، مع 4 -7های اریمع -0

 ست  ین یآموزش یباشد ول ینقاش تینشود، اگر چه فعال

ن یرا در ایشده مناسب باشد؛ ز یت طراحیشود تا فعالمی ر سببیزهای اریت معیرعا -4

 ت خواهند شد: یز خود به خود رعایارها نیمع هیصورت، بق

 (1) ینینقش آفر -
 ( 4كودكان )برای  یت آزادیرعا -

 ( 3) یت تناسب سنّیرعا -

 (  7ت ) یقبروز خال نهیفراهم كردن زم -
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 اریـ تـوان از هـر مع  می چهت شوند گریت رعایفعال ید در طراحیفوق باهای اریمع یتمام -3

د آن قـدركم  یـ ن حـد نبا یـ بهره برد امـا ا  یصد قرار دارد، درحدّ مشخص ف صفرتایک طیكه در 

 منجر شود   اریت از معیت فعالیباشدكه به محروم

 ه هایتوص

ر آن بركـودك  یزان تـأخ یـ ت آموزش و باال بـردن م یفیك یار سبب ارتقیزهای هیت توصیرعا

 خواهد شد 

  تیفعال ییایپو

كنــد و باعــث یب مــیــاســت كــه كــودك را بــه ادامــه كــار ترغ  یتیا، فعــالیــت پویــفعال  

ت یــک فعالیــكــودك در  لــذت ببــرد  یت بــدون محــرك خــارجیــشــود او از انجــام فعالیمــ

 اجـرا،   وه یر و تنّـوع در شـ  ییـ ار را ادامـه دهـد  تغ  ل دارد كـ یـ تما كنـد و یداوطلبانه كار مـ  ،ایپو

ا یــوجــود مســئله در موضــوع  ک و مــوادّ مناســب،یــتكن اجــرا،بــرای  مناســب یانتخــاب فضــا

 یاو و طراحــ یک حــسّ كنجكــاویــک و تــالش كــودك در جهــت حــل و رفــع آن، تحریــتكن

 ت است   یفعال ییایاز عوامل پو ،یت به روش بازیفعال
 ت یفعالبرای  نه (یزمش یوجود مقدمه ) پ -

ت آماده شود، بـه  یدرك بهتر فعالبرای  شود كودكمی ت، سببیهر فعالبرای  وجود مقدمه

 یت مقـدمات یـ   فعالآیـد بر جاد شود و بتواند از عهده كـار یالزم اهای او سؤالبرای  آن دل ببندد،

بـه   یلـ یم گـر یدكـودك   ایـ  ردیتحت الشعاع قرار بگ یت اصلیشودكه فعال ید آن قدر طوالنینبا

 نداشته باشد    یت اصلیانجام فعال
 ( یلیت تكمیها ) فعالتیر فعالیق با سایتلف -

، شعر ، قصه  یگر )كاردستید یهاتیتوان از فعالمی ا پس از آنیقبل از برنامه، هنگام اجرا 

ر یادر اسـتفاده از سـ   بهـره بـرد    یاصـل  تیـ ت فعالیا تقویل یش خالق و    ( به منظور تكمی، نما

 یبـه انجـام نقاشـ    یاصل برنامه گم نشود و كودك به سبب خسـتگ  د مراقب بود تایت ها بایفعال

 رغبت نشود یب
 هاتیدر فعال یو جمع ی، گروهیت فردیاستفاده از فعال -

رد؛ معمـوالً  یـ گمی برنامه صورتط رایش با توجه به یا جمعی ی،گروهیانفراد وه یانتخاب ش

 یو جمعـ  یفـرد هـای  جا كه كودك بـه مهـارت  شود  ازآنمی اتری، پوتر باشدیهر قدر كار جمع

از انـواع   یریادگیـ ک واحـد  یـ در  ینقاشـ هـای  تیـ شود در فعال یاز دارد ، سعیدو دسته ( ن)هر

  استفاده شود  ،هاوهیش
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 سه آثار  یز از مقایپره

ـ  ، توجهیمسابقات نقاش یین؛ بر پایریک كودك با سایاخر  سهیمنظور از مقا بـه   یخاص مرب

شـود  مـی  كودكان است كه سـبب  یا برخیک كودك ین كردن آخار ی، انتخاب و گلچیک نقاشی

 شود  یز نمین انتخاب نیمتوجه علت ا اعتماد شود، ضمن آن كه یكودك نسبت به خود ب
  یا مادی یلفظهای قیتشو یتوجه به جا -

 رود مـی  نیز به سرعت از بـ ین ناخر آ یع است ولیسر یو ماد یلفظهای قیرتشویگرچه تأخ

انـد، مـؤخر   یدچار مشـكالت  یم نقاشیدر ترس كه یكودكان یها، تنها در راه اندازقین گونه تشویا

بـرای   كودك(، درخواست از كـودك  یچون توجه كردن )نگاه كردن به نقاش یت نكاتیاست  رعا

 كودكـان  یاه از نقاشـ شـگ ینما ییبرپـا  اشاره به نكات مثبت كار و خودش، یف كردن نقاشیتوص

 شود  می جاد اعتماد كودك نسبت به خودیدار دارد و باعث اید و پایمف یهمواره اخر
 ت یند انجام فعالرایت دادن به فیاهم -

ندكار اسـت كـه   رایرا در فید شده؛ زیآن چه مهم است نفس كار است نه محصول و اخر تول  

 كنند   می الزم را كسبهای كودكان تجارب تازه و كشف
 كودكان  یتیجنسهای توجه به نقش -

ز یـ ن یتیجنسـ هـای  ت كودك در بسـتر نقـش  یخالق د تالش كردیا الگو بایموضوع  ارائه در

 آشكار شود 
 آخار  یشگاه از تمامینما ییبر پا -

، از ها توجه شدهشود تا كودكان عالوه بر آن كه احساس كنند به آخار آنمی ن كار سببیا  

شـگاه اقـدام بـه    یشـركت در نما بـرای   د مراقب بود كودكان صـرفاً یرند اما بایده بگیز ایر نگیكدی

   نكنند  ینقاش
  یكالمهای تیاستفاده از فعال -

ف اخر خـود در  یكودكان، توص یآماده سازبرای  یت مقدماتیوگو در فعالانجام بحث وگفت  

ن اظهـار نظـر در مـورد آخـار     یچند، همدوست خوبرای  ای یمرببرای  ا پس از آنی یهنگام نقاش

ن داشـته  یف كردن و اظهـار نظـر كـردن تمـر    یشود كه كودكان در توصیگر سبب میدوستان د

 باشند  

 ک واحد كار  یدر « یآزاد و موضوع» ی* استفاده از نقاش

فراهم شـود  ی هایاست؛ الزم است فرصت یضرور یآزاد و موضوع یمتناوب از نقاش استفاده

خود انتخاب كند و هم بتواند در چـارچوب   ینقاشبرای  را یدك بتواند آزادانه موضوعكه هم كو

 یت مقـدمات یـ شـود، فكـر كنـد  در روش آزاد پـس از انجـام فعال     می شنهادیكه به او پ یموضوع
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بكشـند  در   توان از كودكان خواست هر چه دوست دارنـد، می )مشاهده، بحث و گفت وگو و    (،

در روش  كنـد   ینقاشـ  یارتباط با موضـوع مقـدمات  یا بیاد است در ارتباط ن صورت، كودك آزیا

ک( باشد  خـوب اسـت   یاجرا )تكن وهیک شیا یک مفهوم ی، یممكن است موضوع نقاش یموضوع

 ک ها( را تجربه كند یكار )تكنهای وهیک واحد كار، كودك انواع ابزارها و شیدر 

، توجـه  یدر روش موضوع همچنینوگو و گفت و حث، مانند بیمقدماتهای تیدر انجام فعال

از  یریـ گن مـورد بهـره  یـ اسـت   در ا  یهـا ضـرور  ق موضـوعات آن یو تلف یریادگیهای به واحد

   برخوردار است  ایویژهت یاز اهم یاخالق -یتیتربهای و داستان ین قرآنیمضام

 استفاده از ابزار و موادّ مناسب و در دسترس  

هـا آسـان   بـه آن  یشنهاد شـود كـه دسترسـ   یكودك پ ینقاشبرای  یو مواد الزم است ابزار

، یع، نرم بودن در زمان اخرگـذار یسر یچون دوام، اخرگذار یاتیخصوص رایباشد، ضمن آن كه دا

ها نه آن قدر كـم باشـد كـه كـودك از انتخـاب      رنگ بوده وتعداد آن یو شدت باال یدرخشندگ

   كدام را انتخاب كند  ه كودك ندانداد باشد كیمحروم شود و نه آن قدر ز

 ت  یكاربرد حواس در فعال

از كودكـان بـه كـار     یترشـ یها هر چـه حـواس ب  تیفعال رایها و اجدهیپد در زمان مشاهده

ت یـ تقو تربیشـ افت و هر چه حـواس كـودك   یدست خواهند  یها به ادراك بهترگرفته شود، آن

 د خواهد ش شتریب یشود، ادراك او از جهان هست

 الیك خیتحر

باشـد   ید به گونه ایت نبایروح خواهد بود  موضوع فعال یال، بیخ یریبدون به كارگ ینقاش 

ر در ییـ دخـل وتصـرّف و تغ   م كند  اجازهیو محدود را ترس یک موضوع شناختیكه كودك صرفاً 

 رد یل خود را به كار گیتخ ت، به كودك كمک خواهد كرد تا قوهیواقع

  یكاردست

آن را  الت خــود،یا تمــایــاحساســات  افكــار، ر ازیكــه كــودك بــا تــأخ یحجمــ یایبــه اشــ 

 ند   یگویم "یكاردست"سازد،یم

ان یـ كننده در بنییطول، عرض و ارتفاع است و نور نقش تع رایكه دا یف حجم: جسمیتعر

  شكل آن دارد 

  ارهایمع

 شود  می توسط كودك ساخته یئیش



    510دبستانی   های درسی و تربیتی  ـ راهنمای تفصیلی دوره پیشبرنامه

 

آورد و بـر اسـاس همـان    مـی  را گرد یابزار و مواددر ذهن خود،  یكودك با تجسم موضوع

 ند ساخت و ساز است كـه مـورد توجـه اسـت؛    رای، فیسازد؛ در كاردستمی را یئی، شیطرح ذهن

 شود  یمحسوب نم یكاردست ،دن كاغذیمثال، فقط بربرای 

 كودك است   یدستهای ده ادراكات، فنون و مهارتییحجم ساخته شده زا

 دك از دو منظر قابل توجه است:كوی هاهدست ساخت   
چه را قبالً در ذهن خود آن پردازد،می كه به ساخت و ساز ی: كودك زمان یانیبُعد ب -الف

 كند یمجسم كرده خلق م

ک شدن یدر نزد كودك یومهارت یت و توان فنّیكودك :ظرف یو مهارت یتوان فنّ -ب

 دارد   ییر بسزایتش تأخیاو به ذهنهای دست ساخته

ان كودك اند و به یت بیها در جهت تقود فراموش كرد كه آموزش فنون و مهارتیذكر : نبات

 ندارند    یارزش چندان تنهایی

ف( را دارا یـ تعرهـای  اریـ ار فـوق )مع یند كه دو معیگویكودك م یكاردست یتینكته: به فعال

 باشد   

 عمل كودكان  یآزاد

عمل داشـته باشـد؛    ید آزادیساخت، با و چه در مرحله یكودك چه در مرحله طرح ذهن  

با كودك است كه چه بسازد و چگونـه بسـازد  الزم بـه ذكـر اسـت كـه دادن        یریگمیرا تصمیز

عمـل كـامالً از كـودك     یباشـد كـه آزاد   یاد به گونـه یت و    باین نحوه انجام فعالییموضوع، تع

 گرفته نشود   

 ودكان ك یسنهای ییها و توانا یژگیت با ویتناسب فعال

رشـد   )درك (و یانجـام (، رشـد ذهنـ    یی)توانـا  یاز سـه جنبـه مهـارت    یت كاردسـت یفعال  

سـاده را كـه در    یلـ یخهای تید متناسب با سن كودك باشد  كودكان فعالیت ( بای)جذابیعاطف

 وس و دلـزده یها را مأدشوار آنهای تی، فعالیكنند، دوست ندارند  از طرف یهودگیآن احساس ب

كودكـان  هـای  ییتوانـا  یازها، در ارتقایش نیت پیتوجه به اصل از ساده به مشكل و رعا كند می

ت یـ م  موضـوع فعال یت كنـ یـ ج و با برنامه تقوید به تدریكودك را باهای ار مؤخر است  مهارتیبس

 ادراك آن را داشـته باشـد و در   ییكـودك، توانـا   یعنـ یرد؛ یـ د در ظرف ادراك كودك جـا بگ یبا

ت آن شده و یموجب جذاب ،كندیالت كودك برقرار میت با عاطفه و تمایكه فعال یاهت، رابطنهای

 شود  می بیت ترغیكودك نا خودآگاه به انجام فعال
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 ت یبروز خالقبرای  مناسب نهیفراهم آوردن زم

 یكه بـه كشـف مـواد و لـوازم هنـر     ی هایتیش از دبستان، كودكان از فعالیپهای در سال  

د به كودكان فرصت داده شـود تـا كـار خـود را بـدون      ین، بارایبرند؛ بنابمی د، لذتشویمنجر م

 خود را بر آورده سازند    یذات از خلّاقهیترها دنبال كنند و ندخالت بزر 

 شه  یالگو وكل ز از ارائهیپره

روز توانـد بـ  مـی  با توجه به تجارب اندك كودكان، یعملهای و الگو یذهنهای شهیكل ارائه  

 د فرصت داد تا ساختن را تجربه كنند   ین، به همه كودكان بارایركند؛ بنابیب پذیت را آسیخالق

 ها  نكته

فــرق دارد   یگــریبــا د "درخــت"ک از كودكــان از یــهــر  یر ذهنــیمثــال، تصــوبــرای  -1

ــدادن  ــشــه كــردن یا كلیــ ک الگــوی ــروز خالق ی  هــات را از آنیــک مــدل از درخــت، امكــان ب

كـه  نیـ ابـرای   یشـود ولـ  مـی  محسـوب  یكاردسـت  2و1هـای  اریت طبق معیعالک فیرد  یگمی

 الزم است    6تا  0های اریت معیمناسب باشد، رعا یتیهم فعال یبه لحا  آموزش

 یمثـال، آزاد برای  شود؛می ت لحا یدر فعال یبه طور نسب 3تا  0های اریک از معیهر  - 2

 ین آزادیـ ا بـا موضـوع و ا  یـ واند كامالً آزاد باشـد  تمی تیر است  فعالیمتغ یاریعمل كودك مع

ر قابـل  یـ و غ یارها بـه مـرز بحرانـ   ین معیک از ایر هر یین است كه تغیمهم ا محدود شود  نكته

 قبول نرسد   

 یتـوان از برخـ  مـی  اد شـده یـ هـای  اریبه شرط در نظر گرفتن مع یت آموزشیدر فعال - 0  

 ها استفاده كرد  دستورالعمل

از دارد كـه  یـ ه نیـ )كاغذ و تا( به طور عمده به چند دستورالعمل اول یگامیت اریفعالمثال:   

ء یک شـ یـ بتوانـد   یاز دسـتورات مربـ   یرویـ ت منجر نشود و كودك فقط با پیاگر به بروز خالق

نخواهد بـود   یت قابل قبولیدر كار او نداشته است؛ لذا فعال یبسازد، ادراك كودك دخالت یكاغذ

ه ادراك خـود  یـ كـرد تـا كودكـان بـر پا     یت را به صورت خالّق طراحـ ین فعالیتوان هممی یول

شـود  مـی  جادیا یه مهارتیساده پاهای دستورالعمل ل كنند  )با استفاده ازیشان را تكمهایساخته

   كار بپردازد ( ت خود به ادامهیده و خالقیتا كودك با ا

 یساختن كاردسـت برای  دیا روش جدیزار ، هر نوع استفاده از مواد، ابین گروه سنّیدر ا - 4

توانـد روش  یهـا مـ  یختنـ ید؛ مـثالً اسـتفاده از دور ر  یـ ک( به حساب آیک روش )تكنیتواند می

 ت باشد یک فعالیک( ی)تكن

ز یـ ن یتیجنسـ هـای  ش را با توجه به نقـش یت خوید به كودكان كمک كرد كه خالقیبا -3

 بتوانند ارائه دهند   
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 ها هیتوص

 شتر كودك یو مشاركت هر چه ب ییایوتوجه به پ -

اسـت كـه   یپو یتیفعال یو كسب تجربه، عالقه مندند ول یكودكان معموالً به انجام كاردست  

 جاد سؤال و مسئله در ذهـن كودكـان، ارائـه   یا ركند یتر درگشیذهن و جسم كودك را هر چه ب

ل، مشـاركت  یاده كردن وساق آمیق حلّ مسئله، باال بردن مشاركت كودكان از طریت از طریفعال

 نجامد   یت بیشتر فعالیب ییایتواند به پومی در انتخاب موضوع و   

  یذهن نهیش زمیجاد پیو ا یمقدماتهای تیوجود فعال -

شـناخت،  بـرای   مناسـب  یجـاد فضـا  ی، ضـمن ا یسـاز نهیو زم یمقدماتهای تیانجام فعال  

 یت اصـل یـ ورود به فعالبرای  یو مهارت یطف، عای، مشاهده و    كودك را به لحا  ذهنیكنجكاو

 و    خـود  یش خـالق ، بـاز  یمثـل شـعر ، قصـه ، نمـا     یت قبلـ یانجام فعال یسازد  گاهمی آماده

 یین مورد بـا توجـه بـه آشـنا    ید  در ایبه حساب آ یت بعدیورود به فعالبرای  یانهیتواند زممی

هـا ماننـد   ن داسـتان یعناصر موجود در ا یخ، استفاده از بریقرآنهای كودكان با اشعار و داستان

ز یـ ن ، كعبه و     و -السالمهیعل -یحضرت موس یكودك ،گهواره -السالمهیعل-حضرت نوح یكشت

 د است   یم مناسب و مفیساختن جلد، رحل و نشانگر خطوط قرآن كر

 ک واحد كار  یبه صورت متناسب در  یو گروه یفردهای تیتوجه به فعال -

، رایندر جهـت پـرورش كـودك دارنـد؛ بنـاب      ییایـ ک مزایـ هر  یو گروه یفرد هایتیفعال

ک واحـد  یـ ک( كـار درطـول   یـ روش)تكن ت تناسب با موضـوع و یرعا پرداختن به هر دو جنبه و

 مؤخر خواهد بود     و دی، مفیآموزش

 و آزاد   یتعادل در كار موضوع

 یز گـاه یت در موضوع نید خواهد بود، محدودیت، مفیدر موضوع فعال یهمان طور كه آزاد

كـه موضـوع، آمـوزش     ید توجه داشت زمـان ی، بایدر جهت پرورش مهارت ها الزم است  از طرف

عمـل   ید به آزادیگر نبایدهای تیت مورد نظر است، وجود محدودیا     در فعالیک( یروش )تكن

 ت كودك صدمه بزند یا خالقی

 ال  یک خیتحر -

مشـاهداتش از   یریـ گكارشود كه كودك ضمن به یراحط ایگونهد به یبا یت كاردستیفعال

 رد؛ مثال: یبهره گ یزدر ساخت كاردستیش نیل خویتخ

 ر بسازد یشود كه درخت را تماشا كند و بعد آن را با خممی : به كودك گفته 1ت یفعال 
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م، بعـد  ییگـو می م و درباره درخت، خاطره و قصهیبرمی : كودكان را كناردرخت 2ت یفعال  

از او  بعـد  « اسـت   یچـه شـكل   ،دیـ آردرخـت د  ،مـاه  یبه نظرشما اگر رو»م:یپرسیكودك ماز 

 بسازد   م آن رایخواهیم

 ل او محدود شده است   یان مشاهدات كودك بوده و تخیت اول، هدف طراح فقط بیدر فعال

 ازای هزیـ درخت صورت گرفته و طراح آم ینیت مناسب (، مشاهده عیت دوم ) فعالیدر فعال

ل، حـس و شـناخت بـه طـور     یت به تخین فعالیال و مشاهده را از كودك خواسته است  در ایخ

 شود  می متعادل توجه

 ط اطراف  یآشنا كردن كودك با ابزار، موادّ مختلف، امكانات و مح -

ز بپردازد؛ یط اطراف نیساختن، به شناخت مح یخواهد ضمن تمركز رومی كودك فرصت  

كـرده و در كـار از    یپر، چـوب، بـر  و    را جمـع آور    ، گل، هسته،ل سنگیاز قب یمواد سپس

 ها استفاده كند آن

 ن اندام ها  یب یجاد هماهنگیت حواس و ایتوجه به كاربرد و تقو -

كننـد،  یبه طور ناخودآگاه از حواسّ خود اسـتفاده مـ   یكودكان در هنگام ساختن كاردست  

 هـا مختلـف آن هـای  ن انـدام یبـ  یو همـاهنگ  ت مهارت هایت، موجب تقوین فعالیضمن آن كه ا

ت یش تـر حـواس هـدا   یق تـر و بـ  یدق یریت مناسب، كودك را در جهت به كار گیشود  فعالمی

 كند  یم

 آثار )عدم انتخاب آثار( یشگاه از تمامینما ییپابر

 یتواند به آنان در جمـع بنـد  می نش،یكودكان و بدون گزهای شگاه از تمام كارینما ییبرپا

 كند  یل میه و تحلیتجز ند ویبمی گران رایدهای از موضوع كمک كند  كودك تجربه یلك

 یر مطلـوب یكودكـان اسـت و تـأخ    ییت و تواناینش شخصیقت گزینش آخار در حقیتذكر: گز

  نخواهد داشت 

 گران  یف اثر خود و دیوگو و امكان توصبحث و گفت

كودكـان و   یانیـ بهای ت مهارتیجهت تقوف آخار، در یگو و توصوگفت بحث و یوجود فضا

 كه خود تجربه كار با گل را داشـته حـاال   یت است  كودكیها حائز اهمآن یباال بردن درك هنر

 ا     نظر بدهد   ی ک سفالیتواند در مورد می

 آخار سهیعدم مقا -

اســت دســت  یهیكودكــان متفــاوت اســت، بــدهــای ییچـون مشــاهدات، ادراكــات و توانــا 

سـه  ید با هم مقایها را نباآننهایی  جه، محصوالتیز متفاوت خواهد بود؛ در نتیآنان نهای ساخته

 كرد  
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 رش تنوع در محصوالت ( یند كار نه محصول )پذرایتوجه به ف -

 ین امـر بـه غنـ   یرا خراب كنند و دوباره بسازند؛ ا یزید بارها چیندكار شارایكودكان در ف  

ار یندكار در رشدكودك بسـ رایر فین، تأخرایكند؛ بنابیكمک مها تجربه و شناخت آن شدن حوزه

 شود  می است كه ساخته یتر از محصولشیب

 كودكان های از ساخته یقیو تلف یكاربردهای توجه به استفاده -

ش دادن، یل، نمـا یوسـا  یط، جاین محی، تزئیبازبرای  كودكهای توان ازساختهیم یگاه  

هـای  یاز كاردسـت  ینـ یتزئ هـا، اسـتفاده  كرد؛ مـثالً در مراسـم و جشـن   ه دادن و    استفاده یهد

 ( یاحساس یهیآورد )تخلها را به شوق تواند آنیكودكان م

 ر توجه كرد: ید به نكات زیبا در انتخاب ابزار و مواد

 الف: استفاده از آن راحت باشد   

 شاد و متنوع استفاده شود   های ب: از رنگ

 آسان و در دسترس باشد    آن هیپ: ته

 ت مطلوب برخوردار باشد   یفیت: از ك

كم باشـد كـه كـودك     یلید سازد و نه خیقیاد باشدكه كودك را بیز یلیآن نه خ ث: مقدار

 نگران تمام شدن آن باشد   

  یو لفظ یمادهای قیتشو یت ( كودك به جایتوجه به كار ) فعال -

شـود  یب، كـودك متوجـه مـ   ین ترتیر اوست؛ به اكودك، توجه به كابرای  قین تشویبهتر  

بـرای   تیـ شـود و فعال یب میكار ترغ ما ارزشمند است و به ادامهبرای  دهد،یكه انجام م یتالش

 ز با ارزش خواهد بود  یخود او ن

ل یـ سـازد نـه بـه دل   مـی  یخود كاردسـت  یدرون زهیانگبرای  ن صورت است كه كودكیدر ا

   یبمر یو لفظ یمادهای قیتشو

هـا در  نـدارد بلكـه اسـتفاده از آن    یت ضرورتیک فعالیها در هیتوص تذكر: به كار بردن همه

 مدّ نظر است  یت آموزشیفیجهت بهبود ك

   یباز

 یدهد، بازمی اق انجامیل و رغبت و با شور و اشتیم یكه كودك از روی هایتیفعال هیبه كل

اسـت كـه    یتیفعـال  یست  بـاز ین یلیتحم یبوده ولقانون و مقررات  رایدا یشود  بازیاطالق م

است كه انجام آن  یشرط مطلوب باشد  )شرط مطلوب شرط رایح در آن موجود و دایعنصر تفر

 از كودك خواسته شده است ( 
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 ارها  یمع

 كودكان باشد    های ییازها و توانایها ، نیژگید متناسب با ویت بایفعال

، )راه رفـتن یحركتـ  – یحسـ هـای  دن و پرورش مهـارت مختلف بهای ن اندامیب یهماهنگ

    دن و    (یدن، پرتاب كردن، پریدو

 ت  یالعمل به موقع و پرورش خالقت دقت و تمركز و عكسیتوجه به تقو

ت، اعتمـاد بـه نفـس،    یرشد خالقهای نهیت دقت و تمركز، زمیعالوه بر تقو یالزم است باز

، پاس  بـه موقـع و    را   اطراف،كشف و حلّ مسئله یایدن د بهینگاه تازه وجد ،یفرد یریگمیتصم

 فراهم آورد  

 )معنا و مفهوم( یر منطقیدارا بودن تعب

 یمثال، در بـاز برای  داشته باشد؛ یر منطقید تعبیبا یموجود در بازهای ها و رفتارتیفعال  

 است  ز آن دو یب و گریل تعقیگر  و گوسفند دل یر منطقیوجود تعب« گرگم به هوا»

   یمختلف بازهای ن بخشیب یمنطق وجود رابطه

 شود   می یت بازین بخش موجب درك و عملكرد خوب كودك و انسجام و جذابیا   

 یو باال بـردن دسـت در بـاز   « پر» ن گفتن نام پرنده وكلمهیكه ب یهماهنگ مثال: ارتباط و 

 وجود دارد  « كالغ پر»

 ب در برخورد با كودكان ناموفق : نا مناسهای روش ز از ارائهیپره

نشود  الزم است  یادید زیشود كه بر اعالم برنده و بازنده تأك یطراح یاد به گونهیبا یباز  

د مـدت  یت را ندارد، نبایكه توان انجام درست فعال ین نكته توجه كند كه كودكیبه ا یطراح باز

شـود  یشنهاد میدست خواهد داد  پاخراج شود؛ چون فرصت كسب مهارت را از  یاز باز یطوالن

 به او واگذارشود    یتیا انجام فعالی به او داده یدیت كودك، نقش جدیدر صورت عدم موفق

   ه هایتوص

، شـعر،تحرك و جنـب و   یریتم، نقـش پـذ  یچون ر یها از عناصریباز یالزم است در طراح

 مناسب شود   دهشود، استفامی یت بازیكودكان است و سبب جذاب جوش كه مورد عالقه

 یمتناسب با سن مخاطبان، در حفظ فرهنگ بـوم  یو سنت یبومهای یباز و ارائه یآورگرد

ز سازگار است  در ضمن استفاده از زبان، اعتقـادات و  یات كودكان آن محل نیو با روح مؤخر بوده

 یبه عناصر بوم از توجه یها به نوعید بازیهر محل درتول یعیاهان و عناصر طبیباورها، لباس، گ

 شود  یمحسوب م یو محل

شــدن كــودك و كســب مهــارت الزم در  ی، موجــب اجتمــاعیجمعــ و یگروهــهــای یبــاز

ل یـ انـد؛ بـه دل   ر و فعـال یـ ها تمام كودكان درگین گونه بازیشود  در ایم یاجتماعهای برخورد
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 هین دوره توصـ یـ ا در یو گروهـ  یجمعـ هـای  یو اسـتفاده از بـاز   یطراح ،این گونه مزایوجود ا

 شود  می

 یجاد رقابت سازنده و سالم، سـبب همكـار  یباشد كه ضمن ا یاد به گونهیها بایباز یطراح

 را گسترش دهد تا متناسـب بـا دوره   یریت پذیدر گروه شود و كمک كردن، مشاركت و مسئول

رش یگران، محبـت، گذشـت ،كنتـرل عواطـف، پـذ     یبا د یمانند همدل یک اخالقی، صفات نیسن

   ت كند یت نوبت و    را تقویو رعا ی، بردبار یروزیات به هنگام شكست و پیواقع

 ش خالقیمان

بــا  یكــار بــا كــودك اســت كــه در آن، مربــ یو گروهــ یک رونــد علمــیــش خــالق ینمــا

ش یرا در قالـب نمـا   یكودكـان و بـا كمـک خودشـان، مفهـوم     هـای  ازیـ هـا و ن ییص توانایتشخ

 دهد می م آموزشیر مستقیبه صورت غ

ان یـ ببـرای   ایوسـیله كـودك و   یریادگیبرای  شده یزین برنامه ریک تمریش خالق، ینما

 اوست های احساسات و رفتار ها،دهیا نهآزادا

م، یت لذت بخش است كه در آن، كودكان به واسطه حركت، پانتومیک فعالیش خالق، ینما

 آموزند  یم یتجرب را به طور یت پردازیكردن و شخص ی، نقش بازییگوههیبد

مطلـوب   وهیک شـ ی از هنر در آموزش است و به منزله یریگبهرهبرای  یش خالق، راهینما

  شود می ت كودكانیت و پرورش ذهن و خالقین حال باعث رشد شخصیاست و در ع یریادگی

ست بلكه یو مطلوب هدف ن یاش در سطح حرفهیا نمایک قصه یش خالق، ساخت یدر نما 

كند و مشاركت او در تمام مراحل مـورد نظـر   یم یط یكه كودك به همراه مرب یریست میفیك

 است 

 ارها یمع

 ش خالق باشد   یف نمایت، مطابق با تعریفعال

ـ     یو گروه یک روند علمیش خالق ینما  ص یبـا تشـخ   یكار كـودك اسـت كـه در آن، مرب

و نقش  یگریش )بازیدر قالب نمارا  یمیكودكان و با كمک خودشان ، مفاههای ازیها و نییتوانا

 دهد می م آموزشیر مستقیكردن ( به صورت غ یباز

 شود    یكودكان طراح یسنهای ییها و توانایژگید، متناسب با ویت بایفعال

 ن برنامه باشد یاهداف ا یانتخاب موضوع در راستا

اً یـ توجه كـرد، خان  كودكان یتیجنسهای د اوالً به نقشیش باینما یان موضوع و محتوایدر ب

كـودك  بـرای   و خالثـاً، موضـوع   ژه كـرد یتوجه و ینیدهای برآموزه یكودك مبتن یتیبه رشد ترب

 قابل درك و فهم باشد 
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 جه آن است یتر از نتت مهمیش خالق، روند فعالیدر نما

ست یمطلوب، هدف ن و یاش در سطح حرفهیا نمایک قصه یش خالق، آماده شدن یدر نما 

كند و در تمام یم یط یاست كه كودك به همراه مرب یریت مسیفیك یابیارز تر از آن،مبلكه مه

 م دارد   یمراحل كار، مشاركت مستق

 ست   ین ایحرفهت هنرمندان یش خالق، تربینكته: هدف از نما 

 ست یزات نید بر امكانات و تجهیش خالق، تأكیدر نما

)خالق و همراه بـا كـودك   ط رایش واجد یبک مریک گروه كودك، یش خالق، تنها به ینما  

 از دارد  یت كرد نیفعال یكه بتوان در آن به راحت ییدر تمام مراحل و نه فرمان دهنده ( و فضا

مثـل   یكـودك اسـت  وجـود امكانـات     ینید بر نقش آفریش خالق تأكینكته: چون در نما   

ن یـ ر صـورت وجـود ا  ست  دین یضرور …و یقیم، موسیل صحنه، گریش، وسایلباس خاص نما

 ها استفاده كرد توان از آنیم یگونه امكانات در مراكز آموزش

 كودك وجود داشته باشد   برای  یعمل نسب ید آزادیش خالق بایدر نما

قـت  یک حقیشود كه او با می ت باعثیجاد احساس امنیعمل به كودك ضمن ا یدادن آزاد

 ین، فرصـت مناسـب  یـ خود عمل كنـد ا های فتهایوجو كرده و بر اساس رو شود، آن را جستروبه

 ان خالق توسط اوست   یكسب تجربه و ببرای 

كـالس آن چـه را    ن معناست كه كودك در چارچوب برنامـه یبه ا یعمل نسب ینكته : آزاد

 ان كند   یا بیش داده یاز او خواسته است، به دلخواه نما یمرب

 ل  یگسترش عنصر تخ

ش خــالق یم، نمــایل بنــامیــن آن چــه وجــود نــدارد را تخبــه تصــور در آورد ییاگــر توانــا

ک كنـد  هـم   یـ نزد ینـ یت و گسـترش دهـد و بـه امـور ع    یالت كودكـان را هـدا  ید بتواند تخیبا

ــن بایچنــ ــد برخــوردی ــهــای د بتوان ــیو ع یعمل ــا واقع ین ــكــودك را ب ــونش رایپ یایــت دنی م

 تر كند    کیتر و نزدشیب

 ت كودك شود یت و پرورش خالقیتن، تقوخید بتواند باعث برانگیش خالق، باینما

ت یـ ختن خالقیو خلق كردن در لحظه، باعث برانگ یش خالق، توجه به بداهه پردازیدر نما

ش خالق توسط كودك، تكرار و تـداوم آن و  ینما رایبدن و صدا در اج یشده و استفاده از اعضا

  شود می تیخالق ت و پرورشیش خالق موجب تقویدر نما یبه موقع و مناسب مرب یهمراه

( یپـرداز )بداهـه  یسـاز ههین شده ندارد و اساس كار بر بدییش تعیمتن از پ ش خالق،ینما

 است 
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بـرای   یشـود  متنـ  مـی  ز در لحظه و با كمک خود كودكان خلقیش خالق، همه چیدر نما

 آن را بـر  یاست كه مربـ  یتیشود، شرح فعالمی هیكه از قبل ته یحفظ كردن وجود ندارد و متن

 رایاجـ  یكنـد و چگـونگ  یه مینات تهیدرنظر گرفتن تعداد و نوع تمر اساس موضوع واحد كار و

 نات به عهده خود كودكان است   یتمر

 تیكودكان در تمام مراحل فعال مشاركت همه

ت یـ ها در مراحـل مختلـف فعال  است  آن یش خالق مشاركت كودكان الزم و ضروریدر نما

ـ  یو نمـا  یها، قصه سـاز نیتمر رایوگو، اج)بحث و گفت مشـاركت   یش دادن آن ( در كنـار مرب

 یت شـركت كننـد و كـودك   یـ است تمام كودكان در فعال یم دارند  ضروریر مستقیم و غیمستق

 منفعل نباشند   

 .كودكان، شركت كننده، اجرا كننده و تماشاگرند ش خالق همهینكته: در نما   

 ها  هیتوص

و  یت طراحـ یرا داشـته و مسـئول   یت كننـدگ یو هـدا نقش راهنما  یش خالق، مربیدر نما

 به كودكان بدهد  یحركت ید الگویها را به عهده دارد و نبانیتمر یسازمانده

، یتـ یم تربیت به مفـاه ین انجام فعالیشود كه كودكان در ح یطراح یاد به گونهیت بایفعال

 ین نكـات یر هـر تمـر  ز شـود  كودكـان، د  یـ پره ییم گویابند و از مستقیدست  یوآموزش یاخالق

 ست ین یازیت نیفعالهای در انت یا مرور مطالب آموزشی یجه به جمع بندیآموزند، در نتمی

بـه   یش هـا( و از فـرد  یكالم به با كالم )خـرده نمـا   یده، از بیچید از ساده به پینات بایتمر

 و اجرا شود   یطراح یجمع

سـرگرم   ن جنبـه یچنـ ت و همیـ ت و شـاد بـودن فعال  یه جـذاب د بیبا یش خالق، مربیدر نما

 آن توجه كند    رایاج یكنندگ

ت كننـد؛  یرا رعا ( یكند تا ) اصل فاصله گذارمی به كودكان كمک یش خالق، مربیدر نما

ش ین نقـش و خودشـان دارنـد  چـون نمـا     یو نامنظم ب یپاندول ی، حركتی، كودكان و مربیعنی

 رد و بـدل  یبـه راحتـ   یلب آموزشـ مطا ین حركت پاندولیاست در ا یان آموزشیک جریخالق 

 شود  می دیتأك یگران حرفه ایكه بر عدم پرورش بازنیشود، ضمن امی

گر بـه  یكدین تعامل كودكان با یچنت با كودكان و همیفعال راین اجیالزم است در ح یمرب

ن بـه  یچنـ هم و یت اسـالم یـ ها و موضوعات تربم به ارزشیر مستقیو تا حدّ امكان غ یطور عمل

 ش خالق توجه كند ینما یتیش تربارز

 ا كند   یكودكان مهبرای  را یتیجنسهای نقش ییمناسب جهت شكوفا نهید زمیبا یمرب
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 مشاهده

م  ینـ كمـی  ط اطـراف توجـه  یمحـ هـای  دهیـ ق آن بـه پد یـ است كه از طر یندرایف ،مشاهده

ن یچنـ مر آن اسـت  ه یتفسـ بـرای   ت، بـدون هرگونـه تـالش   یـ ک واقعیبرای  یفیتوص مشاهده،

انجـام قضـاوت اسـت  پـرورش مهـارت مشـاهده، سـبب         ش وین گـام در پـژوهش، آزمـا   ینخست

د  یـ افزامی هاباشند كه بر دانش آن یاطالعات یوجوكه كودكان به طور آگاهانه در جستشودیم

تـوان اسـتفاده از حـواس مختلـف/     می است، یعلم مشاهده كه نشان دهنده ین اعمالیتراز مهم

ات مربـوط بـه   یـ ن و   ( / توجـه بـه جزئ  یتـر )ذره بـ  قیدق مطالعهبرای  یل كمكیوسا یریكارگبه

  ع را نام برد  یوقا یب و توالیط اطراف/ توجه به ترتیموضوع و ارتباط آن ها با مح ده ویپدجسم، 

 اهداف 
 وست اهای كتا و شكر نعمتیدگار ینش آفریتوجه به آفربرای  ی، راهیعیطبهای دهیپد مشاهده

 شود می ش دانش محسوبیافزابرای  یمشاهده راه

 پاس  مورد نظر باشد  یجست وجوبرای  زهیجاد سؤال و انگیتواند موجب امی مشاهده

 ق باشد یک تحقیشروع برای  یازهیتواند انگیمشاهده م

 شود  یک موضوع میمختلف های جنبه مشاهده موجب بسط و گسترش اطالعات در باره

 ارهایمع

 طرح پرسش مناسب

رود  یشتر باال میتر، بهتر و بقیدق مشاهدهبرای  كودكان زهیمناسب، انگهای با طرح پرسش

 یفطرت الهـ  ییشكوفابرای  الزمهای نهی، زمید مخلوقات الهینظم و فوا ها،ییبایدادن به زتوجه

 كودك است  

 دادیا روی ک موضوعی شواهد درباره یآورجمعبرای  مناسب یزیطرح ر

ب دادن یـ مشـاهدات وترت  بـاره بحـث در برای   آزاد، فرصت مشاهدهبرای  یدادن فرصت كاف

 رد یار كودكان قرار گیدر اخت یتر و معتبرترقیشتر، دقیشود شواهد بمی مجدد، سبب مشاهده

 مختلف آنهای توجه به جنبه مورد مشاهده وهای دهیپد ین اجزایارتباط ب یبرقرار

بگذرنـد   یسطح م تا بتوانند از مشاهدهیمشخص، به كودكان كمک كنهای ییراهنما رائهبا ا

 ات و روابط بپردازند یجزئ و به مشاهده
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 وگوگفت و بحث

 بحث و گفت وگوبرای  نهیجاد زمیا

ف كننـد   یـ گر تعریكـد یبـرای    تواننـد حاصـل مشـاهدات خـود را    یق مین طریكودكان از ا

 ینـ یش بیف مشاهدات، به پیها بتوانند ضمن توصفراهم كرد تا آنهای رصتتوان فین میچنهم

ها و نظم موجود در ییباید، زیفوا درباره همچنین و ه بپردازندیفرض شنهادیمشابه و پهای ندرایف

 وگو كنند  گفت یمخلوقات اله

 یتیترب -یعلم گردش

 یریادگیات یختن كودكان با تجربر سایدرگبرای   است كه یتی، فعالیتیترب -یگردش علم

 معلمان را قادر ،یتیترب -یشده است گردش علم ید طراحیجد یطی، در محینوآورانه و مشاركت

رون از كالس(گسـترش  یـ )ب بزرگتـر كودكان را از داخل كالس، بـه جامعـه    یریادگیسازد تا می

ق یـ طر از آن، در یریادگیـ است كـه   یشگاهیآزما مانند كودكان،برای   هان نوع گردشیدهند  ا

 رد  یگیشكل م یغنهای طید در محیجدهای تیفعال

 اهداف

 اطالعات از منابع  یجمع آور

ق و یكـردن مصـاد  ق تجربـه یطر ها ازدرك آن و توسعه ینیدهای دن به آموزهیت بخشینیع

  ها در جامعهآنمظاهر

و  ی، فرهنگـ  یعی، اعم از طبیطیحمهای و آموزه ایمدرسههای ن آموزشیارتباط ب یبرقرار

  یاجتماع

 یگران و كار جمعیارتباط با دهای مهارت توسعه
   یرانیو ا یتمدن اسالمهای دستاورد یجیبه منظور درك تدر یخیبا اماكن و آخار تار ییآشنا

 ارهایمع

 داخل كالس باشد  یدرس ، متمم و مكمل برنامهیتیترب -یت گردش علمیفعال

 شود ش درك ودانش از موضوع منجر ی، به افزایتیترب -یدش علمت گریفعال

 نجامد یكودك ب ینیو حس د یبه پرورش درك معنو

 بودن موضوع مطالعه، مورد نظر است   یواقع 

هـای  طرح سؤال و توسعه بحـث برای   مناسبای هنید زمی، بایتیترب -یت گردش علمیفعال

 فراهم آورد  یكالس

 بشود  یرانیو ا یتمدن اسالمهای ردموجب عالقه به دستاو

 ش به هنر را پرورش دهد رایو گ یذوقهای تیفعال
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 مدارك منجر شود  اطالعات و شواهد و یبه پرورش مهارت جمع آور

 ت كند  یرا تقو یو روابط اجتماع یكار گروههای مهارت

 شیآزما

ز بـا  یـ گـران ن یاست كه دف شده و كنترل شده یتعر یک تجربه كامالً علمی، یش علمیآزما

 جه برسند یانجام آن به همان نت

هـای  روش را بـا اسـتفاده از   یعلمـ های تا راه حل كندی، به كودكان كمک میش علمیآزما

را  یم علمـ یدسـت آورنـد، مفـاه   ماً بـه یرا مسـتق  ید علمـ یدانشمندان كسب كنند، اطالعات مف

 اكتشاف اسـت و های وهیاز ش یكیش یند  آزمام دهیتعم یرند و حتیها را به كارگبشناسند و آن

و  یخطـا، اكتشـاف تصـادف    توان آن را درسه دسته اكتشـاف بـه روش آزمـون و   یث مین حیاز ا

 كرد  یبندشده،گروه یپژوهش طراح

ج آن اسـت امـا بـا    ینتـا  یابیـ ارز پژوهش، اجرا و یكودكان در طراح ی، توانمندینهایهدف 

ل كـرد؛ بـه   یج مورد انتظـار را تعـد  ینتا توان اهداف ویان دوره، ممخاطبهای تیتوجه به محدود

ز یـ شـات سـاده ن  یآزما تـوان در زمـره  می دبستان راشیپ از مشاهدات در دوره یبرخ كه ایگونه

ن یـ در ا یش علمـ یآزمـا  یش دبستان، طراحـ یپ دورههای یژگیچرا كه با توجه و محسوب كرد؛

 یغنـ بـرای  هـای  فرصـت  ین رو، طراحـ یـ مشكل خواهد بود؛ از اار یبس یعلمهای اریدوره با مع

 رایو اجــ یكودكــان در طراحــ یآمــادگبــرای  یتوانــد عامــل مناســبیســاختن مشــاهدات مــ

 باشد  یتر بعددهیچیپ یعلمهای شیآزما

 اهداف 

 كند می جاد سؤالیكودكان ابرای  شیآزما

 نش پاس  دهد   ینظام آفر ارهكودكان دربهای از سؤال یتواند به قسمتمی شیآزما

رامون را بـه محـک   یپهای دهیخود از پدهای كند كه برداشتیش به كودكان كمک میآزما

 نان حاصل كنند   یها اطما نادرست بودن آنیتجربه بگذارند و از درست 

جهـان   یج كودكان را با نظم و قانونمندیتواند به تدریم كسان،یج یدن به نتایرس ش ویآزما

 نش آشنا كند یفرآ

 اریمع

هـای  ریـ ا متغیـ ر یدر متغ یكاردست آن، كودكان بتوانند به یكه طهای فرصت یزیطرح ر

 مورد مشاهده بپردازند 

ج كـار كـه بـر اخـر     ینتـا  كـودك، جهـت مشـاهده   بـرای   كردن فرصـت مناسـب   ینیش بیپ

 و عوامل به وجود آمده است  ط رایش ت،یر موقعییو تغ یكاردست
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هـای  تیـ و موقعط رایشـ  ش را دریج آزمـا یار كودكان تـا نتـا  یدر اختی هایدن فرصتقرار دا

 ینـه سـاز  یک عامـل توجـه كننـد )زم   یا عدم یكنند و به نقش وجود  ینیبشیو پ ریمشابه تفس

 ها(   دهیان پدیم یتوجه به روابط علت و معلولبرای 

مـواد   یش و آماده سازیآزما یحبهتر است طرا یرد، حتید توسط خود كودك صورت گیش بایآزما

رد و یـ انجـام بگ  یگریا فرد دی یش توسط مربیكه آزما یرد  در صورتیز توسط كودك انجام گیل نیو وسا

 شود   یاطالق م "یشیروش نما "وه ین شیبه ا كودك مشاهده كننده باشد،

 وگوبحث و گفت

شـود  می یسازماندهكودكان  یگروههای تیاست كه بر اساس فعال یوگو، روشبحث وگفت

شود كه كودكان قادر باشـند  یم ینیبشیپ ایگونهبه  یآموزشهای تیها و موقعو در آن، فرصت

داشـته   یترشـ یت مشـاركت ب یـ در فعال ش بگذارنـد و یخود را به نماهای دهیق شوندكه ایو تشو

گـو،  وفـت ت دارد  بحـث وگ یـ اهم یموضوعات درس همه یریادگیبرای  باشند  بحث و گفت وگو

شود  یكودكان با آن موضوعات م یت عالقه و رشد عاطفیو تقو یقبلهای ق آموختهیموجب تعم

حـداكثر   -السـالم همیعلـ  -بـر قـرآن و عتـرت    ی، مبتنینیدهای د در مورد آموزهین روش بایاز ا

ن ارجـح  گرایح آن از دیافت صریند كسب اطالعات، بر دررایكودكان فبرای  د یاستفاده به عمل آ

گر یكــدیگفــت وگــو بــا  آن بــه بحــث و قادرنــد در ل ویــكــه كودكــان مای هــایتیاســت موقع

  اند از:بپردازند،عبارت

 : یر رسمیغ یگفت وگو-1

آن، كودكـان   یرد و طـ یـ گیافته انجام میسازمان نهای تیوگو است كه در موقعگفت ینوع

 كنند  یخود صحبت مهای ییخود و توانا درباره

 : یرسم یگفت وگو-2

ا نـا مربـوط صـحبت    یـ خواهنـد، مربـوط   می هر چه الف : نوع اول: كودكان به نوبت در باره

رد  یـ گیات مختلف را در بـر مـ  یا و تجربیاز موضوعات، اش یبین جلسات معموالً تركیكنند  ایم

 د شونیگفته م "زنگ دور هم جمع شدن"ا ی "زنگ اخبار" ،"وگوزنگ گفت"ن فرصت ها، یا

 ن مرحلـه، كودكـان  یـ رد  در ایـ گیروزانه شكل مـ های ب: نوع دوم:گفت وگوها حول برنامه

د یـ هـا با ان هر جلسه، آنیكنند  در پایگفت وگو م ،خود و در مورد كار با موادهای تالش درباره

 كـه حـل  ی هـای ، اختراع و مسئلهی، ساختمان سازیخود مثل نقاشهای كار یمعرفبرای  یفرصت

 اند، داشته باشند كرده
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ن حالـت،  یـ گروه است  در ا لهیا حلّ مسئله به وسی یگروه یزیشامل برنامه ر پ: نوع سوم:

ان یـ گـران در م یک موضـوع مشـخص بـا د   یـ  ات خـود را دربـاره  یـ شود تا نظریاز افراد دعوت م

 خود را شرح دهند های دهیا ها ونده ، عالقهیآهای برنامه بگذارندو

 رهاایمع

بـه اطالعـات    یابیفطـرت و دسـت   ییو مباحث را بـه سـمت شـكوفا    گر بودهلیتسه یمرب -

 ت كند یهدا یضرور

 ده شود یبحث تدارك دبرای  هدف، كامل و واضح -

 افكار شود  یریگوناگون بوده و باعث به كارگهای جنبه رایموضوع مورد بحث دا -

ان یـ ببرای  نقش(، یفایو ا یل موردی، تحلیج، تفكر زویمتفاوت )بارش مغزهای وهیاز ش -

 استفاده شود  هادهیا

 تر كودكان فراهم شود شیمشاركت ببرای ی هایفرصت -

 ن ینوهای یآورو استفاده از فن ییو آشنا لمیف یتماشا

 شیكودكان اسـت، نمـا   لم و كارتون به جهات مختلف، مورد عالقهیف یكه تماشا ییاز آنجا
كـه از   یش دبستانیژه پیوهای از برنامه یز مشاهده برخیو ن یتیو ترب یمناسب آموزش هایلمیف
و  یو اجتمـاع  یو كسب نشـاط در آمـوزش فـرد    یعالوه بر سرگرم ،شودیج ا ا پخش م یمایس

مناسب، نقـد  های لم و برنامهیص فیانتخاب و تشخ نهیها مؤخر بوده و زمآن یتوسعه زبان ارتباط
 سازد  یها را در كودكان فراهم مآن یتماشابرای  زمان مناسب یو حتمشهودات 
كـه بعضـاً از نعمـت حضـور در دامـن       یژه در منـاطق شـهر  یـ گر، نوآموزان، به وید یاز سو

هـای  ین مثل بازینوهای یورمشغول و با فنا یخانگهای یدارند و به سرگرم یعت بهره كمیطب
از، یـ ط، فرصـت و ن رای، به فراخـور شـ  یش دبستانیان مراكز پیدارد مربو     مأنوسند، جا ای هانرای
ص یجاً توان تشخیله تدرین وسیاموزند تا بدیها را به كودكان بو استفاده از آن ییآشناهای وهیش

   ت شود یها تقوح در آنیو انتخاب صح

 یمراكز آموزشد كنندگان در سطح استان ، مناطق و یاز تولیمورد ن  یتخصصهای تیصالح
 یها و مناطق آموزشد محتوا در استانیتولهای تهیكم

 ها (اصول، اهداف و قلمرو آن كرد،یبا عناصر برنامه: رو یی)آشنا یریادگی -یاددهی شناخت نقشه
  یتیترب -یآموزش ید محتوایبا مراحل تول ییآشنا

ات سـاده و انـس و   یـ ارات آعبـ  ی، درك معنا یخوانروان یی)توانا یاز سواد قرآن یبرخوردار

 م(یارتباط مستمر با قرآن كر

 دات  یتول یبررس با نحوه ییآشنا
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   یرایاج یت برنامه و سازماندهیریمد یبا چگونگ ییآشنا

 ها  برنامه اجرا و توسعه ینظارت بر چگونگ با نحوه ییآشنا

 ادت(  یس )دورهیكودكان در هفت سال اول زندگهای یژگیبا و ییآشنا

  یران مراكز آموزشیمد
 ها ( اصول، اهداف و قلمرو آن كرد،یبا عناصر برنامه: رو یی)آشنا یریادگی -یاددهی شناخت نقشه

 یتیترب -یآموزش یانتخاب محتوا د و نحوهیبا مراحل تول ییآشنا

   یاز سواد قرآن یبرخوردار

 هامطلوب برنامه رایاج با نحوه ییآشنا

 ادت(  یس ) دورهیكان در هفت سال اول زندگكودهای یژگیبا و ییآشنا

)مثـل موضــوع خــاص   یت اختصاصــیـ بــا فعال یش دبســتانیمراكــز پـ  الزم بـه ذكــر اسـت  

ن راهنمـا، از آمـوزش و پـرورش    یـ خـود بـا مفـاد ا    برنامـه  ید ضـمن انطبـاق محتـوا   ی( بایقرآن

 ند   یاخذ نما یاستان مجوز قانون

 یریادگیك واحد ی یمراحل طراح

 :  اول مرحله

   یریادگیانتخاب عنوان واحد 

   یریادگی( مرتبط با عنوان واحد ین فرعیرمجموعه)عناوین زییتع

    ین موضوعات مربوط به هر عنوان فرعییتب

 :  دوم مرحله

   یریادگی ن اهداف هر حوزهییتع

 ها    آن ین انتظارات هر هدف و كدگذارییتع

 سوم :  مرحله

 اول بند سوم(  به فهرست موضوعات )مرحله ت با توجهیفعال یانتخاب و طراح

 ت  یمشخص نمودن نوع و نام فعال

      یث ابعاد فنیت از حیمتناسب نمودن فعال

    یرایث ابعاد اجیت از حیمتناسب نمودن فعال

 چهارم :  مرحله

 تیبا فعال یریادگین اهداف و انتظارات هر حوزه یارتباط ب یبرقرار

 یریادگیـ ت بـا اهـداف و انتظـارات واحـد     یـ و انتظـارات فعال ن اهـداف  یارتبـاط بـ   یبرقرار

 ها  آن یوكدگذار
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 پنجم : مرحله

   یریادگیاز مراحل واحد  ارزشیابی

و صـدور مجـوز توسـط     تأییـد هـا، پـس از   د شده توسـط اسـتان  یتول یاست محتوا یهیبد

 رد  یگیقرار م یبردارف مورد بهرهیكارشناسان دفتر تأل

 یرایت از منظر اجیهر فعالهای اریمع

مطلوب در مـدارس   رایبرنامه و به منظور اج یبا محتوا یرایاجط رایش یبه جهت هماهنگ 

 ر را مورد توجه قرار دهند   یزهای اریدكنندگان محتوا ، معیالزم است تول

، یژه در موضـوعات اخالقـ  یـ تگر و الگـو، بـه و  یت ) راهنما، هدایدر فعال یتوجه به نقش مرب

   (و   یتیترب

 مشخص بودن مكان اجرا  

 مشخص بودن مدت زمان اجرا  

 زه (یجاد انگیمناسب )ا نهیش زمیپ ارائه

 مشخص بودن مراحل كار

 یمنیو ا یذكر نكات بهداشت

 ل ارزان و در دسترسیالمقدور استفاده از وسایل و امكانات و حتیمشخص نمودن وسا

 ت(ینش كودكان )با توجه به نوع فعالیچ توجه به نحوه

 ت( یكودكان )با توجه به فعال یگروه بند توجه به نحوه

 كودك ییازها و توانایانتخاب موضوع بر اساس عالقه، ن

 توجه به فعال بودن كودكان  

 یزات آموزشیامكانات و تجه فضا،های یژگیو 

باشـد،الزم اسـت تـابع     یو قرآنـ  ینـ ید متـأخر از فرهنـگ د  یـ كـه با نیها ضمن ایژگین ویا

 10/6/1066مـور    10636/143 به شماره یرالعمل دفتر معاونت آموزش و پرورش عمومدستو

 باشد 

 اند از :مزبور عبارتهای یژگیو

  یزات آموزشیفضا و تجه

  یط آموزشیفضا و محهای یژگیو وط رایش -1

 :الزم است كه یط آموزشیفضا و مح

 باشد    "خانه" یر رسمیغ و "مدرسه" یرسم یمتأخر از دو فضا
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 كودكان فراهم آورد  برای  را یو گروه یفردهای تیفعال رایامكان اج

 را فراهم كند    یریادگی -یاددهیند رایها در فن كودكان و مشاركت آنیامكان حضور والد

، قصـه  یمختلـف بـاز  های را در محور یریادگی –یاددهیمختلف های تیفعال رایامكان اج

 جاد كند   ی    ا و یش، دست ورزی، نماییگو

كودكان  یباز وانات،یح ینگهدار ،یباغبان ،یورزشهای تیفعالبرای  باز مناسب یفضا رایدا

 و    باشد   

 از مجهز باشد   یل مورد نیمتناسب با تعداد كودكان بوده و به وسا

و  یر مسـتقل اعـم از دولتـ   یـ ن دوره، در مراكـز غ یاهای تیدن به فعالیضمن استقالل بخش

 ن مراكز نباشد   یاهای تیف و فعالیكودك، مدارس و     ( مانع انجام وظاهای )مهد یدولتریغ

 باشد؛ از جمله :   یرفاه و ی، بهداشتیمنینكات ا در بردارنده

 آب سرد و گرم  یه و لوله كشی، دستگاه تهو یو برودت یستم حرارتیوجود س -

 ه شده یتصف یدنیوجود آب آشام -

   یكاف یهواوجود نور و  -

 همكف در طبقه -تا حدّ امكان-ها قرار گرفتن كالس -

بـرق كـه   هـای  زیپربرای  ز درپوشیها، بالكن، استخر و     و نها، پنجرهوجود حفا  راه پله -

 ن قرار دارند   ییدر ارتفاع پا

 ه  یاولهای ق و كمکیحر ی، اطفایمنیل ایوجود وسا -

 هاشدن آن یبودن و ضد عفون ها و قابل شست وشوسالنها و لغزنده نبودن كف اتاق -

وارها )حـداقل تـا ارتفـاع    ید یزیروشن و قابل شست وشو در رنگ آمهای استفاده از رنگ -

 متر قابل شست وشو باشد(   3/1

 ط یزا در محبیعدم وجود موانع آس -

 ین بـاز یزمـ ای بر اندمهیضم یكالس آمادگ رایدا كه یاط مدارسیاز ح یاختصاص بخش -

  یل بازیز آن به وسایكودكان وتا حدّ امكان، تجه

 زاتیامكانات و تجه-2

 ر باشد:  یزات زیامكانات و تجه رایست دایبایش از دبستان میمراكز آموزش و پرورش پ

دردار و     ( و بهداشـت   ی، صابون، سـطل زبالـه   ی)دستمال كاغذ یلوازم بهداشت عموم -

 شود ( یه مین تهیو     كه توسط والد یش بندبازیوان، پیودكان )حوله، لک از كیهر برای  یفرد

هـای  ل و پوشـه یوسـا  ینگهـدار  ا قفسـه یـ كودكـان وكمـد   بـرای   متناسب یز و صندلیم -

 آنان  های تیفعال
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 اب كودكان و     ( یها ، حضور و غتیم روزانه ، مسئولی)چارت آب و هوا، تقو یآموزشهای تابلو -

هـا،  هیـ نصـب اطالع بـرای   دارهیـ ا پایـ وار یـ د یاعالنـات اعـم از قابـل نصـب رو    هـای  ابلوت -

 كودكان   یایان و اولیمرببرای  ها ، پوستر و موارد قابل توجهها دستورالعملنامهبخش

 یقیلم و موسـ یفـ هـای  دئو، ضبط و پخش و     و نواریون، ویزی)تلو یری، تصویل صوتیوسا -

 كودكان( ژهیو

هـا و تعـداد   یژگـ یمتناسب بـا و  یو زبان آموز ی، اجتماعیرشد عاطفبرای  زات الزمیجهت -

هـای  كـارت  هـا، نیانواع ماشـ  ،یكیپالست ،یشینما ،ایهپارچهای كودكان از جمله انواع عروسک

 مناسب كودكان و    های و كتاب ییگوقصه

و  یصوتهای ؛ مانند: نواریقرآنهای هو آموز ینیم دیاز آموزش مفاهیل و لوازم مورد نیوسا -

  و     یو آموزش یریتصوهای م، لوحهیاز قرآن كر یریتصو

نـو، انـواع   ی)ماننـد پـازل، دوم   یو جسمان یذهنهای رشد مهارتبرای  ازیزات مورد نیتجه -

و ، مقـوا  یل نقاشـ ی، وسـا یكیو پالسـت  یچـوب هـای  ، اتصاالت، مكعـب یسازساختمانهای بلوك

كوچک و بزر ، تـاب، سرسـره،   های ، توپیر بازینوك گرد، چسب، خم یچی، قیرنگهای كاغذ

   ها و تعداد كودكانیژگیاالكلنگ و     ( با توجه به و

م مورد نظـر بـا توجـه    یر مفاهیو سا یاضیم علوم، ریاز آموزش مفاهیل و لوازم مورد نیوسا -

  ها و تعداد كودكان یژگیآن با وت تناسب یو رعا یآموزشیبه اهداف و محتوا

 :  یادآوری

، امكانات موجـود در  یش دبستانیدر دوره پ یل و موادّ آموزشین وسایاز منابع مهمّ تأم یكی

 است  یختنیل دور ریز وسایعت و نیو طب یط زندگیمح

 راهنمای برنامه اُنس با قرآن كریم فصل دوم:

 گفتارشیپ

ن یتـر ز از حساسیدبستان نشیپ ادت انسان است  دورهو راه سع یم ، منشور زندگیقرآن كر

-ن یائمـه معصـوم  هـای  هیكـودك اسـت  توصـ    یفطرت اله ییساز شكوفانهیت و زمیمراحل ترب

ن موضـوع است حضـرت   یـ د ایـ ت هسـتند، مؤ یـ م و تربیتعلـ  یان اصلیكه راهنما -هم السالمیعل

 ند :یفرمایم -ه السالمیعل -حسن مبه فرزند خود اما -ه السالمیعل- ین امام علیرالمؤمنیام

ئَـَك بِـتَعـل ِِ ِِ  ِم ِكتاِب هللاِ َعـزَّ َو َجـّل َی... َو اَن اَبـتَـِد

 عزّ و جل آغاز كردم   یت تو را با آموزش كتاب خدایفرزندم(     و ترب ی)ا

                                                                                                                                              
01 نهج البالغه، نامه  
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ت كـودك  یشخص یریگدبستان در شكلشیپ ت دورهیبر اهم یتیترب یشناسن روانیچنهم

 دوره یدرسـ  برنامـه  یدارد  براسـاس رسـالت آمـوزش و پـرورش و بـا توجـه بـه راهنمـا        د یتأك

ت یـ دارد عـالوه بـر محور   یهمواره سع یدرسهای ف كتابیو تأل یزیردبستان، دفتر برنامهشیپ

 كــار دورههــای م در واحــدیقــرآن كــرهــای از آمــوزه یریــگو بهــره یت اســالمیــم و تربیتعلــ

اُنـس بـا قـرآن كـریم را در      ن دوره، برنامهیدر ا یریادگیتنم دانستن فرصت دبستان، با مغشیپ

اسـت مراكـز    ین موضـوع، ضـرور  یـ ت ایـ ارائـه كنـد با توجـه بـه اهم     یمسـتقل  یریادگیـ واحد 

م در چـارچوب  یكـر خاص قرآن یریادگی -یاددهیهای تیبه فعال را یدبستان، هر روز زمانشیپ

 ن راهنما اختصاص دهند   یا

ــا ت ــه س ب ــه ب ــ یوج ــت كل ــ  یاس ــرورش مبن ــوزش و پ ــره  یآم ــر به ــدب ــداكثر  یمن از ح

 - یاددهیــهــای تیــد و انتخــاب فعالیــموجــود در كشــور ، تولهــای یهــا و توانمنــدتیــظرف

 ها واگذار شده است  دبستان به استانشیپ دوره یریادگی

اُنـس بـا    برنامـه  ید و انتخاب محتـوا یمذكور در تولهای تهیعمل كم ین مجموعه راهنمایا

 دبستان است   شیپ م در دورهیقرآن كر

 كرد برنامه یرو

م و عالقـه بـه   یودك بـا قـرآن كـر   انـس كـ   »دبسـتان،  شیپـ  در دوره 1قرآن كرد برنامهیرو 

 دوره یدرسـ  و برنامـه  یت اسـالم یم و تربیتعل یكرد با توجه به مبانین رویاست  ا« آن یریادگی

 یاددهیكرد هر نوع ین رویانتخاب شده است  با توجه به ا 2(یفطرت اله ییدبستان )شكوفاشیپ

 باشد   یل به دور میرش كودك بوده و از اجبار و تحمیبر اساس عالقه و پذ یریادگیو 

م فـراهم  ی، عالقه و ارتباط كودك را با قرآن كـر ییآشنا نهیكه زم یتین اساس هر فعالیبر ا 

دبستان محسـوب  شیپ آن شود، اُنس با قرآن در دوره یریادگیو  او به قرآن آورد و موجب عالقه

از  یاز آن، حفـظ برخـ   یریق گوش دادن به قرائت قرآن و الگوگیتواند از طرین امر میشود  ایم

ات متناسـب بـا درك   یـ آ یهـا و معنـا  از داستان یبا برخ ییات، خواندن قرآن، آشنایها و آسوره

ن یـ شود؛ به شرط آن كه ا یطراح یدبستانشیپ یریادگی -یاددهیهای تیدر قالب فعال كودك

 ن برنامه باشد   یها در چارچوب اصول مندرج در اتیفعال

از  یدن بـه حـدّ خاصـ   یرسـ  یلزومـاً بـه معنـا    یقرآنـ های تیفعال نیقابل ذكر است انجام ا

  آن است  یریادگیم و یساز عالقه كودك به قرآن كرنهیست، بلكه زمین یریادگی

                                                                                                                                              
 ه شده است   یدبستان، تهشیپ دوره یدرس برنامه یلیتفص ین برنامه در چارچوب راهنمایا 1 

 اد شده مراجعه شود ی یلیتفص یكرد به راهنمایبا روشتر یب ییآشنا یبرا 2 
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 آن  یریادگیم و یبه قرآن كر هدف: عالقه

ش دبسـتان و در  یپـ  دوره یریادگی -یاددهیمتنوع و جذاب های تین هدف در قالب فعالیا

 شود  یر محقق میزهای قلمرو

  میقرآن كر اتیبا و جذاب آیدن قرائت زیعالقه به شن –الف 

 قرآن  یبایدن صوت زیشن -

 یباید از قرائت زیدر تقل یكوتاه قرآن و سعهای سوره ینخواعالقه به شركت در جمع -

 آن  

  میكوتاه قرآن كرهای ات و سورهیآ یعالقه به حفظ برخ –ب 

های ات ساده، موزون و كوتاه است؛ مانند: سورهیآ رایكه دای هایسوره یحفظ برخ -

 د، كوخر، ناس، عصر، نصر، حمد، فلق، قدر یتوح

ساده، روان، موزون وكوتاه های بیترك رایكه دا یاتیارات و آاز عب یحفظ برخ -

 كلمه(  3باشد)حدود 

  یقرآنهای از آموزه یبا برخ ییآشنا –پ 

 م یا درباره قرآن كریم یاز قرآن كر یو رفتار یاخالقهای از آموزه یبا برخ ییآشنا - 

های در قالب آموزه ییتوانا، ی، بخشندگ یاز صفات خدا مانند مهربان یبا برخ ییآشنا -

  یقرآن

    یقرآنهای به حفظ اشعار و سرود ییآشنا -

  یقرآنهای از داستان یدن برخیعالقه به شن –ت 

 م یقرآن كرهای از داستان یبا برخ ییآشنا - 

   یقرآنهای ا آموزهیم یقرآن كر درباره یهاینبا داستا ییآشنا -

  میخواندن قرآن كر یریادگیعالقه به  –ث 

 م  یو كوتاه قرآن كر ات سادهیخواندن كلمات ، عبارات و آ - 

ساز اُنس و عالقه به نهیفوق، زمهای م در قلمرویقرآن كر یاددهیهای تیتذكر مهم: فعال

ج یاُنس با قرآن، محصول عالقه و ارتباط مستمر با آن است كه به تدر م است یقرآن كر

 یخود به بخش یذهنهای و استعداد یفردهای یژگیان با توجه به وشود  كودكیحاصل م

به كودكان از الزام و اجبار به  ن رو، هر نوع آموزشیابند؛ از اییها دست میین توانایاز ا

 ست ینظر ن مورد یریادگیاز  یبه حدّ خاص یابیدور بوده و دست

 اصول حاكم بر برنامه 

 كودك به قرآن باشد    یمندساز عالقهنهیبخش و زمذتد لیم بایقرآن كر برنامه – 1

 د متناسب با سنّ كودك انتخاب شود   یبا یقرآنهای ها و آموزهامیپ - 2
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 كودك باشد   ییت و توانایبر ظرف ید مبتنیدبستان باشیپ م دورهیقرآن كر برنامه -0

 د شود   یتأك یالهرحمت و لطف های د بر جنبهیم بایقرآن كر در برنامه - 4

 است   -هم السالمیعل-نیو سنت معصوم یبر دستورات اله یم مبتنیقرآن كر برنامه – 3

او بوده و از هرگونه  ید مطابق رغبت و عالقهیدبستان باشیپ م دورهیقرآن كر برنامه – 6

 الزام و اجبار به دور باشد  

 یدبستانشیپ یریادگیـ  یاددهیجذاب ای هتید در قالب فعالیبا یقرآن هر نوع برنامه -7

 عرضه شود  

هدف و در چارچوب  ید در راستایبا یدبستانشیپ م دورهیقرآن كر برنامه -6

 دبستان باشد  شیپ دوره یدرسیبرنامه

 آموزش دوره یرسم د در تعارض با برنامهینبا یدبستانشیپ م دورهیقرآن كر برنامه –2

 باشد   ییابتدا

به اهداف برنامه بوده و از  یابیزان دستید به منظور سنجش میبا ارزشیابی -13

كودكان به  دن همهیز انتظار رسیگر و نیكدیكودكان با  سهیآور، مقااضطرابهای وهیش

   دور باشد ، بهیریادگیاز  یحدّ خاص

كه  یحوتوجه شود؛ به ن یبه نقش الگو بودن مرب یریادگی -یاددهیند رایدر ف -11

   تبلور داشته باشد  یم در رفتار مربیاُنس با قرآن كر جهینت

 م یبرنامه اُنس با قرآن كر روش ارائه

از  یقـ یش دبسـتان بـه صـورت تلف   یپـ  م در دورهیاُنـس بـا قـرآن كـر     برنامه ارائههای روش

هـا  ن برنامـه یـ ت  اها و خوانـدن اسـ  ها، داستاناعم از حفظ، آموزه میقرآن كر مختلفهای برنامه

دبسـتان،  شیپ دوره یدرس مذكور در برنامههای اریو مع یریادگیـ   یاددهیهای تیبراساس فعال

 شود یم یطراح

 ارزشیابی

 یت اصـول و نكـات منـدرج در راهنمـا    یم عالوه بر رعایبرنامه اُنس با قرآن كر ارزشیابیدر 

 م است ر الزیدبستان، توجه به نكات زشیپ برنامه دوره

و « آن یریادگیـ م و عالقـه بـه   یانـس بـا قـرآن كـر    »  یعنـ ین برنامـه  یكرد ایبا توجه به رو

ست   یمد نظر ن یآموزش یمحتوا یریادگیاز  ینیدن به حد معین اصول حاكم بر آن رسیچنهم

ارائه شـده مطلـوب و مـورد قبـول      یمحتوا یریادگیزان از یكودك به هر م یابین رو دستیاز ا

  رد ین قرار گیان و والدید مورد توجه مربیمهم با نیاست  ا
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سه كرد و رفتار هر كودك تنها بـا رفتـار   یگر مقاید با عملكرد كودك دیرا نبا عملكرد كودك

كـودك   یابیـ ن با توجه به اصول و اهداف برنامه، دسترایسه است؛ بنابیخودش قابل مقا گذشته

 ست  یمورد انتظار ن یریادگیاز  ینیبه حد مع

تر شـ یب یو همـاهنگ  یهمكـار  یدر راسـتا  اء ویـ بـه منظـور ارائـه گـزارش بـه اول      ارزشیابی

 هاست آن

 میاُنس با قرآن كر از منظر برنامه یدبستانشیپ ان دورهیمربهای یژگیو

هـای  ر واحـد یمربوط به آموزش قرآن و سا یریادگی - یاددهیهای تیفعال جا كه تماماز آن

عـالوه بـر    یرو مربـ نیـ شـود، از ا مـی  دبسـتان انجـام  شیپـ  در دوره یربـ ک میـ توسط  یاددهی

صـادره از   7/6/60، مـور    412/2762/213 شـماره  نامهمندرج در بخش یعمومهای تیصالح

د واجـد  یـ م بایاُنس با قرآن كر ، از منظر برنامهییدبستان و ابتداشیپرورش دوره پودفتر آموزش

 ر باشد یزهای یژگیو

 برخوردار باشد    1یز سواد قرآنا

 دبستان عالقمند است   شیپ به انجام برنامه اُنس با قرآن كریم در دوره

 گذراندن دوره مربوط آشنا شده است   یط «قرآن برنامه» یلیتفص یبا عناصر راهنما

 داشته باشد  یدبستانشیپ كار قرآن دورههای واحد یدر طراح ینسب ییتوانا

 یم طیو خواندن قرآن كر هاها ، داستانحفظ ، آموزه موضوعات یاددهیدر  یفاز مهارت كا

  گذراندن دوره مربوط برخوردار است 

 در مناطق دوزبانه یدبستانشیكودكان پ یزبان آموز برنامه یراهنما فصل سوم:

 :مقدمه

بـه  از كودكـان در هنگـام ورود    یریـ چند زبانه اسـت كـه درآن جمـع كث    یران ،كشوریا   

 یدرسـ هـای  است كه زبان برنامه ین در حالیا كنند یتكلم م یر از فارسیغهای نمدرسه به زبا

 یزبان از آغاز ورود به نظام آموزش یر فارسیاست  كودكان غ یند آموزش كشورمان فارسرایدر ف

 د با آن ارتباط بر قرار كنند   یبا شوند وین زبان مواجه میبا ا

ف یانگر عملكـرد ضـع  یـ شـده در مـدارس منـاطق دو زبانـه كشـور، ب     قات انجـام  یج تحقینتا

را  یشـتر یب یلیافـت تحصـ   ،كـه آمارهـا   ین مناطق است بـه طـور  یان كودكان ایدر م یلیتحص

                                                                                                                                              
اُنس و خواندن قـران   ،ات ساده و پركاربردیآ عبارات و ی، درك معنایخوانروان ییاز توانا یبرخوردار یعنی یسواد قرآن 1 

 بطور مستمر   میكر



    551دبستانی   های درسی و تربیتی  ـ راهنمای تفصیلی دوره پیشبرنامه

 

       اسـاس در شـروع آمـوزش،     ایـن  ربـ  دهنـد  ین منـاطق نشـان مـ   یـ ا ییه اول ابتدایژه در پایوبه

 رند یگیقرار م یار سختیبسط رایش معلمان در دانش آموزان و

ازكودكـان منـاطق دوزبانـه     یاریبسـ بـرای   ین كـه زبـان فارسـ   یبا توجه به مسائل فوق و ا

، یجاد عـدالت آموزشـ  یابرای  آنان و یكشورمان، زبان دوم است به منظور پر كردن خالء آموزش

ان زبان در قبل از دبست یرفارسیآن كودكان مناطق غ ین شده تا در راستایتدو یدرس ایبرنامه

بـا  نهایت  و در كشور بپردازند یزبان رسم یریبه فراگ یعلم یم و به صورتیرمستقیغ یندرایدرف

 وارد شوند  ییابتدا یبه نظام آموزش یشتریب یآمادگ

ن شـده؛ پـس   ین كودكـان تـدو  یـ ا یزبـان آمـوز  هـای  ازیـ ن نیتـأم بـرای   برنامه مزبور كـه 

ــربرنامــه رایدر شــو ین و بررســیه، تــدویــازته ــذ یزی ــب ربی از  یک طــرح پژوهشــیــط درقال

ــد ــن و مجر  دی ــران ف ــاحب نظ ــص ــه مربی ــان از جمل ــ ،انی ــت  یاعتباربخش ــده اس ــه ش       برنام

 باشد یم یابیارزش كرد، اصول حاكم بر محتوا، روش ویش رو، مشتمل بر رویپ

 كرد برنامه:یرو

 ،وزش زبـان اسـت  در آمـ   یفكـر هـای  انیاست كه متأخر از بن یدگاه و نوع نگاهیدكرد، یرو

كرد آن است كـه  ین كننده روییتع یو زبانشناس یدو حوزه روانشناسهای یات وتئوریند نظربرای

 كند   می برنامه را مشخصهای و محدوده همه مولفه یریگجهت

اسـت  بـه زبـان و     یو ارتباطی به زبـان فارسـ   یجاد توانش زبانیبرنامه ا كردیاصلی رو تاكید

شـود  كاركردهـا و عناصـر    سته مـی یفعال و خالق نگر یندرایک كل و فیآن به عنوان  یریادگی

، یتیشخصـ هـای  یژگـ یبا توجه بـه و  یارتباطهای تیمعنادار و در موقعهای دیگر زبان، در بافت

كودكان آمـوزش  های عالیق و نیاز كودكان و بارعایت اصل فعالیت محوری و یعاطف و یتیجنس

 شود داده می

از قواعد ذهنی زبان است نه تكـرار و حفـظ   ای همجموع یریادگی ین به معنازبا یریادگی  

ن كه قواعد یببرند نه ا ید خود به قواعد زبان پیزبان آموزان با 1 یدستورهای از الگوای همجموع

ان، یـ ن میـ د بوده كـه در ا یزبان مورد تاك یح شوند  شكل گفتاری و شفاهیها تشرآنبرای  زبان

تفـاهم از اصـول مهـم ارتباطـات      م ویبرخـوردار اسـت تفهـ    ایویـژه ت یـ ز اهما یداریدرك شن

د به این توانایی برسد كه منظورش را به صورت كالمی و یآموز بازبان ،نرایبناب اجتماعی هستند 

ا شبه واقعـی  یواقعی ط رایش جادیگران را درك كند  مربی با ایدهای ان كرده وگفتهیغیركالمی ب

                                                                                                                                              
ن بـا  یبنـابرا   ردیگیا را به كار ماست كه شخص در ذهن دارد و به صورت ناخود آگاه آنه یقواعد منظور از قواعد زبان، 1 

    تفاوت دارند یقواعد دستور
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هـای  تیـ دهنـده بـه فعال  ری و نظمیادگیند رایل كننده فیهم صحبت، تسه کیدر كالس، نقش 

 كند  فا مییكودكان ابرای  آموزشی را

های كردیاز رو یقیمعنا كه؛ تلف نیاست  بد "یقیتلف"كرد برنامه یها روباتوجه به این ویژگی

 باشد   یم یكرد ارتباطید بر رویاد با تأكیدرك بن و ی،عاطفیتیموقع ی، شفاهیارتباط

 اهداف برنامه زبان آموزی درمناطق دوزبانه

 كسب توانش زبانی وارتباطی به زبان فارسی -الف( 

 گوش دادن -1

 طیموجود در محهای هدیپد ا ویاش ی نامیشناسا -1/1

 ساده های ها و گفتمانها، جملهكلمه درك درست -1/2

 ها اصلی گفته درك محور -1/0

 ساده ومتناسبهای ر العملروی از دستویپ -1/4

 ر كالمی( سادهیو غ ی)كالمهای امیدرك و فهم پ -1/3

 درك آهنگ ولحن كالم -1/6

 ر موزونیغ ز كالم موزون ازیتم -1/7

 سخن گفتن -2 

 دستوری مناسب یپركاربرد با الگوهای ها و جملهری واژهیبه كارگ -2/1

 ها دهینها وشدهیت ساده درباره دیف و روایتوص -2/2

 هان نوع پرسشیی به ایگوساده و پا س های طرح پرسش -2/0

 پركاربرد زبانهای ری كاركردها و نقشیكارگبه -2/4

 ودیر، صفات و قیكارگیری درست افعال، ضمابه -2/3

 خواندن ونوشتن به زبان فارسیبرای  یآمادگ -0

 ر خوانی به زبان فارسییتصو-0/1

 تن مداد ح به دست گرفیصح -0/2

 ها ها ونقطهنیوصل كردن خط چ -0/0

 ،گرد، سه گوش و چهارگوش(ی،عمودیم خطوط )افقیترس0/4

 ارتقای نگرش مثبت به زبان فارسی -ب( 

 ها و عبارات زبان فارسیمندی نسبت به استفاده از واژهعالقه -1

 ركالسییكالسی و غهای وگودر گفت مندی به شركتعالقه -2

 ت نسبت به برقراری ارتباط عاطفی با شنوندهش مثبرایگ -0
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 ن فارسییالتذاذ از كالم آهنگ -4

 اصول ناظر بر برنامه زبان آموزی درمناطق دوزبانه

 :اصول حاكم بر محتوا

 استفاده شود. یو واقع یعیه محتوا از زبان طبیدر ته -1

 ها:هیتوص

  ح باشندیبه لحا  دستوری صح یزبانهای الف: داده

 روزمره آموزش داده شود  یو در ارتباط با زندگ یواقعهای تین در موقعب: زبا

 آموزش داده شود  یدربافت طبیعی زبان فارس یزبان فارسهای ها و ساختواژه پ:

كاربرد زبان درخارج از های یژگیمعنادار بوده تا كودكان با و یآموزشهای تیفعال ت:

 شوند  آشنا یزندگ یط واقعیكالس و در مح

 باشد. یآموزشهای اریبر مع یها در هر درس مبتنها وساختارواژه -2

 (2تا 0د در هر درس محدود باشند )ازیجدهای الف: واژه

شود  در  یژه درشروع آموزش، خوداریوبه ینیرعیو غ یذهنهای ب: از پرداختن به واژه

 است  ینیعهای ت با آموزش واژهیطول دوره اولو

 آشنا یزبانهای دربافت و آشنا نباشند نا و دیجد ت،یفعال هر در هاساخت اژگان وپ:كل و

 آموزش داده شوند 

زگنجانده ید نیجدهای تین در فعالیشیپهای تیفعالهای ها و ساختشود واژه یت: سع

 شوند  

المه، شعر، ، مكیش، قصه، بازیمختلف )نماهای تید در فعالیجدهای واژگان و ساخت ث:

 د باشند یجد ییمحتوا و یزبانهای و   ( تكرار شوند  در تكرار تالش شود بافت یكاردست

 درحوزه یآموزش ک برنامهیمربوط به های تیانتخاب شده در فعالهای شود واژه یج: سع

 مرتبط با موضوع آن باشند  ییمعنا

ه كودكان، واژگان مشترك در زبان یان پااز واژگ ،هاتیمورداستفاده در فعالهای واژه  :

 اول هم استفاده شود  هیو نیز از واژگان كتاب پا یو زبان فارس یمادر

 گاه آموزشهیها، محور و تكتیها و فعالدر متن یدرآغاز آموزش، افعال كنش -3

 هستند.

 ه یتوص

ن یرفته شوند  ادن، بستن و    به كارگیدن، دیرفتن، پرمانند خوردن، راه یافعال كنش -

 تر است  ت آنها در ذهن راحتیش و قابل اجرا هستند و تثبیافعال قابل نما
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 آنها باشد.های ازیق ونیوعال جذاب ومتناسب با درك یآموزشهای تیفعال -4

 ها:هیتوص

 آنها باشند یط زندگیمح كودكان گرفته شده و متناسب با ژهیای ویالف: از دن

 ذوق و عالقه كودك باشد   زانندهیو برانگب: متنوع، كوتاه مدت 

ا یک واژه یآموزش برای  به چالش بكشند  یریادگی ندرایدر ف پ: حواس گوناگون را

 كارگرفته شود ز بهیگر نی، حواس دییعالو ه بر حس شنوا یساخت زبان

، یسه، طبقه بندیمتناسب با كودكان همچون مقا یذهنهای ها ازكاركردتیت:در فعال

 استفاده شود   ینیبشیب وپیه،تركیتجز

  شوند ارائهک مجموعه مرتبط با یكدیگر یتواند در قالب یها متیث: فعال

 ت شود یده رعایچیر ساده به پیس ،هاتین فعالیج: در تدو

كودكان  یو اجتماع یفردهای ق و نیازها و تفاوتیت وعالیاصل جنس ،هاتی : درفعال

 درنظرگرفته شود 

ن یه و تدویكودك ته یبراساس دانش زبان یآموزشهای تیفعال یمحتوا -5

 شوند.

 ها:هیتوص

ه و یپا یرا زبان و فرهنگ زبان مادریز ،شود زیكودك پره یالف: از انكار دانش زبان مادر

 است  یآموزش فارسبرای  یخوب یمبنا

هم  كودكان ی، حرمت زبان مادریجاد عالقه و نگرش مثبت به زبان فارسیب: ضمن ا

 حفظ شود 

 رد یتمسخر قرار نگ ر ویمورد تحق یزبان مادر یریكارگپ: به

ج زبان یتوان از زبان مادری استفاده كرد ولی به تدریم ،ه آموزشیت: در مراحل اول

 رد یگفارسی جای آن را می

ها و امكانات استفاده ت محور بوده و از همه رسانهی، فعالیآموزش یمحتوا -6

 شود.

 :ها هیتوص

مكالمه  ،ینقاش ،یكاردست ،شعر، ، قصهیباز ش،ینما همچون یمختلفهای تیالف: ازفعال

 و    استفاده شود  

 د است یشنهاد شده توسط كودكان مورد تاكیپ خودساخته وهای تیب: فعال
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از  صـرفاً بـه داخـل كـالس محـدود نباشـد        یآموزشـ هـای  تیـ فعال رایت: انتخاب واجـ 

ــنخــارج از كــالس  یفضــا ــاء و پدیز اســتفاده شــود  اشــی موجــود در كــالس هــای دهی

 آموزش هستند  برای  یوخارج از كالس محمل و رسانه خوب

مناسب آموزش  به عنوان ابزار یریوتصو ینوارصوت لم،یف ر،یمثل تصاو یهایث: از رسانه

 زبان استفاده شود  

 ج : آموزش صرفاً كتاب محور نباشد 

د ین دوره مورد تأكین در طول ایسرودها و كالم آهنگ استفاده از اشعار و -7

 است.

 ها:هیتوص

 استفاده شود  ،كودكان هستند یایانگر دنیالف: از اشعار كودكانه كه ب

 باشند  یوب فنیب: اشعار فاقد ع

 ن محدود باشند یمضام رایمورد استفاده كوتاه و داهای پ: اشعار وسرود

 ان بكنند یآموزان را بط اطراف زبانیموضوعات محح و یو صر ینیم عیت :شعرها مفاه

 شود  یج : از اجبار كودكان به حفظ نمودن اشعارخودار

 آموزش زبان است.های تین فعالیترن و مهمیتریداستان از غن -8

 ها:هیتوص

 باشد  ح و مشخصید صریدادها در داستان بایرو یالف: توال

 ن آنها هم ساده باشد یروابط ب داستان محدود وهای تیب: تعداد شخص

 كودكان است  یزبان آموزبرای  یمنبع خوب یج در فرهنگ بومرایهای ترجمه داستان پ:

 ها گنجانده شوند در داستان یعاطف و ینیم ساده، عیت: مفاه

 ز شود یپره یح اخالقیصرهای یریگجهیث: از نت

نده ساده یحال و آ داستان ،گذشته،ی هادادیرو ل دوره زمان وقوع حوادث ویاوا ج: در

 باشد 

های ، بر آموزهیو محل یبومهای از آموزه یریگآموزش به جز بهره یمحتوا -9

 ز استوار است.ین ین المللیو ب ی، ملینید

 ه:یتوص
 ز استفاده كرد  یگر نیملل دهای توان از داستانیم یمذهب و ی، ملیبومهای عالوه بر داستان -
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 یاددهی -یریادگیهای ول حاكم بر روشاص

 ی، محمل خوبیآموزشهای یوگو و بازو گفت نقش، بحث یفایاهای روش -1

 آموزش هستند.برای 

 هاهیتوص

 د یاستفاده كن یو ارتباط یجاد توانش زبانیابرای  نقش یفایالف: از ا

نقش در  رایو اج یزبانهای یتوان در قالب بازیرا م یزبانهای ب: واژگان و ساختار

 مفرح، آموزش داد  ییفضا

 د نشود  یتأك یو بازندگ ینداشته باشد؛ بر اعالم برندگ یجنبه رقابت یآموزشهای یپ: باز

  ط اطراف استفاده شودیح و موضوعات محی، صرینیم عیت: از مفاه

  شودها استفاده ها و نقشیوگو، بازكوچک در بحث و گفتهای ث: از گروه

 در آغاز آموزش، بر مهارت گوش دادن و توجه به دوره سكوت است . یه اصلیتك -2

 ه ها:یتوص

 رد یزبان مورد توجه قرار گ یریادگیند رایج در فرایده یالف: دوره سكوت به عنوان پد

 رایق اجیآنها از طر یو نشان دادن معنا یامرهای ب: در آغاز آموزش با استفاده از جمله

 توان به كودكان كمک كرد  یها متیفعال

د به سخن گفتن وادارشوند  ینبا ،اندنكرده یكه احساس نیاز و آمادگ یپ: كودكان تا زمان

فاحش در گفتارآنها های تعداد غلط ،ها فرا برسدزمان سخن گفتن آن ین صورت وقتراید

 كمتر خواهدبود 

 ارائه و معنادار گفتار دنیشن آن با دیتول ازش یزبان پ یریادگی ندرایف -3

 شود.یمعنادارآغاز م یرزبانیغهای پاسخ

 ها:هیتوص

 د ینداشته باش ید زبانیانتظار تول ید ولیبرقرار كن یالف: درآغاز، با زبان آموزان ارتباط زبان

( كه یزبانهای به رفتار یزبان ریغهای )پاس  Response Total Physical 1وه یش ب: از

نكه در طول دوره در كاربرد از یبدون ا ،استفاده شود ،است یداریدرك شن تیموجب تقو

 وه افراط شود ین شیا

                                                                                                                                              
زبـان   یریادگیـ بـا الهـام از    یسیشر زبانشناس انگلآمز یج ستم توسطیدراوائل قرن ب Response Total Physical وهیش1 

صـورت  بـه ی را ات زبـان وه معلم اطالعین شیابداع شد  در ا یه زندگیاولهای در ماه یو با نیوالد با اول كودك در برخورد

ن یـ آمـوزان هـم در واكـنش بـه ا    دهد و زبانمی ار زبان آموزان قرارینجا و   در اختیا ایمثل :بلند شو، بهایی دستور العمل

 دهد می ت مورد نظر را انجامیفعال كرده و لیتحل ه ویرا تجز هاآنی اطالعات زبان
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 د یكن یداریرا د یم زبانیمفاه ،یپ : با استفاده از حر كات بدن

 گاه آموزش نباشد هیتك یزبان آگاه -4

 هاهیتوص

 شود  یم زبان خودداریالف : از آموزش مستق

 .صحه گذاشته شود یم بر ارزش زبان فارسیقرمستیغهای وهیش ب : با

 ز شود یپره یحات زبانیتوض ارائهپ: از آموزش دستور زبان و 

 انجام شود  یعی، آموزش بطور ناخودآگاه و طبیزبان مادر یریت: همانند فراگ

را یم انجام شود  زیرمستقیغهای ویان آموزش، به شیكودكان در جرهای ث: اصالح خطا

 یاست و بروز خطا از سو یعیطبای هدیها، پدها، ساختارها و جملهواژه د نادرستیتول

م نه تنها ضرورت یها به طور مستقآنهای ر است  اصالح غلطیناپذاجتناب یآنان امر

 است   یریادگیند رایندارد بلكه مانع ف

 .ه، فعال، بانشاط، پرتحرك، امن ولذت بخش باشدیدو سو یآموزش یفضا -5

 هاهیتوص

 ها داده شود تیه دانش آموزان فرصت شركت درفعالیالف: به كل

ها از ری آنیادگیآموزشی نقش محوری دارند و های تیفعال رایب:كودكان در اج

 كوچک انجام شود  های ری درگروهیادگیهای تید است  فعالیگر مورد تأكیهمد

ح مداوم گفتاركودكان یحتص و حدش از یب یمداوم، مداخله آموزشهای پ: از پرسش

 معلم پررنگ گردد  یتینقش هدا. ز شودیدركالس پره

 شان صحبت كنند قیها وعالت: به كودكان اجازه داده شود تا درباره خواسته

 است  یسخنان آنان ضرور تأییدق معلم به كودكان و یث: توجه دق

 است یضرور یریادگیمتفاوت های سبک ها ووهیج: توجه به ش

 د یجاد كنیا یداریشن -یدارید ییند آموزش، فضارایر فح: د

ع وگوناگون متنوهای ها و مصداقدرست زبان، ازمثالهای ت ساختیتثب برای-6

 استفاده شود..

 متنوع مطرح و تكرار شوند های درست زبان در بافتهای ساخت -ه: یتوص  
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 یابیاصول حاكم برارزش

و براساس  یررسمیشتر به صورت مستمر، غیبدبستان شیدر پ یابیارزش -1

 است. یاهداف زبان آموز

 ها: هیتوص

 انجام شود  یند دوره آموزشرایو در ف یجی، به صورت تدریابیالف: ارزش

 و یعملهای ق انجام كاریا ازطری یصورت مشاهده رفتار زبانبه شتریب یابیب:ارزش

 است  یصورت شفاهبه

 آموزان استفاده شود زبان یتوانش درك یابیارزشای بر ، 1آر یپ یت وهیپ: از ش

، بهبود یزان دانش و توانش زبان فارسیكسب اطالع از م یابیهدف از ارزش -2

 هاست.یها و كاستضعف ییو شناسا یریادگی -یاددهیت یفیك

 ها هیتوص

با هر كودك  یشرفت رفتار زبانیكودكان توجه شود  پهای یژگیبه و یابیالف: در ارزش

 شود   یگر خودداریكدیها با سه آنیسه شود و از مقایخودش مقا

 ت آموخته هاست  یتقوبرای  یدرخدمت آموزش و فرصت ی، ابزاریابیارزش ب:

 رد.یكودك انجام گ یم و بدون آگاهیرمستقیطور غبه یابیارزش-3

 هاهیتوص

و از اختصاص زمان د یریت آموزش در نظر بگیاز فعال یعنوان بخشرا به یابیالف : ارزش

 د یكن یخاص به آن خودار

دانش  یریكارگآنها شده و مانع از به ینگران باعث یابیزبان آموزان از ارزش یآگاه ب:

 شوند یشان میزبان

 شوند  حیم تصحیرمستقیغای هویآموزان به شزبانهای خطا یابیان ارزشیپ: در جر

 ر باشد.محو تیز همانند آموزش، فعالین یابیارزش -4

 هاهیتوص

 انجام شود  یابی، ارزشیآموزشهای تین انجام فعالیالف: در ح

   كودكان استفاده شود  یمختلف ذهنهای ندرایمختلف و فهای ب: از حس

 آن   دیاست تا تول شتر، بر درك زبانیب یابید ارزشیآموزش، تأك یابتدا پ: در

                                                                                                                                              
 روش ها( اصول حاكم بر 0 بند ب شماره)در  یزبانهای به رفتار یرزبانیغهای پاس   1
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ط اطراف یا، مسائل و مطالب محید درباره اشیهآموزان بخواد زبان از زبانیت: در بعد تول

 د یینما یابین صورت ارزشیز بدیواژگان را ن صحبت كنند 

 د هستند یشتر مورد تأكیب یكنشهای فعل ث: در بخش افعال زبان،

 مربیان زبان آموزی درمناطق دوزبانههای ویژگی

 ها و فنون آموزش زبان دوم آشنا باشند به روش -1

 كودكان و نحوه یادگیری آنان آشنا باشند های گیویژ با -2

آن و نیز عوامل روانشناختی مؤخر در یادگیری زبان های نظریه با ماهیت زبان، اصول و -0

 آشنا باشند 

 به زبان فارسی وگویش محلی آشنا باشند  -4

واده خان میان كودكان و ایجاد نگرش مثبت به زبان فارسی دربرای  توانایی الزم از -3

 آنان برخوردار باشند 

 راهنمای تفصیلی برنامه زبان آموزی درمناطق دوزبانه آشنا باشند  با -6

 یادگیری، ازمهارت كافی برخوردار باشند  -یاددهیهای درانجام فعالیت -7

♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦
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 )نهضت سوادآموزی(بزرگساالنآموزش  اولساختار آموزشی مرحله 
 27/7/7023تاریخ  8/28278/723شماره ابالغ ـ 72/77/7082تاریخ  800مصوب جلسه

و  یكمـ  یارتقـا به منظـور   ینهضت سوادآموز یساختار آموزش یبا توجه به ضرورت بازنگر

 یعالرایل شویقانون تشك 6ماده  0در سطح كشور، به استناد بند یسوادآموزهای تیفعال یفیك

اساسـنامه نهضـت    یرایـ نامـه اج نییآ 13ماده و یاسالم رایمصوب مجلس شو ،پرورشوآموزش

هـای  ها، اهداف و برنامهدوره بیبر تصو یمبن 13/1/67  یران تاریوز هیئتمصوب  ،یسوادآموز

)نهضت سـوادآموزی(   بزرگساالنآموزش  اولمرحله  ی، ساختار آموزشینهضت سوادآموز یدرس

  رسدیب میتصول بهیماده به شرح ذ 16مشتمل بر

 تعاریف -1ماده 

 سوادبزرگسال بی -1-1

 شوند سواد محسوب میبزرگسال بی ،انددهزمانسال تمام كه از تحصیل با 13 افراد باالتر از

 حداقل سواد -2-1

توانایی خواندن، نوشتن، حساب كردن، درك و فهم متون سـاده بـه زبـان فارسـی و كسـب      

 شود قرآن، حداقل سواد تلقی می یه روخوانیاولهای مهارت

 تحكیم سواد  -3-1

درك و فهـم متـون سـاده بـه      ،خواندن، نوشتن، حساب كـردن های تثبیت و تعمیق مهارت

در زندگی فردی و اجتمـاعی افـراد نوسـواد، تحكـیم      هاآنقرآن و كاربرد  یروخوان زبان فارسی،

 شود سواد تلقی می

 دوره سوادآموزی -4-1

 شود حداقل سواد، طراحی و اجرا میكه به منظور دستیابی افراد بزرگسال به ای هدور

 دوره تحكیم سواد -5-1

كسـانی كـه دوره   بـرای   هـا و كـاربرد آن را  كه فرصت استمرار و پایـداری آموختـه  ای هدور

 سازد اند و تمایل به ادامه تحصیل ندارند، فراهم میسوادآموزی را گذرانده
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 دوره انتقال -6-1

اند یـا كسـانی   سانی كه دوره سوادآموزی را گذراندهكبرای  كه فرصت ادامه تحصیلای هدور

  سازدوپرورش رسمی هستند، فراهم میادامه تحصیل در نظام آموزشط رایش كه فاقد

تحكـیم و انتقـال    شامل سه دوره سـوادآموزی،  بزرگساالنپرورش وآموزش اولمرحله  -2ماده 

 باشد می

 شود:یر اجرا میمنظور تحقق اهداف زدوره سوادآموزی به -3ماده 

 خواندن، نوشتن، درك و فهم متون ساده فارسیهای كسب مهارت -1

 انجام محاسبات ریاضی در حد چهار عمل اصلی -2

 یه روخوانی قرآناولهای آشنایی با قرآن و كسب مهارت -0

 با معارف دینی و فرهنگ اسالمی بیشترآشنایی  -4

و ط رایش ساعت آموزشی است كه با توجه به 433مدت دوره سوادآموزی حداقل معادل -4ماده

نهضت سوادآموزی حداكثر تـا   زماناز مخاطبان به تشخیص سایمقتضیات محیطی و ن

 ساعت قابل افزایش است  333

 باشد:می موضوعات و مفاهیم اساسی دوره سوادآموزی برابر جدول ذیل -5ماده 

 حداكثر ساعت آموزش شحداقل ساعت آموز موضوعات و مفاهیم اساسی آموزشی ردیف

 023 263 زبان فارسی 1

 110 73 قرآن و فرهنگ اسالمی 2

 112 73 ریاضی 0

 333 433 جمع

 

نهضـت   زماندرسـی دوره سـوادآموزی، توسـط سـا     ات راهنمای برنامهیچارچوب و كل -تبصره

ن یـ شـود  ا یتهیـه مـ   یآموزشـ  یزیـ رپژوهش و برنامه زمانسا یبا همكار یسوادآموز

 پرورش خواهد رسید وعالی آموزشرایتصویب شوبه راهنما

 شود:منظور تحقق اهداف زیر اجرا میدوره تحكیم سواد به -6ماده 

 سوادیپیشگیری از بازگشت به بی -1

 اساسی زندگیهای ایجاد ارتباط بین سوادآموزی و آموزش مهارت -2

 العمرسازی یادگیری مادامزمینه -0



564      مجموعه مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش 

 

سـاعت   103سـاعت حضـوری و   73سـاعت كـه   233یم سـواد معـادل  مدت دوره تحك -7ماده 

 غیرحضوری است 

 حضـوری و غیرحضـوری بـا اسـتفاده از    دوره تحكیم سواد به صـورت نیمـه  های برنامه -8ماده 

ای، ایجـاد  خـدمات مكاتبـه   نظیر یهایگیری از شیوهآموزشی مناسب و بهرههای رسانه

 شود می گروهی اجرا -یادگیری مشاركتیهای شبكه

 كند:دوره انتقال اهداف زیر را دنبال می -9ماده 

 خواندن و نوشتن و درك مطلب و كاربرد آن در زندگیهای گسترش مهارت -1

كارگیری دستورات دینی گسترش فرهنگ و معارف دینی و توانمندسازی افراد در به -2

 در زندگی فردی و اجتماعی

 كارگیری آن در زندگی روزمرهعلوم و توانمندی بهبا مفاهیم ریاضی و  بیشترآشنایی  -0

 بزرگساالنفرهنگی و سیاسی  ،رشد بینش اجتماعی -4

صورت خودآمـوز و  ساعت آن به 233ساعت آموزش است كه  633دوره انتقال شامل  -11ماده 

 شود غیرحضوری طراحی و اجرا می

 باشد:ذیل میآموزش دوره انتقال برابر جدول  زمانمواد درسی و  -11ماده 

 

 مواد درسی
 زمان

 جمع
 غیرحضوری حضوری

 243 63 163 ادبیات فارسی

 163 43 123 فرهنگ و معارف اسالمی

 163 43 123 ریاضی

 123 03 23 علوم تجربی

 123 03 23 علوم اجتماعی

 633 233 633 جمع

 

نهضــت  انزمات راهنمــای برنامــه درســی دوره انتقــال، توســط ســایــچــارچوب و كل -تبصــره

ن یـ شـود  ا یتهیـه مـ   یآموزشـ  یزیـ رپژوهش و برنامه زمانسا یبا همكار یسوادآموز

  پرورش خواهد رسیدوعالی آموزشرایراهنما به تصویب شو

ب یه و به تصـو یپرورش تهووزارت آموزش یاز سو بزرگساالن یررسمینظام آموزش غ -12ماده 

 د یپرورش خواهد رسوآموزش یعالرایشو



    565های درسی و تربیتی ـ ساختار آموزشی مرحله اول آموزش بزرگساالن   برنامه

 

ارزش تحصیلی پایان دوره انتقال همطراز بـا پایـان دوره ابتـدایی اسـت و دارنـدگان       -13ماده 

 باشند ن دوره مجاز به ادامه تحصیل در دوره راهنمایی تحصیلی مییگواهینامه پایان ا

صورت خودآموزی دوره انتقال را آمـوزش  افرادی كه دوره سوادآموزی را گذرانده و به -14ماده 

صـورت داوطلـب آزاد در آزمـون پایـان دوره مـذكور شـركت       توانند بهمی ،ده باشندید

 كنند 

هـای  ، آموزشـی و ارزشـیابی پیشـرفت تحصـیلی دوره    یرایـ تدوین مقررات اج تهیه و -15ماده 

 است  ینهضت سوادآموز زمانمختلف بر عهده سا

به را پرورش موظـف اسـت گـزارش ارزشـیابی ایـن مصـو      وپژوهشگاه مطالعات آموزش -16ماده

 ه نماید ئپرورش اراوعالی آموزشرایآن تهیه و به شو رایحداكثر دو سال پس از اج

♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦
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 آموزش در دوره ابتدایی زمانساماندهی 
 28/72/7082تاریخ  28660/723شماره ابالغ  ـ 0/72/7082خ یتار 802مصوب جلسه

نـه  یمـوزش و فـراهم آوردن زم  آ زمـان نه یت بهیریمدمنظور پرورش بهوآموزش یعالرایشو

، طـرح  یتـ یو ترب یآموزشـ هـای  برنامه به یبخشتیفیكت و یم و تربیند تعلرایدر ف ینیآفرتحول

 كند:می بیر تصویشرح زرا به «ییابتداآموزش در دوره  زمان یسامانده»

 اهداف طرح -1ماده 
 فزونتر یریفراگبرای  آموزاننشاط دانشزه و یانگت یتقو -1

 آموزاندانش یتیرشد همه جانبه ترببرای  برنامهو فوق یپرورشهای تیسترش فعالگ -2

 یروانهای یژگیو و یسنط رایش با یتیو ترب یآموزشهای شتر برنامهیانطباق ب -0

 آموزاندانش

  ایمنطقهو  یمیاقلط رایش آموزش متناسب با زمانها و برنامه یریپذانعطاف -4

 آموزان با خانوادهتعامل عاطفی دانش میتحك مدرسه و خانواده وت ارتباط یتقو -3

 شیخو

 یشغل ایحرفههای یستگیشا و یلیتحص ینه ارتقایفراهم آوردن زم زش ویت انگیتقو -6

 معلمان یو پژوهش

 اجرا یچگونگ -2ماده 

 تیبا رعا یلیطول سال تحص جلسه در 6331زان حداقلیبه م ییمدارس ابتدا یبرنامه هفتگ

م برنامـه  یشود  در تنظـ یم م و اجرایتنظپرورش وآموزش یعالرایمصوب شو یجدول مواد درس

 :است یر ضروریت نكات زیرعا یهفتگ
 كلیهبرای  جلسه آموزشی 23 مدرسه در قالب یهفتگ یتیو ترب یآموزش برنامه -1

 دهی و اجرا شود زمانهفته سا اولروز  3در  تحصیلی منحصراًهای پایه

                                                                                                                                              
ابالغ شـده   12/6/76تاری   2/1126/123كه طی شماره  26/0/1076عالی تاری  شورای 632به استناد مصوبه جلسه  1 

گـردد اجـازه داده   آموزان دیرآموز كـالس ویـژه تشـكیل مـی    دانشبرای  هاكه در آنپرورش وآموزشاست: به مناطقی از 

جلسه درسی به مجمـوع جلسـات تـدریس     133نیاز ضمن هماهنگی با دفتر آموزش ابتدایی حداكثر شود در صورت می

دوره آموزشی تا پایان سال سوم ابتدایی افزوده شود  ضمنا بر اساس برنامه درسی ملی، زمـان آمـوزش دوره ابتـدایی بـه     

 ساعت در طول سال تحصیلی، تغییر یافت  223



    567های درسی و تربیتی ـ ساماندهی زمان آموزش در دوره ابتدایی   برنامه

 

 1ییابتدا دوره و ساعات كار هفتگی یمواد درس جدول

 یمواد درس فیرد
ه یپا

 اول

ه یپا

 دوم

ه یپا

 سوم

ه یپا

 چهارم

ه یپا

 پنحم
 مالحظات

  0 0 00 0 2 2قرآن  1

  2 2 2 2 ـ 4ینیمات دیتعل 2

  2 2 2 2 ـ یانشا فارس 0

  2 2 2 0 ـ یامال فارس 4

3 

     یقرائت فارس

 )خواندن و درك مطلب و

 (یدستور زبان فارس

11 

 ساعت
0 4 0 0  

 0 0 2 ـ ـ یمطالعات اجتماع 6

های دروس مطالعات اجتماعی و هنر در پایه

چهارم و پنجم مجموعاً در هفته چهار ساعت 

ارائه خواهد شد )یک هفته یک جلسه هنر و سه 

جلسه مطالعات اجتماعی، هفته دیگر دو جلسه 

 هنر و دو جلسه مطالعات اجتماعی(

  4 4 4 3 3 اتیاضیر 7

دروس علوم تجربی و بهداشت و هنر در پایه  0 0 0 0 0 وبهداشت یعلوم تجرب 6

ساعت ارائه خواهد شد  4سوم مجموعاً در هفته 

)یک هفته ـ یک جلسه هنر، سه جلسه علوم 

تجربی و هفته دیگر دو جلسه هنر و دو جلسه 

 علوم تجربی(

2 
 یسی، خوشنویهنر)نقاش

 (یو كاردست
2 2 2 2 2 

  2 2 2 2 2 ورزش 13

                                                                                                                                              
و 24/3/1070 ی تـار 2/2613/123به شـماره ابـالغ   10/3/1070 ی پرورش تارووزشآم عالییشورا 373مصوب جلسه  1

 یاصالحات بعد
تـاری    03623/123بـه شـماره ابـالغ     11/3/1023پـرورش تـاری    وعالی آمـوزش شورای 604به استناد مصوبه جلسه 2

یی اضافه شد  براساس این مصـوبه  ابتداهای قرآنی در تمامی پایههای یک جلسه درسی به آموزش و فعالیت 16/3/1023

در ایـن دوره، كسـب مهـارت روخـوانی و      یتـ یترب -یكرد فرهنگـ یت رویبا توجه به اهداف آموزش قرآن و ضرورت حاكم

خوانی و افزایش انس با قرآن كریم مورد تأكید است  بدیهی است ساعات كار موظف آموزگـاران ایـن دوره كماكـان    روان

 باشد ته میساعت در هف 24برابرضوابط 
پـرورش  وبـه وزارت آمـوزش   24/1/1062تـاری    613و  1/3/1067عالی تـاری   شورای 771به استناد مصوبه جلسات  0

، سـاعات  اجازه داده شد با رعایت سر جمع تعداد جلسات هر درس و تعداد جلسات ماهانه و با تغییر ساعت سـایر دروس 

 ابتدایی تغییر و روش جدید آموزش این درس را اجرا نماید   هفتگی و روزانه آموزش قرآن را در پایه سوم 

آمـوزان  دانـش » 0/4/1063تـاری    6/724/123عالی به شماره شورای 01/0/1063تاری   660به استناد مصوبه جلسه  4

ی خـاص  در امتحـان تعلیمـات دینـ   پرورش وآموزشوزارت های نامهدینی مذكور در قانون اساسی، برابر شیوههای اقلیت

بـرای   آموز به شركت در امتحان تعلیمات دینـی اسـالمی منعـی   خود شركت خواهند كرد  ضمناً در صورت تمایل دانش

 «شركت وی نخواهد بود 
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، چهارم و سومهای پایهبرای  دقیقه و 43و دوم  اولهای پایهبرای  هر جلسه زمان -2

  شودین مییقه تعیدق 33پنجم

سوم، های پایهبرای  قه ویدق 23یو دوم بعد از هر جلسه آموزش اولهای پایهبرای  -0

 ت در نظر گرفته شود استراح زماندقیقه  13چهارم و پنجم 

دقیقه به اقامه نماز جماعت در مدارس  23دقیقه به مراسم آغازین و 13روزانه  -4

 یابد اختصاص می

 باشد ینم مجاز هاآنن یاستراحت ب زماندو جلسه آموزش و حذف  زمانق یتلف -تبصره

 یافق محلـ  و ییایجغرافط رایش ان ساعات كار روزانه مدارس برحسبیشروع و پا زمان -3ماده

پـرورش  وآمـوزش  رایشو تأییدو  استانپرورش وكل آموزشاداره شنهادیپ باهر منطقه 

 شود یابالغ م استان

و  یآموزشهای برنامه رایطراحی و اجبرای  شنبهپنجهای توانند روزمدارس ابتدایی می -4ماده

ورزشـی  های فعالیت دها،برنامه )اردوها، بازدیمكمل و فوقهای فعالیت :از قبیل یتیترب

خـدمت، ارتبـاط بـا    ضـمن هـای  آمـوزش و  یآموزشهای و   (، شركت معلمان در گروه

 دایر باشند ر آن یآموزش خانواده و نظاهای دوره ،هاخانواده

این مصـوبه   رایاز اج وپرورش موظف است گزارش ارزشیابیپژوهشگاه مطالعات آموزش-5ماده

 پرورش ارائه نماید وآموزش یعالرایتهیه و به شو 1023-21یلیان سال تحصیرا در پا

 خواهد بود  1023ن مصوبه از مهرماهیا رایاج زمان -6ماده

♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦



    561های درسی و جدول مواد درسی   های درسی و تربیتی ـ اهداف برنامهبرنامه

 

 ییه ششم ابتدایپا یو جدول مواد درس یدرسهای ، اهداف برنامهیاهداف كل
 72/73/7023تاریخ 02720/723ـ شماره ابالغ  7/73/7023تاریخ  802 مصوب جلسه

 ماده واحده:
ن یكمیو مصوبة هشتصد و پنجاه و « پرورشون آموزشیادیتحول بن»ت به مفاد سند یبا عنا
د نظـام  یـ بـر اسـتقرار سـاختار جد    یمبنـ  22/2/23  یپـرورش، تـار  وآموزش یعالرایجلسة شو
، اهـداف  ی، اهـداف كلـ  ییو شش ساله شدن دورۀ ابتدا 21-22یلیپرورش از سال تحصوآموزش

 شود ین مییل تعیشرح ذبه ییة ششم ابتدایپا یو جدول مواد درس یدرسهای رنامهب
 پرورش مكلف است:ووزارت آموزش

د كه یاقدام نما ایگونه به یو پرورش یآموزشهای تیفعال یو سامانده یزیردر برنامه -1
 شود  ن شده ممكنییبه اهداف تع ییان دورۀ ابتدایآموزان تا پادانش یابیدست
دوره برای  ییة ششم ابتدایپا یو مواد آموزش ین كتب درسیه و تدوینسبت به ته -2

ة یو جدول مواد و ساعات دروس پا یدرسهای ، اهداف برنامهیبر اساس اهداف كل  گذار
 د:یل اقدام نمایشرح ذمذكور به

 ة ششمیپا یاهداف كل
ن یادیمتناسب با سند تحول بن ییت اهداف مصوب دورۀ ابتدایق و تثبیل، تعمیتكم -1

 پرورش و همسو با برنامه درسی ملیوآموزش

دستیابی به مراتبی از حیات طیبه متناسب  یآموزان در راستاتربیت همه جانبه دانش -2
 یضرورهای مهارتد و پاس  به اقتضائات آن و كسب آداب و یجدهای ازیها و نتیبا موقع
 یزندگ نیتأمو  یدبع یلیورود به دوره تحصبرای 

 پایة ششم یدرسهای اهداف برنامه
مصـوب   ییو اهـداف دوره ابتـدا   یة ششم با توجه به اهداف كلـ یپا یدرسهای اهداف برنامه

 ر است:یشرح زبهپرورش وعالی آموزشرایشو

 ت تفكر و تعقلیو تقو یت عقالنیترب -1
و ارج  یرانیا -گ و هویت اسالمیق باور به ارزشمندی نهاد خانواده، وطن، فرهنیتعم -2

 ی، قانون، صداقت و پاكیراث فرهنگینهادن به م
ه بودن آن، ارزشمندی مخلوقات و درك قوانین و یت باور به هدفمندی خلقت، آیتقو -0

 جهان آفرینشهای زیبایی

 هاآن یریكارگزندگی و بههای مهارتبا آداب و  ییآشنا -4
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در  یاقتصادهای ندرایشرفت كشور، مشاغل و فیش در پر كار و تالیبا تأخ ییآشنا -3
 یط زندگیمح
 اصلی زبان و خواندن و نوشتن متون زبان فارسیهای مهارت یریكارگبه ییتوانا -6

 در حلّ مسائل روزمرۀ زندگی یاضیة ریپاهای مهارتمفاهیم و  یریكارگبه ییتوانا -7

 یت هنریكرد تربیبا رو یهنر یر فرهنگه در خلق آخایپاهای مهارتها و نگرش -6
علمی و فناورانه در یادگیری و زندگی های ، مواد و ابزارهاروششناخت و كاربرد  -2

 روزمره

 جدول مواد و ساعات درسی پایة ششم
سـاعت فعالیـت كالسـی اسـت،     1 633نظر به مجموع ساعات ساالنة دورۀ ابتدایی كه شامل

 روس پایة ششم به شرح ذیل خواهد بود:جدول مواد درسی و ساعات هفتگی د
 ساعت مواد درسی ردیف

 0 قرآن 1

 2 مات دینی و اخالقیتعل 2

 3 2زبان و ادبیات فارسی 0

 0 مطالعات اجتماعی و آداب زندگی 4

 4 ریاضیات 3

 2 علوم تجربی 6

 2 هنر 7

 2 و تربیت بدنی سالمت 6

 1 تفكر و پژوهش 2

 1 كار و فناوری 13

 23 جمع

و  یخـوان ، روانیت روخـوان یـ تقوبـرای   یعیصورت تجمک ساعت از ساعات درس قرآن بهی

 ابد ییانس قرآن اختصاص م

 و آمـوزش  یعـال رایب شـو یتصوآموزان بهدانش یلیشرفت تحصیپ یابینامه ارزشنییآ -1تبصره

 د یپرورش خواهد رس

ن مصـوبه از جملـه مقـررات    یـ ا رایاجـ  برای ازیموردنهای ها و دستورالعملنامهینآی -2تبصره

ن و یه، تدویپرورش تهوانتخاب و آموزش نیروی انسانی توسط وزارت آموزش نام وخبت

 ابالغ خواهد شد 

                                                                                                                                              
 ساعت در طول سال تحصیلی، تغییر یافت  223بر اساس برنامه درسی ملی، زمان آموزش دوره ابتدایی به  1

درس زبـان و   ،ابـالغ شـده اسـت    40436/123كه طی شماره  2/11/1021ری  عالی تاشورای 676 جلسه برابر مصوبه 2

 ساعت تفكیک گردید  2انشا فارسی  –ساعت  1امال فارسی  -ساعت 2ادبیات فارسی به سه درس: قرائت فارسی
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چارچوب و كلیات برنامه درسی مرحله اول آموزش بزرگساالن 

 )نهضت سواد آموزی(

 27/2/27تاریخ 07382/723شماره ابالغ -20/0/7027تاریخ 862مصوب جلسه 

ساختارآموزشـی مرحلـه اول آمـوزش بزرگسـاالن، مصـوب       11و 3با عنایت به تبصره مـواد  

، چـارچوب و  1062/ 12/11هشتصدوسی و سومین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش تاری  

كلیات برنامه درسی مرحلة اوّل آموزش بزرگساالن ) نهضت سواد آموزی ( به شرح زیر تصـویب  

 شود می

مرحله اول آموزش بزرگسـاالن )نهضـت    و پرورش موظف است برنامه درسیوزارت آموزش 

های درسـی و تربیتـی   تایید كمیسیون برنامهسواد آموزی( را با رعایت چارچوب زیر تدوین و به 

 شورای عالی آموزش و پرورش برساند 

 اهداف:  -1
ای سـاختار  هـ برنامه درسی مرحله اول آموزش بزرگساالن، زمینه سـاز تحقـق اهـداف دوره   

 می باشد:آموزشی به شرح زیر 

 دورۀ سوادآموزی: اهداف  -1-1
ای است كه به منظور دسـتیابی افـراد بزرگسـال بـه حـداقل سـواد،       دوره دوره سوادآموزی،

 باشد ساعت می 333و حداكثر  433طول این دوره حداقل  شود طراحی و اجرا می

 هدف های این دوره عبارتنداز:

 اندن و نوشتن،  فهم و درك  متون ساده فارسیكسب مهارت خو -1

 انجام محاسبات ریاضی در حد چهار عمل اصلی -2

 آشنایی با قرآن و كسب مهارت های اولیّه روخوانی قرآن -0

 آشنایی بیشتر با معارف دینی و فرهنگ اسالمی -4

 اهداف كلی دوره تحكیم: -2-1

هـا و كـاربرد آن را   پایـداری آموختـه   ای است كه فرصت اسـتمرار و دوره تحكیم سواد دوره

 سازد اند و تمایل به ادامه تحصیل ندارند، فراهم میآموزی را گذراندهسواد برای كسانی كه دوره
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ساعت غیـر حضـوری   103ساعت حضوری و  73باشد كه ساعت می 233طول این دوره معادل 

 های این دوره عبارتنداز:هدف است 
 سوادییپیشگیری از بازگشت به ب -1

 های اساسی زندگیایجاد ارتباط بین سوادآموزی و آموزش مهارت -2

 العمرسازی یادگیری مادامزمینه -0

 اهداف كلی دوره انتقال:  -3-1

ای است كه فرصت ادامه تحصیل را برای كسانی كه دوره سواد آمـوزی را  دوره انتقال ، دوره

صـیل در نظـام آمـوزش ورورش رسـمی هسـتند ،      اند یا كسانی كه فاقد شرایط ادامه تحگذرانده

 های این دوره عبارتنداز:هدف باشدوساعت می 633سازد  طول این دوره فراهم می
 گسترش مهارتهای خواندن و نوشتن و درك مطلب و كاربرد آن در زندگی -1

سازی افراد در به كـارگیری دسـتورات دینـی    گسترش فرهنگ و معارف دینی و توانمند -2

 ندگی فردی و اجتماعیدر ز

 آشنایی بیشتر با مفاهیم ریاضی و علوم و توانمندی به كارگیری آن در زندگی روزمره   -0

 رشد بینش اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بزرگساالن -4

 رویكرد:  -2

هـای مخاطبـان   های اصلی تدوین برنامه درسی آموزش بزرگساالن با توجه به ویژگیرویكرد

های شتاب بخشی به امر سوادآموزی همراه با ارتقـای فرهنـگ   آنان و سیاستو انتظار جامعه از 

 اسالمی ایرانی بزرگساالن عبارتند از:

تطابق بین محتوای برنامه درسی با نیازها و عالیق  رویكرد مبتنی بر نیازها و عالیق: -1

یادگیرنـده   شود كـه یادگیرنده، منجر به تقویت انگیزش و ایجاد فرصت های بیشتر یادگیری می

های بالقوه او را شكوفا كرده و زمینـه  سازد استعدادرا به طور فعال در چرخه یادگیری درگیر می

 می آورد  العمرش را فراهمیادگیری مادام

این رویكرد بر تجربه فرهنگی و اجتماعی یادگیرنده تاكید  تربیتی:-فرهنگی ویكردر -2

شرایط فرهنگی و اجتمـاعی خاصـی قـرار دارد، نگـاه      كرده و به او به عنوان فردی كه در بستر و

هـا و اخالقیـات   هـا، سـنّت  های درسی، ارزشكند  عالوه بر این، تالش دارد تا از طریق برنامهمی

پذیرفته شده جامعه را به یادگیرنده منتقل نماید، به طوری كـه فـرد را بـرای پـذیرش نقـش و      

 مسئولیت خود در جامعه آماده كند 
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های درسی در شكل دادن به سـاختار كـل برنامـه درسـی،     موضوع موضوعی: رویكرد -3

نقش اساسی دارند و هر موضوع )مانند زبان فارسی ، ریاضیات و علوم تجربـی ( نیـز از سـاختار    

منحصر به فردی برخوردار است كه دستیابی بـه دانـش جدیـد و تبحـر یادگیرنـده در سـاختار       

سازد  لذا در این رویكرد، برنامه درسی بر پایـه چگـونگی   میهای گوناگون را امكان پذیر موضوع

 .شودهای گوناگون علمی سازماندهی میرشد و توسعه دانش در حوزه

 اصول حاكم:   -3

 های دینی و فرهنگ اسالمی بر برنامه سوادآموزیحاكمیت ارزش -1

 های زندگی و یادگیری مادام العمر با سواد آموزیپیوند آموزش  مهارت -2

 تاكید بر فرآیند یادگیری به جای قاعده آموزی  -0

های شـناختی ، اجتمـاعی ، عـاطفی و ارزشـی سـواد      های فردی، ویژگیتوجه به تفاوت -4

 آموزان

های خواندن و نوشـتن بـه   بهره گیری تركیبی از روش زبان آموزی برای آموزش مهارت -3

 سواد آموزان

 موز طی فرآیند سوادآموزیایجاد حس موفقیت و استقالل در سوادآ -6

 ایرانی در سوادآموزی -تاكید بر استقرار هویت اسالمی -7

 تاكید بر تقویت انسجام اجتماعی و وحدت ملی -6

 ارجحیت زبان نوشتاری برگفتاری   -2

 رعایت سیر  زبان آموزی فارسی در آموزش روخوانی قرآن كریم   -13

 اصول كلی انتخاب و سازماندهی محتوا: -4

هـای  حتوا باید متناسب با فناوری آموزشی و بر پایه نیازها و عالیـق و رعایـت ویژگـی   م -1

 بزرگساالن تدوین گردد 

مسایل واقعی و روزمره زندگی برای فعال شدن سـوادآموزان در یـادگیری مـورد توجـه      -2

 قرار گیرد 

 تلفیق مفاهیم وموضوع های آموزشی از ساده به مشكل مورد توجه قرار گیرد  -0

 در سازماندهی و تدوین محتوای آموزشی باید شرایط خود ارزیابی فراهم شود  -4

های درسی باید برای یادگیری غیرحضوری و مستقل ، كتاب، منابع، مـواد  عالوه بركتاب -3

 های آموزشی تدوین و تولید شود و بسته

 شود  در سازماندهی محتوا به تجارب عینیت یافته سوادآموزان بزرگسال توجه -6
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 محتوا باید انگیزه خود آموزی و خودگردانی را در یادگیرندگان تقویت كند  -7

 ارزشیابی:  -5

 ارزشیابی برنامه درسی  -1-5

هـای  ارزشیابی برنامة درسی به منظور آگاهی از تناسب عناصر برنامـه بـا شـرایط و ویژگـی    

امـه ریـزان و ارزشـیابان بـرون     سواد آموز، امكانات، محدودیت ها و قابلیت اجرای آن، توسط برن

شود  در ارزشیابی برنامه درسی، باید اطالعات مربوط به موارد زیر جمع آوری می سازمانی انجام

های مختلف برنامه را به شود تا برنامه ریزان بتوانند بر پایه آن بازبینی و اصالحات الزم در بخش

 عمل آورند 

ه درسی در تأمین نیازهای آموزشی سواد آموزان كارآیی، تناسب و مقبولیت اهداف برنام -1

 و جامعه

هـای سـواد   ارتباط و نحوه سازماندهی محتوای برنامه درسی با اهداف، عالیـق و توانـایی   -2

 آموز 

 مندی و اعتبار علمی محتواسود -0

یادگیری  با اهداف و كارآیی برنامه در ارائـه محتـوا و    -های یاددهیمیزان تناسب روش -4

 آموزانآموزی سوادخود

 میزان تناسب امكانات اجرایی با برنامه درسی و میزان آمادگی عوامل اجرایی و آموزشی -3

هـای  های ارزشیابی پیشرفت تحصیلی بـا اهـداف ، محتـوا و روش   ها و ابزارتناسب روش -6

 تدریس

 ارزشیابی پیشرفت تحصیلی  -2-5

یـادگیری   -پـذیر از فرآینـد یـاددهی   به سنجش و ارزشیابی بـه عنـوان جـزء تفكیـک نا     -1

 نگریسته شود 

آمـوزان و  ها و یـادگیری سـواد  هدف اصلی ازسنجش و ارزشیابی، اصالح و بهبود آموخته -2

 یادگیری آنان باشد  -فرآیند  یاددهی

هایشـان در  ها و یادگیری سوادآموزان، توانایی آنان دركاربرد آموختهدر سنجش آموخته -0

 ی مورد توجه قرار گیرد امور روزمره زندگ

آوری اطالعـات مكمـل سـایر    سنجی به عنوان ابزاری بـرای جمـع  از خود سنجی و دیگر -4

 ها، استفاده شود ابزار

ای به سواد آموزان منعكس شود كه آنان را در زمینـه  نتایج سنجش و ارزشیابی به گونه -3

 یادگیری و شركت در كالس درس ، تشویق و ترغیب نماید 
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   شودز انواع سنجش و ارزشیابی ) ورودی ،تكوینی وپایانی( استفاده ا -6

 ای آموزش دهندگان:های حرفهآموزی و صالحیتهای سوادروش -6

گیـری از كاركنـان رسـمی    آموزی صرفا از طریـق بـرون سـپاری و بهـره    از آنجایی كه سواد

وری، ظرفیـت بخـش   های دولتی، بازنشسـتگان لشـكری و كشـ   آموزش و پرورش و سایردستگاه

آیـد، لـذا   دولتی و همه افرادی كه استخدام بر آنها مترتـب نیسـت، بـه مرحلـه اجـرا در مـی      غیر

شـوند، از سـوی   های افرادی كه برای همكاری دعـوت مـی  ها و ویژگیشرایط، ضوابط، صالحیت

 شود سازمان نهضت سوادآموزی تعیین و پس از تایید وزیر آموزش و پرورش ابالغ می

♢♦♢♦♦♢♦♢♦♢♦♢♦ 
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 یتیو ترب یق فرهنگ اقامه نمازدر مراكز آموزشیت و تعمیطرح جامع تقو
 7/0/7022تاریخ  20827/723ـ شماره ابالغ  20/77/7027تاریخ  872 مصوب جلسه

 مقدمه

و بازدارنـده از   2بخش انسـان ی، تعال1نیساز اسالم، نماز، به عنوان ستون ددر فرهنگ انسان

و بسـط و گسـترش    یضه الهـ ین فریا ییباشد و برپایم 0یو اجتماع یفرد هاییها و پلشتیكژ

 4، اقامه نمازینیر حكومت دیكه رسالت خط ایگونهد فراوان قرار گرفته بهیفرهنگ آن، مورد تأك

 شده است  یمعرف

ن اسالم ین مبید یتیتربهای آموزه یق فرهنگ اقامه نماز بر مبنایت و تعمیطرح جامع تقو

بـر تجـارب    یپرورش و متكون آموزشیادیتحول بن سندهای تحقق اهداف و راهكار یاستاو در ر

ن یـ رگـذار ا یدار و تأخیـ ، خالقانـه، پا باره، خود را متعهد بـه گسـترش هوشـمندانه   نیانباشته در ا

 داند یها( مان و خانوادهیآموزان، معلمان، مربفرهنگ در جامعه مخاطبان )دانش

 تیه مأموریانیب

 ایگونهت را به یم و تربیتعل یق فرهنگ اقامه نماز، فضایت و تعمیپرورش با تقووموزشآ

آموزان، د كه در آن دانشینمایم یاله یواالهای رش آگاهانه و پرورش ارزشیمستعد پذ

فرهنگ اقامه  یسازنهیان ضمن اقامه داوطلبانه نماز و اهتمام به گسترش و نهادیمعلمان و مرب

 دانند یبه میات طیاز ح یبه مراتب یابیو دست ینیت دیرا الزمه ترب نماز، آن

 ه چشم اندازیانیب

نه باور و التزام یپرورش، زموق فرهنگ اقامه نماز در آموزشیت و تعمیبا تقو 1434در افق 

ان فراهم خواهد شد  یآموزان، معلمان و مربدر دانش یضه الهین فریآگاهانه و آزادانه به ا

، یو عموم یت رسمیم و تربیاق به اقامه نماز در نظر و عمل در نظام تعلیكه اشت ایگونهبه

م و یر اركان سهیها و ساخانواده یل شود و با مساعدت و همكاریر و به فرهنگ غالب تبدیفراگ

                                                                                                                                              
 27صفحه  -4عه، ج یل الشیوسا -نیقال رسول ا  : الصلوه عمود الد 1 
رحمـه   ینـ ی، به نقـل از سرالصـلوه امـام خم   22، صفحه ی، عالمه مجلساعتقادات -قال رسول ا   : الصلوه معراج المومن 2

 7صفحه -اهلل
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و  یتیتربهای یها و ناهنجاربیو كاهش آس یو انسان یاله یواالهای ت ارزشیمؤخر به تقو

 1شود یمنجر م یاجتماع

 2اه ارزش هیانیب

ن یادیـ مندرج در سند تحـول بن های ت ارزشیق فرهنگ اقامه نماز ضمن رعایتوسعه و تعم

 د:ینماید میر تأكیها و اصول زبه ارزش یبندیپرورش، بر پاوآموزش

 هــای رنظــامین و زیادیــم و مفــاد ســندتحول بنیبــا مفــاه ییو همســو یهمــاهنگ

 گانه آنشش

 در  یتــیترب-یفرهنگــ كــردیت رویــحاكم آمــوزان ودانــش ینــیت دیــربت تیــتقو

 مرتبط با اقامه نمازهای یزیربرنامه

 ت در صـف و  یـ م و تربیو مشاركت فعال و مؤخر همـه اركـان تعلـ    یریپذتیمسئول

 ستاد

 یموخر از مشاركت خانواده، مسجد، رسانه و جامعه محل یریگبهره 

 بر اقناع و انتخـاب آگاهانـه و متناسـب بـا      یبتنمهای از محتوا و روش یمندبهره

 آموزاندانشهای یژگیازها و ویط، نرایش

 نینوهای یزات و فناوریاستفاده مؤخر از منابع، تجه 

 و اصالح آن یبرنامه و بازنگر ییآرو كا یمراقبت مستمر از اخربخش 

 اهداف كالن

 مـان و  یش ایو افزا ینیت دیت تربیتقو ینماز در راستا فرهنگ اقامه یسازنهینهاد

 آموزانعمل صالح دانش یارتقا

 و  یت رسـم یم و تربیبه اقامه نماز در نظام تعل یو عمل یاق نظریرشدن اشتیفراگ

 یعموم

 كالنهای راهبرد

 ان جهـت مشـاركت فعـال و مـؤخر در     یـ زه معلمـان و مرب یـ و انگ یتوانمند یارتقا

 از در مدارسق فرهنگ اقامه نمیت و تعمیتقوهای برنامه

 ســاز و م انســانیبــا مفــاه یتــیو ترب یآموزشــهــای برنامــه یمحتــوا یســازیغنــ

 بخش اقامه نمازیتعال

                                                                                                                                              
ممتـاز در طـراز    یتـ یتربهـای  ی  برخوردار از توانمندن آموزش و پرورش، چشم انداز:    یادیفصل چهارم سند تحول بن 1

  ی  كپارچه اسالمیت یهو یریگفطرت و استعدادها و شكل ییشكوفا یبرا یسازنهی  زمیران   ا یاسالمی جمهور

   03و  22، 17،27، 13، 7،6،2،14، 4،3های ها: بنده ارزشیانیپرورش، بون آموزشیادیفصل دوم سندتحول بن  2 
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 هـا،  خـانواده  یت و همكـار یـ جامعـه و جلـب حما  های تیمؤخر از ظرف یریگبهره

و  یج فرهنـگ اقامـه نمـاز در مراكـز آموزشـ     یها در توسعه و تـرو مساجد و رسانه

 یتیترب

 حضـور آگاهانـه، داوطلبانـه و    بـرای   یریادگیـ ط ینمودن مح سازگارو  یسازیغن

 یبخشـ تیـ اقامه نماز و اولوهای و برنامه یآموزان در مراسم عبادز دانشیانگشوق

 به اقامه نماز جماعت 

 یرایاجهای راهبرد

 الف: در سطح مدرسه
توسعه فرهنگ اقامه ان در یو مربا یها و انجمن اولجلب مشاركت فعال و مؤخر خانواده -1

 آموزش خانوادههای كالس ید بر برگزاریآموزان با تأكنماز دانش

درباره آداب،  ینیآفررتیو بص ییافزامعرفتبرای  یتیو ترب یآموزشهای دوره یبرگزار -2

 آموزاندانشهای ازیو نط رایش ، آخار و اسرار نماز متناسب بااحكام

ن و ییدر تب یجاد توافق جمعیبر ا یز، فعال و مبتنیانگشوق هایاز روش یریگبهره -0

 ج فرهنگ اقامه نمازیترو

 یلیتحصهای هیها و پادوره ین زنگ نماز در متن برنامه روزانه مدارس در تمامییتع -4

 منظور اقامه منظم و مستمر نماز جماعت در مدرسهبه ،قه در وقت نمازیدق 03به مدت

 یمدرسه در چارچوب برنامه درس یو آموزش یدرسهای برنامه رایجو ا یسازمتناسب -3

 ق فرهنگ اقامه نمازیت و تعمیتقوبرای  یمل

آن در اقامه  یریكارگبهبرای  یو بسترساز یآموزمتنوع دانشهای یتوانمند ییشناسا -6

 یتیربت اصول تیالمقدور زنده( در مدرسه با رعای)حت یآموزنماز مانند پخش اذان دانش

 یو بهداشت

 هاها و برنامهآموزان خالق و فعال در امر نماز در مناسبتق دانشیو تشو یمعرف -7

ج فرهنگ یان جهت مشاركت فعال در ترویرامربیان و پیزش مربیو انگ یآگاه یارتقا -6

 اقامه نماز

اقامه  هایدر برنامه یریگمیو تصم یسازمیتصمبرای  ان و معلمانیدادن مربمشاركت -2

 شان به حضور فعال و با نشاط در نماز جماعت مدرسهیب اینماز مدرسه و ترغ

د بر یبا تأك یان مدارس، مساجد و جامعه محلیا و سازنده میتعامل پو یبرقرار -13

 وند مدرسه، مسجد، منزل و نماز جمعهیطرح پ رایاج
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نه و امكانات مدرسه نه از نمازخایاستفاده بهبرای  یجاد هماهنگیو ا یزیربرنامه -11

در مدرسه  یاسیس -یمراسم عباد یجماعت محله و برگزارهای از نماز یجهت اقامه برخ

 یو آموزش یتیت اصول تربیبا رعا

ک نماز جماعت یالمقدور ید بر اقامه حتیت نماز جماعت با تأكیتقوبرای  یزیربرنامه -12

 یتیو ترب یوزشت اصول آمیدر هفته در مسجد محله با رعا یآموزدانش

( یحاً روحانیانتخاب و استفاده اخربخش از امام جماعت توانمند و مجرب )ترج -10

ز و مستمر نماز یانگآموزان و اقامه داوطلبانه، شوقدانشهای یژگیو وط رایش متناسب با

 جماعت در مدرسه

ن برنامه یدوو ت یاقامه نماز و طراحهای بر آموزه یسال مبتن ین شعار اخالقییتع -14

آموزان بر اساس شعار ش و مهارت دانشرایت دانش، نگرش، گیساالنه به منظور تقو

 سال یاخالق

نه یش مستمر آن در زمیو پا یتیتربهای ها در خلق فرصتینوآور یسامانده -13

 ج آنیق و ترویفرهنگ اقامه نماز و تشو

مدرسه هماهنگ و  یكیزیو ف یتی، تربیآموزش یش فضارایز و آی، تجهنیتأم -16

 متناسب با توسعه فرهنگ اقامه نماز

ان در یآموزان و مربحضور داوطلبانه و فعال دانشبرای  د مقدماتیو تمه یزیربرنامه -17

 جمعههای نماز

و  ینظرسنج جیآن بر اساس نتا ینماز و بازنگرهای ش و سنجش مستمر برنامهیپا-16

 انجام شدههای یاقدام پژوه

 در سطح ستاد ب:
های ک از دورهیهر برای  یقیكرد تلفیاقامه نماز با رو ین برنامه درسیو تدو یطراح -1

د كتاب و یو تول یمل ین و برنامه درسیادیم سند تحول بنیمتناسب با مفاه یلیتحص

 بر آن  یمبتن یكیو الكترون یداری، شنیداریدهای رسانه

 یبرنامه درس راین و اجی، تدویدر طراح یو هنر یباشناختیكرد زیاز رو یریگبهره -2

 اقامه نماز

اقامه نماز در  یو آموزش یتیآموزان به اهداف تربدانش یابین سطوح دستییتع -0

 نیادیبر سند تحول بن یت مبتنیک جنسیبه تفك یلیمختلف تحصهای هیپا

ن استلزامات یتأم و ینیبشیان و معلمان و پیمربهای تیها و صالحیستگین شایتدو -4

 ت آنان در امر اقامه نمازیدن به نقش مرجعیمنظور تحقق بخشآن به
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 یخدمت و توانمندسازضمنهای ت معلم و آموزشیتربهای و اصالح برنامه یبازنگر -3

ج فرهنگ یطرح جامع توسعه و تروهای تیجهت تحقق اهداف و مأمور یانسان یروین

 اقامه نماز

برای  یارتباط -ین اطالعاتینوهای یو فناور یشبكه ارتباطهای تیز ظرفا یریگبهره -6

 ایحرفههای تیظرف یو ارتقا ییافزا، همیریپذتوسعه تعامالت صف و ستاد، مشاركت

 ج فرهنگ اقامه نمازیدر توسعه و ترو یمنابع انسان

ها و ر به استانشتیارات بیض اختیو تفو ینه و اخربخش منابع انسانیبه یسامانده -7

 ق فرهنگ اقامه نمازیتحقق طرح توسعه و تعمبرای  مدارس

د یجدهای نقش یفایابرای  امامان جماعت یانتخاب هدفمند، آموزش و توانمندساز -6

 هیعلمهای حوزه یبا همكار

ق یشدن طرح توسعه و تعم یاتیعملبرای  ن و مقررات الزمین قوانیو تدو یبازنگر -2

 ه نمازفرهنگ اقام

های در سطوح مختلف و مشاركت دادن واحد یجاد تعهد و مشاركت فعال سازمانیا -13

 هایریگمیها و تصمیسازمیدر تصم یسازمان

 رایو اج یو جلب مشاركت آنها به منظور طراح یبرون سازمانهای فرصت ییشناسا -11

 اخربخش و كارآمدهای برنامه

و به مشاركت گذاشتن دانش در موضوع  ی، موردكاوییشناسابرای  ت دانشیریمد -12

و  یسازمیات موفق در سطوح مختلف تصمیاز تجرب یریگتوسعه فرهنگ اقامه نماز و بهره

 یریگمیتصم

ت یو گسترش دامنه مشاركت و فعال یمنابع متنوع مال از یریگو بهره ییشناسا -10

و  یمردمهای د بر جذب مشاركتیكنه توسعه فرهنگ اقامه نماز با تأیداوطلبانه در زم

 مدارسهای ز نمازخانهین در احداث و تجهیریخ

 یتوسعه اقامه نماز بر مبناهای برنامهبرای  ص منابعیو تخص یاتین بودجه عملیتدو -14

 یبرنامه راهبرد

 یبر اصول و فرهنگ معمار یمدارس مبتن یو فرهنگ یكیزیف یفضا یاستانداردساز -13

  ایمنطقهو  یاقتضائات بومو  یاسالم

ج در سطوح یاقامه نماز و اشاعه نتا یحول مسائل اساس یكاربردهای توسعه پژوهش -16

 یریگمیو تصم یسازمیتصم



    580های درسی و تربیتی ـ طرح جامع تقویت و تعمیق فرهنگ اقامه نماز   برنامه

 

آموزان و مدارس و روند اقامه نماز در سطح دانش ایمنطقهو  یش مستمر ملیمایپ -17

ها و بهبود برنامه یو اخربخش ییراش كایافزابرای  مر و همه جانبهمست یبانیش و پشتیپا

 آنهای شاخص

 یرایالزامات اج
ساالنه و های از در برنامهین اعتبار موردنیپرورش موظف است با تأمووزارت آموزش -1

از نسبت به فراهم یزات موردنین فضا و تجهیو تأم یانسان یرویت و جذب نی، تربسالهپنج

 د ینمان طرح اقدام یا یراینه اجیآوردن زم

های تیموظف است فعال ،طرح یریگیبه عنوان مسئول پ یو فرهنگ یمعاونت پرورش -2

طرح را با  یرایاج یبندو زمان یاتیمنظور تحقق راهبردها، برنامه عملبه یسرآمد و ابتكار

پارچه و منسجم، حداكثر ظرف کیک برنامه جامع، یها و در قالب ر معاونتیسا یهماهنگ

ب ستاد اقامه نماز وزارت ین و به تصوین مصوبه، تدویه پس از ابالغ اما مدت چهار

ران( برساند و بر یت محترم وزئیه1/12/1073پرورش )موضوع مصوبه مورخه وآموزش

 د یها نظارت نمابرنامه رایند اجرایف

از و ین امكانات و منابع موردنیست ضمن تأمیبایمسئول، مهای ک از واحدیهر  -0

ر ستاد اقامه نماز یشرفت برنامه را به دبیاز پ یها، ساالنه گزارشبرنامه رایه اجاهتمام ب

 ند یپرورش ارائه نماووزارت آموزش

طرح را هر  رایاج یابیپرورش موظف است گزارش ارزشوپژوهشگاه مطالعات آموزش -4

 د یپرورش ارائه نماوآموزش یعالرایبار به شوکیدو سال 

♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦
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 1اول دوره متوسطهپایه اول  یو ساعات تدریس هفتگ یول مواد درسجد
 03/2/7022تاریخ  22637/723ـ شماره ابالغ  20/2/7022تاریخ  883 مصوب جلسه

 ماده واحده:
 پرورش وون آموزشیادیتحقق اهداف سند تحول بن یپرورش در راستاوآموزش یعالرایشو
پایه اول دوره متوسـطه اول   یو ساعات تدریس هفتگ یمواد درس« یمل یبرنامه درس»بر  یمبتن
 ب نمود:یر تصویبه شرح جدول ز 1022-20سال تحصیلی برای  را

 ساعت یمواد درس فیرد  ساعت یمواد درس فیرد

 2 قرآن 1

 

 4 ریاضیات 7

 2 تربیت بدنی وسالمت 6 2 معارف اسالمی 2

0 

 زبان وادبیات فارسی

)قرائت ودستور زبان، امالء و 

 انشاء(

4 
 0 مطالعات اجتماعی 2

 2 فرهنگ و هنر 13

 2 یكار و فناور 11 2 زبان عربی 4

 2 تفكر و سبک زندگی 12 2 زبان خارجی 3

 03 جمع 0 علوم تجربی 6

♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦

                                                                                                                                              
، شورای عالی آموزش و پـرورش در راسـتای اسـتقرار سـاختار جدیـد      12/0/1020تاری   626استناد مصوبه جلسه  به 1

جـدول مـواد درسـی و سـاعات      دارد:مـی  نظام آموزشی و انتقال از دوره راهنمایی تحصیلی به دوره اول متوسطه، مقـرر 
ــدریس هفتگــی پا ــت ــه اول دوره متوســطه اول)پای ــرورش،   663ه هفــتم( مصــوب جلســهی ــالی آمــوزش و پ شــورای ع

اجـرا   زیـ هشـتم و نهـم ن  هـای  یهه مذكور، در پایعالوه بر پا 24-23 و 20-24 یلیتحصهای سال یبرا 20/2/1022 یتار
 شود كماكان اجرا می 26-27، جدول دوره اول متوسطه، تا پایان سال تحصیلی2/12/23تاری   241شود و برابر مصوبه 

 شود می م، درس آمادگی دفاعی، جایگزین درس تفكر و سبک زندگیدر پایه نه -1تبصره
تحصیلی و جـدول عنـاوین دروس را مطـابق بـا برنامـه      های وزارت آموزش و پرورش موظف است، اهداف دوره -2تبصره

 به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش برساند  1020-24درسی ملی، تهیه كند و قبل از شروع سال تحصیلی 
ــمنا  ــوبه  ض ــتناد مص ــه اس ــاری   630ب ــی   10/13/1023ت ــماره ابالغ ــه ش ــاری   00326/123ب ــاری   00326/123ت ت
 ،و متوسطه یلیتحص ییراهنماهای زمان آموزش در دوره یسامانده، موضوع الحاق یک ماده به آیین نامه 12/13/1023
ـ   یلیتحص ییمدارس راهنما یرسم یتیو ترب یآموزشهای برنامه س یت جـداول مـواد و سـاعات تـدر    یـ ا رعاو متوسـطه ب
ن مـدارس  یـ شـود  ا یو اجـرا مـ   یروز اول هفتـه سـامانده   3منحصـراً در   ،پـرورش وآموزش یعالیمصوب شورا یهفتگ
، یهنـر  -یل فرهنگـ یـ )از قب یعیبرنامه تجممكمل و فوقهای تیفعال یو اجرا یطراح یشنبه براپنجهای توانند روزیم

، یآموزشـ هـای  و     (، شركت معلمان در گـروه  یدفاع یآمادگهای ، اردویصنعت -ید از مراكز علمیزد، بای، ورزشیاردوئ
 ر باشند یر آن دایآموزش خانواده و نظاهای دوره یها، برگزارضمن خدمت، ارتباط با خانوادههای آموزش
 افق محلی هـر منطقـه بـا پیشـنهاد    و  ییایرافط جغیان ساعات كار روزانه مدارس بر حسب شرایزمان شروع و پا -تبصره

  شودیابالغ م ،پرورش استانوآموزش ید شوراییپرورش و تاوكل آموزشاداره



    581های درسی و تربیتی ـ جدول مواد درسی و ساعات تدریس دوم متوسطه   برنامه

 

 1جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دوره دوم متوسطه

 70/2/7020تاریخ 73760/723بالغ شماره ا ـ 73/72/7022تاریخ  226 مصوب جلسه

جـدول   0یمل یو برنامه درس 2پرورشو ن آموزشیادیتحقق اهداف سند تحول بن یدر راستا

 -تجربـی، ریاضـی  علـوم هـای  دوره دوم متوسطه در رشـته  یو ساعات تدریس هفتگ یمواد درس

عمـومی  فیزیک، ادبیـات و علـوم انسـانی و علـوم و معـارف اسـالمی از شـاخه نظـری و دروس         

پرورش موظف ورسد  آموزششرح پیوست به تصویب میبه و كاردانش ایحرفهفنی و های شاخه

ها و اصول تعلـیم و تربیـت اسـالمی و رعایـت مـوارد زیـر،       است براساس مبانی، اهداف، شاخص

 آموزان را فراهم آورد بالندگی دانشپایه و رشد و های كسب شایستگیبرای  الزمهای زمینه

و كـاردانش،   ایحرفـه فنـی و  هـای  تحصیلی و جـداول دروس شـاخه  های عناوین رشته -1

درسـی شـاخه   هـای  درسـی و تربیتـی و كمیتـه برنامـه     تصویب كمیسیون برنامهحسب مورد به

 كاردانش خواهد رسید 

درسی مطابق عناوین جداول دروس مصوب خواهد بـود و در صـورت   های عناوین كتاب -2

 درسی و تربیتی خواهد رسید  یر عنوان كتاب درسی، به تصویب كمیسیون برنامهنیاز، تغی

درسی باید در چارچوب مفاد برنامه درسی ملـی  های ها و محتوای كتابتدوین سرفصل -0

آموزان، تحوالت محیطی و اقتضائات سنی، جنسیتی و عالقمندی دانشهای و متناسب با ویژگی

                                                                                                                                              
 ، موضـوع الحـاق  12/13/1023تـاری    00326/123به شماره ابالغی  10/13/1023تاری   630ضمنا به استناد مصوبه  1

 یتـ یو ترب یآموزشهای برنامه و متوسطه، یلیتحص ییراهنماهای دورهزمان آموزش در  ییک ماده به آیین نامه سامانده

 یعـال یمصـوب شـورا   یس هفتگـ یت جـداول مـواد و سـاعات تـدر    یو متوسطه با رعا یلیتحص ییمدارس راهنما یرسم

 یشـنبه بـرا  پـنج هـای  توانند روزین مدارس میشود  ایو اجرا م یروز اول هفته سامانده 3منحصراً در  ،پرورشوآموزش

د از مراكـز  یـ ، بازدی، ورزشـ یـی ، اردویهنر -یل فرهنگی)از قب یعیبرنامه تجممكمل و فوقهای تیفعال یو اجرا یطراح

ضمن خدمت، ارتبـاط  های ، آموزشیآموزشهای و     (، شركت معلمان در گروه یدفاع یآمادگهای ، اردویصنعت -یعلم

 ر باشند یر آن دایآموزش خانواده و نظاای هدوره یها، برگزاربا خانواده

شـنهاد  یهـر منطقـه بـا پ    یو افق محل ییایط جغرافیان ساعات كار روزانه مدارس بر حسب شرایزمان شروع و پا -تبصره

  شودیابالغ م ،پرورش استانوآموزش ید شوراییپرورش و تاوكل آموزشاداره
  1023آذر ماه  -ای عالی انقالب فرهنگیمصوب شور –سند تحول بنیادین آموزش وپرورش 2
 1021شهریور ماه  -مصوب شورای عالی آموزش و پرورش  –برنامه درسی ملی  0



584      مجموعه مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش 

 

معتبر علمی و پژوهشی انجام های مندی از یافتههر درس و با بهره آن و زمان اختصاص یافته به

 شود 

دقیقه به زنـگ   03در برنامه رسمی مدارس، عالوه بر ساعات دروس روزانه، باید هر روز  -4

 نماز اختصاص یابد 

ژۀ مدرسه یبرنامه و رایاج نامهوهیریزی آموزشی موظف است شسازمان پژوهش و برنامه -3

 پرورش ابالغ كند وو پس از تایید وزیر آموزشرا تهیه 

 



    585های درسی و تربیتی ـ جدول مواد درسی و ساعات تدریس دوم متوسطه   برنامه

 

 ی و ساعات تدریس هفتگی دوره دوم متوسطهسدر موادجدول 

 (یعلوم تجرب رشته - یشاخه نظر )

یرد
 ف

 ییدامنه محتوا

 پایه دوازدهم پایه یازدهم پایه دهم

 عنوان درس
 واحد/

 ساعت
 عنوان درس

 واحد/

 ساعت
 عنوان درس

 واحد/

 ساعت

 

1 

و  ینیت دیترب

 یاخالق

 ینیمات دیتعل

 1،اخالق و قرآن( ینی)د
2 

 ینیمات دیتعل

 2،اخالق و قرآن( ینی)د
2 

 ینیمات دیتعل

، ینی)د

 0قرآن(واخالق

2 

 2 0، زبان قرآنیعرب 2 2، زبان قرآنیعرب 2 1، زبان قرآن یعرب

2 

زبان و ادبیات 

 فارسی

 

 2 0یفارس 2 2یفارس 2 1 یفارس

 2 0نگارش 1 2نگارش 2 1 نگارش

 4 0یزبان خارج 0 2یزبان خارج 0 1یزبان خارج یخارجهای زبان 0

4 
دروس: خوشه

 یاجتماعمطالعات

و  یای عمومیجغراف

 یشناساستان
 2 یعلوم اجتماع 2   معاصریتار 2

3 
 خوشه دروس:

 و سالمت انسان

 2 0یبدنتیترب 2 2یبدنتیترب 2 1 یبدنتیترب

 2 سالمت و بهداشت 2 ستیط زیانسان و مح 0 یدفاع یآمادگ

6 

 خوشه دروس:

انسان و 

های مهارت

 یزندگ

 یدرس انتخاب

و  تفكر -2هنر  -1)

 ایرسانه سواد

و  ینیكارگاه كارآفر -0

 د(یتول

2 

 یدرس انتخاب

و  تفكر -2هنر  -1)

 -0 ایرسانهسواد 

و  ینیكارگاه كارآفر

 د(یتول

2 
ت خانواده و یریمد

 یسبک زندگ
2 

7 
 خوشه دروس:

 ریاضیات
 4 0ریاضی 4 2ریاضی 4 1ریاضی

6 
 خوشه دروس:

 علوم تجربی

 0 0فیزیک 0 2فیزیک 0 1فیزیک

 4 0شیمی 0 2شیمی 0 1شیمی 

 4 0شناسیزیست 4 2شناسیزیست 0 1شناسیزیست

 ----- ----- 1 2آزمایشگاه علوم تجربی 2  1آزمایشگاه علوم تجربی

 ----- ----- 2 زمین شناسی ----- ------

 03 جمع 03 جمع 03 جمع

2 
ژه یبرنامه و

 مدرسه

مشـتمل بـر    یملـ  یبرنامـه درسـ   10-2ن و بنـد  یادیـ سند تحـول بن  3-3بند  رایاجبرای  ینه سازیزم

ن معـاش  یپروژه محور و آمـوزش مهـارت تـام    یریادگینار(، یمانند: پژوهش و ارائه خالقانه)سم ینیعناو

 ساعت(133تا  33 )ساالنه  حالل



586      مجموعه مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش 

 

 درسی و ساعات تدریس هفتگی دوره دوم متوسطه جدول مواد

 ریاضی فیزیك( رشته - ی) شاخه نظر

یرد
 ف

 ییدامنه محتوا

 پایه دوازدهم پایه یازدهم پایه دهم

 عنوان درس
 واحد/

 ساعت
 عنوان درس

 واحد/

 ساعت
 عنوان درس

 واحد/

 ساعت

 

1 

و  ینیت دیترب

 یاخالق

 ینیمات دیتعل

 1،اخالق و قرآن( ینی)د
2 

 ینیمات دیتعل

 2،اخالق و قرآن( ینی)د
2 

 ینیمات دیتعل

،اخالق و ینی)د

 0قرآن( 

2 

 2 0، زبان قرآنیعرب 2 2، زبان قرآنیعرب 2 1، زبان قرآن یعرب

2 

زبان و ادبیات 

 فارسی

 

 2 0یفارس 2 2یفارس 2 1 یفارس

 2 0نگارش 1 2نگارش 2 1نگارش 

 4 0یزبان خارج 0 2یزبان خارج 0 1 یزبان خارج یخارجای هزبان 0

4 
دروس: خوشه

 یاجتماعمطالعات

و  یای عمومیجغراف

 یشناساستان
 2 یعلوم اجتماع 2   معاصریتار 2

3 
خوشه دروس: 

 و سالمت انسان

 2 0یبدنتیترب 2 2یبدنتیترب 2 1 یبدنتیترب

 2 و بهداشت سالمت 2 ستیط زیانسان و مح 0 یدفاع یآمادگ

6 

 خوشه دروس:

انسان و 

های مهارت

 یزندگ

 یدرس انتخاب

و  تفكر -2 هنر -1) 

 -0های سواد رسان

و  ینیكارگاه كارآفر

 د(یتول

2 

 یدرس انتخاب

و  تفكر -2 هنر -1) 

 -0های سوادرسان

و  ینیكارگاه كارآفر

 د(یتول

2 
ت خانواده و یریمد

 یسبک زندگ
2 

7 
 خوشه دروس:

 ریاضیات

 0 2حسابان 0 1حسابان  4 1یاضی ر

 2 0هندسه  2 2هندسه  2 1هندسه 

 2 ریاضیات گسسته 2 آمار و احتمال --- ----

6 
 خوشه دروس:

 علوم تجربی

 4 0فیزیک  4 2فیزیک  4 1فیزیک 

 4 0شیمی 0 2شیمی 0 1شیمی 

 ----- ----- 1 2آزمایشگاه علوم تجربی 2  1آزمایشگاه علوم تجربی

 ---- ---- 2 شناسیزمین ---- ----

 03 جمع 03 جمع 03 جمع

2 
برنامه ویژه 

 مدرسه

برنامـه درسـی ملـی مشـتمل بـر       10-2سند تحـول بنیـادین و بنـد     3-3زمینه سازی برای اجرای بند 

عناوینی مانند: پژوهش و ارائه خالقانه)سمینار(، یادگیری پروژه محور و آمـوزش مهـارت تـامین معـاش     

 ساعت(133تا  33ساالنه حالل )



    587های درسی و تربیتی ـ جدول مواد درسی و ساعات تدریس دوم متوسطه   برنامه

 

 درسی و ساعات تدریس هفتگی دوره دوم متوسطهمواد جدول 

 ات و علوم انسانی(یرشته ادب - ی) شاخه نظر

یرد
 ف

 ییدامنه محتوا

 پایه دوازدهم پایه یازدهم پایه دهم

 عنوان درس
 واحد/

 ساعت
 عنوان درس

 واحد/

 ساعت
 عنوان درس

 واحد/

 ساعت

 

1 

و  ینیت دیترب

 قیاخال

 یعرب

، ینی)د ینیمات دیتعل

 1اخالق و قرآن( 
0 

 ینیمات دیتعل

 2،اخالق و قرآن( ینی)د
4 

 ینیمات دیتعل

،اخالق و ینی)د

 0قرآن( 

4 

 )زبان تخصصی یعرب

 1رشته( 
2 

)زبان تخصصی یعرب

 2رشته(
2 

 )زبان تخصصییعرب

 0رشته( 
2 

2 
زبان و ادبیات 

 فارسی

 2 0یفارس 2 2یفارس 2 1 یفارس

 2 0نگارش 1 2نگارش 2 1نگارش 

 2 0علوم و فنون ادبی 2 2علوم و فنون ادبی 2 1علوم و فنون ادبی   0

 4 0یزبان خارج 0 2یزبان خارج 0 1 یزبان خارج یخارجهای زبان 4

3 
 خوشه دروس:

 اتیاضیر
 2 0ریاضی و آمار  2 2ریاضی و آمار  0 1ریاضی و آمار 

6 
 خوشه دروس:

 انسان و سالمت

 2 بدنیتربیت 2 2بدنیتربیت 2 1بدنیتربیت

 2 سالمت و بهداشت 2 انسان و محیط زیست 0 آمادگی دفاعی

7 

 خوشه دروس:

انسان و 

های مهارت

 یزندگ

 یدرس انتخاب

و سواد  تفكر -2هنر  -1) 

كارگاه  -0ای رسانه

 د(یو تول ینیكارآفر

2 

 یدرس انتخاب

تفكر و سواد  -2 هنر -1) 

كارگاه  -0ی ارسانه

 د(یو تول ینیكارآفر

2 
ت خانواده و یریمد

 یسبک زندگ
2 

6 

 خوشه دروس:

علوم انسانی و 

مطالعات 

 اجتماعی

 2 0تاری  0 2تاری   0 1تاری  

 0 0جامعه شناسی  0 2جامعه شناسی  2 1جامعه شناسی 

جغرافیای عمومی و 

 شناسیاستان
 2 0جغرافیا  0 2جغرافیا  2

 2 مطالعات فرهنگی 2 روانشناسی 2 اقتصاد

 2 2فلسفه  2 1فلسفه  2 منطق

 03 جمع 03 جمع 03 جمع

2 
ــه و ــبرنامــ ژه یــ

 مدرسه

مانند:  ینیمشتمل بر عناو یمل یبرنامه درس 10-2ن و بند یادیسند تحول بن 3-3بند  رایاجبرای  ینه سازیزم

تا  33)ساالنه         ن معاش حاللیزش مهارت تامپروژه محور و آمو یریادگینار(، یپژوهش و ارائه خالقانه )سم

 ساعت(133



588      مجموعه مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش 

 

 دوره دوم متوسطه ی و ساعات تدریس هفتگیسدر مواد جدول

 (یرشته علوم ومعارف اسالم - یشاخه نظر )

یرد
 ف

 ییدامنه محتوا

 پایه دوازدهم پایه یازدهم پایه دهم

 عنوان درس
 واحد/

 ساعت
 عنوان درس

 واحد/

 ساعت
 عنوان درس

 واحد/

 ساعت

1 
و  ینیت دیترب

 یمعارف اسالم

 علوم و معارف

 1 قرآنی 
2 

 علوم و معارف

 2قرآنی  
2 

علوم و معارف 

 0قرآنی 
2 

 0 0اصول عقاید  0 2اصول عقاید  0 1اصول عقاید 

 1 0احكام  1 2احكام  1 1احكام 

 1 0اخالق  1 2اخالق  1 1اخالق 

 یعرب 2
 )زبان تخصصی یعرب

 1رشته( 
0 

)زبان تخصصی  یعرب

 2رشته( 
0 

)زبان  یعرب

 0رشته(  تخصصی
4 

0 
زبان و ادبیات 

 یفارس

 2 0 یفارس 2 2 یفارس 2 1 یفارس

 2 0نگارش  1 2نگارش  2 1نگارش 

 2 2علوم و فنون ادبی  2 1علوم و فنون ادبی 
علوم و فنون 

 0ادبی
2 

 4 0یزبان خارج 0 2یزبان خارج 0 1 یزبان خارج یخارجهای زبان 4

3 
 خوشه دروس:

 اتیاضیر
 2 0ریاضی و آمار  2 2ریاضی و آمار  0 1 ریاضی و آمار

 

6 

 خوشه دروس:

 انسان و سالمت

 2 0یبدنتیترب 2 2 یبدنتیترب 2 1 یبدنتیترب

 2 سالمت و بهداشت 2 ستیط زیانسان و مح 0 یدفاع یآمادگ

7 

 خوشه دروس:

های انسان و مهارت

 یزندگ

 یدرس انتخاب

و  تفكر -2 هنر -1)

       ایرسانهسواد 

 ینیكارگاه كارآفر -0

 د(یو تول

2 

 یدرس انتخاب

تفكر و  -2هنر  -1)

           ایرسانهسواد 

و  ینیآفركارگاه كار -0

 د(یتول

2 
ت خانواده و یریمد

 یسبک زندگ
2 

6 

 

 خوشه دروس:

علوم انسانی و 

 مطالعات اجتماعی

       1تاری  

 تخصصی رشته()
2 

           2تاری  

 )تخصصی رشته(
2 

      0تاری  

 )تخصصی رشته(
2 

 2 مطالعات فرهنگی 2 جامعه شناسی
شناسی جریان

 های معاصراندیشه
2 

جغرافیای عمومی و 

 شناسیاستان
 -- -- 2 اقتصاد 2

 2 2فلسفه  2 1فلسفه  2 منطق

 ---- ---- 2 روانشناسی ---- ----

 03 جمع 06 جمع 07 جمع

 ژه مدرسهیبرنامه و 

مشـتمل بـر    یملـ  یبرنامـه درسـ   10-2ن و بند یادیسند تحول بن 3-3بند  رایاجبرای  ینه سازیزم

ن معـاش  یپروژه محور و آموزش مهارت تام یریادگینار(، یمانند: پژوهش و ارائه خالقانه )سم ینیعناو

 ساعت(133تا  33)ساالنه  حالل



    581های درسی و تربیتی ـ جدول مواد درسی و ساعات تدریس دوم متوسطه   برنامه

 

 ی و ساعات تدریس هفتگی دوره دوم متوسطهسدرمواد  جدول

 (فنی وحرفه ای و كاردانشهای شاخه )

یرد
 ف

 ییدامنه محتوا

 پایه دوازدهم پایه یازدهم پایه دهم

 عنوان درس
 واحد/

 ساعت
 عنوان درس

 واحد/

 ساعت
 عنوان درس

 واحد/

 ساعت

 و اخالقی ینیت دیترب 1

 ینیمات دیتعل

  1، اخالق و قرآن(ینی)د
2 

  ینیمات دیتعل

 2، اخالق و قرآن(ینی)د
2 

 ینیمات دیتعل

  0، اخالق وقرآن(ینی)د
2 

 1 0، زبان قرآن یعرب 1 2، زبان قرآن یعرب 1 1، زبان قرآن یعرب

 2 0 یفارس 2 2یفارس 2 1 یفارس یزبان و ادبیات فارس 2

 - -- 2 2زبان خارجی  2 1 یزبان خارج یخارجهای زبان 0

4 
   روس:خوشه د

 یمطالعات اجتماع

و  یای عمومیجغراف

 یشناساستان
 2   معاصریتار 2 یعلوم اجتماع 2

3 
 خوشه دروس:

 انسان و سالمت

 2 0یبدنتیترب 2 2 یبدنتیترب 2 1 یبدنتیترب

 2 سالمت و بهداشت 2 ستیط زیانسان و مح -- ----

 0 یدفاع یآمادگ    

6 
و  انسان خوشه دروس:

 یزندگای همهارت
---- -- 

     هنر -1) یدرس انتخاب

 ( ایرسانه سواد و تفكر -2
2 

ت خانواده و یریمد

 یسبک زندگ
2 

7 
 خوشه دروس:

 غیر فنیهای شایستگی

 2 اخالق حرفه ای 0 و كار آفرینی كارگاه نوآوری 2 الزامات محیط كار

-- -- 

نوین/ های كاربرد فناوری

 مدیریت تولید

 سازمان پژوهش و) انتخابی 

 ریزی آموزشی(برنامه

2 --- --- 

6 
 1دروس:خوشه 

 پایه های شایستگی

 )ریاضی، فیزیک و شیمی(

 2 درس پایه 4 درس پایه 4 درس پایه

2 

 خوشه دروس:

های فنی و شایستگی

 كارگاهی

 6 3كارگاه  6 0كارگاه  6 1كارگاه 

 6 6كارگاه  6 4كارگاه  6 2كارگاه 

 4 دانش فنی تخصصی ---- ---- 0 پایهدانش فنی 

 تجمیعی كارآموزی  ---- 4 درس مشترك گروه

 43 جمع 43 جمع 43 جمع

 ژه مدرسهیبرنامه و 13

 ینیمشتمل بر عنـاو  یمل یبرنامه درس 10-2ن و بند یادیسند تحول بن 3-3بند  رایاجبرای  ینه سازیزم

    ن معـاش حـالل  یو آموزش مهـارت تـام   پروژه محور یریادگینار(، یمانند: پژوهش و ارائه خالقانه )سم

 ساعت ( 133تا  33)ساالنه 

                                                                                                                                              
و عناوین كارگاره و درس مشترك گروه به تفكیک هر رشته باید به تصویب كمیسـیون   2و 6جدول دروس ردیف های  1

 كاردانش برسد  برنامه درسی و تربیتی و یا كمیته برنامه های درسی شاخه
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و كاردانش ایحرفهفنی و های دروس شاخه جدول  
 واحد/ ساعت مجموعه دروس ردیف

 42 دروس عمومی 1

 2 دروس غیرفنی 2

 6 فیزیک ،شیمی( دروس پایه فنی )ریاضی، 0

 61 دروس فنی 4

 123 جمع 

فنی و غیـر فنـی   های مجموع دروس شایستگیبرای  اكثر ساعت ارائه شدهساعت حد 76*

 باشد و كاردانش می ایحرفهفنی و های در شاخه

 

♦♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢



 

 

 ارزشیابیهای شاخص

 آموزش و پرورش نظام
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 1پرورشونظام آموزش یابیارزشهای شاخص

 20/7/7087خ یتار 8/8282/723ـ شماره ابالغ  20/77/7086خیتار 763 مصوب جلسه

 مقدمه

ل بـه اهـداف   یـ نبـرای   بـه وجـود آمـده و    یت مشخصیبا رسالت و مأمور یآموزشهای نظام

 رایدا یآموزشـ هـای  گـر نظـام  یز همچـون د یكشور ما ن پرورشوآموزشكنند  یتالش م ینیمع

هـای  تیـ فعالها و همه برنامه ید مبنایمعتبر با یاست كه به عنوان سندهای ف شدیاهداف تعر

 رد ین حوزه قرار گیا

است كه  ی، كنترل و رفع موانع و مشكالتیین اهداف مستلزم شناسایبه ا یابید دستیتردیب

منظـور  نیر خـود قـرار دهـد  بـد    یرا تحـت تـأخ   یآموزشـ های ندرایمطلوب ف رایممكن است اج

 ییت عملكرد، پاسـخگو یشفافی برا الزم راهای نهیو زمط رایش یابیارزشهای استفاده از سازوكار

 د ینمایفراهم م پرورشوآموزشزان تحقق اهداف و مقاصد یو اطالع از م یآموزشهای نظام

ــارت د ــه عب ــیآی یابیگــر ارزشــیب ــای هن ــا تصــم یم ــگمیســازد ت ــدركاران ران و دســتی ان

ن اسـاس  یدست آورند  بر ار بهین رسالت خطیانجام ا یاز چگونگ یر روشنیپرورش تصووآموزش

ا یمند مشخص و سپس با استفاده از الگو صورت نظامبه  یضرورت دارد ابتدا عناصر نظام آموزش

 ن كرد ییها را تعت آنیوضع یابیمناسب ارزشهای الگو

هـا،  از آن یكـ یارائه شـده اسـت كـه     یمتنوع و متفاوتهای كردی، رویآموزش یابیارزش برای

 یالگـو »كـرد،  ین رویـ مربـوط بـه ا   ین الگـو یتـر مشـخص بر نظـر متخصصـان و    یكرد مبتنیرو

در جهان  یآموزشهای ت نظامیفیك یابین مدل ارزشیترن الگو معروفیباشد  ایم« یاعتبارسنج

و « یدرونـ  یابیارزشـ »در دو مرحلـه   یمختلف نظام آموزشـ  عناصرهای است كه در آن شاخص

پـرورش  وآمـوزش هـای  نظـام « عوامـل »ا ن اساس ابتـد یشود؛ بر این میتدو« یرونیب یابیارزش»

 شود ین مییها تعآن« های شاخص»و « هامالك»مشخص و سپس 

                                                                                                                                              
 ،یک اسـتان یـ ست بـه تفك یبایم یابیبه تناسب موضوع و سطح ارزش یابیارزشهای ک از شاخصیاز هر یاطالعات موردن *

 ا خـارج از كشـور  یـ ت و داخـل  ی، جنسـ یلیه و رشته تحصـ یدوره، پا نوع مدرسه، ،یری، عشاییروستا ،یشهر ،ای منطقه

 ل شود یه و تحلیو تجز یجمع آور
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تاً مشخص یدهند و ماهیارائه م یت نظام آموزشیفیت و كیدر مورد كم یها اطالعاتشاخص

هـا دادن هشـدار بـه    گـر نقـش آن  یباشند  بـه عبـارت د  یم پرورشوآموزشت نظام یكننده وضع

ا یخاص و های نهیزم یبرخ ران در خصوص وجود مشكالت و موانع دریگمیسازان و تصممیتصم

 ها است نهیگر زمیمطلوب در دهای وجود روند

ن یكشند كه با تـدو یر میتصو صورت روشن بهرا به  یت نظام آموزشیوضع یها زمانشاخص

 یحاصل شـود؛ امـر   یآموزشت نظام یاز موقع یترشتر و درك درستیها، شناخت بآن یو بررس

آورد تـا  یاز را بـه وجـود مـ   یـ موردنهـای  الزم جهت انتخـاب برنامـه  های نهیكه به نوبه خود، زم

ن یـ رفع مشكالت، مشخص گـردد  ا برای  آن یآتهای مورد انتظار و برنامههای له اقدامیوسنیبد

بـرای   یآموزشـ های را نظامیدارد؛ ز یاتیح یتیاهم یت نظام آموزشیبهبود وضعبرای  ص،یتشخ

نـان حاصـل   یاز دارند تـا اطم یعمل ن یشتر و بهبود عملكرد خود به راهنمایب یرایو كا یاخربخش

 افت یبه مقصد مورد نظر دست خواهند  یت خوبیفیند كه با كینما

نـد و  رایداد، فدرونهـای  پرورش در بخـش ونظام آموزش یابیارزشهای ن شاخصیتریاساس

 باشد:یر میاد به شرح زدبرون

 درون داد -1

 نیروی انسانی -1-1

 یآموزان به كل كاركنان آموزشنسبت دانش -1-1-1

 به كل كاركنان ایحرفهو  یعلمط رایش نسبت كاركنان واجد -2-1-1

 میانگین سطح تحصیالت كاركنان -0-1-1

 میانگین سنوات خدمتی كاركنان -4-1-1

 ه كل كاركنانب ینسبت كاركنان آموزش -3-1-1

 ضمن خدمت ساالنه كاركنانهای میانگین ساعات آموزش -6-1-1

 یكاركنان آموزش یو واقع یب اشتغال ظاهریضر -7-1-1

 آموزدانش -2-1

 دبستانیدرصد پذیرش دوره پیش -1-2-1

 هاساله 6درصد پذیرش ظاهری و واقعی جمعیت  -2-1- 2

 درصد پوشش تحصیلی ظاهری و واقعی -0-2-1

آموزان دوره و كاردانش به كل دانش ایحرفهآموزان شاخه فنی و نسبت دانش -4-2-1

 متوسطه

 و كاردانش ایحرفهو  یفنهای در شاخه یلینه تحصیسهم هر زم -3-2-1
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 مختلطهای آموزان كالسدرصد دانش -6-2-1

 چند پایههای آموزان كالسدرصد دانش -7-2-1

 آموزانبه كل دانش یردولتیرس غآموزان مدانسبت دانش -6-2-1

 برنامه درسی -1- 3
 تحصیلیهای مواد درسی با اهداف دورههای میزان انطباق اهداف و سرفصل -1-0-1
 آموزاندانشهای ها و نیازبا ویژگی یو پرورش یآموزش یمیزان تناسب محتوا -2-0-1

 ائل جامعهبا نیازها و مس یو پرورش یآموزش یمیزان تناسب محتوا -0-0-1

 با زمان )ساعات( تعیین شده یو پرورش یآموزش یمیزان تناسب حجم محتوا -4-0-1

 یدرسهای شده به كل كتاب یف و بازنگریالتألدیجد یدرسهای نسبت كتاب -3-0-1

 به كل دروس یكمک آموزشهای رسانه راینسبت دروس دا -6-0-1

 آموزشی و پرورشیهای فضا -4-1

 نمازخانه به كل مدارس رایمدارس دانسبت  -1-4-1

 درسهای آموزان به كالسنسبت دانش -2-4-1

 درسهای كالس برداری ازضریب بهره -0-4-1

 نسبت مدارس دو نوبته به كل مدارس -4-4-1

 نسبت مدارس مقاوم در برابر حوادث غیر مترقبه به كل مدارس -3-4-1

 یورزشهای و فضا یتیترب –ینگفرههای اردوگاه یر بنایسرانه ز -6-4-1

به كل  یتیترب -یفرهنگهای و كانون یآموزدانشهای سرانسبت پژوهش -7-4-1

 آموزاندانش

 شگاه، كارگاه و كتابخانه مستقلیآزما رایدرصد مدارس دا -6-4-1

 نسبت مدارس استاندارد به كل مدارس -2-4-1

 امكانات وتجهیزات -1- 5

 مدارسهای كتابخانه موجود درای هسرانه كتاب -1-3-1

 آموزان به فناوری اطالعات و ارتباطاتنر  دسترسی كاركنان و دانش -2-3-1

 امكانات و وسایل ورزشی استاندارد به كل مدارس راینسبت مدارس دا -0-3-1

 امكانات بهداشتی استاندارد به كل مدارس راینسبت مدارس دا -4-3-1

 یآموزش یمدارس با محتوا یشگاهیو آزما یكارگاهل یزان تناسب وسایم -3-3-1

 بودجه و اعتبارات -6-1

 پرورش از بودجه عمومی به تفكیک جاری و عمرانیوسهم بودجه آموزش -1-6-1

 (G.D.Pپرورش از كل تولید ناخالص داخلی )وآموزشهای سهم هزینه -2-6-1
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دوره  یلیشاخه تحصتحصیلی و های به تفكیک دوره یآموزسرانه دانش -0-6-1

 متوسطه

 پرورشوسهم اعتبارات غیرپرسنلی از كل اعتبارات آموزش -4-6-1

 پرورشواز كل بودجه آموزش یپرورشهای تیسهم اعتبارات فعال -3-6-1

 پرورشونسبت اعتبارات پژوهشی به كل اعتبارات آموزش -6-6-1

 پرورشوموزشسهم اعتبارات آموزش كاركنان از كل اعتبارات آ -7-6-1

حاصل از منابع غیردولتی به كل اعتبارات دولتی های نسبت درآمد -6-6-1

 پرورشوآموزش

سهم اعتبارات جاری آموزش و پرورش عمومی از كل بودجه جاری  -2-6-1

 پرورشوآموزش

 معیشت و رفاه كاركنان -7-1

ن حقوق و یگانیپرورش به مونسبت میانگین حقوق ماهانه كاركنان آموزش -1-7-1

 كاركنان دولت مزایای سایر

های پرورش به قیمتوتغییرات میانگین حقوق و مزایای ماهانه كاركنان آموزش -2-7-1

 جاری و خابت

و  یالت و خدمات رفاهیاز تسه پرورشوآموزشكاركنان  یمندزان بهرهیم -0-7-1

 یحیتفر

 ندرایف -2

 مدیریت -1-2

ها و مدیران با خط مشیهای ها و فعالیتق برنامهمیزان هماهنگی و انطبا -1-1-2

 كالنهای سیاست

ران در انتخاب و انتصاب یاحراز مدط رایش به ضوابط مربوط به یبندیزان پایم -2-1-2

 آنان

 ت مدیران در ایجاد زمینه بروز خالقیت و نوآوری در كاركنانیمیزان موفق -0-1-2

 لیا و مراجعان از مدیراناو ،آموزانمیزان رضایت دانش -4-1-2

 میزان رضایت شغلی كاركنان -3-1-2

 نظارت و ارزشیابی موخر و مستمر عملكرد كاركنان میزان موفقیت مدیران در -6-1-2

 میزان پاسخگویی مدیران به مخاطبان -7-1-2

 هان، مقررات و دستورالعملیبا قوان یرایزان انطباق امور اجیم -6-1-2

 و آموزشی یادارهای روابط انسانی در محیط میزان حاكمیت -2-1-2
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 آموزشی و پرورشیهای ها و فعالیتبرنامه -2-2

های با اهداف دوره یو پرورش یآموزشهای ها و فعالیتمیزان انطباق برنامه -1-2-2

 تحصیلی

 ت به آموزش و توسعه معارف قرآنییریمیزان اهتمام مد -2-2-2

 آموزاناجتماعی دانشهای ت به رفع آسیبمیزان اهتمام مدیری -0-2-2

متناسب در های اطالعات، ابزارها و روش یزان استفاده معلمان از فناوریم -4-2-2

 یریادگی -یاددهیند رایف

میزان اهتمام مدیریت مدارس به برگزاری نماز جماعت و مراسم مذهبی و  -3-2-2

 یصبحگاه

 آموزانواقعی دانشهای ارس به نیازمدهای میزان پاسخگویی كتابخانه -6-2-2

 یشناختو روانای هآموزان استفاده كننده از خدمات مشاوردرصد دانش -7-2-2

 آموزانمیزان اهتمام مدارس به تامین سالمت جسمی و بهداشت روانی دانش -6-2-2

 رایو اج یآموزان در طراحا و دانشینظران، كاركنان، اولزان مشاركت صاحبیم -2-2-2

 هاتیها و فعالبرنامه

 پژوهشیهای ها و فعالیتبرنامه -3-2

 پرورشونسبت كاركنان پژوهنده به كل كاركنان آموزش -1-0-2

سازی و پژوهشی در سطوح مختلف تصمیمهای میزان كاربست یافته -2-0-2

 گیریتصمیم

 آموزانآموزان پژوهنده به كل دانشنسبت دانش -0-0-2

نشریات معتبر داخلی و خارجی به كل  الت منتشر شده درنسبت مقا -4-0-2

 پرورشوانجام شده در آموزشهای پژوهش

 كاركنان به كل كاركنان ترجمه ایتالیفی و های نسبت كتاب -3-0-2

 آموزان و كاركناندرصد اختراعات و ابتكارات خبت شده دانش -6-0-2

 برون داد -3

 ایبرون داد واسطه -1-3

 یدرون یرایب كایضر -1-1-0

 آموزاننر  قبولی دانش -2-1-0

 آموزاندانش ینر  ارتقا -0-1-0

 آموزاننر  تكرار پایه دانش -4-1-0

 آموزاننر  ترك تحصیل دانش -3-1-0
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 آموزانالتحصیلی دانشنر  فارغ -6-1-0

 آموزاننر  ماندگاری دانش -7-1-0

 آموزاننر  گذر دانش -6-1-0

 نر  اتالف -2-1-0

 14-11/17-6/10-13سنیهای نر  باسوادی گروه -13-1-0

 آموختگانل دانشین طول تحصیانگیم -11-1-0

 برون داد نهایی -2-3

 آموختگان به اهداف اعتقادی:میزان دستیابی دانش - 1-2-0

 خود و خدای خویش آموختگان ازمیزان شناخت دانش -1-1-2-0

 جوییاز روحیه حقیقتآموختگان میزان برخورداری دانش -2-1-2-0

 بر یمبتن ینش الهیآموختگان به مبانی اسالم و بایمان دانش میزان اعتقاد و -0-1-2-0

قانون  10و12ن )ع( با توجه به اصول یامبر)ص( و ائمه معصومیم، سنت پیقرآن كر

 ینیدهای تیو اقل یدر مورد مذاهب اسالم یاساس

حاكمیت مطلق خداوند بر جهان و انسان و آموختگان به میزان پذیرش دانش -4-1-2-0

 اعمال این حاكمیت بر جامعه، بر اساس اصل والیت فقیه

 :آموختگان به اهداف اخالقیمیزان دستیابی دانش -0 -2-2

آموختگان از فضائل و مكارم اخالقی بر اساس ایمان میزان برخورداری دانش -0 -1-2-2

 به خدا و تقوای اسالمی

 آموختگان به احكام و آداب اسالمیالتزام عملی دانشمیزان  -2-2-2-0

 آموختگان از اعتماد به نفس و استقالل شخصیتمیزان برخورداری دانش -2-2-0 -0

 آموختگان از كرامت اخالقی و عزت نفسمیزان برخورداری دانش -4-2-2-0

تی آموختگان از عواطف متعادل انسانی و همزیسمیزان برخورداری دانش -3-2-2-0

 آمیزمسالمت

 آموختگان در روابط فردی و اجتماعیمیزان رعایت نظم و انضباط دانش -0 -6-2-2

 آموختگان از بیكارگی، بطالت و مشاغل كاذبمیزان پرهیز دانش -0 -2-2 -7

 ندهید به آیه امیآموختگان از روحدانش یزان برخورداریم -0 -2-2 -6

 به اهداف علمی آموزشی:آموختگان میزان دستیابی دانش -0 -0-2

آموختگان از روحیه تحقیق، تفكر ،تعقل، تعمق، نقد میزان برخورداری دانش -1-0-2-0

 و ابتكار 

 آموختگان از روحیه تعلیم و تعلم و تربیت مستمرمیزان برخورداری دانش -2-0-2-0
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تالی افراد درجهت اعهای میزان اهتمام به شناخت، پرورش و هدایت استعداد -0-0-2-0

 فرد و جامعه

آموختگان از اسرار جهان آفرینش و قوانین طبیعت به میزان شناخت دانش -4-0-2-0

 عنوان آیات الهی

 آموختگان با زبان و خط فارسیمیزان آشنایی دانش -0-2-0 -3

آموختگان با زبان عربی به منظور آشنایی با قرآن و میزان آشنایی دانش -0-2-0 -6

 معارف اسالمی

 موردنیاز فرد و جامعههای میزان توسعه علوم و فنون و مهارت -0-2-0 -7

 آموختگان به مطالعه و كتابخوانیمندی دانشمیزان عالقه -6-0-2-0

 گروهیهای فعالیت آموختگان درمیزان مشاركت و همكاری دانش -2-0-2-0

 آموختگان به اهداف فرهنگی هنری:میزان دستیابی دانش -4-2-0

 آموختگانمختلف هنری دانشهای میزان شكوفایی ذوق و استعداد -1-4-2-0

جهان آفرینش به عنوان مظاهر های آموختگان با زیباییمیزان آشنایی دانش -2-4-2-0

 و جمال الهی

 اسالمی، ملی و جهانی مناسبهای آموختگان با هنرمیزان آشنایی دانش -4-2-0 -0

 گان به حفظ میراث فرهنگی هنری و تاریخیآموختمیزان التزام دانش -4-2-0 -4

آموختگان با فرهنگ و آداب و سنن مطلوب جامعه میزان آشنایی دانش -3-4-2-0

 اسالمی ایران

 آموختگان از رسوم منحط و خرافیمیزان احتراز دانش -6-4-2-0

 آموختگان با تاری  و فرهنگ و تمدن اسالم، ایران ومیزان آشنایی دانش -4-2-0 -7

 فرهنگ معاصر ان با تاكید برجه

 آموختگان به اهداف اجتماعی:میزان دستیابی دانش -0 -3-2

آموختگان از روحیه پاسداری از قداست و روابط میزان برخورداری دانش -1-3-2-0

 خانواده بر پایه حقوق و اخالق اسالمی

 اری از آنآموختگان به محقق كردن قسط اسالمی و پاسدمیزان اهتمام دانش -2-3-2-0

 آموختگان از روحیه برادری و تعاون اسالمی ومیزان برخورداری دانش -0-3-2-0

 همبستگی ملی و فرهنگی

 آموختگان به انجام فریضه امر به معرف و نهی از منكرمیزان اهتمام دانش -4-3-2-0

 آموختگان به قانون و التزام به رعایت آنمیزان ادای احترام دانش -3-3-2-0
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پذیری و مشاركت در آموختگان از روحیه مسئولیتمیزان برخورداری دانش -6-3-2-0

 دینی، فرهنگی و اجتماعیهای فعالیت

 آموختگان از روحیه تولی و تبریمیزان برخورداری دانش -7-3-2-0

آموختگان از روحیه گذشت، فداكاری و ایثار در میزان برخورداری دانش -6-3-2-0

 روابط اجتماعی

دیگران در  رایآموختگان از سعه صدر و تحمل آمیزان برخورداری دانش -2-3-2-0

 هابرخورد اندیشه

آموختگان به شخصیت افراد و مراعات حقوق مادی میزان ادای احترام دانش -13-3-2-0

 و معنوی آنان

 ءآموختگان در برابر تبلیغات سومیزان مقاومت دانش -11-3-2-0

 یاجتماع یه سازگاریآموختگان از روحدانش یزان برخورداریم -12-3-2-0

 آموختگان به اهداف زیستی:میزان دستیابی دانش -0 -6-2

 آموختگانمیزان سالمت جسمی و بهداشت روانی دانش -1-6-2-0

 آموختگانمیزان رعایت بهداشت عمومی و حفظ محیط زیست توسط دانش -2-6-2-0

ز روحیه توجه به تربیت بدنی به عنوان آموختگان امیزان برخورداری دانش -0-6-2-0

 زمینه رشد معنوی انسان

 آموختگان به اهداف سیاسی:میزان دستیابی دانش -0 -7-2

آموختگان از بینش سیاسی مبتنی بر اصل والیت میزان برخورداری دانش -0 -1-7-2

 مشاركت آگاهانه در سرنوشت سیاسی كشوربرای  فقیه

حضرت امام  یاسیو س ینیدهای شهیآموختگان از انددانش یزان آگاهیم -0 -2-7-2

 )ره( ینیخم

 آموختگان از اتحاد اسالمی بین مسلمانانمیزان حمایت دانش -0 -0-7-2

طلبان، عدالتخواهان، مظلومان و آموختگان از حقمیزان حمایت دانش -0 -4-7-2

 مستضعفان جهان

یه مبارزه با مستكبران، آموختگان از روحمیزان برخورداری دانش -0 -3-7-2

 اسالمیهای استثمارگران و ستمكاران بر اساس ارزش

آموختگان از روحیه پاسداری از استقالل همه جانبه میزان برخورداری دانش -0 -6-7-2

 كشور

آموختگان از روحیه نفی هرگونه ستمگری، میزان برخورداری دانش -0 -7-7-2

 پذیریگری و سلطهكشی، سلطهستم



    610وپرورش   های ارزشیابی نظام آموزششاخص

 

 حفظ كیان اسالم آموختگان از روحیه سلحشوری ومیزان برخورداری دانش -0 -6-7-2

خصوص هجهان ب آموختگان از مسائل سیاسی ایران ومیزان شناخت دانش -0 -2-7-2

 ملل محروم ممالک اسالمی و

 استعمار و استكبار جهانی وهای آموختگان از ترفندمیزان شناخت دانش -0 -13-7-2

 با آن ضرورت مبارزه

 یآموختگان به كشور و انقالب اسالمو افتخار دانش یمندزان عالقهیم -0 -11-7-2

 آموختگان به اهداف اقتصادی:میزان دستیابی دانش - 6-2-0

آموختگان به رشد اقتصادی به عنوان میزان اهمیت قائل شدن دانش -0 -1-6-2

 رسیدن به رشد و توسعه اجتماعیبرای  ایوسیله

 آموختگان از ارزش و قداست كار و معاش حاللمیزان شناخت دانش -0 -2-6-2

 آموختگان از حرف و مشاغل مولدمیزان شناخت دانش -0 -0-6-2

ورود به برای  آموختگانكسب شده دانشهای میزان آمادگی و مهارت -0 -4-6-2

 مشاغل مولد

ی، قناعت و پرهیز از آموختگان از روحیه ساده زیستمیزان برخورداری دانش -0 -3-6-2

 یرایگزدگی و تجملهرگونه اسراف و مصرف

 آموختگان از روحیه انفاق و دستگیری محرومانمیزان برخورداری دانش -0 -6-6-2

 آموختگان از روحیه عمل به احكام اقتصادی اسالممیزان برخورداری دانش -0 -7-6-2

كشی اقتصادی و مبارزه با بهرهآموختگان از روحیه میزان برخورداری دانش -0 -6-6-2

 مشاغل خالف مصالح جامعه اسالمی

صحیح های آموختگان از منابع اقتصادی كشور و شیوهمیزان شناخت دانش -0 -2-6-2

 هااستفاده از آن

آموختگان از روحیه حراست از اموال عمومی و میزان برخورداری دانش -0 -13-6-2

 خروت ملی

 یكارآموختگان از وجداندانش یارزان برخوردیم -0 -11-6-2

 الزامات

ـ یپرورش باونظام آموزش یابیكه ارزشنیت به ایبا عنا انجـام   یرونـ یو ب ید در دو سطح درون

ر یـ ن مجموعـه بـه شـرح ز   یـ اهای مناسب آن بر اساس شاخصهای شود، ضرورت دارد سازوكار

 فراهم گردد 
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 پرورش موظف است:والف(وزارت آموزش

الزم را، حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از ابالغ  یرایاجهای نامه و دستورالعملینیآ -1

 د یه نماین مصوبه، تهیا

 یو اطالع رسان یفرهنگ سازبرای  الزمهای و اقدام یانسان یرویبرنامه آموزش ن -2

 و اجرا كند  ینیبشیمناسب را پ

 د ین نماین مصوبه تامیمطلوب ا یرااجبرای  از رایالت مورد نیمنابع، اعتبارات و تسه -0

 یعالرایرخانه شویدو ساله به دب یزمانهای را در دوره یدرون یابیگزارش ارزش -4

 ه كند پرورش ارائوآموزش

 یعالرایرخانه شویرا با دب یهمكارنهایت  ازیها و اطالعات مورد نه دادهئدر ارا -3

 پرورش به عمل آورد وآموزش

 پرورش موظف است:وآموزش یعالایررخانه شویب(دب

 یابیها و ارزشاخص یابین مصوبه نسبت به اعتباریا رایپس از گذشت دو سال از اج -1

پرورش وآموزش یعالرایج حاصله را به شویآن اقدام نموده و نتا رایاز روند و نحوه اج

 د یگزارش نما

ن یاهای شاخص یبر مبناپرورش وعملكرد نظام آموزش یابیارزش از یگزارش جامع -2

 ه كند ئپرورش اراوآموزش یعالرایه و به شویسه ساله ته یزمانهای مصوبه در دوره

 د ین نمایتأم یابیارزش رایها و اجشاخص یابیاعتباربرای  منابع و اعتبارات الزم را -0

♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦
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 آنهای استاندارد ارزشیابی نظام آموزش و پرورش وهای نشانگر
 7/77/7022تاریخ 22867/723ـ شماره ابالغ  70/7/7022 خیتار886مصوب جلسه

 ماده واحده:

پـرورش و نقـش تاخیرگـذار آن در    ودر نظام آموزش یابیت و ضرورت ارزشیبا عنایت به اهم

 پرورش موظف است:وت، وزارت آموزشیتربو میند تعلرایارتقا و تضمین كیفیت ف
، 763پرورش، مصوب جلسه ونظام آموزش یابیارزشهای الف( براساس شاخص

و چهل »های ها و استاندارپرورش، با اولویت شاخصوآموزشعالیرایشو 20/11/66 یتار

مند، با طراحی صورت مستمر و نظامپرورش را بهوپیوست، نظام آموزش« گانهسه

 ند:ر ارزشیابی كیالزم و رعایت موارد زهای وكارساختارها و ساز

های افتهی، یاز مفاد اسناد باالدست یریگمصوب را با بهرههای ر شاخصیاستــاندارد سا. 1

ساله، تدوین و پیشنهاد زمانی پنجهای دورهبرای  ،یقیو مطالعات تطب یپژوهش یعلم

توسعه و منابع های ون برنامهیسیب در كمیو تصو ین استــانداردها پس از بررسینماید  ا

اجرا ابالغ خواهد برای  پرورشور آموزشیوز یپرورش، با امضاوآموزش یعالرایشو ینانسا

 شد 

آموزش منابع انسانی، اصالح فرهنگ و برای  كارآمد و اخربخش راهای برنامه. 2

نوین های گیری از فناوریارزشیابی با بهرههای مند استــانداردرفتارسازمانی و اشاعه نظام

ساله، زمانی پنجمصوب در دوره های دستیابی به استــانداردبرای  كرده و تدوین و اجرا

 تدابیر الزم را اتخاذ نماید 

بایسته  رایاجبرای  منابع مالی و انسانی و نیز تسهیالت و امكانات موردنیاز را. 3

 ساالنه خود منظور نماید های ها و استــانداردها، تأمین و در برنامهشاخص

مصوب، به های ها و استــانداردعملكرد خود را براساس شاخص یلیتحل یبایارزش. 4

دن به وضع مطلوب، هر سال به یها و رسارتقای شاخصبرای  پیشنهادیهای همراه برنامه

 پرورش گزارش كند وآموزش یعالرایشو

های روش ، الزم است با استفاده از43الی 31شمارههای بودن شاخصیفیك باتوجه به. 5

ن، نظام آ براساس و مربوط را طراحیهای شاخص متناسب باهای ابزار ،ی مناسبعلم

 است یهی  بدپرورش، گزارش كندوعالی آموزشرایپرورش را ارزشیابی و به شووآموزش
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در ی ابیارزشبرای  قضاوت پایه محسوب شده و مبنایعنوان  سال اول به یابشیارز نتیجه

  گرفتخواهد ی قرار بعدهای سال

ی این مصوبه را )با تاكید بر تعیین مرجع ارزشیابی، مدل اجرا و رایاجهای دستورالعمل. 6

عملیاتی و تعیین محدوده های سنجش كارآمد، برنامههای ارزشیابی، ابزارهای شیوه

 زمانی( ظرف مدت سه ماه، تدوین و ابالغ نماید 

 وظف است:عالی آموزش و پرورش م رایرخانه شویدب ب(

پرورش، با استفاده از وعملكرد ساالنه وزارت آموزشهای ضمن تحلیل و بررسی گزارش. 1

های مصوب و برنامههای ظرفیت و امكانات درون و برون سازمانی و براساس استــاندارد

پرورش را به  و ارزشیابی نظام آموزش بار گزارش جامعی ازسال یک هر سه عملیاتی،

 پرورش ارائه دهد  و آموزش یعالرایشو

پرورش )موضوع بند وارزشیابی نظام آموزشهای ند بررسی و تصویب استــانداردرایف. 2

 پرورش گزارش كند وعالی آموزشرایماده یک( را به شو ب
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 هاساله 6. درصد پذیرش ظاهری و واقعی جمعیت 1شاخص 

ی
ژگ
 وی
ت و
صا
شخ
م

ی 
ها

ص
اخ
ش

 

 تعـریف

ط رایشـ  م واجـد یالتعلـ افراد واجـب  : این شاخص بیانگر درصدی ازیپذیرش ظاهر

خبـت نـام    ییاولـین بـار در پایـه اول ابتـدا    بـرای   است كه با توجه به سن قـانونی 

 اند كرده

است كه در پایـه اول  های سال 6ن شاخص بیانگر درصد جمعیت ی: ایپذیرش واقع

 اند خبت نام كرده ییابتدا

 تـفـسیر

باال بودن این شاخص مطلوب است و نشان دهنده میزان ظرفیـت   :یپذیرش ظاهر

پذیرش و خبت نام كودكانی است كه در سن قـانونی  برای  نظام آموزشی یو آمادگ

 ورود به مدرسه قرار دارند 

تر شدن شاخص به صد نشـان دهنـده مطلوبیـت آن اسـت      کی: نزدیپذیرش واقع

قابـل محاسـبه    ییروسـتا  و یت و منـاطق شـهر  یک جنسین دو شاخص به تفكیا

 است 

 روش محاسبه

 منهـای آمـوزان پایـه اول ابتـدایی،    : از تقسیم مجموع دانشیدرصد پذیرش ظاهر

همان سال، ضرب در های ساله 6بر جمعیت  مردودین مشغول به تحصیل آن پایه،

 شود می صد حاصل

برجمعیـت   آموزان پایه اول شش سـاله : از تقسیم تعداد دانشیدرصد پذیرش واقع

  آید شش ساله همان سال، ضرب در صد به دست می

 

 درصد واحد سنجش

 سال تحصیلی )ساالنه( سنجشزمانیدوره

 استــاندارد
 واقعی ظاهری

132% 3/22% 

 

 مردودین مشغول به تحصیل آن پایه                     

 آموزان پایه اول ابتداییدانش -                        

 درصد پذیرش ظاهری پایه اول=  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ×  111

 ساله همان سال 6جمعیت                                         

 آموزان پایه اول شش سالهتعدا دانش                    

 پذیرش ظاهری پایه اولدرصد =  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ×  111

 ساله همان سال 6جمعیت                                         
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 درصد پذیرش دوره پیش دبستانی .2اخص ش

ی
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 وی
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 تعـریف

سـاله خبـت نـام شـده در مراكـز پـیش        3و 4این شاخص بیانگر درصـد كودكـان   

 دبستانی است 

قبـل   ،را هسـال  3 و 4 یكه كودكان گروه سن ای دوره دو ساله دوره پیش دبستانی:

  دهدیقرار م خود یتیتربهای تحت پوشش برنامهاز ورود به دوره دبستان، 

 تـفـسیر

ور را نشـان دهنـده وجـود زمینـه حضـ     یـ بودن این شاخص مطلوب است، ز بیشتر

التعلیم در مدرسه است  این شاخص به تفكیـک جنسـیت،   مطمئن مؤخر افراد الزم

 ساله، قابل محاسبه است  3و 4روستایی، مناطق دو زبانه، تک زبانه و -شهری

 

 

 روش محاسبه

این شاخص از تقسیم تعداد كودكان خبت نام شده در دوره پیش دبستانی بـر كـل   

  آید صد به دست میساله همان سال، ضرب در 3و4جمعیت 

 

 درصد واحد سنجش

 )ساالنه(یلیسال تحص دوره زمانی سنجش

 استـاندارد
 پنج ساله چهارساله

33 % 63 % 

 

 نام شده در دوره تعداد كودكان ثبت                    

 دبستانیپیش                                  

 دبستانیدوره پیشدرصد پذیرش =  ــــــــــــــــــــــــــــــــ×  111

 ساله 5یا  4جمعیت                                
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 درصد پوشش تحصیلی ظاهری و واقعی .3شاخص 

ی
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ت و
صا
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ش

 

 

 تعـریف

 اسـت كـه در سـن    یآمـوز ت دانـش یـ ظاهری: بیانگر درصد پـذیرش جمع  پوشش

 ل هستند یمختلف تحصیلی مشغول به تحصهای متعارف در دوره

مشغول بـه تحصـیل   ط رایش التعلیم واجدواقعی: بیانگر درصد جمعیت الزم پوشش

 مختلف تحصیلی همان سال است های در دوره

 

 تـفـسیر

: باال بودن این شاخص مطلوب است و نشان دهنده میزان ظرفیـت  یظاهر پوشش

نام كودكانی است كه در سـن قـانونی   پذیرش و خبتبرای  آموزشینظام  یو آمادگ

 ورود به مدرسه قرار دارند 

تر باشد نشان دهنـده مطلوبیـت   : هرچه میزان شاخص به صد نزدیکیواقع پوشش

تحصـیلی قابـل محاسـبه    های ت و دورهیآن است  این دو شاخص به تفكیک جنس

 است 

 

 

 

 روش محاسبه

 یلیآمـوزان دوره تحصـ  شاخص از تقسیم تعـداد دانـش   نی: ایظاهر پوششدرصد 

دسـت  ضـرب درصـد بـه    مورد نظر، برتعداد جمعیت در سن متعـارف همـان دوره،  

نیـز   133آید كه ممكن است به دلیل وجود تكرار پایه و وقفه تحصیلی، از عدد می

 تجاوز كند 

دوره  آمـوزانی كـه در آن  ن شاخص از تقسیم تعـداد دانـش  ی: ایواقع پوششدرصد 

انـد و در سـن متعـارف همـان دوره تحصـیلی قـرار دارنـد،        نام كردهتحصیلی خبت

 شود برتعداد جمعیت در سن متعارف همان دوره، ضرب در صد حاصل می

 
        

 درصد واحد سنجش

 سال تحصیلی )ساالنه( سنجشزمانیدوره

 استــاندارد

دوره متوسطه  دوره متوسطه اول دوره ابتدایی

 ومد

 هاكل دوره

(ظاهری: 1 %26 (ظاهری:1 %27(ظاهری: 1 %132(ظاهری: 1

23% 

 %23(واقعی: 2 %23(واقعی: 2 %23(واقعی: 2 %3/22(واقعی:2

 آموزان دوره تحصیلی مورد نظرتعدا دانش              

 درصد پوشش تحصیلی ظاهری=  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ×  111

 تعداد جمعیت در سن متعارف همان دوره                

 فآموزان در سن متعارتعداد دانش                    

 دوره تحصیلی مورد نظر                           

 درصد پوشش تحصیلی واقعی=  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ×  111

 جمعیت در سن متعارف همان دوره                    
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 ر )حداكثر تراكم در كالس درس(یدرس داهای آموزان به كالسنسبت دانش .4شاخص 
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 تعـریف

بـه اِزای یـک كـالس درس )دایـر( در یـک       آموزاندانش این شاخص بیانگر تعداد

 واحد آموزشی است 

، آموزان در مكـان مشـخص  از دانش یكه در آن گروه یكالس كالس درس )دایر(:

در زمـان    ( ار و یحضور مـدرس )اسـتاد، معلـم، آموزشـ     و مدون یبرنامه آموزش با

  رندیگین، تحت آموزش واحد قرار میمع

 

 تـفـسیر

هـا آگـاه شـد     توان از وضعیت تراكم كـالس یسه این شاخص و استــاندارد مربوط میبا مقا

تواند تصویر بهتری را ارائه كند  البته این شاخص به همراه دامنه تغییرات و واریانس آن می

گیری مطلـوب  تعامل با معلم و بهرهبرای  یبیشترآموزان فرصت در كالس استاندارد، دانش

اصـلی  هـای  كه شاخص مـذكور یكـی از ابـزار   خواهند داشت  ضمن ایناز فناوری آموزشی 

زان تخصیص منابع مـالی و انسـانی و بـه طـوركلی مـدیریت      یتعیین نوع فضای آموزشی، م

مهـارتی و در   -تحصیلی، نظـری های تفكیک دورهنه منابع در نظام آموزشی است كه بهیبه

 ل محاسبه است متوسط و روستاها قابهای سه طیف كالن شهرها، شهر

روش 

 محاسبه
 

كم
ترا
ر 
كث
دا
ح

 

درس هـای  به كل كالس یآموزان واحد آموزشاین شاخص از تقسیم مجموع دانش

 آید دایر به دست می

رد
دا
ـان
تـ
اس

 

درس دایـر هـر   های آموزان به كل كالساین شاخص از تقسیم مجموع دانش       

 1آید یدست مآموزشی ضرب در استــاندارد به واحد

 آموز و تعداد كالس(نفر)تعداد دانش واحدسنجش

 سال تحصیلی )ساالنه( سنجشزمانیدوره

 حداكثر مطلوب
دوره متوسطه  ابتداییدوره

 اول

ها هنرستان دوره متوسطه دوم

 (ی)مهارت

 هاكل دوره

 استــاندارد*
 نفر 22 نفر 16 نفر 26 نفر 26 نفر 26

 نفر 23 2فرن13 نفر 22 نفر 22 نفر 23

                                                                                                                                              
هـای  باشد، نشان دهنده استاندارد بودن كالس درس و عـدد « 1» یچه پس از محاسبه، عدد به دست آمده مساوچنان( 1

 زان فاصله از استاندارد موردنظر است ینشان دهنده م «1»شتر از یكمتر و ب
اندارد دروس ای، تراكم كالس درس متناسـب بـا اسـت   فنی و حرفههای ( در زمان ارائه دروس نظری در مدارس و رشته 2

 نظری دوره متوسطه دوم خواهد بود 

 آموزان واحد آموزشی مورد نظرمجموع دانش        

 های درسآموزان به كالسدانش نسبت=  ـــــــــــــــــــــــــــــ×  111

 های درس دایر همان واحد آموزشیتعداد كالس         

 آموزان واحد آموزشی مورد نظرمجموع دانش            

 درصد پذیرش ظاهری پایه اول=  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ×  111

 های درس دایر همان واحد آموزشیتعداد كالس× استاندارد       
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طی رایتعیین شده، تحـت هـر شـ   « تراكمحداكثر »از  بیشتردرس با تعداد  تشكیل كالس*

تغییر، از سطح پایین یا باالی استــاندارد و حركـت بـه   كاهش دامنه برای  ممنوع است و تالش

 ن استـــاندارد یـ اصلی ارزیابی عملكرد استان در خصوص اهای سمت استــاندارد، یكی از مالك

 خواهد بود 

آموز بازمانده از تحصیل وجـود  طی نباید دانشراییک از مناطق و تحت هیچ ش( در هیچ1تبصره

معمـول، از  های جمعیت و روستایی، روشكه در مناطق كمداشته باشد؛ لذا در صورتی

آموزشـی  هـای  تـرین محـل و مكـان   آموزان به نزدیکها، اعزام دانشقبیل ادغام كالس

درس بـا كمتـر از حـداقل تـراكم      گو نباشد، تشـكیل كـالس  ر آن پاس یظاهمجوار و ن

 ریزی استان، بالمانع است برنامه رایتعیین شده، با نظر شو

تـا   14( دامنه این استــاندارد در مناطق و مدارس خاص، اسـتثنائاً در دوره ابتـدایی از   2تبصره

 18تـا   12ها از در هنرستانو  28 تا 16و در دوره متوسطه اول و متوسطه دوم از  26

آمـوزان در  طی تراكم دانشرایقابل تغییر خواهد بود، ولی در هر صورت و تحت هیچ ش

 شده تجاوز كند كالس درس نباید از حداكثر تعیین 

هـای  شهر  2، كالن شهرها 1: »آموزی هر استان در سه سطح( میانگین تراكم دانش3تبصره

جـدا از یكـدیگر تعیـین و محاسـبه     « روستاها وت یجمعكمهای شهر  3و متوسط

د به نحـوی عمـل شـود كـه میـانگین      ین شاخص باین در محاسبه ارایخواهد شد؛ بناب

 یک از سطوح تعیین شده بر دیگری تاخیر نداشته باشد هیچ

ـ دا كالس درس= آموز دانش»این شاخص به صورت تركیبـی   (4تبصره : در سـه سـطح  « ری

بـه   «روسـتاها ت و یجمعكمهای شهر  0متوسط وهای شهر  2،كالن شهرها 1»

بـرای   ژهی، به ون شاخصیدر محاسبه ا نرای؛ بنابشدمحاسبه خواهد صورت جدا از هم 

شده  نییاز سطوح تع کیچیكه ه عمل شود ینحود بهیبا، ین منابع انسانیجذب و تأم

هـای  شـهر  ؛ بـه ایـن معنـی كـه در منـاطق روسـتایی و      نداشته باشـد  ریتاخ یگرید بر

آمـوزان بـه كاركنـان    نسبت دانـش »جمعیت، به جای محاسبه صرف شاخص كم

، با احتساب حـداقل تـراكم   «نسبت كالس درس دایر به معلم»، شاخص «آموزشی

 مطلوب، مبنای محاسبه خواهد بود
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 آموزان به كل كاركنان آموزشینسبت دانش .5شاخص 
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 تعـریف

 آموزشی است آموزان به ازای هر یک از كاركنانبیانگر تعداد دانش این شاخص

، یرایـ ، اجیر، معاونـان آموزشـ  یكاركنان آموزشی: همه كاركنان رسمی، اعم از مـد 

شگاه و كارگاه، سرپرست بخـش و كتابـدار كـه    یآزما ی، معلم، متصدیو فناور یفن

 مشغول خدمت هستند  یآموزشهای در مدارس و واحد

، یی)ابتـدا  یلیتحصـ هـای  از دوره یكیدر  یعالموز: فردی كه قبل از آموزشآدانش

 ل اشتغال داشته باشد یمتوسطه اول، متوسطه دوم( به تحص

 تـفـسیر

كمتر بودن این شاخص مطلوب است، زیـرا هـر یـک از كاركنـان آموزشـی زمـان       

زان با مقایسه ریآموزان خواهند داشت  برنامهتعامل با تک تک دانشبرای  یبیشتر

رسـیدن  بـرای   ریزی الزم راتوانند برنامهمربوط، میهای این شاخص با استــاندارد

تحصـیلی،  هـای  این شاخص به استاندارد، انجام دهند  این شاخص به تفكیک دوره

 جنسیت، شهری و روستایی و سطوح تحصیلی قابل محاسبه است 

 

 روش محاسبه

 آموزان بر تعداد كل كاركنان آموزشینشاین شاخص از تقسیم مجموع دا

 آید ) به تفكیک( به دست می

 آموزان و تعداد كاركنان آموزشی(نفر)تعداد دانش واحد سنجش

 تحصیلی )ساالنه(سال سنجشزمانیدوره

 استــاندارد

دوره متوسطه  دوره ابتدایی

 اول

دوره متوسطه 

 دوم

 هاكل دوره

 نفر16 نفر17 نفر16 نفر23

 

 تعداد دانش آموزان دوره تحصیلی            

 مورد نظر                                

 نسبت دانش آموزان به كاركنان آموزشی=  ـــــــــــــــــــــــــــ

 تعداد كاركنان آموزشی شاغل در          

 همان دوره تحصیلی                            
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 آموزان دوره متوسطهوكاردانش به كل دانش ایحرفهآموزان شاخه فنی و نسبت دانش .6شاخص 

ی
ژگ
 وی
ت و
صا
شخ
م

ی 
ها

ص
اخ
ش

 

 

 تعـریف

فنـی  های ها/ رشتهدوم و سوم شاخههای هیآموزان پااین شاخص بیانگر سهم دانش

 وره متوسـطه اسـت   دوم و سوم دهای هیآموزان پاو كاردانش از كل دانش ایحرفه

ساختار دوره آموزش متوسطه اسـت كـه آن را بـه سـه      یشاخه تحصیلی جزء اصل

 كند یم میو كاردانش تقس ایحرفه و ی، فنیشاخه نظر

 تـفـسیر

ک بودن این شاخص بـه اسـتاندارد مـوردنظر نشـان دهنـده توزیـع متناسـب        ینزد

القـه، اسـتعداد آنـان و    دوره متوسطه بـا توجـه بـه ع   های آموزان میان رشتهدانش

هـای  واقعی جامعه است  این شاخص به تفكیک استان، جنسیت و شـاخه های نیاز

 تحصیلی قابل محاسبه است 

 

 

 روش محاسبه

حرفـه ای/  و  دوم و سـوم فنـی  هـای  هیآموزان پااین شاخص از تقسیم تعداد دانش

 آید ه به دست میدوم و سوم دوره متوسطهای هیآموزان پاكاردانش بركل دانش

 

 درصد واحد سنجش

 تحصیلی )ساالنه(سال دوره زمانی سنجش

 استــاندارد

 ایحرفه و یكل)فن ایحرفهو یفن كاردانش

 وكاردانش(

26 % 26/23% 26/46% 

 

 هایم و سوم شاخههای دوآموزان پایهتعداد دانش

 ای / كاردانشفنی حرفه                    

    =  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 دوم وسوم  هاییهپاآموزان كل دانش             

 دوره متوسطه                             

ای/ آموزان فنی و حرفهنسبت دانش

آموزان دوره كار دانش به كل دانش

 سطهمتو



600      مجموعه مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش 

 

 

 
 آموزانآموزان مدارس غیردولتی به كل دانشنسبت دانش .7شاخص 

ی
ژگ
 وی
ت و
صا
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ش

 

 

 تعـریف

ل در مـدارس غیردولتـی از   یآموزان مشغول به تحصشاخص بیانگر سهم دانش این

هـای  و نهـاد  ینام شده و درصد مشاركت بخش خصوصآموزان خبتان كل دانشیم

 پرورش است ودر امر آموزش یردولتیغ

 

 تـفـسیر

از ظرفیـت و   بیشـتر باالتر بودن این شاخص مطلوب اسـت، زیـرا امكـان اسـتفاده     

آورد وجـود مـی  پـرورش را بـه  وغیردولتـی در آمـوزش  هـای  لی بخشمشاركت عم

زان یـ شـود؛ امـا م  یرا سبب نمـ  یآموزش یخود برتر ین موضوع به خودیهرچند ا

 دهد یپرورش را نشان موبه آموزش یمشاركت و ورود بخش خصوص

 

 

 روش محاسبه

آمـوزان،  شآموزان مدارس غیردولتی به كل داناین شاخص از تقسیم مجموع دانش

 آید ضرب در صد به دست می

 
 

 درصد واحد سنجش

 تحصیلی )ساالنه(سال دوره زمانی سنجش

 استــاندارد

دوره متوسطه  دوره ابتدایی

 اول

دوره متوسطه 

 دوم

 هاكل دوره

13% 12% 16% 10% 

 

 آموزان مدارس غیر دولتیمجموع دانش            

 =  ــــــــــــــــــــــــــــــــ×  111

 آموزانكل دانش                                  

 آموزان مدارسنسبت دانش

 آموزانغیر دولتی به كل دانش 



    601وپرورش    نشانگرهای ارزشیابی  نظام آموزش

 

 

 
 چندپایههای آموزان كالس. درصد دانش8شاخص 

ی
ژگ
و ی
ت 
صا
شخ
م

ی 
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ص
اخ
ش

 

  

 تعـریف

چند پایـه تحصـیل   های آموزانی است كه در كالساین شاخص بیانگر تعداد دانش

 كنند می

آموزان در یـک كـالس   دو یا چند پایه تحصیلی از دانش یک واحد آموزشیاگر در 

ن كـه هـر دو یـا    یـ نظـر از ا ل بپردازند، صـرف یدرس و با حضور یک معلم به تحص

 ند یگویا دو معلم اداره شود،آن كالس را چندپایه میک یرنظر یایه زپچند

 تـفـسیر

 بیشـتر پایه تکهای كمتر بودن این شاخص مطلوب است، زیرا هرچه تعداد كالس

آمـوزان  تر بـه دانـش  و مطلوب بیشترباشد، امكان ارائه خدمات آموزشی و پرورشی 

تحصـیلی، جنسـیت و شـهری و    ی هـا شود  این شاخص به تفكیک دورهفراهم می

 روستایی قابل محاسبه است 

 

 روش محاسبه

آمـوزان ضـرب در   چند پایه به كـل دانـش  های این شاخص از تقسیم تعداد كالس

 شود صد، حاصل می

 
 

 درصد واحد سنجش

 تحصیلی )ساالنه(سال سنجشزمانیدوره

 استــاندارد
 شش پایه پنج پایه چهارپایه ه پایهس دو پایه

2% 1% 1% 32/3 31/3 

 

 های چند پایهتعداد كل كالس            

 های چند پایهآموزان كالسدرصد دانش=  ــــــــــــــــــــــــــــ×  111

 آموزانتعداد كل دانش                                



604      مجموعه مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش 

 

 

 
 كاركنانتخصصی به كلط رایش نسبت كاركنان آموزشی واجد .9شاخص 

ی
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ش

 

 

 تعـریف

 یعلمی و تخصصط رایش واجد یتیو ترب یاین شاخص بیانگر سهم كاركنان آموزش

 از كل كاركنان است 

آنـان بـا دروس مـورد     یو رتبـه علمـ   یلی، سطح، رشته تحصـ كه مدرك یكاركنان

 واجـد  یشان مرتبط باشـد، كاركنـان آموزشـ   تیا فعالی یس، پست مورد تصدیتدر

 شود یتخصصی گفته مط رایش

 تـفـسیر

گیـری از تـوان و تخصـص    بودن این شاخص مطلوب است، زیرا امكان بهـره  بیشتر

كنـد  ایـن   ت كاركنان افزایش پیـدا مـی  منابع انسانی فراهم شده و اخربخشی فعالی

های ، گروهیلیتحصیلی، مدرك، سطح تحصهای شاخص به تفكیک جنسیت، دوره

 قابل محاسبه است  یآموزش -یتدریس و ادار

 

 

 روش محاسبه

تخصصی بر تعـدادكل كاركنـان   ط رایش این شاخص از تقسیم تعداد كاركنان واجد

 آید به دست می

 
 

 درصد واحد سنجش

 تحصیلی )ساالنه(سال دوره زمانی سنجش

 استــاندارد
 موجود ورود

133% 73% 

 

 تعداد كاركنان واجد شرایط تخصصی            

 =  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تعداد كل كاركنان                                  

نسبت كاركنان واجد شرایط 

 نانتخصصی به كل كارك



    605وپرورش    نشانگرهای ارزشیابی  نظام آموزش

 

 

 
 به كل كاركنان ایحرفهط رایش نسبت كاركنان آموزشی واجد .11شاخص 

ی
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 تعـریف

از كـل   ایحرفـه ط رایشـ  این شاخص بیانگر سهم كاركنان آموزشی و تربیتی واجد

را بـا   یریـ ا دبیـ ت معلـم  یـ تربهای ی كه دورهكاركنان آموزشهمه  كاركنان است 

ت ینامـه صـالح  یاستـــاندارد، گواه هـای  ت گذرانده و با شـركت در آزمـون  یموفق

 محسـوب  ایحرفـه ط رایشـ  را كسب كرده باشند، كاركنان آموزشی واجد ایحرفه

 شوند یم

 تـفـسیر

گیـری از تـوان و تخصـص    این شاخص مطلوب است، زیرا امكان بهـره بودن  بیشتر

آمـوزان  منابع انسانی فراهم و اخربخشی فعالیت كاركنان آموزشی و یادگیری دانش

هـا و سـطوح   ها، رشـته كند  این شاخص به تفكیک جنسیت، دورهافزایش پیدا می

 تحصیلی قابل محاسبه است 

 

 

 روش محاسبه

برتعـدادكل   ایحرفـه ط رایشـ  عداد كاركنان آموزشی واجـد این شاخص از تقسیم ت

 آید كاركنان به دست می

 
 

 درصد واحد سنجش

 تحصیلی )ساالنه(سال دوره زمانی سنجش

 استــاندارد

دوره متوسطه  دوره ابتدایی

 اول

دوره متوسطه 

 دوم

 هاهمه دوره یورود

63% 73% 63% 133% 

 

 ایتعداد كاركنان آموزشی واجد شرایط حرفه

 =  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تعداد كل كاركنان                                  

نسبت كاركنان آموزشی واجد 

 ای به كل كاركنانشرایط حرفه



606      مجموعه مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش 

 

 

 
 . ضریب اشتغال واقعی كاركنان آموزشی11شاخص 
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 تعـریف

و ط رایشـ  این شاخص بیانگر وضعیت اشتغال واقعی كاركنان آموزشی موظف واجد

 پرورش است وموردنیاز آموزش

 تـفـسیر

نزدیک شدن این شاخص به عدد یک مطلـوب اسـت و بیـانگر آن اسـت كـه نیـاز       

شده اسـت    تأمینط رایش ورش با توجه به فعالیت كاركنان موظف واجدپروآموزش

، گـروه تـدریس، فعالیـت و جنسـیت قابـل      یلیاین شاخص به تفكیک دوره تحصـ 

 محاسبه است 

 

 

 روش محاسبه

شاخص ضریب اشتغال واقعی از تقسیم مجموع ساعات تدریس یا فعالیـت موظـف   

تدریس یا فعالیت مـورد نیـاز هـر     موجود، بر مجموع ساعاتط رایش كاركنان واجد

 آید گروه تدریس یا فعالیت آموزشی و تربیتی به دست می

 
 

 یضریب همبستگ واحد سنجش

 تحصیلی )ساالنه(سال دوره زمانی سنجش

 استــاندارد
 

دوره متوسطه  دوره ابتدایی

 اول

دوره متوسطه 

 دوم

 هاكل دوره

3/1 2 2 6/1 

 

 مجموع ساعات اشتغال كاركنان موظف واجد    

 تدریس شرایط هر فعالیت/ گروه           

 =  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مجموع ساعات مورد نیاز آن                 

 فعالیت/ گروه تدریس                        

 ضریب اشتغال كاركنان آموزشی



    607وپرورش    نشانگرهای ارزشیابی  نظام آموزش

 

 

 
 . میانگین سطح تحصیالت كاركنان12شاخص 

ی
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 تعـریف

پـرورش را نشـان   وتحصـیل كـل كاركنـان آمـوزش    های این شاخص متوسط سال

 دهد می

 ،یمقـدمات  ،یمقـدمات  التیسـال، كمتـر از تحصـ    کیـ كمتـر از   ت:الیتحص سطح

علـوم   یعـال  پلم،یـ فـوق د  ،ینشـگاه داشیو پـ  پلمیمتوسطه، د ،ییراهنما ،ییابتدا

  و باالتر یدكتر سانس،یلفوق سانس،یل ،ینید

 تـفـسیر

بــاال بــودن ایــن شــاخص مطلــوب و بیــانگر ارتقــای ســطح تحصــیالت كاركنــان  

امكـان ارائـه    ،پرورش است  لذا هرچـه میـزان ایـن شـاخص بـاالتر باشـد      وآموزش

خص بـه تفكیـک جنسـیت،    تر فراهم خواهد شد  این شـا شتر و مطلوبیخدمات ب

 سطوح تحصیلی و كاركنان اداری و آموزشی قابل محاسبه است 

 

 

 روش محاسبه

تحصیل استــاندارد هر گـروه  های ضرب سالاین شاخص از تقسیم مجموع حاصل

 آید دست میبه از كاركنان بر تعداد كل كاركنان

 
 

 یل استــانداردتحصهای سال واحد سنجش

 تحصیلی )ساالنه(سال دوره زمانی سنجش

 استــاندارد

دوره متوسطه  دوره ابتدایی

 اول

دوره متوسطه 

 دوم

 هاكل دوره

3/13 3/16 3/16 16/16 

 

 های تحصیل مجموع حاصل ضرب سال         

 استاندارد هر گروه از كاركنان               

 =  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تعداد كل كاركنان                                  

 میانگین سطح تحصیالت كاركنان
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 ضمن خدمت ساالنه كاركنانهای . میانگین ساعات آموزش13شاخص 
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 تعـریف
ضمن خدمت، بـه ازای هـر یـک از    های ر متوسط ساعات آموزشاین شاخص بیانگ

 پرورش در یک سال است وكاركنان آموزش

 تـفـسیر

 ایحرفـه هـای  صالحیت یبودن این شاخص مطلوب است، زیرا موجب ارتقا بیشتر

آنان  ایحرفهو به روز شدن اطالعات  یشغلی منابع انسانهای و تخصصی و مهارت

 یس و كاركنان آموزشـ یت، دوره، گروه تدریک جنسیبه تفك ن شاخصیشود  امی

 قابل محاسبه است  یرآموزشیو غ

 

 روش محاسبه

خدمت برگزار شـده  آموزشی ضمنهای این شاخص از تقسیم مجموع ساعات دوره

 شود كاركنان در طول یک سال، بر تعداد كل كاركنان حاصل می

 
 

 ساعت آموزش جشواحد سن

 تحصیلی )ساالنه(سال دوره زمانی سنجش

 

 استــاندارد

دوره متوسطه  دوره ابتدایی

 اول

دوره متوسطه 

 دوم

 هاكل دوره

73 64 63 63 

 

بـه   یتخصصـ هـای  شـده نسـبت آمـوزش    ینـ یبشیپـ  یالزم است در طـول دوره زمـان  تبصره: 

 )عمومی( تغییر یابد 13 ( به)تخصصی 23خدمت، به نسبت ضمن یعمومهای آموزش

 

 های آموزشی ضمنمجموع ساعت دوره            

 سالخدمت كاركنان در طول یك                   

 =  ــــــــــــــــــــــــــــــــ×  111

 اركنانتعداد كل ك                                  

های ضمن میانگین ساعات آموزش

 خدمت ساالنه كاركنان



    601وپرورش    نشانگرهای ارزشیابی  نظام آموزش

 

 

 
 . میزان رضایت شغلی كاركنان14شاخص 
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 تعـریف

 دهد شان را نشان میمندی كاركنان از شغلاین شاخص میزان رضایت

 افـراد،  یارزش و یادراك ،یشناختهای العمل عكس كاركنان: مجموع یت شغلیرضا

 یـا  مثبـت  و یعاطف مطبوع،های نگرش و اعتقادات اسات،احس حاالت، از یا درجه

 و ازهـا ین انیـ م یهماهنگ از حاكی شغل به نسبت سازگار احساسات از ایمجموعه

 تجـارب  ایـ  یابیـ ارز حاصـل  كـه  شـغل  به نسبت یكل نگرش و ایحرفههای ارزش

 حاصـل  یشـغل هـای  ارزش بـه  لیـ ن كننـده لیتسـه  عامـل  عنوان به و است یشغل

 كند؛یم برآورده را فردهای تقاضا ،یكار طیمح آن در كه استای هشود؛ گسترمی

 آن از كـه  لذتی و كندمی خود كار از فرد كه خشنودی و خرسندی احساس یعنی

 از مجمـوع  در و كندپیدا می و وابستگی دلگرمی خود شغل به آن، پی در و بردمی

  است برخوردار آن به نسبت یمطلوب و خوب احساس

 تـفـسیر

شـود و  یفرد و سـازمان مـ   یباال بودن این شاخص مطلوب است، زیرا موجب ارتقا

بخشد  این شـاخص بـه تفكیـک كاركنـان     یها را ارتقا می و اخربخشی فعالیترایكا

شـهری و روسـتایی    آموزشی، اداری، پرورشی، پشتیبانی، جنسیت، منطقه، استان،

 قابل محاسبه است 

 روش محاسبه

رضایت شغلی كاركنان، بـه روش علمـی و از   های ن شاخص پس از تعیین مؤلفهای

 قابل حصول خواهد بود  مناسب با سنجش موردنظر، یطریق ابزارساز

 درصد واحد سنجش

 دوره پنج ساله دوره زمانی سنجش

 استــاندارد

دوره متوسطه  دوره ابتدایی

 اول

دوره متوسطه 

 دوم

 هاكل دوره

73% 73% 73% 73% 
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 . نسبت مدارس دونوبته به كل مدارس15شاخص 

ی
ژگ
 وی
ت و
صا
شخ
م

ی 
ها

ص
اخ
ش

 

 

 تعـریف

ک یـ این شاخص بیانگر سهم مدارس دونوبته از كل مدارس كشـور اسـت  اگـر در    

ب در دو نوبـت صـبح   یآموزان به ترتدو گروه/ دوره جداگانه از دانش یواحد آموزش

ن كه هر دو نوبـت  ینظر از ال بپردازند، صرفیو بعد از ظهر در یک مدرسه به تحص

آنـان طبـق    یرورشـ پویر اداره شود و برنامـه روزانـه آموزشـ   یا دو مدیک یرنظر یز

م واجـرا شـود،آن واحـد    یطور جداگانه تنظهر گروه/ دوره بهبرای  نامه مصوبنییآ

 ند یگویرا دونوبته م یآموزش

 تـفـسیر

 بیشـتر را هرچه تعداد مدارس یـک نوبتـه   كمتر بودن این شاخص مطلوب است، زی

آمـوزان  تر بـه دانـش  و مطلوب بیشترباشد، امكان ارائه خدمات آموزشی و پرورشی 

تحصیلی و جنسیت قابل محاسبه های شود  این شاخص به تفكیک دورهفراهم می

 است 

 

 روش محاسبه

 شود یر حاصل میاین شاخص از تقسیم تعداد مدارس دونوبته به كل مدارس دا

 
             

 سهم/ نسبت واحد سنجش

 تحصیلی )ساالنه(سال زمانی سنجشدوره

 استــاندارد

دوره متوسطه  دوره ابتدایی

 اول

دوره متوسطه 

 دوم

 هاكل دوره

13% 13% 13% 13% 

 

 تعداد مدارس دو نوبته                       

 =  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كل مدارس دایر                                  

نسبت مدارس دونوبته به كل 

 مدارس



    600وپرورش    نشانگرهای ارزشیابی  نظام آموزش

 

 

 
 تاطالعات و ارتباطا ی. نرخ اتصال مدارس به شبكه مل16شاخص 

ی
ژگ
 وی
ت و
صا
شخ
م

ی 
ها

ص
اخ
ش

 

 

 تعـریف

اطالعـات و ارتباطـات را نشـان     یمدارس به شبكه مل یزان دسترسین شاخص میا

 دهد یم

نترنـت )شـبكه(، بـه    یمبتنی بر قرارداد اای هشبكه ملی اطالعات و ارتباطات: شبك

بیتـی  و متناسب با نیاز آموزشـی و تر ای هها و مراكز دادها و مسیریابهمراه سویچ

دسترسی داخلی و اخـذ  های است كه به صورت درخواست یآموزشهای طیدر مح

شوند، به هیچ وجه از طریق خـارج  اطالعاتی كه در مراكز داده داخلی نگهداری می

اینترانت، خصوصی و امـن داخلـی در آن   های مسیریابی نشود و امكان ایجاد شبكه

 فراهم شود 

ــاور ــات  یفن ــات و ارتباط ــ: اطالع ــختای همجموع ــااز س ــرم ،افزاره ــا و ن افزاره

ــه و  بنــدی، طبقــه آوری،دســتیابی، جمــعب  یا   كــه ارتبــاطیهــای نظــام تجزی

  رودكار میو ارائه اطالعات به تحلیل

 تـفـسیر

شـتر از منـابع   یب یریـ گرا امكـان بهـره  یـ ن شاخص مطلوب اسـت، ز یشتر بودن ایب

نظـام   یوربهره یكند و به ارتقایم ط مدارس فراهمیرا در مح یو پژوهش یآموزش

 كمک خواهد كرد  یآموزش

 

 

 روش محاسبه

اطالعات و ارتباطـات بـر    یاین شاخص از تقسیم تعداد مدارس متصل به شبكه مل

 شود تعداد كل مدارس ضرب در صد حاصل می

 
 

 درصد واحد سنجش

 النه()سایلیتحصسال دوره زمانی سنجش

 استــاندارد

دوره متوسطه  دوره ابتدایی

 اول

دوره متوسطه 

 دوم

 هاكل دوره

133% 133% 133% 133% 

 

 تعداد مدارس متصل به شبكه ملی            

 اطالعات و ارتباطات                          

 =  ــــــــــــــــــــــــــــــــ×  111

 تعدا كل مدارس                                  

نرخ اتصال مدارس به شبكه ملی 

 اطالعات و ارتباطات
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 متوسطه(تحصیلی دوره ها و شاخهآموزی )به تفكیك دوره. سرانه دانش17شاخص 

ی
ژگ
 وی
ت و
صا
شخ
م

ی 
ها

ص
اخ
ش

 

 

 تعـریف

آمـوز در  هر دانـش برای  رورشپوآموزان كه آموزشدانش ایهزینهزان اعتبارات یم

نـه  یدوره متوسـطه هز  یلیهـا و شـاخه تحصـ   ک دورهیـ بـه تفك  یلیک سال تحصی

ک سـال مـالی یـا    ی یكه توسط دولت ط ایهزینهمتوسط گر یكند  به عبارت دیم

هـای  ک از دورهیـ رنـده در هر ینفـر آمـوزش گ   کیـ صـرف آمـوزش    یلیتحصـ سال

 شود یمده ینام یآموزش، سرانهشودیم یلیتحص

 تـفـسیر

هـای  پـرورش چگونـه بـین دوره   ودهد كه منابع مالی آموزشاین شاخص نشان می

شـود؛ بـه   ینـه مـ  یزان هزیآموز چه مهر دانشبرای  مختلف تحصیلی توزیع شده و

ا یـ ک سـال ) یـ ن در یانگیـ دهد به طور مینشان م یآموزگر سرانه دانشیعبارت د

 نه شده است یآموز چقدر هزر دانشل هیآموزش و تحصبرای  ن(یدوره مع

 

 روش محاسبه

ها یا شاخه تحصیلی )به تفكیک( بـه  دوره ایهزینهاین شاخص از تقسیم اعتبارات 

 آید دست میبه یلیتحصآموزان همان دوره یا شاخه كل دانش

 
 

 ال(یریال)واحد به هزار ر واحد سنجش

 سال مالی )ساالنه( جشدوره زمانی سن

 استــاندارد

دوره متوسطه  دوره ابتدایی

 اول

دوره متوسطه 

 دوم

 هنرستان

3633 7333 2633 14333 

 

 ها/ شاخه تحصیلیای دورهاعتبارت هزینه 

 =  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 آموزان همان دوره/ شاخه كل دانش        

 آموزیسرانه دانش
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 پرورشو(آموزش ایهزینه -. سهم اعتبارات غیرپرسنلی ازكل اعتبارات )جاری18شاخص 

ی
ژگ
 وی
ت و
صا
شخ
م

ی 
ها

ص
اخ
ش

 

 

 تعـریف

بـرای   پرورش است كه در یـک سـال مـالی   وزشآمو ایهزینهدرصدی از اعتبارات 

 یابد وپرورش اختصاص میغیرپرسنلی آموزشهای هزینه

 تـفـسیر

مطلوب اسـت و نشـان    ایهزینهرپرسنلی ازكل اعتبارات یش سهم اعتبارات غیافزا

آموزشـی،  هـای  ، فعالیـت یبخشتیفیكهای پرورش به برنامهودهنده توجه آموزش

هـا و  توانـد طـرح  پـرورش مـی  وو بیانگر آن است كـه آمـوزش   پرورشی و پژوهشی

 را اجرا كند  یشتریتحولی بهای برنامه

 

 روش محاسبه

ــارات      ــل اعتب ــه ك ــنلی ب ــارات غیرپرس ــیم اعتب ــاخص از تقس ــن ش ــهای  ایهزین

   آید دست میپرورش ضرب درصد بهوآموزش

 
 

 درصد واحد سنجش

 سال مالی )ساالنه( سنجشزمانیهدور

 استــاندارد
 

اعتبارات  یاز جار یرپرسنلیاعتبارات غ

از  یرپرسنلیغ

 ایهزینه

 كل

 %6 ــ ــ

 

 اعتبارات غیر پرسنلی                         

 =  ــــــــــــــــــــــــــــــــ×  111

 وپرورشای آموزشكل اعتبارات هزینه                

سهم اعتبارات غیرپرسنلی از كل 

 اعتبارات آپ



604      مجموعه مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش 

 

 

 
و عمرانی/تملك  ایهزینهو پرورش از بودجه عمومی )به تفكیك جاری/. سهم بودجه آموزش19شاخص 

 ای(ی و سرمایهرایدا

ی
ژگ
 وی
ت و
صا
شخ
م

ی 
ها

ص
اخ
ش

 

 

 عـریفت

ق منـابع  یت وكاربرد دقیكنترل، هدابرای  مربوط به بودجه و اعتباراتهای شاخص

 رند یگیمورد استفاده قرار م یمال

ن اعتبار كـه  یر منابع تامیو سا یها از محل بودجه عمومافتیدر ینیبشیبودجه: پ

پـرورش قـرار   وار آمـوزش یـ در اخت یم در سـال مـال  یرمسـتق یا غیم یبه طور مستق

 رد یگیم

ل بـه  ینبرای  ها،برنامه راین و اجیا مصارف معیمصرف برای  كه یاعتبارات: وجوه

 ده باشد یب رسیاهداف در بودجه مربوط، به تصو

منـابع مـالی الزم   در آن  ،برنامـه سـاالنه   رایاجـ برای  كهای هبودج بودجه عمومی:

 شود می ی تعیینرایاجهای بینی و اعتبارات جاری و عمرانی دستگاهپیش

 تـفـسیر

باال بودن این سهم مطلوب است و نشان دهنده اهتمام، تأكید و ارج نهـادن دولـت   

دولـت در قبـال   هـای  ارزیـابی سیاسـت  بـرای   به امر تعلیم و تربیت است  این امـر 

دهد كـه چنـد   ین شاخص نشان میپرورش هم بسیار حائز اهمیت است  اوآموزش

شـود و بـه طـور    یولت( صرف بخـش آمـوزش مـ   درصد از مخارج دولت )بودجه د

 یموسسـات آموزشـ  برای  ن بودجهیپذیری دولت از نظر تأمزان مسئولیتیم ینسب

 دهد یرا نشان م

 

 روش محاسبه

پرورش بـه بودجـه   واین شاخص از تقسیم بودجه عمومی)جاری یا عمرانی( آموزش

 آید عمومی كل)جاری، عمرانی( دولتی ضرب در صد به دست می

 
                        

 درصد واحد سنجش

 سال مالی )ساالنه( دوره زمانی سنجش

 استــاندارد
 كلیعموم (ای هیسرما /یرای)تملک دا یعمران ( ایهزینه) یجار

23% 3% 12% 

 

 ی )جاری/ عمرانی( آپبودجه عموم            

 =  ــــــــــــــــــــــــــــــــ×  111

 بودجه عمومی كل )جاری،عمرانی( دولتی                

سهم بودجه آپ از بودجه 

 عمومی
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 (GDP)یلد ناخالص داخیپرورش از كل تولوآموزشهای . سهم هزینه21شاخص 

ی
ژگ
 وی
ت و
صا
شخ
م

ی 
ها

ص
اخ
ش

 

 

 تعـریف

هزینـه در  بـرای   درصدی از كل تولیـد ناخـالص داخلـی كـه در یـک سـال مـالی       

به مجموع كاالها وخدمات تولید شده در طـول  یابد  پرورش اختصاص میوآموزش

 یداخلـ  د ناخـالص یساله است، تولیکا یماهه سهمعین كه معموال  یزمانیک دوره 

ود  تولیـد ناخـالص داخلـی از محاسـبه ارزی پـولی كاالهـا و خـدمات        شیگفته م

شود و در محاسـبه آن  را شامل نمیی اهواسطهای كاال كه آیددست میتولیدی به

 شود كه مصارف نهایی دارند، وارد میای هسرمای مصرفی وهای تنها كاال

 تـفـسیر

، تأكید و ارج نهـادن دولـت   دهنده اهتمامباال بودن این سهم مطلوب است و نشان

پـرورش از تولیـد ناخـالص داخلـی     وزان سهم آموزشیپرورش است و موبه آموزش

بـرای   هر كشور ید ناخالص داخلیدهد كه چقدر از تولین شاخص نشان میاست  ا

هـای  هركشور برآموزش را نسـبت بـه بخـش    ید نسبیشود و تأكیآموزش صرف م

 دهد یت و   نشان میه، پوشاك و امنیسكن، تغذ، میگر مانند بهداشت، انرژید

 

 

 روش محاسبه

ــوزش    ــارات آم ــل اعتب ــیم ك ــاخص از تقس ــن ش ــالص   وای ــد ناخ ــه تولی رورش ب

 آید ( ضرب درصد به دست میGDPداخلی)

 
 

 واحد سنجش
 درصد
 

 سال مالی )ساالنه( دوره زمانی سنجش

 استــاندارد

دوره متوسطه  تداییدوره اب

 اول

دوره متوسطه 

 دوم

 هاكل دوره

2/2% 2/2% 2/2% 2/2% 

 

 كل اعتبارات آ.پ                               

 =  ــــــــــــــــــــــــــــــــ×  111

 (GDPخالص داخلی)تولید نا                    

های آ.پ از كل تولید سهم هزینه

 ناخالص داخلی
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انجام شده در های نسبت مقاالت منتشرشده )در نشریات معتبر داخلی و خارجی( به كل پژوهش .21شاخص 

 پرورشوآموزش

ی
ژگ
 وی
ت و
صا
شخ
م

ی 
ها

ص
اخ
ش

 

 

 تعـریف

 -شـده در نشـریات معتبر)علمـی   این شاخص بیانگر سهم مقاالت پژوهشی منتشر 

 پرورش است وانجام گرفته در آموزشهای پژوهشی( به اِزای پژوهش

ات ینشـر  از یكیبوده و در  یپژوهش -یق علمیک تحقیكه حاصل  ایهنوشت مقاله:

 ارائه شده باشد  یپژوهش -یعلمهای ییگردهمادرا یچاپ 

 تـفـسیر

انجـام  هـای  علمی و محتوایی پژوهش بودن این شاخص نشان دهنده غنای بیشتر

، ی)كاردان یلیک سطوح تحصین شاخص به تفكیشده در آموزش و پرورش است  ا

 ( پژوهشگران قابل محاسبه است یارشد و دكتر ی، كارشناسیكارشناس

 

 

 روش محاسبه

ات معتبر بـه كـل   یم تعداد مقاالت پژوهشی منتشرشده درنشرین شاخص از تقسیا

 د یآیپرورش، ضرب در صد، به دست موجام شده درآموزشانهای پژوهش

 
          

 درصد واحد سنجش

 تحصیلی )ساالنه(سال سنجشزمانیدوره

 استــاندارد

 یكارشناس یكارشناس یكاردان

 ارشد

 كل سطوح یدكتر

63% 73% 63% 23% 73% 

 

 تعداد مقاالت منتشر شده در نشریات معتبر            

 =  ــــــــــــــــــــــــــــــــ×  111

 پرورشوهای انجام شده در آموزشكل پژوهش         

نسبت مقاالت منتشر شده در 

 نشریات معتبر



    607وپرورش    نشانگرهای ارزشیابی  نظام آموزش

 

 
 

 شده به كل كاركنان . نسبت مقاالت منتشر22شاخص 

ی
ژگ
 وی
ت و
صا
شخ
م

ی 
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ص
اخ
ش

 

 

 تعـریف
ک از كاركنـان  یـ هر یانگر تعداد مقاالت منتشر شده كاركنان بـه اِزا ین شاخص بیا

 پرورش است وآموزش

 تـفـسیر

ج فرهنـگ پـژوهش و   یرا نشـانگر تـرو  یـ ن شاخص مطلـوب اسـت، ز  یشتر بودن ایب

، ی)كاردان یلیک سطوح تحصیبه تفك ان كاركنان است وید علم در میق و تولیتحق

 ( قابل محاسبه است یارشد و دكتر ی، كارشناسیكارشناس

 

 

 روش محاسبه

م مجموع مقاالت منتشر شده كاركنان به تعداد كـل كاركنـان   ین شاخص ازتقسیا

 د یآیبه دست م

 
                

 درصد واحد سنجش

 دو ساالنه جشسنزمانیدوره

 استــاندارد

 یكارشناس یكارشناس یكاردان

 ارشد

 كل سطوح یدكتر

13% 23% 03% 33% 3/27 % 

 

 مجموع مقاالت منتشر شده كاركنان                  

 =  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ×  111

 تعداد كل كاركنان )به تفكیك سطوح تحصیلی(         

نسبت مقاالت منتشر شده 

 به كل كاركنان
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 آموزان. نرخ ارتقای دانش23شاخص 
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 تعـریف

آموزانی است كه در ارزشیابی پایانی قبـول شـده و   این شاخص بیانگر درصد دانش

ه یـ ده شـغلی بـاالتر از پا  ر ای یلیه تحصیاحراز یک پااند  نام كردهتدر پایه باالتر خب

 گویند یما رده شغلی قبلی را ارتقا ی یلیتحص

 تـفـسیر

آمـوزان بـه   بودن این شاخص مطلوب است، زیرا افزایش نر  ارتقـای دانـش   بیشتر

ت یورنه مأمیپرورش در انجام بهودهنده موفقیت آموزشپایه تحصیلی باالتر، نشان

 -خود است  این شاخص بـه تفكیـک پایـه تحصـیلی، جنسـیت و منـاطق شـهری       

 روستایی قابل محاسبه است 

 

 

 روش محاسبه

این شاخص از تفاضل مـردودین مشـغول بـه تحصـیل پایـه مـورد نظـر از تعـداد         

ضـرب در صـد بـه     آموزان پایه قبل،آموزان همان پایه، تقسیم بر تعداد دانشدانش

 آید دست می

 
 

 درصد واحد سنجش

 تحصیلی )ساالنه(سال زمانی سنجشدوره

 استــاندارد
 

 دوره متوسطه دوم دوره متوسطه اول دوره ابتدایی

 ــ 23% 3/26%

 

 نام شدهآموزان تكرار پایه ثبتدانش                     

 ان ارتقا یافته به پایه باالترآموزتعداد دانش -               

 =  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ×  111

 آموزان پایه قبلیتعداد دانش                          

 آموزاننرخ ارتقای دانش



    601وپرورش    نشانگرهای ارزشیابی  نظام آموزش

 

 
 

 آموزانالتحصیلی دانش. نرخ فارغ24شاخص 
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 تعـریف

ک دوره تحصـیلی)آموزش  یـ آمـوزان اسـت كـه    از دانش این شاخص بیانگر سهمی

 اند متوسطه كامل( را با موفقیت پشت سر گذاشته

هـای  دورههمـه  مربـوط بـه    یو عملـ  یعلمـ های كه آموزش یفرد :لیالتحصفارغ

ط رایشـ  صـالح حـائز  یمراجع ذ یاز سو و با موفقیت پشت سرگذاشته تحصیلی را

  شده است متوسطهدوره الت یتحص انینامه پایافت گواهیدرموفق به 

 تـفـسیر

التحصـیالن نشـان   بودن این شاخص مطلوب است، زیرا افزایش تعـداد فـارغ   بیشتر

ــا ــده ك ــوزشرایدهن ــدی آم ــش وی و توانمن ــداری دان ــرورش در نگه ــوزان در پ آم

تحصـیلی اسـت  ایـن شـاخص بـه تفكیـک       های دوره آموزشی تا پایانهای محیط

 لی قابل محاسبه است جنسیت و رشته تحصی

 

 روش محاسبه

نـام شـده در   آموزان خبـت آموختگان بركل دانشم تعداد دانشین شاخص از تقسیا

 آید پایه اول ابتدایی، ضرب در صد به دست می

 
 

 درصد واحد سنجش

 تحصیلی )ساالنه(سال زمانی سنجشدوره

 استــاندارد
 

 دوره متوسطه دوم دوره متوسطه اول ییدوره ابتدا

 %63 ــ ــ

 

 آموختگان یك دوره تحصیلیتعداد دانش            

 =  ــــــــــــــــــــــــــــــــ×  111

 نام شدگان در  تعداد كل ثبت                       

 پایه اول ابتدایی همان گروه                      

التحصیلی نرخ فارغ

 آموزاندانش
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 آموزان. نرخ ترك تحصیل دانش25شاخص 
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 تعـریف

آموزانی است كه در طول سال تحصیلی، بنـا  دهنده درصد دانشاین شاخص نشان

 گـر یت دبه عبـار  ؛اندبه دالیلی از ادامه تحصیل و حضور در مدرسه خودداری كرده

، نظـام  یمـردود  ایـ  یل، بعـد از قبـول  ین تحصـ یح، یلیبه هر دلكه  یانآموزدانش

 شوند یده میل نامیحصارك تت، دنرا ترك كرده باش یآموزش

 تـفـسیر

آمـوزان در  را میـزان مانـدگاری دانـش   یـ كمتر بودن این شاخص مطلـوب اسـت، ز  

ن است كه چـه تعـداد از   دهد و بیانگر آی نظام آموزشی را نشان میرایمدرسه و كا

آموزان در طول سال تحصیلی یا پس از قبولی یا مردودی نظـام آموزشـی را   دانش

 -پایه تحصـیلی، منـاطق جغرافیایی)شـهری    کیاند  این شاخص به تفكترك كرده

 باشد روستایی( و جنسیت قابل محاسبه می

 روش محاسبه

 

كنندگان در امتحانـات  ركتاز كسر تعداد ش« ل طول سالیتاركان تحص»( تعداد 1

 شود حاصل مى

افتـه  یآموزان ارتقا از كسر تعداد دانش« ل از قبول شدگانیتاركان تحص»( تعداد 2

ن مشـغول بـه   یه و مـردود یـ ک پایـ آمـوزان  به كالس باالتر )تفاضل تعـداد دانـش  

 د یآشدگان به دست مىه در سال بعد( از تعداد قبولیل همان پایتحص

آموزان مردود مشـغول  از كسر تعداد دانش« نیل از مردودیان تحصتارك»( تعداد 0

 شود ه حاصل مىین همان پایه در سال بعد، از تعداد مردودیک پایل در یبه تحص

لى، از یل)در طـول سـال تحصـ   یاین شاخص از تقسیم مجموع تعداد تاركان تحصـ 

 د یآآموزان به دست مىن(، بر تعداد كل دانشیقبول شدگان و از مردود

 
              

 درصد سنجشواحد

 تحصیلی )ساالنه(سال سنجشزمانیدوره

 

 استــاندارد

دوره متوسطه  دوره ابتدایی

 اول

دوره متوسطه 

 دوم

 هاكل دوره

3/3% 2% 0% 6/1% 

 

 تحصیل  تاركانتعداد                                  

 )در طول سال تحصیلى، از قبول شدگان و از مردودین(      

 =  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ×  111

 آموزان همان پایهتعداد كل دانش                             

 نرخ ترك تحصیل

 آموزاندانش



    610وپرورش    نشانگرهای ارزشیابی  نظام آموزش

 

 
 

 آموزان. نرخ ماندگاری دانش26شاخص 
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 تعـریف

انـد، بـا قبـولی یـا     دهد كه توانستهآموزان ورودی پایه اول را نشان میدرصد دانش

تكرار پایه/ واحد درس، بـه پایـه بـاالتر ارتقـا یافتـه و تـا آن پایـه تـرك تحصـیل          

 اند نكرده

 تـفـسیر

دهـد نظـام آموزشـی بـا اتخـاذ      باال بودن این شاخص مطلوب است، زیرا نشان مـی 

آمــوزان را در ی از دانـش بیشـتر بیر مناسـب توانسـته اسـت تعـداد     هـا و تـدا  روش

آموزشی نگه دارد  این شاخص به تفكیک جنسیت و سطوح اداری قابـل  های واحد

 محاسبه است 

 

 روش محاسبه

ه یـ ل در پایتاركان تحصـ های نه اول میآموزان پام تعداد دانشین شاخص از تقسیا

، ضرب درصد بـه  یلیه در طول دوره تحصیاشدگان همان پنامموردنظر، بركل خبت

  دیآیدست م

 
                

 درصد واحد سنجش

 تحصیلی )ساالنه(سال دوره زمانی سنجش

 استــاندارد

دوره متوسطه  دوره ابتدایی

 اول

دوره متوسطه 

 دوم

 هاكل دوره

22% 26% 63% 22% 

 

 تاركان تحصیل پایه مورد نظر                       

 آموزان ورودی پایه اولتعداد دانش -                

 =  ــــــــــــــــــــــــــــــــ×  111

 تعداد كل ثبت نام شدگان همان پایه               

 آموزاننرخ ماندگاری دانش
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 تعـریف

نام شده در پایـه اول دوره تحصـیلی بـاالتر در یـک سـال      آموزان خبتدرصد دانش

نام شده در آخـرین پایـه دوره   آموزان خبتتحصیلی مشخص، به نسبت تعداد دانش

 تحصیلی، سال تحصیلی قبل 

 

 تـفـسیر

ا نـر  گـذر بـاال، نشـان دهنـده گـذر       باال بودن ایـن شـاخص مطلـوب اسـت، زیـر     

از یک دوره تحصیلی به دوره تحصیلی باالتر است  ایـن نـر     یشتریآموزان بدانش

دهد  همچنین میزان گذر پایین، میزان گنجایش دوره تحصیلی بعدی را نشان می

تواند ناشی از بروز مشكالتی در ارتباط بین دو دوره تحصیلی باشد كه براسـاس  می

تحصـیلی بـاالتر بـه    هـای  امتحانات یا نارسایی ظرفیت ورود در دوره نقص سیستم

آموزشـی و مـالی یـک نظـام     هـای  نـد و نیـاز  رایآید  این نر  به بررسی فوجود می

 كند تحصیلی كمک می

 

 

 روش محاسبه

باالتر،  یلیه اول دوره تحصیشدگان در پانامم تعداد خبتین شاخص از تقسیا

ه دوره ین پایآموزان آخربه تحصیل، به تعداد دانشمردودین مشغول  منهای

 د یآی، ضرب درصد به دست میقبل یلیتر، در سال تحصنییپا یلیتحص

 
 

 درصد واحد سنجش

 سال تحصیلی )ساالنه( سنجشدوره زمانی

 استــاندارد

دوره متوسطه  دوره ابتدایی

 اول

دوره متوسطه 

 دوم

 هارهكل دو

 ــ ــ 23% 26%

 

  –تعداد تكراركنندگان پایه                           

 شدگان در پایه اول دوره تحصیلی باالترنامتعداد ثبت     

 =  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ×  111

 خرین پایه آموزان آتعداد دانش                      

 تحصیلی قبلدوره تحصیلی سال                   

 آموزاننرخ گذر دانش
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 تعـریف

آموزی اسـت كـه در سـال تحصـیلی     دهنده سهم جمعیت دانشاین شاخص نشان

تحصیلی آینده نیز در همان  نام كرده و در سالمعین و در یک پایه مشخص، خبت

  كنند نام میپایه تحصیلی خبت

 تـفـسیر

ی نظـام آموزشـی اسـت  ایـن     رایدهنـده كـا  كاهش نر  تكرار پایه، مطلوب و نشان

تجزیه و تحلیل جریان تحصـیلی  برای  كلیدی است كههای شاخص یكی از نشانگر

گیـرد  شـاخص بـه تفكیـک پایـه تحصـیلی و       آموزان مورد استفاده قرار مـی دانش

 جنسیت قابل محاسبه است 

 

 هروش محاسب

ک پایـه سـال   یـ ل دریم تعداد مردودشـدگان شـاغل بـه تحصـ    ین شاخص ازتقسیا

 یلیآمـوزان در همـان پایـه، در سـال تحصـ     موردنظر، بر تعداد كل دانش یلیتحص

 د یآیقبل، ضرب درصد به دست م

 
                       

 درصد سنجشواحد

 لی )ساالنه(تحصیسال سنجشزمانیدوره

 استــاندارد
 

دوره متوسطه  دوره ابتدایی

 اول

دوره متوسطه 

 دوم

 هاكل دوره

 ــ 0/2% % 2 0/3%

 

 تعداد مردودشدگان شاغل در یك                  

 پایه سال تحصیلی موردنظر                       

 =  ــــــــــــــــــــــــــــــــ×  111

 ان پایه،آموزان در همتعداد كل دانش                

 درسال تحصیلی قبل                          

 آموزاننرخ تكرار پایه دانش
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 تعـریف

دهـد  در ایـن   سـنی مختلـف را نشـان مـی    ای هاین شاخص درصد باسوادان گروه

كـردن اسـت  نـر     شاخص منظور از باسوادی، توانایی خوانـدن، نوشـتن و حسـاب   

اسـت كـه در حـد     یسال( عبارت از درصد افراد بـالغ  13یافراد بال  )باال یباسواد

ف مركز آمـار  یطبق تعر یخواندن و نوشتن جمالت ساده مهارت دارند  نر  باسواد

 سال است  6 یبوط به افراد باالران مریدر ا

 تـفـسیر

انـد  زان توانسـته یـ دهـد در بلنـد مـدت، كشـورها تـا چـه م      ین شاخص نشان میا

بودن این شاخص مطلوب اسـت،   بیشترند  یه را به افراد منتقل نمایاولهای آموزش

هـای  سواد گـروه  یارتقابرای  زیرا نشان دهنده موفقیت و توانمندی نظام آموزشی

روسـتایی قابـل    -مختلف است  این شاخص بـه تفكیـک جنسـیت و شـهری    سنی 

 محاسبه است 

 روش محاسبه

سـاله و   13سـاله و بـاالتر،   6)یسنهای م تعداد باسوادان گروهین شاخص از تقسیا

ضرب درصـد بـه    یسنهای ک از گروهیت هر یساله و باالتر( بركل جمع 13باالتر، 

 د یآیدست م

 
 درصد واحد سنجش

 تحصیلی)ساالنه(سال سنجشزمانیدوره

 استــاندارد

ساله و  13 ساله و باالتر 6

 باالتر

 ساله و باالتر13

22% 26 % 26% 

 

 های سنی تعداد باسوادان گروه                     

 ساله و باالتر( 15ساله و باالتر/11ساله و باالتر/ 6)       

 =  ــــــــــــــــــــــــــــــــ×  111

 های سنییك از گروهكل جمعیت هر              

 های سنینرخ باسوادی گروه



    615وپرورش    نشانگرهای ارزشیابی  نظام آموزش

 

 

 
 یفیكهای شاخص ردیف

 آموزاندانشهای ازیها و نیژگیبا و یآموزشی و پرورش یتناسب محتوا میزان  03شاخص 

 و عزت نفس یآموختگان ازكرامت اخالقدانش یبرخوردار میزان  01شاخص 

 تیاستقالل شخص اعتماد به نفس و آموختگان ازدانش یبرخوردار میزان  02شاخص 

 تفكر، تعقل، تعمق، نقد و ابتكار ق،یتحق هیآموختگان از روحدانش یبرخوردار میزان  00شاخص 

 آن تیالتزام به رعا گان به قانون وآموختاحترام دانش یادا میزان  04شاخص 

مشاركت برای  هیفقتیاصل وال بر یمبتن یاسیس نشیآموختگان از بدانش یبرخوردار میزان  03شاخص 

 كشور یاسیس سرنوشت آگاهانه در

 ،ینیدهای تیفعال مشاركت در و یریپذتیمسئول هیآموختگان از روحدانش یبرخوردار میزان  06شاخص 

 یتماعواج یفرهنگ

 یگروههای تیآموختگان در فعالدانش یمشاركت و همكار میزان  07شاخص 

 یخروت مل و یحراست از اموال عموم هیآموختگان از روحدانش یبرخوردار میزان  06شاخص 

 ندهیبه آ دیام هیآموختگان از روحدانش یبرخوردار میزان  02شاخص 

 یبه مطالعه و كتابخوانآموختگان دانش یعالقمند میزان  43شاخص 

 آموزاندانش یواقعهای ازیمدارس به نهای كتابخانهیی پاسخگو میزان  41شاخص 

 آموزاندانش یاجتماعهای بیبه رفع آس تیریاهتمام مد میزان  42شاخص 

 نسبت مدارس استــاندارد به كل مدارس  40شاخص 





 

 

 توسعه و اسناد تحولی





    611توسعه و اسناد تحولی ـ توسعه آپ در عصر فناوری اطالعات و ارتباطات    

 

 اطالعات و ارتباطات یصر فناورپرورش در عوتوسعه آموزش
 23/7/7080خیتار7220/723شماره ابالغ ـ 0/6/7080خیتار 773مصوب جلسه

، ی، آموزشـ ین اطالعات و ارتباطات در توسـعه همـه جانبـه علمـ    ینوهای یت به نقش فناوریبا عنا
 یالمللـ نیو ب یحاصل از آن در صحنه داخلهای دیها و تهدكشور و فرصت یو اجتماع ی، اقتصادیفرهنگ

هـا در  ین فنـاور یـ نه از ایند توسعه كشور و ضرورت استفاده بهرایپرورش در فوو با توجه به نقش آموزش
ـ یـ پرورش مكلف است بـا انجـام مطالعـات الزم و اسـتفاده از تجرب    وآموزش ،تیفیبهبود ك  یالمللـ نیات ب

و  یآموزشـ هـای  دنظر در برنامـه یـ د( نسبت بـه تج wsisجامعه اطالعات  ی)از جمله اسناد اجالس جهان 
مـؤخر در بهبـود    یاطالعات و ارتباطات به عنـوان بسـتر   یفناور یرینه بكارگیوردن زمو فراهم آ یپرورش
 ر را معمول دارد:یپرورش كشور اقدامات زوت آموزشیفیك

پرورش را واطالعات و ارتباطات در آموزش یكاربرد فناور ینظر یطرح جامع و مبان -1
و  ی، اجتماعیفرهنگط رایش پرورش و با توجه بهوف آموزشیت اهداف و وظایرعابا 

ب به یو تصو یبررسبرای  ن ویكشور حداكثر ظرف مدت شش ماه تدو یاقتصاد
 د یپرورش ارائه نماوآموزش یعالرایشو
و  یو فن یو متوسطه )نظر ییو راهنما ییابتداهای دوره یدرسهای ه برنامهیدركل -2
آموزان از دانشیمورد ن یاطالعات و ارتباطات به عنوان مهارت عموم ی(، فناور ایرفهح

ام موضوعات آموزان در تمپرورش دانشوكه آموزش ایگونهرد به ینظر قرارگ مطمح
 اطالعات و ارتباطات توام گردد  یفناور یریكارگو ب یریادگیبا  یدرس

 یخدمت به نحوآموزش ضمنهای علم و دورهت میر، تربیت دبیتربهای در برنامه -0
پرورش در طول برنامه چهارم وه معلمان و كاركنان آموزشید كه كلیعمل آدنظر بهیتجد

اطالعات و ارتباطات و  یخود با فناور ی، اجتماع ایحرفههای ازیتوسعه و متناسب با ن
 ا شوند آموزان آشنت دانشیم و تربیند تعلرایآن در ف یرینحوه بكارگ

متناسب با  یموزشو مراكز آزات مدارس ین فضا، امكانات و تجهیو تأم یدر طراح -4
آموزان دانش یریادگیجاد بستر الزم در یابرای  اطالعات و ارتباطات یتوسعه فناور یالگو
 د یعمل آدنظر بهیتجد

با  یو پرورش ی، آموزشیرشد به عنوان بستر تبادل اطالعات، علم یگسترش شبكه مل -3
 رد یت قرار گیربط مورد حمایمصوب مراجع ذ یت به ضوابط و مقررات فرهنگیعنا

♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦ 
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های ، نظام نظارت و محوریزیرن چارچوب نظام برنامهیتدو

 پرورشوك برنامه پنج ساله توسعه آموزشیموردانتظار از 
 77/0/7082خیتار 73272/723ـ شماره ابالغ 70/77/7080خیتار 723 مصوب جلسه

 ماده واحده:

، نظـام  یزیـ رمـاه چـارچوب نظـام برنامـه     4پرورش مكلف است ظرف مدت ووزارت آموزش

، یپرورش را در سطوح ملـ وک برنامه پنج ساله توسعه آموزشیموردانتظار از های نظارت و محور

و  یبررسـ ن نمـوده و جهـت   یتوسعه كشـور، تـدو   یزیرت نظام برنامهیبا رعا ایمنطقهو  یاستان

تحقـق آن را فـراهم   بـرای   ر الزمیپرورش ارائه و امكانـات و تـداب  وآموزش یعالرایب به شویتصو

 د ینما

♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦ 
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 پرورشواطالعات و ارتباطات در آموزش یسند توسعه فناور
 7/7/7086خ یتار 0722/723ـ شماره ابالغ 7/0/7086خیتار 727مصوب جلسه

 مقدمه

و  ی، علمـ یگـاه اول اقتصـاد  یافتـه بـا جا  یتوسـعه   یران كشوریساله؛ ا ستیانداز بدر چشم

بخش در جهان اسالم و با تعامـل  و الهام یو انقالب یت اسالمیهو رایدر سطح منطقه، دا یفناور

ازمند اعـتال و عمـق   ین مهم نیبه ا یابیم شده است  دستیالملل ترسنیسازنده و موخر در روابط ب

شـه و عمـل   یدر اند یانقالب اسـالم های ارزش یسازنهیو نهاد ینیدرت یبه معرفت و بص یبخش

 است  یمانیو ا یل اخالقینده در پرتو تحقق فضاید به آیثار و امیه ایت روحینسل جوان و تقو

كشور در تحقق اهداف و  یتیو ترب ین دستگاه آموزشیپرورش به عنوان موخرترونهاد آموزش

ازمنـد تحـول و   یانداز، خود ناز در افق چشمیموردن یو فناور یم، علیامور فرهنگهای رساختیز

 محوله است های تیمأمور یفایابرای  الزمهای یكسب توانمندو اصالح در جهت  یدگرگون

در جهـت   یدهـ و شـتاب  یسـرعت بخشـ  بـرای   ش رویهـا و امكانـات در پـ   از جمله فرصت

از  یریـ گ، اسـتفاده و بهـره  یریادگیـ  -یددهایند رایپرورش و تحول در فونظام آموزش یبازساز

هـای  ن راهبـرد یتـر از مهـم  یكـ ید بـه عنـوان   یـ اطالعات و ارتباطات اسـت كـه با   یده فناوریپد

و عمـق   یگسـتردگ  پرورش كشور باشـد  البتـه بـا توجـه بـه سـرعت و      واندركاران آموزشدست

ت آگاهانه و یریده و مدین پدیاهای یژگیاطالعات، شناخت و یفناور یریكارگاز ب یتحوالت ناش

 ینظـام اسـالم   یو در خدمت اهـداف متعـال   یو مل ینیدهای بر ارزش یهوشمندانه آن كه مبتن

 ر است یناپذاجتناب یباشد، ضرورت

د، اشاعه و پردازش اطالعات و در یه بر تولیاطالعات و ارتباطات تك یفناور یژگین ویترمهم

هـا و  هـا و همـه زمـان   نـه ین زمان ممكن با حـداقل هز یتردسترس همگان قرار دادن آن در كم

كنندگان اطالعـات  دین تولیبزرگتراز  یكیز یپرورش نون حال نهاد آموزشیها است و در عمكان

 شود یمحسوب م ییره كننده اطالعات و دانایكننده و ذخ ن مصرفیترد عمدهیو بدون ترد

و  ینیدهای پرورش و توجه به مولفهوموزشآ ین موضوع در كشور ما با توجه به گستردگیا

بـر   یمبتنـ  ینیدهای و آموزه یبرخوردار است و با پشتوانه اعتقاد ییت و ارزش باالیاز اهم یمل

توانـد بـا   ی، مـ یدر سـطح ملـ   یو ذهن یعلم یو استعداد باال یپژوهشو دانش یتفكر و خردورز
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و  یبر بسط و گسترش اطالعات و دانـش عمـوم   اطالعات و ارتباطات عالوه یاز فناور یریگبهره

 ینـه اطـالع رسـان   یگـر كـاربران، زم  یران و معلمـان و د یـ فراگبرای  نهیآسان و كم هز یدسترس

ج امكانـات و  یو بسـ  یانـداز و سـازمانده  مورد نظر در افق چشـم های یژگیتحقق وبرای  مناسب

هـای  هـا و ارزش امیجهان و پ یدات علمیش سهم كشور در تولیكشور در جهت افزاهای تیظرف

 الملل باشد نیدر سطح ب یانقالب اسالم

اطالعـات و   یگـاه فنـاور  یتـوان نقـش جا  یز مـ یـ و توسـعه ن  یالبته از منظر عدالت آموزشـ 

 ارتباطات را مؤخر دانست 

ن معنـا اشـاره شـده    یسران جهان به ا یه نشست اجالس عالیانیاز ب یهمچنان كه در بخش

كه در آن همگان بتوانند اطالعات و دانش را خلق كننـد، بـه    ایجامعهدن به یسدر راه ر»است: 

راند و افراد قـادر شـوند در ارتقـا    رند و به اشتراك بگذیداشته باشند، آن را به كارگ یآن دسترس

خـود را محقـق سـازند،    های ش، به طور كامل استعدادیخو یت زندگیفیدار و بهبود كیتوسعه پا

 «است  یمحور اصلآموزش و پرورش 

 یعـال راین جلسـه شـو  یت بـه آنچـه گذشـت بـه اسـتناد مصـوبه هفتصـد و دهمـ        یـ با عنا

 پـرورش و توجـه بـه   وف وزارت آمـوزش ت اهداف و وظـای یو با رعا 0/6/60تاری  پرورش وآموزش

سـند توسـعه فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات در       ،كشـور  یو اقتصـاد  ی، اجتماعیفرهنگط رایش

 ب قرار گرفت یوست مورد تصویبه شرح پ شپروروآموزش

 اختصارات

 یفنـاور  یتوسـعه و كـاربر  "و  به اختصار )فـاوا(  "اطالعات و ارتباطات یفناور"ن سندیدر ا

 د شویخوانده م)تكفا(  "اطالعات و ارتباطات
 یاتیف عملیتعار

 ند:ال مورد استفاده قرار گرفتهیف ذین سند با تعاررایمورد استفاده دهای واژه

، یاجتماعهای تیو واقعنظام  یدئولوژیبر ا یمبتنهای یداوراز ارزش ای هزی: آماندازچشم

 نده ممكـن و مطلـوب  یاز آ یر سازگاریكه تصو جامعه است یطیمح ستیو ز ی، اقتصادیفرهنگ

  1دیم نمایرا ترس

، مخاطبـان و  تیـ فعال، نـوع یانگر فلسفه وجودیرا كه بی هایه مسائل و برنامهی: كلتیمأمور

 ند یگویت سازمان میمأمور ،جامعه استدر سطح سازمان  کیهای كار انجام یچگونگ

                                                                                                                                              
 یتحـوالت سـاختار   یاصـل  و جهـات  یراهبـرد هـای  نشیگز نییتبانداز، معطوف به چشم نهاییگر، هدف یعبارت دبه 1

  است یطرف جامعه آرمانر حركت بهیان مدت در مسیمهای ن برنامهیتدو یانتخاب براهای و ارائه عرصه ینهاد
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 بـه  یابیدستبرای  ها، حركات و اقدامات رایریگاست كه مجموعه جهت ی: چارچوبراهبرد

مطلـوب و  های تیبه دست آوردن موقعبرای  را یگذارتیاولو یكند و نظام كلیم میاهداف ترس

 كند ینده مشخص میدها در حال و آیكردن تهد یخنث

هـا و  هـا، مداخلـه  هـا و انتخـاب هـدف   تیـ ن اولویـی است كه در تعی های: رهنمودیمشخط

 1رود یدرباره منابع به كار م یریگمیتصمهای هیرو

ــا ــو ایجامعــه: محــورییجامعــه دان  د ویــت توجــه از تولیــن اســت كــه در آن مركزین

ت نقـش فكـر   یـ ن اهمیافتـه و همچنـ  یر ییـ تغ ییدانـش و دانـا   یمحصوالت بـه فـرآور   یفرآور

 ابد ییش میافزا یكیزیسه با نقش منابع فیدر مقا ییو دانا

وتر، اطالعـات و  یسـه حـوزه كـامپ    یو تعـاط  یپوشـان : از همارتباطات و اطالعات یفناور

اطالعـات،   یآورت جمـع یـ ان، قابلورشكل گرفته است كه بـه مجموعـه بهـره    یمخابرات به نحو

 دهد یرا م یگریپردازش و ارسال آن به هر نقطه د

بـه   ایلطمهبدون آنكه  د،ینمایفراهم م را امروزهای ازیاست كه ن ایتوسعه :داریتوسعه پا

  دیوارد نما شانهای ازیبرآورده كردن نبرای  ندهیآهای نسل ییتوانا

 یو مكان یمربوط به فاصله زمانهای تیت كه در آن محدوداس ایجامعه: یجامعه اطالعات

، یدر تعامالت اقتصـاد  یاییجغرافهای ت مرزیاند و اهمشده ها به شدت كمرنگدر انجام فعالیت

د شـده، مبادلـه   یـ ع تولیار وسـ یبسـ  ایگونـه افته است  اطالعات بـه  یكاهش  یاسیو س یفرهنگ

 یر شـدن كـاربر  یـ جـه فراگ یو كار در نت یزندگهای الگو رد یگیگردد و مورد استفاده قرار میم

، یاقتصـاد  یریرپـذ یانـد و تأخ ع شـده یار وسیرات بسییارتباطات و اطالعات دستخوش تغ یفناور

 ل شده است یالعاده تسهگر فوقیكدیجوامع از  یاسیو س یفرهنگ

اطالعـات  له پـردازش اطالعـات موجـود بـه منظـور خلـق       یكه به وس ی: افرادكاركنان دانا

 ند ینمایف و حل مشكالت سازمان، ارزش خلق مید، جهت تعریجد

جـاد، كسـب و انتقـال دانـش را داشـته و      یاست كه مهـارت ا  ی: سازمانرندهیادگی سازمان

  سازدیمدستخوش تحول ن و متعلقاتش، یاز دانش نو یریگمنش خود را در جهت بهره

                                                                                                                                              
در  هـا یـت ها و انجام مأموربه هدف یدنجهت رس گیرییمتصم یها برامجموعه مقررات و مالك ینتدو یگرعبارت د به 1

 انتخاب شده است  یقالب راهبردها
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 مفروضات

ن سـند، نگـاه بـه    یم ایه و تنظیدر ته 1پرورشوموزشآ یعالرایت به متن مصوبه شویبا عنا

 پرورش بوده است وساز در آموزشاطالعات و ارتباطات، نگاه توانمند یفناور

دها بـوده اسـت، اگرچـه    یها در برابر تهدن سند، استفاده از فرصتین اینگرش حاكم در تدو

 اند ز مورد مداقه قرار گرفتهیدها نی، تهدیدر اسناد بخش

 یاسـالم  یجمهـور  یو فرهنگـ  ی، اجتمـاع یبرنامه چهارم توسـعه اقتصـاد  "ن سند در ینجا كه ااز آ
 قرار خواهد گرفت  یان برنامه چهارم، مورد بازنگریده، مفروض است كه در پایه گردیته "2رانیا

باشد، مفروض است كه سند ه مییدر دست ته "پرورشوآموزش یسند مل"با توجه به آنكه 

 و اصالح خواهد شد  یت از آن بازنگرین سند مذكور و به تبعیدوحاضر، پس از ت

 ن سندیمستندات تدو

 ؛پرورشوفلسفه و اهداف نظام آموزش -1

 پرورش؛وآموزش یعالرایمصوب شو یلیتحصهای اهداف دوره -2

 ران؛یا یاسالم یساله جمهور 23اندازسند چشم -0

 ؛یفرهنگ و ی، اجتماعیبرنامه چهارم توسعه اقتصاد -4

 ؛(2330دسامبر WSIS) یسران جهان درباره جامعه اطالعات یه اجالس عالیانیب -3

اطالعات و  یفناورهای استی، راهبردها و سیكلهای ت، هدفی، مأموراندازچشم -6

در  ITیراهبر رایشو یشنهادی)پ رانیپرورش اوارتباطات در نظام آموزش

 پرورش ( وآموزش

 اصول -1

 ینیآفرو تحول یمندساز.توان1-1

و  یاز سـطح ابـزار تـا توانمندسـاز     یف كـاربر یت طیپرورش با رعا و توسعه فاوا در آموزش

 پرورش خواهد بود  و نظام آموزش یورو بهره یرایش كایتحول به منظور اصالح، افزا

 پرورشونظام آموزش یریادگیبه اهداف  یابیل دستی  تسه2-1

                                                                                                                                              
 یآمـوزان بـرا  ت مهـارت دانـش  یـ و تقو پـرورش وت آموزشیفیها در بهبود كین فناورینه از ایاستفاده بهو ضرورت “     1

مكلـف اسـت بـا انجـام مطالعـات الزم و اسـتفاده از        پـرورش و، وزارت آموزشیدر جامعه اطالعاتحضور فعال و اخربخش 

و  یآموزشـ های دنظر در برنامهی( نسبت به تجدwsis یجامعه اطالعات یاز جمله اسناد اجالس جهان ) یالمللنیات بیتجرب

ـ  اطالعـات و ارتباطـات   یفنـاور  یریكـارگ و فراهم آوردن زمینـه ب  یپرورش ت یـ فیمـوخر در بهبـود ك   یه عنـوان بسـتر  ب

 پرورش كشور   وآموزش
 “كشور    یو اقتصاد ی، اجتماعیط فرهنگیبا توجه به شرا پرورش وو آموزش فیاهداف و وظات یبا رعا 2
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 و بـه اهـداف نظـام آمـوزش     یابیل دستید موجبات تسهیپرورش با و كاربرد فاوا در آموزش

 آموزان را فراهم آورد دانش یو مل ینیت دیت هویژه تقویوهپرورش ب

 گاه معلمید بر نقش و جای.تاك3-1

 –یاددهیـ ند رایت نقش معلم و مدرسه در فید موجب تقویپرورش باوكاربرد فاوا در آموزش

 شود  یریادگی

 یآموزش .عدالت4-1

 شود  ید موجب توسعه عدالت آموزشیپرورش باوكاربرد فاوا درآموزش

 ت و امانت اطالعاتی. امن5-1

و  یمنـ یافـراد، ا  یم خصوصـ یحفـظ حـر  برای  دات الزمید تمهیفاوا باهای برنامه یدر طراح

 شود  ینیبشیپ یارتباطهای ت شبكهیها و امنگاهیسالمت پا

 یو فرهنگ یاخالقهای ت ارزشی.حفظ و تقو6-1

د در كــاربرد فــاوا در یــبا یو ملــ ی، فرهنگـ یاخالقــهــای ت ارزشیــت هنجارهــا و تقویـ رعا

 رد ید قرار گیپرورش مورد تأكوآموزش

 اندازچشم -2

كــرد نظــام یر روییــاطالعــات و ارتباطــات بــه منظــور تغ یگســترده از فنــاور یریــگبهــره

برابـر   یآموزشهای ده و پژوهنده و برخوردار از فرصترنیادگی یپرورش به سمت سازمانوآموزش

  یو فرهنگ اسالم ییبر دانا یمبتن یریادگی -یاددهیط یدر مح

 تیمأمور -3
د یپرورش با تاكوبر فاوا در نظام آموزش یمبتن یریادگی -یاددهیط یفراهم آوردن مح -

 بر:

م یهدفمند فاوا در نظام تعل یریبكارگبرای  پرورشوآموزش یمنابع انسان یتوانمندساز -

 ت كشور یو ترب

 ین محتوایمتناسب از فاوا و تأم یریگبا بهره یدرس یزیرنظام برنامه یبازساز -

 ا یپو یكیالكترون

 هدفمند فاوا  یریآموز پژوهنده با بكارگدانشهای یتوسعه همه جانبه و متوازن توانمند -

 یو اطالعات یارتباطهای به شبكه یر دسترسالت و امكانات الزم به منظوین تسهیتأم -

 پرورش كشور وتمام سطوح آموزشبرای 

پرورش بر اساس ضوابط وه مراكز وابسته به آموزشیزات استاندارد كلین فضا و تجهیتأم -

 بر فاوا  یمبتن یفنهای اریو مع
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سازمان بر فاوا به منظور تحقق اهداف  یت مبتنیریو مد ینظام سازمان یبرقرار -

 رنده یادگی

 راهبردها - 4
  پرورشوفاوا در آموزش یریبكارگبرای  نه مساعدیجاد زمیو ا یسازفرهنگ -1

ه سطوح وزارت یكل یسازمانهای ندرایت و فیریمجدد نظام مد یمهندس -2

 یآموزش منابع انسانهای ها و روشبر فاوا و تحول در برنامه یمبتن پرورشوآموزش

  ا آنمتناسب ب

 كشور  یو پژوهش یعلمهای تیاستفاده از ظرف -0

 یآموزشهای و برنامه یلیتحصهای ه دورهیكل یو درس یآموزشهای تحول در برنامه -4

 معلمان با استفاده مناسب از فاوا 

 خدمات مرتبط با فاوا  یسپارها در جهت برونش فرصتیافزا -3

 پرورش ومرتبط با فاوا در آموزش زاتیفضا و تجه یاستانداردساز -6

 مدارس  یتوسعه شبكه مل -7

  یبه زبان فارس یكیالكترون یآموزش یتوسعه محتوا -6

  های شبک یو پژوهش یآموزشهای تیجاد و توسعه فعالیا -2

 هایخط مش – 5
 یبتنمهای تیها و فعالیزیره برنامهیدر كل یو اخالق ی، آموزشیتیت ضوابط تربیرعا -1

  بر فاوا

اعم از  –تیدر حوزه فاوا توسط مراكز واجد صالح یانسان یروید بر آموزش نیتأك -2

  پرورشوتوسط مراكز وابسته به آموزش یآموزشهای دوره یابیو ارزش -یو خصوص یدولت

  فاوااز  یبرداربا بهره یو آموزش یادارهای ندرایدر ف یتعامالت سازمان یسامانده -0

و  یادارهای توسعه شبكهبرای  كشور موجود یتمخابراهای تیاستفاده از ظرف -4

  یموازهای تیجاد ظرفیدر ا یگریو اجتناب از تصد یآموزش

  یو جهان یمل در سطوح یآموزش -یعلمهای هدفمند از شبكه استفاده توسعه -3

  ن مربوطیبر اساس قوان یت معنویحفظ حقوق مالك -6

  یو اطالعات یارتباطهای شبكه تیامنها و هگایو سالمت پا یمنیا -7

برای  پرورشوآموزشهای ز فضایساخت و تجههای اریت استانداردها، ضوابط و معیرعا -6

 استفاده از فاوا 

 یریگبا بهره یدرسهای برنامه یمحتوا یزیرو برنامه یدهت اصول سازمانیرعا -2

 متناسب از فاوا 
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  پرورشوق و پژوهش در آموزشیژه به امر تحقیتوجه و -13

نظام  یو آموزش یتیتوسعه فاوا با اهداف تربهای استیها و سانطباق برنامه -11

ها و استین سیبا ا یمقررات آموزش یپرورش كشور و متقابال متناسب سازوآموزش

  هابرنامه

متناسب با  یانسان یرویو آموزش ن معلم تیز مراكز تربیت در تجهیاولو -12

  فاواهای استاندارد

  یآموزشهای شبكه طیدر مح یاستفاده از زبان فارس ت دریاولو -10

آموزان و معلمان در دانش یبخشب و تحركیترغبرای  مناسبهای استفاده از روش -14

  یكیالكترون ید محتوایتول

های د نرم افزاریو تول یكیكترونالهای در ارائه آموزش یردولتیب بخش غیترغ -13

 و مقررات مربوط  هااستیمتناسب با س یو پرورش یآموزش

 الزامات -6

 یمـرتبط، همكـار  های گر بخشیها و دها، سازمانن سند ضرورت دارد وزارتخانهیتحقق مفاد ا برای

 عبارتند از:عمل آورند  اهم الزامات پرورش بهوالزم را با وزارت آموزشهای یو هماهنگ

ق و یدق رایاج و نظارت بر یریگیت پیپرورش مسئولوآموزش یعالرایرخانه شویدب -1

  عهده دارد برمرتبط با آن را های نامهینین سند و آیكامل مفاد ا

 كشور یزیرت و برنامهیریسازمان مد یبا همكار پرورش موظف استووزارت آموزش -2

جاد یسند حاضر ا مفادمناسب فاوا را به منظور تحقق  یق ممكن ساختار سازمانیبه طر

  دینما

در  یردولتیو غ ین بخشیبهای تیاستفاده از ظرفبرای  ن و مقررات مناسبیقوان -0

 ربط وضع گردد یا توسط مراجع ذتوسعه فاو

ران یا یاسالم یجمهور یمایو سازمان صدا و س یوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم -4

 یرسانو اطالع یفرهنگ سازهای برنامه رایالزم را در خصوص اج یمشاركت و همكار

 پرورش به عمل آورند ون سند با وزارت آموزشیدر چارچوب مفاد ا

آسان و  یارتباط پرسرعت، دسترس یمنظور برقرار الت الزم بهیمنابع، اعتبارات و تسه -3

 یارتباطهای ات، امكانات و شبكهزیران به تجهیژه معلمان( و فراگیو)به یارزان منابع انسان

 رد یپرورش قرار گوار وزارت آموزشیربط در اختمراجع ذی یسو از

 ،یو پرورش یز مراكز آموزشیتجه به منظوراز یو امكانات موردن یو مال یانسان منابع -6

از یتوجه به ن باد محتوا ین تولیو همچن زاتیتجه یو نگهدار یمنی، ایفن یبانیپشت

 رد یگپرورش قراروار وزارت آموزشیربط در اختتوسط مراجع ذیلی یتحصای هدوره
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با استفاده از  یو پرورش یآموزشهای فضا یسازنهیساخت و بهبرای  منابع الزم -7

 رد یگ پرورش قراروار وزارت آموزشیربط در اختا توسط مراجع ذیفاوهای استاندارد

پرورش وآموزش یشنهادیپهای برنامه رایاجبرای  یقات و فناوریوزارت علوم، تحق -6

های ب برنامهی، تصویعلمهای تیالزم را در امر استفاده از ظرفهای یو هماهنگ یهمكار

ر، با یت دبیت معلم و تربیترب یآموزشهای فاوا و استفاده كارآمد از آن دردوره یآموزش

 عمل آورد پرورش بهووزارت آموزش

برای  یژه به منظور استفاده از فاوا در اوقات خارج از ساعات كالسیالت ویتسه -2

 فراهم شود  كشورهای ها و نهادسازمان ران، توسطیفراگ

معلمان و برای  خاصهای دوره رایو اج یزیراست به منظور برنامه یضرور -13

كشور  یزیرو برنامهت یریسازمان مد یارات، منابع و اعتبارات الزم از سویران، اختیفراگ

 داده شود  پرورشوآموزشبه 

♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦ 



    641توسعه و اسناد تحولی ـ نحوه استقرار نظام جدید آموزشی    

 

 ید آموزشینحوه استقرار نظام جد
 72/73/7023تاریخ  02722/723شماره ابالغـ  22/2/7023تاریخ  807 مصوب جلسه

 یت آن مبنـ یه ماموریانیپرورش و بون آموزشیادیمفاد سند تحول بن رایدر اج :ماده واحده

 یعـال رایپرورش، شو و )چهاردوره سه ساله( در ساختار نظام آموزشیلیه تحصیپا 12بر استقرار

 :پرورش تصویب نمودوآموزش

 ییپایه تحصیلی است، به دو دوره شش ساله ابتـدا  12 رایكه دا یساختار نظام آموزش - 1

 شود م مییو متوسطه تقس

دو پایـه   ،آغاز و هر سال 21-22 یلیاز سال تحص ید نظام آموزشیساختار جد استقرار - 2

 ر مستقر شود یز یتحصیلی جدید بر اساس الگو
  یلیسال تحص

 یلیدوره تحص هیپا 92-91 93-92 94-93 95-94 96-95 97-96 98-97

       11 
سه ساله 

 اول
دا
ابت

ی
ی

 

      * 2 

     *  0 

    *   4 
سه ساله 

 دوم
   *    3 

      * 6 

     *  7 
متوسطه 

 اول

طه
وس

مت
 

    *   6 

   *    2 

  *     13 
متوسطه 

 دوم
 *      11 

*       12 

                                                                                                                                              
بـه منزلـه گـام اول در اسـتقرار سـاختار       1023-1021تغییر محتوای برنامه درسی پایه اول ابتدایی در سال تحصیلی  1

 شود آموزشی تلقی می جدید



651      مجموعه مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش 

 

 پرورش موظف است:ود، وزارت آموزشیمطلوب ساختار جد رایبه منظور اج - 3

نـه  یزم ،طرایتوانمنـد و واجـد شـ   های رویات و استفاده از نمكانج منابع و ایو بس نیتأمبا  -1-3

 ت فراهم آورد یم و تربیتعلهای ساحت یان را به تمامیمترب یابیدست

 یاصـل هـای  رنظـام یویـژه در ز تحقق مفاد سند تحول بنیادین بهبرای  خود راهای برنامه -2-3

و  نیتـأم  -تیریو مد یراهبر -ین منابع انسانیت معلم و تأمیترب -یشامل برنامه درس

را حداكثر  یابیپژوهش و ارزش -یآورزات و فنی، تجهفضا نیتأم -یص منابع مالیتخص

 پرورش برساند وآموزش یعالرایب شویه و به تصویسال تهظرف یک

 یلی، از سـال تحصـ  ربـط ذیمعلمـان   یالزم و توانمندساز یآموزشهای دوره یبا برگزار -3-3

 اجرا كند  ییابتدا اولج در دوره سه ساله یرا به تدر ینظام دور 22-21

مصـوب   یدرسبر اساس زیرنظام برنامه را یكتب درس یر ساختار، محتواییبا تغ زمانهم -4-3

 ر دهد ییپرورش تغوآموزش یعالرایشو

اسـتقرار سـاختار نظـام آموزشـی جدیـد،       رایپرورش پس از یک سال از اجـ ووزارت آموزش -1

و در صورت فراهم دهد پرورش ارائه میوعالی آموزشرایگزارش عملكرد خود را به شو

 تر اجرا نماید تواند آن را در زمان كوتاهو تصویب شورا میط رایش بودن

♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦



    650توسعه و اسناد تحولی ـ برنامه درسی ملی جمهوری اسالمی ایران    

 

 1برنامه درسی ملی جمهوری اسالمی ایران
 28/72/7027تاریخ 20000/723شماره ابالغ  ـ 28/6/7027تاریخ  872 مصوب جلسه
،  667،  666،  663،  664،  636،  637ران كه در جلسات یا یاسالم یجمهور یمل یبرنامه درس

، 2/3/1021 ،0/3/1021 ،16/12/1023 ،2/12/1023  یارت 672و  671، 673، 662، 666
به  26/6/1021و  23/6/1021، 10/6/1021، 6/6/1021، 01/3/1021، 20/3/1021  ،16/3/1021
 شود:می اجرا ابالغبرای  ریده است، به شرح زیرسنهایی  بیتصو

 سفی و علمی برنامه درسی ملیمبانی فل -1

 مبتنی بر مبـانی نظـری   ،مبانی فلسفی و علمی این برنامه همانند سایر اسناد همطراز خود

 عالی انقالب فرهنگی( رایسند تحول بنیادین نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی )مصوب شو

رسـی داللـت دارد و   باشد و از این مجموعه، آن بخش از مبانی كه مستقیما به حوزه برنامه دمی

 در پیوست آمده است  ،شودمی به عنوان مبانی خاص برنامه درسی تلقی

 اندازچشم برنامه -2
فرهنـگ و   یران در راسـتا یا یاسالم یآموزش و پرورش جمهور یتیو ترب یدرسهای برنامه

م و قـرآن كـری   -، بـا تكیـه بـر میـراث گرانبهـا و مانـدگار رسـول اهلل)ص(       یرانیا -یتمدن اسالم

چشم انداز نظام تعلیم وتربیت رسمی عمـومی در   )عج( و یتحقق جامعه عدل مهدو -عترت)ع(

معتقـد   مؤمن وموحد،  0یت نسلینه تربیزم یشرفته و بومیپ ییاز الگو یریبا بهره گ 14342افق 

، خـود، دیگـران و طبیعـت    هـا و وظـایف در برابـر خـدا،    بـه مسـئولیت   به معاد و آشنا و متعهـد 

سـتیز،  ، ظلـم جوخواه و صلحپژوه و عالقمند به علم و آگاهی، عدالتو و خردمند، دانشجحقیقت

مدار و منتظـر  گرا و جهانی اندیش، والیتجهادگر، شجاع و ایثارگر و وطن دوست، مهرورز، جمع

عزت نفس،  رای، با اراده و امیدوار، خود باور و داگر در جهت تحقق حكومت عدل جهانیو تالش

                                                                                                                                              
كشـور را بـه منظـور     یدرسـ  یزیـ رو چارچوب نظام برنامه یدرس كالن برنامه است كه نقشه یسند یمل یدرس برنامه 1

د  ایـن برنامـه هماننـد سـایر اسـناد      ینمامی نیین و تبییران تعیا یاسالم یتحقق اهداف آموزش و پرورش نظام جمهور

باشد لیكن آن بخش از مبانی كـه مسـتقیما   می تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش همطراز خود مبتنی بر مبانی سند

 در پیوست آمده است  ،شودمی به حوزه برنامه درسی داللت دارد و به عنوان مبانی خاص برنامه درسی تلقی

   1023آذر ماه  -سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی 2
    1023آذر ماه -عالی انقالب فرهنگیكالن سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مصوب شورایهای ه از هدفبرگرفت 0
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دار، دانا و توانا، پاكدامن و با حیا، انتخابگر و آزادمنش، متخلق به اخـالق اسـالمی، خـالق و    امانت

 ،یاسـالم هـای  ارزش به وفادار پذیر،مدار و نظمو با نشاط، قانون كار آفرین، مقتصد و ماهر، سالم

اس نظام معیـار  ، خانوادگی و اجتماعی بر اسو آماده ورود به زندگی شایسته فردی یانقالب و یملّ

 سازد یم را فراهماسالمی 

 :ر استیزهای یژگیو راین برنامه ها دایا
 ؛و معارف اسالم ناب محمدی)ص( هاو ارزش یبر مبان یمبتن 

 ؛آنها با تاكید بر بومی سازی یو پژوهش یمعتبر علمهای افتهیبرخوردار از  

 ؛ایرانی -مدن اسالمیعلمی فرهنگ و تهای مند از دستاوردها و یافتهبهره

 ؛پذیر در تولید و اجراپذیر و مشاركت، انعطافاین، پوینشاط آفر مد،آكار منسجم، متعادل، 

 جامعه؛ یاساسهای ازیو ن آموزانفطرت الهی دانشهای ازیو ن هایژگیناظر به و

و  یعلم هایوهیو ش هااز ابزار بااستفاده یو جهان یموفق ملّهای مند از تجربهبهره

 ؛اخربخش

 ؛انسان یمتناسب با فطرت اله ،نانهیب واقع ،پژوهانه ندهینوآورانه، آ یكردیروبرخوردار از 

عنوان جلوه ای از تحقق مراتبی از حیات طیبه و زمینه هد كننده بر نقش مدرسه بیتاك

  یتیو ترب یدرسهای تحقق اهداف برنامه یكانون اصل و1ساز جامعه عدل مهدوی)عج( 

 درسی و تربیتیهای اصول ناظر بر برنامه -3
 تیریریزی و مـد ، برنامهیگذاراستین اصول به صورت هماهنگ و درهم تنیده ناظر بر سیا

 تا سطح مدرسه است: یاز سطح مل یتیو ترب یدرسهای برنامه

 ین محورید -1-3

انی توحیـدی و اصـول و   باید مبتنی بـر مبـ   یتیو ترب یدرسهای اجزا و عناصر برنامه یتمام

 باشد باشد  این اصل بر سایر اصول نیز حاكم می اسالم ناب محمدی )ص(های ارزش

 یت ملیت هویتقو -2-3

ق یـ را بـا تاكیـد بـر تعم    یت ملیت و پایداری هویتقونه ید زمیبا یتیو ترب یدرسهای برنامه

هـای  ، ارزشیات فارسـ یـ زبـان و ادب  ران،ی، فرهنگ و تمدن اسالم و ایاسالمهای باورها و ارزش

 یو همبسـتگی اسـالم   ی، وحدت و انسجام فرهنگی، استقالل ملـ یهن دوستی، میانقالب اسالم

 فراهم آورد 

                                                                                                                                              
 17ص  -1023آذر ماه  -سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی 1
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 اعتبار نقش یادگیرنده -3-3
نـد  رایآمـوز در ف د به نقش فعال، داوطلبانـه و آگاهانـه دانـش   یبا یتیو ترب یدرسهای برنامه
پذیری توجـه نمایـد و زمینـه تقویـت و توسـعه روحیـه پرسشـگری،        و تربیت یریادگییاددهی 

 پژوهشگری، خالقیت وكارآفرینی را در وی فراهم سازد 
 1(یمعلم ) مرب اعتبارنقش مرجعیت -4-3

تقـدم  بـرای   یتـ یمعلـم در هـدایت ترب   2د به نقش مرجعیـت یبا یتیو ترب یدرسهای برنامه
نـد  رایآمـوزان در ف دانـش  یسـاز ، فعـال یریادگیـ  و یتـ یط تربیمحـ  یسازیم، غنیه بر تعلیتزك
د  هم چنین زمینـه  یمستمر توجه نما یریادگیب آنان نسبت به یپذیری و ترغو تربیت یریادگی

 و تخصصی معلم را فراهم سازد  ایحرفه اخالقی، اعتقادی،های ارتقاء صالحیت

 خانواده ایپایهاعتبار نقش  -5-3
د ضمن تقویت بنیان خانواده و تحكیم مناسبات خانوادگی و صله رحم، یبا یتیو ترب یدرسهای برنامه

و معـارف   هاتشكیل و مدیریت خانواده مبتنی بر ارزشبرای  الزمهای ها و مهارتزمینه كسب شایستگی
 آموزان را فراهم آورد ایرانی دانش -الهی و تعمیق آداب و سبک زندگی اسالمی

 تیجامع -6-3
، یمحل آموزان و جامعه در سطوحگوناگون دانشهای ازید به نیبا یتیو ترب یرسدهای برنامه
 تاكید كند  0تعلیم و تربیتهای ه ساحتیدر كل یو جهان ی، مل ایمنطقه

 هاتوجه به تفاوت -7-3
از  یناشـ هـای  مشترك، به تفاوتهای د ضمن تاكید بر ویژگییبا یتیترب و یدرسهای برنامه

ــدگط یمحــ ــو جغراف ی، فرهنگــیری، عشــایی، روســتای)شــهر یزن ــرد یتیجنســ (،ییای  یو ف
 ق( توجه كرده و از انعطاف الزم برخوردار باشد یازها و عالیها، نییآموزان )استعدادها، توانادانش

 تعادل -8-3
ت تناسـب  یط و رعایز از افراط و تفریت تعادل و پرهید به رعایبا یتیو ترب یدرسهای برنامه

متفـاوت  های از روش یریگمحتوا و بهره تعلیم و تربیت، هدف وهای و توازن در توجه به ساحت
 ها پایبند باشد از برنامه ارزشیابید، اجرا و ی، تولیدر طراح

                                                                                                                                              
شود كـه رسـالت خطیـر تربیـت     یم معلم و مربی مترادف هم به كار رفته است و به فردی اطالقهای در این سند واژه 1

دانش آموزان را در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی بر عهده دارد )سـند تحـول بنیـادین آمـوزش و پـرورش مصـوب       

   (1023آذر ماه  -شورای عالی انقالب فرهنگی
 272ص -1023آذرماه -انقالب فرهنگیعالیپرورش مصوب شورایوآموزشتحول بنیادینمبانی نطری 2
ها شامل تعلیم و تربیت اعتقادی،عبادی واخالقی،تعلیم و تربیت اجتماعی و سیاسی، تعلیم و تربیـت زیسـتی و   ساحت 0

بدنی،تعلیم وتربیت زیبـا شـناختی و هنـری،تعلیم و تربیـت اقتصـادی و حرفـه ای، تعلـیم و تربیـت علمـی و فناورانـه           

   (1023آذرماه  -قالب فرهنگیاست )سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مصوب شورای عالی ان
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 مادام العمر یریادگی -9-3
 استمرار وبرای  الزمهای ها و مهارتد زمینه كسب شایستگییبا یتیو ترب یدرسهای برنامه

 آموزان تامین كند دانشبرای  معنادار شدن یادگیری و پیوستگی تجارب یادگیری در زندگی را
 جلب مشاركت و تعامل -11-3

آموزان، مشاركت و تعامل مؤخر معلمان، دانش نهید زمیبا یتیو ترب یدرس یزیرند برنامهرایف
 ارزشـیابی د، اجـرا و  یـ ، تولیذینفـع، ذیـربط و ذیصـالح را در طراحـ    هـای  سایرگروه ها وخانواده
 د یها فراهم نمابرنامه

 و فراگیری یكپارچگی -11-3
آموزان بـا  آموزان عادی، دانشآموزان )دانشتمام دانشبرای  باید یتیو ترب یدرسهای برنامه

ن شود  یو تدو یكپارچه طراحیصورت به هم پیوسته و هدرخشان( بهای ویژه و استعدادهای نیاز
آموزان با نیازهـا و  دانشهای ک از گروهی هرهای ازیپذیری، با نبا رعایت انعطاف ها بایدهاین برنام
 1خاص انطباق و سازگاری داده شود های استعداد

 گیری كلیكرد و جهتیرو -4
كـرد بـه   ین رویـ اسـت  اتخـاذ ا   "یدیتوح یرایفطرت گ"درسی و تربیتیهای كرد برنامهیرو
ق درك و اصـالح  یـ آمـوزان از طر دانـش  2یفطـرت الهـ   ییم جهت شكوفاالز یسازنهیزم یمعنا

 به و برپایی جامعه عدل مهدوییات طیاز ح یبه مراتب یابیآنان به منظور دست 0تیمداوم موقع
 )عج( است 

 در این رویكرد:

 آموز:دانش -1-4

 كرامت ذاتی است  رایامانت الهی و دا -1

 قابلیت شكوفایی و فعلیت یافتن دارد  فطرت الهی در وجود او نهفته است و -2

                                                                                                                                              
 پرورش برسد وتغییرات ناشی از این انطباق و سازگاری باید به تصویب شورای عالی آموزش 1
یعنی آدمی نسبت به مبدا عـالم هسـتی معرفـت و گرایشـی اصـیل )غیـر       ت سرشتی الهی در وجود آدمی است  فطر  2

 3توانـد بـه فراموشـی سـپرده شـود     بخورد و توسعه پـذیرد و مـی  تواند فعلیت یافته،صیقل می اكتسابی( دارد  این فطرت

فطرت در جنبه معرفتی آن، معرفت حضوری انسان به خداست و در بعد گـرایش، میـل بـه پرسـتش، حقیقـت جـویی،       

فطری انسان است  مبـانی نظـری تحـول بنیـادین در نظـام تربیـت       های فضیلت خواهی و زیبایی دوستی از اهم گرایش

   32و 36 ص -1023آذر ماه -ی جمهوری اسالمی ایرانرسمی و عموم
منظور از موقعیت، وضعیت مشخص، پویاو قابل درك و تغییری است كه حاصل تعامل پیوسته فرد بـه منزلـه عنصـری     0

طبیعت و جامعـه( در محضـر خداونـد متعـال اسـت )كـه        آگاه، آزاد و فعال با خداوند وگستره ای از جهان هستی )خود،

هاست(  بنیان نظری تحول راهبردی در نظـام تربیـت رسـمی و    ر و خالق همه جهان و فراتر از همه موقعیتحقیقتی برت

   442ص  -عمومی جمهوری اسالمی ایران
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تواند آن را درك كرده و با انتخاب احسن خویش در همواره در موقعیت است و می -0

 راستای اصالح مداوم آن حركت نماید 

تواند با محیط یادگیری، یو خویشتن داری دارد و م یریگمیتوانایی انتخاب، تصم -4

 ست یچون و چرا و مقهور محیط ن برقرار كند و تابع بی یتعامل رابطه

 دارد  ی، نقش اساسیریادگی یاددهیند رایبرخوردار است كه در ف زهیاز اراده و انگ -3

خویش به لحا  های پذیری و توسعه شایستگیو تربیت یریادگی یاددهیند رایدرف -6

 نقش فعال دارد  یذات

 گوناگون است ای هیو توانای هاتیات ، ظرفیها، تجربتیقابل رایدا -7

 معلم )مربی(: -2-4

 آموزان است دانشبرای  امین و بصیرهای در مسیر راه انبیا و ائمه اطهار)ع(، اسو -1

و  یتیتربهای آموزان و خلق فرصتدانش یوجودهای تیبا شناخت و بسط ظرف -2

  سازدیت آنان را فراهم میانگیزه اصالح مداوم موقع زمینه درك و یآموزش

 آموزان است ، عملی و اخالقی دانشساز رشد عقالنی، ایمانی، علمینهیزم -0

  است یریادگی یاددهیند رایراهنما و راهبر ف -4

 یابی، اجرا و ارزشنیق، تدویمسئولیت تطب یو آموزش یتیتربهای خلق فرصتبرای  -3

 و تربیتی در سطح كالس را بر عهده دارد  یدرسهای برنامه

 و پژوهشگر آموزشی و پرورشی است  دگیرندهیا -6

 محتوا: -3-4

 ایمجوعهدینی و قرآنی، های فرهنگی و تربیتی و سازوار با آموزههای مبتنی بر ارزش -1

ها و تجربیات یادگیری است كه زمینه شكوفایی فطرت منسجم و هماهنگ از فرصت

 آورد صورت پیوسته فراهم میهرا ب 1هاالهی، رشد عقلی و فعلیت یافتن عناصر و عرصه

های كلیدی مبتنی بر شایستگیهای ایده اساسی وهای مهارت دربرگیرنده مفاهیم و -2

 آموزان است دانش مورد انتظار از

 علمی و معتبر بشری است های برگرفته از یافته -0

آموزان، شروانشناختی دانهای حال و آینده، عالیق، ویژگیهای متناسب با نیاز -4

 انتظارات جامعه اسالمی و زمان آموزش است 

                                                                                                                                              
بـا خـود، خـدا، خلـق و     آمـوز  دانـش  ارتباط و چهار عرصه مان، علم، عمل و اخالقیگذاری پنج عنصر: تعقل، ادر هدف 1

 شوند ین مین و تدوییت ارتباط با خدا تبیبا محورخلقت به صورت بهم پیوسته و 
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 یاددهی یادگیری: -4-4

فطری، شناخت موقعیت یادگیرنده و اصالح های شرایابراز گبرای  سازندی زمینهرایف -1

 مداوم آن است 

متنوع های یادگیری حاصل تعامل خالق، هدفمند و فعال یادگیرنده با محیط -2

 یادگیری است 

 را به طور معنادار نسبت به ارتباط با خود، خداوند، دیگران و آموزاندانشاه دیدگ -0

 مخلوقات، تحت تأخیر قرار دهد 

 ارزشیابی: -5-4

، فاصله او آموزبه صورت مستمر تصویری روشن و همه جانبه از موقعیت كنونی دانش -1

 كند وی ارائه میی هانیاز ها وبا موقعیت بعدی و چگونگی اصالح آن متناسب با ظرفیت

آموز را با تأكید بر خود ارزیابی گری، خود مدیریتی و رشد مداوم دانشزمینه انتخاب -2

 داند ساز تحقق آن میها را زمینهگیری از سایر روشكند و بهرهفراهم می

بهبود موقعیت برای  یادگیری را فرصتیهای ضمن حفظ كرامت انسانی، كاستی -0

 اند دآموز میدانش

 داند بهبود و اصالح نظام آموزشی میبرای  یادگیری را فرصتیهای كاستی -4

 :یریادگیط یمح -6-4

برانگیزاننده و  ا،ی، پوامن، منعطف یطیمح ،ینظام هستهای تیاز ظرف یریبا بهره گ -1

  بیندمیآموزان تدارك دانشهای یژگیق و ویازها، عالیپاسخگویی به نبرای  را یغن

شود و سایر یبه آن محدود نم یریادگیاست؛ اما  یه و اصلیپا یریادگیط یمدرسه مح -2

صنعتی و فرهنگی را نیز در بر  اقتصادی، اجتماعی، طبیعی،های نظیر محیط هامحیط

 گیرد می

زمینه بهبود موقعیت  ،هامجازی و رسانههای گیری از ظرفیت و قابلیت محیطبا بهره -0

 آورد ند یاددهی یادگیری را فراهم میراین و ارتقای كیفیت فآموزادانش

آید كه در تعامل شمار میهمهم و اخربخش تربیت و یادگیری بهای خانواده از محیط -4

 باشد مستمر و موخر با مدرسه می

 ر مدرسه:یمد -7-4

بر پذیر، راهمشاركتنگر، اهل فكر، آینده معلمی مؤمن، خالق، متعهد، منعطف، -1

 است  ایحرفههای تیصدر و صالح سعه رایو دا تربیتی، مدیر و مدبر

 یفطرهای شرایگ ییشكوفابرای  را یریادگیط ین و توسعه محیمسئولیت تام -2

 آموزان بر عهده دارد دانش
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 یابی، اجرا و ارزشنی، انطباق یا تدویو آموزش یتیتربهای تیمسئولیت خلق موقع -0

 و تربیتی را در سطح مدرسه بر عهده دارد  یدرسهای برنامه

برای  ا، امكان درك و اصالح مداوم موقعیت رایروابط صحیح، سازنده و پو یبا برقرار -4

 سازد رنده فراهم مییادگیبه سازمان  یابیها( و دسته عوامل )كاركنان و خانوادهیكل

ه امور مدرسه یر كلد یریپذتیو مسئول ییپاسخگوبرای  ارات متناسبیاز اخت -3

 برخوردار است 

 الگوی هدف گذاری -5
درسی و تربیتی، شكوفایی فطرت و دستیابی به شئون های در هدف گذاری برنامه -1

شش گانه تعلیم های ، یكپارچگی و توجه متوازن به ساحتمختلف حیات طیبه، جامعیت

در  اییكپارچهسجم و و تربیت مبنا قرار گرفته است كه در قالب چارچوب مفهومی من

  ریزان و مجریان خواهد بودتدوین اهداف سطوح مختلف، راهنمای عمل برنامه

 

هاساحت  
 عرصه ها

 

 

 عناصر

 شتنیباخو رابطه

ت رابطه ی)با محور

 با خدا(

با  رابطه

 خداوند

 متعال

با خلق خدا  رابطه

 (ر انسانی)سا

ت رابطه با ی)با محور

 خدا(

عت یطببا خلقت ) رابطه

 و ....(

ت رابطه با ی)با محور

 خدا(

     تعقل

     مانیا

     علم

     عمل

     اخالق

 

ارتبـاط   مان، علم، عمل و اخـالق و چهـار عرصـه   یگذاری پنج عنصر: تعقل، ادر الگوی هدف

و ن یـی ت ارتباط با خدا تبیصورت بهم پیوسته و با محورآموز با خود، خدا، خلق و خلقت بهدانش

 شوند ین میتدو

نـد  رایشـوند و در ف ین مـ یـی ده تبیـ هم تن، مرتبط و بهیمفهوم ایشبكهدر  گانهعناصر پنج

ر یتوانند سرآغاز سیآموز مدانشط رایش ازها وین عناصر، متناسب با نیت هر كدام از ایترب یعمل

گانـه،  عناصـر پـنج  ان یـ نـد  در م یق نمایـ ت و تعمیر عناصر را تقویآموز باشند و سادانش یتیترب
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شوند كه هر كـدام  ین مییف و تبیعناصر پیرامون آن تعر دارد و سایر یجنبه محور عنصر تعقل

 است  ینیمراتب مع رایز دایها ناز آن

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 درسی و تربیتیهای هدف كلی برنامه -6
كــه  ایگونـه آمــوزان بـه علمـی، عملــی و اخالقـی دانـش    تربیـت یكپارچـه عقلــی، ایمـانی،   

هـا و نظـام خلقـت بـه درسـتی      دیگـر انسـان   بتوانند موقعیـت خـود را نسـبت بـه خـود، خـدا،      

 توانایی اصالح مستمر موقعیت فردی و اجتماعی خویش را كسب نمایند  درك و

 گانـه ، در مجموعـه عناصـر پـنج    ایمدرسهالت یتحص دوره یآموزان طرود دانشیانتظار م

ها بیان تفصـیل  ابند  این شایستگییپایه دست های شایستگیاز  ایمرتبه، به یگذارهدف یالگو

 از هدف كلی است  اییافته

 پایههای شایستگی -7
 :تعقل -7 -1

 هویت متعالی خویش؛ ابعاد و هاتیظرف ها،یتوانمند خود، نیازها، درك وجود -1

 سبک زندگی خود؛های بصیر نسبت به آخار و پیامد -2

 عال و آیات خداوند متعال به عنوان خالق هستی؛تدبر در صفات، اف -0

 آن های تدبر در نظام خلقت و شگفتی -4

 :مانیا -7 -2

 ات جاودانه؛یایمان آگاهانه به توحید، نبوت، معاد، امامت، عدل، عالم غیب و ح -1

 باور به ربوبیت وحضور حكیمانه همراه با لطف و رحمت خالق یكتا؛ -2

 علم
 ایمان ایمان

 عمل

 ایمان

 تعقل

 اخالق
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و والیت  1السالمهمیعلن یمعصوم امبر خاتم)ص(، ائمهیهی، قرآن، پایمان به انبیاء ال -0

 ت و رستگاری بشر؛یها در هدال آنیبدیمطلقه فقیه و نقش ب

 و نظامات آن به عنوان تنها مكتب جامع و كارآمد 2اسالم باور به نقش دین مبین -4

 تحقق حیات طیبه؛برای 

جهان های ییبایخلقت و باور به ز یمندو قانون یایمان به ارزشمندی، هدفمند -3

 نش به عنوان مظاهر فعل و جمال خداوند؛یآفر

 جمعی و فردی انسان های ، كرامت او و توانمندیایمان به هویت الهی انسان -6

 علم: -3-7

 ش؛یت خویها و هوتیشناخت خود، ظرف -1

 بع آن؛و منا ینی، معارف دیات الهیافعال و آ ، صفات،یشناخت حق تعال -2

 یبرقرار ینش و چگونگین جهان آفریدادها و قوانیها، روابط، رودهیعلم نسبت به پد -0

 نه از آنان؛یبه یبردارها و بهرهارتباط انسان با آن

 یها در زندگت آنیف خود و افراد و اهمیها، حقوق و وظاعلم نسبت به روابط، نقش -4

 ؛یاجتماع

 ران؛یژه فرهنگ و تمدن اسالم و ایبه و یبشر علم نسبت به گذشته و حال جوامع -3

 ؛یران اسالمیا یگاه و رسالت جهانیو جا ینینظام مردم ساالر دهای آشنایی با ویژگی -6

ها و ابراز آن به زبان ها و رمز گردانی آنرمزگشایی پدیدههای آشنایی با روش -7

 زیباشناسی و هنر 

 عمل: -7 -4

 و انجام آگاهانه و مومنانه واجبات و ترك محرمات؛دینی های عمل به آموزه -1

 كپارچه دری ت متعادل ویبه هو یابیدستبرای  وجودی خودهای بكارگیری ظرفیت -2

 ؛رشد و تعالی خود و جامعه مسیر

 ایرانی؛ -اسالمی  یها و سبک زندگبكارگیری آداب و مهارت -0

                                                                                                                                              
بر طبق اصول دوازدهم ، سیزدهم و چهاردهم قانون اساسی، پیـروان ادیـان و مـذاهب رسـمی ، اجـازه آمـوزش ویـژه         1

آمیز و توام با تفـاهم بـین   ها باید تحت نظارت دولت باشد تا با مقتضیات زندگی مسالمتمذهبی را دارند، اما این آموزش

پیروان ادیان و مذاهب، منافاتی نداشته باشد  مبانی نظری تحول بنیادین در نظـام تربیـت رسـمی و عمـومی جمهـوری      

   240ص -1023آذر ماه -اسالمی ایران
ها اشـاره شـده در   ، رعایت حقوق اقلیتها در اتحاد و انسجام ملی و اسالمیها و قومیتبا توجه به اهمیت مسئله اقلیت 2

) اصل دوازدهم، اصل چهاردهم، اصل نهم و اصل دوم بند ششم( آموزش وجوه مشـترك ادیـان و مـذاهب،     قانون اساسی

  سیاست مناسبی است  همان منبع
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 ؛یندگاطالعات و ارتباطات دركارو ز یبكارگیری فناور -4

آینده خود به صورت  ایحرفهت یشكل دهی هوبرای  هیپاهای مهارت گیری ازبهره -3

 مولد و كار آفرین؛

زیستی و  بهداشتی و و ایحرفه فنی، ،یهنر ،یعلمهای یافته گیری آگاهانه ازبهره -6

 ها؛تولید و توسعه آنبرای  تالش موخر

 ؛یعیطبهای هیو سرما یراث فرهنگیمحیط زیست، م یحفظ و تعال -7

 ن؛یبه عنوان زبان د یو زبان عرب یزبان و ادبیات فارسهای بكارگیری مهارت -6

 در چارچوب بخش انتخابی )نیمه تجویزی( یک زبان خارجیهای بكارگیری مهارت -2

 ایرانی  -برنامه درسی، با رعایت اصل تثبیت و تقویت هویت اسالمی 

 اخالق: -5-7

 ؛یو اجتماع یفرد یی الهی درتمام شئون زندگرعایت تقو -1

حیا،  از جمله: صدق، صبر، احسان و رأفت، حسن خلق، یاخالقهای متعهد به ارزش -2

، قدرشناسی، رضا، عدالت، قناعت، نوع دوستی و تكریم والدین و یدارشتنیشجاعت، خو

 معلم در شئون و مناسبات فردی و اجتماعی؛

 ار و معاش حالل و داشتن روحیه تالش مستمر؛كبرای  ارزش قائل شدن -0

 ارزشمند دانستن عالم، علم آموزی و یادگیری مادام العمر؛ -4

 تقدم بخشیدن منافع ملی بر گروهی و منافع جمعی بر فردی؛ -3

 مخلوقات هستی و محیط زیست؛برای  ارزش قائل شدن -6

 نوین های م و فنآوریاخالقی در استفاده از علوهای التزام به اصول و ارزش -7

  یریادگیتربیت و های حوزه -8
را  یریادگیـ  یدیـ نـدها، و عناصـر كل  رایهـا، ف ، روشیی، حـدود محتـوا  تربیت و یادگیریهای حوزه
ها از تعیین اهداف تـا تولیـد محتـوا حاكمیـت     تربیتی بر همه مولفه -سازند و رویكرد فرهنگییروشن م

هـای  ها و پایـه در دوره ین موضوعات درسیگر ارتباط داشته لیكن عناویكدی ها بان حوزهیخواهد داشت  ا
صـورت تلفیقـی در   یـادگیری بـه  هـای  ها نخواهد بود و مفاهیم حوزهن حوزهیتحصیلی لزوماً معادل عناو

هـای  ن حـوزه یـی ه در اسـتنباط و تع یـ موضوعات درسی ارائـه خواهـد شـد  مالحظـات و مفروضـات اول     
پایـه؛  هـای  ؛ شایسـتگی یگـذار هـدف  ی، الگـو یملـ  یدرسـ  برنامـه  یها با هدف كلط آنری، ارتبایادگی
 با اصول حاكم بر برنامه است  یو هماهنگ یبا اسناد فرادست یخوانهم

 زیر اخذ خواهند شد: 1یادگیری از منابعهای اهداف هر یک از حوزه
 ؛ 1تحصیلیهای اهداف دوره الف(

                                                                                                                                              
  پرورش خواهد رسیدوعالی آموزش، به تایید شورایتعیین اهدافبرای  منابع مذكور قبل از مبنا قرار گرفتن 1
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 پایه؛های ب( شایستگی

 هداف خاص حوزه یادگیری؛ج(ا

 ؛هاد( اهداف مرتبط با سایر حوزه

 ری:یادگیتربیت و های عناوین حوزه -1-8

 كمت و معارف اسالمی؛ح -1

 قرآن و عربی؛ -2

 زبان و ادبیات فارسی؛ -0

 فرهنگ و هنر؛ -0

 ؛یت بدنیسالمت و ترب -4

 ؛یآوركار و فن -3

 و مطالعات اجتماعی؛ یعلوم انسان -6

 ضیات؛ریا -7

 علوم تجربی؛ -6

 خارجی؛های زبان -2

 زندگی و بنیان خانواده های آداب و مهارت -13

 ری:یادگیتربیت و های بیانیه حوزه -8 -2

 تربیت و یادگیری حكمت و معارف اسالمی حوزه -1

امبر اكـرم )ص( نـازل شـده شـامل اعتقـادات،      یـ متعال بـر پ  ین اسالم، كه از جانب خداید

از یـ خـود بـدان ن   یدن به مقصد متعـال یرسبرای  هااست كه انسان ینظامات هیحكام و كلاخالق، ا

نان یاسـالم و جانشـ   یامبر گرامـ یـ پ رهیم، سنّت و سـ ی، قرآن كریدارند  منابع اخذ معارف اسالم

ل و یـ ه و تحلیـ و عقل است  تعقل به معنای قـدرت تجز  -همیصلوات اهلل عل -معصوم آن بزرگوار

)اسـالم( اسـت كـه از طـرق      اریـ ها بر اساس نظـام مع افتهیابی یا و سنجش و ارزیاربط دادن قض

ن، محكم و استوار دستاورد قوۀ تعقل است  یعلم مت یبه معنا دست آمده است  حكمتمعتبر به

 یت و رهبـر یح تفكـر بـا هـدا   یند صحرایوندد كه فرد در فیپیوقوع مبه یرت زمانیحكمت و بص

چ عمـل  یاست و ه ینیبر تفكر، اساس اعمال د یمان مبتنیرد  ایرار گح قیم و نقل صحیعقل سل

                                                                                                                                              
بـه   تحصـیلی را هـای  ، اهـداف دوره لف است حداكثر ظرف مـدت شـش مـاه   ریزی آموزشی مكسازمان پژوهش و برنامه1

تعلیم و تربیت با استفاده از مبانی نظری سند تحول بنیـادین  های آموزش عمومی و متوسطه و ساحتهای تفكیک دوره

 رورش ارائه كند پوعالی آموزشپرورش تهیه و همراه با نتایج اعتباربخشی آن جهت بررسی و تصویب به شورایوآموزش
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را  ینیحضور تفكر و تعقل معنا و مفهوم ندارد  تفكر، مطالعه و پژوهش اساس معرفت دیب ینید

 دهد یل میتشك

بـه طـور اعـم و نظـام      یل نظـام اسـالم  ین هـدف تشـك  یترمهم ضرورت و كاركرد حوزه:

ن مقـدس اسـالم   یاست  د -آن ق و گستردهیعم یبه معنا -ینیت دیبه طور اخص، ترب یآموزش

ان یـ مـان مترب یق معرفت و ایاهلل است  تعم یت و تقرب الیعبودبرای  انسان یتیجامع ترب برنامه

ن یتـر ن اسـالم اسـت، مهـم   یـ مـان بـه د  یكه همان معرفت و ا یبه اعتقادات، اخالق و احكام اله

 یبسـتر  یحكمت و معـارف اسـالم   یریادگی است  حوزه یت در نظام اسالمیم و تربیرسالت تعل

 به معرفت نسبت به برنامه یابیدستبرای  یزیرو برنامه ینیمان و عمل دیشه، ایت اندیتقوبرای 

اسـالم را بدهـد كـه بتواننـد      دربـاره  یاز آگـاه  یزانـ یان، میانسان است تا به مترب یتیجامع ترب

خدا سامان بدهند  فـرد را توانمنـد    یرا بر محور بندگ خود یو اجتماع یفرد یبراساس آن زندگ

هـای  بیسوق دهد و در برابر آسـ  یاسالمهای آرمان یرا به سو فعال، جامعه ایگونهسازد كه به

را  یین توانـا یـ و مقاومت كند و به او ا یستادگی، ایواجتماع یاسی، سی، فرهنگی، اخالقیاعتقاد

 جامعه مشاركت مؤخر داشته باشد  یندان خود موفق و در تعالت فرزینده در تربیبدهد كه در آ

ت بـه  یـ اسـت كـه در اخـر ترب    یالهـ  یاست و تفكر، استعداد یات فكریک حیات انسان، یح

ش، از یخـو  یدرونـ  ی، با متعادل كردن قـوا یاله یتواند در پرتو تقوایرسد و انسان میت میفعل

آن  یباشد كه طـ  ایگونهد بهیت بایند تربرایا فكند  لذ یبرداربهره یدیر فطرت توحیآن در مس

مان، بـاور، دانـش و عملكـرد انسـان را     ی، ایین توانایت ایابد  تقویتفكر و تعقل و حكمت پرورش 

 و آگاهانه یاریدر عمل اخت یند اصلرایسازد  فیاو را فراهم م یتعال نهیر قرار داده و زمیتحت تأخ

مان آگاهانـه و عمـل   یند شناخت فكورانه، ارایورد نظر باشد فم ید در معارف اسالمیانسان كه با

بـر معرفـت و    یكه مبتن یمانین باشد؛ ایمان به دیارزشمند است كه حاصل ا یاست  عمل یاراد

 شناخت و حاصل تفكر و تعقل فرد باشد 

اد شـده را در  یـ از رسـالت   یبخشـ  یحكمت و معارف اسـالم  یریادگی حوزه قلمرو حوزه:

درك، تدبر، تأمـل،  برای  الزم نهیتواند زمین حوزه میبر عهده دارد، ا یدرسهای نامهبر مجموعه

هـای  مانیشود تا فرد رفتار حكت، سبب نهایی كند و درآموزان را فراهم رت در دانشیتفقه و بص

 عمل ین را به عنوان راهنمایآموزان دن آموزش، آن است كه دانشیا از خود بروز دهد  محدوده

ن معارف شامل سه بخـش  یند  ایو عمل نما یزیربشناسند و براساس آن، برنامه یزندگ و برنامه

 ر است:یز

د، یشامل توح ین موضوعات اعتقادیتریاصل یدر حد شناخت عقالن الف. اعتقادات:

ها، بدون ه، نظام خلقت و مسائل مبتال به مربوط به آنیت فقیمعاد، نبوت و امامت، وال
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دانش درباره  یعنی، یهر موضوع است؛ در واقع حكمت نظر یت تخصصایطرح جزئ

 ن بخش از محتوا است یها(، موضوع اها )هستتیواقع

ن یو التزام به آن كه در تكو یاخالق یدر حدّ شناخت مسائل و موضوعات اصلب. اخالق: 

 یعنی روز؛ یاخالقهای ها و چالشدارند با توجه به مسئله یت انسان نقش محوریشخص

دها و یدن به سعادت و كمال )بایرسبرای  ن رفتار انسانیكه درباره بهتر یحكمت عمل

 باشد ین بخش از محتوا میدها( است موضوع اینبا

خود  یو اجتماع یفرد یكه هر فرد مكلّف به طور معمول در زندگ یدر حد ج. احكام:

دچار مشكل  یف شرعیام وظاها در انجاز آن یاز دارد و در صورت عدم اطالع قبلیبدان ن

 شود یم

 یلیتحصـ های ان دورهیدر پا یحكمت و معارف اسالم آموزان در حوزهدانش یریادگیج ینتا

 اند از:عبارت

 مان توأم با معرفت و شناخت؛یبر ا یمبتن ینیف دیو عمل به وظا ینداریدبرای  یآمادگ 

 حفظ آن؛برای  تالشخود و عالقه و  یت اسالمیت از هویو رضا یاحساس خرسند 

 ؛یمختلف اجتماعط رایش جامعه در ینیرشد شعائر و فرهنگ دبرای  تالش 

 شرفت نظام و اقتدار و یو مشاركت در پ یت نسبت به نظام اسالمیاحساس مسئول

 آن در جهان؛ یسربلند

 یو عمل یاز حكمت نظر یمندبهره  

 قرآن و عربی یریادگی حوزه تربیت و -2

ت خـود  یاسـت  خداونـد بـا هـدا     یكمال و رستگار یها به سوت انسانین اسالم، راه هداید

از منـابع اخـذ معـارف     یكـ یكنـد   یمـ  ییكمال راهنمـا  یر حركت به سویانسان را به راه و مس

 ها است ت انسانیم كتاب هدایم است  قرآن كری، قرآن كریاسالم

قادات، اخالق و احكام آموزان به اعتمان دانشیق معرفت و ایتعم ضرورت و كاركرد حوزه:

ت در نظـام  یـ م و تربین رسـالت تعلـ  یترن اسالم است، مهمیمان به دیكه همان معرفت و ا یاله

اعتقـادات، اخـالق و احكـام     یو منبـع اصـل   یاله یم، به عنوان منبع وحیاست  قرآن كر یاسالم

رود هـر فـرد   خواندن همراه با درك معنـا، تـدبر در قـرآن و انـس بـا آن، سـبب و       ییاست  توانا

شـود  یبه عنوان زبان قرآن سبب م یزبان عرب یریادگیاست   یمعارف اسالم یایمسلمان به در

آن هـای  ارتباط برقرار كند، آن را بفهمد و از رهنمود یم با كتاب الهیطور مستقكه فرد بتواند به

ت یـ ف اهـل ب ان بتواننـد از معـار  یـ شود كـه مترب ین زبان سبب مین آموزش ایچنبهره ببرد  هم
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بـا زبـان    یات فارسـ یـ گر زبان و ادبید یاسالم استفاده كنند  از سو یو فرهنگ غن السالمهمیعل

 خته است و آشنایی با زبان عربی در یادگیری زبان فارسی تاخیر خواهد داشت یدرآم یعرب

م و یآموزش قـرآن كـر   ییمحتوا قرآن و عربی شامل دو حوزه یریادگی حوزه قلمرو حوزه:

 ر است:ین دروس به شرح زیدر ا یریادگیاست و حدّ  یوزش عربآم
 م؛یح و روان قرآن كریخواندن صح ییالف  توانا

 م؛یعبارات ساده و پركاربرد قرآن كر یدرك معنا ییب  توانا

ق و ظرائف یدقا هیدرك ساده و اول م به منظوریات قرآن كریتدبر در آ ینسب ییج  توانا

 ؛یعلوم قرآن یتخصص ات، بدون آموزشیم آیمفاه

آموزان، اهل خواندن و تفكر در كه دانش یم، به نحویبا قرآن كر ید  انس مستمر و دائم

 ش بدانند یخو یت الهیهو یو اعتال ینیت دیترب ن امر را الزمهیقرآن باشند و ا

خواندن، گوش كردن،  یعنی یچهارگانه زبانهای و مشخصا مهارت یبا زبان عرب ییآشنا

ات قرآن یآ یآموز را در درك معنااست كه دانش یزانین حوزه به میو سخن گفتن در ا نوشتن

او  یت زبان فارسیكمک كند و در تقو یو فرهنگ اسالم ینین و متون دیم، كالم معصومیكر

 مؤخر باشد 

د هماهنـگ و  یـ هـا با آن یزیرگر دارند و برنامهیكدیبا  یقی، ارتباط وخیین دو حوزه محتوایا

 تأییـد ل و یـ ز مطالب تكمیمشترك و نهای و از اهداف، محتوا و روش ردیبا هم صورت گ مرتبط

 د یعمل آمطلوب به گر استفادهیهمد كننده

حكمت " یریادگیتربیت و های حوزهمحتوا و آموزش  یدر سازمانده یكلهای یریگجهت

 1"قرآن و عربی"و  "یو معارف اسالم

بـه   ییابتدا در دوره یعرب و قرآن و یمعارف اسالم حكمت وای هحوزه یمحتوا یسازمانده

متوسطه اول حتی االمكان به صورت مجـزا لـیكن هماهنـگ و در     است  در دوره یقیصورت تلف

بـه   یو درس عربـ  یقـ ی، بـه صـورت تلف  یعلوم و معارف اسـالم  متوسطه دوم، جز در رشته دوره

 در حـوزه  یتصاصـ اخهـای  ز درسیـ ن یمعارف اسالمعلوم و  شود  در رشتهیصورت مجزا ارائه م

 شود ه میارائ یمعارف اسالم

                                                                                                                                              
سازماندهی محتوای هـر   "قرآن و عربی"و  "حكمت و معارف اسالمی"به دلیل ارتباط وسیع و وخیق محتوای دو حوزه  1

  دو حوزه در یک بخش آمده است
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 یات فارسیزبان و ادب یریادگیتربیت و  حوزه -3

افـت  یاسـت كـه از درك و در   یندرایات است  زبان، فین حوزه شامل دو بخش زبان و ادبیا

 یمركـب و چنـد سـطح    یدیـ ات، تولیانجامد  ادبیدار مد كالم معنایشود و به تولیسخن آغاز م

زبـان در   یشود  كاركرد هنریز شامل میرا ن یهنر و نحو، سطح و جنبه است كه واج، واژه، معنا

 شود یات ظاهر میقالب ادب

و وحـدت   یوسـتگ یو سبب پ یت ملّی، رمز هویات فارسیزبان و ادب ضرورت و كاركرد حوزه:

ن یـ دهد  در ایوند مینده پیشته را به حال و آارجی است كه گذگران  نهیوگنج یرانیاقوام ا همه

آشـنا   یروشـمند و علمـ   ایگونـه زبان به ای همند و عناصر سازنظام كرهیآموزان با پحوزه، دانش

 كنند ین حوزه را كسب مینش در ایخلق و نگارش و آفر ییشوند و توانایم

پـرورش  بـرای   را یتر مناسـب گران بر زبان است  آمـوزش زبـان بسـ   یاد ارتباط انسان با دیبن

ات به صورت شفاهی، یمتنوع زبان و ادبهای دانش آموزان در قالب یاخالقهای ها و ارزشمهارت

ری زبـان،  یادگیـ كنـد و شـامل   فراهم مـی  مقاصد و مخاطبان گوناگونبرای  داری و نوشتاری،ید

مـا هنگـام    ت روزمـره یـ فعالن یتـر شیباشد  بـ زبان می ری دربارهیادگیق زبان و یری از طریادگی

دارد:  یزبان دو كاركرد اصـل  رد یگیها توسط زبان شكل مگران و استفاده از رسانهیوگو با دگفت

كـه همـان    یهنـر  ییبـا یجـاد ز یابرای  یابزار -2، یارتباط در مراودات اجتماعبرای  یابزار -1

هـای  ازیـ برآوردن نبرای  ز جملهشود، ایگوناگون استفاده مهای هدفبرای  ات است  از زبانیادب

ق و یـ ، انجـام تحق یجاد تفاهم در روابـط اجتمـاع  یگران، ایبر افكار و رفتار د یرگذاریروزمره، تأخ

تعلـق و   ، احساسیمحل -ی، حفظ آداب و رسوم قومیفرهنگ نهیشیبا پ ییكسب اطالعات، آشنا

، ییگوعهیالت و بدیان تخیار، بها و افكدهیافت ای، درید شخصیان عقای، قدرت بیت ملیجاد هویا

 گوناگون های نهیو دادن اطالعات در زم

ر متون و یم در سایدرك مفاه نهیزم یزبانهای تفكر است  پرورش مهارتبرای  زبان بستری

، ی، ارتبـاط ی، ذهنـ ی، شخصـ یاجتمـاع هـای  را فراهم كرده، بـه رشـد مهـارت    یموضوعات درس

 كند یكمک م یاخالقهای زش، مطالعه و پژوهش و اریفرهنگ

گوش دادن، سخن گفـتن،   یبر چهار مهارت زبان یات فارسیآموزش زبان و ادب قلمرو حوزه:

( و یداری)دی( و خطیداری)شنییآواهای نماد یو رمزگذار ییق رمزگشایخواندن و نوشتن از طر

د یـ تأك یات فارسـ یـ ز ادبیها و نكاربست آن یل( و چگونگی)تفكر، نقد و تحل یفرازبانهای مهارت

گـاه  ی، جایها، ساختار زبانها و نگرشن حوزه، دانش آموزان به فهم زبان، باورها، ارزشیدارد  در ا

در منابع اصـیل   ییبایو ز یو عوامل هنرای همند و عناصر سازنظام كرهیو گشتار زبان فارسی و پ

 ابند ییات كهن و معاصر دست میو ادب



666      مجموعه مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش 

 

های گیرد و بر انتقال ارزشانجام می یكرد ارتباطی، با رویات فارسیآموزش زبان و ادب

تر و بهتر شیعی، بیات ارتباطی طبید دارد  زبان در بستر تجربیتأك یرانیا یفرهنگ اسالم

زبانی شامل تلفظ كلمات، ساخت كلمات و ساخت های شود  لذا قانونمندیآموخته می

فرهنگی دانش آموزان صورت های تیو وابسته به موقع ات واقعییق كسب تجربیدستوری، از طر

ات یتجرب برخوردار است  مجموعه ایویژهت یه از اهمیاوّلهای ن امر خصوصاً در سالیرد  ایگیم

بند به یپا یآموزان را افراد، دانشیات فارسیگوناگون زبان و ادبهای ارائه شده در قالب

پرورد، و آنان را در ین مین سرزمیآداب و اخالق متعلق به ا و متخلق به ینیو د یملهای ارزش

 كند یش توانمند میفرهنگ و تمدن خو حفظ

 محتـوا در دوره  یدر سـازمانده  محتوا و آموزش حـوزه:  یدر سازمانده یكلهای یریگجهت

با هـدف  زبان صرفا ً یرد و كاركرد هنریگیزبان مورد توجه قرارم یعمدتاً كاركرد ارتباط ییابتدا

زبـان بـا    یتحصیلی باالتر توجه به كـاركرد هنـر  های شود  در دورهیلذت بردن از زبان دنبال م

ت یـ ان و كسـب هو یـ مترب یهنرهای یت توانمندیو رشد و تقو یفرهنگهای هدف انتقال ارزش

 رد یگیصورت م یمل

 فرهنگ و هنر یریادگیتربیت و  حوزه -4
 وهیق جهـت دادن بـه شـ   یـ ت اسـت و از طر یـ به هو یابین منبع دستیترین و غنیترفرهنگ، مهم

هـا،  كند  فرهنـگ شـامل: باورهـا و ارزش   یفراهم م یو جمع یرا به صورت فرد یابیتی، امكان هویزندگ
ات گذشـته و معاصـر اسـت     یـ ، هنر و ادبین، آخار باستانیها، قوان، آداب و سنتی  گذشته، مفاخر ملیتار
(، یه خـوان یـ و آ ینـ یه بیـ هـا )آ دهیـ ان پدیـ نگ و هنر ناظر به درك معنـا و روابـط م  ری فرهیادگی حوزه
فرهنگـی جامعـه    نهیشـ یهـا در پ ییبـا یو ز یجمال الهـ های نسبت به نشانه یشناسی و قدرشناسییبایز

 و تعالی آن است  ها( و حفظها و اسطورهها، اسوه)نمادها، آداب و رسوم، ارزش
ن دو مقولـه در  یـ كـه ا  یو نقش یت ملیت فرهنگ و هویت به اهمیبا عنا ضرورت و كاركرد حوزه:

كننــد، فرهنــگ و هنــر از یفــا مــیا یگــانگی، عــزّت نفــس و مقابلــه بــا از خودبییاســتقالل، خودكفــا
، یهسـتند كـه از فرهنـگ اسـالم     یشوند و موضـوعات ت محسوب میین امكانات در امر تربیكارآمدتر

هـای  باور یباشند  هنر به عنوان تجلّاخرگذار می یت ملیته و در احراز هوما نشئت گرف یو انقالب یرانیا
ت و بـه  یـ هوهـای  از بارزه یكیتواند به عنوان یر موجودات است و میز انسان با سایاز وجوه تما جامعه
 و فرهنگ جوامع باشد ، موجب رشد و ارتقاء تمدن یو معنو یت فرهنگیژه هویو

 و توسـعه  یفـرد هـای  ییفرهنگـی و توانـا   نهیشـ یسبب شـناخت پ  یو هنر یت فرهنگیترب

 یابیـ شود  دستیزندگی مبرای  ازیموردنهای یستگیاز شا یو كسب بخش یوجودهای تیظرف

 یابیـ ار، درگـرو دسـت  یـ بـر اسـاس نظـام مع    یفرهنـگ بشـر   یابیـ ات و ارزیـ به كمال در اخالق

هاست  اسـتفاده از هنـر و   عمق ارزش دامنه و یین بازنمابا توای هایآموزان به ابزار و رسانهدانش
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اسـت    یاز احساس و عواطـف انسـان   یات غنیتجرب ییق بازنماین طریترمناسب یهنرهای قالب

ا و یـ سـاز حفـظ، اح  نـه یشود، زمیجاد میا یراث فرهنگیبا هنرها و م ییكه در اخر آشنا یشناخت

اسـت    یبه فرد و جامعه و مقابله با تهاجم فرهنگ یخشت بی، هویاسالم - یرانیاهای هنر اشاعه

جاد شـوق و  ی، ایت بخشیو هو یتوان دستیابی به سواد فرهنگین حوزه را مین كاركرد ایترمهم

حــواس، ذوق  و ابــراز وجــود بــه زبــان هنــر، پــرورش یان احساســات و معــانیــنشــاط، درك و ب

و در نهایـت   یراث فرهنگـ یـ هـا و م ییبـا یاز ز یت، قدرشناسـ یـ ل، خالقی، قدرت تخیباشناسیز

 دستیابی به بصیرت فرهنگی عنوان كرد 

هـای  ندها و مهارترای، فیهنرهای دهیدرك اهنر شامل فرهنگ و  حوزهقلمرو  قلمرو حوزه:

 (بیـ قواعـد ترك  والفبا  هید اخر بر پایتول) یعمل عرصهدو در  یراث فرهنگیو م ی، ابراز هنریهنر

 یآخـار فرهنگـ  نقد  ل ویه و تحلی، تجزهنر فرهنگ و  یتار، یباشناسیز هیبر پادرك اخر ) یو نظر

نـد كشـف   رایشـامل دو ف  یهنـر هـای  ها در قالبدهیپد یو رمزگذار ییرمزگشا  ( است یهنرو 

ان یـ و م یبـه سـواد فرهنگـ    یابیـ د اخر( است  دسـت یافت اخر( و خلق معنا )تولیمعنا )درك و در

و ارتبـاط خـرده    یو جهـان  یها در سطح ملـ تیها، اقوام و ملط فرهنگدرك ارتبابرای  یفرهنگ

 ن حـوزه یـ ا ییاز قلمـرو محتـوا   ی، بخشیز فرهنگ مدرن و سنتیها با فرهنگ معیار، تمافرهنگ

 است  یریادگی

د بـر  یـ بـا تأك  "یت هنـر یترب"محتوا و آموزش،  ین حوزه در سازماندهیا یكل یریجهت گ

از  یكیكه  یهست ها و نظمییبایدرك ز نهیزم یت هنریاست  ترب یرت فرهنگیبه بص یابیدست

كنـد   یهاسـت را فـراهم مـ   ها و خالق آنییباینسبت به ز یشناخت خداوند و قدرشناسهای راه

ط یعـت، محـ  یطبهـای  ییبـا یموجب درك ز یت هنریكرد تربیها در قالب روتیفعال یسازمانده

آشكار و پنهان و غنـا   یل، تفكر، توان درك معانی، تخت حواسی، تقویهنر یوآخار فرهنگ یزندگ

 شود یم یو عاطف یدن به ادراك حسیبخش

تا  ن حوزهیمحتوا در ا یسازمانده محتوا و آموزش حوزه: یدر سازمانده یكلهای یریگجهت

و در دوره متوسطه دوم موضوع محـور اسـت     یت هنریان دوره آموزش عمومی مبتنی بر تربیپا

 یو اجتمـاع  یفـرد هـای  ازیـ و متناسب بـا ن  ایرشتهمحتوا به صورت چند  یسازمانده نیچنهم

صـورت آمـوزش   ل بـه ین تحصیآغازهای در سال یو هنر یت فرهنگیشود  تربیان انجام میمترب

هـای  از روش یهنرهای و رشته یلیج متناسب با دوره تحصیرد و به تدریگیم انجام میرمستقیغ

 جـاد ی، بـا ا ید اخرهنـر یو تول یریادگیهای تیند فعالرایكند  در فیم یریگم بهرهیآموزش مستق

دادها یح رویمشكالت، درك صح با مسائل و ییارویو حل مسئله، مهارت رو یریگمیتصمط رایش

، پـرورش  یشخصهای افتیها، دردهیه بر عواطف، امكان ابراز احساسات، افكار، ایها با تكدهیو پد
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حـواس مختلـف در    یریق بكـارگ یـ آمـوز، از طر دانـش  یت و وجه فردیل(، خالقیال )تخیخّ قوه

 شود یفراهم م یمتنوع هنرهای قالب

اسـت و   یو روح حاكم بر كل نظام آموزش یدرس ، فرابرنامهیت هنریو ترب یرت فرهنگیبص

 یو مطالعات اجتمـاع  ی، خصوصاً علوم انسانیریادگیتربیت و های حوزه ت همهیاستفاده از ظرف

 د ینمایات فارسی را طلب میو زبان و ادب

 یت بدنیسالمت و ترب یریادگیتربیت و  حوزه -5

آموزان به دانش یو روان یسالمت كامل جسم یبه دنبال برقرار یت بدنیتربسالمت و  حوزه

و  یبـدن هـای  یی، ارتقـای توانـا  یت جسمانیدرست فعالهای عنوان امانت الهی و بكارگیری روش

از  یریشـگ یسـتن و پ یج بهداشت و اصول سـالم ز یسالم و ترو یحیتفرهای ن روشییحركتی، تب

افراد در تسـلط بـر رفتـار خـود و      یو توانمندساز یاندامهای تیو اختالل و معلول یماریجاد بیا

 حفظ سالمت است 

تكامـل  بـرای   یاله یه و امانتیان هد، بدن انسیاسالمهای در آموزه ضرورت و كاركرد حوزه:

سـالمت،   یهـا، تقویـت جسـمانی و برقـرار    بیشود  حفظ بدن از خطرها، آسـ یروح محسوب م

د شـده  یـ قـت تأك ین حقیز بر این السالمهمیعلن یباشد و در كالم معصومیم یو اله ینیف دیتكل

 ،یفرهنگ ،یاجتماع ،یفرد خر در توسعهؤو م یاساس یعاملعنوان به یت بدنیترباست  سالمت و 

 جهـت  توانمندسالم و های نانساپرورش رشد و برای  یضروری ابزاراست و  یاقتصادو  یآموزش

 است  بهیات طیاز ح یابی به ابعادیدست

جسمی، های تیتا ظرفسازد یرا قادر مآموزان ن حوزه، دانشیا یاساسهای تیكسب صالح

ن یـ ا  آن كوشـا باشـند  پـرورش   در جهـت ه آن اعتماد كنند و ب خود را بشناسند، یو روان یروح

رنـد و  یت بپذیلخود مسئو یكند كه در قبال بهداشت و سالمتیكمک مآموزان دانشبه ها آموزه

، به خصوص سالمت یو اجتماع یو نشاط فرد یو روان یجسم یمتن سالیبه نقش خود در تضم

 اعتقاد داشته باشند  خانواده

رند چگونـه در قالـب گـروه كـار     یگیاد می یبدنهای تیر خالل ورزش و فعالآموزان ددانش

 خطـر كننـد،   یزیـ راوقات فراغت خـود برنامـه  برای  ش دهند،یاعتماد به نفس خود را افزا كنند،

سالمت و بهداشت موجـب   ل را حل كنند ئگران مسایر شوند و به كمک دیگل درئدر مسا كنند،

عات و یو ضــا یمــاریجــاد بیاز ا یریشــگیو پ ی، معنــوی، اجتمــاعی، روانــیرفــاه كامــل جســم

فرد در تسـلط بـر رفتـار و حفـظ      ی، و موجب توانمندسازی، حركتی، حسیجسمهای تیمعلول

 شود یآموزان مدانش یپرخطر و بهبود زندگهای از كردار یریشگیسالمت خود و پ
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حات سالم به عنوان موضـوعات  یفرو ت یت بدنیبهداشت و سالمت، ورزش و ترب قلمرو حوزه:

 یفـ یدارنـد  توجـه بـه سـطح ك     یاریاند و اهداف مشـترك بسـ  شناخته شده ک حوزهی همبسته

هـای  و كسـب مهـارت   یت آداب بهداشـت یـ ه، رعایح تغذیو رشد و تكامل فرد، اصول صح یزندگ

 ر حـوزه یـ دو ز رایاری دیادگیـ تربیـت و   ن حوزهیباشد  این حوزه مین اهداف ایتراز مهم یمنیا

باشد كه شـامل مـوارد   می "حات سالمیت بدنی، ورزش و تفریترب"و  "سالمت و بهداشت"اصلی 

 ر است:یز

 ؛یجسمان یحركتی و آمادگهای مهارت 

 ی؛ورزشهای ها و رشتهیباز 

 حات سالم؛یتفر 

  سالم و متوازن؛ هیتغذاصول 

 مختلف؛ط رایش ابعاد ودر  یو جمع یفردهای بیاز آس یریشگیو پ یمنیا 

 ؛یو عموم یو بهداشت فرد یستیزهای مهارت 

 د بر سالمت فرد، خانواده و اجتماع؛یو روانی با تأك ینظام مراقبت از سالمت جسمان 

 یبهداشت بلوغ و سالمت نوجوان  

این حوزه  یمحتوا یدر سازمانده :محتوا و آموزش حوزه یدر سازمانده یكلهای یریگجهت

بـه صـورت    یو معنـو  ی، روانـ ی، اجتمـاع ی، عقالنید ابعاد جسمانیبا یلیتحصهای دوره هیدر كل

 ایحرفهو  یفن محتوا در شاخه یرد  در دوره متوسطه دوم، سازماندهیمورد توجه قرار گ یقیتلف

 ورزشی خواهد بود های براساس رشته موضوع محور و

 یآوركار و فن یریادگی تربیت و حوزه -6

ور و كسـب  هزندگی كارآمد و بهـر برای  یعملهای آوری شامل كسب مهارتكار و فن زهحو

طالعـات و ارتباطـات، جهـت    ا یژه فنـاور یـ مرتبط با فنّاوری و علوم وابسته، بـه و های ستگییشا

ورانـه و زنـدگی سـالم در فضـای مجـازی و نیـز آمـادگی ورود بـه حرفـه و شـغل در           تربیت فنا

 است  یاجتماع یو زندگ یف اقتصادمختلهای بخش

 یتـ ی، كـار و اشـتغال از ارزش ترب  یاسـالم های با توجه به آموزه ضرورت و كاركرد حوزه:

ش را یخـو  یت وجـود یق كار، نفس سركش را رام كرده و شخصـ یبرخوردار است و انسان از طر

ا و امكان كسـب  یش را مهیخو یارتقاء وجود نهیت كرده و زمیش را تثبیت خویقل داده، هویص

ــاورجامعــه را فــراهم مــیهــای روزی حــالل و پاســخگویی بــه نیــاز ، كــار و یآورد  آمــوزش فنّ

، یو اقتصاد یاجتماع ی، مشاركت در زندگیورش بهرهی، افزایشرفت فردی، باعث پیآموزمهارت

 خواهد شد  یافتگیش درآمد و توسعه یكاهش فقر، افزا
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 است: یستگیچهار دسته شا ن حوزه شاملیقلمرو ا قلمرو حوزه:

 كار؛ یایدن یر فنیغ یمحورهای یستگیشا (1

 كار حرف و مشاغل گوناگون؛ یرویاز نیمورد ن یه فنیپاهای یستگی( شا2

 اطالعات و ارتباطات؛ یمربوط به فناورهای یستگیشا( 0

   ایحرفهو  یالعمر فنمادام یریادگیمربوط به های یستگی( شا4

این حـوزه  های یستگیشا محتوا و آموزش حوزه: یدر سازمانده یكلهای یریگجهت

 تربیت وهای گر حوزهیده با دیو عمدتا در هم تن ی، تجربینیصورت عبه یآموزش عموم در دوره

 نـه یو متنوع كسـب خواهـد شـد و زم    یواقع یریادگیهای طیق تجربه در محیو از طر یریادگی

و  ایحرفـه ، یلیتحصـ هـای  ریشان در مسهای ییق و توانایرا با توجه به عالآموزان ت دانشیهدا

 كند یفراهم م یشغل

آورانـه  دگاه فـن یـ د یلیتحصـ هـای  دوره هیـ این حوزه در كل یریادگیهای تین فعالیدر تدو

صـورت   مربـوط بـه كـار بـه    هـای  مهارت ییابتدا اول تا سوم دورههای هیحاكم خواهد بود  در پا

و  ییچهـارم تـا ششـم دوره ابتـدا    هـای  هیشود  در پایارائه م یریادگیهای ر حوزهیبا سا یقیتلف

ق یـ ازها، استعدادها، عالیو بر اساس ن مربوط به كار در قالب پروژههای دوره متوسطه اول مهارت

ت و ارتباطـات  اطالعـا  یاجرا خواهد شـد  فنـاور   یف و به صورت عملیتعر یمحلهای تیو موقع

 تواند به صورت مستقل ارائه شود می یریادگیهای ر حوزهیق با سایعالوه بر تلف

 ر خواهد بود:یمتوسطه دوم به صورت ز محتوا در دوره یسازمانده

 یایـ متوسطه جذب دن ان دورهیدر این گروه دانش آموزان قادر خواهند بود پس از پا گروه اوّل:

ا یـ ک یگر عوامل در سطوح یبا توجه به زمان آموزش و د ینتخاباهای كار شوند  حرفه

تواننـد خـارج   یها من آموزشیا رایدر اج یریادگیشوند  مراكز تعریف می 1یدو مهارت

باید  ایمنطقههای ازیاز مدرسه و با مشاركت بخش دولتی و غیردولتی تشكیل شوند  ن

 شوند لحا   ین برنامه درسیو تدو یدر طراح

 یایـ جـذب دن  ان دوره كاردانییآموزان قادر خواهند بود پس از پادر این گروه دانش دوم: گروه

ا یـ گر عوامل، در سـطوح دو  یبا توجه به زمان آموزش و د یانتخابهای كار شوند  حرفه

حرفـه و   یاصـل های گروههای یستگین شاین گروه بیشوند  در اتعریف می یسه مهارت

ن نـوع  یـ در ا یریادگیانتخاب شده، تعادل برقرار است  مراكز های فهحرهای یستگیشا

                                                                                                                                              
 است  ای حرفهو  یفنهای آموزشهای ن حوزه بر اساس استانداردیدر ا یسطوح مهارت 1
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آن با مشاركت آمـوزش و   رایریزی درسی این گروه و اجها متنوع است  برنامهآموزش

 شود تحقیقات و فناوری انجام می پرورش و وزارت علوم،

 یطراح ایگونهد بهیاآموزان دوره متوسطه نظری بدانش یدرس در این گروه، برنامه گروه سوم:

و  یفنـ هـای  تیـ از فعال یكـ یمتوسـطه دوم، در   ان دورهیـ آموز در پادانش شود كه هر

 را كسب كرده باشـد  یعمل یق خود مهارت كافیازها و عالیساده متناسب با ن ایحرفه

و این امر در ارزشیابی پیشرفت تحصیلی به عنوان یک معیار لحا  گردد  گروه بـزر   

ا چهـار  یـ گـر عوامـل در سـطوح سـه     یبا توجه به زمان آمـوزش و د  یانتخابی هاحرفه

 قرار دارند  یمهارت

 یو مطالعات اجتماع یعلوم انسان یریادگی تربیت و حوزه -7

هـا و تعـامالت   كـنش  بـه مطالعـه   یو مطالعات اجتماع یعلوم انسان یریادگیتربیت و  حوزه

ت و یـ ازنده با خلق حول محور رابطه با خـدا؛ درك موقع مثبت و س جاد رابطهیا ییتوانا و یانسان

هـای  ( و سـنت یو اجتمـاع  یعیدر ابعاد مختلف )زمان، مكان، عوامل طب آن ت و عناصریفراموقع

مطلوب، متناسـب بـا   های ت و پرورش كنشیتقو یپردازد؛ و در پیجامعه م حاكم بر فرد و یاله

 ار اسالمی است ینظام مع

ط ی، مطالعـه محـ  یالهـ هـای  ازمنـد درك سـنت  ین یدیتوح یزندگ حوزه:ضرورت و كاركرد 

و احتـرام نسـبت بـه     ی، نـوع دوسـت  یر در آفاق و انفس(، احسـاس همـدل  ی)س یو انسان یعیطب

و چـالش   یواقعـ هـای  تیـ جانات و احساسات به هنگام قرارگـرفتن در موقع یگران و كنترل هید

در گـرو رابطـه و تعامـل     یت متعـال یحصول ترب است  (یالمللنیب ،ی، اجتماعیز )خانوادگیبرانگ

  جامعه، در خـدمت  ین حوزه برخاسته از فرهنگ و تاریاهای متقابل فرد و جامعه است  آموزش

شـرفت را فـراهم   یتحقق عـدالت و پ برای  الزمهای بستر باشد ویآن م یو فرهنگ یخیت تاریهو

 آورد یم

دن یبـه چـالش كشـ   بـرای  ی هـای فرصـت  ایمدرسـه های از دارند در آموزشیآموزان ندانش

ار یـ در اخت یو جهـان  ی، ملیدر سطح محل یل اجتماعیگران در خصوص مسایخود و دهای دهیا

، یمـدار فیـ ، تكلیطلبـ ، حـق یخـواه ، عدالتییقت جویحق هیق روحین طریاز ا باشند تا داشته

خـود در قبـال نـوع بشـر،      یت الهـ یلرفتن مسـئو یو پـذ  یدوستنوع ، مذاكره، انصاف، ویدعوتگر

تمـدن و فرهنـگ   های یژگید بتوانند ویمحرومان و مستضعفان را پرورش دهند  آنان با خصوصاً

 را درك كرده و نقش خود را در جهـان امـروز   یبشر جامعه ر آن در توسعهیو تأخ یاسالم یرانیا

منطقه و در سطح جهان بشناسـند   های ن كشوریران در بیگاه ایت و جایحفظ و ارتقا موقعبرای 
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 مدارانـه نیاصالح دبرای  هاز ارتقای شایستگییآموزش تعامل مسئوالنه با جامعه و مسائل آن و ن

 ن حوزه استیمهم اهای از كاركرد یو جمع یفرد یمسائل زندگ

ت و ابعاد آن در بعد زمان )گذشـته، حـال،   یشامل: درك موقع قلمرو این حوزه قلمرو حوزه:

ط ی، محـ یعـ یط طبی)مح یعیهان(، عوامل طبین، كیمكان )خانه، محله، شهر، كشور، زم نده(،یآ

، ی، هنجارهـا، رفتارهـا و روابـط انسـان    یاجتماعهای )ساختارها و نهاد  یست(، عوامل اجتماعیز

 یبـر زنـدگ   یالهـ های ت سنتیحاكم ین؛ درك چگونگیش سرزمیها؛ آماقراردادها( و تعامل آن

روابط  ، توسعهیگروههای تی)مهارت در فعال یاجتماعهای   و كسب مهارتیطول تار انسان در

ت حقـوق و انجـام   یـ رعا -و     ی، نـوع دوسـت  ییمسالمت جو و ی، وفاق و همدلیبردبار -یانسان

ع، مصـرف و  یـ د، توزیـ دادوسـتد، تول  ،ی، صرفه اقتصادیاقتصادهای )مهارت یف( و اقتصادیتكال

 باشد یم یران اسالمیا ک عضو مسئول جامعهیعنوان  قناعت( به

مـورد  هـای  شایسـتگی  محتوا و آموزش حـوزه:  یدر سازمانده یكلهای یریگجهت

شـود و فرصـت   یارائه مـ  یقیتلف یریادگیات یان دوره آموزش عمومی در قالب تجربیانتظار تا پا

 آمـوزان توانـایی الزم  ن دانشیمچنكند  هیت در ابعاد مختلف آن را فراهم میدرك مفهوم موقع

 وهین شـ یـ كننـد  ا یرا كسـب مـ   یاجتمـاع هـای  تیـ مشـاركت آزادانـه و آگاهانـه در فعال   برای 

ات دسـت اول در سـطح كـالس درس،    یـ كسـب تجرب بـرای   رای هـای محتوا، فرصـت  یسازمانده

ن روبـرو شـدن   آموزان ضمدهد  دانشیان قرار میار مدارس و مربیدر اخت یمحل مدرسه، جامعه

و  یفـرد  یزنـدگ  یل واقعـ یحـل مسـا  بـرای   الزم ییز توانایو چالش برانگ یواقعهای تیبا موقع

 كنند یرا كسب م یت اجتماعیاز عقالنهای به مرتب یابیو دست یاجتماع

هـای  تـر بـوده و فرصـت   کینزد یزندگ یواقعهای تیمتوسطه دوم به موقع آموزش در دوره

ن یـ دهـد  در ا یآموزان قرار مار دانشیرا در اخت یاجتماعهای تیاركت در فعالمشبرای  یشتریب

بر حسب  یخدمات اجتماع و شركت در ارائه یكارگروههای د بر پرورش مهارتیدوره ضمن تأك

دا یپ یتخصص مهین ، محتوا جنبهیش/ رشته علوم انسانرایو گ ینظر آموزان به شاخهورود دانش

 كند می

هـای  و اسـتفاده از روش  ینقادانـه و اسـتدالل   یبر پرسشگر یمبتن یریادگی یاددهیند رایف

 ـ ای ه، مطالعـه كتابخانـ  یمـورد  ، پروژه، مطالعهی، پژوهش مشاركتیمشاركت وهیبه ش یكاوشگر

هـای  به گروه یخدمات اجتماع ارائهبرای  ن منابعی، تأمیزیر)برنامه یواقعهای تی، موقعیاسناد

، ی، خـدمات یعمرانـ هـای  )اردو در سـطح جامعـه   یجمعـ هـای  تیـ ازمند( و مشـاركت در فعال ین

 است  یریادگی ن حوزهید ایتأك موردهای ( از روشیپژوهش
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 اتیاضیر یریادگیتربیت و  حوزه -8

عـت دارد   یطب یو نقشـی مـؤخر در درك قانونمنـد    یتعقـل انسـان   شـه در قـوه  یات ریاضیر

 قیـ الگوها و ارتباطات، هنری با نظم و سازگاری درونی، زبـانی دق  وان علم مطالعهات به عنیاضیر

ف شـده  یـ هـا تعر اری از علـوم و حرفـه  یق اصطالحات و نمادها و ابزاركار در بسـ یف دقیتعربرای 

 است 

آن بخشی از زنـدگی روزانـه جهـت حـل     های ات و كاربردیاضیر ضرورت و كاركرد حوزه:

هـای  تیـ فعال ع دریوسهای كاربرد راید و دایآشمار میمختلف بههای همشكالت زندگی در حوز

ئل بتوانند ت افرادی خواهد شد كه در برخورد با مسایات، موجب تربیاضیمتفاوت انسانی است  ر

رامـونی  یپهـای  دهیپد ه و انتزاع داشته باشند و دربارهیبه طور منطقی استدالل كنند، قدرت تجز

هـای  تیق موقعیف دقیتوصبرای  اضی توانمندسازی انسانیجامع بسازند  وجه مهم رای هتئوری

اسـت    ی، اجتمـاع ی، اقتصـاد یعـ یطب -یممكـن مـاد  های تیو كنترل وضع ینیبشیپ ده،یچیپ

آمـوزش   ی، از اهـداف اساسـ  یدر حل مسائل روزمره و انتزاع یاضیر یریكارگهب یین، توانارایبناب

 باشد یم یاضیر

شامل: اعداد و  یاضیم ریک سو، درك مفاهیات از یاضیآموزش ر قلمرو حوزه مرو حوزه:قل

ری؛ یـ گهـا(؛ هندسـه و انـدازه   هـا و تـابع  ن )الگوها، رابطـه یش نمادیمحاسبات عددی؛ جبر و نما

 یاضـ یرهـای  ندراید با فیآموزان بان حوزه دانشیگر، در اید یاست  از سو ها، آمار و احتمالداده

هـا(،  دهیـ و پد ی)مسائل واقع یحل مسئله، مدلسازهای یاستراتژ یریكارگر حل مسئله و بهیظن

و  یه سـاز ی، حدسـ یسازهی، فرضینیبشیم دادن، پی)تعم یاستدالل، تفكر نقاد و استدالل منطق

 یها، دسـته بنـد  ق كردن جوابیو تصد تأییدها/ ن جوابییح دادن و تبیها، توضهیآزمودن حدس

و تفكـر خلّـاق )اسـتدالل     یداریـ ا دیـ  یالگوها(؛ تفكر تجسـم  یریكارگسه كردن، بهی، مقاكردن

و  ید مسـئله در قالـب داسـتان   ی، تولیتجسمهای رمعمول، الگویغهای ، حل كردن مسئلهییفضا

 ی)فرهنگـ  یاضی، گفتمان ریاضیر یو مفهوم یموضوعهای وندی(، اتصال و پیلیو تخ یبافت واقع

افتن یـ ن زدن، و دقت ی، تخمیسازمیو تصم یریگمی(، تصمیاضیخواندن و نوشتن ر -یو ارتباط

 هـا، انـه رایآن )حسـابگرها و  های ات و كاربردیاضیدر ر یابند  فنّاوریها مهارت آشنا شده و در آن

 است  اتیاضین در رینوهای ید در استفاده از فنّاوری( از نكات مورد تأك ایرایانههای افزارنرم

و  یرانـ یدانان ایاضـ یق شـرح خـدمات دانشـمندان و ر   یران و اسالم از طریفرهنگ و تمدن ا

 دهد یل مین حوزه را تشكیا یاز محتوا یبخش یاضی  رینقش آنان در تار

ت، یـ ات از نظر ماهیاضیر محتوا و آموزش حوزه: یدر سازمانده یكلهای یریگجهت

ط یل محـ یـ ه و تحلیـ ف و تجزیآن، مشـاهده و توصـ   هبستر رشد و توسع یمجرد است، ول یعلم
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ط یات محـ یاضـ ید برخاسـته از ر یبا یآموزشهای تی، فعال ایمدرسهات یاضیاست  در ر یرامونیپ

 یرامـون یط پیرا در مح یاضیرهای م و گزارهیرامون باشد و به دانش آموزان كمک كند تا مفاهیپ

های ریتعب یرامونیط پیدر مح یاضیم ریمفاهبرای  ول و درك كنند یه و تحلیخود مشاهده، تجز

دانان یاضـ یعمـل ر  یكـه راهنمـا   -آنـان  یامكان درك شـهود  ن امر،یگوناگون به دست آورند  ا

 است  یار اساسیبس ایمدرسهات یاضیكند  بحث شهود در ریت میرا تقو -است

ک یحل  یخودشان در ط آموزاندهد كه دانشیر  م یوقت یاضیم ریق مفاهیعم یریادگی

ن عمـل  یم را ساخته باشند  ایده باشند و خودشان آن مفاهیم رسیقابل توجه به آن مفاه مسئله

آمـوزان  دانش یاضیر یریادگی - یاددهیند راین، در فرایاست  بناب یاضیک پژوهش در ریمشابه 

كـرد و چگونـه    یامگذارها را ند آنیدهد، چگونه باید ر  میم جدیرند كه چگونه مفاهیگیاد می

 م داد یها را تعمآن ها كار كرد وآنتوان با یم

هـای  از شـبكه  یقین حوزه بر اساس تلفیا ییآموزش عمومی موضوعات محتوا ان دورهیتا پا

 یلیتحصـ هـای  شود و در دوره متوسطه دوم بر حسب رشتهیم یسازمان ده یو مهارت یمفهوم

 ارائه خواهد شد  یا كاربردی ینظر یریگبا جهت یمحوری هادر قالب موضوع
 یعلوم تجرب یریادگیتربیت و  حوزه -9

اسـت كـه بـا     یآزمـودن  یاطراف، و دانشـ  یایدرك دنبرای  حاصل تالش انسان یعلم تجرب

ق یتحقهای از روش یعیوس ر قرار گرفته و از گسترهیید در معرض تغیل جدیظهور شواهد و دال

و هـم در   یمفهـوم هـای  چـارچوب  یریگن و شكلیتكو هم در مرحله یعلوم تجرب برد یبهره م

بشـر   یمعرفتهای گر حوزهید عت در بستر گسترهیكاربرد و عمل و تصرف در طب یچگونگ عرصه

هـای  ر بـا فلسـفه، باورهـا و ارزش   یانكارناپذ ین رو، تعاملیكند  از ایرد و نشو و نما میگیشكل م

ـ   یـ اهـای  یریـ گفرد و جامعه دارد  با توجه به جهت ه شدهرفتیپذ حاصـل   ین برنامـه علـم تجرب

 و كشف فعل خداوند است  یهستهای تیدرك واقعبرای  كوشش انسان

شـان از سـواد   یدانش آموزان و برخـوردار شـدن ا   یپرورش علم ضرورت و كاركرد حوزه:

ز، و در بُعـد  یـ آمتیـ سـالم و موفق  یزنـدگ هـای  از الزمـه  یو فرد یفنّاورانه در بُعد شخص یعلم

ن رو، رشـد و ارتقـاء   یـ اسـت، از ا  یران اسـالم یـ دار ایپا عزت مدار و توسعه یبقا الزمه یاجتماع

ـ   دانـش آمـوزان در عرصـه   های یستگیها و شایمندتوان  بـه شـناخت و اسـتفاده    یعلـوم تجرب

بـرای   و آموختن از آن یم، آبادانیهدف تكر با یاز خلقت اله یبخش عت به مثابهیمسئوالنه از طب

 انجامد یم یو جهان ی، ملّی، خانوادگیفرد ینقش سازنده در ارتقاء سطح زندگ یفایا

 یایـ ق نسـبت بـه درك دن  یـ نش عمیـ رت و بیجاد بصیک سو، در ایآموزش علوم تجربی از 

ت دارد، و از ق فهم عظمـت خلقـت ضـرور   یم خالق متعال از طریتعظبرای  یسازنهیاطراف و زم
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هـای  ها و فراوردهافتهیانسان به  یروزافزون ابعاد گوناگون زندگ یت به وابستگیبا عنا گرید یسو

فنّاورانـه محـور مشـترك     ین رو، اگرچه پرورش سواد علمـ ید  از اینمایم یفنّاورانه ضرور یعلم

، عـالوه بـر   یت اسـالم یـ بتر یبر اساس مبان ید، ولیآیآموزش علوم به شمار مهای برنامه یتمام

 یتمند از خلقت و بـه عبـارت  یبه درك غا یابیو دست یدینگرش توح یق و تعالین محور، تعمیا

 است  یت علمیمهم تربهای ، از محوریهست یمادهای هیباز كشف وكشف رمز و راز ال

آن، رامـون  ین و پیو موجودات، زم یشامل زندگ یعلوم تجرب یریادگی حوزه قلمرو حوزه :

روزانـه،   یشده، علوم در اجتمـاع، علـوم در زنـدگ    یعت و مواد فراوری، طبیرات ماده و انرژییتغ

 یعلمهای ها و فرآوردهافتهیفنّاورانه تنها آموزش  یت علمیران و اسالم است  تربی  علم در ایتار

و روش  یعلمـ هـای  ندرایرد؛ بلكه فیگیرا در بر نم یم و دانش علمیگر تنها مفاهیا به عبارت دی

ر ی، تفسـ یریـ گاطالعـات، انـدازه   یآور)مشاهده، جمـع  یندرایفهای هم چون مهارت یآموزعلم

هـای  ارتبـاط( و مهـارت   یق و برقـرار یـ تحق ی، طراحـ ینـ یش بی، پیسازه و مدلیها، فرضافتهی

خصـوص بـه   هاز علـم، بـ   یناشهای ن نگرشیچندهد  همیم ز مورد توجه قراریده تفكر را نیچیپ

 یعلمـ هـای  تیـ ر فعالیناپـذ  ییجدا یاز اجزا یناظر به علم و فنّاورهای ست، و نگرشیط زیمح

 كند یرفته شده را فراهم میپذ یفلسف یورود مبانبرای  ایدریچهفنّاورانه است و 

رش اصـل  یت به پذیبا عنا محتوا و آموزش حوزه: یدر سازمانده یكلهای یریگجهت

بـا اتخـاذ    ی، پرورش علمیریادگیهای حوزه ق در همهیكرد تلفیبر اساس رو  و یگرنهمه جانبه

 یعلمـ  ینـد رایفهـای  دارنـد بـه پـرورش مهـارت     یق نظر و عمل سـازگار یكه با تلفی هایروش

 یرنده در محور تمـام یادگین اساس یكند  بر ایدانش اكتفا نمهای به انتقال فراورده پردازد ویم

از  یكـ ی ییو توانا یر كسب علم، آگاهیرد و آموختن روش و مسیگیقرار م یریادگیهای تیفعال

ساز پـرورش  نهیجو، زمیابنده و تعالیرشد یرین امر در مسیشود  ایم یآموزش تلق یاهداف اصل

سـر  یدر دانـش آمـوزان را م   ییجـو یو تعـال  یشـ یاند، ژرفیریادگیـ شـود و خود یانواع تفكر مـ 

 سازد یم

بـا   یریادگیـ  یو مرتبط سـاختن محتـوا   یواقع یو زندگ یعلمهای ن آموزهید ارتباط بجایا

بـرای   دارد، سودمند و هـدف یو كسب علم مف یریادگیآن به معنادار شدن  یاحتمالهای كاربرد

ر، متفكـر و خـالق مـدد    یپـذ تیمسئولهای نن امر به پرورش انسایشود  ایآموزان منجر مدانش

 رساند یم

اسـت و در   یقـ یآموزش عمومی به صـورت تلف  ان دورهین حوزه تا پایا یمحتوا یماندهساز

 یریـ گبـا جهـت   یمحـور هـای  در قالب موضوع یلیتحصهای متوسطه دوم بر حسب رشته دوره

 ارائه خواهد شد  یا كاربردی ینظر
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 یخارجهای زبان یریادگیتربیت و  حوزه -11

انتقـال   و یتعـامالت فرهنگـ   افت،یدرك، دربرای  را یمناسببستر  یخارجهای آموزش زبان

برای  داری و نوشتاری،یبه صورت شفاهی، د یمتنوع زبانهای در قالب یدانش بشرهای دستاورد

 كند مقاصد و مخاطبان گوناگون در چارچوب نظام معیار اسالمی فراهم می

ر تعامالت جوامع یتأخ تحت یاز آن جا كه مراودات اجتماع ضرورت و كاركرد حوزه:

 یبرقراربرای  كند،یدا میش پین دامنه هر روز افزایدا كرده و ایتوسعه پ یو رشد فنّاور یبشر

كه به آنان امكان  یاست دانش آموزان عالوه بر زبان مادر یارتباط سازنده و آگاهانه ضرور

ارتباط  یبرقرار ییانادهد، توی( را میو مل ی، محلی)خانوادگ یان فردیتعامل در سطح روابط م

 دارا باشند  یو جهان ایمنطقهرا در سطح  یبشرهای ر جوامع و دستاوردیبا سا

 ، در توسـعه ین فرهنگـ یو بـ  یان فـرد یـ عـالوه بـر كـاركرد ارتبـاط م     یآموزش زبان خارج

 یاسـ یس یاجتمـاع  یاریو هوش علم، ، توسعهیآور، تجارت، فنیمانند صنعت گردشگر یاقتصاد

  مؤخر است

كـه فـرد    ایگونهد دارد به یو حل مسئله تأك یارتباط ییآموزش زبان بر توانا قلمرو حوزه:

 یزبــان چهارگانــههــای مهــارت یجــاد ارتبــاط بــا اســتفاده از تمــامیپــس از آمــوزش قــادر بــه ا

 یباشـد  برنامـه درسـ    افت و انتقال معنـا یدربرای  كردن، سخن گفتن، خواندن، و نوشتن()گوش

 یبرقـرار بـرای   ازیـ مـورد ن های گان و ساخت، واژیكره زبانیآموزان را با پد دانشیباان آموزش زب

 آشنا سازد  یارتباط مؤخر و سازنده در سطح جهان

شـود و هـدف آن آمـوزش    یمتوسطه اول آغـاز مـ   دوره یاز ابتدا یخارجهای آموزش زبان

ــان  ــارت زب ــار مه ــاز یچه ــارت  یو آشناس ــا مه ــوزان ب ــش آم ــدان ــاطای ه ــارچوب  یارتب در چ

 مورد نظر خواهد بود  یكلهای یریگجهت

در حـد متوسـط را بخواننـد و    هـای  ند بتوانند مـت یدر دوره متوسطه دوم ، دانش آموزان با

ز یـ ن یكوتاه، به زبـان خـارج   ک مقالهینوشتن، در حد  ییضمن تواناابند  در یها را درم آنیمفاه

 یاسـتفاده از منـابع در حـد متوسـط و برقـرار     بـرای   الزمهای ییت شود و از توانایها تقودر آن

 را داشته باشند  یخارجهای از زبان یكیارتباط به 

 یعـال رایكه شـو های نر زبایو یا سا ی، آلمانی، فرانسویسیانگلهای آموزش به یكی از زبان

 ارائه خواهد شد  ،ب كندیپرورش تصووآموزش

 یخارجهای آموزش زبان محتوا و آموزش حوزه: یازماندهدر س یكلهای یریگجهت

 ین شده در جهان فراتـر رود و بـه بسـتر   یتدوهای كردها و روشیها، روهیتنگِ نظر رهید از دایبا

كـرد آمـوزش   یشـود  رو در نظـر گرفتـه    یخـود هـای  و باورها و ارزش یت فرهنگ ملیتقوبرای 
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ن آمـوزش، محتـوای   یعال و خودباورانه است  در سطوح آغازف یكرد ارتباطی، رویخارجهای زبان

روزمـره،   یرنده چون بهداشت و سالمت، زندگیادگیهای ازیو ن یرامون موضوعات بومیپ یآموزش

شـود و  یمـ  یسـازمانده انتخاب و جذاب های ها و فرهنگ جامعه در قالبط اطراف و ارزشیمح

، ی، علمـ یفرهنگـ های ن حوزه به سمت كاركردیا یوامحت یدر سطوح باالتر انتخاب و سازمانده

ق یـ و در جهـت تعم  یریادگیـ هـای  ر حوزهیسا یو    متناسب با متون آموزش یاسی، سیاقتصاد

درك متـون   خوانـدن و  یید توانـا یـ آموزان بامتوسطه دوم دانش ان دورهیها خواهد بود  در پاآن

واژگـان   دوره متوسـطه دوم گسـترش دامنـه    كسـب كننـد  در   و نوشتن مقاله را یتخصص ساده

 كند یكمک م یارتباط علم یبه درك بهتر متون و برقرار یتخصصهای رشته
 و بنیان خانواده یزندگهای حوزه تربیت و یادگیری آداب و مهارت -11

 و یزنـدگ های مرتبط با آداب و مهارتهای دستیابی به مراتبی از حیات طیبه، آموزش برای

و متناسب با  یزندگ یواقعهای تیها در موقعآموخته یریكارگبهبرای  یخانواده به عنوان فرصت

ورود آگاهانـه و  بـرای   آمـاده كـردن فـرد    فـه ی، وظیات محلیو مقتضط رایش و یفردهای تفاوت

 مكمـل  یزنـدگ هـای  را بر عهده دارد  آداب و مهـارت  یو اجتماع یخانوادگ یمسئوالنه به زندگ

ن دو یـ ن ایبـ  ید مرزین جهت نبایاند  بدین زندگییآ گر و هر دو به دنبال آموزش سبک ویكدی

 م كرد یترس

هـای  حفظ و عمل بـه باورهـا و ارزش  برای  امروز افراد در جامعه ضرورت و كاركرد حوزه:

تبـاط سـازنده   ار یها در برقراراز دارند كه به آنینی هایبه الگوها، دانش و مهارت یاخالق -ینید

كننـد  گونه زندگی میها آندر چهار عرصه )ارتباط با خود، خدا، خلق، خلقت( كمک كند  انسان

ها و افكار آدمیـان در سـبک و نحـوه زنـدگی ایشـان تـاخیر دارد        شرایاندیشند  باورها، گكه می

انسـانی و  ای هـ تواند به یكپارچه شدن یادگیری و سامان دادن ارتبـاط این حوزه میهای آموزش

 د كمک كندیجدهای تیم آن به موقعیتعم

 یتیریخـود مـد  بـرای   الزمهای یستگیشا یزندگهای آموزش آداب و مهارت قلمرو حوزه:

شت، مـدیریت زمـان،   یآداب مع شامل: آداب معاشرت، یزندگ امور روزمره دانش آموزان در اداره

تشكیل خانواده و ایفـای نقـش والـدینی،    برای  یخانوادگی، آمادگهای مهارت كاركرد، وظایف و

هـای  ، مهـارت یت اوقـات فراغـت، خودآگـاه   یری، مدیت عاطفیو ترب یجانیههای ت رفتاریریمد

ط ی، ارتباط مـؤخر، مراقبـت از محـ   یابیتی، هویط مجازیدر مح یو مطالعه، آداب زندگ یلیتحص

 یرعامـل و آمـادگ  یپدافنـد غ های ارتگران و مهید با مهارت كار ت بحران و خطر،یریست، مدیز

 كند یرا فراهم م یدفاع
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 یانتخـاب و سـازمانده   محتوا و آموزش حـوزه:  یدر سازمانده یكلهای یریگجهت

 یات فرهنگـ یو مقتضـ ط رایش تابع یزندگهای آموزش آداب و مهارتبرای  یریادگیهای تیفعال

ر  دهـد    یو در مـتن زنـدگ   یاز متن زنـدگ  است آموزش ین رو، ضروریآموزان است  از ادانش

 یواقعـ های تیآموزان بتوانند به كسب تجربه در موقعكه در آن دانش یتیتربهای تدارك فرصت

هاسـت   در آمـوزش مهـارت   یاصـل  یریـ گابند جهـت ی( دست یو گروه یصورت فرد)به یزندگ

هـای  وهیمرجع، توجه بـه شـ  های تیموقع یسازهی، شبیارتی، زی، فرهنگیعلمهای اردو یبرگزار

هـای  تیـ فعال یمحتـوا  ین جملـه اسـت  سـازمانده   یاز ا یم و تجربیرمستقی، غیآموزش انفراد

آموزش تا های نهیو با توجه به زم یلیتحصهای دورهط رایش از وین حوزه به تناسب نیا یریادگی

 هد بود ر دروس خوایدر سا یقیپایان دوره آموزش عمومی به صورت تلف

 یادگیری -یاددهیهای اصول حاكم بر انتخاب راهبرد -9

تحقق اهـداف برنامـه درسـی و    برای  یادگیری باید بتواند بستر الزم را -یاددهیهای راهبرد

بـرای   تربیتی در راستای شكوفایی فطرت و دستیابی به مراتبی از حیـات طیبـه تـدارك ببینـد     

انتخـاب  اصـول حـاكم بـر    ، درسـی و تربیتـی  هـای  برنامهبر اصول ناظر بر  تحقق این مهم عالوه

 به شرح زیر است: یادگیری -یاددهیهای راهبرد

واقعـی زنـدگی تـدارك    هـای  موقعیت ها، وقایع، و روابط را درامكان درك و تفسیر پدیده -1-9

گیـری در مـورد مسـایلی كـه     درك و تصـمیم بـرای   راط رایشـ  كـه  ایگونـه به  ببیند،

بـا رعایـت نظـام معیـار     شـوند  مـی  مختلف با آن مواجـه های در موقعیت آموزاندانش

  فراهم كند اسالمی

 یهـای پرسش یافتن پاس برای  تالش مداوم درآموزان را از طریق كاوشگری دانش انگیزه -2-9

 تقویت كند  آنها شكوفا وروابط  ها، وقایع وپدیده در باره

معلولی یا وابستگی  علت وهای م بر هستی و رابطهامكان درك و تفسیر قوانین كلی حاك -3-9

 فراهم كند موزان آدر دانشبصیرت با افزایش همراه را پدیده ها 

كسـب شـده در فواصـل زمـانی توسـط      هـای  هایی را تدارك ببیند كه شایسـتگی فرصت -4-9

 تعدیل، بازنگری یا ادامه مسـیر یـادگیری توسـط او   برای  آموز مرور و تصمیماتیدانش

 اخذ شود 

هـای  تلفیق دانش و تجربیـات پیشـین بـا یـادگیری    پیوند نظر و عمل، برای  فرصت الزم -5-9

آموزان و وجودی دانشهای جهت تحقق ظرفیت جدید را به صورت یكپارچه و معنادار

 ها فراهم كند توسعه شایستگی
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نوآورانه و  یسازمانده با و1فعال، خالق و تعالی بخشهای مندی فزونتر از روشبا بهره -6-9

 آوری و انباشت حقایق، زمینه ساختن علم و معرفت را فراهم نماید ند جمعرایف خالق

آمـوزان را بـا   صرفا به انتقال دانش محدود نشده بلكه زمینه تولیـد علـم از سـوی دانـش     -7-9

 تاكید بر مشاركت آنان در مفهوم، تدارك ببیند 

یـادگیری فـراهم   های ان را با معلم، همساالن و انواع محیطآموززمینه تعامل موخر دانش -8-9

 كند 

اسـتفاده از   نوین آموزشـی را فـراهم نمایـد و   های گیری هوشمندانه از فناوریزمینه بهره -9-9
ها را با نگاه تقویتی و تكمیلی یا توانمندسازی )نه نگاه جایگزینی و واگذاری( دنبال آن
 كند 

 پیشرفت تحصیلی و تربیتی ابیارزشیاصول حاكم بر  -11
پیشرفت تحصیلی و تربیتـی در كلیـه    ارزشیابینظام بخشی به تصمیمات در خصوص  برای
 ریزان درسی و معلمان قرار گیرد:تحصیلی اصول زیر باید مد نظر برنامههای دوره

گیــری از آمــوزان را در بهــرهبتوانــد توانــایی دانــش ،هــا و ابزارهــااز انــواع روش اســتفاده -1-11
 به صورت معنادار منعكس نماید مختلف های پایه در موقعیتهای شایستگی

آموزان بـه  امكان قضاوت در خصوص سطح دستیابی دانش ،كافی متنوع و با ارائه شواهد -2-11
 را تعیین نماید برنامه درسی  اهداف

آمـوزان،  ک از دانـش وجوه متفاوت یادگیری هر ی ، با توجه بهصورت منعطف و مستمربه -3-11
 را منعكس نماید  به اهداف و چگونگی اقدام موخر ند دستیابیرایف

 چگـونگی آمـوزان،  از سـوی دانـش   گیـری با تأكید بر خودآگاهی، خود ارزیابی و تصمیم -4-11
هـای  دستیابی به سطوح باالتر شایستگی در هر یـک از حـوزه   و هارفع كاستی جبران،
 تدارك ببیند را یادگیری 

پنـداره مثبـت آنـان از     آمـوزان و تقویـت خـود   حفط شان و كرامت انسانی دانـش برای  -5-11
 آور و مایوس كننده پرهیز شود اضطراب ارزشیابیها و ابزار بكارگیری روش

متفاوت هـر یـک   های وجوه توانایی و وجودیهای ظرفیت تبیین و منعكس نمودنبرای  -6-11
اولیـاء در امـر سـنجش را     و ، مربیانآموزانسایر دانش آموزان امكان مشاركتدانش از

 فراهم كند 

ســازی مدرســه و معلــم در چــارچوب ، نقــش محــوری و تصــمیمارزشــیابینــد رایدر ف -7-11
 پرورش حفظ شود وكلی آموزشهای سیاست
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گـذر از  بـرای   ملیهای نتیجه محور بر اساس استاندارد ارزشیابینظام  رایطراحی و اج -8-11
تحصـیلی دوره  هـای  ند محور در ارتقای پایـه رایف ارزشیابیتحصیلی، رویكرد های ورهد

تحصیلی مبنا های ند محور و نتیجه محور( در سایر پایهرایابتدایی و رویكرد تلفیقی )ف
 قرار گیرد 

زایـی یـا   جمعی و روش حـل مسـئله، وجـه رقابـت    های با تأكید بر كارگروهی و فعالیت -9-11
 آموزان را فراهم كند ویی را به حداقل برساند و زمینه شكوفایی دانشجرقابت

 ج آنیشده و از نتا یتلق یریادگی -یاددهیند رایاز ف یریناپذییبه عنوان بخش جدا -11-11
استفاده  و نظام آموزشی یدرس بهبود برنامه معلمان و ایحرفهریزی رشد برنامهبرای 
 شود 

آمـوزان بـه   گیری از تكالیف عملكردی در سنجش میزان دستیابی دانشبا تاكید بر بهره -11-11
)عج( و دسـتیابی بـه مراتبـی از     تحقق جامعه عدل مهدویبرای  ها و تالششایستگی
اولیـا   ، گزارش عملكرد تحصیلی و تربیتی آنان بـا همكـاری دانـش آمـوز،    حیات طیبه

 ه شود تنظیم و ارائمدرسه و والدین 

 درسی و تربیتیهای برنامه رایو اجند تولید رایف -11
 شود:میند ذیل انجام رایف درسی و تربیتی بر اساس مراحل وهای برنامه رایتولید و اج
حیات طیبه بر اساس سند تحول های پرورش و ویژگیول اهداف كالن آموزشیتحل -1

 بنیادین

 هاو استخراج داللت یمل یدرس ل عناصر برنامهیتحل -2

انجام شده در حوزه تربیت و یادگیری در سطح های نیازها و پژوهش لیتحل -0
 ، ملی و جهانیایمنطقه

های ، استانداردتربیت و یادگیری )تعیین اهدافهای تهیه راهنمای برنامه درسی حوزه -4
 محتوا، نتایج یادگیری و    (

 تربیت و یادگیریهای راهنمای برنامه درسی حوزه یاعتباربخش -3

تربیت و یادگیری در سازمان پژوهش های بررسی و تایید راهنمای برنامه درسی حوزه -6
 ریزی آموزشیو برنامه

عالی رایتربیت و یادگیری در شوهای تصویب راهنمای برنامه درسی حوزه -7
 پرورشوآموزش

 برنامه رایاج -6

 اعتبار بخشی و ارزشیابی -2

پس از گذشت  یریادگیتربیت و های ک از حوزهیهر  یسدرهای از برنامه ارزشیابی -13
توسط  یلیسه ساله تحصهای ک از دورهیسراسری هر برنامه در هر  رایسه سال از اج

پرورش وآموزش یعالرایجه به شویانجام و نت یآموزش یزیرسازمان پژوهش و برنامه
 شودیگزارش م
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 یادگیریهای تولید مواد و رسانههای سیاست -12
برنامـه درسـی    در راسـتای تحقـق رویكـرد    یادگیری وهای رسانه تولید مواد و طراحی و در

 باشد:زیر مورد تاكید میهای سیاست ملی،

و تصـویب آن در   یریادگیها، مراكز و منابع رسانهمواد و برای  یملهای ن استانداردییتع -1-12

ــو ــوزش رایش ــالی آم ــن اجــ   ع ــر حس ــارت ب ــرورش و نظ ــط وزارت  رایوپ آن توس

 پرورش؛وآموزش

                                                                                                                                              
تربیـت و یـادگیری و   هـای  ریزی آموزشی موظف است چارچوب راهنمای برنامه درسی حـوزه سازمان پژوهش و برنامه 1

پرورش را حداكثر ظرف مـدت  وسند تحول بنیادین آموزش 3-3اجرایی كردن راهكار برای  همچنین آیین نامه مورد نیاز

 پرورش ارائه نماید   وبه شورای عالی آموزش ماه تهیه و جهت بررسی و تصویب 6

ــرورش و     ــوزش و پ ــالن آم ــداف ك ــل اه تحلی

های حیات طیبه و جامعه عدل مهـدوی  ویژگی

 )عج( بر اساس سند تحول بنیادین

هـای  تحلیل نیازها و پژوهش

انجام شده در حوزه یادگیری 

، ملـی و  طقه ایدر سطح من

 جهانی

 

  تربیـت ویـادگیری   هـای  تهیه راهنمای برنامه درسـی حـوزه  

 محتواو نتایج یادگیری و   (های )تعیین اهداف،استاندارد

 

اعتبــار بخشــی راهنمـــای   

 برنامه درسی

تحلیل برنامه درسـی ملـی و   

هـای تحصـیلی و   اهداف دوره

 استخراج داللت ها 

 

هـای تربیـت و   برنامه درسی حـوزه بررسی و تائید راهنمایی 

 ریزی آموزشی یادگیری در سازمان پژوهش و برنامه

 

 تصویب راهنمای برنامه درسی در شورای عالی آموزش و پرورش

 اعتباربخشی و ارزشیابی اجرای برنامه
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های نوین آموزشی با رویكرد حل مسئله در تولید مواد و رسانههای گیری از فناوریبهره -2-12

 یادگیری؛

هـا، معلمـان،   مشـاركت فعـال اسـتان   بـرای   ازیسـ توسعه سیاست چند تالیفی و زمینه -3-12

صالح با تاكید بر بخش غیردولتی در تولیـد،  عالقه و ذییذهای ان، افراد و تشكلیمرب

هـای  سازی مواد، منابع و مراكز متنوع یـادگیری در چـارچوب سیاسـت   تكمیل و غنی

 پرورش؛وآموزش

 آمـوزان در ان و دانـش یـ معلمان و مربتجارب و ابتكارات  بسط و توسعهبرای  بسترسازی -4-12

 و یادگیری؛ یاددهیمواد و منابع  ارزشیابیطراحی، ساخت و 

داخل و خارج از مدرسه به ویژه جامعه محلی و  یریادگیت مراكز و منابع یتوسعه و تقو -5-12

 ها؛بهره برداری از آن

منـاطق و  هـای  تیـ و ظرفهـا  یتولید و توزیع مواد و منابع یادگیری متناسب با توانمند -6-12

 تحقق عدالت تربیتی؛برای  مدارس كشور

آمـوزان و اسـتفاده   تولید محتوای الكترونیكـی چندرسـانه ای متناسـب بـا نیـاز دانـش       -7-12

 ها؛هوشمندانه از آن

 آموزشی؛های تاكید بر سیاست برنامه محوری و تولید بسته -8-12

ل بـه وضـع مطلـوب در    یـ اصلی و محـوری در ن ایفای نقش برای  توانمند سازی مدرسه -9-12

 یادگیری، مراكز و منابع متنوع یادگیری های از مواد و رسانه یبردارد و بهرهیتول

  ساختار و زمان آموزش -13

 ساختار نظام آموزش و پرورش -1-13
ران بر اساس مفاد سند یا یاسالم یپرورش در جمهوروآموزش یلیساختار نظام تحص -1

سال دوره متوسطه )جمعا  6و  ییسال دوره ابتدا 6پرورش، شاملون آموزشیادیتحول بن

 ؛1شودیم میز به دو دوره سه ساله تقسین یلیدوازده سال( است  هر دوره تحص

شامل  یدرسهای ، با توجه به ماهیت و ویژگی برنامهیو عموم یل رسمیدوران تحص -2

)دوره  یمه تخصصیو دوره متوسطه اول( و ن ییابتدا )مركب از دوره یدوره آموزش عموم

آموزان مدرك دیپلم اعطا متوسطه دوم( خواهد بود و در پایان دوره متوسطه دوم به دانش

 شود؛می
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شود كه كودكان یدبستان به دوره دو ساله رسمی و غیراجباری اطالق مشیدوره پ -0

دهد  یقرار م یتیآموزشی و تربهای سال را تحت پوشش برنامه 6و 3 یگروه سن

با  یدبستانشیزان حضور نوآموزان در مراكز پیآموزشی و تربیتی این دوره و مهای برنامه

 ال است یكودكان منعطف و سهای یژگیتوجه به و

سه سال اول دوره  یدرسهای سال تمام خواهد بود  برنامه 6، ییابتدا سن شروع دوره -4

آموزان تدوین و در آن دانشهای ها و تفاوتییت به توانایبه صورت منعطف با عنا ییابتدا

بینی ژه كودكان مناطق محروم و دو زبانه پیشیو یاز و جبرانیش نیپهای آموزش

 شود؛یم

الزامی است  انتخاب  یلیتحصهای و تربیتی در همه دوره یلیمشاوره و هدایت تحص -3

و  یج عملكرد درسیومی و بر اساس نتاشاخه و رشته تحصیلی در پایان دوره آموزش عم

 رد؛یگیدر طول این دوره تحصیلی صورت م یتیترب

ک از یو كاردانش است؛ هر  ایحرفهو  ی، فنینظر سه شاخه رایمتوسطه دوم دا دوره

از جامعه، یها براساس نی خواهد بود كه تنوع آنهای رشته رایدا این دورههای شاخه

 شود ین مییآن تع رایان اجزمان و امك یاقتضا
 تیم و تربیزمان تعل -2-13

ان شهریورماه سال بعد ادامه خواهـد  یاز اول مهر ماه هر سال شروع و تا پا یلیسال تحص -1

 داشت؛

 1113سـاعت،در دوره متوسـطه اول    223هر پایه تحصیلی در دوره ابتدایی  1زمان آموزش

و كـاردانش   ایحرفـه ساعت و شاخه فنـی و   1223و در دوره متوسطه دوم شاخه نظری  ساعت

خـارج از  هـای  سـاعت بـه فعالیـت    33ها خواهد بود   عالوه بر این، در تمامی پایه ساعت 1463

 33یابـد و  كالس و مدرسه متناسب با اقتضائات برنامه درسی هر حوزه یادگیری اختصـاص مـی  

، منـاطق و مـدارس قـرار    و اقتضـائات محیطـی در اختیـار اسـتان هـا     ط رایش ساعت متناسب با

 ساعت(  133)جمعا 2گیردمی

                                                                                                                                              
پرورشی درون و بیرون مدرسه اسـت  ورسمی آموزشیهای منظور از زمان آموزش زمان اختصاص یافته به كلیه فعالیت 1

 شود ها تعیین تكلیف میآنبرای  نربیت یادگیریی هاكه در برنامه درسی حوزه

د از یـ و بازد یدانیـ م تیـ عـت، انجـام فعال  یتـوان: مشـاهده طب  رسمی خارج از كالس و مدرسه میهای تیاز نمونه فعال 2

(، مـذهبی )مسـاجد،   …محلـه و   یتـ یتربهـای  هـا، كـانون  دی، فرهنگـی )مـوزه  یها و مراكز علمی، تولشگاهیها، نماموزه

هـا و  گروه تیورزشی، شركت در فعالهای تی، نهادها و مؤسسات اجتماعی، شركت در فعال(…ها و ها، دارالقرآنارتگاهیز

 احتی و    را نام برد؛یارتی و سیعلمی، زهای ، اردویعلمهای انجمن
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و بنـا بـه ضـرورت     1پـرورش وسـند تحـول بنیـادین آمـوزش     3-3با عنایت بـه راهكـار    -2

از  یبخشـ  ین محتـوا یو تـأم  یزیـ ر، برنامـه  ایمنطقهو  یازها و اقتضائات محلیبه ن ییپاسخگو

ه خواهـد بـود كـه در چـارچوب     مدرسـ  ار استان، منطقـه و یت در اختیتعلیم و ترب یزمان  رسم

 شود؛یو اجرا م یزیربرنامه یابالغهای نامهنیآی

هـا و زمـان هـر جلسـه در     هیـ ه پایـ سـاعت در كل  23 ییدوره ابتـدا  یساعات كار هفتگـ  -0

باشـد   یقـه مـ  یدق 33چهارم، پـنجم و ششـم   های هیدقیقه و در پا 43اول، دوم و سوم های هیپا

 33ها و زمان هـر جلسـه   هیه پایساعت در كل 03دوره متوسطه اول  یتگن ساعات كار هفیانگیم

ه یـ سـاعت در كل  03حـداكثر   یدوره متوسـطه دوم نظـر   یباشد، و ساعات كار هفتگـ یقه میدق

و  یدوره متوسـطه دوم فنـ   یباشـد و سـاعات كـار هفتگـ    یقه میدق 33ها و زمان هر جلسه هیپا

ها و زمان هر هیه پایساعت در كل 43حداكثر  یلیتحصای هو كاردانش متناسب با رشته ایحرفه

  2باشدیقه میدق 33جلسه 

ـ    یزمان اختصاص  تبصره: دقیقـه   63هـا مجموعـا   ن آنیافته به هر جلسـه و زمـان اسـتراحت ب

 باشد ویژه در دوره ابتدایی مجاز نمیهباشد و تلفیق دو جلسه درسی بیم

هـا از سـوی سـازمان پـژوهش و     فتـه بـه آن  جدول عناوین دروس و زمـان اختصـاص یا   -4

 پرورش خواهد رسید؛وآموزش یعالرایب شویپیشنهاد و به تصو یآموزش یزیربرنامه

زمـان   یسـاز یت و غنـ یهـدا بـرای   سـازی الزم پرورش مسئولیت زمینهووزارت آموزش -3

 ت در خانه، مدرسه و خارج از مدرسه را بر عهده دارد یتعلیم ترب یررسمیغ

هـای  پرورش موظف است از مشـاركت حـداكثری خـانواده هـا، دسـتگاه     وزارت آموزشو -6

هـای  هـا و فعالیـت  برنامـه  رایو اجـ  یطراح برایو     یدی، تولی، مذهبی، خدماتی، هنریفرهنگ

شـود اسـتفاده   یها كه در تابستان اجـرا مـ  از برنامه یخصوص بخش به خارج از كالس و مدرسه،

 د ینما

 یرایا و الزامات اجسیاست ه -14
موخر در تحقق سند تحـول بنیـادین   های برنامه درسی ملی به عنوان یكی از زیرنظام رایاج

 ،پـرورش وسـند تحـول بنیـادین آمـوزش    هـای  پرورش و در چارچوب مفاهیم و راهكـار وآموزش

                                                                                                                                              
هنرهـا، جغرافیـا، آیـین و     هـا، آموزشی به معرفی حرفـه های درصد از برنامه 23درصد و حداكثر  13اختصاص حداقل   1

ارتقـای  هـای  ها به ویژه مناطق روستایی و عشایری با رعایت اسـتاندارد رسوم، نیازها و شرایط اقلیمی و جغرافیایی استان

 آموزان در چارچوب ایجاد كار آمدی و تقویت هویت ملی  ایرانی دانش -كیفیت و تقویت هویت اسالمی
   باشد هفته از اول مهر ماه تا پایان خرداد ماه می 07نات مبنای محاسبه زمان آموزش و امتحا 2
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ط، امكانــات، منــابع و رایو اخــربخش، فــراهم آوردن شــ كــار آمــدهــای مســتلزم اتخــاذ سیاســت

 ها و الزامات عبارتند از:باشد  برخی از اهم این سیاستفنی و تخصصی میهای زیرساخت

 مورد نیـاز های تهیه برنامه جامع، فراگیر و بلند مدت مشتمل بر كلیه اقدامات و فعالیت -1

و تاییـد و ابـالغ آن توسـط     یمل یپرورش براساس برنامه درسومختلف درون آموزشهای بخش

 پرورش؛وشوزیر آموز

، یت استانداردها، حفظ مصالح ملـ یبا رعا یتیآموزشی و تربهای برنامه رایطراحی و اج -2

 افزایش مشاركت كلیه مجریان در سطوح مختلف با تاكید بر كاهش تمركز؛

، نگهداشت و ارتقای نیروی انسانی متخصـص اعـم از   موخر در تامینهای بكارگیری روش -0

و نـاظران علمـی بـه منظـور طراحـی و تـدوین راهنمـای برنامـه درسـی          مشاوران  كارشناسان،

 تربیت و یادگیری ؛های حوزه

اجـرا و نظـارت بـر    بـرای   حقـوقی و اداری هـای  اختصاص منابع مالی مناسب و حمایت -4

 مصوب؛های برنامه رایحسن اج

نهادینـه   سـازی و اخر بخش در اشاعه برنامه درسـی ملـی ، فرهنـگ   های بكارگیری روش -3

 پرورش؛ودرون و بیرون آموزشهای كردن آن با استفاده از ظرفیت

پـایش مسـتمر برنامـه    بـرای   فراهم آوردن استلزامات اداری و ساختار سازمانی مناسـب  -6

 موردنیاز؛های انجام مطالعات و پژوهش درسی ملی و بهبود آن و

هـای  ارتقـای توانمنـدی  برای  بخش اخرهای متنوع و بكارگیری راهكارهای ایجاد فرصت -7

برنامـه درسـی    رایویژه معلمان و مدیران جهت ارتقای سطح عملكرد مدارس در اجـ هذینفعان ب

 ملی؛

 ای فنی و حرفههای نوین،كتابخانه،آزمایشگاه و كارگاههای تجهیز مدارس به فناوری -6

 یابی برنامه درسی ملیارزش -15
درك بـرای   یو قضاوت یفیه منظور فراهم آوردن اطالعات توصب یمل یدرس برنامه ارزشیابی

و چگـونگی اجـرا و تحقـق     یزان اخربخشـ ینسبت به م ییگوو پاس  یریگمی، تصم، هدایتبیشتر

 شود یاهداف و نتایج برنامه انجام م

 پذیرد:با رعایت موارد زیر انجام می ارزشیابیاین 

پـرورش و توسـط وزارت   وآمـوزش  یعـال رایبـا نظـارت شـو    یمل یبرنامه درس ارزشیابی -1

ج آن توســط وزارت یو نحـوه كاربســت نتـا   ارزشــیابی، طـرح  شــودیپـرورش انجــام مـ  وآمـوزش 

شـنهاد و بـه تاییـد    یپ یآموزشـ  یزیـ رپرورش و با مشاركت سـازمان پـژوهش و برنامـه   وآموزش

 د یپرورش خواهد رسوآموزش یعالرایشو
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 یا در نظر گرفته شـود و انـواع  یمستمر و پو یندراید فیبا یلم یاز برنامه درس ارزشیابی -2

 0تـا   2و در ادوار زمـانی   یآورجمع یفیو ك یكمهای از را با استفاده از روشیاز اطالعات موردن

 د؛یپرورش گزارش نماوعالی آموزشرایسال به شو

اصـالح  ای بـر  یملـ  یبرنامـه درسـ   رایند اجـ رایاز ف ارزشیابیدر خصوص  یریگمیتصم -0

 ینی، تكـو یصـ یبه صورت تشخ یریگمیها به سطوح باالتر تصمافتهیو انعكاس  یرایاجهای وهیش

 است؛ یدر نظام آموزش یرایسطوح مختلف اج برعهده یانیو پا

روشـن و  هـای  هـا و نشـانگر  ، شـاخص هـا بـر مـالك   یمتكـ  یمل یبرنامه درس ارزشیابی -4

بـه   یابیزان تحقق اهداف و سطح دستیز عناصر موخر و مسهم و نقش هر كدام ا كنندهمنعكس

 باشد؛پایه میهای شایستگی

   ان برنامـه در سـطوح مختلـف   یـ آمـوزان و مجر ت حقوق متـوازن و متعـادل دانـش   یرعا -3

آموزشـی و  هـای  ت برنامـه یـ فیارتقاء ك نهی( و فراهم آوردن زمی، استان و كشور، منطقهمدرسه)

 ان در سطوح مختلف؛یمجر ایحرفهتربیتی و رشد 

آن را در سـطوح   یرایـ و مشـكالت اج  ی، اخربخشـ یت، كارآمدی، جامعیزان ارزشمندیم -6

ای و مدرسه ای، به صورت منصفانه منعكس كرده و امكـان بهبـود    ، استانی، منطقهیمختلف مل

 د؛ینمارا فراهم می یعملكرد نظام آموزش یو تعال یبرنامه درس

 آورد؛را فراهم می ارزشیابیند رایربط در فینفع و ذیافراد ذ یتمامامكان مشاركت  -7

عمل آمده حداكثر به ارزشیابیج یبراساس نتا یمل یدرس و به روز رسانی برنامه یبازنگر -6

ب یو بـا تصـو   یآموزشـ  یزیـ رشنهاد سازمان پژوهش و برنامهیساله به پ13تا  3در فواصل زمانی

 انجام خواهد شد پرورش وآموزش یعالرایشو

، 663، 664، 636، 637ران در جلسـات  یـ ا یاسـالم  یجمهـور  یمل یبرنامه درس موضوع:

، 0/3/1021، 16/12/1023، 2/12/1023  یتــــــار 672و  671، 673، 662، 666، 667، 666

و  23/6/1021، 10/6/1021، 6/6/1021، 01/3/1021، 20/3/1021، 16/3/1021، 2/3/1021

ــه 26/6/1021 ــایی  بیتصــوب ــاریرســنه ــالغ الزم االجراید و از ت ــســت و كل  اب ه مصــوبات و ی

ر مـوارد بـر اسـاس آن مـورد     یر با آن منسـو  و بالاخـر و در سـا   یدر موارد مغا یقبلهای استیس

 رد یگیو اصالح قرار م یبازنگر

♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦ 



    687های تحصیلی    ها و پایهتوسعه و اسناد تحولی ـ عناوین دوره

 

 دیجد ینظام آموزش یلیتحصهای هیپا و هادوره نیعناو
 8/0/7022تاریخ  22708/723شماره ابالغ  ـ 6/0/7022خ یارت 887 مصوب جلسه

ن یادیــتحــول بنهــای تحقــق اهــداف و برنامــه یپــرورش در راســتاوآمــوزش یعــالرایشــو

ب یر تصـو ید را به شرح زیجد ینظام آموزش یلیتحصهای هیها و پان دورهی، عناوپرورشوآموزش

 كند یم
 دیجد ینظام آموزش یلیتحصهای هیها و پان دورهیعناو

 عنوان مدرسه هیپا عنوان دوره

 (اول)دوره  دبستان اول ییابتدا اولدوره  دوره ابتدایی

 دوم

 سوم

 )دوره دوم( دبستان چهارم ییدوره دوم ابتدا

 پنجم

 ششم

 (اول)دوره  دبیرستان هفتم متوسطه اولدوره  دوره متوسطه

 هشتم

 نهم

 دبیرستان دهم دوم متوسطهدوره 

 )دوره دوم(

 هایهنرستان

 ( ایحرفهو  ی)فن

 )كاردانش(

 ازدهمی

 دوازدهم

ن یـ ن منـدرج در ا ین مصوبه در تمام مكاتبات، مذاكرات و اسناد از عنـاو ی  ابالغ ایاز تار -1

 جدول استفاده شود 

 شود یم ان آن دوره اعطاینامه پایان گواهآموزبه دانش یلیان هر دوره تحصیدر پا -2

ر یـ وز یه و بـا امضـا  یـ پـرورش ته ون مصوبه توسط وزارت آموزشیا یرایدستورالعمل اج -0

 شود یابالغ م

♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦
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 برنامه زیرنظام تأمین فضا، تجهیزات و فناوری نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی
 77/7/7020تاریخ  70272/723ـ شماره ابالغ  22/0/7020تاریخ  200 مصوب جلسه

مفاد فصل هشـتم سـند تحـول بنیـادین آمـوزش و پـرورش مبنـی بـر تصـویب           رایدر اج

عـالی آمـوزش و پـرورش، برنامـه زیرنظـام      رایاصلی سند تحول در شـو های زیرنظامهای برنامه

 شود:اجرا ابالغ میبرای  تأمین فضا، تجهیزات و فناوری به شرح زیر تصویب و

 چشم انداز:

نظـام  های نه ساز تحقق اهداف و برنامهی، زم1434در افق  یتیو ترب یو مراكز آموزش هافضا

آموزان، متناسـب بـا   دانش یو جمع یفردهای ازین كننده نیو تام یعموم یت رسمیم و تربیتعل

ت و یـ ، بـا هو ین المللیبهای ، استانداردیمل یت و الزامات برنامه درسیگانه تربششهای ساحت

محلـه،   یو اجتمـاع  یت باال در تعامالت فرهنگیظرف رای، دایرانیا -یاسالم یمعمارهای یژگیو

ط ی، دوسـتدار محـ  یمـن، بـا نشـاط، دوسـت داشـتن     یمقاوم، ا یطیآسان به مح یامكان دسترس

 ین بـوم ینـو های یزات و فناوریر( و مجهز به تجهیدپذیپاك )تجدهای یمند از انرژست، بهرهیز

 باشند یم یریادگیبرای 

 اهداف:

آموزشی، تربیتی و ورزشی براساس ضـوابط و  های ز فضای، توسعه و تجهیساخت، نوساز -1

اقلیمی، اصول شهرسازی، هماهنگ با معیارهـا و ضـوابط   ط رایش فنی و مهندسی،های استاندارد

زیست محیطـی، فرهنگـی، اجتمـاعی و اقتصـادی، مقـاوم و ایمـن در برابـر حـوادث طبیعـی و          

ه بـر  یـ بـا تك ، آموزانسنی، جسمی و جنسیتی دانشط رایش رطبیعی با توجه به نیازها، رعایتغی

و متناسـب بـا اقتضـائات فلسـفه تعلـیم و تربیـت        یاسـالم  یرانیا یو شهرساز یفرهنگ معمار

 اسالمی و برنامه درسی ملی

 استفاده بهینه از امكانات و منابعبرای  ساماندهی فضای كالبدی موجود -2

مردمـی  های و كمک یردولتیو غ یدولتهای ها و نهادذب مشاركت حداكثری سازمانج -0

آموزشـی،  هـای  فضـا  یو تجهیـز و نگهـدار   یسـاز ، ساخت، مقاومیو هدایت آن در جهت طراح

 و ورزشی یتیترب

 مـن در یاهای گاهیجاد پایمدارس و ا یسازمنیفرسوده و اهای سازی فضابازسازی، مقاوم -4

 بحرانط رایش
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براساس  استاندارد كلیه مراكز آموزشی، تربیتی و ورزشی یتأمین فضا، تجهیزات و فناور -3

 یفنی مبتنی بر فناوری اطالعات و ارتباطات )فاوا( با نگـاه كـاربرد  های ها، ضوابط و معیاراولویت

 و ساخت فضاها یدر طراح ایمنطقهو  یبومهای یه بر توانمندیروز با تك یبه فناور

ملـی  های و ورزشی به عنوان سرمایه یتیآموزشی، تربهای حفظ و نگهداری مطلوب فضا -6

آمـوزان، اولیـاء و معتمـدین    ، مدرسه، دانشیی ادارات كل، مناطق، نواحرایبا مشاركت عوامل اج

 محل

و ورزشی براسـاس   یتی، تربیآموزشهای آموز در فضادانش یكیزیف یش سرانه فضایافزا -7

هـای  بـه سـاحت   ییپاسـخگو  یدر راسـتا  یجهـان هـای  ملی و منطبق با استاندارد یرسبرنامه د

( و بـا تأكیـد   ییز و تنوع فضایبه ابعاد مناسب )سا یابیو ورزشی و دست یتی، تربیمختلف آموزش

 با توجه به اقتضائات اقتصاد آموزش و پرورش یتیو ترب یآموزشهای بر توسعه مجتمع

ن ینـو هـای  یمناسـب از فنـاور   یریـ گبـا بهـره   یاقتصاد ییجوصرفهو  یورش بهرهیافزا -6

 یو ورزش یتیو ترب یآموزشهای وساز در فضاساخت

 مدرسه در تراز سند تحول بنیادین:

مدرسه به عنوان محیط اصلی تربیت و یادگیری، تجلی بخش تحقق مراتبی از حیات طیبه، 

تربیتـی و زیسـتی   هـای  ، محل كسـب تجربـه  تعلیم و تربیتیهای كانون عرضه خدمات و فرصت

 مهم مدرسه از منظر فضا، تجهیزات و فناوری عبارت است:های باشد  برخی از ویژگیمی

 آموزان و موخر در بروز خالقیت، ند یادگیری و تربیت دانشرایكننده فتسهیل

 آموزی، تعامل سازنده و رشد شخصیت آنانمهارت

 هویت شاخص  رایایرانی و دا –رهنگ و تمدن اسالمی سازگار و منطبق با معماری و ف

 تربیتی

 شش گانه تربیتیهای الزم در ساحتهای كسب شایستگیبرای  ساززمینه 

 جسمی، های طراوت، متناسب با ویژگی آفرین و باآور، تحركداشتنی، زیبا، نشاطدوست

 آموزان و معلمانجنسیتی، سنی و روحی دانش

 ارتباط برای  مناسبط رایش امكانات و رایشی و فرهنگی محله و داكانون تربیتی، آموز

 موخر با جامعه محلی

  برخوردار از نمازخانه، كتابخانه، آزمایشگاه، كارگاه، فضای سبز، فضای ورزشی و حیاط

 مناسب

 و  یمنی، ازیست محیطیهای اقلیمی، فرهنگی، اجتماعی و معیارط رایش متناسب با

 یبهداشت
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 های ند یادگیری و رفع نیازرایتسهیل فبرای  ، تجهیزات و لوازم استانداردامكانات رایدا

 علمی، پژوهشی و تربیتی مخاطبان

  مستحكم و مقاوم در برابر حوادث و سوانح طبیعی و غیر طبیعی، با استفاده حداكثری از

 كمک رسانی به جامعهبرای  و محلی أمن در ایام اضطرارهای مصالح ملی و منطق

 طبیعی و پاكهای ر از تأسیسات مناسب با تأكید بر استفاده از انرژیبرخوردا 

 ی :رایاجهای سیاست

ز یو تجه یساز، متناسبیساز، ساخت، مقاومییابی، طراحند مكانرایف یاستانداردساز (1

و ورزشی متناسب با اهداف سند تحول بنیادین آموزش و  یتیو ترب یآموزشهای فضا

 یرانیا -فرهنگ اسالمی پرورش و منطبق بر

آموزشی و های ن و اقتضائات محیطیش سرزمیدار وآمایتوسعه پاهای توجه به الگو( 2

 مدارس و مراكز یابیتربیتی و جمعیتی در مكان 

-0-0و ساختار چهار دوره تحصیلی سه ساله )  یتوجه به اقتضائات برنامه درسی مل( 3

 یتیو ترب یآموزشهای ت ساخت مجتمعیاولومستقل از هم با های ( به صورت فضا 0-0

ت یبا رعا یرانیا -اسالمی یا معماریو اح یتیو ترب یآموزشهای به فضا یت بخشیهو( 4

 یمیاقلط رایش با ی، همسازیهر منطقه، محرم ساز یبومهای الگو

به عنوان  یتیو ترب یتسهیل دسترسی عمومی به فضاها و استفاده از امكانات آموزش( 5

 انون تربیتی محلهك

های آموزشی وتربیتی متناسب با استلزامات ساحتهای جاد مجموعه مكانیتوجه به ا( 6

 ازیزات موردنیتی و مجهز به امكانات و تجهیگانه تربشش

و غیردولتی و تنوع بخشی  یو بخش خصوص یمردمهای تیاز ظرف یاستفاده حداكثر( 7

 دولتی و غیردولتیهای هادمشاركت خیرین و نهای و توسعه روش

 1مدرسه ایمنهای ایمن سازی مدارس و دستیابی به مولفه( 8

و مدیریت  یمصرف انرژ یسازنهیو به یشیو سرما یشیستم گرمایس یاستانداردساز( 9

های تجدیدپذیر مانند انرژیهای ین و انرژینوهای از فناوری یریگسبز با بهره

 یتیو ترب یآموزشهای فضا، باد و تركیبی در یدیخورش

 یمانكاران و ذیمرتبط با ساخت و ساز اعم از پ ییمجموعه عوامل اجرا یتوانمندساز( 11

 نفعان، مهندسان و كارشناسان

                                                                                                                                              
 safe schoolمدرسه ایمن:  1
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ویژه مشغول به تحصیل در های آموزان با نیازدانشط رایش متناسب سازی فضاها با(11

 مدارس خاص و مدارس فراگیر

موجود متناسب با مفاد های ازی، مقاوم سازی و ساماندهی فضابازسازی، توسعه، بهس( 12

 سند تحول بنیادین و برنامه درسی ملی

در  یرانیآموزان ادانشهای ک و ابعاد و اندازهیت ضوابط و الزامات ارگونومیرعادر  (13

 نوین، مبلمان و تجهیزات، متناسب باهای تجهیز مدارس موجود و نوساز به فناوری

 آموزانجسمی، روحی و جنسیتی دانشط رایش

ن فضای سبز و فضای ورزشی عالوه بر یتامبرای  انتخاب زمین با وسعت مناسب (14

 یكالبد یساختمان و فضا

 :2به شرح ذیل1آموزشی، تربیتی و ورزشی های رعایت ابعاد و اندازه فضا( 15

 اركت جلب مش با توجه به اقتضائات آمایش سرزمین و تحوالت جمعیتی و با

ساخت مدارس برای  ذیربط، زمین مناسب و بزر های دستگاه ها و نهاد

به ویژه در شهرها،  آموزشی و تربیتی،های د، با اولویت احداث مجتمعیجد

 خودداری شود  0كوچکهای از ساخت مدارس در زمین تأمین شود و

 ر مدرسه در هر دوره تحصیلی حداقل باید دو كالس در هر پایه تحصیلی )د

 كالس( داشته باشد  6مجموع به تعداد حداقل 

 تحصیلی )دوره پیش دبستانی، دو های مجتمع آموزشی و تربیتی با تركیب دوره

 شود دو دوره متوسطه( تشكیل می ،دوره ابتدایی

 تبدیل مدارس موجود به مدارس متوسطبرای  با تمهید مقدمات الزم 

 4آموز ( اقدام شود دانش 433آموز ( و بزر  ) بیش از دانش 343-163) 

                                                                                                                                              
 School Sizeاندازه مدرسه :  1

 مذكور، در طراحی و ساخت تمام مدارس اعم از دولتی و غیردولتی الزامی است های رعایت ابعاد و اندازه 2
 وب سازمان نوسازی، توسعه و تجهیزمدارس كشورمصهای اندازه و ابعاد زمین بر اساس استاندارد  0

در طراحی، ساخت و تجهیز مدارس روستایی، عشایری و مناطق كم جمعیت، متناسب با امكانات و شـرایط، تمـام یـا      4

 برخی از موارد فوق اجرا خواهد شد 
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 آموزشی، تربیتی و ورزشیهای فضاهای استاندارد

 1و تربیتی یآموزشهای متوسط سرانه فضا – 1جدول شماره 

 

 دوره اول متوسطه دوره دوم ابتدایی دوره اول ابتدایی
دوره دوم 

 2متوسطه

13- 6 

كالسه 

 شهری

6 -1 

كالسه 

 روستایی

13- 6 

كالسه 

 شهری

6 - 1 

السه ك

 روستایی

13- 6 

كالسه 

 شهری

كالسه  0

 روستایی

13- 6 

 كالسه

 شهری

آموزان در دانشظرفیت

 درسكالس
03 16 03 16 03 24 03 

 1263 72 1263 076 1263 076 1263 كل دانش آموزان

 02/2 00/4 26/2 22/2 24/2 22/2 73/1 سرانه فضای آموزشی

 61/1 0/36 61/1 3/64 44/1 3/64 27/1 سرانه فضای پرورشی

سرانه فضای ورزشی 

 سرپوشیده
3/26 _ 3/26 _ 1/16 _ 1/16 

 00/3 3/02 01/3 07/3 26/3 07/3 26/3 سرانه فضای اداری

سرانه فضای خدماتی و 

 پشتیبانی
26/3 20/3 26/3 20/3 22/3 46/3 22/3 

سرانه فضای 

سرپوشیده موجود در 

 محوطه

31/3 74/3 31/3 74/3 37/3 33/3 37/3 

 06/6 62/6 6/26 26/4 66/3 26/4 30/3 سرانه فضای خالص

سرانه فضای ارتباطی و 

 زیر ساخت
10/2 12/2 43/2 12/2 66/2 73/0 71/2 

 13/2 37/12 34/2 43/6 37/6 43/6 16/7 سرانه فضای ناخالص

 4/02 43/4 03/0 30/0 43/2 30/0 2/14 سرانه محوطه باز

در  زمینسرانه

 درجه یکهای شهر
7/66 

6/60 

6/34 

6/60 

6/17 

16/27 

6/31 

سرانه زمین در 

 درجه دوهای شهر
2/63 13/70 37/11 11/24 

 

                                                                                                                                              
ین باالتر از سه كالسـه در  در مناطق روستایی، در صورت ساخت مدارس باالتر از شش كالسه در دوره ابتدایی و همچن 1

 مدارس شهری مالك عمل خواهد بود های فضاهای دوره اول متوسطه ضوابط، برنامه فیزیكی و سرانه

هـای  فضـا هـای  دوره دوم متوسطه، ضوابط، برنامه فیزیكی و سرانهبرای  در مناطق روستایی، در صورت ساخت مدارس 2

 باشد می ت حداقل تعداد كالس در دوره دوم متوسطه، شش كالسمدارس شهری مالك عمل خواهد بود  بدیهی اس
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 انه(رایعبارت است از )كالس + كارگاه ها + آزمایشگاه + اتاق سمعی بصری + اتاق  فضای آموزشی 

ات + اتـاق  عبارت است از )اتاق پرورشی + نمازخانه + كتابخانه + سالن اجتماع فضای پرورشی

 آموزی )اتاق بسیج((دانشهای بهداشت + اتاق مشاور+ اتاق تشكل

عبارت است از )اتاق مدیر + اتاق معاون آموزشی + اتاق معاون فنـاوری + اتـاق    اداریهای فضا

ی )بایگانی( + اتاق اسـتراحت معلمـان + مالقـات والـدین + اتـاق چـاپ و       رایمعاون اج

 تكثیر(

عبارت است از )سرویس بهداشتی معلمان + آبدارخانـه + انبـار    یبانیخدماتی و پشتهای فضا

وسایل شستشو)تی شور( + انبار وسـائل وتجهیـزات مسـتعمل + انبـار وسـائل اداری +      

 اتاق تأسیسات + اتاق برق(

آمـوزان +  عبارت است از )سرویس بهداشـتی دانـش   سرپوشیده موجود در محوطههای فضا

 داری(رایدرب ورودی + پایگاه تغذیه )بوفه( + سآموزان + سر آبخوری دانش

 03تـا   23باتوجه به شهری یا روستایی بودن و همچنـین اقلـیم منطقـه بـین      فضای ارتباطی

 شود درصد فضای خالص محاسبه می

درصـد جمـع    16تـا   14با توجه به شهری یا روستایی بـودن مدرسـه بـین     فضای زیرساخت

 شود یم خالص و ارتباطی محاسبههای فضا

عبارت است از )محوطه صف جمع و تفریح + زمین بـازی و ورزش + فضـای    فضای باز محوطه

 سبز + پاركینگ(

 سرانه و مساحت كالس درس مدارس - 2دول شماره ج
دوره 

 ییابتدا

ت یظرف

 كالس

 مساحت كالس سرانه كالس

 دوره دوم دوره اول دوره دوم دوره اول

 42 43/6 1/73 1/73 03-24 یشهر

 06 2 16 ییروستا

 
 مساحت كالس سرانه كالس ت كالسیظرف دوره اول متوسطه

 40/23 1/63 03-24 یشهر

 40/23 1/63 24 ییروستا

 
 مساحت كالس سرانه كالس ت كالسیظرف دوره دوم متوسطه

 46 2 03-24 یشهر

 _ _ _ ییروستا
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 و تربیتی یآموزشهای سرانه و ظرفیت فضا - 3جدول شماره 

 دوره ها فضا

 تیظرف سرانه

 دوره دوم دوره اول
دوره اول 

 یشهر

دوره اول 

 ییروستا

دوم دوره

 یشهر

دوره دوم 

 ییروستا

 كارگاه
 16 03-24 16 03-24 2/7-2/3 2/3 ییابتدا

 24 03-24 24 03-24 _ 0 متوسطه

 شگاهیآزما
 16 03-24 16 03-24 2/32 ییابتدا

 24 03-24 24 03-24 0/2 2/33 متوسطه

وتر یت كامپیسا

 یبصر یو سمع

 16 03-24 16 03-24 2/32 ییابتدا

 24 03-24 24 03-24 2/33 متوسطه

 نمازخانه

 3/6 ییابتدا
 دومکی

 مدرسه تیظرف
_ 

 دوسوم

 مدرسه تیظرف
_ 

 3/2 متوسطه
 تیظرفسومدو

 مدرسه

 تیظرفسومدو

 مدرسه

ت یظرفسومدو

 مدرسه
_ 

 كتابخانه

ک یآموزان استفاده همزمان دانشبرای  خانه كتابخانهت قرائتیظرف 1/6 1/6 ییابتدا

كتابخانه برای  ت كتابیباشد و ظرفینفر م 24-03كالس

 باشد یجلد كتاب م13آموز ازای هر دانشبهحداقل
 2 متوسطه

 سالن اجتماعات
 1/4 ییابتدا

 آموزان یک مدرسهنصف دانش
 1/6 متوسطه

چندمنظوره نسال

 (یی)روستا

 3/6 ییابتدا
_ 

 آموزاندانشكل

 _ مدرسه

 كل

آموزان دانش

 مدرسه

 - - - متوسطه

 اتاق مشاوره
برای  شش متر مربع ییابتدا

مشاوره و به ازاء تعداد مسئول

متر مربع  4/1مراجعه كنندگان 

 نفر مراجعه همزمان( 6)حداكثر 

_ 
 متوسطه

 یاتاق پرورش

 یادار یفضا

هر كارمند برای  شش متر مربع ییابتدا

و به ازاء تعداد مراجعه كنندگان 

متر مربع 6/1همزمان به آن فضا 

 شود می به سطح آن افزوده

_ 
 متوسطه

 اتاق بهداشت

 66/13با یک تخت، فضایی با  ییابتدا

متر مربع و با دوتخت، فضایی با 

 متر مربع 44/10

الس، اتاق بهداشت دوتخته در نظر گرفته ك 12در مدارس باالتر از 

 متوسطه شود می

 فضای سبز
 هری ازا به مترمربع3/3 ییابتدا

 آموزدانش
 

 متوسطه

فضای بازی و 

 ورزش

 106 113 ییابتدا
 نفره پیش بینی شده است  24بازی یک كالس برای  سطح الزم

 362 063 متوسطه
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 ت ساختمان مدارستعداد طبقا - 4جدول شماره 
 تركیبی سه ساله دوم سه سال اول شرح فضا 

ی
دای
ابت
ره 
دو

 

ان
تم
اخ
 س
ت
بقا
 ط
داد
تع

 

های شهر

 1گروه 

6 

 كالسه

2 

 كالسه

12 

 كالسه

13 

 كالسه

6 

 كالسه

2 

 كالسه

12 

 كالسه

13 

 كالسه

6 

 كالسه

12 

 كالسه

16 

 كالسه

2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 0 

های شهر

 2گروه 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 

طه
وس
مت
ره 
دو

 

ان
تم
اخ
 س
ت
بقا
 ط
داد
تع

 

های شهر

 1گروه 
2 2 0 0 2 2 0 0 2 0 0 

های شهر

 2گروه 
2 2 2 0 2 2 2 0 2 0 0 

 

 و تربیتی یآموزشهای ها و سرانه مجتمع یسطوح كاربر -5 جدول شماره

یرد
 ف

 شرح فضا

 مشخصات فضا

 حاتیتوض

 1پ یت

+ نفره 576) 

 ای(دودوره

 2پ یت

نفره +  864)

 (ای هدورسه

) مركز محله  3پ یت

 ای(دوره+سهنفره432

 2mمساحت  2mمساحت  2mمساحت 

ن ی* مســـاحت زمـــ 34/4017 26/3272 64/4061 خالصمساحتمجموعه 1

ــموردن ــداقل یـ از حـ

ــ ــرای  ن الزمیزمـ بـ

هـای  مجتمـع احداث

ــز  یآموزشـــ و مراكـ

 باشد یممحلهآموزش

 یتبـاط ارهای * فضا

خــالص  یفضــا 16%

درنظـر گرفتـه شـده    

 است 

رسـاخت  یز ی* فضا

خالص های فضا 12%

درنظـر گرفتـه شـده    

 است 

 22/2 21/6 6/7 خالصسرانهنیانگیم 2

 36/777 1373 70/766 یارتباطهای فضا 0

 22/611 67/643 46/623 رساختیز یفضا 4

 02/3733 23/7622 30/3721 ناخالصمساحتمجموعه 3

 2/10 10/2 33/13 ن سرانه ناخالصیانگیم 6
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و تربیتی یآموزشهای مجتمع سطوح محوطه باز -6جدول شماره   

یرد
 ف

 شرح فضا

 مشخصات فضا

 مالحظات

 1پ یت

 نفره+ 576) 

 دو  

 2mای(دوره

 2پ یت

نفره+  864)

سه 

 2mای(دوره

 3پ یت

 432) مركز محله 

نفره+ سه 

 2mای(دوره

ه پ 1
ور
د

ی
 ش

تان
بس
د

 ی
ی
دای
ابت
و

 

و  یدبستانشیبخش پ

 و دوم اولهای كالس
022 2/301 - 

 

ت تعداد ی* ظرف

از ینگ مورد نیپارك

پ با توجه به یهر ت

پرسنل  %43ت یظرف

هر بخش محاسبه 

 ده است یگرد

 

2 
 بخش سوم و چهارم

 و پنجم ابتدایی
6/431 4/612 - 

 - 134 26 بخش مشترك 0

 - 6/1247 6/241 جمع بخش 

4 

وم
 د
ل و
 او
طه
وس
مت
ره 
دو

 

 62/636 62/636 33/676 بخش متوسطه اول

 2/1200 2/1200 6/1306 بخش متوسطه دوم 3

 33 33 33 مشترك بخش 6

 32/2142 32/2142 03/1763 جمع بخش 

7 
 وتیریمدبازبخشمحوطه

 یعمومهای فضا
2227 0133 0133 

 3242 62/6462 2/3330 جمع كل محوطه باز 6

2 
های سطح اشغال بنا در شهر

 کیدرجه 
41/2016 16/0137 2/2262 

13 
برای  ازین موردنیجمع كل زم

 کیدرجه های شهر
01/7023 6/2646 2/7324 

11 
های شهربرای  نیسرانه زم

 کیدرجه 
7/12 16/11 41/17 

 3242 62/6462 2/3330 جمع كل محوطه باز 12

10 
های بنا در شهر سطح اشغال

 درجه دو
31/2623 47/0246 6/2632 

14 
برای  ازین مورد نیجمع كل زم

 درجه دوهای شهر
43/7622 32/13406 6/6324 

13 
های شهربرای  نیسرانه زم

 درجه دو
71/10 37/12 70/16 
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ایفنی و حرفههای هنرستانهای متوسط سرانه فضا – 7جدول شماره   
 

 

 ایپنج رشتههای انواع هنرستان ایسه رشتههای نانواع هنرستا

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

 آموزان در كالس درسظرفیت دانش
 حداكثر حداقل حداكثر حداقل

23 03 23 03 

 433 073 273 223 كل دانش آموزان

 413 233 میانگین كل دانش آموزان

 13 11 سرانه فضای خالص

 14 14 سرانه فضای ناخالص

های سرانه فضای ناخالص )در اقلیم

 گرم(
13 13 

 6 6 سرانه فضای باز

سرانه زمین به ازاء هر هنرجو )بر 

 اساس حداقل فضای باز مورد نیاز(
16 22 

 

 فنی و حرفه ای دو تیپ كلی هنرستان یكی با حداكثر سه رشته های در هنرستان

 طرایشـ  تـرین است  كه مناسـب  و دیگری با حداكثر پنج رشته درنظر گرفته شده

 باشد می ایرشتهتخصصی پنج های ها و آزمایشگاهاستفاده بهینه از كارگاهبرای 

 هـا و  بسـته غیرمشـترك )آزمایشـگاه   هـای  تـوان از نظـر فضـا   هـا را مـی  هنرستان

 بندی نمود:به شرح زیر طبقه 1نوع 7سبک و سنگین( به های كارگاه

كـه نیـازی بـه آزمایشـگاه و كارگـاه      « حسـابداری »و « برداریقشهن»هایی همچون رشته :1نوع 

 تخصصی ندارند 

ــوع  ــته  :2ن ــی رش ــای برخ ــون   ه ــنعت همچ ــه ص ــک»زمین ــک»، «الكترونی ، «الكتروتكنی

هـا و  كـه فقـط واجـد آزمایشـگاه    « صـنایع شـیمیایی  »، «نـاوبری »، «دریاییمخابرات»

 سبک هستند های كارگاه

، «صـنایع فلـزی  »، «تأسیسـات »، «سـاختمان »نه صنعت همچـون  زمیهای برخی رشته :3نوع 

 سنگین هستند های ها و كارگاه، كه فقط واجد آزمایشگاه«مكانیک خودرو»

                                                                                                                                              
تخصصی بهتر است همجوار های ها و كارگاهكه به دلیل آزمایشگاه "سیمان"و  "معدن"های بندی رشتهدر این تقسیم 1

 اند در نظر گرفته نشده "چاپ دستی"تأسیس گردند و نیز  مربوطمعادن و كارخانجات 
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، «سـرامیک »، «دریـایی هـای  مكانیـک موتـور  »زمینه صنعت همچـون  های برخی رشته :4نوع 

كشـی  هنقشـ »، «چـوب و كاغـذ  »، «ساخت و تولید»، «چاپ»، «متالورژی»، «نساجی»

 سبک و سنگین هستند های ها و كارگاه، كه واجد آزمایشگاه«عمومی

كه فقط واجـد آزمایشـگاه و كارگـاه    « بدنیتربیت»زمینة خدمات غیر از های كلیة رشته :5نوع 

 سبک هستند 

از زمینة خدمات كه فقط واجد سالن ورزش سرپوشیده )سـنگین(  « تربیت بدنی»رشتة  :6نوع 

 است 

سـبک و سـنگین و   های ها و كارگاهزمینة كشاورزی كه واجد آزمایشگاههای لیة رشتهك :7نوع 

 زمین زراعی و باغی هستند 

 آموزشی، تربیتی و ورزشیهای فضاهای تدوین استاندارد

طراحـی كلیـه   هـای  وزارت آموزش و پرورش موظف است ضوابط، معیارهـا و اسـتاندارد   -1

شـی از جملـه مـدارس پـیش دبسـتانی، ابتـدایی و متوسـطه،        آموزشـی، تربیتـی و ورز  های فضا

هـای  و كارودانش، مدارس بـا نیـاز   ایحرفهفنی و های آموزشی و تربیتی، هنرستانهای مجتمع

درخشـان، نمونـه دولتـی و مـدارس     هـای  خـاص )اسـتعداد  های ویژه )استثنایی(، مدارس با نیاز

آمـوزی، مـوزه و نمایشـگاه علـم و فنـاوری،      شدانـ های سراروزی، پژوهشورزش(، مدارس شبانه

پـرورش فكـری كودكـان و    هـای  فرهنگی، كانونهای آموزی، كانوندانشهای دارالقرآن، اردوگاه

آمـوزی را  دانـش هـای  ورزشـی روبـاز، اسـتخر و ورزشـگاه    های ورزشی، فضاهای نوجوانان، سالن

رف مدت دو سال تهیـه و بـه تصـویب    متناسب با جداول فوق و رعایت اصول و ضوابط ذیربط ظ

صـالح  عـالی آمـوزش و پـرورش و سـایر مراجـع ذی      رایكمیسیون اقتصاد و منابع فیزیكی شـو 

 برساند 

و  یردولتـ یوزارت آموزش و پرورش موظف است در صورت نیاز، ضوابط خاص مدارس غ -2

تـی، حـداكثر   سایر مراكز آموزشی و پرورشی غیردولتی را متناسب با ضوابط مصوب مـدارس دول 

 عالی آموزش و پرورش برساند رایظرف مدت یک سال تدوین و به تصویب شو

كالس فاقد سالن ورزشـی سرپوشـیده،    6چندین مدرسه زیر  رایدر مناطق روستایی دا -0

یک سالن ورزشی سرپوشیده به صورت مسـتقل و یـا در یكـی از مـدارس، بـا اولویـت مـدارس        

 یپ پنج و حداكثر تیپ سه، احداث شود دخترانه، با حداقل ابعاد سالن ت

درس، یک های در مناطق شهری، با توجه به تعداد، نوع و جمعیت كل مدارس و كالس -4

سالن ورزشی سرپوشیده، با حداقل ابعاد سالن تیپ دو و حداكثر تیپ یک، به صورت مسـتقل و  
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یـه و همچنـین سـاكنان    كلیه مـدارس منطقـه/ ناح  برای  یا در یكی از مدارس، با امكان استفاده

 محله، در نظر گرفته شود 

 یابی:مكان

هـای  یـابی فضـا  سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس كشور موظف اسـت در مكـان   -1

آموزشی، تربیتی و ورزشی، ضمن رعایت اصول فنی و مهندسی با توجه به تحـوالت جمعیتـی و   

محیطـی، شـعاع   هـای  ری، ویژگـی موجود و با رعایت ضوابط و اصـول همجـوا  های پراكنش فضا

دسترسی، اقلیم و ظرفیت و با هماهنگی ادارات آموزش و پرورش و سایر نهادها، زمـین مناسـب   

 را انتخاب نماید 

د توسـط خیـرین و   یـ در تخریب و بازسازی مدارس موجـود و نیـز احـداث مـدارس جد     -2

المقـدور بایـد از سـاخت    نیكوكاران، رعایت استاندارد سرانه زمـین و فضـا الزامـی اسـت و حتـی     

 كوچک جلوگیری شود های مدارس در زمین

سـال طـرح سـاماندهی مـدارس     وزارت آموزش و پرورش موظف است ظرف مـدت یـک   -0

موجود را به منظور كاهش تعداد مدارس با رویكرد ایجـاد مـدارس متوسـط و بـزر  و افـزایش      

 رساند عالی آموزش و پرورش برایوری، تهیه و به تصویب شوبهره

 :ی، تربیتی و ورزشیتجهیزات آموزش

ریـزی آموزشـی( موظـف اسـت بـا      وزارت آموزش و پرورش )سازمان پـژوهش و برنامـه   -1

هـای  ذیربط و سازمان ملی استاندارد ایـران، ضـوابط و اسـتاندارد   های ها و واحدهمكاری سازمان

اقتضائات برنامه درسی ملی را  آموزشی، تربیتی و ورزشی مبتنی برهای تجهیزات، مواد و فناوری

عمل قـرار دهـد و سـاالنه     یحداكثر ظرف مدت یک سال پس از ابالغ این مصوبه تدوین و مبنا

 د ینما یآورروزآن را به

 وزارت آموزش و پرورش موظف است نسبت به ایجاد مركـز تخصصـی كنتـرل كیفیـت،     -2

زشی بر اساس استانداردها اقدام نمـوده  تهیه، استقرار و پایش تجهیزات، مواد و فناوری آموبرای 

 و از ظرفیت بخش غیردولتی حداكثر استفاده را به عمل آورد 

تربیتـی،  هـای  پرورش موظـف اسـت بـه منظـور تحقـق اهـداف سـاحت       ووزارت آموزش -0

مـدارس و مراكـز آموزشـی،    بـرای   ها رامناسب در تمام ساحتهای امكانات، تجهیزات و فناوری

شی نوساز و موجود، با رعایت اصل عدالت در تأمین و توزیع، تهیه و تحویـل ادارات  تربیتی و ورز

 آموزش و پرورش دهد 

 ،آمـوزان پرورش موظف است به منظـور تـأمین و حفـظ سـالمت دانـش     ووزارت آموزش -4

و  یزات آموزشـ یـ مربـوط بـه طراحـی فضـا، تجه     یكیارگونـوم های الزامات بهداشتی و استاندارد
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 شـود، یتـدوین و صـادر مـ    یكه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشك را هانآ چیدمان

 عمل آورد ه این مصوبه ب رایالزم را بر حسن اجهای و نظارت كندرعایت 

در تأمین تجهیزات آموزشی، تربیتـی و ورزشـی ضـمن رعایـت اصـل اقتصـادی بـودن،         -3

 بود اولویت با تولیدات و محصوالت داخلی و بومی خواهد 

 اطالعات و ارتباطات )فاوا(:های فناوری

پرورش )سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس كشـور( موظـف اسـت    ووزارت آموزش -1

فناوری های آموزشی و تربیتی نسبت به تأمین تجهیزات و زیرساختهای همزمان با تحویل فضا

 اید مصوب اقدام نمهای اطالعات و ارتباطات بر اساس استاندارد

هـای  پرورش موظف است نسبت به ارتقا و توسعه تجهیزات و زیرسـاخت ووزارت آموزش -2

مصوب، طـی برنامـه ششـم    های فناوری اطالعات و ارتباطات مدارس موجود، بر اساس استاندارد

 توسعه اقدام نماید 

اری ریزی آموزشی( موظف است با همكپرورش )سازمان پژوهش و برنامهووزارت آموزش -0

، یافـزار ، سـخت یافـزار نرمهای ن استانداردیه و تدویربط، نسبت به تهذیهای ها و نهادسازمان

نیاز مـدارس، مبتنـی بـر    اطالعات و ارتباطات و محتوای الكترونیكی مورد یفناورهای رساختیز

  برنامه درس ملی، با استفاده از ظرفیت بخش غیردولتی و دولتی اقدام نماید
هـای  رت آموزش و پرورش موظف است نسبت به تهیه و تدوین ضـوابط و اسـتاندارد  وزا -4

ایمنـی و كنتـرل از راه دور   هـای  اجتماعی و فناوریهای مربوط به امنیت فضای مجازی و شبكه

 روز اقدام نماید های مدارس براساس تكنولوژی

 ر :یو تعم یت نگهداریریمد

سازی، توسعه و تجهیز مدارس كشور( موظف اسـت  وزارت آموزش و پرورش )سازمان نو -1

پس از ساخت، تكمیل و تجهیز مدارس، آنها را به عنوان امالك دولتی، طی انجام مراحل قانونی 

و رسمی با نظارت اداره كل آموزش و پرورش استان، تحویل رئیس آمـوزش و پـرورش منطقـه/    

 ربط دهد ه ذییناح

حی موظفنـد در زمـان انتصـاب مـدیران مـدارس و      ادارات آموزش و پرورش مناطق/ نوا -2

مراكز آموزشی و تربیتی، ساختمان و تجهیزات موجود را به عنوان امـالك و امـوال دولتـی طـی     

 انجام مراحل قانونی و رسمی از مدیر قبلی تحویل گرفته و به مدیر جدید تحویل دهند 

بـا وزارت آمـوزش و    یزات آموزشی، تربیتـی و ورزشـ  یمسئولیت نگهداری فضاها و تجه -0

الزم )از جملـه  هـای  انجام این مأموریـت، بایـد سـاز و كـار    برای  باشد كهبردار( میپرورش )بهره

 ربط تدارك نماید یمراجع ذ یساختار اداری، نیروی انسانی، منابع مالی( را با هماهنگ
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هـده  و تجهیـزات برع  یتـ یو ترب یآموزشـ های مدارس و فضا 1یرات جزئیت تعمیمسئول -4

 تأییـد مانكـاران مـورد   ی، از پیسـپار انجام آن با بـرون برای  باشد كهیادارات آموزش و پرورش م

 ز مدارس كشور استفاده خواهند كرد ی، توسعه و تجهیسازمان نوساز

برعهـده   یو ورزشـ  یتـ ی، تربیآموزشـ هـای  مدارس و فضـا  2یرات اساسیت تعمیمسئول -3

 باشد یس كشور مز مداری، توسعه و تجهیسازمان نوساز

در صورت نیاز و ضرورت، باید انجام تغییرات اساسی در فضای فیزیكی مدارس و مراكـز   تبصره:

آموزشی، تربیتی و ورزشی توسط ادارات آمـوزش و پـرورش بـا موافقـت و همـاهنگی      

 ها صورت پذیرد ادارات كل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان

عمومی پیمان، در مـدارس و  ط رایش ناشی از عدم رعایتمسئولیت تعمیر و رفع نواقص  -6

مراكز آموزشی، تربیتی و ورزشی نوساز به مدت یک سال بر عهده پیمانكار است كـه نظـارت آن   

باشـد  بـدیهی اسـت تـأمین هزینـه      برعهده سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس كشور مـی 

شـود برعهـده آمـوزش و پـرورش     مـی هایی كه توسط كـاربران در ایـن مـدت وارد    تعمیر آسیب

 باشد می

هـای  یرایـ و بودجـه تملـک دا   ایهزینـه نگهداری و تعمیر، از سـرجمع  برای  منابع الزم -7

 شود یاستانی، ملی و مشاركتی وزارت آموزش و پرورش تأمین م ایسرمایه

وزارت آموزش و پرورش )سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس كشور( موظف اسـت   -6

آموزشی و تربیتی را ظـرف مـدت   های فهرست بازبینی )فرم چک لیست( نگهداری و تعمیر فضا

ماه تدوین كند و آن را جهت كنترل فضاها، تجهیزات و تاسیسات توسـط مـدیران مـدارس و     0

 مراكز، در اختیار ادارات آموزش و پرورش قرار دهد 

موظـف اسـت اقـدامات الزم را    وزارت آموزش و پرورش )معاونت حقوقی و امور مجلس(  -2

آموزشی، تربیتی و ورزشـی كـه در   های فضابرای  قانونی نگهداری و تعمیرهای جهت اخذ مجوز

 انجام دهد  باشد،اختیار دارد اما سند آن متعلق به وزارت آموزش و پرورش نمی

                                                                                                                                              
پرورش )سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس كشور( موظـف اسـت نـوع نگهـداری و تعمیـرات       وزارت آموزش و 2و1

آموزشی و تربیتی را مشخص و تدوین نموده و آن را به ادارات كل آمـوزش و پـرورش و ادارات   های جزئی و اساسی فضا

 ها ابالغ نماید كل نوسازی مدارس استان
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 رنظام:یبرنامه ز
م بـا  یاهكار به صورت مسـتق ر 2ن آموزش و پرورش، تعداد یادیراهكار سندتحول بن 101از مجموع 

، (6-6)  (،6-0، )(6-1)هـای  مرتبط است كه عبارتنـد از: راهكـار   یزات و فناورین فضا، تجهینظام تامریز
 ینیبشیبرنامه پ 00ن راهكارها، یتحقق ابرای  ( كه21-2( و )1-17(، )0-14، )(2-14، )(1-14، )(2-2)

 شوند  یاتید عملیسعه كشور باشده است كه در طول برنامه ششم و هفتم تو

 زیرنظام تأمین فضا،تجهیزات و فناوریهای برنامه

 ندتعلیم وتربیت رسمی عمومیراییادگیری درفهای تنوع بخشی به محیط 6یاتیعملهدف

 راهكار شماره

 1- 6 

 از) مدرســه ســطح در پــرورشوآمــوزش منــابع و اطالعــات واحــد یســاز یغنــ و توســعه جــاد،یا

 (ارتباطات و اطالعات یمل شبكه كارگاه، و شگاهیآزما بخانه،كتالیقب

 ن برنامهیعناو فیرد

1 
ز واحد اطالعات و منابع آموزش و پـرورش در  ی، ساخت و تجهیطراحهای ن ضوابط و استانداردیتدو

 سطح مدرسه

2 
اسـاس  ز و توسعه واحد اطالعات و منابع آموزش و پرورش در سطح مدرسه بریتجه، ساخت، یطراح

 مصوبهای استاندارد

0 
واحد اطالعات، اتصال منابع اطالعـاتی بـه   برای  الزمهای ها و زیرساختجاد و فراهم نمودن سامانهیا

 یكدیگر و اتصال كلیه مدارس به شبكه اینترانت

4 
آموزشی و تربیتی موجـود بـا اقتضـائات واحـد اطالعـات و      های متناسب سازی، توسعه و تجهیز فضا

 بر اساس ضوابط مصوبمنابع 

3 
تأسیس و تجهیز كتابخانه آموزشگاهی مطابق با استاندارد ملی با اولویت دوره متوسطه بـا مشـاركت   

 ربطذیهای والدین و سایر نهادها و دستگاه

6 
هـای  تأسیس و تجهیز كتابخانه كالسی در دوره ابتدایی با مشاركت والدین و سایر نهادهـا و دسـتگاه  

 ربطذی

 كار شمارهراه

 0- 6 

 بـه  كشـور،  توسعه ششم برنامه انیپا تا هاازشهرستان کیهر در یوفناور علم شگاهینما و موزه جادیا

 یآموزشـ  یمحتـوا  كردن ترینیع و آموزاندانش فزونتر تجربه و مشاهده نهیزم آوردن فراهم منظور

 یدرس كتب

 ن برنامهیعناو فیرد

1 
هـای  ن نامـه یبخشـنامه هـا و آیـ   ها، بط، استانداردها، دستورالعمل، ضوایكیزین برنامه فیه و تدویته

 یشگاه علم و فناوریز موزه و نمای، ساخت و تجهیمرتبط با طراح

2 
هـای  هـا و شهرسـتان  با اولویت مراكز استان یشگاه علم و فناوریز موزه و نمای، ساخت و تجهیطراح

 ها و موسسات خیریهلتی و غیردولتی و شهرداریدوهای ها، نهادبزر  و با مشاركت سایر دستگاه

0 

آموزشـی و تربیتـی موجـود بـا     هـای  و تجهیز آن در ساختمان یشگاه علم و فناوریایجاد موزه و نما

دولتـی، بخـش غیردولتـی و    هـای  انجام تغییرات الزم و استفاده از مشاركت سایر دستگاه ها و نهـاد 

 ها و موسسات خیریهشهرداری
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 ارهراهكار شم

 6- 6 

هــای خانــه هــا، اردوگــاه ســراها،پــژوهش ماننـد  یریادگیــهــای طیمحــ ازهــای شــبک جـاد یا

 ،ینیكـارآفر  مراكـز  ،یفنـاور  و علـوم  یتخصصهای موزه و هاشگاهینما ،یعمومهای فرهنگ،كتابخانه

 اصـل  تیـ رعا بـا  هـا، طیمح نیا با مدارس اخربخش تعامل یبرقرار و مشابه مراكز ریسا و هاورزشگاه

 ها دستگاه ریسا یهمكار با مدرسه طیمح یسازیغن

 ن برنامهیعناو فیرد

1 

 یقـات یتحقهای ها و طرحنامهنیها، آی، ضوابط، استانداردها، دستورالعملیكیزین برنامه فیه و تدویته

هـای  انونهـا، كـ  سراها، اردوگاهمانند پژوهش یریادگیهای طیز محی، ساخت و تجهیمرتبط با طراح

هـای  هـا و مـوزه  شـگاه یپرورش فكری كودكان و نوجوانان، دارالقـرآن، نما های فرهنگی تربیتی،كانون

ورزشـی  هـای  آمـوزی، فضـا  دانشهای ورزشی، استخر و ورزشگاههای ، سالنیعلوم و فناور یتخصص

 روباز با محوریت برنامه درسی ملی

2 

ماننــد  یریادگیــهــای طیســازی محــو مقــاوم یازســز، متناســبیــ، ســاخت، توســعه، تجهیطراحــ

بر اساس اصـول و ضـوابط    یعلوم و فناور یتخصصهای ها و موزهشگاهیها، نماسراها، اردوگاهپژوهش

 یادگیریهای از محیطهای ایجاد شبکبرای  کیارگونوم

0 
ادگیری بـا یكـدیگر و   یهای محیطهای برقراری ارتباط شبکبرای  الزم فناوریهای ایجاد زیرساخت

 مدارس

4 
اسـتفاده بهینـه از   بـرای   ساماندهی و متناسب سازی فضاها و امكانات موجـود بـا محوریـت مدرسـه    

 دولتی و بخش غیردولتیهای ها و منابع با مشاركت سایر دستگاهظرفیت

 عمومی رسمی تتربی تعلیم و در غیردولتی و عمومی بخش مؤخر و سهیم اركان مشاركت جلب 2یاتیهدف عمل

 راهكار شماره 

2- 2 

 سازمدرسه نیریخ و نیواقف مشاركت سطح مستمر یارتقا و حفظبرای  مناسبهای سازوكار جادیا

 دولت مشاركت رساز،یخ مدارس تیریمد در آنان مشاركت شان،یا نام به مدارس یگذارنام لیقب از

 مدارس نیاهای نهیهز نیتأم در

 ن برنامهیعناو فیرد

1 
سـاز در سـطوح داخلـی و    ن مدرسـه یریـ جاد سامانه اطـالع رسـانی مشـاركت خیـرین و شـبكه خ     یا

 و غیر نقدی ینقدهای افت كمکیجهت جذب اعضای جدید و در یالمللنیب

 سازشناسایی، جذب و نگهداشت خیرین مدرسهبرای  اخربخشهای ساز و كار رایتدوین و اج 2

0 
دولتـی در سـاخت و تجهیـز    دولتی و غیرهای اركت دولت و سایر نهادمشهای ایجاد و تقویت راهكار

 آموزشی و تربیتیهای فضا

4 
سـاز در مـدیریت مـدارس    افزایش سطح مشاركت خیرین مدرسهبرای  مناسبهای ساز و كار تدوین

 خیرساز از قبیل طرح هیأت امنایی كردن مدارس
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هدف 

 14یاتیعمل

 فرهنگ اقتضائات و آموزاندانشهای نیاز و هاویژگی با تربیتیهای فضا سازیمتناسب و ایجاد

 جغرافیایی و اقلیمی، فرهنگیط رایش و ایرانی اسالمی

 راهكار شماره

1- 14 

 تحوالت ،یتیتربهای استاندارد ،یدرس برنامه اقتضائات با متناسب یتیتربهای فضا ساخت و یطراح

 نینـو هـای  یفنـاور  از اسـتفاده  بـر  دیتأك با یمیاقلط رایش و یمعمار و یشهرساز اصول ،یتیجمع

 یمحور نقش به ژهیو توجه و یرانای -ی اسالم یمعمار یالگو تیرعا و یآموزش زاتیتجه و ساخت

 یاسالم یمعمار و یطراح در نمازخانه

 ن برنامهیعناو فیرد

1 

، یمـرتبط بـا طراحـ    یقاتیتحقای هها طرحضوابط، استانداردها و دستورالعمل ین و به روز آوریتدو

هـای  اسـتاندارد  ،یدرسـ  برنامـه  اقتضـائات  بـا  متناسـب ، یتیو ترب یآموزشهای ز فضایساخت و تجه

 یمیاقلط رایش و یمعمار و یشهرساز اصول ،یتیجمع تحوالت ،یتیترب

2 
عمـاری  مهـای  آموزشی و تربیتی با تدوین و پیاده سازی الگوها و شـاخص های هویت بخشی به فضا

 ایرانی -اسالمی

0 

بـه   یت بخشـ یـ كـرد هو یبـا رو  یتـ یو ترب یآموزشهای فضا یسازز و متناسبیتجه، ساخت، یطراح

ـ یا -یاسالم یمعمار یت الگویو رعا یتیتربهای فضا بـا رویكـرد    سـاخت  نینـو هـای  یفنـاور و  یران

 برداریپذیری در بهرهانعطاف

 راهكار شماره

2- 14 

 تىیجنسـ  هـاخ  تفـاوت  و ژهیـ و ازهـاخ ین بـا  تـى یترب و آموزشـى  ،یكـ یزیف اخفضاه سازخمتناسب

 و پوشـش  و عفـاف  ،یمـان یا فرهنـگ  سـازخ  نـه ینهاد الزامات آوردن فراهم بر دیتأك با آموزاندانش

 طیمح در تیمحرم احكام تیرعا

 ن برنامهیعناو فیرد

1 
 یمـرتبط بـا طراحـ    یقـات یتحقهـای  ها و طرحضوابط، استانداردها، دستورالعمل یروزآورن و بهیتدو

 آموزانجنسیتی و سنی دانشهای ژه و تفاوتیوهای ازیبا ن یو ورزش یتی، تربیآموزشهای فضا

2 
جنسـیتی  های ژه و تفاوتیوهای ازیبا ن یو ورزش یتی، تربیآموزشهای ز فضای، ساخت و تجهیطراح

 آموزانو سنی دانش

0 
ژه و یـ وهـای  ازیـ بـا ن  یو ورزشـ  یتـ ی، تربیآموزشـ هـای  فضـا  یسـاز ومو مقا یسازتوسعه، متناسب

 آموزانجنسیتی و سنی دانشهای تفاوت

 راهكار شماره

0-14 

 فضـاخ  و سـبز  فضـاخ  شـگاه، یآزما كتابخانـه،  نمازخانه، مناسب زیتجه و ساخت طراحى، به اهتمام

 تیترب و میتعل طیمح عنوان به مدارس تمام در ورزشى

 ن برنامهیوعنا فیرد

1 

ماننـد  ی هـای ز فضـا یـ ، سـاخت و تجه یمرتبط بـا طراحـ  های ضوابط و استاندارد یروزآورن و بهیتدو

و همچنـین پایگـاه تغذیـه سـالم اعـم از       یورزش یسبز و فضا یفضا شگاه،ینمازخانه، كتابخانه، آزما

از در مدارس با توجه بـه  ورزشی روبهای آموزی ، فضادانشهای ورزشی، استخر و ورزشگاههای سالن

ـ یا یاقتضائات فرهنـگ اسـالم   و سـنی و جنسـیتی    ییایـ و جغراف یفرهنگـ ، یمـ یاقلط رایشـ  و یران

 آموزاندانش
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 مصوبهای و ورزشی بر اساس ضوابط و استاندارد یتی، تربیآموزشهای ز فضایساخت و تجه ،یطراح 2

0 

تی و ورزشی موجود فاقد نمازخانه، كتابخانـه،  آموزشی، تربیهای تأمین، متناسب سازی و تجهیز فضا

پرورشی و مشاوره و همچنین پایگاه تغذیه سـالم بـا   های ، اتاقیورزش یسبز، فضا یفضا شگاه،یآزما

 ها و خیرین حقیقی و حقوقیتأكید بر جلب مشاركت سایر سازمان

 ایجاد و تجهیز نمازخانه در مدارس موجود 4

هدف 

 17یاتیعمل
 نوینهای فناوری استفاده هوشمندانه از بر تكیه با تربیت و تعلیم ندرایف تكیفی ارتقای

 راهكار شماره

1- 17 

 شـكاف  پركـردن  تیـ اولو با مدارس در نترانتیا ارتباطات و اطالعات یمل شبكه نفوذ بیضر توسعة

 انههوشـمند  و نـه یبه بـردارخ  بهـره  بـراخ  مناسب وكار ساز جادیا و آموزشى مناطق نیب یتالیجید

 یاسالم اریمع نظام چارچوب در آموزاندانش و انیمرب توسط

 ن برنامهیعناو فیرد

1 
آموزشی و تربیتی با رویكرد اتصـال بـه شـبكه    های طراحی فضابرای  تدوین ضوابط و مستندات فنی

 نوینهای ملی اطالعات و استفاده بهینه از فناوری

2 

توسعه فناوری اطالعات و ارتباطـات در  های پایش شاخص استاندارد و استقرار نظامهای تدوین مدل

آموزش و پرورش در سطوح استانی، ملی و بین المللی در چهار چوب سند توسعه فاوا در آمـوزش و  

 پرورش

0 

توسعه زیرساخت ها و اتصال كلیه مدارس به شبكه ملـی اطالعـات و اینترانـت بـا اولویـت مـدارس       

شایری و با رعایت عدالت تربیتی تا پایان برنامه ششم توسعه كشور شبانه روزی و مناطق محروم و ع

 ذیربطهای با همكاری و مشاركت دستگاه

یاتیعملهدف

21 
 روش ها و ه هایرو و بازمهندسی ساختارها و بازنگری

 راهكار شماره

2- 21 

 تـى یجمع تحـوالت  و نیسـرزم  شیآمـا  سـامانه  اسـاس  بـر  مـدارس  یابیـ مكـان  نظـام  اسـتقرار 

 (ندهیآ سال 33 به ناظر) 

 ن برنامهیعناو فیرد

1 
آموزشـی، تربیتـی و ورزشـی مبتنـی بـر آمـایش       های مكان یابی فضاهای تدوین شاخص ها و معیار

 سرزمین و تحوالت جمعیتی

2 
مكـان یـابی مناسـب فضـاها و مراكـز آموزشـی،       بـرای   طراحی و استقرار نظام هوشمند الكترونیكی

 تربیتی و ورزشی

0 
وری بـا رویكـرد مـدارس    آموزشی موجود به منظور تجمیع آنهـا و افـزایش بهـره   های ماندهی فضاسا

 متوسط و بزر 
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 استلزامات:

زیرنظـام تـأمین   هـای  تحقق اهداف و برنامـه برای  وزارت آموزش و پرورش موظف است -1

هـا و  ر دسـتگاه فضا، تجهیزات و فناوری، استلزامات حقوقی، قانونی و مالی آن را با مشاركت سای

 ربط فراهم نماید مراجع ذی

ی و عملیــاتی شــامل اقــدامات و رایــوزارت آمــوزش و پــرورش موظــف اســت برنامــه اج -2

اجرا در طـول برنامـه ششـم را    برای  سرآمد زیرنظام تأمین فضا، تجهیزات و فناوریهای فعالیت

ربـط در  كمیسیون ذی تنظیم و حداكثر ظرف مدت شش ماه پس از ابالغ این مصوبه به تصویب

 عالی آموزش و پرورش برساند رایشو

 رایوزارت آموزش و پرورش موظف است با استفاده از ظرفیت و اختیـارات مجلـس شـو    -0

عـالی انقـالب فرهنگـی و سـایر     رایی، شـو رایاجهای ها، دستگاهت دولت، وزارتخانهئاسالمی، هی

ایفـای مسـئولیت عوامـل مـوخر بـرون      گذاری و تخصیص دهنـده منـابع، زمینـه    مراجع سیاست

 زیرنظام تأمین فضا، تجهیزات و فناوری را فراهم آورد های تحقق اهداف و برنامهبرای  سازمانی

ربط یذهای ن برنامه، توسط وزارت آموزش وپرورش و واحدیا یاتیو عمل یراینظارت اج -4

 باشد می آموزش وپرورش یعالرایشود و نظارت و ارزشیابی راهبردی برعهده شومی آن، انجام

روزآوری سـند  نـد اصـالح و بـه   رایبا توجه به مفاد فصل هشتم سند تحـول بنیـادین و ف   -3

تحول، در صورت انجام تغییر در سند تحول و متناظر بـا آن، تغییـرات الزم در برنامـه زیرنظـام     

زش وپرورش خواهد عالی آمو رایشود و به تصویب شومی تأمین فضا، تجهیزات و فناوری اعمال

 رسید 

♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦ 



 

 

 ایثارگران
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 معلم تیتربهای د دانشسرایشه آموزاندانش به یافتخار پلمید یاعطا
 23/7/7077خیتار 0822/723ـ شماره ابالغ 2/7/7077خیتار 027مصوب جلسه

 پلمیـ د یلیتحصـ  درك، مـ معلـم  تیـ تربهای د دانشسرایشه آموزاندانش د بهینمایم موافقت اشور
 ند ینما استفاده آن یاستخدام یایها بتوانند از مزاآن معظمهای اعطا شود تا خانواده یافتخار

♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦ 

 دیشه آموزاندانش به یافتخار پلمید یاعطا
 26/2/7072خیتار 2/7232/723غ ـ شماره ابال 20/0/7072 خیتار080 مصوب جلسه

ی كه در حراسـت از حـریم مقـدس اسـالم در     دیشه آموزاندانش د بهینمایم تموافق اشور

 پلمیـ د دفاع از انقالب اسالمی به درجه رفیع شهادت نائـل گردیـده انـد، گواهینامـه    های صحنه

بتواننـد از   در صـورت لـزوم   هـا آن معظـم هـای  اعطا شود تا خانواده )برابر فرم ضمیمه(یافتخار

 ند ینما استفاده آن یماستخدا یایمزا

ی این مصوبه توسط ستاد هماهنگی امور ایثـارگران وزارت متبـوع تـدوین و    راینامه اجآیین

 پرورش اعالم خواهد شد وپس از تصویب و تایید وزیر آموزش
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یْرَزقَُونَو ال تَحْسَبَنَّ اَّلذینَ ُقِتلُوا فی سَبیل  اللِه اَمْواتاً بَلْ اَحْیاءُ عِندَ َرَّب هْم ُ  

 

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورشوزارت 

 

 شمارۀ خبت:

 «گواهینامه افتخاری دوره متوسطه         تاری :

 

رأی  به نشانه قدرشناسی از مقام واال و متعالی شـهیدان انقـالب اسـالمی و بـه اسـتناد     

و  23/0/1074مـور    پرورشوعالی آموزشرایشوصادره در پانصدو هشتاد و سومین جلسه 

 شهید گرانقدر  های به پاس ایثارگری

 متولد سال                 شماره صادره از                شناسنامهشماره       فرزند 

     آموزدانش

در پاسداری از حـریم مقـدس               كه در تاری               استان         شهرستان

، ایـن  الب اسالمی بـه درجـه رفیـع شـهادت نائـل گردیـده      دفاع از انقهای اسالم در صحنه

 گردد گواهینامه افتخاری به آن شهید بزرگوار اعطا می

 

 پرورشوآموزشوزیر    پرورش استانوآموزش یركلمد

 

♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦ 

 
محل الصاق 

 عكس



    700آموزان مدارس ایثارگران    ایثارگران ـ نحوه ادامه تحصیل دانش

 

 ثارگرانیا مدارس آموزاندانش لیتحص ادامه نحوه

 20/2/7077خ یتار 2/7003/723غ ـ شماره ابال 78/2/7077خ یتار 620 مصوب جلسه

 

 به لیباشند و تمایم 1«ثارگرانیو ا» یعاد مدارس یمردود كارنامه رایدا كه یثارگرانیا -1

 آنـان  یمـردود  زماناز  كهیصورت در ،باشند داشته ثارگرانیا در مدارس لیتحص ادامه و نامخبت

 ،انـد كـرده  كسـب  یقبـول  نمـره  هـا آن در كه یدروس ندنباشد از گذرا نگذشته سال سه از شیب

 بود  خواهند معاف

 در دوره ثارگرانیا مدارس آموزاندانشبرای  متناوب( ای ی)متوال یمشروط تعداد دفعات ـ2

 یآموزدانش چنانچه گردد یم نییتع سالنیم 6حداكثر  متوسطه در دوره و 3حداكثر  ییراهنما

 لیتحصـ  ادامـه  آزاد داوطلـب  به شـیوه  دیبا لیتما صورت در مذكور مشروط شود، دفعات از شیب

 دهد 

 موجـب  موجـه  بـت یغ و صـفر  منزله به سالنیم انیپا در امتحان رموجهیغ بتیغ ـ  تبصره

 شد  خواهد درس حذف

 مانـده یبـاق  دروس سـاعات  تعـداد  متوسـطه  دوره یامتحـان  نوبـت  نیآخـر  در چنانچـه  ـ3

 سـاعت  6تـا   یاضاف واحد انتخاب مجاز باشد، از سقف شیب پلمیاخذ دبرای  آموز ایثارگریدانش

  استبالمانع

 باشد ینم یضرور یامتحان نوبت نیآخر از درینشیپ تیرعا ـ تبصره

♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦

                                                                                                                                              
كــه طــی شــماره  3/11/1076پــرورش تــاری  وعــالی آمــوزشین شــورایكمیســیون معــ 220برابــر مصــوبه جلســه  1

 به بند یک رأی مذكور اضافه شد « و ایثارگران»ابالغ شده است، عبارت  10/11/1076تاری   6/0234/123
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 یآموزش التیاز تسه ثارگرانیا وابط استفادهض
 2/72/7077 خیتار 8/2720/723 شماره ابالغ ـ 6/72/7077 خیتار 602 جلسهمصوب 

 باشند:یم ثارگرانیا در مدارس لیو تحص نامخبت مجاز به لیافراد ذ ـ1

ــامخبــت مــدارس گونــهنیــا در قــبالً كــه یآمــوزاندانــش (الــف  بــه مشــغول و كــرده ن

  هستند لیتحص

ــدگان (ب ــه یرزمن ــداقل ك ــه رایاد ح ــاه س ــابقه م ــه  س ــور داوطلبان  در جبهــه حض

 باشند یم

  ا باالتر استی %13 هاآن یجانباز زانیم كه یجانبازان (ج

 آزادگان (د

 مفقوداالخرها  و شهدا برادران و خواهران ـ(ه

 مفقوداالخرها  و شهدا مادران و پدران (و

  1آزادگان انباالتر و همسر و %32 جانبازان همسران (ز

ــدان و همســران ـــ(ح ــاالترو  %23 جانبــاز ر،یاســ مفقــوداالخر، د،ی)شــه شــاهد فرزن ( و ب

  2فرزندان آزادگان

 دارند  جبهه حضور در سابقه ماه 6 حداقل كه یرزمندگان همسران (ط

ــ2 ــراد ـ ــذ اف ــورت در لی ــ ص ــدارس در لیتحص ــاالن م ــهیمقا در بزرگس ــا س ــا ب  ریس

 دو واحــد انتخـاب  نیهمچنـ  و شـتر یب یمشـروط  نوبـت  کیــ حـق  از تواننـد یمـ  انآمـوز دانـش 

 ند ینما استفاده یتابستان دوره ای یلیتحص سالنیم در هر تراضافه یدرس

 اند حضور داشته جبهه در ماه 6 حداقل خدمت طول در كه یسربازان (الف

 اند حضور داشته جبهه در ماه 6 حداقل كه یرزمندگان فرزندان (ب

 درصد  33كمتر از  جانبازان فرزندان (ج

ــره ــد - تبص ــ نیواج ــط رایش ــدارس لیتحص ــارگرانیا در م ــن ث ــورتی ــ ز درص در  لیتحص

 مند شوند بند بهره نیا التیتوانند از تسهیم بزرگساالن مدارس

                                                                                                                                              
بـه شـرح فـوق    « ح»و « ز»هـای  بنـد  16/6/1063 تـاری  پـرورش  وآموزش یعالیشورا 702به استناد مصوبه جلسه  2و1

 د   اصالح ش



    701ایثارگران ـ ضوابط استفاده ایثارگران از تسهیالت آموزشی    

 

 ییراهنمـا  دوره ()متفرقه جامعنهایی  امتحانات در شركت درصورت 1بند مشمول افراد ـ3

 بود  شتر برخوردار خواهندیب یامتحان نوبت کی از آموزاندانش ریسا با سهیمقا در یلیتحص

♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦
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 الت دوره سه سالهیان تحصینامه افتخاری پایاعطای گواه

 ه شهدای بزرگسال نهضت سوادآموزیب لییی تحصیراهنما
 72/72/7077خیتار 8/0020/723شماره ابالغ ـ 6/72/77خ یتار 602 مصوب جلسه

 ماده واحده :

م یحراسـت از حـر   د به شهدای بزرگسال نهضـت سـوادآموزی كـه در   ینماموافقت می شورا

 انـد، دهیـ ل گردیـ ع شـهادت نا یـ دفاع از انقالب اسالمی به درجـه رف های صحنه ردمقدس اسالم 

ــهیگواه ــاری پا نام ــافتخ ــی ــایان تحص ــه س ــاالت دوره س ــیله راهنم ــط وزارت یی تحص لی توس

آن اسـتفاده   ای قـانونی یـ مزا از بتوانـد  صورت لزوم در هاآن خانواده تا شود پرورش اعطاوآموزش

 ند ینما

 ریـ وز تأییـد پـس از   ن ویثارگران تدویا كل امورن مصوبه توسط ادارهیی ارایدستورالعمل اج

 شد  پرورش اعالم خواهدوآموزش

♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦



    705صیلی در مدارس ایثارگران    ایثارگران ـ شرایط قبولی پایه سوم راهنمایی تح

 

 1ثارگرانیا درمدارس یلیتحص ییراهنما سوم هیپا یط قبولرایش
 77/7/7078خ یتار 8/2672/723ـ شماره ابالغ  70/7/7078خ یكمیسیون معین تار 272 مصوب جلسه

 نیآخـر  در آنان كل معدل كه ثارگرانیا مدارس یلیتحص ییراهنما سوم هیپا آموزاندانش»

 دوازده آنـان  كل معدل ای و 13 تا 7 نیب نمره درس کی در یول باشد 13ل حداق یامتحان نوبت

 «شوند یم شناخته باشند قبول ،كرده كسب 13تا 7 نیب نمره در دو درس یباشد ول

♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦

                                                                                                                                              
كــه طــی شــماره  3/11/1076 تــاری پــرورش وعــالی آمــوزششــورایكمیســیون معــین  220برابــر مصــوبه جلســه  1

كمیسـیون معـین بـه شـرح      214در خصوص رأی صادره در جلسه  ،ابالغ شده است 16/11/1076 تاری  6/0640/123

 ذیل اعالم نظر گردید:

 تـاری  پرورش وعالی آموزششورایمین جلسه كمیسیون معین مالك استفاده از مفاد رأی صادره در دویست و چهارده»

 «در آخرین نوبت امتحانی جمع نمره میان ترم و ضریب دو پایان ترم تقسیم بر سه خواهد بود  10/7/1076
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 كاردانش باالتر در شاخه درصد و 73 1جانبازان و آزادگان لیتحص نحوه
 20/2/7072خیتار 8/220/723ـ شماره ابالغ 72/2/7072خییون معین  تاركمیس 200 مصوب جلسه

 2نیسـوم  و نـود  و كصـد یدر  صـادره رأی  بـاالتر )مشـمول   درصد و 73 جانبازان و آزادگان

 ارائـه  ( در صـورت 23/12/1077 مـور   پـرورش وآمـوزش  یعـال رایشـو  نیمع ونیسیكم جلسه

( یواحد مهارت 23 )حداقل كاردانش شاخه یمهارتهای از رشته یكی ، در قالبمهارت نامهیگواه

 اتیــادب -( 2) یخــارج زبــان -( 1) یاضــیر از دروس کیــ در هــر 13 حــداقل نمــره و كســب

معاصـر    یتار و رانیا یایجغراف -( 2) قرآن و ینید -( 2) یعرب -( 2) یفارس زبان -( 2)یفارس

 كنند یم افتیدر كاردانش در شاخه متوسطه دوره التیتحص انیپا مهنای، گواهرانیا

                                                                                                                                              
درصـد   23»مفاد مصوبه فوق به جانبازان  16/6/1063پرورش مور  وآموزش یعالیشورا 702به استناد مصوبه جلسه  1

 افت ی یز تسرین« ترو باال
كـه طـی شـماره     23/12/1077مـور    پـرورش وعـالی آمـوزش  شـورای كمیسـیون معـین    120برابر مصـوبه جلسـه     2

توانند در سه نوبت امتحانی دی، خرداد و شـهریور  كلیه آزادگان عزیز می ،ابالغ شده است 1/2/1076مور   6/263/123

و در صورت كسب شرایط قبولی، گواهینامـه پایـان تحصـیالت دوره     در امتحانات سال سوم متوسطه نظام جدید شركت

 متوسطه را دریافت كنند 

 كـه  16/11/1072 مـور   پـرورش وآمـوزش  یعالیشورا نیمع ونیسیكم جلسه نیكمی و پنجاه و ستیدومصوبه  برابر -

 :است شده ابالغ 12/11/1072 مور 6/0323/123 شماره یط

 ریـ ز شـرح  بـه  فـوق  یرأ از مفـاد  ط استفادهیشرا نیواجد یبرا یواحد یسال به یواحد یسالمین دروس یقیتطب جدول

  است

 فیرد یواحد – یسالمیوه نیدروس ش واحد یواحد – یوه سالیدروس ش واحد

 1 (2) یاضی(+ر1) یاضیر 2+2 (1) یاضیر 4

 2 (2) یزبان خارج 2 (2) یزبان خارج 2

 0 (4) یات فارسی(وادب0) یات فارسیادب 1+1 (2) یات فارسیادب 2

 4 (4) یات فارسی(وادب0) یات فارسیادب 1+1 (2) یات فارسیادب 2

 3 (2) یعرب 2 (2) یعرب 2

 6 (2(+قرآن )2) ینیمات دیتعل 2+1 (2وقرآن ) ینیمات دیتعل 1+2

 7   ان استانیران وجغرافیا یایجغراف 0   واستان یعموم یایجغراف 0

 6 ه تا معاصر(یران )از صفوی  ایتار 0 ران  ی  معاصر ایتار 2

 



    707ایثارگران ـ نحوه ادامه تحصیل آزادگان و جانبازان    

 

 سوم سال باالتر در و %73جانبازان و آزادگانلیتحص ادامه جوزم

 «ثارگرانیا مدارس دیجد نظام متوسطه»
 27/2/7072خیتار 8/2227/723ـ شماره ابالغ 22/2/7072خین تاریون معیسیكم 220مصوب جلسه

 :واحده هماد

تحصـیلی   مـدارك  ارائـه  شود بـدون یم داده باالتر اجازه و %73 جانبازان و آزادگان هیكل به

 ریسـا  تیـ رعا بـا  و نـام خبـت  ثـارگران یا د مـدارس یـ جد نظام متوسطه سوم درسال ،قبل سنوات

 دهند  لیتحص ادامه یرحضوریغ ای یحضور صورتبه مقررات

 یقبلـ  یلیتحص كارنامه ایو  نموده لیتحص متوسطه آموزش دیجد نظام در كه یافراد - تبصره

 نمـره  از دروس یبرخـ  در كـه یصـورت  در ،اسـت  شـده  داده قید تطبیجد نظام با آنان

 شود یم رفتهیپذ آنان یقبول باشند، نمرات داشته یقبول

♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦
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آزادگان، جانبازان، خانواده معزز برای  یالت آموزشیجاد تسهیا

 شان و خانواده معظم شهدایا

 27/72/7080خ یتار 8200/723ـ شماره ابالغ  76/8/7080خ یتار 702 مصوب جلسه

 ماده واحده:

 محتـرم آنـان،  هـای  جانبـازان و خـانواده   آزادگـان،  ع شـهدا، یـ ل از مقـام رف یبه منظور تجل

 كند:یقت مپرورش موافوآموزش یعالرایشو

سنوات قبل در امتحانـات سـال    یلیتوانند بدون ارائه مدارك تحصیر میـ افراد مشروحه ز1

در امتحانات سـال سـوم متوسـطه )شـاخه      یینامه سوم راهنمایو با داشتن گواه ییسوم راهنما

ان یـ نامـه پا ی، گواهیقبـول ط رایش صورت داوطلب آزاد شركت نموده و در صورت احراز( بهینظر

 افت كنند:یالت دوره مربوط را دریتحص

 درصد به باال؛ 23الف( همسران شهدا، آزادگان و جانبازان 

 درصد به باال؛ 23ب( جانبازان 

 سال سن  21درصد به باال با حداقل  33ج( فرزندان شهدا، آزادگان و جانبازان 

 شود اعطا  یپلم افتخارید ریـ به افراد مشروحه ز2

 سال سن؛ 43درصد به باال با حداقل  23ان الف( آزادگان و جانباز

 باشند یبه باال از شرط سن معاف م %33جانبازان  تبصره:

 ب( پدران، مادران و همسران شهدا   

 6/12/77پرورش تـاری   وآموزش یعالرایشو 602مصوبه جلسه « ح»و « ز»های ـ در بند0

 ابد یر ییتغ« درصد و باالتر 23»به « درصد و باالتر 33»عبارت 

 14/4/1072پرورش تـاری   وآموزش یعالراین شویون معیسیكم 203در مصوبه جلسه  ـ4

 ابد یر ییتغ« درصد و باالتر 23جانبازان »به « درصد و باالتر 73جانبازان »عبارت 

پـرورش حـداكثر ظـرف سـه مـاه      ون مصوبه توسط وزارت آموزشیا یرایدستورالعمل اج ـ3

 شود یه و ابالغ میته

♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦ 



 

 

 ره مدارساتاسیس و اد





    700تأسیس و اداره مدارس ـ دبیرستان علوم و معارف اسالمی    

 

 

 1علوم و معارف اسالمیهای نحوه تأسیس دبیرستان
 73/6/7087خیتار 8/2002/723شماره ابالغ ـ 7/6/7087خیتار 677 مصوب جلسه

علوم و معارف اسالمی با رعایت این مصوبه و با استفاده از قانون تأسـیس  های دبیرستان -1

وابسته بـه سـایر   های اسالمی( یا اساسنامه دبیرستان رایب مجلس شومدارس غیرانتفاعی )مصو

عــالی رای)مصــوب شــوپــرورش وآمــوزشهــا و مراكــز غیــر وابســته بــه هــا، ســازمانوزارتخانــه

 شوند ( تأسیس میپرورشوآموزش

، وابسـته و  ی)اعـم از دولتـ   یرسـتان علـوم و معـارف اسـالم    یكه دبهای ندر شهرستا -1تبصره

تواننـد نسـبت بـه    یهـا مـ  پرورش استانوباشد، ادارات كل آموزشیر نمی( دایردولتیغ

كـل  ن صـورت اداره یـ نـد؛ در ا یاقـدام نما  یصـورت دولتـ  هـا بـه  رستانین دبیس ایسأت

 2مندرج در بندط رایش شده و از شمول یپرورش استان به عنوان مؤسس تلقوآموزش

ل یـ س را بـا ذكـر دال  یسـ أواسـت ت اخذ مجـوز، درخ برای  باشد و الزم استیمستثنا م

ن یـ ا 4تـه موضـوع بنـد    یاستان جهت طرح در كمهای یها و توانمندتی، قابلیهیتوج

 د یپرورش ارسال نماوآموزش یعالرایرخانه شویمصوبه به دب

ن معـدل  یـی ا تعیـ آزمـون   یق برگـزار یـ ه اول از طریـ پابـرای   آمـوزان رش دانشیپذ -2تبصره

ــ ــزاری ــمصــاحبه  یا برگ ــاز آن یقــیفا تلی ــا صــورت م ــذیــگیه رش یرد و چنانچــه پ

بـا در   یق رتبـه فضـل  یـ رش از طرین پـذ یـ ا ،ردیه دوم صـورت پـذ  یـ آمـوزان از پا دانش

ــال   ــدل س ــرفتن مع ــر گ ــانه پاینظ ــالم  ی ــارف اس ــوم و مع ــته عل ــدل رش  یه اول و مع

 رد یپذی( آنان صورت میلیت تحصیک هدای)مندرج در فرم شماره 

دوم و سوم )در صورت وجود های هیت پایل ظرفیتكم یچگونگ ن مصوبه ویضوابط موضوع ا

  2مشخص و اعالم خواهد شد پرورشوآموزشت( توسط وزارت یظرف

علـوم و معـارف اسـالمی، عـالوه بـر      های مؤسس یا حداقل یكی از مؤسسین دبیرستان -2

 رایمدرك تحصیلی حـداقل سـطح سـه حـوزوی یـا دا      رایضوابط مربوط )حسب مورد( باید دا

                                                                                                                                              
 در این متن اعمال شد  0/3/1021تاری   664اصالحیه جلسه  1
   تبصره فوق اضافه شد  23/1/1067 یتار6/6260/123به شماره ابالغ  20/11/66 یتار 763استناد مصوبه جلسه به  2
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هـا و  مرتبط با علوم و معارف اسالمی از دانشـگاه های مدرك تحصیلی كارشناسی ارشد در رشته

 مراكز آموزش عالی باشد یا از علمای شناخته شده با گواهی مدیریت حوزه علمیه قم باشد 

مندرج در ط رایش یكی از رایضوابط مربوط باید دا عالوه بر ،هاگونه دبیرستاناین مدیر -3

 4تـه موضـوع بنـد    یكم تأییـد ها، منوط به رستانیل دبین قبیت ایریباشد  صدور ابالغ مد 2د بن

 شود یسال صادر م 4مدت برای  یت مدارس دولتیریخواهد بود  ابالغ مد

، یعلـوم و معـارف اسـالم   هـای  رسـتان یت مؤسـس دب یصـالح  تأییدو  یبه منظور بررس -4

 1شود:یل میپرورش تشكوآموزش یعالراینه شورخایر در دبیمركب از افراد ز ایكمیته
 ته(یس كمیپرورش )رئوآموزش یعالرایركل شویدب -1

 نده خابتیه قم به عنوان نمایت حوزه علمیرین مدیاز معاون یكی -2

سازمان به عنوان  یس مدارس معارف اسالمیا رئی یغات اسالمیس سازمان تبلیرئ -0

 نده خابتینما

 نده خابتیبه عنوان نما ین ویاز معاون یكیا ی ید مطهریشه یر مدرسه عالیمد -4

به عنوان  یاز مشاوران و یكیا یپرورش ومعاون آموزش متوسطه وزارت آموزش -3

 نده خابتینما

 باشد یموافق حداقل دو سوم اعضا معتبر بوده و قابل اجرا مرأی  ته بایمات كمیتصم -1تبصره

نظـارت   رایتوسـط شـو   یردولتـ یغ یم و معارف اسـالم رستان علویس دبیمجوز تاس -2تبصره

ــز ــس از  یمرك ــدپ ــا امضــا یت موســس در كمیصــالح تأیی ــذكور و ب ــه م ــوز یت ر ی

 پرورش صادر خواهد شد وآموزش
 رایمند، مستعد و دان افراد عالقهیاز ب یآموزان رشته علوم و معارف اسالمدانش -5

)دوره اول  یلیتحص ییه راهنماان دوریپا یو اخالق یتی، تربیعلمهای یستگیشا

 انتخاب خواهند شد  17 متوسطه( با معدل كل حداقل

نامه توسعه نییتوانند با استفاده از مفاد آیم یعلوم و معارف اسالمهای رستانیدب -6

 یعالرای)مصوب شو ییت امنائیت هیریوه مدیبه ش یمردمهای مشاركت

 رورش( اداره شوند پوآموزش

س یپرورش تاسوآموزش یعالرایكه با مجوز شو یعلوم و معارف اسالمهای انرستیدب -7

ر یتوانند برابر ضوابط و مقررات، سایشوند، میس مین مصوبه تاسیا بر اساس ایاند و شده

 ند یرا ارائه نما یشاخه نظر یلیتحصهای رشته

                                                                                                                                              
، تركیـب  27/6/1022شـورا تـاری     666پرورش مصوب جلسـه  وعالی آموزششورای هاینامه كمیسیوناستناد آیینبه 1

    اعضا و شرح وظایف كمیته مدارس علوم و معارف اسالمی اصالح شد



    701تأسیس و اداره مدارس ـ دبیرستان علوم و معارف اسالمی    

 

مجوز پرورش وآموزشلی عارایعلوم و معارف اسالمی كه قبالً از شوهای دبیرستان -8

 مندرج در این مصوبه خواهند بود ط رایش در تغییرات آتی خود تابع ،انددریافت كرده

عالی رایها را به شوناهر سال نحوۀ عملكرد این دبیرست پرورشوآموزشوزارت  -9

 گزارش خواهد كرد پرورش وآموزش

 شود یلغو مر یه مصوبات مغاین مصوبه، كلیب و ابالغ ایبا تصو -11

♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦
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 رستان فرهنگیبا عنوان دب یات و علوم انسانیرستان خاص در رشته ادبیس دبینحوه تأس
 76/72/7080خ یتار 8/2230/723ـ شماره ابالغ 0/8/7080خیتار 772مصوب جلسه

شمند و خالق از نقش و یاندهای در پرورش انسان یات و علوم انسانینكه رشته ادبینظر به ا

آمـوزان  به منظـور جـذب دانـش    پرورشوآموزش یعالرایلذا شو ،برخوردار است ایویژهت یاهم

 دارد:یل در رشته مذكور مقرر میمستعد و عالقمند به تحص

ات یـ رستان خاص در رشته ادبیس دبینسبت به تاس ،ازیمتناسب با ن پرورشوآموزشوزارت 

هـا در منـاطق برخـوردار    انرسـت ین دبیـ كنـد  ا  رستان فرهنگ اقـدام یبا عنوان دب یو علوم انسان

ت خواهنـد  یـ ر فعالیت موارد زیو رعا 1در مدارس یمردمهای نامه گسترش مشاركتینمطابق آی

 كرد:

 یكه از سطح علمهای ان افراد متعهد و با تجربیها از مرستانین دبیان ایمعلمان و مرب -1

 شوند یبرخوردارند، انتخاب م ییباال یو آموزش

برای  ر راهنمایاز وجود دب ،یو آموزش یها عالوه بر كاركنان پرورشرستانیگونه دبنیدر ا -2

اسـتفاده   یو رفتـار  ی، اخالقـ یمختلـف آموزشـ  هـای  نـه یآمـوزان در زم و ارشاد دانش ییراهنما

 شود یم

ـ  ،هـا رسـتان ین دبیـ آموزان مستعد در ارش دانشیپذ -0 ن قبـول شـدگان سـال سـوم     یاز ب

رد  یگیصورت م یبر اساس آزمون ورود ،را دارا هستند 17كه حداقل معدل  یلیتحص ییاراهنم

ار یـ ( معی)بـه نسـبت مسـاو    یو نمـره آزمـون ورود   یلیتحصـ  ییجمع معدل سال سوم راهنما

 نش خواهد بود یگز

در هـر   12منوط به كسب حداقل نمره  ،هارستانین دبیآموزان در ال دانشیادامه تحص -4

 است  13و معدل ساالنه  یماده درس

ن و یتـابع قـوان   یرانتفـاع یو غ یها به صورت نمونـه دولتـ  رستانیل دبین قبیس ایتأس -1تبصره

 باشد یضوابط مربوط م

 شود یابالغ م پرورشوآموزشر یوز یالزم با امضا یرایدستورالعمل اج -2تبصره

                                                                                                                                              
 مردمی به شیوه مدیریت هیئت امنایی تغییر یافت های نامه توسعه مشاركتبا اعمال اصالحاتی، به آیین 1



    705ـ چگونگی اداره مدارس ماندگار    تاسیس و اداره مدارس 

 

 

 چگونگی اداره مدارس ماندگار
 7/6/7082خیتار 7227/723شماره ابالغ ـ 28/2/7082خیتار 720مصوب جلسه

مردمـی  های نامه گسترش مشاركتینپرورش با الحاق موارد ذیل به آیوعالی آموزشرایشو

استفاده در آن برای  ( 12/0/60عالی تاری  رای)مصوب هفتصد و ششمین جلسه شو 1در مدارس

 زشی و فرهنگی در سطحآمو آن دسته از مدارسی كه از قدمت تاریخی و سوابق درخشان علمی،
موافقـت   ،شـوند ملی یا استانی برخوردار هستند و در این مصـوبه مـدارس مانـدگار نامیـده مـی     

 كند:می

 و آمـوزش  رایپـرورش اسـتان و تأییـد شـو     و شنهاد سازمان آمـوزش ین مدارس به پیا -1

 شوند یپرورش انتخاب م و آموزش یعالراین شویون معیسیپرورش استان و تصویب كم

 ن مدارس عبارتند از:یت امنای ائیه یاعضا -2

 ت امنا(ئیر هیرمدرسه )دبیمد -1

 نده معلمانینما -2

 آموزان به انتخاب انجمنرئیس انجمن اولیا و مربیان و یک نفر از اولیای دانش -0

 ینده خابت ویا نمایپرورش استان وآموزش رایس شویرئ -4

 ینده خابت ویا نمایتان پرورش اسوس سازمان آموزشیرئ -3

 پرورش شهرستان/ منطقهوس آموزشیرئ -6

به انتخاب اعضا و با ابالغ رئیس سازمان  یفرهنگ و ینظران آموزشک نفر از صاحبی -7

 (یالن همان واحد آموزشیالتحصحاً از فارغیپرورش استان )ترجوآموزش

، انـد میـراث فرهنگـی رسـیده   شهر و در مدارسی كه به خبـت سـازمان    رایرئیس شو -1تبصره 

ت امنا به تركیب ایـن بنـد   ئتوانند به عنوان عضو هیرئیس سازمان میراث فرهنگی می

 اضافه شوند 

نـده  یا نمایع و معادن و یس اتاق صنایرئ ،كاردانش و ایحرفه و یفنهای درهنرستان –2تبصره

 شد ت داشته بایت امنا عضوئیه تواند دردر صورت تمایل می یخابت و

                                                                                                                                              
  یافت ییر نامتغ یی در مدارسامنا یئته یریتمد یوهبه ش یمردم یهاتوسعه مشاركت مهنایینبه آ ی،با اعمال اصالحات 1
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هـای  نامه گسترش مشاركتینیارات مندرج در آین مدارس عالوه بر اختیا یامنات ئیه -3

 دار خواهند بود:ز عهدهیر را نیارات زیف و اختیوظا ،در مدارس یمردم

گونه مدارس با رعایـت قـوانین مربـوط و    اینهای انتخاب نیروی انسانی متناسب با ویژگی -

 پرورش استانوهماهنگی سازمان آموزش

 پرورش استانوآموز با هماهنگی سازمان آموزشو نحوه پذیرش دانشط رایش تعیین -

ت مـدارس )مصـوب   یریاحـراز مـد  ط رایشـ  داشـتن  گونـه مـدارس عـالوه بـر    ایـن  ریمد -4

ت یریكارشناسـی ارشـد و سـابقه مـد     یلید حداقل مدرك تحصیپرورش( باوآموزش یعالرایشو

پـرورش  وت امنا و تأیید رئیس سازمان آموزششد  مدیر به پیشنهاد هیئمنطقه با موفق در سطح

 شود استان منصوب می

پـرورش،  وتوانند با رعایت راهنمای برنامـه درسـی مصـوب آمـوزش    گونه مدارس میاین -5

كتاب و مواد آموزشی و كمک آموزشی موردنیـاز را تولیـد و پـس از تأییـد سـازمان پـژوهش و       

 شی نسبت به استفاده از آن در مدرسه اقدام كنند ریزی آموزبرنامه

 ایـن مصـوبه انجـام خواهـد     1 ت امنای این قبیل مدارس بر اساس رویه بندانحالل هیئ -6

 شد 

♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦



    707نامه انتخاب مدارس ماندگار    تأسیس و اداره مدارس ـ شیوه

 

نامه انتخاب مدارس ماندگارشیوه  

72/6/82خ یتار 7002/723ـ شماره ابالغ  72/0/7082خ ین تاریون معیسیكم 007 مصوب جلسه  

 مه:مقد
به منظور حفظ و اسـتمرار فعالیـت آن    26/4/64تاری   723در جلسه پرورش وآموزشعالی رایشو

دسته از مدارسی كه از قدمت و سوابق درخشان علمی، آموزشی و فرهنگی برخوردار و در سطح ملی یـا  
ــ احســن شــهرت رایاسـتانی دا   هــاینامــه گســترش مشــاركتیننــد، بــا الحــاق برخــی از مـوارد بــه آی
انـدازی مـدارس   ( نحوۀ راه12/0/60عالی تاری  رای)موضوع مصوبه هفتصد و ششمین جلسه شو1مردمی

 تصویب رساند ت امنا و اختیارات مدارس ماندگار را بهئماندگار، تركیب اعضای هی
این امكان داده خواهد « ماندگار»كسب عنوان برای  طرایش بر اساس مصوبه مذكور، به مدارس واجد

افراد مستعد و خالق و اسـتفاده بهینـه از امكانـات و    برای  مناسب تحصیلیط رایش ا فراهم آوردنشد تا ب
مند و به عنوان الگویی مناسـب و پیشـرفته   التحصیالن خود بهرهفارغ موجود، از تجارب ارزندههای قابلیت
 آموزشی معرفی شوند های آموزشی و تربیتی به سایر واحدهای در زمینه
هـای  نامـه گسـترش مشـاركت   ینس، عالوه بر اختیارات مندرج در آیمنای این مدارت اهیئ

 موردنظر خود انتخـاب و های توانند نیروی انسانی واحد آموزشی را متناسب با ویژگیمردمی می

 آموزان را نیز تعیین كنند و نحوه پذیرش دانشط رایش

 26/4/1064تـاری    723جلسـه  مصـوب « اداره مـدارس مانـدگار  چگونگی »1بند به استناد

استان و پس  پرورش و آموزشپرورش، مدارس پیشنهادی توسط سازمان  و عالی آموزشرایشو

عالی معرفـی و مـورد بررسـی    رایاستان به كمیسیون معین شو پرورشوآموزش رایاز تأیید شو

مانـدگار بـه تأییـد     و ضوابط الزم به عنوان مدارسط رایش قرار خواهند گرفت و در صورت احراز

 خواهند رسید 

 انتخاب مدارسهای شاخص

ذیـل  هـای  مانـدگار، ویژگـی  به منظور انتخاب و تأیید مدارس پیشنهادی به عنوان مـدارس  

كمـی،  هـای  هـا بـر اسـاس شـاخص    گیری قرار خواهند گرفت  برخی از ایـن ویژگـی  مورد اندازه

                                                                                                                                              
وه یبـه شـ   یمردمـ هـای  ن نامه توسـعه مشـاركت  ییآ"به با اعمال اصالحاتی  1/2/1066  یتار 766برابر مصوبه جلسه  1

    یافتر نام ییتغ "در مدارس ییئت امنایت هیریمد
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ا توصیفی كه توسط سـازمان اسـتان از حـدود    شوند و برخی دیگر بگیری و عددگذاری میاندازه

 گیرد:مورد قضاوت قرار می ،كندآن شاخص تبیین می
 قدمت و سابقه آموزشی بیش از نیم قرن؛ -1

ملی و  اعتبار و پیشینه درخشان علمی، فرهنگی و تاریخی در سطح داشتن -2

 المللی؛بین

شخصیتی معنوی و  رایی داآموزشی از امتیازاتی نظیر مؤسسات برخورداری واحد -0

 آموزشی(؛ -برجسته و ممتاز در واحد آموزشی )اداری های شاخص یا سابقه فعالیت چهره

 التحصیالن برجسته علمی، فرهنگی، اجتماعی و    ؛داشتن فارغ -4

 اخیر؛های داشتن فعالیت موفق آموزشی، علمی، عملی و فرهنگی در سال -3

 س در مسابقات عملی و علمی؛آموختگان این مدارموفقیت دانش -

 عالی؛ ها و مؤسسات آموزشالتحصیالن واحد آموزشی در دانشگاهموفقیت فارغ -

 توجه و احترام معنوی مردم منطقه نسبت به مدرسه؛ -6

 پرورش؛وآموزشهای داشتن فضای فیزیكی مناسب با توجه به شاخص -7

سازمان های كی مدرسه با شاخصرعایت معماری بومی و محلی و انطباق فضای فیزی -6

 میراث فرهنگی؛

 موقعیت مناسب جغرافیایی و امكان توسعه مدرسه با توجه به موقعیت منطقه  -2

 نحوه انتخاب مدارس

تكمیـل  هـای  تواند با درخواست كتبی و همراه با فرماستان می پرورشوآموزشسازمان  -1

بـه  انـد، جهـت تبـدیل    حـداقل امتیـاز شـده    ، مدارسی را كه موفق به كسب"ب"و  "الف" شده

عـالی پیشـنهاد كنـد     رایربـط بـه كمیسـیون معـین شـو     مدارس ماندگار از طریق معاونـت ذی 

استان بـه منظـور تبـدیل     پرورشوآموزش رایشو مصوبه فوق، تأییدیه 1چنین بر اساس بند هم

 مدرسه پیشنهادی به مدرسه ماندگار الزامی است 

هـای  قدمت تاریخی بیش از نیم قرن بوده و پس از سنجش با معیـار  رایكه دا مدارسی -2

امتیاز را كسـب نماینـد )در صـورت تصـویب در      73، حداقل "ب"و  "الف"های مندرج در فرم

 كمیسیون معین( به عنوان مدارس ماندگار انتخاب و بر اساس مصوبه مربوط اداره خواهند شد 

پیشـنهادی  هـای  صورت موردی و با توجه به امتیازبه كمیسیون معین، سوابق مدارس را -0

 نظر خواهد نمود استان بررسی و اعالم  پرورشوآموزشسازمان 

                                                                                                                                              
 باشد می 63این مدارس حداقل امتیاز برای  ابتدایی و راهنمایی،های رانه در دورهبا توجه به ماهیت مدارس دخت* 
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استان مكلـف اسـت گـزارش عملكـرد سـاالنه مصـوبه فـوق را         پرورشوآموزشسازمان  -4

 ربـط در ، بـه معاونـت ذی  پـرورش وآمـوزش عـالی  رایمنظور انعكاس به كمیسیون معـین شـو  به

هـا از امتیـازات و   ارسال كند  ادامه فعالیـت مـدارس مانـدگار و برخـورداری آن     پرورشوآموزش

مدرسه در گـزارش عملكـرد سـاالنه    های منوط به نتایج مثبت ارزیابی فعالیت ،شده امكانات یاد

 خواهد بود 

 فرم الف:

 منطقه: شهر: استان:

 :یواحد آموزش ینام قبل :یواحد آموزش ینام فعل

 قدمت بنا: س:یسال تأس

 ت:ینوع مالك

  جمع امتیاز 

 

 امتیاز( 13امتیاز )حداكثر  0سال  13سال به ازای هر  33قدمت تاریخی باالی  -1

های فضاهای زیر بر اساس شاخصهای آموزشی )محاسبه شاخصهای فضاهای شاخص -2

سانی بررسی و تأییـد و طـی نامـه    توسعه و منابع انهای پرورش كه در كمیسیون برنامهوآموزش

 گیرد( ابالغ شده است، انجام می 16/4/63تاری   1/212/123شماره 
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 نوع شاخص ردیف
مقداری 

 عددی

 میانگین كشوری

 امتیاز
 راهنمایی ابتدایی

متوسطه و 

 دانشگاهیپیش

  7/02 7/23 2/12  سرانه زمین آموزشی 1

2 
سرانه زیر بنای 

 یفیزیكهای كالس
 6/1 3/1 6/1  

  3/26 4/17 7/16  سرانه محوطه 0

  6/3 0/3 2/3  سرانه فضای سبز 4

  3/3 1/3 -  سرانه زیربنای كارگاهی 3

6 
سرانه زیربنای 

 آزمایشگاهی
 3 1/3 2/3  

  1/3 1/3 3  سرانه كتابخانه 7

  0/26 2/23 3/21  دایرهایتراكم كالس 6

2 
های سرانه زمین فضا

 ورزشی
 2/3 0/1 0/1  

13 
ورزشی های سرانه فضا

 دارسقف
 - - -  

  0/3 0/3 2/3  سرانه نمازخانه 11

  2/23 4/22 4/12  فیزیكیهای تراكم كالس 12

       

 

 

امتیـاز و بـاالتر از میـانگین كشـوری هـر       3/3 برابر میـانگین كشـوری   ،هر شاخصی به ازا

 امتیاز( 13)حداكثر  امتیاز 1شاخص 

)اداری، آموزشـی(  در واحـد آموزشـی    كـه  و استانیملی المللی، بین برجستههای شخصیت -3

  اندفعالیت داشته

 جمع امتیاز
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ف
دی
ر

 

بیوگرافی مختصری از فرد و سمت وی )درصورت لزوم  خانوادگینام و نام

 ضمیمه گردد(

 استانی ملی المللیبین

1      

2      

0      

4      

3      

 

 

 امتیاز 1امتیاز و استانی 2امتیاز، ملی 0المللی ازای هر فرد برجسته بین به

 امتیاز( 13)حداكثر 

علمـی، فرهنگـی،   هـای  المللی، ملی و استانی در زمینهالتحصیالن برجسته درسطح بینفارغ -4

 اجتماعی و      

ف
دی
ر

 

بیوگرافی مختصری از فرد و سمت  نام خانوادگی نام و

 م ضمیمه گردد(وی)در صورت لزو

 استانی ملی المللیبین

1      

2      

0      

4      

3      

 

 

امتیـاز   1امتیـاز و اسـتانی   2امتیـاز، ملـی   0المللـی التحصیل برجسـته بـین  به ازای هر فارغ

 امتیاز( 13)حداكثر

 سال اخیر 3تربیتی در  موفق آموزشی وهای فعالیت -5

 جمع امتیاز

 جمع امتیاز
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 ی داخلی و خارجیموفقیت در مسابقات علم -الف 
سال 

 تحصیلی

عنوان  رتبه

 مسابقه

 استانی كشوری المللیبین فرهنگی ورزشی علمی

         

 

 

امتیـاز   1امتیاز و اسـتانی  2امتیاز، ملی  0المللی هر كدام اول تا پنجم بینهای به ازای رتبه

 امتیاز( 13)حداكثر

 و مؤسسات آموزش عالی هاشدگان واحد آموزشی در دانشگاهدرصد پذیرفته -ب 

 (دانشگاهی باشدكه واحد آموزشی متوسطه و پیش)درصورتی
تعداد  سال تحصیلی

 شدگانپذیرفته

 غیردولتی دولتی شدگاندرصد پذیرفته

     

 

 

 امتیاز 1امتیاز و مراكز غیردولتی  2درصد قبولی در مراكز دولتی  13به ازای هر 

 امتیاز( 13)حداكثر 

 فرم ب:

آموزشی رعایت شده است  توضیح های معماری بومی و محلی در توسعه فضاآیا  -1

 دهید 

منظور مشخص شدن سازگاری موقعیت جغرافیایی واحد آموزشی و موقعیت محلی به -2

 فرهنگی آموزشی به سواالت زیر پاس  دهید:های با فعالیت

 ارد  توضیح دهید همجوار واحد آموزشی با كاربری آموزشی مطابقت دهای آیا محیط -

فضاها از برای  جهت و موقعیت ساختمان واحد آموزشی از نظر تابش آفتاب و تهویه -

 ها در فصول مختلف به چه صورت است جمله كالس

 جمع امتیاز

 جمع امتیاز
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ها، موقعیت جغرافیایی واحد آموزشی از نظر ارتباط مستقیم ورود و خروج با خیابان -

پرترافیک چگونه است  و آیا دسترسی های هها و شبكها، میدان، چهارراهاصلیهای جاده

 پذیر است كلیه وسایل نقلیه امداد رسانی به واحد آموزشی امكان

سازمان های منظور مشخص شدن مطابقت فضای فیزیكی واحد آموزشی با شاخصبه -0

 میراث فرهنگی به سواالت زیر پاس  دهید:

كاری، نری نظیر گچبری، كاشیخاص ههای كه واحد آموزشی از ویژگیدر صورتی -

 نقاشی، آجركاری و غیره برخوردار است، توضیح دهید 

باشد  توضیح آیا واحد آموزشی از نظر طراحی ساختمان و اجرا منحصر به فرد می -

 دهید 

ساختمان واحد آموزشی توسط معماران و طراحان  رایكه طراحی یا اجدر صورتی -

 ه، لطفاً ذكر نمایید مشهور داخلی یا خارجی صورت گرفت

 باشد واحد آموزشی محل وقوع كدامیک از حوادث تاریخی مهم و خاص می -

 باشد  توضیح دهید نوع خود میهای آیا واحد آموزشی از اولین -

 امكان توسعه واحد آموزشی با توجه به موقعیت جغرافیای منطقه وجود دارد  -4

برخوردار بوده و توجه و احترام معنوی آنان مردم منطقه از چه اهمیتی برای  مدرسه -3

 كنید نسبت به مدرسه را چگونه ارزیابی می

♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦ 





 

 

های شورا

 وپرورشآموزش





    717شوراهای آموزش و پرورش ـ مناطق کشور   

 

 پرورش مناطق كشوروآموزشهای ف شورایب اعضا و وظایترك
 70/2/7077خ یتار 8/0233/723ـ شماره ابالغ 0/8/7077خین تاریون معیسیكم 770 مصوب جلسه

پـرورش  وآمـوزش هـای  ل شورایقانون تشك 2ن ماده یهمچن و 2ل ماده یاستناد تبصره ذ به

 پرورش مناطق كشـور و وآموزشهای ف شورایو وظا ب اعضای، تركیاسالم رایمصوب مجلس شو

 باشد ل مییتهران به شرح ذ شهر

 از تهران(: ریپرورش مناطق كشور )غوآموزش رایشو بیترك -1ماده 

از  یكی كه مركز بخش امام جمعه نداشته باشد، یجمعه مركز بخش )درصورت امام -1

به انتخاب امام جمعه  ،دارد یشتریب ییپرورش آشناوون كه به مسائل آموزشیروحان

 شهرستان(

 بخشدار -2

  جلسات شورا است ن دستورییمسئول تع ر ویپرورش منطقه كه دبورئیس آموزش -0

 منطقه  یتیترب امور مسئول ای یمعاون پرورش -4

  بخش رایرئیس شو -3

 شهردار مركز بخش  -6

  ران مدارسیبه انتخاب مد یلیمختلف تحص های مدارس در دوره یسه نفر از رؤسا -7

 و ایشنهاد انجمن اولیان منطقه به پمعتمد ایآموزان دانش یایپنج نفر از اول سه تا -6

 ان منطقه یمرب

  پزشک معتمدبخش ای یرمان، دیبهداشت مركز ریمد -2

پـرورش  وركل آمـوزش یمـد  یامضـا  پرورش منطقه بـا وآموزش رایشو یاحكام اعضا -1تبصره 

 شود یم استان صادر

اسـت كـه وزارت    یطبـق دسـتورالعمل   بـر  2و 6، 7هـای  بنـد  انتخاب افراد مذكور در -2تبصره

 كند یپرورش ابالغ موآموزش

پرورش منطقه وبرعهده رئیس اداره آموزش یاب ویغ در ر وبخشدا است جلسات بایر-3تبصره 

 است 
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از  ایـ ها دانشگاه یت علمئیه یشورا از اعضا باشند،یدانشگاه م رایكه دا یدرمناطق -4تبصره 

پـرورش بـه   ومربـوط بـه آمـوزش   های ر رشتهیسا و یتیعلوم تربهای متخصصان رشته

 كند یمجلسات دعوت  در شركتبرای  عنوان مشاور

هـای  از فعالیـت  یساله گزارش جـامع  پرورش منطقه موظف است هرورئیس آموزش -5تبصره 

شهرستان و اسـتان   رایشو مربوط و رایبه شو پرورش منطقه راوآموزش یفیك و یكم

 د یارائه نما

پـرورش  وآمـوزش  رایارات شویاخت ف ویدار وظاپرورش منطقه عهدهوآموزش رایشو -6تبصره 

 بود  خواهد یاسالم رایمصوب مجلس شو رستانشه

 تهران: پرورش شهروآموزش رایب شویترك -2ماده 

 شانینده اینما ایامام جمعه شهر تهران  -1

 رایار و رئیس شوینده تام االختیطورخابت( به عنوان نماهمعاون استاندار )ب -2

 تهران پرورش شهروآموزش

 تهران شهر فرماندار -0

 راناتیشم ندارفرما -4

 جلسات شورا است  ن دستورییمسئول تع ر ویكه دب تهران پرورش شهروآموزش ركلیمد -3

 شهر تهران یمعاون پرورش -6

 ار یاالختنده تامیبه عنوان نما خابت( طوره)ب ن اویاز معاون یكی ایشهردار شهر تهران  -7

 بودجه تهران رئیس سازمان برنامه و -6

 مدارس تهران زیتجه توسعه و و یزركل نوسایمد -2

 شهر تهران رایرئیس شو -13

ر یت به انتخاب سایترب م وید تعلیت اساتیاولو تهران باهای از استادان دانشگاه یكی -11

 شورا یاعضا

پرورش وآموزش یپرورش مناطق تهران به انتخاب رؤساوآموزش ینفر از رؤسا دو -12

 تهران شهر

 اصناف بنا صاحبان حرف و ایمعتمدان شهر تهران  ایآموزان دانش یایاول پنج نفر از -10

 شورا یر اعضایب سایتصو ان شهر تهران ویمرب و ایشنهاد انجمن اولیبه پ

 ینده ویمان ای یآموزش پزشك بهداشت، درمان و درمان وزارت معاونت بهداشت و -14

 شود یصادر م پرورش امضا وووزشآم ریتهران توسط وز شهر رایشو یاحكام اعضا -1تبصره



    711شوراهای آموزش و پرورش ـ مناطق کشور   

 

ركل یبرعهـده مـد   یاب ویـ غ ار اسـتاندار و در یـ االختنـده تـام  ینما است جلسات بایر -2تبصره

  پرورش شهر تهران استوآموزش

 همـه  ،یفصـل هـای  برگزارش عالوه است تهران موظف پرورش شهروآموزشركلیمد -3تبصره

بـه   پـرورش شـهر تهـران را   وآموزش یفیك و یكمهای از فعالیت یساله گزارش جامع

 استان ارائه دهد  رایمربوط و شو رایشو

شهرسـتان مصـوب    اسـتان و  رایارات شـو یاخت ف ویدار وظاشهر تهران عهده رایشو -4تبصره

 خواهدبود  یاسالمرایمجلس شو

اب سـال انتخـ   مـدت دو بـرای   شـهر تهـران   پرورش مناطق ووآموزشهای شورا یاعضا-3ماده 

ب یبه ترت ین ویک از اعضا، جانشی هر یاستعفا ای فوت و ر،ییدر صورت تغ شوند ویم

 شـوند، انتخـاب مجـدد اعضـا    ین مییتعمربوط های ن مصوبه و دستورالعملیا در مقرر

  مجاز است

دهنـد و جلسـات   یل جلسه مـ یبار تشكکی ین مصوبه حداقل ماهیموضوع اهای شورا -4ماده 

 حاضـر  یت آرا اعضایاكثر مات آن بایتصم افته ویت یرسم سوم اعضا دوحضور  شورا با

 بود  معتبر خواهد

 گردد یل میپرورش تشكواداره آموزش جلسات شورا در-تبصره

نـده  ینمابرای  جه مذاكرات شورا رایخالصه نت جلسات و شورا موظف است دستور ریدب -5ماده 

صـورت   نـدگان در ینما ارسـال كنـد    یاسـالم  رایمجلس شـو  در مربوطندگان ینما ای

 جلسات شركت كنند  توانند به عنوان ناظر دریل میتما

♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦
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 پرورشوآموزشهای شورا فیوظا و اعضا بیترك

 یو صنعت یآزاد تجار مناطق
 72/72/7077خیتار 8/0230/723شماره ابالغ ـ 6/72/7077خیتار 602مصوب جلسه

 ،یاسـالم  رایپرورش مصوب مجلـس شـو  وآموزشهای ل شورایتشك قانون 2استناد ماده به

ن یـی تع ریـ به شرح ز یصنعت و یپرورش مناطق آزاد تجاروآموزش رایف شویب اعضا و وظایترك

 گردد:یم

 یصنعت و یپرورش مناطق آزاد تجاروآموزش رایشو یب اعضایترك -1ماده 

 شورا( )رئیس رئیس منطقه آزاد -1

از  یكی باشد، آزاد امام جمعه نداشته كه منطقهیصورت منطقه آزاد )درامام جمعه  -2

دارد به انتخاب امام جمعه مركز  یشتریب ییپرورش آشناوون كه به مسائل آموزشیروحان

 استان(

 شورا( ب رئیسیپرورش استان )ناوركل آموزشیمد -0

 جلسات شورا( تورن دسییمسئول تع و ریپرورش منطقه آزاد )دبورئیس آموزش -4

 منطقه آزاد یمعاون فرهنگ -3

 منطقه آزاد پزشک معتمد ای ی، درمانیمركز بهداشت ریمد -6

ان یمرب و ایانجمن اول شنهادیمعتمدان منطقه به پ ایآموزان دانش یاینفر از اول دو -7

 منطقه آزاد

ران مدارس یانتخاب مد به برادران( ک نفر ازی از خواهران و ک نفری) ریمد نفر دو -6

 منطقه آزاد

 پرورشوآموزش رینده وزینما -2

 ریـ وز یامضـا  بـا  یصنعت و یتجار ناطق آزادمپرورش وآموزش رایشو یاحكام اعضا -1تبصره 

 شود یم پرورش صادروآموزش

اسـت كـه وزارت    یبـر طبـق دسـتورالعمل    6و 7 ،6هـای  انتخاب افراد مذكور در بند -2 تبصره

 كند یم ابالغ پرورشوآموزش



    740مناطق آزاد تجاری و صنعتی   های آموزش و پرورش ـ شورا

 

 پـرورش اسـتان و  وركل آمـوزش یشنهاد مـد یپرورش منطقه آزاد به پورئیس آموزش -3تبصره 

پـرورش اسـتان   وركل آمـوزش یحكم مـد  با پرورش منطقه آزاد ووآموزش رایشو تأیید

 شود یمنصوب م

 سـال  مـدت دو بـرای   یصـنعت  و یتجار پرورش مناطق آزادوآموزش رایشو یاعضا -4تبصره 

 ین ویجانشـ  ،ک از اعضـا ی هر یاستعفا ای فوت و ر،ییصورت تغ در شوند ویانتخاب م

انتخاب مجدد  شود ین مییمربوط تعهای دستورالعمل ن مصوبه ویا ب مقرر دریبه ترت

  اعضا مجاز است

 :یصنعت و یپرورش مناطق آزاد تجاروآموزش رایف شویوظا -2ماده 

ارات یـ ف و اختیدار وظـا عهـده  یصـنعت  و یتجـار  ادپرورش مناطق آزوآموزش رایشو

 بود  خواهد یاسالم رایپرورش شهرستان مصوب مجلس شووآموزش رایشو

ل یبـار تشـك  کیـ  یحـداقل مـاه   یصنعت و یپرورش مناطق آزاد تجاروآموزش رایشو -3ماده 

 مات آن بـا یتصم افته ویت یسوم اعضا رسم حضور دو جلسات شورا با دهد ویجلسه م

 بود  حاضر معتبر خواهد یاعضا رایت آیاكثر

♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦
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 پرورش منطقه قشموآموزشرایشو
 70/72/7083خیتار 8/2760/723شماره ابالغ ـ 20/77/7083 خیتار 677مصوب جلسه

هـا مصـوب   ناشهرسـت  ها وپرورش استانوآموزشهای ل شورایقانون تشك 2به استناد ماده 

پرورش منطقـه قشـم   وآموزش رایف شویب اعضا و وظایترك ،یالماس رایمجلس شو 22/13/72

 شود:ین مییتع ریبه شرح ز

 پرورش منطقه قشم:وآموزش رایشو یب اعضایترك -1ماده 

 قشم )رئیس( رئیس منطقه آزاد -1

 ب رئیس(ی)نا پرورش استانورئیس سازمان آموزش -2

 فرماندار -0

 پرورش قشموآموزش یرؤسا -4

 ع(یتش معه قشم )تسنن وائمه ج -3

 شهرداران قشم و سوزا -6

 سوزا( )قشم و شهر یاسالم رایشو یرؤسا -7

 یمختلف به انتخاب مشترك رؤساهای دوره ران مدارس ازیمد از سه نفر -6

 پرورش قشموآموزش

 ان مدارس قشم یمرب و ایاولهای انجمن یبه انتخاب رؤساآموزان ا دانشیسه نفر از اول -2

 بهداشت سازمان منطقه آزاد ریمد شبكه بهداشت قشم و ریمد -13

 پرورش سازمان منطقه آزادوت آموزشیریمد -11

س منطقه آزاد قشم، یقشم به انتخاب مشترك رئ ینظر در امور فرهنگصاحب -12

 پرورش استانوس سازمان آموزشیفرماندار و رئ

 ادمناطق آزبرای  پرورشوآموزش رینده وزینما -10

پـرورش  وآمـوزش  ریـ وز یامضـا  پرورش منطقه قشم باوآموزش رایشو یاحكام اعضا -1تبصره 

 شود یصادر م

پـرورش اسـتان و   وشنهاد رئیس سـازمان آمـوزش  یپرورش قشم با پوآموزش یرؤسا -2تبصره 

پـرورش  وابالغ رئیس سازمان آموزش با ن وییتع ،رئیس سازمان منطقه آزاد قشم تأیید

 شد  منصوب خواهند استان



    741وپرورش ـ منطقه قشم   شوراهای آموزش

 

 شـوند و یسال انتخاب مـ  مدت دوبرای  پرورش منطقه قشموآموزش رایشو یاعضا -3تبصره 

 در ب مقـرر یـ بـه ترت  ین وی، جانشـ ک از اعضایهر یاستعفا ای فوت و ر،ییصورت تغ در

 بود  انتخاب مجدد اعضا مجاز خواهد شود یم نیین مصوبه تعیا

 :پرورش منطقه قشموآموزش رایف شویوظا -2ماده 

پـرورش  وآمـوزش  رایارات شـو یاخت ف ویپرورش منطقه قشم عالوه بر وظاوآموزش رایشو 

 بود: دار خواهدعهده زین ر رایف زی، وظایاسالم رایشهرستان مصوب مجلس شو

 ت اساسنامه مربوطیرعا س دارالقرآن بایتأس -1

 نامه مربوطینیت آیرعا فوق برنامه باهای ل كالسیصدور مجوز تشك -2

خاص مدرسه  و یعمرانهای نهیصورت تقبل هز در یروزس مدرسه شبانهیتأس -0

ت یرعا سازمان منطقه آزاد قشم با ایپرورش وآموزش رایشو سویاز  یروزشبانه

 (6)به استثنا ماده  اساسنامه مربوط

 داد  سـه خواهـد  ل جلیتشـك  بارکی یپرورش منطقه قشم حداقل ماهوآموزش رایشو -3ماده 

 رایت آیـ اكثر مات آن بـا یتصـم  افتـه و یت یسوم اعضا رسم حضور دو جلسات شورا با

 بود  اعضا حاضر معتبر خواهد

♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦ 





 

 

 سایر مصوبات





    747   مدارک تحصیلی اتباع خارجی/ زمان شروع و امتحانات مناطق عشایریسایر مصوبات ـ 

 

 یاتباع خارج یلیل مدارك تحصیتحو صدور و جوزم
 2/77/7062خیتار 70283/723شماره ابالغ ـ 20/2/7062خیتار 077مصوب جلسه

هـا كـه اقامـت آنـان در     تیـ ر ملیا سـا ی و ی، افغانیاعم از اتباع عراق یه افراد خارجیكل برای

انـد،  ل دادهینام نموده و ادامه تحصخبت یرانیبالمانع بوده است و در مدارس ا یران از نظر قانونیا

 ل گردد یبه آنان تحو صادر و یلین، مقررات و مصوبات مدارك تحصیر قوانیت سایبا رعا

♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦ 

 

 یریعشا مناطق و امتحانات یلیتحص سال شروع زمان
 77/7/7077 خیتار 0202/723 شماره ابالغـ  72/6/7077 خیتار 026 مصوب جلسه

و  یریعشـا  یزنـدگ  اتیخصوص تبع ار بهیر سیعشا ییو راهنما ییابتدا مدارس نكهیا نظر به

 یبرگـزار  زمـان و  یلیتحصـ  سـال  انیـ و پا از نظر شـروع توانند ینم ،یالقییو  یقشالقهای كو 

 اجـازه  پـرورش وآموزش وزارت یآموزش معاونت به ند،ینما عمل یعاد همانند مدارس ،امتحانات

 مـدارس نهـایی   و یداخل امتحانات یو برگزار یلیتحص سال انیو پا شروع زمان شود كهیم داده

در هـر   مـدارس  نیـ در ا ساالنه لیتحص مدت كه شرط آن د بهینما نییرد تعمو مذكور را حسب

 نباشد  یعاد كمتر از مدارس هیپا

 اریر سیعشا آموزش كلشنهاد ادارهیپ بنا به یآموزش را معاونت مصوبه نیا یرایاج نامهنییآ

 خواهد نمود  میتنظ

♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦
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 هیعلمهای حوزه البط لیتحص ادامه نحوه

 22/2/7072خیتار 2/7228/723ـ شماره ابالغ 72/7/7072خین تاریون معیسیكم 87 مصوب جلسه

 بدون مصوبه، نیا بیتصو  یتار تا كه (برادران و )خواهران هیعلمهای حوزه طالب :الف

 شده هیعلمهای زهوارد حو ،یلیتحص ییراهنما سوم هیپا یلیتحص مدرك بودن دارا

 داشته اشتغال لیتحص مربوط بههای حوزه در سال سه حداقل كهیدرصورت باشند،

 از مراجع یكی از طرف یكتب یمعرف با یقبل یلیتحص مدرك ارائه بدون توانندیم باشند،

 شركت متفرقه صورتبه یلیتحص ییراهنما سوم انیپا امتحانات در ()ج بند در مندرج

 ند ینما

 سوم هیپا یقبول یلیتحص مدرك رایدا كه (برادران و )خواهران هیعلم حوزه طالب به :ب

 معارف و و علوم یانسان علوم و اتیادبهای از رشته یكی بخواهند در و بوده ییراهنما

های سال تعداد كه نیمشروط بر ا دهند، انامتح سوم ای دوم ای اولهای هیپا در یاسالم

 شودیم داده اجازه نباشد، سال ا سهیدو  ای کیكمتر از  بیترت به حوزه در آنان یلیتحص

 توسط شده هیته جداول طبق «ج» بند در مندرج از مراجع یكی از طرف یكتب یمعرف با

 ای هیپا وستهیپ ریغ دروس و هیپا هر وستهیپ دروس ینامب بر كه فیتأل و یزیردفتر برنامه

 یآموزش نظام همانند جداول نیا دروس هیكل امتحان در شود،یم هیته یقبلهای هیپا

 ند ینما شركت متفرقه امتحانات در بزرگساالنهای نارستیدب

 یبرابـر  كـه  سـوم  هیـ پا مختلـف های هرشت و رستانیدب و حوزه مشترك دروس نمرات -تبصره

 معـادل  ،یكتـب درسـ   فیتـأل  و یزیـ ربرنامـه  دفتـر  كارشناسـان  یبررسـ  از پس هاآن

 را ندارند  دروس مجدد امتحان گذراندن از بهین و است مورد قبول ،شود داده صیتشخ

 امتحانات به یمعرفبرای  هیعلمهای حوزه طالب یمعرف جهت صالحیذ یرسم مراجع :ج

 باشند یر میز شرح به پرورشوربط آموزشیذ مناطق به یقبول نمرات ارسال و

 هامراكز استان هیعلمهای حوزه تیریمد رایشو -1

 قم یاسالم غاتیتبل دفتر -2

 الزهرا قم جامعه -3



    741های علمیه   نحوه ادامه تحصیل طالب حوزه سایر مصوبات ـ

 

 1یاسالم علوم یمركز جهان -4

باشند، اوالًً می مختلفهای در رشته متوسطه چهارمنهایی  امتحان اوطلبد كه یطالب د :

 هیپا یمواد درس هیكل امتحان در اًیخان باشند، رشته آن سوم هیپا یقبول مدرك رایدا دیبا

 ند ینما شركت یواحد نظام با بزرگساالن متفرقه داوطلب صورت به رشته آن چهارم

♦♢♦♢♦♦♢♦♢♦♢♦♢

                                                                                                                                              
كـه طـی شـماره     27/6/1076مـور    ششـورای عـالی آمـوزش و پـرور    و یـازدهمین جلسـه    به استناد مصوبه ششصد 1

 به رای مذكور الحاق گردید  4ابالغ شده است، بند  0/6/76مور   2/6313/123
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 7یعلوم اسالم یمركز جهان یرانراییل طالب غینحوه ادامه تحص
 28/73/7072خیتار 0722/723شماره ابالغ  ـ 22/73/7072خیتار 608 مصوب جلسه

نامـه از مركـز   یشـود بـا ارائـه معرفـ    یاجـازه داده مـ   یعلوم اسالم یمركز جهان یرانراییبه طالب غ
بـه   ینظـر هـای  از رشـته  یكیقبل در سال سوم متوسطه  سنوات یلیمذكور، بدون داشتن مدرك تحص

 ند یر مقررات در امتحانات مربوط شركت نمایت ساینام كنند و با رعاصورت داوطلب آزاد خبت
در  ،هستند یكه داوطلب شركت در امتحانات رشته علوم و معارف اسالم یطالب -تبصره

را )مصوب  یرف اسالمفرهنگ و معا یک از دروس دوره كارشناسیكه هر یصورت
وزارت فرهنگ و آموزش  یزیربرنامه یعالین جلسه شورایو سوم و هفتاد صدیس
علوم  یوارد مركز جهان 1063-66 یلینكه تا سال تحصی( بگذرانند مشروط بر ایعال

ر معاف یجدول ز بر اساسا دروس معادل آن یاز امتحان درس  ،شده باشند یاسالم
 2گردد یدروس معادل ملحو  م یجاه ب خواهند شد و نمره آن دروس

 دروس معادل در رشته علوم و معارف اسالمی دروس دوره كارشناسی فرهنگ و معارف اسالمی ردیف
 ( ویژه معارف0عربی) (2(+ نحو )1نحو) 1
 (2تفسیر و علوم قرآنی) علوم قرآنی 2
 فلسفه و منطق فلسفه اسالمی+منطق 0
 (2تاری  اسالم) (2م)(+ تاری  اسال1تاری  اسالم) 4
 (2اصول عقاید) (2عقاید ) 3
 (2اخالق) (2اخالق و تعلیم و تربیت اسالمی) 6
 فن سخنوری ‹خطابه(›1روش تبلی ) 7
 (0تربیت بدنی) (2تربیت بدنی) 6
 انگلسی -(0زبان خارجی) (1زبان خارجی) 2

بر عهده  یعلوم اسالم یشنهاد مركز جهانیبه پ یبه صورت مورد یریگمیتصمدر موارد استثنا 

 خواهد بود  پرورشوآموزش یعالین شورایون معیسیكم

                                                                                                                                              
 14/2/1060مـور    2/061/123 یبـه شـماره ابالغـ    26/1/1060ن مور  یون معیسیكم 033جلسه  به استناد مصوبة 1

ـ یرایدوره متوسطه بزرگساالن و داوطلبان آزاد داخل كشـور شـامل طـالب غ    ینامه آموزشنییآ 73ک ماده یتبصره   یران
 شود می زین یعلوم اسالم یمركز جهان

 7/2/1064مـور    2/13243/123 یبـه شـماره ابالغـ    01/1/1064ر  ن مویون معیسیكم 043به استناد مصوبه جلسه 
صـورت داوطلـب آزاد   به یبزرگساالن دولت یاز مراكز آموزش یكیتوانند در یم یعلوم اسالم یمركز جهان یرانیرایطالب غ

 ند یدر امتحانات مربوط شركت نما یلیتحصهای ر رشتهیهمانند داوطلبان آزاد سا
 تبصره فوق اضافه شده است  2/7/66مور   3126/123به شماره ابالغی  03/6/1063عالی مور  شورای 743لسه به استناد مصوبه ج 2



    750سایر مصوبات ـ تجلیل از خیّرین مدرسه ساز    

 

 سازن مدرسهیریّخ ل ازیتجل
 0/2/7083خیتار 8/723/723 شماره ابالغ ـ 07/0/7083خیتار 660مصوب جلسه

كننـد،  یمـ  یآموزشـ  یكـه مبـادرت بـه احـداث فضـا      یریـ ل از اشـخاص خ یبه منظو تجل

 كند:یر موافقت میبا موارد ز پرورشوآموزش یعالرایشو

 موافقت اداره ر ویشنهاد شخص خیمقررات مربوط به پ ت ضوابط ویرعا نام مدرسه با -1

 خواهد ر مجازیشخص خ یموافقت كتب با زیآن ن رییتغ و شودین مییپرورش تعوآموزش

 بود 

 د بو خود خواهد یان مدرسه احداخیمرب و ایانجمن اول یعضو افتخار ریشخص خ -2

 ریصورت ساالنه به اطالع شخص خبه از عملكرد خود را یمدرسه موظف است گزارش -0

 برساند 

ت یاولو مدرسه با یو پرورش یآموزشهای بهبود برنامهبرای  ریشخص خهای شنهادیپ -4

ب یتصو از پس مقررات، ن ویقوان رت بایصورت عدم مغا در و یمدرسه بررس رایشو در

 گردد یم امدرسه اجر رایشو

بود  در  نخواهد ن،یریتوسط خ یمدرسه احداخ یكاربر رییبه تغ پرورش مجازوآموزش -3

ر بالمانع است  در یشخص خ یپس از اخذ موافقت كتب یر كاربرییتغ ییموارد استثنا

مدرسه  یكاربر رییتغبرای  پرورش منطقهوآموزش رایر موافقت شویصورت فوت خ

 است  یالزام

محل  در یر اطالعات ضروریسا س ویر، سال تأسیان شامل مشخصات خادمیلوح  -6

 شود یر درج میز نام شخص خیدر سر درب مدرسه نو  در مدرسه نصب  یمناسب

♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦
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 1ت مدارسیریط احراز مدرایش
 26/7/7087خیتار 8/230/723 شماره ابالغ ـ 22/7/7087خیتار 670مصوب جلسه

 شود:ین مییتع ریشرح زت مدارس بهیریمد احراز یتصاصاخ و یعمومط رایش -1ماده 

 یعمومط رایش -الف

 یقانون اساس ه ویت فقیوال و یبه احكام اسالم یالتزام عمل به اسالم و تقادعا -1

  رانیا یاسالم یجمهور

 است  یكاف ی، التزام به قانون اساسینیدهای تیر مدارس اقلیمد مورد در -تبصره

ه گذشت و یسعه صدر، انصاف و روح مانند حسن خلق، یاسالم تخلق به اخالق -2

  از نظر همكاران یامانتدار

ن یت بیاز حسن شهرت و مقبول یموفق و برخوردار یاز سوابق تجرب یبرخوردار -0

  همكاران

گران و جلب یارتباط با د یو قدرت برقرار یه كارگروهیت و روحیریداشتن توان مد -4

  پرورشوتحقق اهداف آموزشبرای  هاآن یایآموزان و اولكاركنان، دانش یهمكار

  متأهل بودن -3

ت بـا افـراد متأهـل    یـ كن اولویمدارس دخترانه انتصاب افراد مجرد بالمانع است لبرای  -تبصره 

 خواهد بود 
  تیریف مدیانجام وظابرای  الزم یو روان یداشتن سالمت جسم -6

  رشپرووبودن در آموزش یرسم كارمند -7

در ط رایشـ  كه نیروی رسـمی واجـد  در مدارس ابتدایی روستایی و عشایری در صورتی -تبصره

تصدی مدیر آموزگار وجود نداشته باشـد، واگـذاری ایـن پسـت بـه نیـروی       برای  محل

هـای  غیررسمی كـه از حـداقل مـدرك تحصـیلی كـاردانی برخـوردار بـوده و آمـوزش        

اسـتان   پـرورش وآمـوزش ت رئـیس سـازمان   تخصصی الزم را فراگرفته باشد، با موافقـ 

 بالمانع است 

                                                                                                                                              
 ن متن اعمال شده است یدر ا ،پرورشوآموزش یعالیشورا 733و  621 مصوب جلسههای هیاصالح 1
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 یاختصاصط رایش -ب

ران مدارس برحسب نوع دوره یمدبرای  ازین مورد یسوابق تجرب الت ویحداقل تحص

 گردد.ین مییتع ریدرجه مدارس به شرح جدول ز و تحصیلی

 1درجه مدرسه یلیدوره تحص

حداقل سابقه خدمت 

 یتیا تربی یآموزش
 مالحظات

 سانسیل
و سانسیلفوق

 باالتر

 ییوابتدا یآمادگ

 0و2و1درجه  -الف

 3و4درجه  -ب

 و باالتر6درجه  –ج 

 سال 2

 سال 4

 سال 6

 سال 2

 سال 2

 سال 4

ــداقل  -1 ــابقه   2حـ ــال از سـ سـ

د در یـ با یتیا تربی یخدمت آموزش

ــوردنظر ــاخه مـ ــرای  دوره و شـ بـ

 تصدی مدیریت باشد 

حداقل داشتن دو سـال سـابقه    -2

بـرای   دیریت یا معاونـت مدرسـه  م

مدیریت مـدارس گـروه ج الزامـی    

 است 

 

 یلیتحص ییراهنما

 1درجه  -الف

 2درجه  -ب

 و باالتر 0درجه  –ج

 سال 2

 سال 4

 سال 6

 سال 2

 سال 2

 سال 4

متوسطه و 

 یدانشگاهشیپ

 1درجه  -الف

 2درجه  -ب

 باالتر و 0درجه  –ج

 سال 4

 سال 6

 سال 6

 سال 2

 سال 4

 سال 6

و  یمتوسطه فن

 كاردانش ایحرفه

 0و2و 1درجه  -الف

 و باالتر 4درجه  -ب

 سال 4

 سال 6

 سال 2

 سال 4

سـوابق   و یلیمـدارك تحصـ   ،مه هسـتند یمـدارس ضـم   رایكـه دا ی هایآموزشگاه در -1 تبصره

آمـوزان  جمـع كـل دانـش    مدرسـه و  یلین دوره تحصـ یران بر اساس باالتریمد یتجرب

 2گردد ین مییتع

                                                                                                                                              
پرورش خواهـد  وآموزش یعالیشوران یون معیسیب كمیمدارس به تصو یبندر در درجهییاصالحات الزم متناسب با تغ 1

 د یرس

بـه   16/13/1060مور   پرورشوعالی آموزششورایو بیست و نهمین جلسه كمیسیون معین  به استناد مصوبه سیصد 2

آموزشـی دارای شـاخه نظـری و    هـای  ادامـه مـدیریت مـدیران واحـد     ،22/13/1060مـور   2/6602/123شماره ابالغی 

بـاقی اسـت  در انتصـاب     خـود  ایط احراز مدیریت مدارس تا انتصاب مـدیر جدیـد بـه قـوت    شر 4كاردانش با رعایت ماده

نظـری  هـای  ان شاغل به تحصیل در هر یک از شاخهآموزدانشتعداد  ،آموزشیهای این قبیل واحد برای  مدیریت جدید

 مالك عمل خواهد بود   ،ز اكثریت استئو كاردانش كه حا

قانون این مدارس خواهد بود لیكن با عنایت به پیشنهاد اصـالح   بر اساسغیرانتفاعی  شرایط احراز پست مدیریت مدارس

عـالی  شـورای مـدیریت ایـن مـدارس بـر مصـوبات       شـرایط احـراز   قانون مذكور در مجلس محترم و پـیش بینـی ابتنـاء   

فنـی و  هـای  نرسـتان ه بـرای   شایسته است در فرایند انتخاب این مدیران، ویژگی مورد نیـاز مـدیریت   ،پرورشوآموزش

شرایط احراز مدیریت مـدارس مصـوب    بر اساسروزانه و بزرگساالن كاردانش های روزانه غیرانتفاعی و هنرستانای هحرف

 گیرد مورد توجه قرار می ،پرورشوعالی آموزششورای
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مختلـف علـوم   هـای  رشـته  یلیدارندگان مدرك تحص ،یمساو یاختصاصط رایش در -2تبصره 

، ییت مـدارس ابتـدا  یریتصـدی مـد  بـرای   (یت آموزشیریش مدرایحاً گی)ترج یتیترب

ت خواهنـد داشـت و دارا   یـ اولو یدانشگاهشیو پ یو متوسطه نظر یلیتحص ییراهنما

ت یریمـد  یتصـد بـرای   ایحرفـه و  ینـ فهـای  از رشته یكیدر  یلیبودن مدرك تحص

 است  یو كاردانش الزام ایحرفهو  یفنهای هنرستان

 ایحرفهو  یرمرتبط با فنیغهای سانس و باالتر در رشتهیل یلیدارندگان مدرك تحص -3تبصره

 ایحرفـه و  یپلم و باالتر( مـرتبط بـا رشـته فنـ    یدآنان )فوق یقبل یلیكه مدرك تحص

 شود یم یآنان مرتبط تلق یلیت مدارس، مدرك تحصیریت مدباشد، در احراز پس

 شود ین مردان انتخاب میب مدرسه پسرانه از ریمد ن زنان ویب مدرسه دخترانه از ریمد -2ماده 

 هـا شـتر كاركنـان آن  یپسرانه كه ب ییآن دسته از مدارس ابتدا زن در ریمد استفاده از -تبصره 

 بود  خواهد بالمانع ،زن هستند

 پـرورش وآموزشص رئیس سازمان یكه به تشخ یریو عشا ییدر مناطق محروم، روستا -3ده ما

و  ییابتـدا هـای  سـانس و بـاالتر در دوره  یل یلیر بـا مـدرك تحصـ   یانتخاب مـد  ،استان

ان یـ مجازند حداكثر تـا پا  پرورشوآموزشر نباشد، مناطق یپذامكان یلیتحص ییراهنما

مـدرك   راین افـراد دا یمـذكور را از بـ  های دوره دیران جدیمد 67-66 یلیسال تحص

منصـوب   یتیریا مـد یـ  یت آموزشـ یـ سال سابقه فعال 3پلم با حداقل یفوق د یلیتحص

 د نینما

ت یریمـد  یتصدبرای  یاختصاصط رایش كه فرد واجدیو در صورت ییاستثناط رایش در -تبصره

 یند با اخذ مجـوز مـورد  توایم پرورشوآموزشرئیس اداره  ،مدرسه وجود نداشته باشد

نسـبت بـه انتصـاب فـرد مـورد نظـر جهـت         ،اسـتان  پرورشوآموزشاز رئیس سازمان 

 اقدام كند ط رایش ن فرد واجدییت مدرسه تا تعیریمد

 یسـال جهـت تصـد    4مدت برای  پرورشوفرد واجد شرط با ابالغ رئیس اداره آموزش -4ماده 

ط رایشـ  تیز با رعاین یت ویرید مدیشود و تمدیت مدرسه مورد نظر منصوب میریمد

 نامه بالمانع خواهد بود ینین آیمندرج در ا

 درآموزشی مـدیریت یـا   های در دوره دیت مدرسه بایریمد یتصدبرای  نظر مورد افراد -5ماده 

ت یـ موفق شـرط احـراز  ه بـ  و شركت كننـد  ت مدرسهیریمدهای تیصالح آزمون احراز

 ود صادر ش آنان تیریابالغ مد
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هـای  آموزشی مدیریت و یـا آزمـون احـراز صـالحیت    های دوره یبرگزار امكان چنانچه -تبصره

فـرد مـوردنظر   بـرای   مدیریت مدرسه به مـدت یـک سـال    ابالغ صدور مدیریت نباشد،

 بالمانع است 

ظرف مدت یـک   ،ربطیذهای واحد یپرورش استان مكلف خواهد بود با همكاروسازمان آموزش

 برگزاری دوره و یا آزمون مذكور را فراهم نماید برای  الزمط رایش ،سال

با ضوابط منـدرج در   موجود رانیق وضع مدیپرورش مكلفند جهت تطبوادارات آموزش -6ماده 

  نماینداقدام  به تدریج ،مصوبهن یا

 یینمـا و راه ییابتـدا هـای  پلم در دورهیفوق د یلیبا حداقل مدرك تحص یران فعلیمد -تبصره

تواننـد بـا موافقـت اداره    یت موفق میریسال سنوات مد 3و دارا بودن حداقل  یلیتحص

ت خود ادامـه  یریبه مد 66-62 یلیان سال تحصیحداكثر تا پا ،منطقه پرورشوآموزش

 دهند 

از و یـ ران را بـه تناسـب ن  یمـد  یلیتحصـ  یارتقـا ط رایشـ  موظف است پرورشوآموزش -7ماده 

 د یستان فراهم نماامكانات موجود هر ا

ر، بر یمغاهای ها و دستورالعملموظف است ضمن لغو بخشنامه پرورشوآموزشوزارت  -8ماده 

ت مـدارس نظـارت نمـوده و عملكـرد سـاالنه      یریاحراز مدط رایش مصوبه رایحسن اج

 د یگزارش نما پرورشوآموزش یعالرایآن را به شو رایاج

پـرورش  ونامه نحوه انتضاب مدیران و مسئوالن آمـوزش ینه، آیاز تاری  ابالغ این مصوب – 9ماده

 شود لغو اعالم می 26/7/1073پرورش مور  وعالی آموزشرایشو 632مصوب جلسه 

 د یپرورش خواهد رسور آموزشیوز تأییدن مصوبه به یا یرایدستورالعمل اج -11ماده 

♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦ 
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 یلیشرفت تحصیپ یابیاصول حاكم بر ارزش
 03/8/7080 خیتار 8722/723 شماره ابالغ ـ 27/7/7080 خیتار 770 مصوب جلسه

آموزان و با توجه بـه  دانش یلیشرفت تحصیپ یابیارزشهای تیبه فعال یبخشبه منظور نظام

 یابیاصول حاكم بر ارزش»ر تحت عنوان یت، اصول زیترب م وین در تعلینوهای كردها و نگرشیرو

 شود:ین مییتع« یلیشرفت تحصیپ

 یریادگیـ  یاددهیند رایاز ف یابیارزش یریناپذییجدا ـ1

و نـه   یریادگیـ ـ    یاددهیـ نـد  رایر فیناپذییعنوان بخش جداد بهیآموزان بادانش یابیارزش

 شود  یآن تلق یانیعنوان نقطه پابه

 هاها و روشهو اصالح برنام یریادگیـ  یاددهیند رایدر بهبود ف یابیج ارزشیاستفاده از نتاـ 2

هـا  یابیج ارزشـ یاست و نتـا  یریادگیـ   یاددهیند رای، اصالح و بهبود فیابیارزش ییهدف غا

 رد یمورد استفاده قرار گ هاروشها و د در اصالح برنامهیبا

 یابیند ارزشرایو ف یریادگیـ  یاددهیهای روشها، محتوا، ان هدفیم یهماهنگـ 3

 یریادگیـ ــ   یاددهیـ های روشها، محتوا و ن هدفیب یهنگد تناسب و همایبا یابیارزش در

 رد یمربوط به هر درس مورد توجه قرار گ

 آموزاندانش یتوجه به آمادگـ 4

و  ی، عـاطف ی، عقلیجسمهای یگد به آمادیبا ،یابیارزشهای انواع برنامه رایو اج یدر طراح

 آموزان توجه شود دانش یروان

 آموزانبه دانشجانتوجه به رشد همه ـ5

و  ی، اخالقـ ی، اجتمـاع ی، عـاطف ی، عقلـ یمختلف رشـد بـدن  های د به جنبهیبا یابیدر ارزش

 آموزان توجه شود دانش یحركت
 هامهارت ها ونگرش ها،جانبه به دانشتوجه همهـ 6

هـا و  ، نگـرش هـا طـه دانـش  یبـه ح  دیـ پـرورش با وآموزش یمتناسب با محتوا ،یابیارزش در

 آموزان توجه شود دانشی هامهارت

 (یابیارزش خود )خودهای یریادگیوز از مآدانش یابیتوجه به ارزشـ 7

هـای  ها و عملكردیریادگیبتواند از  زین آموزفراهم شود كه دانش یطراید شیبا یابیدر ارزش

 كند  یابیارزش آموزانگر دانشیو د خود
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 یگروههای تیفعال از یابیارزشـ 8

عمل به یابیز ارزشین یگروههای تیاز فعال دی، بایفرد یابیارزش عالوه بر ،یابیرزشنظام ا در

 د یآ

 د پاسخیبه تول یمنته یفكرهای ندرایتوجه به فـ 9

توجه  ،د پاس  شده استیكه منجر به تول یندرای، به فینهاید عالوه بر پاس  یبا یابیدرارزش

 كرد 

 «تیو خالق ید بر نوآوریتأك»ـ 11

ن را فراهم اآموزدانش یینه رشد و شكوفایزم ،د بر روش حل مسألهید با تأكیبا یابیارزش در

 كرد 

 یلیشرفت تحصیو سنجش پ یریگاندازههای و ابزار هاروشتنوع ـ 11

هـای  و ابـزار  هـا روش، از انـواع مختلـف   یابینـوع مـوارد ارزشـ    ت ویـ ماه با توجه به اهداف،

 ،ییو انشـا  ینـ یعهـای  انـواع پرسـش  ، یعملـ هـای  آزمون، یشفاههای پرسش )مانند یابیارزش

ـ ارا ،مجموعه كارهای پوشه ،مشاهده رفتارهای روش گـزارش مربـوط بـه     ،هـا طـرح  ه مقـاالت و ئ

روش  ا،هـ سـاخته ع دسـت انـو ، امسـتمر  یابیارزشـ ، یعملكـرد  یابیارزشـ  ،یقاتیتحقهای تیفعال

 شود یم( استفاده و    یخودسنج

 یابیاستفاده از انواع ارزش ـ12

از  ،سیتـدر هـای  روشها، محتوا و الزم است با توجه به هدف یریادگی ـ یاددهیند رایدر ف

ـ  ،، هنجـار مرجـع، هـدف مرجـع    ی، مجموعینی، تكویصیل تشخیها )از قبیابیانواع ارزش ، یدرون

 ( استفاده شود و    ی، ملیرونیب

 یابیارزشند رایاستقالل مدرسه و معلم در فـ 13

ــبا یابینــد ارزشــرایدر ف ــم در چــارچوب س ی ــهــای اســتید اســتقالل مدرســه و معل  یكل

 پرورش حفظ شود وآموزش

 یابیدر ارزش یو انسان یت قواعد اخالقیـ اصل رعا14

دار و اجرا شود كـه موجـب خدشـه    یسامانده ایگونهد به یبا یابین اصل، ارزشیبه موجب ا

 ا معلم نگردد یآموز دانش یاعتماد به نفس و سالمت روان، یشدن حقوق، تعامالت انسان

 یفردهای ـ اصل توجه به تفاوت15

آمـوزان توجـه   دانـش  یفـرد هـای  ست به تفاوتیبایم یلیشرفت تحصیپ یابیدر انجام ارزش

 شود 
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 یابیدر تحقق اصول ارزش یـ ضرورت هماهنگ16

هـای  ر بخشیمراكز، ادارات، واحدها و سا ،هازمانان ساید میالذكر بااصول فوق یریدر بكارگ

شـرفت  یپو سنجش  یریگاندازههای و برنامه ارهای، ابزارها، معهاروشدر مورد  یابیمسئول ارزش

 كامل وجود داشته باشد  یآموزان، تعهد و هماهنگدانش یلیتحص

♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦
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 پرسش مهر راید بر استمرار اجیتأك
 7/6/7082خیتار7228/723شماره ابالغ ـ 20/7/7082خیتار 722 مصوب جلسه

جاد یر آن در ایپرسش مهر و تأخ رایاج یتیپرورش با توجه به آخار تربوآموزش یعالرایشو»

 «دهد ید قرار میاستمرار آن را مورد تأك ،آموزان و معلماننشاط در دانش

 فراهم خواهد شد وپرورش ن مصوبه توسط وزارت آموزشیا یرایاجهای راهكار –تبصره 

♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦ 

 

برای  معدل( راینحوه اخذ گواهینامه پایان دوره متوسطه )دا

 .اندافرادی كه قبالً در دوره متوسطه تحصیل كرده
 73/7/7080خیتار 2220/723شماره ابالغ ـ 2/72/7082 خیتار 722مصوب جلسه

سه سـاله( چنانچـه متقاضـی    ساله،  4ساله،  6دارندگان گواهینامه پایان دوره متوسطه ) -1

توانند به یكی از دو روش زیـر  می ،دار در رشته غیر متناظر با دیپلم خود باشنداخذ دیپلم معدل

 اقدام كنند:

و  در شاخه نظری در امتحانات كلیه دروس پایه سوم رشته مورد نظر )اعم از نهایی الف(

بر اساس نمرات  ،طرایاحراز شعنوان داوطلب آزاد شركت نمایند و در صورت هغیرنهایی( ب

 آنان معدل كتبی و كل محاسبه و منظور خواهد شد برای  مأخوذه

در امتحانات  ،مهارت رشته مورد نظرهای در شاخه كاردانش ضمن ارائه گواهینامه ب(

 2/2و عربی  0دروس تكمیل مهارت )به استثنای كارورزی( و تعلیمات دینی و قرآن 

آنان برای  شركت نمایند كه در این صورت بر اساس نمرات مأخوذهعنوان داوطلب آزاد هب

 معدل كل محاسبه و منظور خواهد شد 
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دارندگان مدرك قبولی پایه سوم دوره چهار ساله متوسطه یـا قبـولی پایـه پـنجم دوره      -2

ای، یا قبولی پایه چهارم دوره پـنج سـاله فنـی شـبانه     شش ساله متوسطه نظری یا فنی و حرفه

دار اخـذ  دیپلم معـدل  ،اندكه قبالً تحصیل كرده ایرشتهتوانند در همان می ،قدیم متوسطه نظام

نمایند  افراد موضوع این بند باید در امتحان نهـایی دروس پایـه سـوم رشـته مربـوط در شـاخه       

به عنوان داوطلـب آزاد شـركت نماینـد  ایـن قبیـل افـراد از گذرانـدن         ،اینظری یا فنی و حرفه

رنهایی در پایه مذكور معاف بوده و معدل آخرین پایـه قبـولی آنـان جـایگزین نمـرات      دروس غی

آنـان معـدل   بـرای   ط، بر اساس نمرات مأخوذهرایدروس مذكور خواهد شد و در صورت احراز ش

 كتبی و كل محاسبه و منظور خواهد شد 

ظری یـا فنـی   افرادی كه قبالً مطابق ضوابط موفق به اخذ دیپلم بدون معدل در شاخه ن -3

دار در اخذ دیپلم معدلبرای  توانند مطابق مفاد این مصوبهاند نیز مییا كاردانش شده ایحرفهو 

 اقدام نمایند  ،اندكه دیپلم بدون معدل كسب كرده ایرشته

افراد موضوع این مصوبه چنانچه قبالً برخی دروس را با كد یكسان )یا دروس معـادل   -1تبصره 

نمـرات ایـن دروس در صـورت تمایـل      ،ول تطبیـق( گذرانـده باشـند   آن را مطابق جدا

 شود متقاضی پذیرفته می

 پرورش تنظیم و ابالغ خواهد شد وی این مصوبه توسط وزارت آموزشراینامه اجشیوه -2تبصره

♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦
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 پرورشون نظام جامع مشاركت در آموزشیاصول حاكم بر تدو
 77/7/7087خیتار 8822/723شماره ابالغ ـ 20/73/7086 خیتار 708مصوب جلسه

 نـه یجاد زمیپرورش و اوت آموزشیفیك یپرورش مكلف است به منظور ارتقاووزارت آموزش

مـاه   2دولت، حداكثر ظرف مدت  یگریمشاركت فعال آحاد جامعه و كاهش تصدبرای  مناسب

جـه را  یل اقـدام و نت یـ د ذت مـوار یپرورش با رعاوه نظام جامع مشاركت در آموزشینسبت به ته

 د یه نمائپرورش اراوآموزش یعالرایب به شویو تصو یجهت بررس

 اصول حاكم:

 رد یپذیداوطلبانه انجام م ،ن نظامنامهیتحقق مشاركت در چارچوب ا -1

 یموجبات رشد و تعال ،یت اسالمیم و تربید همسو با فلسفه و اهداف تعلیمشاركت با -2

 را فراهم آورد  یو پرورش یت آموزشت عدالیبا رعا یانسان

در  یاسالم ینظام جمهور یتیحاكمهای استیراستا با سمشاركت همهای نهیزم -0

 یآموزشهای پرورش از جمله اداره واحدوت و نظام آموزشیم و تربیمختلف تعلهای حوزه

 رد یگها را در برمهبرنا رایها و نظارت بر اجنهین هزی، تأمیدرس یه محتوای، تهیتیو ترب

پرورش وبر فلسفه آموزش یمشاركت مبتنبرای  مناسب و كارآمدهای انتخاب روش -4

 رد یدر جامعه صورت پذ یو فرهنگ یت بستر اجتماعیو تقو یسازهمراه با فراهم یاسالم

ها و امكانات و از فرصت یمندض ناروا در بهرهید موجب تبعیمشاركت نباهای روش -3

 شود  یو پرورش یآموزشهای و برنامه یالت عمومیهتس

های موجود )شوراهای تیمشاركت عالوه بر استفاده و توسعه ظرفهای ه راهكاریدر ته -6

 ایاولهای ، انجمنیآموزشهای ن در احداث و اداره واحدیریو پرورش، مشاركت خآموزش

ها ر وزارتخانهیو مدارس وابسته به سا یعرانتفای، مدارس غییت امنائیان، مدارس هیو مرب

های شنهادیشناسانه، پبیو آس یپژوهشهای افتهیاز  یریگد با بهرهیو مؤسسات و   ( با

 ه شود ها ارائاصالح ساختارها و روشبرای  الزم

ها و تیارات، مسئولی، اختیش اعتماد عمومی، موجب افزایشنهادیپهای راهكار -7

 شود  یو محل ایمنطقهها و مجامع مشاركت دستگاه

♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦



760      مجموعه مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش 

 

 رانیا یاسالم یجمهور ینظام معلم یطراح
 26/0/7087خیتار8/2806/723شماره ابالغ ـ 0/2/7087خیتار 762مصوب جلسه

نظـام   یبـر طراحـ   یپـرورش مبنـ  وشـنهاد وزارت آمـوزش  یپرورش با پوآموزش یعالرایشو

 0نمود و مقرر داشت، آن وزارتخانه ظـرف مـدت    یاصولران موافقت یا یاسالم یجمهور یمعلم

  دیه نماربط ارائیه و به مراجع ذیرا ته یشنهادیپ حهیماه ال

♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦ 

 

 پرورشووزارت آموزشهای یمشاهداف و خط

 یالمللنیو ب ایمنطقهران در مبادالت یا یاسالم یجمهور
 26/0/7087خیتار8/2800/723غشماره ابال ـ 77/2/7087خیتار 760 مصوب جلسه

 مقدمه :

 یاسـالم  یر جمهـور یـ انگـذار كب یبنهای و آرمان ین انقالب اسالمیادیت به اصول بنیبا عنا

ات مقـام معظـم   یـ ت بـه منو یـ ن بـا عنا یافته و همچنـ یكشور انعكاس  یران كه در قانون اساسیا

انـداز  رفتن مفاد سـند چشـم  پرورش و با در نظر گوف وزارت آموزشی، قانون اهداف و وظایرهبر

 یكـالن دولـت جمهـور   هـای  اسـت یو س یشمسـ  یهجر 1434 ران در افقیا یاسالم یجمهور

ران در یـ ا یاسـالم  یگـاه و حضـور فعـال نظـام جمهـور     یت و ارتقـا جا یو به منظور تقو یاسالم

ادالت پـرورش در مبـ  ووزارت آمـوزش های ی، اهداف و خط مشیالمللنیو ب ایمنطقههای عرصه

 گردد یر اعالم میبه شرح ز ،یالمللنیو ب ایمنطقه

 اهداف :

در حوزه  یالمللنیو ب ایمنطقهها و مبادالت ی، همكارق ارتباطاتیگسترش و تعم -1

  پرورشووزارت آموزشهای تیمامور
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 یت جمهوریم و تربینظام تعلهای ها و دستاورد، راهبردها، برنامهیشناساندن مبان -2

 ران یا یاسالم

در  یالمللنیمناسب بهای یها و همكارها، تجربهتیاز ظرف یریگحضور فعال و بهره -0

 منطقه  یآموزش – یگاه اول علمیكسب جا یراستا

 در خارج كشور  یو گسترش فرهنگ، زبان و ادب فارس یمشاركت در پاسدار - 4

های برابر به فرصت یترست كودكان جهان در دسیم و تربیاز حق تعل یپاسدار -3

  ییژه در مورد دختران و كودكان روستایوهب یآموزش

 در خارج از كشور  یو فرهنگ یتوسعه بازار كار آموزش -6

د بر یان خارج از كشور با تأكیرانیت مناسب فرزندان ایم و تربینه تعلیفراهم نمودن زم -7

 آنان  یانت فرهنگیص

ر ی)نظ یالمللنیو ب ایمنطقه یو فرهنگ ی، آموزشیعلمهای با سازمان یهمكار -6

  اهداف اسالم و مسلمانان یونسكو( در راستایسسكو و یآ

 ران ویا یاسالم یسسكو در جمهوریآ یون ملیسیكمهای تیت فعالیتوسعه و تقو -2

  عضوهای سسكو و كشوریبا سازمان آ یهمكارهای نهیگسترش زم

 ها:یمشخط

 رفته شده یا در چارچوب اصول پذیدن یآموزشهای رتباط با نظاما یبرقرار -1

های ها، برنامهنامهه و مسلمان در انعقاد موافقتیهمساهای ت دادن به كشوریاولو -2

  یتیو ترب ی، آموزشیادداشت تفاهم علمیم یمبادالت و تنظ

 ایمنطقه ی، آموزشیلمعهای با كشورها، مجامع و سازمان یارتباط و همكار یبرقرار -0

 ایمنطقهقات یها و تحقها، پروژهطرح راینه اجی( در زمیدولتریو غ ی)دولت یالمللنیو ب

  یالمللنیو ب

آن به كشورها و های ران و دستاوردیا یاسالم یپرورش جمهورونظام آموزش یمعرف -4

  یالمللنیصالح بیذهای نهاد

ندگان یالت الزم جهت حضور فعال نمایجاد تسهیا ت وی، حمایسازتیق، ظرفیتشو -3

در مجامع  یتیو ترب ی، آموزشیشه و آخار علمیپرورش و صاحبان اندووزارت آموزش

  یالمللنیب یو فرهنگ یآموزش ،یعلم

 یبخشتیفیدر ك یالمللنیمناسب ب یقات آموزشیج تحقیاستفاده از نتاط رایش لیتسه -6

 پرورش وبه امور آموزش

ر كشورها، یموفق به سا یو پژوهش یتیترب – یآموزشهای ها و برنامهاشاعه طرح -7

  یالمللنیبهای مجامع و سازمان
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های ارائه به سازمانبرای  نینوهای ها و برنامهطرح رایه و اجیت مؤخر در تهیفعال -6

  یالمللنیب یآموزش

و ارائه  یات فارسیاشاعه زبان و ادببرای  ربطیذهای با نهاد یمشاركت و همكار -2

 به كشورها  یاسالم ـ یرانیر درست از فرهنگ و تمدن ایتصو

مستقر در كشور و نظارت  یخارج یارتباط سازنده و موخر با مدارس و مراكز آموزش -13

 بر عملكرد آنان 

در  ،پناهنده به كشور یآموزان خارجبه دانش یتیو ترب یارائه خدمات آموزش -11

 ربط یرچوب مقررات و توافقات مراجع ذچا

با  یو فناور یو پرورش ی، آموزشیتیریمدهای مبادله دانش، خدمات و كمک -12

  یالمللنیو ب ایمنطقههای و سازمان كشورها

خارج  یرانیمدارس ا یفیو ك یمناسب جهت توسعه كمهای نهیفراهم كردن زم -10

 كشور 

وابسته به  یقیو تطب یالمللنیمدارس ب یفیو ك یكمهای تیت فعالیتوسعه و تقو -14

  پرورشووزارت آموزش

 یردولتیو غ یدولتهای ها و سازمانحضور مؤسسات، شركتبرای  نه الزمیجاد زمیا -13

 یر كشورها با هماهنگیدر سا یآموزشهای طرح راین و اجیدر تدو یداخل یآموزش

 ربط یمراجع ذ

ان یرانیتوسط ا ،در خارج كشور یردولتیت مدارس غیت از فعالیو حما یسازنهیزم -16

  مربوطدر چارچوب اهداف و ضوابط 

ج آن به مجامع یكودكان جهان و انعكاس نتا یحقوق آموزش یفایكمک به است -17

  یالمللنیب

♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦



    765وسعه     سایر مصوبات ـ تشکیل شورای سیاستگذاری و هماهنگی تحقیق و ت

 

 وزارت آموزش و پرورش سیاستگذاری و هماهنگی تحقیق و توسعه رایتشكیل شو
 27/0/7087خیتار8/73706/723ـ شماره ابالغ 20/2/7087خ یتار 773 مصوب جلسه

ق و توسـعه  یـ امور تحق یتگذاراسیشود به منظور سپرورش اجازه داده میوبه وزارت آموزش

 ،پـرورش ونه گسترش امر پژوهش و نوآوری در سطوح مختلـف آمـوزش  یالت در زمیه تسهو ارائ

 ل دهد یپرورش را تشكوق و توسعه در وزارت آموزشیحقو هماهنگی ت یاستگذاریس رایشو
در  ،پـرورش ووزارت آمـوزش ق و توسـعه  یـ تحق یو همـاهنگ  یاستگذاریس رایرخانه شویدب

ن شـورا خواهـد   یـ ر ایدب ،س پژوهشگاهیشود و رئیمستقر م پرورشوآموزشپژوهشگاه مطالعات 

  1بود

 شود پرورش ابالغ میومذكور با امضای وزیر آموزش راینامه شوینیآ

♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦

                                                                                                                                              
مصـوبه فـوق اصـالح     2/3/2106  یتار6/24243/123به شماره ابالغ  01/1/1062  یتار 616به استناد مصوبه جلسه  1

 شد 
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 ایحرفههای ادامه تحصیل دارندگان مدرك تحصیلی مهارت
 22/2/7088خ یتار 8/70703/723شماره ابالغ  ـ 72/8/7087 خیتار 772 مصوب جلسه

 ماده واحده:

های اول و دوم راهنمایی تحصیلی مهارتهای آموزان استثنایی كه پایهبه آن دسته از دانش

 ،انـد را گذرانـده  22/4/1072سازمان استثنایی مـور    رایشو 17موضوع مصوبه جلسه  ایرفهح

 ایحرفـه دوم و سـوم دوره راهنمـایی تحصـیلی پـیش    های شود به ترتیب در پایهاجازه داده می

نـام و ادامـه تحصـیل    خبـت  ،پـرورش وعالی آمـوزش رایشو 0/7/1066 مور  730مصوب جلسه 

 پرورش استثنایی ابالغ خواهد شد وربوط توسط سازمان آموزشنامه مدهند  شیوه

♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦ 

 

 انجام تحقیق از عملكرد مراكز آموزش از راه دور
 22/2/7088 خیتار 70728/723شماره ابالغ ـ 28/8/7087خیتار 783 مصوب جلسه

حقیقـی در  ت ،پرورشودارد پژوهشگاه مطالعات آموزشمقرر می پرورشوآموزش یعالرایشو

ی سـال نـیم آزمایشی شـیوه   رایویژه اجخصوص عملكرد مراكز آموزش از راه دور سراسر كشور به

 پـرورش وآمـوزش  یعـال رایشوواحدی در دوره راهنمایی تحصیلی انجام داده و گزارش آن را به 

ش گیری در خصوص توسعه مراكـز آمـوز  تواند مبنای تصمیماین تحقیق میهای ارائه كند  یافته

 از راه دور قرار گیرد 

♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦
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المللی ارزشیابی و بینای هطراحی و مشاركت در مطالعات ملی، منطق

 پیشرفت تحصیلی و اجرا و كاربست نتایج آن
 2/0/7088خ یتار8/70802/723شماره ابالغ  ـ 70/72/7087خیتار 780 مصوب جلسه

 :ماده واحده

ر منطقه و جهان در راستای دستیابی به اهداف سـند  به منظور ارتقای جایگاه علمی ایران د

كلی ابالغی برنامه پنجم توسـعه  های و سیاست 1434انداز جمهوری اسالمی ایران در افق چشم

پـرورش  وتحول در نظام آمـوزش »اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران مبنی بر

كشـور در سـه حـوزه دانـش، مهـارت و      هـای  با هدف ارتقای كیفی آن بر اساس نیازها و اولویت

پـرورش نسـبت بـه    ووزارت آمـوزش « آموزانتربیت و نیز افزایش سالمت روحی و جسمی دانش

 نماید:انجام موارد زیر اقدام می

با اسـتفاده از توانمنـدی و    یتیو ترب ی، فرهنگیبا عنایت به ضرورت تبادل تجربیات علم -1

المللی ارزشیابی پیشـرفت  و بینای هراحی مطالعات ملی، منطقنسبت به ط ،ظرفیت مراكز علمی

اسـالمی اقـدام    ـ ایرانـی  هـای  آن در داخل و خارج از كشور، بـا رعایـت ارزش   رایتحصیلی و اج

 نماید 

با توجه به عضویت دولت جمهوری اسالمی ایـران و بـه اسـتناد قـانون عضـویت دولـت        تبصره:

 (IEA) المللـی ارزشـیابی پیشـرفت تحصـیلی    جمهوری اسالمی ایران در انجمن بین

پرورش با جلـب  واسالمی( وزارت آموزش رایمجلس شو 1/0/61)موضوع مصوبه مور  

آموزان ایرانـی در مطالعـات   ربط، زمینه شركت دانشی ذیرایاجهای مشاركت دستگاه

  تیمز و پرلز را فراهم آورد

ارتقای كیفیت و توسعه متوازن نظام برای  مطالعات موضوع این ماده واحدههای از یافته -2

هـا، مـواد   آموزشی، با فراهم آوردن امكانات و تسهیالت الزم و انجام تغییرات ضـروری در برنامـه  

معلمـان و تقویـت آمـوزش خـانواده و سـایر       ایحرفـه هـای  آموزشی و درسی، افزایش صالحیت

 مربوط، استفاده نماید های مولفه
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تحلیلـی و تكمیلـی   های پرورش با انجام مطالعات و پژوهشوآموزش پژوهشگاه مطالعات -0

هـا را  هـا و فعالیـت  ادواری ساالنه از روند اجرا و پیشرفت برنامههای مربوط،گزارشهای در زمینه

 پرورش ارائه نماید وعالی آموزشرایتهیه و به شو

ی ایـن  رایـ و دستورالعمل اج هانامه تشكیل كمیته تعیین اهداف، معیارها و شاخصینآی -4

 پرورش خواهد رسید ومصوبه ظرف مدت سه ماه تهیه و به تأیید وزیر آموزش

♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦ 



    761های ملی ـ اسالمی    س در مناسبتسایر مصوبات ـ نواختن زنگ مدار

 

 یاسالم -یملهای مدارس در مناسبت ینواختن زنگ سراسر یسامانده

 22/72/7023تاریخ  02070/723 شماره ابالغ ـ 27/73/7023خ یتار 802مصوب جلسه

 ماده واحده:

انت از یت، صـ یـ م و تربید بر ضرورت تحقـق اهـداف تعلـ   یپرورش با تاكوآموزش یعالیراشو

، یاسـالم  -یملـ هـای  دادیـ هـا و رو مـدارس و پاسداشـت مناسـبت    یتیو ترب یآموزشهای برنامه

 كند:یب میل تصوینواختن زنگ مدارس را به شرح ذ یسامانده

بـه صـدا در    زمـان ر بـه صـورت هم  ر، زنگ خاص در تمام مـدارس كشـو  یزهای در مناسبت

ش دانـش و  یام و افـزا یـ ن ایـ م سازنده این مفاهییژه جهت پاسداشت و تبیوهای د و برنامهیآیم

 شود یآنان اجرا م یتیو ترب یاعتقادهای انیت بنیآموزان و تقوق نگرش دانشیتعم
 مهر( اول) داشت دفاع مقدسیو گرام یلیزنگ آغاز سال تحص -1

 آبان( 10) یزیآموز و استكبار ستز دانشزنگ رو -2

 بهمن( 12) یزنگ انقالب اسالم -0

و  یسـن ط رایشـ  ، ضـمن توجـه بـه   هان مناسبتیژه ایوهای برنامه رایم و اجیدر تنظ -1تبصره

 یجـاد نشـاط و كارآمـد   ی، ایو آموزشـ  یتـ یت ضـوابط ترب یرعا آموزان، برق دانشیعال

 ،و اجرا یزیرآموزان و معلمان در برنامهشاركت دانشاز م یها و استفاده حداكثربرنامه

 شود ید میتاك

گـر در قالـب برنامـه    یهـا و پـرداختن بـه موضـوعات د    ر مناسـبت یداشـت سـا  یگرام -2تبصره

نـه  یبرنامه و استفاده بهفوقهای تیمربوط به فعالهای برنامه یسازیو با غن یصبحگاه

 رد یگیصورت م ،رون كالسدرون و بهای تیها و ظرففرصت از

♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦
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 الن دوره متوسطهیالتحصفارغنهایی  م و ارتقای نمره دروس امتحانینحوه ترم

 26/7/7022تاریخ  62682/723شماره ابالغ  ـ 26/0/7022تاریخ  270 مصوب جلسه

ها و مراكـز آمـوزش عـالی كشـور و بـه منظـور       قانون پذیرش دانشجو در دانشگاه رایدر اج

هـا،  دانشـگاه  یر آن در آزمـون ورود یآموزان و تاخدانش یلیسوابق تحص یارتقابرای  نهیجاد زمیا

 نمـرات دروس  یم و ارتقایترم یبه بعد( كه متقاض 64)از سال  الن دوره متوسطهیالتحصبه فارغ

و در نـام كننـد   داوطلب آزاد خبت وهیبار به شکیبرای  شود صرفاًیباشند، اجازه داده میمنهایی 

ماه(، دروس مورد نظر خـود را مجـدداً انتخـاب    یور و دی)خرداد، شهر یامتحانهای از نوبت یكی

 مربـوط بـه برگـزاری امتحانـات و صـدور     هـای  ند و در آزمون مربوط شركت كننـد  هزینـه  ینما

 باشد الزم بر عهده داوطلب میهای گواهینامه

ر ابـالغ  یـ وز تأییـد ه و پس از یپرورش تهوزشن مصوبه توسط وزارت آمویا یراینامه اجوهیش

 خواهد شد 

♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦



    770آموزان سالی واحدی    سایر مصوبات ـ ادامه تحصیل دانش

 

 آموزان دوره متوسطه سالی واحدینحوه ادامه تحصیل دانش

 26/8/7022تاریخ  60202/723شماره ابالغ  ـ 26/0/7022تاریخ  270 مصوب جلسه

موضـوع  ) 23-26با توجه به استقرار دوره دوم متوسطه در نظـام جدیـد آموزشـی از سـال     

پرورش در وعالی آموزشرای(، شو22/2/23پرورش تاری  وآموزش عالیرایشو 631جلسه مصوبه

 دارد:آموزان دوره متوسطه مقرر میخصوص ادامه تحصیل دانش

اند، ل نشدهیكه موفق به ادامه تحص یواحد یه اول متوسطه نظام سالیآموزان پادانش -1

ه دهم متوسطه ی، در پا23-26 یلیوانند از سال تحصتیر میزط رایش در صورت دارا بودن

 ل دهند ینام و ادامه تحصد خبتینظام جد

 ل در مدارس روزانه را داشته باشند ینام و ادامه تحصخبت یسنط رایش -1-1

نامه نییباشد كه مطابق ضوابط آ ایگونهه اول متوسطه آنان به ینمرات دروس پا -2-1

 2/12/23تاری   636رأی  )قبل از صدور یواحد یه سالدوره سه ساله متوسط یآموزش

 را دارا باشند  یواحد یه اول متوسطه سالیپا یقبولط رایش پرورش(وآموزش یعالرایشو

ن مـاده را نداشـته باشـند،    یـ ا 1-2 بنـد ط رایشـ  آموزانل دانشین قبیكه ا یدر صورت: 1تبصره

ه یـ تواننـد در پا یشوند و مته میشناخ ید آموزشیه هشتم نظام جدیپا یعنوان قبولبه

 ل دهند ینام و ادامه تحصنهم خبت

توانند حسب مقررات در مدارس بزرگسـاالن  یز مین 1-1 بندط رایش آموزان فاقددانش: 2تبصره

 ل دهند ینام و ادامه تحصخبت ،آزادوه داوطلب یا به شیدور  ا آموزش از راهی

بزرگساالن،  یآموزشهای متوسطه در واحد ه اولیدروس پا 24-23 یلیدر سال تحص -2

و ط رایش آموزان واجدشود  دانشیآزاد ارائه مدور و به شیوه داوطلب  آموزش از راه

توانند مطابق مقررات در مدارس بزرگساالن یا آموزش از راه دور یا به شیوه یم یمتقاض

 ل دهند ینام كنند و ادامه تحصداوطلب آزاد خبت

♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦♦♢
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 یمعلم هسوگندنام
 70/2/7020تاریخ  73762/723شماره ابالغ  ـ 03/7/7020تاریخ  222 مصوب جلسه 

ت بـاور بـه رسـالت عظـیم و     یو تقو یر معلمیت خطیرش مسئولیپذ یسازنهیبه منظور نهاد

انجـام آگاهانـه، صـادقانه و مسـئوالنه     بـرای   سـازی نـه یو با هدف زم ین موهبت الهیساز اانسان

و  یمراسـم رسـم   یپـرورش موظـف اسـت نسـبت بـه برگـزار      و، وزارت آمـوزش یمعلمـ ف یوظا

 د   یدالورود، اقدام نمایمعلمان جدتمام  برای به شرح زیر یسوگند معلم یز ادایانگشوق

سـوگند و   یمشـروط بـه ادا   ،دالورودیـ صدور احكام و ابالغ اشتغال به كار معلمـان جد  -تبصره

آن توسـط وزارت   یرایـ نامه اجنیاست كه آی یادارفات یتشر یط سوگندنامه و یامضا

  شودیوزیر ابالغ م یپرورش تهیه و با امضاوآموزش

 

 سوگند نامه

 میبسم اللّه الرّحمن الرّح

، رمیـ گیرا بر عهـده مـ   یر معلمیت خطی، مسئولیكران الهیاكنون كه با استعانت از الطاف ب

بـه   آشـكار و نهـان اسـت،    یاوند متعال كه دانـا خد شگاهیدر پ از جامعه معلمان یعنوان عضوبه

 :كنمیاد می سوگند 1میقرآن كر

آراسـته   یل اخالقیو فضا یاله یخود را به تقوا  بدانمامبر گونه یبزر  و پ یرسالت را یمعلم

نم  یگـز  یمنافات داشته باشد، دور یو اخالق معلم یو شرافت انسان یاركزیبا پره از آنچه  سازم

بر منافع خود مقدم  و جامعه را آموزاندانش مصالح باشم  یو آزادگ یو آزاد التو عد مدافع حق

مسـتمر   یو ارتقـا  یـی افزادانـش  و در آمـوختن  مانه رفتار كنم یصادقانه و صم بدارم و با همگان

 یاز شأن و منزلت معلم  جامعه معلمان كوشا باشم و خود ایحرفههای تیصالحها و شایستگی

ف یوظـا و  باشـم  بنـد یپـا  و مقـررات  نیبه قـوان عمل كنم  مانه یدر نشر علم كرو  كنم یپاسدار

 و مدبرانه انجام دهم  فكورانه، را خود ایحرفه

بـدانم و حرمـت و    یالهـ های امانت را آموزاندانش ز را چون فرزند خود ویران عزیفرزندان ا

ت یـ تربومیدر تعلـ  را تمـام تـوان خـود     ن آنـان باشـم  یامـ  و رازدار  بـدارم  شان را پاسیكرامت ا

                                                                                                                                              
 كنند یاد میخود سوگند  یبه كتاب آسمان یان الهیر ادیروان سایپ 1



    771سایر مصوبات ـ ماده واحده سوگندنامه معلمی    

 

ل یو فضـا  نهفتـه هـای  و اسـتعداد  یفطرت اله ییرشد و شكوفا نهیزمتا  رمیكار گآموزان بهدانش

 و تیـ ، خالقمـان و عمـل صـالح   یو تفكـر، ا  یآنـان را بـه خـردورز     آنان را فراهم سـازم  یاخالق

و  ، پـرتالش دواریـ ام یندانو شـهرو پـاك و سـعادتمند رهنمـون سـازم      یزنـدگ برای  یپرسشگر

و جامعـه مهـدوی    یهن اسـالم یو م به مردم خدمتبرای  ریپذتیمدار و مسئولخواه، قانونآرمان

و  دانیشـه  راه امـام )ره( و  بـه  ژه عشقیوبه، هاییبایو ز هایعشق به همه خوب  ت كنمیترب)عج( 

  پرورش دهم جود آنانو را در یانقالب اسالمهای ارزش

خـواهم در  یو از خداوند متعال م، وفادار خواهم ماند ، بر این سوگندو مسئوالنه اهانهآگ من

  م را استوار گرداندهایگام ام را راس  واراده ،نش مرا افزونی، بریخط راه نیا مودنیپ

 

♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦
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 آموزش وپرورش در برترهای ت استعدادینظام ترب اتیكل
 20/7/7026تاریخ  83732/723ـ شماره ابالغ 77/0/7020تاریخ  202مصوب جلسه 

 (202  و  232، 230، 232   جلسات در شده ی)بررس

 مقدمه :

ژه یـ ن آمـوزش و پـرورش، بـه و   یادیمفاد سند تحول بن راینه اجیبه منظور فراهم آوردن زم

دارا بـودن ظرفیـت پـذیرش    »مبنـی بـر    1434انـداز  مدرسـه در افـق چشـم   های یژگیتحقق و

متنوع فطری و پاسـخگویی بـه نیازهـا، عالیـق و     های فردی، كشف و هدایت استعدادهای تفاوت

بـرای   سـازی و نیز زمینـه « آموزان در راستای مصالح و چارچوب نظام معیار اسالمیرغبت دانش

جامعـه  هـای  آموزان بر پایه تنـوع اسـتعدادها و توانمنـدی   دانشهای رشد و شكوفایی استعداد»

ات نظـام تربیـت   یـ كل»، « كشور در امور نخبگان یسند راهبرد»انداز مندرج در چشم« نخبگانی

 رسد:  می ر به تصویبیبه شرح ز« برتر در آموزش و پرورشهای استعداد

 فیتعر -1ماده

   1استعداد برتر رایآموز دادانش

ا یـ ک ی، در سه با گروه همساالنیخود و در مقا یذاتهای یژگیآموزی كه با توجه به ودانش

هـای  تیـ ا در انجام ماهرانـه كـار و بـروز قابل   یدارد  یو درك باالتر یریادگی یینه، توانایچند زم

 دهد نشان می یخاص یت و برجستگینه، صالحیدر آن زم یشخص

 اصول -2ماده

 یو عمـوم  یت رسـم یـ ترب یبرتر، در چـارچوب اصـول كلـ   های ت استعدادیات نظام تربیكل

 یانقالب فرهنگـ  یعال رایمصوب شو« ن آموزش و پرورشیادیتحول بن ینظر یمبان»مندرج در 

 د دارد :یر تأكیت آنها، بر اصول زیو ضمن رعا

                                                                                                                                              
ژه یـ وهـای  كامل و پـرورش اسـتعداد   ییشناسا استعداد برتر است  یداراآموز ، دانشن متن، منظور از دانش آموزیدر ا 1

ازمنـد ارائـه خـدمات و    ین -نده استیدر آ یگدن به مرحله نخبیرس یبرا یكه شرط الزم و نه كاف -، ین دانش آموزیچن

 آن فراهم شود   یبرا های مناسبنه ید زمیبا یو عموم یت رسمیاست كه در نظام ترب یژه ایالت ویتسه



    775وپرورش    های برتر در آموزشعدادسایر مصوبات ـ تربیت است

 

، متناسب بـا  یتیو ترب یمنعطف و متنوع آموزشهای ها و روشانعطاف: استفاده از برنامه -1

هـای  و پـرورش و نیـاز   و اقتضـائات نظـام آمـوزش   ط رایش آموزان وژه دانشیو های ازیق و نیعال

 كشور 

و  ایمرحلـه برتـر بـه صـورت مسـتمر،     های ت و هدایت استعدادیاستمرار: شناسایی، ترب -2

 ، در طول دوران تحصیل یندرایف

برتـر در  های آموزان استعدادبه دانش یتیو ترب یالت آموزشیق: ارائه خدمات و تسهیتلف -0

 آنان    یک و جداسازیرش حداقل تفكیذآموزان عادی و پدانش یریادگیهای طیمح

 یتـ یگانـه ترب ششهای آموزان در ساحتجانبه دانشتعادل: توجه به رشد متوازن و همه -4

    یو عباد ی، اعتقادیت اخالقید بر تربین آموزش و پرورش، با تاكیادیمندرج در سند تحول بن

 اهداف -3ماده

 برتر های استعداد راین داآموزامند دانشت و هدایت نظامیشناسایی، ترب

ت حس دلبستگی ملـی  یارتقای معرفت و تربیت دینی، اعتالی هویت اسالمی ـ ایرانی و تقو

 آموزان  دانش

ت عـدالت آموزشـی و تربیتـی و ارتقـای كارآمـدی آنـان،       یآموزان با رعاتوانمندسازی دانش

 كشور های متناسب با نیاز

 یرایاجهای استیس -4ماده 

وه یبه ش یدرسهای به برنامه یژه، ناظر بر تنوع بخشیو یو پرورش یخدمات آموزش ارائه -1

  یابنده و حداكثری)عدم جداسازی( با نگاه گسترش یقیتلف

هـای  آمـوزان در مـدارس اسـتعداد   بـه دانـش   یو پرورشـ  یاستمرار ارائه خدمات آموزش -2

  یحداقل و یكرد اصالحی)جداسازی( با رو یكیوه تفكیدرخشان، به ش

دار و یـ توسـعه پا هـای  ازیـ به ن ییپاسخگوبرای  آموزانمند دانشت نظامیو هدا ییشناسا -0

 متوازن كشور 

هـای  ازیـ بـه ن  ییپاسخگوبرای  معلمان ایحرفههای یستگیو شا یتوسعه دانش تخصص -4

 آموزان  متنوع دانش

هـای  بـر توسـعه محـیط    دیـ ، بـا تاك یو پژوهش ی، پرورشیگسترش ارائه خدمات آموزش -3

، به یر دولتیو غ یدولتهای ر نهادها و ارگانیت و مشاركت سایمتنوع یادگیری و استفاده از ظرف

 ربط یذهای ها و صندوقژه ستادها، سازمانیو



776      مجموعه مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش 

 

 راهكارها  -5ادهم

 آموزان ت دانشیشناسایی، جذب و تربهای ها و استانداردها، شاخصتدوین مالك -1

، با اسـتفاده از ظرفیـت و   یتیتربهای مناسب در تمام ساحتهای برنامه راین و اجیتدو -2

هـا و  علمیه، مساجد، كانونهای ها، حوزه، به ویژه دانشگاهیردولتیو غ یدولتهای مشاركت بخش

    یپژوهش -یمراكز علم

نیـادین و  آموزان، در چـارچوب سـند تحـول ب   طراحی برنامه درسی و تربیتی ویژه دانش -0

 برنامه درسی ملی 

ن یـ ابـرای   ژهیـ الت ویجـاد تسـه  یكرد ای، بـارو یتـ یو ترب یآموزشـ هـای  نامهنیین آیتدو -4

 آموزان  دانش

آمـوزان از  ت دانشیت و هدای، تربییشناسابرای  انیران، معلمان و مربیمد یتوانمندساز -3

 ق :یطر

 ربطمعلمان ذی ایحرفهتخصصی و های تیالف: احراز و توسعه صالح

 ت معلمیترب یمربوط به برنامه درسهای ب: افزودن مواد و سرفصل

 مدت ضمن خدمت كوتاههای دوره راین و اجیج: تدو

و شـغلی   تحصـیلی ای آموزان و مشاورهدانشهای ژه خانوادهیوای همشاورهای ارائه برنامه -6

 كشور های ها و نیازآنها و اولویت آموزان، متناسب با استعدادها و عالیقبه دانش

مختلـف  هـای  در حـوزه « آمـوزان گروهـی دانـش  هـای  فعالیت»توسعه برای  یزیربرنامه -7

 ، فناوری، فرهنگی، هنری، اجتماعی و هدایت هدفمند آنان به مراكز تخصصی یعلمی، پژوهش

خـارج از مدرسـه    یریادگیـ متنـوع  هـای  طیمحـ هـای  تیـ توسعه فعالبرای  یزیربرنامه -6

 یها، مراكـز آموزشـ  ها، ورزشگاهها، اردوگاه، كتابخانهیو هنر یفرهنگهای سراها، كانون)پژوهش

 خاص های و نظایر آن( به منظور پرورش استعداد یتخصص

، یعلمـی، پژوهشـ  هـای  آموزی، مسـابقات و جشـنواره  دانشهای المپیاد یتوسعه برگزار -2

 و ورزشی   یفرهنگی، هنر

و فـراهم آوردن   هـا دهیـ هـا و ا آمـوزان و طـرح  مـادی و معنـوی از دانـش   های حمایت -13

 افته یت مناطق كمتر توسعه یآنان، با اولوبرای  تسهیالت و امكانات مناسب

و  ی، فنـاور ی، پژوهشـ یآموزان بـا مراكـز علمـ   ارتباط هدفمند دانشبرای  یزیربرنامه -11

 از آنان  یو معنو یت مادیحمابرای  یتردولیو جلب مشاركت بخش غ یدیتول
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   :وزارت آموزش و پرورش موظف است -6ماده

از این مصوبه را، ظرف مدت شش ماه پـس از ابـالغ،   یمورد نهای نامهنییها و آاساسنامه -1

 عالی آموزش و پرورش ارائه كند  رایه و به شویته

ج بـه  یهـا و نتـا  افتهیاس بازخوردها، به عمل آورد و بر اس یابین مصوبه، ارزشیا رایاز اج -2

 دست آمده، نسبت به روزآمدسازی آن اقدام كند 

عـالی آمـوزش و پـرورش ارائـه      رایها را دو سال یک بار به شوتیگزارش پیشرفت فعال -0

 دهد 

ربـط  حمایت و پشـتیبانی از آنهـا، بـا مراجـع ذی    برای  آموزان،ضمن رصد مستمر دانش -4

 هماهنگی به عمل آورد 

 نظارت كالن -7ماده

 عالی آموزش و پرورش است  رایاین مصوبه به عهده شو راینظارت كالن بر حسن اج 

 منابع   – 8ماده 

ایـن مصـوبه از محـل منـابع در اختیـار وزارت آمـوزش و        رایاجبرای  منابع مالی مورد نیاز

ع در اعتبـارات  بینـی منـاب  بار مالی جدید، پس از پـیش  رایپرورش تأمین خواهد شد و موارد دا

 سنواتی وزارت آموزش و پرورش، قابل اجرا خواهد بود 

♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦ 
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 اول متوسطه دوره پایانی ارزشیابی و نوع وجدول مواد درسی هاآیین نامه
 20/7/7026تاریخ  ـ 83730/723ـ شماره ابالغ  2/72/7020تاریخ  227مصوب جلسه 

 :دارد عالی آموزش و پرورش مقرر میرایشو

 733آیین نامه ارزشیابی تحصیلی و تربیتـی دوره راهنمـایی تحصـیلی مصـوب جلسـه       -1

 یسـال میوه نـ یشـ دور)آمـوزش از راه یلیتحصـ  ییراهنما دوره یآموزشنامهنیو آی 26/4/66تاری  

، بـه ترتیـب، بـه دوره اول متوسـطه     26/6/1067  یتار یعالرایشو 763( مصوب جلسهیواحد

 1شود تعمیم داده  (23-26مدت یک سال تحصیلی) برای  ،راه دور روزانه و آموزش از

هـای  نامـه مـاه، آیـین   0وزارت آموزش و پرورش موظف است حداكثر ظرف مدت  تبصره :

عالی آمـوزش و پـرورش    رایبررسی و تصویب به دبیرخانه شوبرای  مورد نیاز این دوره را تهیه و

 ارائه دهد   

دوره اول متوسـطه، موضـوع مصـوبات     یس هفتگـ یتـدر و سـاعات   یجدول مواد درسـ  -2

عالی آموزش و پرورش و جـدول   رایشو 12/0/20تاری  626و 20/2/1022  یتار 663جلسات 

  یتـار  263 - 12/6/22تـاری    260دوره مذكور، موضوع مصوبات جلسات  یانیپا یابینوع ارزش

هـا و مقـررات   اساسـنامه  ونیسیكم 26/13/20تاری   011و  12/3/20  یتار 17/2/1022-033

( كماكان در دوره اول متوسـطه مـدارس   26-27و  23-26، به مدت دو سال تحصیلی) یلیتحص

 شود  آزاد و آموزش از راه دور اجراروزانه، بزرگساالن، داوطلبان

♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦

                                                                                                                                              
تـاری    63177/123بـه شـماره ابـالغ     14/6/1026كمیسیون معین شـورای عـالی تـاری      14به استناد مصوبه جلسه  1

 ( موافقت شد 26-27برای مدت یكسال تحصیلی ) با تمدید بند یک فوق 12/2/26
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 عالی آموزش و پرورش رایبه كمیسیون معین شو  مقرراتواگذاری اختیار تصویب برخی از
 73/2/7026تاریخ  ـ 83080/723ـ شماره ابالغ  2/72/7020تاریخ  227ب جلسه مصو

پـرورش، اجـازه داده   واز وزارت آموزشیب مقررات مورد نیو تصو یع در بررسیمنظور تسربه

عالی آموزش و پرورش، با دعوت از مـدیر و   رایشو نیون معیسیر در كمیزهای شود موضوعیم

ب شـود  مصـوبات ایـن كمیسـیون بـه      یو تصـو  یربط، بررسذیهای ندو نفر از اعضای كمیسیو

رسد، چنانچه ظرف مدت دو هفتـه نظـر مخـالفی ارائـه و مطـرح      عالی می رایاطالع اعضای شو

ركل شورا، ابالغ و در غیـر  ینگردید، پس از تایید وزیر آموزش و پرورش، مصوبه تلقی و توسط دب

 شود كور بررسی میاین صورت، موضوع مجدداً در كمیسیون مذ

آمـوزش از   -)بزرگسـاالن  یواحـد  یمسـال یوه نینامه آموزشی دوره دوم متوسطه شنییآ -1

 دور(  راه

  ید آموزشیبا ساختار جد یلیتحصهای دورههای ق كارنامهینامه تطبنییآ -2

   پیشرفت تحصیلی و تربیتی دوره اول متوسطه یابینامه ارزشنییآ -0

 دوره اول متوسطه) روزانه/ آموزش از راه دور( یوزشنامه آمآیین -4

 ویژههای آموزان با نیازخاص دانش ایحرفهنامه آموزشی دوره اول متوسطه پیشآیین -3

 ویژههای آموزان با نیازخاص دانش ایحرفهنامه آموزشی دوره دوم متوسطه آیین -6

 متوسطه الت دورهیان تحصیپاهای نامهیاصالح نمونه گواه -7

  یالت آموزشیثارگران از تسهیاصالح ضوابط استفاده ا -6

ه یـ آموزان انتقال یافته ) از یک منطقه به منطقه دیگر( پادانش ینحوه ارائه درس انتخاب -2

 ازدهمی

♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦
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 آموزش و پرورش عالی رایتاریخچه تشكیل شو
هجری قمری، در زمان صدارت میرزا  1013هجری شمسی، مطابق با شوال  1273در سال 

السـلطنه ) مؤسـس مدرسـه علمیـه(     الدوله و به اهتمام میرزا محمودخان احتشـام نیخان امیعل

چند از فضال و دانشـمندان عضـویت    یر علوم و تنین انجمن وزیس شد  در ایانجمن معارف تأس

و چند كتاب درسی به روش  س و اداره تعدادی مدرسه شدیداشتند  انجمن مذكور موفق به تأس

ز یـ ان گـذارد و روزنامـه معـارف را ن   یرا بن ین، كتابخانه ملیف نمود  عالوه بر این وتألیجدید تدو

 ر كرد یدا

معارف، مشتمل  یعالرایس شویقانون تأس یهجری شمس 1033ستم اسفند ماه سال یدر ب

ب یبـا تصـو   یمسـ هجـری ش  1016د و در سال یرس یمل رایب مجلس شویماده به تصو 13بر 

 یعـال رایافت و به تبع آن شویر نام ییتغ «وزارت فرهنگ » ران، وزارت معارف به یفرهنگستان ا

معـارف،   یعـال رایجا كـه قـانون شـو   دا كرد  از آنیر نام پییفرهنگ تغ یعالرایمعارف هم به شو

ل یك، قـانون تشـ  1001مـاه سـال   ید16  یكشـور نبـود، در تـار    یفرهنگـ هـای  ازین یپاسخگو

 یملـ  راین سـنا و شـو  یب مجلسـ یتبصره به تصو 13ماده و  12فرهنگ مشتمل بر  یعالرایشو

 د یرس

فرهنـگ و  هـای  ک وزارت فرهنـگ بـه وزارتخانـه   یب قانون تفكیپس از تصو 1040در سال 

قـانون   3آموزش و پـرورش براسـاس مـاده     یعالرایهنر، آموزش و پرورش و سازمان اوقاف؛ شو

ل یقـانون تشـك   1043ورماه سـال  یت آموزش و پرورش تشـكیل شـد و در شـهر   مذكور، در وزار

ن یون مجلسـ یسـ یب كمیتبصـره از تصـو   3مـاده و   2آموزش و پرورش مشتمل بـر   یعالرایشو

د و جلسـات  یـ ل گردیآموزش و پرورش، تشك یعالراین جلسه شویاول 1047گذشت و در سال 

، جلسات شورا تشكیل نشد كـه  6/7/1036  یرتا تا 1033افت  از سال یادامه  1033آن تا سال 

 پرورش خواند وآموزش یعالرایتوان این دوره را دورۀ فترت شومی

، لـزوم  یمقـدمات هـای  یران و براسـاس مطالعـات و بررسـ   یـ ا یانقالب اسالم یروزیپس از پ

 یعــالرایل شــویحــه قــانون تشــكین منظــور الیبــه همــ ن شــورا احســاس شــد ویــت ایــفعال

انقـالب   رایشـو »ب بـه  یتصـو بـرای   ه ویـ پـرورش، ته وپرورش، از طرف وزارت آمـوزش وآموزش

بـه   1036تبصـره، در بهمـن مـاه سـال      4مـاده و   13حـه در  ین الیم شد  ایتقد« رانیا یاسالم

پرورش ابالغ شد  پـس از آن، قـانون   واجرا به وزارت آموزشبرای  د ویمذكور رس رایب شویتصو

 رایدر مجلـس شـو   22/7/1061و 23/2/1063هـای   یلـه در تـار  دو مرح یمذكور، طـ  رایشو
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عـالی  رایجایگاه و نقش شو یارتقابرای  ن مرحله،یقرار گرفت كه در آخر ی، مورد بازنگریاسالم

ن اصـالحات،  یـ ن ایتـر در قانون شورا بـه عمـل آمـد  عمـده     یند تعلیم و تربیت، اصالحاترایدر ف

ر یـ آن ز یت سـازمان ادار یب اعضا و فعالیا اصالح تركس شوریس جمهور به عنوان رئین رئییتع

ن شـورا بـه عنـوان یـک نهـاد فرادسـتگاهی،       یـ الت مستقل است تا اینظر شورا، با بودجه و تشك

 آن، نظارت داشته باشد  رایب كند و بر حسن اجیمقررات موردنیاز را تصو

عــالی  یراالزم بــه یــادآوری اســت كــه عــالوه بــر وظــایف مصــرح در قــانون تشــكیل شــو 

پـرورش )مصـوب   وز سـند تحـول بنیـادین آمـوزش    یـ پـرورش، در برخـی از قـوانین و ن   وآموزش

 در نظر گرفته شده است ن شورا یابرای  ( وظایفییانقالب فرهنگ یعالرایشو

♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦
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 وپرورشآموزش یعالرایل شویقانون تشك

قانون  ران ویا یسالمشورای انقالب ا 73/2/7002و  27/77/7008مصوب جلسات تاریخ 

ك ماده به آن یالحاق  وپرورش وآموزش یعالل شوراییاز قانون تشك یاصالح مواد

 مجلس شورای اسالمی 22/7/7087تاریخ  آن و اصالحیه 20/2/7060مصوب 

 مقدمه

كـه   یو نظر به رسالت یاسالم یدر راه استقرار نظام جمهور ینظر به ضرورت انقالب فرهنگ

 یجامعه دارد و نظـر بـه لـزوم برقـرار     یو بهساز ییكشور در راه رشد و خودكفاپرورش وآموزش

ن یو تـأم  ینیاعتقادات د یبر مبنا یتیتوسعه علوم و فنون و اصالحات ترببرای  یماتیضوابط تعل

نظـران در امـر   ان و صـاحب یـ ان، مربیفرهنگ یو بنا به ضرورت مشاركت عموم یاستقالل و آزاد

  گرددیل مین قانون تشكیپرورش بر اساس اوآموزش یعالرایشو ،ت كشوریم و تربیتعل

 و یف آمـوزش عمـوم  یدر حوزه وظـا  یگذاراستیس مرجع ،پرورشوآموزش یعالرایشو -1ماده

مقـررات موضـوعه اسـت و     ن ویقـوان  نظـام و  یكلـ های استیدر چارچوب سمتوسطه 

پـرورش  وآمـوزش  یعـال رایر نظر شویالت مستقل زیآن با بودجه و تشك یسازمان ادار

متناسـب   ،یخـدمات  و یپژوهش، یعلم یبانیرخانه شورا پشتیفه دبیوظ  كندیت میفعال

توسـعه ارتباطـات بـا     مصـوبات و  رایت شورا، نظارت بر حسـن اجـ  یمسئول ف ویبا وظا

ت دولـت بـه   ئیتوسط ه م ویشورا تنظ ینامه داخلنییباشد كه در آیان و مردم میمجر

 د سریب میتصو

 ریـ وز ،یاب ویـ در غ وجمهـور اسـت   پـرورش بـا رئـیس   وآمـوزش  یعـال رایاست شـو یر -2ماده

 ن اعضـا یشورا از ب رئیسب ینا  است جلسه را بر عهده خواهد داشتیپرورش روآموزش

 . شودین مییمدت دو سال تعبرای 

ف یـ رده هـم ركل خواهـد بـود كـ   یدب رایدا ،پرورشوآموزش یعالرایشو یسازمان ادار -3ماده

 یعـال رایموافقـت شـو   بـا  پـرورش و ور آمـوزش یـ شـنهاد وز یر بـوده و بـه پ  یـ معاون وز

و  سـازمان  داشـت   ز خواهدیشورا را ن یریشود و سمت دبیپرورش منصوب موآموزش

  شورا منظور خواهد شد ینامه داخلنییآ رد ف آنیوظا
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ــاده  ــچ یهــ -4م ــا و یو پرورشــ یک از مقــررات آموزشــی ــالرایف شــویظــاكشــور كــه ب  یع

  افتیت نخواهد یب در شورا رسمیقبل از تصو ،پرورش مربوط استوآموزش

 مؤسسـات بـرای   شورا یارات قانونیاخت حدود وپرورش درآموزش یعالرایمصوبات شو - 5ماده 

ه بـ ركـل  یتوسـط دب  ،شـورا  رئـیس  تأییـد  از ن مصوبات پسیا االجراست  ربط الزمیذ

  اهد شدابالغ خو ،مربوط مؤسسات

 : ر استیشرح ز به ارات شورایف و اختیوظا - 6ماده 

ت یران با رعایا یاسالم یجمهور پرورشووزارت آموزش یآموزش یمش ن خطییتع -1

 ؛ضوعه كشورمون یقوان

ارائه به  جهت ،پرورشوآموزش وزارت یآموزش نظام و ها هدف بیتصو و یبررس -2

 ؛یاسالم رایمجلس شو

كشور كه در  یه مؤسسات آموزشیكل یتیو ترب یدرسهای ب برنامهیو تصو یبررس -0

 ؛پروش قرار داردوحوزه وزارت آموزش

قبل از طرح در مجلس ، پرورشومربوط به آموزش یح قانونیها و لوا طرح یبررس -4

 ؛یاسالم رایشو

 ؛مصوب شوراهای با برنامه یدرسهای انطباق مطالب كتاب تأیید -3

 ؛دیجد یماتینوع مؤسسه تعل ب اساسنامه هریو تصو یبررس - 6

 ؛مدارس یو انضباط یرایب مقررات اجیو تصو یبررس -7

 ؛ها و مقررات امتحانات مدارسنامهنییب آیتصو - 6

 ؛پرورشووزارت آموزش ینظام آموزش یابیب ضوابط ارزشیو تصو یبررس -2

های صادره از مدارس كشور یلیك تحصمدار یابیو ارزش یدگینامه رسنییب آیتصو -13

 ؛ان دوره متوسطهیتا پا یخارج

ت و استخدام یو ترب ینش تخصصیگزبرای  ب مقررات و اصول الزمیو تصو یبررس -11

نش در كل یگز یضوابط عموم تیبا رعا یلیاجات در مراحل تحصیتبه تناسب اح ،معلمان

 ؛كشور

بر اساس  ،یلیمختلف تحصهای ل و رشتهتوسعه در مراحهای ب طرحیو تصو یبررس -12

 ر؛ه به امكانات كشوو با توّج یانسان یرویاجات نیاحت

ج و مشاركت مردم در امر یبسبرای  ،الزمهای ب طرحیو تصو یه و بررسیته -10

 ؛پرورشوآموزش

 ط؛نامه مربونییب آینشان و مدال و تصو یشنهاد اعطایپ -14
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 ایمنطقههای مربوط به شوراهای نامه نییآ و یعالرایوش ینامه داخلنییب آیتصو -13

  مدارسهای و شورا یمحل یفرهنگهای پرورش و شوراوآموزش

 :ل باشندیذط رایش راید دایپرورش باوآموزش یعالرایشو یاعضا -7ماده 

  دنشـ داشـته با  یبه احكام اسـالم  یه بوده و التزام عملیت فقیمسلمان و معتقد به وال -1

نظـران آنـان اسـتفاده    كشـور از صـاحب   یرسـم هـای  تیـ در مسائل خاص مربوط به اقل)

  (شودیم

 د سال داشته باشنیحداقل س -2

باشند  یا فنی یا ادبی یا علمی یمعارف اسالمهای از رشته یكیدر  یمدارج عال رایدا -0

 رایت آشنا و دایم و تربیرت بوده و با مسائل تعلیتجربه و بص رایها دانهین زمیو در ا

 .الزم باشند یو اجتماع یاسینش سیب

 د باشن یلت اخالقیحُسن شهرت فض رایدا -4

 :اندپرورش بر دو قسموآموزش یعال رایشو یاعضا -8ماده 

 .شوندین و منصوب مییمدت چهار سال تعبرای  وسته كهیو پ یرسم یاعضا -الف

انتخاب  دیتجد  شوندیطرف شورا انتخاب مسال از  مدت دوبرای  وابسته كه یاعضا -ب

  ها بالمانع استآن

 :ر خواهد بودینفر به شرح ز 22وسته یا پی یرسم یتعداد اعضا -9ماده 

 ؛جمهور رئیس -1

 ؛پرورشور آموزشیوز -2

 ؛نده خابتیبه عنوان نما یمعاون آموزش یاب ویدر غ و یفناور قات ویتحق ،ر علومیوز -0

 ؛نده خابتین به عنوان نمایمعاون از یكی یاب ویدر غ و یرشاد اسالما ر فرهنگ ویوز -4

به عنوان  یمعاون آموزش یاب ویدر غ و یر بهداشت، درمان و آموزش پزشكیوز -3

 ؛نده خابتینما

 خابت؛نده ین به عنوان نمایمعاون از یكی یاب ویدر غ و یر جهاد كشاورزیوز -6

 ؛تنده خابین به عنوان نمایمعاون از یكی یاب ویدر غ ع و معادن ویصنا ریوز -7

 یاب ویدر غ كشور و یزیربرنامه ت ویریسازمان مد رئیس جمهور و رئیسمعاون  -6

 ؛نده خابتین به عنوان نمایمعاون از یكی

 ؛پرورشوآموزش یعالرایركل شویدب -2

ه یلمحوزه ع یعالرایت به انتخاب شویم و تربیآشنا به مسائل تعل مجتهد ک نفری -13

 ؛قم

 ؛كشور ایحرفه و یسازمان آموزش فن رئیس -11
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 و یمهندس و یفن ،هیعلوم پاهای ک از رشتهی نظر در هرسه نفر مطلع و صاحب -12

ک نفر از آنان از یكشور )حداقل های فرهنگستان یرؤسا رایبه انتخاب شو ،یعلوم انسان

 ؛(ن زنان انتخاب شودیب

 ها درپژوهشگاه ها ودانشگاه یتخصصهای گروه یلمت عئیه یسه نفر از اعضا -10

به انتخاب مشترك  ،یتیترب یروانشناس و یدرس یزیربرنامه ،یت آموزشیریمدهای رشته

ن زنان یک نفر از آنان از بی)حداقل  یفناور قات ویتحق علوم، وپرورش وآموزش رایوز

 ؛(انتخاب شود

های ک از دورهی ران مدارس از هریا مدین ندگان معلماینظر از نماسه نفر صاحب -14

ن یب ک نفر از آنان ازیپرورش )حداقل ومعاونان وزارت آموزش رایبه انتخاب شو ،یلیتحص

 ؛(زنان انتخاب شود

 ؛پرورشووزارت آموزش تیترب م ویپژوهشكده تعل رئیس -13

  هال استانران كیبه انتخاب مد ،هاپرورش استانوران كل آموزشیاز مد یكی -16

بـه انتخـاب    ،یاسـالم  رایقات مجلس شویتحق ون آموزش ویسیكم ینفر از اعضا دو - 1تبصره 

پـرورش  وآمـوزش  یعـال رایبه عنوان ناظر در جلسات شو ،ب مجلسیتصو ون ویسیكم

 .شركت خواهند كرد

در زمـان   ،عضـو شـورا هسـتند    حسـب سـمت،   بـر  و یكه حسب رشته شغل یافراد - 2تبصره

  سمت مورد نظر اشتغال داشته باشند و ید در رشته شغلیات بیعضو

شـوند و حـق   یلسات شورا دعـوت مـ  جشركت در برای  وابسته در موارد لزوم یاعضا - 11ماده 

 ت خواهند داش یریگرایشركت در مذاكرات را بدون مشاركت در 

را عرضـه  ای هت و خدمات ارزنـد راشورا نظر ت خود دیوابسته كه در دوره عضو یاعضا - تبصره

  وسته حق تقدم خواهند داشتیپ ید انتخاب اعضایدر تجد ،كرده باشند

 .شوندیجمهور منصوب م رئیسپرورش با حكم وآموزش یعالرایشو یاعضا - 11ماده 

ب انتخـاب  یـ ترت ،از اعضـا  کی ت هریان مدت عضویبعد از پا ،موظف است شورا رئیس -12ماده 

ت هـر فـرد،   یان دوره عضویقبل از پا ک ماهیكه حداكثر  ینحوه ب ،ن او را بدهدیجانش

 .ن شده باشدییتع ن اویجانش

انتخـاب   ،پـرورش وآمـوزش  یعـال رایشـو  یک از اعضـا یا فوت هر یدر صورت استعفا  -13ماده 

 .عمل خواهد آمدن قانون بهیب مقرر در این به ترتیجانش

ل یتشـك  یهـای نویسـ یكم، ف خودیوظا تواند در حدودیوپرورش مآموزش یعالرایشو -14ماده

ران و آموزگـاران انتخـاب   یـ ن اسـتادان و متخصصـان و دب  یها را از بـ آن یضااع دهد و
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 ،هـا ونیسـ یكم یالزحمـه اعضـا  حـق ن زایـ ف و نحوه و مدت كار و میوظا د  حدودینما

 .گرددین مییتع ،دیخواهد رس ب شورایكه به تصو اینامهنییبرطبق آ

نهـایی   بیوسوم اعضا و تصـو با موافقت د ،یحه قانونین الیا ر درییا تغیاصالح  هرگونه -15ماده 

 . ر استیپذامكان ،یاسالم رایمجلس شو

 . است یملغ رین مغایه قوانیكل ،ن قانونیب ای  تصویتار از -16ماده 

 پرورشوآموزش یعالرایف شویر وظایسا

ز به ین یگریف دیپرورش، وظاووزشآم یعالرایل شویف مصرح در قانون تشكیعالوه بر وظا

ن یادیـ هـا مربـوط بـه سـند تحـول بن     ن آنیتـر ن شـورا گذاشـته شـده اسـت كـه مهـم      یعهده ا

 ف عبارت است از:ین وظایباشد  ایپرورش موآموزش

 رایوپرورش)مصوب شـو ن آموزشیادیبه استناد بخش دوم از فصل هشتم سند تحول بن -1

، «پـرورش وی تحـول بنیـادین آمـوزش   رایو نظام اج یزیربرنامه»( با عنوان یانقالب فرهنگ یعال

 پرورش، وظایف زیر را بر عهده دارد:وعالی آموزشرایشو

 یرایاجهای استیو ابالغ س بی، تصویبررس -

 ساز و كار تحقق اهداف سند تحول یطراح -

 سند رایمربوط به اجهای ندرایاصالح ساختارها و ف -

 م سند تحولیترمو  یبه روز آور -

 هاها و برنامهاستیو انسجام در س یهماهنگ -

 یتحول راهبردهای برنامه راینظارت بر حسن اج -

پرورش به وعملكرد وزارت آموزش یچگونگ وسند  رایشرفت اجیارائه گزارش ساالنه پ -

 یانقالب فرهنگ یعالرایشو

ن منابع یت معلم و تأمی؛ تربیامه درس)برن سند یاصلهای رنظامیب زیتصو و یبررس -

؛ یفناور زات وین فضا، تجهیتأم؛ یص منابع مالین و تخصیت؛ تأمیریو مد ی؛ راهبریانسان

 (یابیپژوهش و ارزش

ر آمـوزش و  یـ شـنهاد وز یپـرورش اسـتان، بـا پ   وآموزش رایب انحالل شویو تصو یبررس -2

هـا و منـاطق   هـا، شهرسـتان  ش در اسـتان پروروآموزشهای ل شورایقانون تشك 23پرورش )ماده

 (یاسالم رایمجلس شو 1072كشور، مصوب سال 

حسـب مـورد مشـابه     ،پـرورش منـاطق  وآمـوزش  رایب شویف و تركیب شرح وظایتصو -0

هـا و  شهرسـتان  هـا، پرورش در استانوآموزشهای ل شورایقانون تشك 2شهرستان )ماده  رایشو

 (یاسالم رایشو مجلس 1072مصوب سال  ،مناطق كشور
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  یتـار  422مصـوب جلسـه    ،یدبسـتان شیب مسائل مربوط به آموزش پـ یو تصو یبررس -4

 یانقالب فرهنگ یعالرایشو 16/4/77

 (یرینخست وز 11/0/66 ه/ 4646/274)نامه شمارهالزحمه امتحانات ب حقیتصو -3

 یرایـ ه اجنامـ نیـی )آ یس مدارس نمونه دولتیجهت تأس ،ین مناطق محروم آموزشییتع -6

 (1066قانون بودجه سال  6تبصره  2بند 

هـا  آن یلین ارزش تحصـ یـی و تع یآموزسوادهای دوره یدرسهای ب مدت و برنامهیتصو -7

 ران(یت وزئیمصوب ه یآموزاساسنامه نهضت سواد یراینامه اجنییآ 13)ماده 

)مصوب جلسـه   یلیتحص ییم در خصوص آموزش از راه دور در دوره راهنمایاتخاذ تصم -6

 (یانقالب فرهنگ یعالرایشو 13/12/1060  یتار 307

 ینامـه امتحانـات مراكـز آموزشـ    نیـی و آ یپرورشـ و  یب مقررات آموزشـ یو تصو یبررس -2

مصـوب   ،درخشـان هـای  پرورش استعداد یاساسنامه سازمان مل 7از ماده  6سمپاد )موضوع بند 

 ران(یت وزئیه 22/0/67جلسه 

♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦
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یداخل نامهآیین  

 پرورشوآموزش یعالرایشو
 هیئت وزیران 0/72/7087تاریخ  ه28770 /ت08780شماره  تصویبنامهموضوع 

بـا حضـور    وپـرورش و ر آموزشیوز یاب ویدر غ جمهور واست رئیسیجلسات شورا به ر -1ماده

رأی  ،ب هر موضوعیتصوبرای  ابد وییت میشورا رسم یرسم ینفر از اعضا 13حداقل 

 .است ینفر از اعضا ضرور 12موافق حداقل 

ب رئـیس شـورا كـه از    ینا ،پرورشور آموزشیوز جمهور ودر صورت عدم حضور رئیس -تبصره 

 . جلسه را اداره خواهد كرد ،شودین مییمدت دو سال تعبرای  ن اعضایب

ر یـ ا دفتـر وز یـ جمهـور  بـار در محـل دفتـر رئـیس    کیـ جلسـات شـورا هـر دو هفتـه      -2ماده

ل یتشـك  شـود، یركـل شـورا انجـام مـ    یكه توسط دب یبا دعوت كتب پرورش ووآموزش

 .گرددیم

حداقل  یتقاضا ای پرورش وور آموزشیوز ص رئیس جمهور،یجلسه فوق العاده با تشخ -تبصره 

 . ل خواهد شدینفر از اعضا تشك 6

 امكـان  ،ل موجـه یـ دل كـه بـه   یدر موارد ابند ویاعضا موظفند در تمام جلسات حضور  - 3ماده

ساعت قبل از موعد جلسه بـه اطـالع    46موضوع را حداقل ، حضور در جلسه را ندارند

 . رخانه شورا برسانندیدب

ر یـ ا وزیـ س جمهـور  یئـ ر یرنـد كـه از سـو   یگیدر دستور كار شورا قرار مـ  یموضوعات - 4ماده

طـرح   یاعضا متقاضنفر از  6ا حداقل ی رخانه شورا ارجاع شوند ویپرورش به دبوآموزش

 . آن در شورا باشند

ر یــا وزیــرئــیس جمهــور  یبــا همــاهنگ ر شــورا ویــدســتور هــر جلســه توســط دب -1تبصــره

 . رسدینامه به اطالع اعضا مبه همراه دعوت م ویتنظ ،پرورشوآموزش

كـه در   یه موضـوعات یـ پـرورش در خصـوص كل  ووزارت آمـوزش  یاخذ نظر كارشناس - 2تبصره

  است یالزام ،ردیگیوپرورش قرار مآموزش یعالایردستور كار شو

 نفر از اعضا )دو نفر به عنوان موافـق و دو  4حداكثر  ،در زمان طرح موضوعات در شورا - 5ماده

 ونیسـ یسپس رئیس كم ند وینمایل خود را ارائه میدال نفر به عنوان مخالف( نظرات و
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پس از آن موضـوع   ند وینمایم ابراز را خود نظرات زین دهنده شنهادیپ مرجع مربوط و

 . شودیگذاشته مرأی  به

  ادامه بحث امكان خواهد داشت ،ص رئیس جلسهیت موضوع با تشخیبر حسب اهم -تبصره

 ربـط و یافـراد ذ  ،متناسب بـا موضـوع   توانندیوپرورش مر آموزشیا وزیرئیس جمهور  - 6ماده

ن افراد در مباحث حد یمشاركت ا  ندین نماییشركت در جلسات تعبرای  نظر راصاحب

 . خواهد بودرأی  ها بدون حقحضور آن شود ویمنظور نم 3نصاب موضوع ماده 

 یعـال رایل شویراجع به تشك یحه قانونیقانون اصالح ال 0ت ماده یركل شورا با رعایدب - 7ماده

 .شودیبا حكم رئیس جمهور منصوب م ن وییتع 1061مصوب ، پرورشوآموزش

 : ل استیركل شورا به شرح ذیارات دبیاخت ف ویوظا - 8ماده

 ؛دعوت از اعضا م دستور كار جلسات ویتنظ -1

 ؛یعالرایابالغ مصوبات شو -2

 ؛یمال و یرایاج ،یاعم از ادار، رخانهیاداره اموردب -0

 ؛آنهای ونیسیكم و یعالرایاز شویموردنهای ه گزارشیته -4

 ؛بودجههای نامه مبادله موافقت و یمال ،یرایاج ،یادار ،یپژوهشهای انعقاد قرارداد -3

مقررات  ن ویپاداش به كاركنان بر اساس قوان یاعطا ارتقا و عزل، نصب، استخدام، -6

 ؛ضوعهمو

  یعالرایشو یر امور محوله از سویانجام سا -7

 از مصـوبات و  یموظـف بـه اطـالع رسـان     خواهد بـود و  یعالرایشو یسخنگو ،ركلیدب -9ماده

  آن خواهد بودهای ونیسیكم و یعالرایمباحث شو

ر را بـر عهـده خواهـد    یـ ف زیوظا شود ویركل اداره میرنظر دبیز یعالرایرخانه شویدب -11ماده

 :داشت

 ؛ركلیف دبیموضوع وظاهای یانجام كارشناس -1

 ینگهدار م ویتنظ مربوط وهای ونیسیكم شورا و جلسات یبرگزار و برنامه میتنظ -2

 ؛مدارك مربوط ر اسناد ویسا ها وونیسیكم شورا و رایجلسات آصورت

مات یان در مورد تصمیمجر به مردم و یاطالع رسانبرای  هاباط با رسانهارت -0

 ؛یعالرایشو

 و یآموزش ،یپژوهش؛ یواصله از مراكز علمهای شنهادیپ ها وطرح یبررس -4

 ؛ج به شورایانعكاس نتا نظران وصاحب
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مصـوبات   رایبـر حسـن اجـ    یمربـوط بـه نظـارت كلـ    هـای  س طـرح یش نـو یه پیته -3

 ؛جهت ارائه به شورا ،یعالرایشو

، یعالرایشو یتاخدم و یرفاه ،یبانیپشتهای تینجام امور مربوط به فعالا -6

 ؛رخانهیكاركنان دب و یتخصصهای گروه ها،ونیسیكم

 .گرددیركل ارجاع میحدوده قانون توسط دبكه در م یر اموریانجام سا -7

 ت ویریب سـازمان مـد  یركـل بـه تصـو   یشـنهاد دب یرخانـه بـا پ  یدب یالتیساختار تشـك  -تبصره 

 . رسدیكشور م یزیربرنامه

ن ینسـبت بـه تـأم    ،یعالرایرخانه شویپرورش در صورت درخواست دبووزارت آموزش -11ماده 

هـای  كـادر  ت اقدام خواهـد كـرد و  یا مأموری ل واز به صورت انتقایموردن یانسان یروین

  باشندیمعلمان م یبندمشمول طبقه ،شوندیرخانه مأمور میكه به دب یآموزش

♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦
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 پرورشوعالی آموزشرایشو هاینامه كمیسیونآیین
 27/8/7022 تاریخ 888 جلسه مصوب 

 ( 888 و 887 در جلسات )بررسی شده

اسـالمی و   رایپرورش، مصوب مجلس شووعالی آموزشرایقانون شو 14مادهبه استناد  -1ماده 

عـالی انقـالب فرهنگـی و بـه منظـور      رایتحول بنیادین، مصوب شـو  فصل هشتم سند

هـای  ونیسـ یالزم، كمهای یند بررسی و تصویب مصوبات و انجام كارشناسرایارتقای ف

پـرورش،  وعـالی آمـوزش  رایی شـو عالی به شرح زیر در سـازمان ادار رایوابسته به شو

 ل خواهد شد:یتشك
 تحول بنیادین یون راهبریسیكم -1

 ون منابع انسانییسیكم - 2

 و تربیتی یون برنامه درسیسیكم - 0

 پرورشوآموزش یكیزیمنابع ف ون اقتصاد ویسیكم -4

 یلیها و مقررات تحصون اساسنامهیسیكم -3

 یت آموزشیریون مدیسیكم -6

 عالیراین شویعون میسیكم -7

 ون خاصیسیكم -6

بـا   یكـار هـای  تـه یو كم یتخصصـ های تواند درصورت لزوم، كارگروهیركل شورا میدب -تبصره

 یتر و كارشناسـ قیدق یبررسبرای  نظران مجربكارشناسان متخصص و صاحب حضور

 ل دهد یها، تشكموضوع

 هاونیسیكم یب اعضایف وتركیوظا -2ماده

 بری تحول بنیادینكمیسیون راه -1-2

 :شرح وظایف -الف

نظام  یتیو ترب ی، اجتماعی، فرهنگیعلمهای استیها و سیخط مش یبررس -1

 پرورشوآموزش

سند تحول های كالن، عملیاتی و راهكارهای پایش مستمر و راهبری تحقق هدف -2

 آنهای رنظامیپرورش و زوبنیادین نظام آموزش
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 یت اسالمیم و تربیبر فلسفه تعل یو بازتولید اسناد تحولی مبتن به روزآوری، ترمیم -0

ش مشاركت مردم، نهادها و یت و افزایفیك یارتقاهای استیها و سیخط مش یبررس -4

 تیم و تربیند تعلرایم و موخر در فیاركان سه

 توسعه )میان مدت و بلند مدت(های ها و برنامهها، طرحبررسی خط مشی -3

 پرورشوآموزش

 پرورشوارزشیابی نظام آموزشهای ضوابط و استاندارد ها،مشیبررسی خط -6

مختلف تحصیلی، براساس احتیاجات های توسعه در مراحل و رشتههای بررسی طرح -7

 كشورهای ازینیروی انسانی و با توجه به امكانات و ن

 نیادیر سند تحول بنب یزیرنظام پژوهش و ارزشیابی مبتنهای بررسی برنامه -6

پرورش در مبادالت وها و تعهدات وزارت آموزشها، طرحها، سیاستبررسی خط مشی -2

 المللیعلمی و بینهای و همكاری

 و شهرستان استان،های شوراهای نامهنییآ و قانون یاصالحهای شنهادیپ یبررس -13

 مدارسهای شورا و یمحل و یفرهنگهای شورا و پرورشوآموزش مناطق

 استان پرورشوآموزشهای شورا انحالل شنهادیپ یبررس -11

و  هاطرح رایپرورش در اجوبررسی گزارش پیشرفت و عملكرد وزارت آموزش -12

 تحولیهای برنامه

پرورش، قبل از طرح در مجلس وها و لوایح قانونی مربوط به آموزشبررسی طرح -10

 1 ایر مراجع قانونیاسالمی، دولت و س رایشو

 پژوهشی مرتبط با وظایف كمیسیونهای بررسی و پیشنهاد نیاز -14

پرورش تعیین وعالی آموزشرایهایی كه از طرف دبیركل یا شوبررسی موضوع -13

 شود می

 تركیب اعضا: -ب

 عالی و در غیاب وی معاون دبیركلرایدبیركل شو -1

 خاب شورابه انت عالیراییک نفر از اعضای شو -2

ركل و موافقت یشنهاد دبینه مدیریت استراتژیک با پینظر در زمک نفر صاحبی -0

 یعالرایشو

ركل و یشنهاد دبیپرورش با پونه اسناد تحولی آموزشینظر در زمک نفر صاحبی -4

 یعالرایموافقت شو

                                                                                                                                              
ربـط مـورد   در كمیسـیون ذی  ،قبل از طرح در این كمیسیون ها،كمیسیون مرتبط با شرح وظایف سایرها و لوایح رحط 1

 بررسی قرار خواهد گرفت 
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 عنوانبه جمهوررئیس ریزی و نظارت راهبردیكل حوزه معاونت برنامهمدیران از یكی -3

 نماینده خابت آن معاونت

 1معاون آموزش ابتدایی -6

 معاون آموزش متوسطه -7

 معاون پرورشی و فرهنگی -6

 معاون تربیت بدنی وسالمت -2

 معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی -13

 ریزی آموزشیرئیس سازمان پژوهش و برنامه -11

 و و اقتصاد یتیو ترب یمه درس، برنایمنابع انسانهای مدیران كمیسیون -14و12،10

 پرورشوآموزش یكیزیمنابع ف

 ون )دبیر(یسیمدیر كم - 13

 یكمیسیون منابع انسان -2-2

 :شرح وظایف -الف 

 انسانی منابع ارتقای و یریكارگبه جذب، ن،یتامهای راهبرد وها یمش خط یبررس -1

بر سند تحول  ی، مبتنیانن منابع انسیت معلم و تامیرنظام تربیبرنامه ز یبررس -2

 نیادیبن

های تیصالح و هایستگیشاهای استاندارد وها شاخص ضوابط، اصول، یبررس -0

 انسانی منابع ایحرفه و یاختصاص ،یعموم

 بر حاكم اصول پرورش ووآموزش یانسان منابع بندی و ارزشیابی بررسی نظام رتبه -4

 هاآن

 تهیه منابع انسانی و وریبهرههای استاندارد و هااخصش ضوابط، ،هامشی بررسی خط -3

 توسعه آنبرای  الزمهای طرح

 انسانی منابع كارگیریبه و ساماندهی انتصاب، احراز،ط رایش بررسی -6

 اسالمی، رایبه مجلس شو و لوایح مربوط به منابع انسانی قبل از ارائه هاطرح بررسی -7

 سایر مراجع قانونی و دولت

 كمیسیون وظایف با متناسب پژوهشیهای نیاز پیشنهاد و بررسی -6

پرورش تعیین وعالی آموزشرایهایی كه از طرف دبیركل یا شوبررسی موضوع -2

 شود می

                                                                                                                                              
وزارت "اسـت، منظـور    نشـده  ذكـر  یمقابل پست سـازمان  نامه كه نام دستگاه مربوط درنیین آیاهای بند ک ازی هر در 1

 است  "پرورشوآموزش
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 تركیب اعضا: -ب

 دبیركل معاون وی غیاب در عالی ورایشو دبیركل -1

 شورا انتخاب به پرورشوعالی آموزشرایشو اعضای از نفر یک -2

 شورا موافقت عالی ورایشو دبیركل پیشنهاد به ،نظرنفرصاحب دو -4و0

 خابت نماینده عنوانفناوری به و تحقیقات علوم، كل وزارت مدیران از یكی -3

 رئیس دانشگاه فرهنگیان یا یكی از معاونان وی به عنوان نماینده خابت -6

 به عنوان نماینده خابت یا یكی از معاونان وی یید رجایرئیس دانشگاه شه -7

 نماینده عنوان به آن حوزه كل مدیران از یكی یا پشتیبانی و مدیریت توسعه معاون -6

 خابت

 خابت نماینده عنوان به آن حوزه كل مدیران از ا یكیی آموزش متوسطه معاون -2

معاونان  از یكی یا ی مردمیهامشاركت توسعه و غیردولتی مدارس سازمان رئیس -13

 خابت نماینده عنوان وزه بهآن ح

 به كل آن حوزه مدیران از یكی یا آموزشی ریزی برنامه و پژوهش سازمان رئیس -11

 خابت نماینده عنوان

رئیس مركز برنامه ریزی منابع انسانی و فناوری اطالعات یا یكی از معاونین آن  -12

 حوزه به عنوان نماینده خابت

برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به یكی از مدیران كل حوزه معاونت  -10

 عنوان نماینده خابت

 یآموزشهای معاونت انتخاب به مدرسان یانفر از معلمان  یک -14

 ون )دبیر(یسیمدیر كم -13

 یتیكمیسیون برنامه درسی و ترب -3-2

 شرح وظایف : -الف

سند تحول های و راهكاركالن، عملیاتی های بررسی زیر نظام برنامه درسی و هدف -1

 نیادیبر سند تحول بن یمبتن یمل یدرسی و برنامه درسهای مرتبط با حوزه برنامه

های تحصیلی نظام آموزش و پرورش مبتنی بر ساحتهای بررسی اهداف دوره -2

 یمل یگانه تربیتی و برنامه درسشش

 مه درسی ملیتربیت و یادگیری برناهای بررسی چارچوب و راهنمای حوزه -0

 درسی و آموزشیهای و برنامه هاطرح در تربیتی-فرهنگی رویكرد بررسی -4

 تحصیلیهای ها و پایهو ساعات دروس در دوره بررسی عناوین -3

 درسی و تربیتی كلیه مؤسسات آموزشی كشورهای بررسی و تصویب برنامه -6
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)برخط( و  یمجاز یا اقتضائات فضادرسی و تربیتی متناسب بهای بررسی برنامه -7

 یكیالكترون

 آموزشی و تربیتی با راهنمای مصوب شوراهای بررسی و تایید انطباق محتوای بسته -6

 )آموزشی و تربیتی( بررسی نظام جامع ارزشیابی پیشرفت تحصیلی -2

 مرتبط با آنهای بررسی نظام راهنمایی و مشاوره و برنامه -13

 هادبستانی و مهدكودكپیش تربیتی دوره و درسیهای برنامهبررسی -11

 بزرگساالن و نهضت سوادآموزی آموزش برنامه بررسی -12

 سمپاد( -)استثنایی خاصهای آموزان با استعداددانش درسیهای برنامه بررسی -10

 یرا، قبل از ارائه به مجلس شویها و لوایح مربوط به برنامه درسطرح بررسی -14

 اسالمی، دولت و سایر مراجع قانونی

 پژوهشی متناسب با وظایف كمیسیونهای بررسی و پیشنهاد نیاز -13

پرورش تعیین وعالی آموزشرایهایی كه از طرف دبیركل یا شوبررسی موضوع -16

 شود می

 تركیب اعضا: -ب

 عالی و در غیاب وی معاون دبیركلرایدبیركل شو -1

 عالی به انتخاب شورارایویک نفر از اعضای ش -

ركل و موافقت یبه پیشنهاد دب یدرس یزیرحوزه برنامه در نظردو نفر صاحب -4و0

 عالیرایشو

 معاون آموزش ابتدایی یا یكی از مدیران كل آن حوزه به عنوان نماینده خابت -3

 معاون آموزش متوسطه یا یكی از مدیران كل آن حوزه به عنوان نماینده خابت -6

 معاون پرورشی و فرهنگی یا یكی از مدیران كل آن حوزه به عنوان نماینده خابت -7

عنوان پرورش استثنایی یا یكی از مدیران كل آن حوزه بهورئیس سازمان آموزش -6

 نماینده خابت

پژوهان جوان یا یكی از درخشان و دانشهای پرورش استعداد یرئیس مركز مل -2

 وان نماینده خابتمدیران كل آن حوزه به عن

نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری )مشاور وزیر یا مدیركل به عنوان نماینده  -13

 خابت(

های ف كتابیلأت ا مدیركل دفتری یآموزش یزیررئیس سازمان پژوهش و برنامه -11

 یو متوسطه نظر ییابتدا یدرس

 و كاردانش ایحرفهوفنی یدرسهای لیف كتابأت مدیركل دفتر -12
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 وپرورشرئیس پژوهشگاه مطالعات آموزش -10

 ربطیذهای معاونت یان مرتبط با موضوع با معرفیا مربیک نفر از معلمان ی -14

 مدیر كمیسیون)دبیر( -13

 وپرورشآموزش یكیزیمنابع فو ون اقتصاد یسیكم-4-2

 :شرح وظایف -الف

بر سند  یپرورش، مبتنوابع مالی آموزشبررسی برنامه زیرنظام تامین و تخصیص من -1

 نیادیتحول بن

 كشور ینظام آموزش یوربهرههای ها و استانداردشاخص یبررس -2

پرورش و اتخاذ تدابیر وآموزشهای ها و برنامهاقتصادی طرحهای و پیامد آخاربررسی -0

 های و اخربخشی آنیآرافزایش كابرای  الزم

وابسته به  یمدارس و مراكز آموزش یمالهای ط و استاندارها، ضوابشاخص یبررس -4

 پرورشوآموزش

ش یتنوع بخشی به منابع مالی و افزابرای  الزمهای ه طرحیها و تهیخط مش یبررس -3

 پرورشودر آموزش یر دولتیمشاركت بخش غ

 تیها در جهت گسترش عدالت آموزشی و رفع محرومها و طرحبرنامه یبررس -6

 آموزاندانش یت اقتصادیو ترب ینیتوسعه كار آفرهای ها و طرحیخط مش یبررس -7

بر سند تحول  یزیرنظام تامین فضا، تجهیزات و فناوری مبتنهای بررسی برنامه -6

 نیادیبن

 یتیو ترب یآموزشهای فضاهای و استاندارد هاشاخص راهبردها، ،هامشیخطبررسی -2

و  یتجهیزات آموزشهای ها و استانداردها، راهبردها، شاخصبررسی خط مشی -13

 یتیترب

 یتیو ترب یآموزشهای یفناورهای ها، راهبردها و استانداردبررسی خط مشی -11

 ( مدارسیزات و فناوریمنابع )فضا، تجه یساماندههای ها و برنامهطرح یبررس -12

آموزشی، های اطالعات )شبكه باطات وفناوری ارتهای ها و برنامهطرح یبررس -10

 هوشمندسازی مدارس، اینترنت و اینترانت و   (

اسالمی، دولت و سایر  رایها و لوایح مربوط قبل از ارائه به مجلس شوطرح بررسی -14

 مراجع قانونی

 كمیسیونهای پژوهشی متناسب با وظایف و ماموریتهای بررسی و پیشنهاد نیاز -13

پرورش تعیین وعالی آموزشرایطرف دبیركل یا شو هایی كه ازضوعبررسی مو -16

 شود می
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 تركیب اعضا: -ب

 عالی و در غیاب وی معاون دبیركلرایدبیركل شو -1

 شورا انتخاب به پرورشوعالی آموزشرایشو اعضای از نفر یک -2

و  عمران یندسو مه یآموزش ی، تكنولوژیفناورهای در حوزه نظرصاحب نفر سه -3و0،4

 یعالرایركل و موافقت شویشنهاد دبیبه پ یمعمار

ركل و موافقت یشنهاد دبیپرورش به پونظر در حوزه اقتصاد آموزشک نفر صاحبی -6

 یعالرایشو

عنوان جمهور بهریزی و نظارت راهبردی رئیسیكی از مدیران كل حوزه معاونت برنامه -7

 نماینده خابت آن معاونت

 ز مدیران كل مرتبط وزارت ارتباطات و فناوری اطالعاتیكی ا -6

 نماینده عنوان به آن حوزه كل مدیران از یكی یا پشتیبانی و مدیریت توسعه معاون -2

 خابت

ران كل آن یریزی منابع انسانی و فناوری اطالعات یا یكی از مدرئیس مركز برنامه -13

 عنوان نماینده خابتحوزه به

وسازی، توسعه و تجهیز مدارس كشور یا یكی از مدیران كل آن رئیس سازمان ن -11

 عنوان نماینده خابتحوزه به

 ی مردمیهاتوسعه مشاركت و یردولتیمدارس غ سازمان رئیس-12

 نیادیتحول بن یو راهبر یمنابع انسانهای ونیسیمدیران كم -14و10

 ر(یون )دبیسیمدیر كم -13

 تحصیلی مقرراتها و كمیسیون اساسنامه -5-2

 شرح وظایف : -الف

 سند تحول بنیادین وپرورش مبتنی برآموزش بررسی ضوابط و مقررات حاكم بر -1

ها و اصول حاكم بر تهیه و تدوین ضوابط و مقررات ین و بررسی خط مشیتدو -2

 آموزشی و تربیتی

 بررسی اساسنامه مدارس و مراكز آموزشی و تربیتی -0

های از قبیل آیین نامه) آموزشی و تربیتی مدارس و مراكزهای نامهبررسی آیین -4

 ی، انضباطی، پیشرفت تحصیلی، مشاوره و هدایت تحصیلی و تربیتی(رایاج

 هاو مهدكودك یش دبستانیاساسنامه و مقررات آموزش پ یبررس -3

های نامه رسیدگی و ارزشیابی مدارك تحصیلی صادره از مدارس كشوربررسی آیین -6

 المللیبین یآموزشهای و نظام خارجی
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 اعطای نشان و مدالهای نامهبررسی آیین -7

 الزحمه امتحاناتپرداخت حق نامهآیین تصویب و بررسی-6

قبل از ارائه به  ،یلیها و مقررات تحصنامهها و لوایح مربوط به آیینطرح بررسی -2

 یاسالمی، دولت و سایر مراجع قانون رایمجلس شو

 پژوهشی متناسب با وظایف كمیسیونهای بررسی و پیشنهاد نیاز -13

پرورش تعیین وعالی آموزشرایشو یادبیركل طرف  ازكه هاییموضوع بررسی-11

 شود می

 تركیب اعضا: -ب

 عالی و در غیاب وی معاون دبیركلرایدبیركل شو -1

 اعالی به انتخاب شورراییک نفر از اعضای شو -2

 یعالراینظر به پیشنهاد دبیركل شورا و موافقت شودو نفر صاحب -4و0

 آموزشیهای معاونت یک نفرآقا( با معرفیک نفر خانم، یدو نفر مدیر مدرسه ) -6و 3

 عنوان نماینده خابتمعاون آموزش ابتدایی یا یكی از مدیران كل آن حوزه به -7

 عنوان نماینده خابتكل آن حوزه بهمعاون آموزش متوسطه یا یكی از مدیران  -6

 عنوان نماینده خابتمجلس یا یكی از مدیران كل آن حوزه به معاون حقوقی و امور -2

عنوان نماینده یا یكی از مدیران كل آن حوزه به یبانیت و پشتیریمعاون توسعه مد -13

 خابت

آن حوزه  ریزی آموزشی یا یكی از مدیران كلرئیس سازمان پژوهش و برنامه -11

 عنوان نماینده خابتبه

یا یكی از مدیران  ی مردمیهارئیس سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشاركت -12

 عنوان نماینده خابتكل آن حوزه به

عنوان نماینده پرورش یا یكی از معاونین آن حوزه بهورئیس مركز سنجش آموزش -10

 خابت

و فناوری اطالعات یا یكی از معاونین آن حوزه  ریزی منابع انسانیرئیس مركز برنامه -14

 عنوان نماینده خابتبه

 مدیر كمیسیون)دبیر( -13

و مـدارس   یالمللـ نیو بـ  یبخشی به مدارس اتبـاع خـارج  منظورساماندهی و كیفیتبه -تبصره

با ی هاین مدارس،كمیتهیتوسعه و گسترش ابرای  ریزیو برنامه یعلوم و معارف اسالم

 شود  تشكیل می یلیها و مقررات تحصون اساسنامهیسیت كمیریمدت یمسئول
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 باشد:یر میمذكور به شرح زهای تهیكم یشرح وظایف و تركیب اعضا

 یته مدارس علوم و معارف اسالمیكم -5-2-1

 :شرح وظایف -الف

و یردولتی، غی)دولتیاسالمرستان علوم و معارفیت مؤسس دبیصالح تأییدو  یبررس -1

 نهادها( ریبه سا تهوابس

علوم و های رستانیت دبیریپست مد یتصدبرای  یشنهادیافراد پ تأییدو  یبررس -2

 یمعارف اسالم

 یرشته علوم و معارف اسالم یو اصالح جدول مواد درس یبازنگر -0

 یو معارف اسالم توسعه مدارس علوم م درخصوصیاتخاذ تصم -4

 یو معارف اسالم گاه رشته علومیجا یارتقاهای راهكار یبررس -3

های نهیدر زم یپرورش از مدارس علوم و معارف اسالموت آموزشینحوه حما یبررس -6

 زاتی، فضا و تجهی، مالیمنابع انسان

 ینظارت برعملكرد مدارس علوم و معارف اسالم -7

 تركیب اعضا: -ب

 ته(یدبیركل )رئیس كم پرورش و در غیاب وی معاونوآموزش یعالرایركل شویدب -1

 نده خابتیه قم به عنوان نمایعلمهای ت حوزهیریاز معاونان مد یكی -2

عنوان به یا رئیس سازمان مدارس معارف اسالمی یغات اسالمیرئیس سازمان تبل -0

 نده خابتینما

 نده خابتیعنوان نمابه یاز معاونان و یكیا ی ید مطهریشه یر مدرسه عالیمد -4

 عنوان نماینده خابتآموزش متوسطه یا یكی از مدیران كل آن حوزه بهمعاون  -3

عنوان از معاونان آن حوزه به یكیا ی یآموزش یزیررئیس سازمان پژوهش و برنامه -6

 نده خابتینما

 عنوان نماینده خابتمعاون پرورشی و فرهنگی یا یكی از مدیران كل آن حوزه به -7

 پرورشور آموزشیپرورش به انتخاب وزوآموزشنظر در مسائل ک نفر صاحبی -6

 ها و مقررات تحصیلی)دبیر(كمیسیون اساسنامه مدیر -2

 ن المللییو ب یته مدارس اتباع خارجیكم-5-2-2

 :شرح وظایف -الف

 یالمللنیمدارس اتباع خارجی و ب یب نظام آموزشیو تصو یبررس-1
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 و زاتیتجه ، فضا ویابع انسانمنهای ها و استانداردب شاخصیو تصو یبررس -2

 یالمللنیو ب یخارجمدارس اتباعهای یفناور

و  یمدارس اتباع خارج یآموزشهای و بسته یدرسهای ب برنامهیو تصو یبررس -0

 ها با اهداف و مصوبات مربوطو انطباق آن یالمللنیب

م در یو اتخاذ تصم یالمللنیو ب یس مدارس اتباع خارجیو صدور مجوز تاس یبررس -4

 ت مفاد مصوبات مربوطین مدارس با رعایمورد انحالل ا

 یآموزان مدارس اتباع خارجه دانشینام و شهرب ضوابط و مقررات خبتیو تصو یبررس -3

 یالمللنیو ب

و  یمدارس اتباع خارج یتیو ترب یلیتحص یابینامه ارزشنییب آیو تصو یبررس -6

 مصوب ینظام آموزشط رایش متناسب با یالمللنیب

و انعكاس آن به مراجع  یالمللنیب و یات مدارس خارجیدستاوردها و تجرب یبررس -7

 ربطیذ

قبل از ارائه به  یالمللنیو ب یخارجمدارس اتباع و لوایح مربوط بهها طرح بررسی -6

 اسالمی، دولت و سایر مراجع قانونی رایمجلس شو

و اتخاذ  یالمللنیو ب یمدارس اتباع خارجهای تیالفع رایبر حسن اج ینظارت كل -2

 مدارس یو عملكرد ینظارتهای م در مورد گزارشیتصم

 كمیته وظایف با متناسب پژوهشیهای نیاز پیشنهاد و بررسی -13

 تركیب اعضا: -ب

 عالی و در غیاب وی معاون دبیر كلرایدبیركل شو -1

 ورش تطبیقیوپردر زمینه آموزش نظریک نفر صاحب-2

 الملل و مدارس خارج از كشوررئیس مركز امور بین -0

 مدیركل حقوقی و حمایت قضایی -4

 ربط وزارت امور خارجهمدیركل ذی -3

 مدیركل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت كشور -6

 ركل دفتر آموزش متوسطهیمد -7

 ركل دفتر آموزش ابتدایییمد -6

 یتردولیركل دفتر مدارس غیمد -2

 و متوسطه نظری ییدرسی ابتداهای مدیركل دفتر تالیف كتاب -13

 )دبیر(یلیها و مقررات تحصاساسنامهمدیركمیسیون -11
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كمیسیون ویژه رسیدگی به امور مدارس بین المللـی جمهـوری   » با تشكیل این كمیته -تبصره

حـل  من 2/6/1062 یتـار  یعـال رایشـو  626مصـوبه جلسـه   موضـوع  « اسالمی ایـران 

 شود می

 یت آموزشیریكمیسیون مد -6-2

 :شرح وظایف -الف

 نیادیبر سند تحول بن یزیرنظام راهبری و مدیریت مبتنهای بررسی برنامه -1

ران و معاونان یارتقای مد و یریكارگبه جذب، ن،یتامهای راهبرد و هاسیاست یبررس -2

 واحدها و مراكز آموزشی و تربیتی

های تیصالح ها ویستگیشاهای استاندارد وها شاخص ضوابط، ،اصول یبررس -0

 یران و رهبران آموزشیای مد وحرفه یاختصاص ،یعموم

 آموزشی و تربیتیهای ریت واحدیمد و ارزشیابی بندیبررسی نظام رتبه -4

و  یت آموزشیریوری درمدبهرههای استاندارد و هاشاخص ضوابط، ،هامشی خط یبررس-3

 یتیترب

و  مدارس در یآموزش تیرینظام مد یارتقاهای یمش و خط هااستیس یبررس -6

 پرورشوآموزشهای سازمان

پرورش در وران آموزشیمد یریكارگو به یساماندهاحراز، انتصاب، ط رایشیبررس -7

 سطوح مختلف

می، دولت و سایر اسال رایها و لوایح مربوط، قبل از ارائه به مجلس شوطرح بررسی -6

 مراجع قانونی

 كمیسیون وظایف با متناسب پژوهشیهای نیاز پیشنهاد و بررسی -2

پرورش تعیین وعالی آموزشرایهایی كه از طرف دبیركل یا شوموضوعبررسی  -13

 شود می

 تركیب اعضا: -ب

 دبیركل معاون وی غیاب در عالی ورایشو دبیركل -1

 شورا انتخاب به پرورشوعالی آموزشیراشو اعضای از نفر یک -2

 شورا موافقت عالی ورایشو دبیركل پیشنهاد به نظر،نفرصاحب دو -4و0

عنوان نماینده یا یكی از مدیران كل آن حوزه به یبانیت و پشتیریمعاون توسعه مد -3

 خابت

 خابت نماینده عنوانبه آن حوزه كل مدیران از یكی آموزش ابتدایی یا معاون -6

 خابت نماینده عنوانبه آن حوزه كل مدیران از یكی آموزش متوسطه یا معاون -7
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 خابت نماینده عنوانبه آن حوزه كل مدیران از یكی پرورشی و فرهنگی یا معاون -6

 عنوان نماینده خابترئیس دانشگاه فرهنگیان یا یكی از معاونان وی به -2

فناوری اطالعات یا یكی از معاونین آن رئیس مركز برنامه ریزی منابع انسانی و  -13

 عنوان نماینده خابتحوزه به

 ران كلیها به انتخاب مدپرورش استانوران كل آموزشیک نفر از مدی -11

 ین آموزشیپرورش مناطق به انتخاب معاونوآموزش یک نفر از رؤسای -12

های معاونت انتخاب بهو متوسطه  ییابتداهای از دوره مدارس مدیران از نفر دو -14و10

 یآموزش

 ون )دبیر(یسیمدیر كم -13

 یعالراین شویون معیسیكم -7-2

 :شرح وظایف -الف 

 پرورشوعالی آموزشرایشو یاز سو یبررسی و تصویب موارد و موضوعات ارجاع -1

صورت  براساس آن،پرورش و تشخیص مصادیقوعالی آموزشرایشو رایتفسیر آ -2

 عالیرایت شومذاكرات جلسا

مصوبات  رایاستثنایی و یا اضطراری اجط رایش ب مواردی كه به علتیو تصو یبررس -0

 پذیر نباشد عالی امكانرایشو

 یعالرایارات كمیسیون خاص شویاز اختبرخی  ب واگذارییو تصو یبررس -4

نامه یینواصله در مورد اعطای نشان و مدال بر اساس آهای بررسی و تایید پیشنهاد -3

 پرورشوعالی آموزشرایمصوب شو

 كمیسیون وظایف با متناسب پژوهشیهای نیاز پیشنهاد و بررسی -6

رسد، چنانچه ظرف مدت دو عالی میراین به اطالع اعضای شویمع مصوبات كمیسیون -تبصره

 شود هفته نظر مخالفی ارائه و مطرح نگردد، به منزله مصوبه شورا تلقی و ابالغ می

 تركیب اعضا: -ب

 پرورشوعالی آموزشرایدبیركل شو -1

 )دو نفر عضو خابت، دو نفر عالی به انتخاب شورارایچهار نفر از اعضای شو -3و2،0،4

 بر حسب موضوع( ریمتغ

ركــل و موافقــت یشــنهاد دبینظــر در حــوزه تعلــیم و تربیــت بــا پدو نفــر صــاحب -7و 6

 یعالرایشو

 معاون حقوقی وامورمجلس -6

 ر(ی)دب مدیر كمیسیون -2
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و متوسـطه حسـب    یین آموزش ابتـدا ی، معاونیعالراین شویون معیسیدر جلسات كم -تبصره

 شوند می دعوترأی  موضوع با داشتن حق

 ون خاصیسیكم -8-2

 شرح وظایف : -الف

آموزشی های نهیالتحصیالن در زمآموزان و فارغدانش یبررسی و رفع مشكالت مورد -1

 و تحصیلی

ط رایش كه با یآموزاندانشبرای  یجاد تسهیالت آموزشینه ایدر زم یریگمیتصم -2

 شوند یخاص مواجه م

و  یپرورش مناطق و نواحوخاص ادارات آموزشهای ونیسیكم یت و راهبریهدا -0

 هااستان ییپرورش استثناوت آموزشیریون خاص مدیسیكم

 كمیسیون وظایف با متناسب پژوهشیهای نیاز پیشنهاد و بررسی -4

 تركیب اعضا: -ب

 عالی و در غیاب وی معاون دبیركلرایدبیركل شو -1

شنهاد یبا پ یو پرورش ینظر در حوزه مقررات و ضوابط آموزشدو نفر صاحب -0و2

 یعالرایركل و موافقت شویدب

 نده خابتیاز معاونان وی به عنوان نما یكیپرورش یا ورئیس مركزسنجش آموزش -4

 دیركل دفتر حقوقی و حمایت قضاییم -3

 مدیركل دفتر مدارس غیردولتی -6

 رسیدگی به تخلفات اداریهای هیئتدفتر هماهنگی مدیركل  -7

 مدیركل دفتر آموزش ابتدایی -6

 یكی از مدیران كل دفاتر معاونت آموزش متوسطه -2

 رشپرووعالی آموزشرایشو یسازمان ادار یابیمدیر نظارت و ارزش -13

 ر(ی)دب یعالراین شویمدیر كمیسیون مع -11

 تواندیركل شورا میباشد  دبیركل شورا یا معاون وی میها برعهده دبونیسیاست كمیر -3ماده

ون، از یسـ یب رئـیس كم یـ د  نایـ ن نماییعنوان رئیس جلسه تعرا به ین اعضا، فردیاز ب

 شود ین مییاعضا تع یسو

ا یـ است رئـیس و  یحداقل دو سوم اعضا و با ر ها با حضورهكمیت ها وونیسیجلسات كم -4ماده

حاضـر   یموافـق دوسـوم اعضـا   رأی  ،یریگمیتصمبرای  ابد وییت میب رئیس رسمینا

 است  یضرور
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 یپـرورش و رؤسـا  ووزارت آمـوزش  معاونـان توانـد حسـب مـورد از    یركل شورا مـ یدب – 5ماده

ــای ســازمان ــدیران، وابســته،ه ــس ینما ظــران،نكارشناســان، صــاحب م ــدگان مجل ن

 شـركت در رأی بـرای   مردم نهـاد بـا داشـتن حـق    های و نماینده سازمان یآموزدانش

 عمل آورد جلسات دعوت به

ک بـار در سـازمان اداری   یـ هـا حـداقل هـر دو هفتـه     هـا وكمیتـه  ونیسـ یجلسات كم – 6ماده

 شود یل میركل شورا تشكیبا دعوت دب یعالرایشو

 باشد یركل بالمانع میص دبیالعاده با تشخوقل جلسه فیتشك -تبصره

كه امكان حضور مقـدور نباشـد،    یاست و در موارد یحضور اعضا در تمام جلسات الزام –7ماده

عـالی  رایساعت قبل از موعـد جلسـه، بـه اطـالع سـازمان اداری شـو       24د موضوع یبا

 رسانده شود 

دا یجلسه متناوب، در جلسات حضور پیا پنج  یک از اعضا سه جلسه متوالیچنانچه هر  –8ماده

م به اطـالع مقـام مـافوق    یمؤخر نباشد، مراتب جهت اخذ تصم یا قادر به همكارینكند 

 د یخواهد رس یعالرایو شو یو

م و بـه همـراه   یركـل تنظـ  یدب یكمیسیون و بـا همـاهنگ   دستور هر جلسه توسط مدیر –9ماده

 د رسینامه و مستندات مربوط به اطالع اعضا مدعوت

ون یسـ یركـل بـه مدیركم  یعالی، توسط دبرایرسیده به سازمان اداری شوهای شنهادیپ –11ماده

الزم  یهیرد  داشـتن طـرح تـوج   یگیقرار م یدگیشود و در نوبت رسیمربوط ارجاع م

 ینه، هدف، مستندات حقـوق یشیضرورت، سوابق و پ و تی)مشتمل بر بیان مسئله، اهم

، اسـتلزامات، آخـار و   یرایـ اجهـای  وهیزم و شـ یهشی، مكـان و قانونی، مبانی علمی و پژو

 باشد و   ( ضروری می ی، اقتصادیتی، تربیفرهنگهای امدیپ

 یابیو ارزشـ  ینظـارت های و گزارش یهیدبیر جلسه موظف است گردش كار، طرح توج –11ماده

 ون ارائه دهد یسیرا به كم

شـنهاد مربـوط و   یپ یهیتـوج  عالی، طرحایرالزم است در زمان بررسی موضوع در شو –12ماده

 شورا رسانده شود  یربط، به اطالع اعضایون ذیسیج مباحث مطرح شده دركمینتا

پـرورش، از  وها درباره آمـوزش ونیسیو كم یعالرایشو ینقطه نظرات و تذكرات اعضا –13ماده

ان مـنعكس  شـ یا معاونـان ا یپرورش ور آموزشی، به وزیعالرایشو یسازمان ادار یسو

 د یون خواهد رسیسیا كمیبه اطالع شورا  یافتیشود و پاس  دریم
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مـدت دوسـال صـادر    برای  ركل شورایها، توسط دبتهیها و كمونیسیكم یحكم اعضا –14ماده

 د آن بالمانع خواهد بود یشود و تمدیم

 مانع است بال مدت عضویت،قبل از اتمام  ،هامعاونت ها وندگان سازمانینما رییتغ –تبصره 

المللـی و مـدارس   مدارس اتباع خارجی و بـین های مصوبات كمیسیون خاص و كمیته –15ماده

 شود علوم و معارف اسالمی با امضای دبیركل شورا جهت اجرا ابالغ می

ون ارتبـاط دارد، پـس از طـرح و    یسـ یا چنـد كم یـ ف دو یكه با شرح وظای هایموضوع –16ماده

كمیسـیون  »ونی تحـت عنـوان   یسـ یتواند در كمیربط، میذ هایونیسیدر كم یبررس

 رد:یقرار گ یعالرایجه در دستور كار شویر مطرح و نتیب زیبا ترك« قیتلف
 یا معاون وی یعالرایركل شویدب -1

 مربوط به انتخاب رئیس كمیسیونهای ونینفراز اعضای كمیسدو -2

 ربطیذهای ونیسیمدیران كم -0

هـا، مراكـز و دفـاتر وزارت    هـا، سـازمان  ن معاونـت یر سـاختار و عنـاو  ییـ تغدرصـورت   –17ماده

رات ییـ مجاز خواهد بود متناسـب بـا آن تغ   یعالرایشو یپرورش، سازمان اداروآموزش

 د یها اعمال نماكمیته ها وونیسیكم یب اعضایالزم را در ترك

هـا،  ونیسید ساالنه كمعملكر یلیموظف است گزارش تفص یعالرایشو یسازمان ادار –18ماده

 شورا برساند  یه و به اطالع اعضایها را تهها و كارگروهكمیته

 اند:دو قسم یعالرایشوهای ونیسیكم یاعضا –19ماده

 2ب ماده »موضوع بندهای ونیسیكم یب اعضایشامل ترك وسته:یپ یالف( اعضا

 د كننیدرجلسات شركت مرأی  خواهد بود كه با داشتن حق« مذكور

 ها،تهیكم ها،كارگروهیو اعضا 3موضوع ماده  یشامل اعضا وابسته: یاعضاب( 

 باشد یم نظرانصاحب وكارشناسان 

 هـر سـاعت،   یوسته و وابسته( بابت حضور در جلسات، بـه ازا یها )پونیسیكم یاعضا –1تبصره

 كرد: افت خواهندیر دریبه شرح زای هحق الزحم
 ک پانزدهم حق شغل مستخدمیمعادل  یقانون خدمات كشور تابع یالف(كاركنان رسم

العاده ه و فوقیام حقوق مرتبه پاک سیی ها معادلدانشگاه یئت علمیه یاعضا ب(

 یمخصوص آموزش

 آخرین حقوق بازنشستگی بیستمكاركنان بازنشسته معادل یک  ج(

كه ارائه  یلیمدرك تحص یه استخدامیک پانزدهم حق شغل پایاعضا معادل  ریسا د(

  كنندیم



    811وپرورش    های شورای عالی آموزشکمیسیوننامهها ـ آیینپیوست

 

از و یـ هـا برحسـب ن  هـا و كـارگروه  هـا، كمیتـه  ونیسـ یتعداد جلسات هـر یـک از كم   –2تبصره

 شود ین مییون، حداكثر تا شانزده جلسه در ماه تعیسید مدیر كمیصالحد

نامه تشـكیل كمیتـه   آیین» ینامه، كلیه مصوبات مرتبط، به استثنانیین آیب ایبا تصو -21ماده

 شود یلغو م« درسی شاخه كاردانشی هابرنامه

♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦ 





 

 

 

 تاریخی فهرست

     

 صفحه تاریخ جلسه موضوع ردیف

 22 20/1/66 11  رانیازبان كانوننامه آیین 1

 00 03/11/66 330 آمو زانفرهنگی و تربتی دانشهای كانوناساسنامه  2

 747 23/4/62 311 یجخاراتباع  یلیتحص مدارك لیمجوز صدور و تحو 0

 07 2/7/62 314 ثارگرانیا مدارساساسنامه  4

 43 13/11/73 306 یقیتطب یآموزش مجتمعاساسنامه  3

 747 12/6/71 346 زمان شروع سال تحصیلی و امتحانات مناطق عشایری 6

 732 2/7/71 347 معلم تیترب ید دانشسراهایشه آموزاندانش به یافتخار پلمید یاعطا 7

 130 6/12/71 330 ارزشیابی درس تربیت بدنینامه آیین 6

 746 14/1/72 67  هیعلم یهاحوزه طالب لیتحص ادامه نحوه 2

 40 13/7/72 361  و پرورش()وابسته به وزارت آموزشی و علوم ورزش یبدنتیتربدبیرستان اساسنامه  13

 136 03/11/70 114  جانبازان به یرافتخا پلمید یاعطا نامهآیین 11

 732 23/0/74 360 دیشه آموزاندانش افتخار به پلمید یاعطا 12

 331 22/4/74 364 ییابتدا در دوره یبدن تیترب درس سیتدر تیوضع 10

 46 2/13/73 103 (ینمع یسیون)مصوب كمی اریرشته به كاردانشهای دبیرستاناساسنامه  14

 113 12/2/76 140 یخارج یمدارس كشورها یلیتحص مدارك یابیارزش نامهآیین 13

 112 0/2/77 623 دولتی در مدارس برنامه فوق وپرورشی آموزشی خدمات ارائهنامه نحوهآیین 16

 711 16/4/77 620 ثارگرانیامدارس  آموزاندانش لیتحص ادامه نحوه 17

 122 20/4/77 163  آموزاندانش یتابستان هایفعالیت نامهآیین 16

 123 20/4/77 163 الزحمه امتحانات پرداخت حق نامهآیین 12

 70 17/6/77 623 در خارج از كشور یالمللنیس مجتمع بیمجوز تاس 23

 10 03/7/77 626 رانیایاسالمیجمهورپرورش و آموزشیاهداف كل 21

 707 0/6/77 173 كشور مناطق و پرورش آموزش یشوراها فیوظااعضا و  بیترك 22

 144 13/13/77 622 برگزاری امتحانات داوطلبان آزاد) متفرقه ( خارج از كشور نامهآیین 20

 147 24/13/77 603 رسیدگی به تخلفات امتحانی نامهآیین 24

 126 23/11/77 172 حاناتالزحمه به عوامل اجرایی امتدستورالعمل نحوه پرداخت حق 23



800      مجموعه مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش 

 

 712 6/12/77 602 یآموزش التیثارگران از تسهیا ضوابط استفاده 26

27 
 ییراهنما ساله سه دوره التیتحص انیپا یافتخار نامهیگواه یاعطا

 تحصیلی به شهدای بزرگسال نهضت سواد آموزی
602 6/12/77 714 

 743 6/12/77 602 و صنعتی آزاد تجاری و پرورش مناطقآموزش شوراهای اعضا و وظایف تركیب 26

 31 12/1/76 604 مدارس شبانه روزیاساسنامه  22

 132 24/4/76 606 المللیهای آموزشی بینامتحانات مجتمع نامهآیین 03

 33 6/7/76 210 ( قرآن)خانه اساسنامه دارالقرآن 01

 713 10/7/76 214 ایثارگران در مدارس تحصیلی راهنمایی سوم پایه شرایط قبولی 02

 162 6/6/76 641 یخارج اتباع ژهیو یرانتفاعیغ مدارس سیتأس نامهآیین 00

04 
مناطق  تشكیل كمیسیون خاص در ادارات آموزش و پرورش نامهآیین

 و نواحی
644 16/13/76 420 

03 
ی به اداره كل جخار یلیتحص مدارك یابیارزشون یسیانتقال كم

 آموزش و پرورش مدارس خارج از كشور
644 16/13/76 117 

 164 26/2/72 4 خارجی اتباع ویژه غیرانتفاعی مدارس تأسیس نامهآیین اجراییدستورالعمل 06

 16 22/2/72 647 ییابتدا اهداف دوره 07

 21 22/2/72 647 یلیتحص ییراهنما اهداف دوره 06

 26 22/2/72 647 متوسطه دوره اهداف 02

 32 0/0/72 203 میالكردارالقرآن یآموزش یو محتوا یها، مواد درسبرنامه 43

 716 14/4/72 203 كاردانش و باالتر در شاخه %73 و جانبازان آزادگان لیتحص نحوه 41

 173 23/3/72 632 مدارس ییاجرا نامهنییآ 42

 426 6/6/72 206 دانش آموزان های تحصیلیروندهبه مشكالت پ نامه رسیدگیشیوه 40

44 
 سوم و باالتر در سال %73 آزادگان و جانبازان لیتحصمجوز ادامه 
 ثارگرانیا د مدارسیجد نظام متوسطه

243 22/2/72 717 

 733 22/13/72 636 غیرایرانی مركز جهانی علوم اسالمی طالب لیتحص ادامه نحوه 43

 731 01/0/63 660 سازمدرسه نیریاز خ لیتجل 46

47 
دوره سه ساله متوسطه بزرگساالن و داوطلبان آزاد  ینامه آموزشنییآ

 سالی ـ واحدی(داخل كشور )شیوه نیم
666 0/6/63 234 

 742 23/11/63 671 قشم منطقه و پرورش آموزش یشورا 46

 202 20/12/63 672 یموزآدانش مجلس لیتشك نامهآیین 42

 732 22/1/61 670 شرایط احراز مدیریت مدارس 33

 240 7/6/61 677 های درسی شاخه كاردانشتشكیل كمیته برنامه نامهآیین 31

 721 7/6/61 677 رف اسالمیاهای علوم و معنحوه تاسیس دبیرستان 32

 332 2/6/61 676 پانیولی و روسیهای خارجی آلمانی، فرانسوی، ایتالیایی، اسآموزش زبان 30

 60 26/11/62 622 دبستانیدوره پیشاساسنامه  34



    801تاریخی    فهرست 

 

 602 0/6/60 713 توسعه آموزش و پرورش در عصر فناوری اطالعات و ارتباطات 33

 736 21/7/60 710 اصول حاكم بر ارزشیابی پیشرفت تحصیلی 36

37 
سانی با عنوان نحوه تاسیس دبیرستان خاص در رشته ادبیات و علوم ان

 دبیرستان فرهنگ
714 3/6/60 724 

36 
نظارت و محورهای مورد  ، نظامریزیتدوین چهارچوب نظام برنامه

 انتظار از یک برنامه پنج ساله توسعه آموزش و پرورش
723 10/11/60 643 

 732 20/1/64 722 تاكید بر استمرار اجرای پرسش مهر 32

 63 23/4/64 724 اساسنامه مدارس ورزش 63

 723 26/4/64 723 چگونگی اداره مدارس ماندگار 61

 727 12/3/64 031  شیوه نامه انتخاب مدارس ماندگار 62

60 
 یافراد یبرا )دارای معدل( ان دوره متوسطهینامه پاینحوه اخذ گواه

 اندل كردهیكه قبالً در دوره متوسطه تحص
722 2/12/64 732 

64 
آموزان با ر كودكان و دانشیـ فراگقییلفپرورش توآموزش نامهآیین

 ژهیو یازهاین
704 10/4/63 244 

63 
شان یا آزادگان، جانبازان، خانواده معزز یبرا یالت آموزشیجاد تسهیا

 و خانواده معظم شهدا
702 16/6/63 716 

 641 1/0/66 747 سند توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات در آموزش و پرورش 66

 247 26/4/66 733 یلیتحص ییدوره راهنما یتیو ترب یلیتحص یابیارزش هنامآیین 67

66 
آموزان با خاص دانش یادوره متوسطه حرفه یآموزش نامهآیین
 262 0/7/66 730 ژهیو یازهاین

 263 22/6/66 733 یخارج اتباع مدارس سیتأس نامهآیین 62

 761 23/13/66 736 زش و پرورشن نظام جامع مشاركت در آمویاصول حاكم بر تدو 73

 320 20/11/66 763 نظام آموزش و پرورش یابیارزش یهاشاخص 71

 762 0/2/67 764 طراحی نظام معلمی جمهوری اسالمی ایران 72

70 
های وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسالمی اهداف و خط مشی

 المللیای و بینایران در مبادالت منطقه
763 17/2/67 762 

74 
 اصول و چارچوب برنامه و فعالیت های آموزشی و پرورشی دوره 

 كاران(دبستانی )ویژه مربیان و دست اندرپیش 
773 23/4/67 330 

73 
 هــای آموزشــی و پرورشــی دوره راهنمــای تفصــیلی برنامــه و فعالیــت

 پیش دبستانی
--- ----- 337 

76 
زارت گذاری و هماهنگی تحقیق و توسعه وتشكیل شورای سیاست

 آموزش و پرورش
773 23/4/67 763 

 73 22/3/67 772 رانیا یاسالم یجمهوریالمللنیمدارس باساسنامه  77

 766 14/6/67 772 ایهای حرفهادامه تحصیل دارندگان مدرك تحصیلی مهارت 76

 766 26/6/67 763 انجام تحقیق از عملكرد مراكز آموزش از راه دور 72



804      مجموعه مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش 

 

 030 26/6/67 763 متوسطه آموزش از راه دور دوره یآموزش نامهآیین 63

 001 26/6/67 763 آموزش از راه دور یدانشگاهشیدوره پ یآموزش نامهآیین 61

62 
وه یآموزش از راه دور به ش یلیتحص ییدوره راهنما یآموزش نامهآیین
 263 26/6/67 763 یواحد یسالنیم

60 
ارزشیابی  المللیای و بینهطراحی و مشاركت در مطالعات ملی، منطق

 و اجرا و كاربست نتایج آن پیشرفت تحصیلی
763 10/12/67 767 

64 
های مردمی به شیوه مدیریت هیئت امنایی نامه توسعه مشاركتآیین

 046 1/2/66 766 در مدارس

63 
  ییدوره ابتدا یتیو ترب یلیشرفت تحصیارزشیابی پنامه آیین

 033 23/3/66 720 )ارزشیابی توصیفی(

 063 2/6/62 626 نامه ساماندهی منابع آموزشی و تربیتی )مواد و رسانه(آیین 66

67 
های وابسته به دستگاه یو پرورش یمدارس و مراكز آموزشاساسنامه 

 یعمومهای ر نهادیو سا یدولت
724 0/6/66 73 

 062 20/2/62 603 های آموزشی و پرورشی روستایی و عشایریمجتمع نامهآیین 66

 362 12/11/62 600 )نهضت سوادآموزی(ساختار آموزشی مرحله اول آموزش بزرگساالن  62

 366 3/12/62 604 ساماندهی زمان آموزش در دوره ابتدایی 23

 073 17/0/23 641 های آموزشی و پرورشیمجتمع نامهآیین 21

 72 1/6/23 647 ینمونه دولت مدارساساسنامه  22

 642 22/2/23 631 استقرار نظام جدید آموزشینحوه  20

 362 1/13/23 632 اهداف كلی، اهداف برنامه های درسی و جداول مواد درسی پایه ششم ابتدایی 24

 762 27/13/23 634 اسالمی -ملی هایمدارس در مناسبتزنگ سراسری نواختنساماندهی 23

 060 2/0/21 661 اندازی مدارس قرآنینحوه راه نامهآیین 26

 371 20/0/21 662 درسی مرحله اول آموزش بزرگساالنچارچوب و كلیات برنامه 27

 067 0/3/21 664 ) بزرگساالن و داوطلبان آزاد(دانشگاهیآموزشی دوره پیش نامهآیین 26

 631 26/6/21 672 برنامه درسی ملی جمهوری اسالمی ایران 22

 376 20/11/21 672 اقامه نماز در مراكز آموزشی و تربیتیطرح جامع تقویت و تعمیق فرهنگ  133

 362 20/2/22 663 جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی پایه اول دوره متوسطه اول 131

 667 6/0/22 661 های تحصیلی نظام آموزشی جدیدها و پایهعناوین دوره 132

 630 13/7/22 666 ردهای آننشانگرهای ارزشیابی نظام آموزش و پرورش و استاندا 130

 724 27/6/22 666 های شورای عالی آموزش و پرورشآیین نامه كمیسیون 134

 431 22/2/20 623 های چند پایهكالس نامهآیین 133

 62 11/12/20 236 مدارس عشایریاساسنامه  136

 430 22/4/24 214 های آموزشی و تربیتیگروه نامهآیین 137

 773 26/3/24 213 و ارتقا دروس امتحان نهایی فارغ التحصیالن دوره متوسطه نحوه ترمیم 136



    805تاریخی    فهرست 

 

 771 26/3/24 213 نحوه ادامه تحصیل دانش آموزان دوره متوسطه سالی واحدی 132

 436 16/6/24 217 ساماندهی صدور و تایید مدارك تحصیلی دانش آموزان نامهآیین 113

 436 7/11/24 0 های خاصیارات كمیسیونساماندهی وظایف و اخت نامهآیین 111

 360 13/12/24 226 جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دوره دوم متوسطه 112

 406 24/12/24 227 نامه هدایت تحصیلی دانش آموزانآیین 110

 772 03/1/23 222 سوگند نامه معلمی 114

 66 17/0/23 202 آموزیسراهای دانشاساسنامه پژوهش 113

 774 17/0/23 202 ش و پرورشهای برتر درآموزكلیات نظام تربیت استعداد 116

 442 17/0/23 202 آموزشی دوره دوم متوسطه)روزانه( نامهآیین 117

116 
برنامه زیرنظام تامین فضا، تجهیزات و فناوری نظام تعلیم و تربیت 

 666 24/0/23 200 رسمی عمومی

112 
اد درسی و نوع ارزشیابی پایانی دوره اول ها و جدول مونامهآیین

 متوسطه
241 2/12/23 776 

123 
واگذاری اختیار تصویب برخی از مقررات به كمیسیون معین شورای 

 وپرورشعالی آموزش
241 2/12/23 772 

 474 12/7/26 12 سالی واحدینامه آموزشی دوره دوم متوسط شیوه نیمآیین 121

 
 760 --- --- لی آموزش و پرورشتاریخچه تشكیل شورای عا 

 763 --- --- اسالمی()مصوب مجلس شورای  وپرورشآموزش عالیشورای قانون تشكیل 

 721 --- --- )تصویب نامه هیات وزیران(نامه داخلی شورای عالی آموزش و پرورشآیین 

 


