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  ٢٨/٧/١٣٩٥                                                                       ٧٤١٨٢/١٢٠رهشما
  وزارت آموزش و پرورش

) جلسه شوراي عالي آموزش و ٩٣٢به پيوست تصوير مصوبه نهصد و سي و دومين (
و  جهت ابالغ» نامه آموزشي دوره دوم متوسطه آيين«موضوع  ١٧/٣/١٣٩٥پرورش تاريخ 

  شود. اجراء ارسال مي
  دبير كل شوراي عالي آموزش و پرورش ـ مهدي نويد

  
 نامه آموزشي دوره دوم متوسطه آيين

  ) جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش، ٩٣٢مصوب نهصد و سي و دومين (
   ١٧/٣/١٣٩٥تاريخ 

  ) ٩٣٢و  ٩٣١(بررسي شده در جلسات 
هاي  ييرات در برخي از مواد و تبصرهنامه آموزشي دوره دوم متوسطه با اعمال تغ آيين

 ٦٦٦، مصوب جلسه )واحدي نامه آموزشي دوره سه ساله متوسطه روزانه (سالي ـ آيين
شوراي  ٨٥٦و اصالحيه جلسه  ٣/٨/١٣٨٠شوراي عالي آموزش و پرورش، تاريخ 

، همسو با مفاد سند تحول بنيادين آموزش و پرورش و ٢/١٢/١٣٩٠مذکور، تاريخ 
ها و ساختار زير تهيه و تدوين  يرات ساختار نظام جديد آموزشي، با هدفمطابق با تغي
  شده است. 
  :ارتساخ و  ها، اصول ـ هدف اول  فصل
 ـ هدف کلي:١ماده
و بسترهاي قانوني و حقوقي براي تقويت  الزم  امکانات و ها ، زمينهشرايط  آوردن  فراهم

آموزان، توسعه  گانه تربيتي دانش شش هاي و نهادينه سازي فرآيند تعليم و تربيت در ساحت
 نيازهايبا  تناسبم  ،كيفيتي ارتقا) و  كاردانش ، اي حرفه و  فني ، نظرياين دوره ( هاي آموزش

 رعايت و  مناطق  ييجغرافيا  مقتضيات  به  توجه با ،كشور  فرهنگي و  اجتماعي ، اقتصادي
، آموزان انشتي دجنسي   هاي ويژگيو  سني شرايط و نيازها  ،آموزشي محتواي  بين  تناسب

 : زير اصول  براساس
  ؛زندگي  هاي مهارت  آداب و تقويت و  ديني  تربيت و  يهکتز امر بر أكيدت الف)
 افراد استعداد و  عالقه و كشور نيازهاي  برحسب و اشتغال،  آموزي مهارت  توسعه ) ب

 هاي يشرفتپ به  توجه با ،محيط  اناتامک و شرايط اساس بر ، عالي آموزش در  تحصيل  ادامه و
 ؛فني و  علمي

 ؛ اي حرفه و  فني  هاي آموزش  منزلت  ي وكيف  سطح  ارتقاي و  كميت  افزايش ) ج
هاي خارج از مدرسه،  هاي متوسطه و ساماندهي آموزش توسعه و تقويت آموزش )د

ها و  ع ساير سازمانبا فراهم آوردن زمينه استفاده حداکثري از مشارکت، امکانات و مناب
   ها. دستگاه

 ـ ساختار:   ٢ماده
 نظام« اختصار  به  ،نامه ينيآ  اين در  كه  متوسطه  دوره دوم پرورش و  آموزش  نظام

 »كاردانش«و  » اي حرفه و  فني« ، »نظري«  تحصيلي  شاخه  سه ، داراي شود مي  ناميده  »متوسطه
  به شرح زيراست: 

 و  ادبيات« ،»فيزيك ـ  رياضي«  رشته ٤بر   مشتمل، رينظ  متوسطه  شاخه الف ـ
 شاخه  اين  به مربوط که مدارس» اسالمي  معارف و  علوم«و   »تجربي  علوم« ، »انساني  علوم

 .دنشو مي  ناميده » دبيرستان«
 فني  هنرستان«  شاخه  اين  به مربوط مدارس که  اي حرفه و  فني  متوسطه  شاخه ب ـ

   د.نشو مي  اميدهن »اي و حرفه
» كاردانش هنرستان« شاخه  اين  به مربوطمدارس  که كاردانش  متوسطه  شاخه ج ـ

  .دنشو مي  ناميده
 تحصيلي هاي شاخه  هاي هدف
 ري:نظ  شاخه هاي ) هدفالف

هاي  ، شناسايي و تقويت شايستگي عمومي  دانش و  فرهنگ  سطح  اعتالي ـ١
 براي دستيابي به زندگي  آموزان دانش اجتماعي و  ياسيس  بينش ، اخالقي  فضائل  تربيتي،
  مناسب؛
  آنان هدايت  براي مساعد  زمينه ايجاد و  آموزان دانش  عالقه و استعداد بهتر  شناخت ـ٢

  ؛ مناسب  تحصيلي  مسيرهاي  به
 . عالي  آموزش در  تحصيل  ادامه  براي  آموزان دانش  نسبي  آمادگي ايجاد ـ٣

 :اي حرفه و  فني  شاخههاي  هدف ) ب
  هاي تربيتي، ، شناسايي و تقويت شايستگي عمومي  دانش و  فرهنگ  سطح  اعتالي ـ١
  براي دستيابي به زندگي مناسب؛  آموزان دانش اجتماعي و  سياسي  بينش ، اخالقي  فضائل

براي کسب   مناسب  زمينه ايجاد و  آموزان دانش  عالقه و استعداد بهتر  شناخت ـ٢
 مفيد؛  اشتغال  سمت  به  آنان  هدايت  هاي الزم و ها و مهارت وانمنديت

 هاي رشته در  تحصيل  ادامه  اشتغال و براي  آموزان دانش  نسبي  آمادگي ايجاد ـ٣
  . كاربردي ـ  علمي

 : كاردانش  شاخههاي  ) هدف ج
  ي تربيتي،ها تقويت شايستگي  ، شناسايي و عمومي  دانش و  فرهنگ  سطح  اعتالي ـ١
   براي دستيابي به زندگي مناسب؛  آموزان دانش اجتماعي و  سياسي  بينش ، اخالقي  فضائل

 براي  ،سرپرستي و  استادكاري ،ماهر ماهر، نيمه  سطوح در  انساني  نيروي  تربيت ـ٢
 ، متناسب با نيازهاي منطقه و جامعه؛ خدمات و  كشاورزي ، صنعت  هاي بخش اشتغال در 

 خاص هاي رشته در  تحصيل  ادامه  اشتغال و براي  آموزان دانش  نسبي  آمادگي جاداي ـ٣
  . كاربرديـ   علمي

  فصل دوم ـ واحدهاي درسي و طول مدت تحصيل:
  هاي زير است:  آموزش دوره دوم متوسطه، سالي واحدي و داراي ويژگي ـ٣ماده

شود.  حصيلي انجام ميت طور پيوسته، در طول سال فرآيند آموزش هر درس به الف ـ
صورت  اي در طول يک نوبت (اول يا دوم) به هاي شاخه فني و حرفه آموزش بعضي از درس

ها به صورت زوج و  شود، مشروط بر آنکه برنامه اين قبيل درس مستقل ارائه و ارزشيابي مي
رتي دانش، آموزش برخي از استانداردهاي مها در دو نوبت متوالي تنظيم شود. در شاخه کار

رسد و ارزشيابي آن تا يک ماه پس  تحصيلي به پايان مي هاي مهارتي) در طول سال (درس
  شود.  از پايان آموزش يا حداکثر تا پايان آن نوبت انجام مي

گيري، براساس تعداد  محتوا، ساعات آموزش و ميزان تأثير هر درس در معدل ب ـ
  شود. واحدهاي آن درس مشخص مي

 هاي دوره دوم متوسطه مستقل است و قبولي يا مردودي از درس ارزشيابي هر يک ج ـ
 ها ندارد. در هر درس تأثيري بر ساير درس

سال و تعداد واحدهاي درسي  ٣مدت دوره آموزش در دوره دوم متوسطه  ـ٤ماده
  واحد است. ٩٦مورد نياز براي اتمام اين دوره و اخذ ديپلم، حداقل 

ساعت آموزش در  تحصيلي، معادل يک سال هر واحد درس نظري در طولـ ١تبصره
برابر ساعت آموزش يک  ٤تا ٥/١هفته است. ساعت آموزش هر واحد درس عملي، معادل 

واحد درس نظري، قابل افزايش است. ساعات آموزش هر واحد درس نظري و عملي در 
 ش و پرورشاي که سازمان آموز نامه برابر شيوه برابر مفاد اين ماده، ٥/١مدارس استثنائي تا 

 کند، قابل افزايش است. استثنائي ابالغ مي
، »آموزان تلفيقي در مدارس عادي دانش«و » مدارس استثنايي«آموزان  دانش ـ٢تبصره

  توانند در مدارس روزانه ادامه تحصيل دهند. سال مي ٥رعايت ساير شرايط، تا  با
تواند  مي جوان،پژوهان  درخشان و دانش استعدادهاي پرورش ملّي مرکز ـ٣تبصره

 هاي ارزشيابيدر ارائه کند.  »اي محتواي توسعه«هاي درسي،  سازي محتواي برنامه براي غني
 ابييارزش هنمره از نمر ۵مستمر و حداکثر  ارزشيابي هنمره از نمر ۵نوبت اول و دوم، حداکثر 

 يابد. اي اختصاص مي (غيراز امتحانات نهايي)، به محتواي توسعه پاياني
ماه سال بعد يک سال تحصيلي  از اول مهرماه هر سال تا آخر شهريور  ـ ٥ماده

ماه سال بعد  شود. دوره آموزش از اول مهرماه هر سال آغاز و تا پايان خرداد محسوب مي
 .شود يابد و امتحانات پاياني نوبت دوم در خردادماه برگزار مي ادامه مي

پاياني آن دسته از استانداردهاي  ارائه و تكميل آموزش مهارت و ارزشيابي ـ١تبصره
 رسد، ماه به اتمام نمي ها تا پايان خرداد هاي مهارتي) که آموزش آن مهارت شاخه کاردانش (درس

  تا پايان شهريورماه همان سال تحصيلي، به صورت رايگان بالمانع است.
 شاي و درس كارورزي در شاخه كاردان درس کارآموزي در شاخه فني و حرفه ـ٢تبصره

نامه ابالغي  از تابستان پايه يازدهم تا پايان سال تحصيلي پايه دوازدهم، بر اساس شيوه
  شود. معاونت آموزش متوسطه، ارائه و اجرا مي

هاي درسي هر پايه، برابر جداول مربوط،  تحصيلي تمام واحد در هر سال ـ ٦ماده
 شود. آموز ارائه مي  دانش به

 هاي يازدهم و دوازدهم، هاي پايه ياز، درسن هاي پايه دهم پيش درس ـ١تبصره
  باشد.  ها، در پايه يازدهم، پيش نياز پايه دوازدهم مي شود. برخي از درس محسوب نمي
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 هاي پايهنياز درس پيش ،هاي باقيمانده از پايه يازدهمچنانچه درس ـ٢تبصره
نياز،  ضوابط پيش ها را با رعايت آموزان پايه دوازدهم بايد اين درس دوازدهم باشد، دانش

  واحد انتخاب کنند. ٣٧هاي پايه دوازدهم، برابر مقررات و حداکثر تا سقف درس  همراه ساير به
نياز نمره نصاب قبولي  آموز پايه دوازدهم که قبالً از درس پيش دانش ـ٣تبصره

اي برابر  هاي شاخه فني و حرفه و در رشته ٧هاي شاخه نظري حداقل نمره  رشته (در
نياز و اصلي به صورت  هاي پيشمربوط) کسب کرده باشد، مجاز به انتخاب درس مقررات

 نياز، خواهد بود. هاي پيش هاي اصلي مقدم بر درسزمان، يا درس هم
 هاي پايه نياز درس هاي باقيمانده از پايه يازدهم پيش چنانچه درس ـ٤تبصره

هريورماه) سال دوازدهم موکول (ش ها به دوره تابستاني دوازدهم نباشد، انتخاب اين درس
  شود. مي

آموزان پايه دوازدهم روزانه که در پايه يازدهم موفق به کسب  دانش ـ ٥تبصره
اند يا به دليل انطباق نداشتن ساعات ارائه  نياز نشده هاي پيش در درس ٧حداقل نمره 

ايه هاي پ نياز و اصلي در برنامه هفتگي مدارس، امکان انتخاب درس هاي پيش درس
 هاي ديگر نيز براي آنان مقدور نيست، اند و تشکيل کالس در فرصت يازدهم را نداشته

توانند با موافقت شوراي مدرسه و رعايت ساير ضوابط، از جمله سقف واحدهاي مجاز،  مي
نياز دروس پايه دوازدهم هستند، انتخاب  هاي پايه يازدهم را که پيش آن دسته از درس

ها شرکت کنند. در اين صورت نمرات پاياني  نوبت اول و دوم آن درسکرده و در امتحانات 
 ،٤٥ها، برابر ماده  نوبت به عنوان نمرات مستمر آن نوبت نيز منظور و همانند ساير درسهر 

 اعالم نتيجه خواهد شد.
در  آموزان، دانش از ماه، تعدادي خرداد امتحانات برگزاري از پس چنانچه ـ٧ماده

تابستاني با رعايت موارد زير  نکنند، دوره را کسب قبولي شرايط درسي، يا چند ماده يک
نامه اجرايي اين ماده از سوي وزارت آموزش و پرورش  براي آنان برگزار خواهد شد. شيوه

 شود. تدوين و ابالغ مي
هفته است و امتحانات اين دوره،  ٦ مدت به دوره اين در آموزشي برنامه ـ١تبصره

  شود. اه برگزار ميم در نوبت شهريور
 واحد از ٣٥آموزان دوره تابستاني مجاز خواهند بود حداكثر  دانش ـ٢تبصره

واحد به صورت حضوري و مابقي به صورت غير حضوري)  ١٠هاي باقيمانده (حداكثر درس
آموزان  هايي است كه دانش را انتخاب كنند. در انتخاب واحدهاي حضوري، اولويت با درس

نياز و اصلي (دروس پايه باالتر)  هاي پيش اند. انتخاب همزمان درس تخاب نكردهها را ان آنقبالً 
آموزان پايه دوازدهم در دوره تابستاني (شهريورماه) با رعايت ساير شرايط و  براي دانش

  ضوابط بالمانع است.
 برابر ٣هاي نظري و عملي در دوره تابستاني  ساعات آموزش هفتگي درس ـ٣تبصره

 ها در طول سال تحصيلي، است. هفتگي آن درسساعات آموزش 
 المقدور در مدارس مربوط، تشكيل خواهد شد و برگزاري حتي تابستاني،  دوره ـ٤تبصره

ريزي و هماهنگي قبلي ادارات آموزش و پرورش ناحيه يا  آن به صورت متمركز و با برنامه
  منطقه در يك يا چند مدرسه بالمانع است.

 هايي كه نمره قبولي هاي دهم، يازدهم و دوازدهم در درس پايه آموزان دانش ـ ٥تبصره
هاي دوره تابستاني در امتحانات پاياني  توانند بدون شركت در كالس اند، مي كسب نكرده

  شود، شركت كنند. ماه برگزار مي اين دوره كه در شهريور
 اي و حرفهفني، در شاخه فني  هاي فني و غير هاي شايستگي ارائه خوشه درسـ ٦تبصره

هاي مهارتي) در شاخه كاردانش در دوره تابستاني پايه دوازدهم،  و استاندارد مهارت (درس
ها، ادارات آموزش و  به صورت حضوري مجاز نيست، ليكن با توجه به ماهيت اين درس

 شود، توانند براساس ضوابطي كه از سوي وزارت آموزش و پرورش اعالم  مي پرورش مناطق مي
  آموزان، دوره فشرده تقويتي تشكيل دهند. براي دانش
هاي دهم و  پايه از باقيمانده هاي درس توانند مي پايه يازدهم آموزان دانش ـ ٨ماده

  کنند. شرکت مربوط دروس آزمون در و کرده پايه يازدهم انتخاب تابستاني دوره يازدهم را در
 صيلي (شهريورماه) موفقتح آموزان پايه دوازدهم چنانچه در پايان سال دانش ـ٩ماده

واحد از  ٣٥توانند حداکثر  متوسطه نشوند، مي هاي دورهبه گذراندن برخي از درس
 ماه شرکت کنند. هاي باقيمانده را به صورت غير حضوري انتخاب و در امتحانات دي درس

ماه همان سال  آموزان بخواهند در امتحانات دي چنانچه اين قبيل دانش ـ١تبصره
انه شرکت کنند، در فاصله زماني موضوع اين ماده از معافيت تحصيلي برخوردار مدارس روز

  ماه سال بعد قابل افزايش است. خواهند بود و طول سال تحصيلي براي آنان تا پايان دي

توانند بالفاصله پس از دوره تابستاني با  آموزان مشمول اين ماده مي دانش ـ٢تبصره
  نام کرده و ادامه تحصيل دهند. راه دور ثبت الن يا آموزش از رعايت مقررات، در مدارس بزرگسا

 ماه، آموزان موضوع اين ماده، پس از شرکت در امتحانات دي چنانچه دانش ـ٣تبصره
 ها نشده باشند، مجاز به ادامه تحصيل در مدارس روزانه نيستند. موفق به گذراندن برخي درس

آموزش از راه دور يا   ارس بزرگساالن، مدارستوانند برابر مقررات در مدمي در اين صورت
  نام کرده و ادامه تحصيل دهند. به صورت داوطلب آزاد ثبت

داوطلب آزاد، طبق امتحانات اي، دوره بزرگساالن و فني و حرفه در شاخه ـ٤تبصره
 هآموزاني ک شود، صرفاً براي آن عده از دانش ضوابطي که از سوي معاونت آموزش متوسطه ابالغ مي

  شود. اند، برگزار مي روزانه را از دست داده شرايط تحصيل در دوره
 باشند، مجدداً  هايي نمره قبولي کسب کرده آموزاني که در درس يا درس دانش ـ١٠ماده

  ها را انتخاب کنند. توانند آن درس يا درس نمي
ري هاي آموزشي و پرورشي شاخه نظ آموزان در برنامه ساعات حضور دانش ـ١١ماده

آموزان موظفند در فاصله زماني شروع تا پايان  ساعت است و دانش ٣٥در هر هفته حداقل 
  برنامه آموزش روزانه، در مدرسه حضور داشته باشند. 

 اي و كاردانش بر اساس آموزان شاخه فني و حرفه ساعات برنامه هفتگي دانش  ـ١تبصره
 ساعت خواهد بود.  ٤٠برنامه مصوب هر رشته حداكثر تا

ساعت  ٨ساعت و حداكثر  ٦برنامه هفتگي مدارس براي هر روز حداقل  ـ٢تبصره
  شود. تنظيم مي

 استعدادهاي درخشان مدارس آموزان دانش هفتگي برنامه ساعات افزايش ـ٣تبصره
  است. بالمانع ساعت ٤٢ تا

 در تمام ايام درس، کالس و مدرسه در آموزان دانش مرتّب و منظم حضور ـ١٢ماده
 برابر آموزان غايب، دانش با. است باشد، الزامي مي داير رسماً مدرسه يلي کهسال تحص

  شد. خواهد مدارس، رفتار نامه اجرايي آيين در مندرج مقررات انضباطي
مورد،  حسب آموزاني که دانش اي، حرفه و فني و هاي کاردانش شاخه درتبصره ـ 

 کارآموزي و کارورزي آموزي، مهارت برايهاي ابالغي، از سوي مديران مدارس،  برابر شيوه نامه
  ماده خواهند بود. اين مفاد به رعايت ملزم شوند، مي مدرسه معرفي از خارج مراکز به

مصوبات  برابر آموزان، دانش پرورشي و خاص آموزشي موارد به رسيدگي ـ١٣ماده
  بود. خواهد پرورش و آموزش عالي شوراي

ه از گذراندن بخش عملي درس آمادگي دفاعي آموزان با نيازهاي ويژ دانش ـ ١٤ماده
  در اين صورت نمره بخش نظري آنان به عنوان نمره اين درس، منظور خواهد شد.اند،  معاف

 آموزان: نام و انتقال دانش فصل سوم ـ مقررات ثبت
ريزي، سازماندهي، نظارت و ارزشيابي امور مربوط به  به منظور برنامه ـ١٥ماده

نام در ادارات کل آموزش و پرورش و  ان، همه ساله قبل از آغاز ثبتآموز نام دانش ثبت
نام، مرکب از افراد ذيربط، با انتخاب و زير نظر مديرکل  آموزشي، ستاد ثبت مناطق و نواحي

 شود. تشکيل مي يا رئيس اداره آموزش و پرورش، 
ي قانوني وي آموزان ورودي پايه دهم با حضور پدر، مادر يا ول نام دانش ثبت ـ١٦ماده
هاي يازدهم و دوازدهم و همچنين انتخاب رشته و واحد درسي، با حضور خود  و در پايه

  شود. آموز انجام مي دانش
ديگري،   آموزاني که بنا به داليلي، از جمله بيماري يا هر علّت دانش ـ١تبصره

 ر موعد مقرر، توسطنام آنان د نام در مدرسه حضور يابند، بايد امور ثبت توانند براي ثبت نمي
  آنان انجام شود. ولي قانوني

 اند، آموزان غير مشمول که ترک تحصيل داشته نام و تحصيل مجدد دانش ثبت ـ٢تبصره
 با رعايت ساير شرايط، بالمانع است. 

هاي موسيقي، توسط حوزه هنري  هاي رشته ضوابط ورود به هنرستانـ ٣تبصره
 هاي هنري وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، ش آموزشسازمان تبليغات اسالمي و مرکز گستر

  شود. حسب مورد، تعيين و اعالم مي
آموزان با نيازهاي ويژه که عليرغم محدوديت و مشکالت  نام دانش ثبت ـ٤تبصره

جسمي يا حسي از هوش بهنجار برخوردار بوده و با استفاده از خدمات خاص آموزشي و 
آموز مشمول آموزش به روش  به تحصيل بپردازند (دانش توانند در مدارس عادي توانبخشي مي

  گيرد. نامه از مديريت اداره آموزش و پرورش استثنايي صورت مي تلفيقي)، با ارائه معرفي
 آموز در مدارس استعدادهاي درخشان، تابع ضوابط و پذيرش دانش ـ ٥تبصره

  مقررات خاص خواهد بود.
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در مدارس، اعم از دولتي و غير دولتي،  آموزان نام و تحصيل دانش ثبت ـ١٧ماده
  شود. تفکيک جنسيت انجام مي به

آموزان، از نيمه اول تيرماه تا حداکثر پايان شهريورماه هر   همه دانش ـ١٨ماده
   شوند. نام مي تحصيلي، ثبت سال

  سال تمام است. ١٨نام براي ورود به دوره دوم متوسطه  حداکثر سن ثبت ـ١٩ماده
  نام، اول مهرماه هر سال خواهد بود. آموز براي ثبت محاسبه سن دانشمالک  ـ١تبصره
آموزان پسر، با رعايت قوانين و مقررات   حداکثر سن ادامه تحصيل دانش ـ٢تبصره

  سال تمام است.  ٢٢آموزان دختر   سال تمام و براي دانش ٢٠نظام وظيفه عمومي، 
 ) که در حين ٩ماده  ١تبصره آموزان پسري (پايه دوازدهم با رعايت دانش ـ٣تبصره

تحصيلي  سال تمام) برسند، تا پايان همان سال ٢٠تحصيلي به حداکثر سن مجاز ( سال
  توانند در مدارس روزانه ادامه تحصيل دهند. مي

  آموزان مدارس بزرگساالن، مدارس آموزش از راه دور و داوطلبان دانش ـ٤تبصره
 دوازدهم مدارس روزانه، با رعايت ضوابط و مقررات هاي يازدهم يا آزاد متقاضي ورود به پايه

  کرده و ادامه تحصيل دهند. نام توانند در مدارس روزانه ثبت مربوط، مي
 آموزان با نيازهاي ويژه، مشمول آموزش به روش حداکثر سن براي دانش ـ ٥تبصره 

 آموزان سن دانشهاي تحصيلي دوره متوسطه دو سال بيشتر از حداکثر  تلفيقي، در هريک از پايه
 عادي است.
  آموز به شرح زير است: نام دانش مدارک مورد نياز براي ثبت ـ٢٠ماده

  نام در پايه دهم:  الف ـ مدارک مورد نياز براي ثبت
ـ تصوير صفحه اول شناسنامه که با اصل آن مطابقت داده شده و ممهور به مهر و ١

  امضاي مدير مدرسه باشد. 
غييرات و توضيحات در شناسنامه، ارائه تصوير صفحه در صورت وجود ت ـ١تبصره

  توضيحات نيز ضروري است. 
سال تمام رسيده است،  ١٥آموزي که به سن  شناسنامه دانشالزم است   ـ٢تبصره
 دار باشد. بايد عکس

 ـ عکس مناسب و با کيفيت به تعداد مورد نياز.٢
  ولي پايه نهم. نامه پايان دوره اول متوسطه يا گواهي موقت قب ـ گواهي٣
  ـ نمون برگ شماره يك هدايت تحصيلي.٤
 نامه از اداره آموزش و پرورش استثنايي استان، مبني بر نوع و ميزان معلوليت ـ معرفي ٥

  آموزان با نيازهاي ويژه (به روش تلفيقي)  براي دانش
  نام در پايه يازدهم:  ب ـ مدارک مورد نياز براي ثبت

  تحصيلي پايه دهم.ـ مدارک مربوط به سوابق ١
  نام در پايه دوازدهم:  ج ـ مدارک مورد نياز براي ثبت

  هاي دهم و يازدهم. ـ مدارک مربوط به سوابق تحصيلي پايه١
  آموزان تطبيقي. هاي تطبيق براي دانش ـ کارنامه٢

 آموز، دريافت مدارک جديد الزامي در صورت تغيير در مدارک هويتي دانش تبصره ـ
  است.

شدگان ديگرکشورها براي  تباع خارجي و فرزندان آنان، پناهندگان و راندها ـ٢١ماده
پناهندگي معتبر و مورد تاييد مراجع ذيربط ارائه  نام، بايد مدارك هويتي، اقامتي و ثبت

 دهند.
تحصيلي صادره از مدارس با امضاي معاون اجرايي  هاي ها و گواهي کارنامهـ ٢٢ماده

سئوليت است و مهر و امضاي مدير مدرسه، داراي اعتبار يا فردي که عهده دار اين م
  خواهد بود.

  آموزش و پرورش منطقه است.  اداره ارزش تحصيلي به عهده صدور تأييديه ـ١تبصره
متوسط، برابر مصوبه شوراي عالي  پايان تحصيالت دوره نامه صدور گواهي ـ٢تبصره

  گيرد. آموزش و پرورش انجام مي
آموزان متقاضي انتقال و  ها و مدارک تحصيلي دانش است كارنامهالزم ـ ٣تبصره

ادامه تحصيل در ساير مناطق، از سوي اداره آموزش و پرورش منطقه مبدأ تأييد و مهر و 
  امضا شود.
تحصيلي از يک مدرسه به مدرسه ديگر با  آموز در طول سال انتقال دانش ـ٢٣ماده

ماه قبل از شروع امتحانات پاياني  حداکثر تا يکو » اداره آموزش و پرورش مقصد«موافقت 
 نوبت دوم بالمانع است. در اين صورت مدارک، پرونده تحصيلي و نمرات مربوط به ارزشيابي

وي بايد پس از مهر و امضا مدرسه مبدأ با تأييد اداره آموزش و  ،تحصيلي طول سال
آموز در محدوده يک  دانششود. انتقال  ارسال » مدرسه مقصد«پرورش، در موعد مقرر به 

منطقه آموزشي با هماهنگي دو مدرسه مبدأ و مقصد و موافقت اداره آموزش و پرورش، 
 رعايت مقررات و در مهلت تعيين شده، بالمانع است. با

 »مدرسه مقصد«صورت محرمانه بايد به  آموز به پرونده تربيتيـ  تحصيلي دانش ـ١تبصره
  ارسال شود. 
آموزان انتقالي از سوي اداره  رات و سوابق تحصيلي دانشنم صحت ريز ـ٢تبصره

آموزش و پرورش مقصد، ظرف مدت يك هفته بعد از انتقال از اداره آموزش و پرورش 
  ماه بعد از آن ارسال شود. مبدأ، استعالم و پاسخ استعالم نيز حداكثرتا يك

 رت دارا بودندر صوبين مدارس استعدادهاي درخشان، ان آموزدانش انتقال ـ٣تبصره
نمره آزمون ورودي در سطح حداقل نمره مدرسه مقصد و وجود ظرفيت خالي در آن مدرسه 

ديگر،  در داخل استان با موافقت اداره کل آموزش و پرورش استان و از يک استان به استان
  کل آموزش و پرورش استان مقصد، مجاز خواهد بود. با موافقت اداره

استعدادهاي درخشان يک شهرستان، در سال نخست  انتقال بين مدارس ـ٤هتبصر
  پذيرش، ممنوع است.

نام  موقت ثبت آموزي را که با گواهي مديرمدرسه بايد همه مدارک دانش ـ٢٤ماده
کرده است، حداکثر تا پايان مهرماه به صورت مکتوب از محل تحصيل قبلي وي 

رخواست، بايد همه مدارک درخواست کند؛ مدير مدرسه مبدأ نيز بالفاصله پس از وصول د
 آموز را، پس از تکميل، برابر مقررات به مدرسه مقصد ارسال کند. تحصيلي دانش
آموزي در موعد مقرر در مدرسه  چنانچه مدارک و سوابق تحصيلي دانش تبصره ـ

ايجاد يا حقّي از او تضييع براي وي آموز حقّي  مقصد کامل نشود و به تبع آن براي دانش
  عهده مدير مدرسه مبدأ يا مقصد خواهد بود.ت آن، حسب مورد، به شود، مسئولي
تحصيلي  ماه پس از آغاز سال مدير مدرسه موظف است حداکثر تا يک ـ٢٥ماده

 آموزان جديد خود را بررسي و در صورت آموزان، از جمله دانش پرونده تحصيلي تمامي دانش
  مشاهده نقص، آن را رفع کند.

مقررات به يک رشته تحصيلي هدايت شده  موزي بر خالفآ چنانچه دانش تبصره ـ
هايي، قبول اعالم شده باشد، نسبت به تعيين وضعيت استحقاقي وي يا در درس يا درس

طبق مقررات اقدام شود. ليکن چنانچه بعد از موعدمقرر نقص پرونده بر طرف نشده باشد، 
دام بعدي به اداره آموزش و پرورش آموز، برابر مقررات، براي اق دانش الزم است پرونده اين

 .متبوع ارسال شود
ماه پس از آغاز  آموزان را حداکثر يک مديران مدارس بايد دفتر آمار دانش ـ٢٦ماده

سال تحصيلي يا دوره تابستاني تکميل و به تاييد اداره آموزش و پرورش مربوط رسانده و 
  برابر مقررات مسدود کنند.

آموزان مشمول نظام وظيفه  و تحصيل دانشنام  فصل چهارم ـ شرايط ثبت
  عمومي:

 شوند، سالگي مي ١٩آموزان پسر از اول ماهي که در آن ماه، وارد سن  دانش ـ٢٧ماده
 شوند. مشمول نظام وظيفه شناخته مي

آموزان مشمول نظام وظيفه عمومي،  مالک رسيدگي به وضعيت دانش ـ١تبصره
  ن است و تغييرات بعدي مالک عمل نخواهد بود. تاريخ تولد مندرج در شناسنامه اوليه آنا

آموزاني که شناسنامه اوليه آنان به حکم دادگاه باطل شده  براي دانش ـ٢تبصره
 است، شناسنامه جديد، مالک عمل خواهد بود.

نام، با عذر موجه غيبت کند و اين غيبت  آموزي پس از ثبت چنانچه دانش ـ٢٨ماده
ماه  ماه و شهريور ها در خرداد ابد و در امتحان هيچ يک از درستحصيلي ادامه ي تا پايان سال

  شود. تحصيلي براي وي وقفه تحصيلي محسوب مي شرکت نکند، آن سال
شود. تشخيص  وقفه تحصيلي و غيبت موجه ترک تحصيل تلقي نميتبصره ـ 

 غيبت موجه بر اساس داليل و مدارک ارائه شده، با مديرمدرسه است.
 طور متوالي وزان مشمول نظام وظيفه عمومي که سه ماه يا بيشتر بهآم دانش ـ٢٩ماده
  شوند. ارک تحصيل از مدرسه اخراج ميتموجه داشته باشند، به عنوان  غيبت غير

 مديرمدرسه موظف است مراتب ترک تحصيل اين قبيل افراد را برابر مقررات، ـ١تبصره
  ربط اعالم کند.  نظام وظيفه عمومي ذي  به حوزه

آموز واجد شرايط، در موعد مقرر، برابر ضوابط در مدرسه  چنانچه دانش ـ٢هتبصر
 نام نکند، مديرمدرسه موظف است، برابر مفاد اين ماده، ترک تحصيل وي را اعالم کند. ثبت
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آزاد (متفرقه)، از نظر مقررات نظام وظيفه  شرکت در امتحانات داوطلب ـ٣٠ماده
اي اين گروه از داوطلبان، معافيت تحصيلي بر شود و تحصيل محسوب مي عمومي ترک

  صادر نخواهد شد.
آموزان مشمول نظام وظيفه عمومي که  تحصيل دانش نام و ادامه ثبت ـ٣١ماده

اند، مجاز  نخواهد بود و در صورت رفع ممنوعيت قانوني از سوي نظام  تحصيل کرده ترک
 تحصيل آنان بالمانع خواهد بود. وظيفه عمومي، ادامه

آموز، بدون  چنانچه تاريخ اعزام (مندرج در دفترچه آماده به خدمت دانش ـ تبصره
تواند با رعايت ساير  تحصيلي باشد، مي ماه همان سال مهر غيبت) حداقل تا پايان خرداد

 نام کرده و ادامه تحصيل دهد. تحصيلي ثبت شرايط در همان سال
مشمول نظام وظيفه را  آموزان مدير مدارس پسرانه بايد مشخصات دانش ـ٣٢ماده

به صورت انفرادي و براي هر مشمول فقط يکبار، به منظور استفاده از معافيت تحصيلي، 
ربط اعالم کند.  ربط به حوزه نظام وظيفه عمومي ذي برابر مقررات، از طريق مراجع ذي

 شود)  آموزان داراي نقص عضو و استثنايي نيز مي (اين موضوع شامل دانش
 آموزان ن مدارس موظفند مراتب ترک تحصيل يا فراغت از تحصيل دانشمديرا ـ٣٣ماده

ربط به حوزه نظام وظيفه مربوط اعالم  مشمول خود را برابر مقررات از طريق مراجع ذي
 نمايند.

کند، در صورتي که قصد  آموزي که از معافيت تحصيلي استفاده مي دانش ـ١تبصره
راه دور را داشته باشد، نيازي به اعالم  ش از ادامه تحصيل در مدارس بزرگساالن يا آموز

 مشخصات وي به حوزه نظام وظيفه نيست.
 کنند،  آموزان اتباع خارجي که برابر مقررات در مدارس ايراني تحصيل مي دانش ـ٢تبصره

 مشمول قانون نظام وظيفه عمومي نيستند.
  

  فصل پنجم ـ ضوابط سنجش و ارزشيابي پيشرفت تحصيلي:
 هاي سنجش و ارزشيابي پيشرفت تحصيلي به شرح زير است: فهدـ ٣٤ماده

ها و بهبود، هدايت و ارتقاي  ـ دريافت بازخوردهاي موثر از ميزان کسب شايستگي١
 هاي مختلف؛  آموز در موقعيت عملکرد تحصيلي دانش

کردن   آموز و آگاه ـ تعيين ميزان پيشرفت آموزشي و پرورشي و تغييرات رفتاري دانش۲
  موزان و اولياي آنان از ميزان پيشرفت و عملکرد تحصيلي و تربيتي آنان؛ آ دانش

  ها؛آموز و تالش براي رفع آن هاي يادگيري دانش ـ تشخيص نارسايي۳
آموزان و هدايت آنان در زمينه شغلي  هاي دانش ـ شناخت استعدادها، عالئق و رغبت۴

  و تحصيلي؛
 آموزان؛  هاي سالم در دانشبتـ تقويت انگيزه، روحيه تالش و ايجاد رقا ۵
ها و عوامل مؤثر در آموزش از طريق تحليل نتايج  ـ سنجش کيفيت و محتواي برنامه ۶

 ها؛ ها و رفع آن ها، به منظور يافتن نارسايي ارزشيابي
ـ حصول اطمينان از کسب شرايط الزم براي ارتقا به مراحل تحصيلي يا سطوح ٧
 باالتر؛ مهارتي
ها  ط قوت و ضعف و ارزيابي کارآيي نظام آموزشي، اصالح فرآيندها و روشـ شناسايي نقا ٨
  سازي براي ارتقاي کيفيت آن. و زمينه

هاي مشخص شده زير، به سه  آموزان در هر درس با هدف ارزشيابي دانش ـ٣٥ماده
  شود :  صورت ورودي (آغازين)، تکويني (مستمر) و پاياني (تراکمي) انجام مي

هاي قبلي  ها و آمادگي ورودي (آغازين): به منظورآگاهي از تواناييارزشيابي الف ـ 
هاي  ها و کاستي آموز براي ورود مناسب به فرآيند تعليم و تربيت و جبران نارسائي دانش

 شود. تحصيلي توسط معلمان انجام مي آموز در آغاز سال احتمالي دانش
 هاي به نفس، تحکيم آموخته ارزشيابي تکويني (مستمر): به منظور تقويت اعتمادب ـ 

آموز، بهبود فرآيند تعليم و تربيت، آگاهي معلمان از نقاط قوت و ضعف درسي و  دانش
هاي  آموزان و پرورش روحيه تحقيق، تفکر، تالش، ابتکار و فعاليت نحوه عملکرد دانش

اسب من يها  آموزان، اوليا و اتخاذ روش گروهي، تدارک بازخورد مناسب به معلمان، دانش
  شود. انجام مي
هاي  ارزشيابي پاياني (تراکمي): به منظور حصول اطمينان از ميزان تحقق هدف ج ـ

 .گيرد آموزشي و پرورشي و حصول اطمينان الزم براي احراز شرايط قبولي در هر درس انجام مي
 هاي آموز در فعاليت ارزشيابي تکويني به صورت مستمر از نحوه مشارکت دانش ـ۳۶ماده

هاي کتبي، شفاهي، عملي،  هاي گوناگون، با استفاده از آزمون زشي ـ تربيتي و به شيوهآمو

بررسي تکاليف فردي و گروهي، فهرست وارسي، مشاهده رفتار، ميزان فعاليت، تالش، 
ها در هر ماده درسي در هر سال  ابتکار و خالقيت و نظاير آن انجام و نتايج اين ارزشيابي

  شود. نظور ميتحصيلي در دو نوبت م 
 ارزشيابي پاياني (تراکمي) در طول سال تحصيلي، در دو نوبت اول و دوم، ـ٣٧ماده 

شود. ارزشيابي پاياني نوبت اول از حدود پنجاه درصد اول محتواي برنامه درسي  انجام مي
نمره از محتواي  ٥ماه و ارزشيابي پاياني نوبت دوم از تمام محتواي برنامه درسي ( در دي

عمل  ماه به نمره از محتواي نيمه دوم برنامه درسي) در خرداد ١٥اول برنامه درسي و  نيمه
 .آيد مي

، حضوري ماه و همچنين امتحانات نهايي و دروس غير ارزشيابي پاياني شهريور ـ١تبصره
  آيد. از همه محتواي برنامه درسي به عمل مي

هايي كه  هر نوبت درساي و كاردانش، نمره  هاي فني و حرفه در شاخهـ ٢تبصره
آموزش آن در طول نوبت اول يا دوم ارائه و پايان مي يابد، به عنوان نمره پاياني آن درس، 

  شود. منظور مي
نامه نحوه ارزشيابي دروس  اي و كاردانش، شيوه هاي فني و حرفه در شاخهـ ۳تبصره

   شود. غ  مياز سوي معاونت آموزش متوسطه تهيه و ابالفني  و غيرهاي فني  شايستگي
 هاي مهارتي)کاردانش، ارزشيابي پاياني هر استاندارد مهارت (درس در شاخهـ ٤تبصره

آن در دو بخش نظري و عملي، از تمام محتواي آن استاندارد يا درس  پس از اتمام آموزش
آموزي از  آيد و چنانچه دانش مي عمل مهارتي توسط يا با نظارت دستگاه متولي مربوط به

هاي مهارتي) نمره قبولي  هاي نظري يا عملي استانداردهاي مهارتي (درساز بخشيکي 
 کسب کند، اين نمره تا اخذ نمره قبولي از بخش ديگر، معتبر خواهد بود.

هاي تحصيلي، چنانچه تا پايان  دوازدهم هر يک از شاخه آموزان پايه دانش ـ٣٨ماده
، اعم از نهايي و غيرنهايي و باقيمانده هاي پايه مربوطتابستان موفق به گذراندن درس

ماه  توانند در امتحانات دروس مربوط در دي هاي دهم و يازدهم نشوند، مي هاي پايهدرس
  شرکت کنند.

 ماه نيز موفق به گذراندن آموزي پس از برگزاري امتحانات دي چنانچه دانش تبصره ـ
ررات، در مدارس بزرگساالن، تواند برابر مقمي همه واحدهاي درسي رشته مربوط نشود،

 هاي نام و نسبت به گذراندن باقيمانده درس از راه دور يا به صورت داوطلب آزاد ثبت آموزش 
 خود اقدام کند.

  نهايي نوبت اول، دوم، شهريور غير  ريزي و نظارت بر امتحانات پاياني برنامه ـ٣٩ماده
ويم اجرايي، تنظيم و با همکاري و ماه به عهده مدير مدرسه است که با عنايت به تق و دي

  شود.  آموزشي و اداري مدرسه انجام مي  مشارکت کارکنان
در شاخه کاردانش، برنامه امتحانات پاياني استانداردهاي مهارت که در تبصره ـ 
 شود، در اداره کل آموزش و پرورش استان با همکاري دستگاه متولي مربوط، مدرسه ارائه مي

(نهايي يا هماهنگ) با نظارت يا توسط دستگاه متولي استاندارد مهارت، تنظيم و امتحانات 
  نامه همکاري بين وزارت آموزش و پرورش و دستگاه مربوط، انجام خواهد شد. براساس موافقت

 ها (به جز امتحانات نهايي و هماهنگ) و تصحيح اوراق امتحانات طرح سؤالـ ٤٠ماده
  ماه) زير نظر مدير مدرسه، برعهده معلم مربوط است. ديداخلي (نوبت اول، دوم، شهريورماه و 

 تواند با مسئوليت خود اوراق امتحاني را براي تصحيح در خارج مدير مدرسه ميـ ١تبصره
  از مدرسه، در اختيار معلمان قرار دهد.

 هاي چنانچه معلم مربوط، قبل از برگزاري امتحان داخلي، در هريك از نوبتـ ٢تبصره
 ٥هاي درس مربوط، خودداري کند يا ظرف مدت  هر دليلي از طراحي سئوالامتحاني، به 

روز پس از برگزاري امتحان، اوراق امتحاني را تصحيح نکند، مدير مدرسه ضمن گزارش 
تواند به تشخيص خود طراحي سئوال و  موضوع به اداره آموزش و پرورش متبوع، مي

 تبط و واجد صالحيت واگذار کند.تصحيح اوراق درس مربوط را به يكي از معلمان مر
نمرات ارزشيابي تكويني (مستمر) و پاياني در هر نوبت امتحاني داخلي، ـ ٤١ماده

بايد توسط معلّم مربوط بدون خدشه و قلم خوردگي در برگ ريزنمرات ثبت و پس از 
امضا و درج تاريخ، به مدير مدرسه تحويل شود. نمرات ارزشيابي مستمر دو هفته قبل از 

غاز امتحانات پاياني و نمرات ارزشيابي پاياني حداکثر يک هفته بعد از برگزاري امتحان آ
  درس در آن نوبت، بايد به مدير مدرسه تحويل شود. هر

 آموز، بايد در طول هر نوبت نمرات ارزشيابي مستمر و عملکرد تحصيلي دانشـ ١تبصره
  او برسد. آموز و ولي و قبل از امتحانات پاياني به اطالع دانش
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 در شاخه کاردانش، فهرست مشخصات و ريزنمرات ارزشيابي پاياني استانداردهايـ ٢تبصره
 تحصيلي،  هاي مهارتي) پس از تأييد دستگاه متولي استاندارد مهارت در هر سال مهارت (درس

در دو نسخه صحافي که يک نسخه در اداره منطقه و يک نسخه در مدرسه به طور دائم 
 شود. نگهداري مي
 تواند با هماهنگي معاونت آموزش متوسطه مركز سنجش آموزش و پرورش مي ـ٤٢ماده

کل آموزش و پرورش استان در امتحان پاياني نوبت دوم و شهريورماه يک يا دو ماده  و اداره
  هاي دهم و يازدهم را به صورت هماهنگ برگزارکند. درسي پايه

ماده، براي مدارس استعدادهاي  هاي امتحاني موضوع اين طراحي سؤال ـ١تبصره
پژوهان جوان و براي مدارس  درخشان به مركز ملي پرورش استعدادهاي درخشان و دانش
  شود. ربط واگذار مي وابسته به سازمان آموزش و پرورش استثنايي به سازمان ذي

  پرورش با هماهنگي معاونت آموزش متوسطه، و مركز سنجش آموزش ـ٢تبصره
دروس هماهنگ را تا دو ماه قبل از آغاز امتحانات مربوط، تنظيم و ابالغ  برنامه امتحانات

 کند. مي
هايي از پايه دوازدهم  امتحانات پاياني نوبت دوم و شهريورماه درس ـ۴۳ماده

 شود که مركز سنجش هاي يكسان برگزار مي به صورت امتحان نهايي با برنامه امتحاني و سؤال
پرورش  و   کل آموزش کند، اين امتحان زير نظر اداره يآموزش و پرورش آن را طراحي م

استان و عوامل اجرايي امتحاني که از طرف اداره آموزش و پرورش شهرستان/ منطقه/ 
  يابد. شود، رسميت مي ناحيه مربوط معين مي

مركز سنجش آموزش و پرورش، برنامه امتحانات نهايي را تا دو ماه قبل از  ـ۱تبصره
  کند. ربوط، تنظيم و ابالغ ميآغاز امتحانات م
ها و مركز امور  وپرورش استان کل آموزش در همه مراحل امتحانات، ادارات ـ۲تبصره

الملل و مدارس خارج از کشور، ملزم به همکاري با مركز سنجش آموزش و پرورش،  بين
 باشند. مي

ز پس از هاي مربوط به امتحانات نهايي، موظفند حداکثر دو رو معلمان درس ـ۳تبصره
و پرورش  برگزاري امتحان درس مربوط، با تشخيص و برابر ابالغي که از طرف اداره آموزش 

آموزان  هاي تصحيح مراجعه کنند و حداقل به تعداد دانش شود، به حوزه منطقه صادر مي
صورتي که  الزحمه، تصحيح کنند. در خود، اوراق امتحاني همان درس را با دريافت حق

حيح اوراق اقدام نکند، موضوع از سوي رئيس حوزه تصحيح، به اداره معلمي براي تص
  شود تا برابر مقررات با وي رفتار شود.  آموزش و پرورش محل، گزارش مي

نتايج امتحانات نهايي، حداکثر ده روز پس از برگزاري آخرين امتحان،  ـ۴تبصره
ش منطقه، به مدارس بايد از سوي رئيس حوزه تصحيح، به وسيله اداره آموزش و پرور

  آموزان، اعالم شود. محل تحصيل دانش
 ،»۳خارجي  زبان«، »۳زبان قرآن  عربي، «هاي امتحانات نهايي دروس سؤالـ  ۵تبصره

ديدگي شنوايي،  آموزان با آسيب ) براي دانش۳(ديني، اخالق و قرآن» تعليمات ديني«
ازمان آموزش و پرورش توسط مركز سنجش آموزش و پرورش و با مشارکت و همکاري س

ريزي  صورت ويژه طراحي و بر اساس برنامه استثنايي و استفاده از دبيران واجد شرايط، به
  هاي امتحاني آنان، قرار خواهد گرفت. و پرورش، در اختيار حوزه مركز سنجش آموزش 

 آموزان نابينا، توسط مرکز سنجش هاي امتحانات نهايي دانشسؤال ـ ۶تبصره
 ورش و با مشارکت و همکاري سازمان آموزش و پرورش استثنايي، به خط بريلآموزش و پر

 گيرد.  هاي امتحاني قرار مي تبديل شده و در اختيار حوزه
آموزان واجد شرايط را  اند فهرست مشخصات دانش مديران مدرسه موظف ـ٤٤ماده 

به همراه نمرات نوبت با قيد مواد درسي که بايد آنها را به صورت امتحان نهايي بگذرانند، 
هايي که از سوي مركز  ها، در نمون برگ اول و نتايج ارزشيابي مستمر نوبت دوم آن درس

شود، تنظيم کنند و تا يک هفته قبل از آغاز  سنجش آموزش و پرورش ارسال مي
ماه به اداره آموزش و پرورش منطقه تحويل  امتحانات نهايي نوبت دوم، شهريور و دي

 دهند.
آموزان  اند فهرست مشخصات دانش مديران هنرستان کاردانش موظف ـ١تبصره

هاي مربوط تنظيم و  واجد شرايط را با قيد عنوان استاندارد مهارت، مطابق نمون برگ
و پرورش شهرستان/  استاندارد، به اداره آموزش ماه قبل از پايان آموزش آن  حداکثر يک

هاي مربوط به  ناحيه/ منطقه تحويل دهند. ادارات آموزش و پرورش نيز بايد درخواست
کل  را، حداکثر بيست روز قبل از پايان آموزش مهارت، به اداره  هاي مهارت انجام آزمون 

رش استان نيز بايد حداکثر ده و پرو کل آموزش  و پرورش استان ارسال کنند. اداره  آموزش

آموزان را به دستگاه متولي  روز قبل از اتمام آموزش مهارت، فهرست مشخصات دانش
 استاندارد مهارت، ارسال کند.

نهايي مدرسه و  هاي غير امتحانات عملي غيرکتبي و کارگاهي، درس ـ٢تبصره
ش و پرورش انتخاب هاي نهايي، توسط افراد واجد شرايطي که از سوي اداره آموز درس

  شود. شوند، قبل از برگزاري امتحانات کتبي و در مدرسه برگزار مي مي
 هاي مهارتي به شرط آنکه مشخصات نامه در شاخه کاردانش، پذيرش گواهي ـ٣تبصره 

هاي مهارتي مربوط تعريف شده باشد، پس از تأييد مرجع صادر کننده،  ها در رشتهآن
 ، با رعايت ساير ضوابط بالمانع است.ميزان واحدهاي تعيين شده به

و  ١نمره هردرس در نوبت اول از مجموع نمره ارزشيابي مستمر با ضريب  ـ٤٥ماده
 ١و در نوبت دوم از مجموع نمره ارزشيابي مستمر با ضريب  ٢ارزشيابي پاياني با ضريب نمره 

  آيد. ، برابر جدول زير به دست مي٤و نمره ارزشيابي پاياني با ضريب 
 

 نوبت اول نوبت دوم نمره ساالنه

مجموع نمرات 
ها با ضريب،  ارزشيابي

 ۸تقسيم بر 

نمره ارزشيابي 
 پاياني

نمره ارزشيابي 
 مستمر

نمره ارزشيابي 
 پاياني

نمره ارزشيابي 
 مستمر

 ۱ضريب  ۲ضريب  ۱ضريب  ۴ضريب 

  
شود، طبق ضرايب مندرج در  دروسي كه در طول يک نوبت، اجرا مي تبصره ـ

 شود. ، محاسبه مي٤٦دهما
نمره هر درس در دوره تابستان، از مجموع نمره ارزشيابي مستمر با  ـ٤٦ماده

  شود. به شرح جدول زير محاسبه مي ٣و ارزشيابي پاياني (شهريور ماه) با ضريب  ١ضريب 
  

 نمره ارزشيابي مستمر نمره ارزشيابي پاياني نمره درس دوره تابستاني

 ۱ضريب  ۳ضريب  ۴ها با ضريب تقسيم بر  مجموع نمرات ارزشيابي

  
آموز بوده و  هايي که صرفاً ناظر بر فعاليت ضمن سال دانش نمره درس ـ۱تبصره

آموز در هر نوبت،  هاي مستمر از فعاليت دانش ارزشيابي پاياني ندارد، بر مبناي ارزشيابي
نمرات نوبت اول و  ها، بر اساس ميانگين توسط معلم مربوط تعيين و نمره ساالنه اين درس

  شود. دوم، تعيين مي
نمرات ارزشيابي استاندارد مهارت در شاخه کاردانش (اعم از حضوري يا  ـ٢تبصره

ماه، همان نمره امتحان پاياني  هاي غير حضوري و شهريور و دي غير حضوري) و درس
  بدون ضريب، خواهد بود. 

ماه) با ضرايب  تاني (شهريوردر محاسبه نمره ساالنه و نمره درس دوره تابس ـ۳تبصره
         شود: يابد و در برگ ريز نمرات ثبت و محاسبه مي مذکور، عدد اعشاري نمرات، به شرح زير تغيير مي

       
                    ٧٥/٠به  ٧٤/٠تا ٥١/٠ـ از ٣        ٢٥/٠به  ٢٥/٠ـ کمتر از ١
  به يک ٩٩/٠تا  ٧٦/٠ـ از ٤     ٥٠/٠به  ٤٩/٠تا  ٢٦/٠ـ  از ٢
      
 آموز در هر درس، نمره هر يک از امتحانات پاياني و ارزشيابي مستمر دانش ـ٤٧ماده

  ) است.٠ـ٢٠از صفر تا بيست (
هاي مهارتي)  در شاخه کاردانش، نمرات ارزشيابي استاندارد مهارت (درس تبصره ـ

 شود. محاسبه مي )٠ـ٢٠قبل از ثبت، به تفکيک بخش نظري و عملي، بر مبناي صفر تا بيست (
هاي فني و غير  و در دروس شايستگي ١٠نصاب قبولي در هر درس نمره  ـ٤٨ماده

است. در شاخه کاردانش، تعيين نصاب قبولي در استاندارد  ١٢اي فني شاخه فني و حرفه
  مهارت در بخش نظري و عملي به عهده دستگاه متولي استاندارد مهارت، است.

 و براي سنجش مهارت گفتاري،» آزمون عملي«ملي، براي سنجش مهارت ع ـ۴۹ماده
 آيد. عمل مي به» آزمون شفاهي«

نظارت بر برگزاري امتحانات داخل و خارج از کشور بر عهده معاونت  ـ ۵۰ماده
 آموزش متوسطه و مركز سنجش آموزش و پرورش است.

عهده  مسئوليت حسن برگزاري امتحانات داخلي و اعالم به موقع نتايج، بر ـ ٥١ماده
و  کل آموزش   و پرورش شهرستان/ منطقه/ ناحيه و اداره  مدير مدرسه است و اداره آموزش
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توانند اوراق امتحاني تصحيح شده را مورد بررسي و  پرورش استان، در صورت لزوم مي
آموزي تغيير کند،  تجديدنظر قرار دهند. در صورتي که در بازبيني اوراق، نمره دانش

اطالع معلم و   عمل خواهد بود. در اين صورت موضوع بايد کتباً به آخرين نمره، مالک
  آموز مربوط برسد. دانش

ماه و  که بازبيني اوراق امتحانات خرداد يا شهريورماه، پس از آبان در صورتي تبصره ـ
آموزي تغيير کند،  ماه، انجام شود و نمره دانش ماه پس از فروردين بازبيني اوراق امتحانات دي

 شود. گيري به کميسيون خاص شوراي عالي آموزش و پرورش ارجاع مي ب براي تصميممرات
آموز يا ولي او، حداکثر تا دو هفته  اعالم رسمي نتيجه امتحانات به دانش ـ ٥٢ماده

 پس از پايان هر نوبت امتحاني، به عهده مدير مدرسه است.
اول و دوم، شهريور و  هاي مهلت اعتراض به نمرات امتحانات پاياني نوبت ـ ٥٣ماده

روز پس از اعالم نتيجه امتحانات آن نوبت  ٥نهايي)، حداکثر  ماه (اعم از نهايي و غير دي
است. در امتحانات داخلي مدير مدرسه موظف است اوراق امتحاني معترضان را براي 
تجديد نظر يا در اختيار مصحح مربوط يا به تشخيص خود در اختيار مصحح مربوط و 

گر از معلمان همان درس قرار دهد. نمره ورقه تجديد نظر شده با امضاي مصحح يکي دي
شود. در صورت  مربوط يا مصحح مربوط و تجديدنظرکننده، حسب مورد، تعيين مي

االجراست. در امتحانات نهايي،  اختالف نظر، رأي معلم سوم واجد صالحيت، قطعي و الزم
ي معترضان را براي تجديد نظر در اختيار تصحيح موظف است اوراق امتحان رئيس حوزه

يکي از معلمان همان درس (غير از مصححين اول و دوم) قرار دهد و نمره وي مالک عمل 
روز پس از پايان مهلت اعتراض،  ٥خواهد بود. در هر صورت بايد حداکثر ظرف مدت 

  نتيجه به اطالع معترضان برسد.
هاي غيرنهايي،  ماه درس ، شهريور و دياوراق امتحانات پاياني نوبت دومـ  ٥٤ماده

سال در محلي که اداره  ماه در مدرسه و اوراق امتحانات نهايي به مدت يک به مدت شش
شود و پس از سپري شدن مهلت  کند، نگهداري مي آموزش و پرورش منطقه تعيين مي

ت معلمان، اي ريز نمرا نويس و رايانه شود، ولي فهرست دست مذکور، برابر مقررات امحا مي
دفتر امتحانات، برگ ريزنمرات قبول شدگان امتحان نهايي، ليست نمرات دروس مهارتي 
پس از تأييد دستگاه متولي مهارت، صحافي و جزء اسناد و مدارک تحصيلي محسوب و 

 شود. طور دائم در مدرسه و اداره مربوط، حسب مورد، نگهداري مي به
آموزان در همان  هاي غيرنهايي دانش رسماه د امتحانات شهريور و دي ـ ٥٥ماده

شود که امتحانات پاياني نوبت دوم انجام شده است و امتحانات  اي برگزار مي مدرسه
اي که  نهائي شهريورماه (اعم از حضوري و غيرحضوري) در همان مدرسه هاي غير درس
انات شهريور و شود و امتح اند، برگزار مي هاي اين دوره را انتخاب کردهآموزان، درس دانش

هاي امتحاني تحت پوشش همان منطقه/  آموزان، در حوزه هاي نهايي دانش ماه درس دي
 شودکه امتحانات پاياني نوبت دوم انجام شده است.  ناحيه آموزشي برگزار مي

روز قبل از  ١٥آموزي تا  که محل اقامت ولي يا سرپرست دانش صورتي در ـ١تبصره
تواند به صورت ميهمان  آموز مي ماه تغيير يابد، دانش ه يا ديبرگزاري امتحانات شهريورما

هاي مستمر  دار، حاوي مشخصات و مواد درسي و نمره ارزشيابي نامه عکس (با اخذ معرفي
آموز توسط اداره آموزش  دوره تابستاني، از مدرسه مربوط و تأييد موضوع انتقال ولي دانش

الزم مبني بر انتقال ولي خود) به اداره  و پرورش همان منطقه و همراه داشتن مدارک
آموزش و پرورش محل سکونت جديد مراجعه و در صورت داير بودن رشته تحصيلي مورد 

ماه يکي از مدارس، يا در  نظر، با معرفي آن اداره، در امتحانات داخلي شهريورماه يا دي
ماه چنين  يا دي هاي اجرايي شرکت کند. نمره شهريورماه امتحانات نهايي يکي از حوزه

شود  اي ارسال مي و پرورش قبلي براي ابالغ به مدرسه  از تأييد اداره آموزش آموزي، پس دانش
ديگر  هاي کرده است تا مدرسه مذکور با توجه به نمره آموز قبالً در آن تحصيل مي که دانش

 و با رعايت ساير مقررات اعالم نتيجه کند.
نامه  توانند با ارائه معرفي ي خارج از کشور ميآموزان مدارس ايران دانش ـ٢تبصره

كل   الملل و مدارس خارج از كشور و اداره دار از مدرسه مربوط و تأييد مركز امور بين عكس
ماه در مدارس داخل کشور شرکت کنند.  و پرورش استان در امتحانات شهريور و دي  آموزش

کل  ر مدرسه مقصد و از طريق ادارهآموزان بايد توسط مدي نمرات امتحاني اين قبيل دانش
الملل و مدارس خارج از كشور به مدرسه مبدأ  وپرورش استان و مركز امور بين آموزش

 ارسال شود.
آموزان در هرنوبت، با توجه به رعايت موازين اسالمي،  نمره انضباط دانشـ  ۵۶ماده

حفظ نظم  اخالق، بهداشت و نظافت شخصي، مقررات مدرسه، وضعيت حضور و غياب و

عمومي، بر اساس گزارش معلمان و مربيان توسط مدير و معاونان مدرسه تعيين و در برگ 
  شود. ريز نمرات مربوط ثبت و با امضاي مدير تسليم دفتر مدرسه مي

عنوان نمره ساالنه محسوب و ميانگين نمرات انضباط نوبت اول و دوم به ـ۱تبصره
  شود.  منظور مي در معدل ساالنه، معادل دو واحد درسي

تعداد واحدهاي انضباط به عنوان دروس گذرانده شده رشته تحصيلي در  ـ٢تبصره
  شود. واحد، لحاظ مي ٦شود، ولي در محاسبه معدل کل، به ميزان  نظر گرفته نمي
  شود. در دوره تابستاني، نمره انضباط، منظور نمي ـ٣تبصره
آموزان توسط معاونت آموزش  نشتحصيلي دا ها و مدارک نمونه کارنامه ـ ٥٧ماده

ريزي منابع انساني و  مركز برنامهمتوسطه و مركز سنجش آموزش و پرورش با همكاري 
 شود. تهيه و به ادارات کل آموزش و پرورش کشور ابالغ مي ،فناوري اطالعات

هاي  آموزان پايه تحصيلي، دفتر امتحانات مدرسه براي دانش در هر سال ـ ٥٨ماده
آموزان پايه دوازدهم تا پايان  ماه و براي دانش هم، بايد حداکثر تا پايان آباندهم و يازد

شود،  اي که از سوي اداره آموزش و پرورش تعيين مي اسفندماه، تنظيم و توسط نماينده
  بررسي و پس از تأييد، مسدود شود. 

نامه اجرايي نحوه مسدود کردن دفتر امتحانات در مرکز سنجش  شيوه تبصره ـ
 شود. ها ارسال مي وزش و پرورش تهيه و به ادارات کل آموزش و پرورش استانآم

 آموزي در زمان برگزاري امتحانات کتبي پاياني يا قبل از آن چنانچه دانش ـ ٥٩ماده
 تواند از منشي معتمدي استفاده کند اي شود که قادر به نوشتن نباشد، مي دچار مشکل و سانحه

نهايي و رئيس حوزه اجرا، براي امتحانات نهايي  امتحانات غير كه از طرف مديرمدرسه براي
 شود. تعيين مي
اش مانع  آموز داراي نقص عضو يا بيماري مؤثري كه بيماري براي دانشـ  ٦٠ماده

شود، مدير مدرسه يا رئيس حوزه اجرا،  شركت وي در امتحانات (كتبي، شفاهي و عملي) 
کند و در صورت لزوم از امتحانات  ي او فراهم ميتسهيالتي متناسب با نقص عضو يا بيمار

   شود. ها اضافه مي شود، در اين صورت، سهم نمره اين بخش به ساير بخش آن درس معاف مي
آموزان موضوع اين ماده، بايد  امتحان عملي درس تربيت بدني براي دانش ـ١تبصره

نامه مربوط توسط  جسمي وي توسط معلم مربوط انجام شود. شيوه متناسب با توانايي
  ربط تهيه و ابالغ خواهد شد. معاونت ذي

دليل نقص عضو  اي و کاردانش که به هاي فني و حرفه آموزان شاخه دانش ـ٢تبصره
ه تغيير رشته ميقادر به انجام فعاليت عملي درس  باشند. هاي رشته مربوط نيستند، ملزم ـب

 دهم،هاي  سن متعارف که براي پايهمشروحه زير با رعايت حداقل  آموزان دانش ـ ٦١ماده
توانند با درخواست کتبي و  ، مياستتمام  سال١٧ و ١٦ ،١٥ به ترتيب دوازدهم، يازدهم و

به يكي از پرورش منطقه/ ناحيه/ شهرستان  و  اداره آموزش ، از سويتأييد مراجع مربوط
در ارزشيابي و  هايي كه از قبل براي برگزاري امتحانات مشخص شده است، معرفي دبيرستان
 در اولين، آيد هاي مربوط به آن پايه به عمل مي درس همهتعيين پايه تحصيلي) که از ورودي (

همه آموزان شرکت کنند و در صورت قبولي در  ساير دانش همراه با نوبت رسمي ارزشيابي،
دامه مجاز به ا ،شود و با رعايت شرايط صادر مي مدرک قبولي براي آنان ،هاي هر پايه درس

  تحصيل خواهند بود: 
 اند و مدرک تحصيلي از تحصيالت خود را در مدارس خارجي گذرانده بخشي ـ افرادي که١

هيچگونه يا نيست آنان قابل ارزشيابي در کميسيون ارزشيابي مدارک تحصيلي خارجي 
(با ارايه  نداشته باشند. ،مدرک تحصيلي که ميزان تحصيالت خارجي آنها را مشخص کند

معتبر مبني بر داشتن حداقل يكسال سكونت در خارج از كشور برابر ضوابطي كه  مدرك
  شود.) توسط مركز امور بين الملل و مدارس خارج از كشور اعالم مي

اند به موقع  بيماري نتوانستهبه دليل يا  مدرسه دسترسي نداشتهـ افرادي که به ٢
  وارد مدرسه شوند.

تحصيلي آنان در اثر حوادثي از قبيل سيل،  آموزاني که بخشي از مدارک ـ دانش٣
اي از مدارک آنان  گونه سابقه از بين رفته و هيچغيره، سوزي و  زلزله، جنگ، آتش

  (با تأييد اداره آموزش و پرورش مبداء مبني بر وقوع حادثه) نداشته باشد. وجود
داراي  مشروط بر آنکه ،افرادي که در ادامه تحصيل آنان فاصله ايجاد شده است ـ٤
 .باشند پايان دوره اول متوسطهمدرک 
 شدگان از ساير كشورها كه به صورت ـ پناهندگان به كشور جمهوري اسالمي و رانده٥

  قانوني در ايران سكونت دارند، ولي مدرك قابل قبولي براي ارزشيابي در دست ندارند. 
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صورت يک  نامه به ارزشيابي ورودي (تعيين پايه) طبق مفاد اين آيين ـ١تبصره
 ارزشيابي و شرايط قبولي آنان مانند داوطلبان آزاد خواهد بود. در صورت مواد نوبتي است و

  تر ارزشيابي به عمل آورد. درپايه پايين آموز دانشتواند از  مردودي، مدرسه مي
شدگان در ستون مالحظات  نمرات ارزشيابي ورودي (تعيين پايه) قبول ـ٢تبصره  
نامه با اشاره  شود. شماره معرفي ل و کارنامه تحصيلي آنان ثبت ميآن سا امتحاناتدفتر 

   شود. در ستون مالحظات درج و توسط مدير مدرسه امضا و مهر مي ،نامه اين آيين ٦١ماده  به
كنندگان در امتحان تعيين پايه، از بخش عملي درس آمادگي دفاعي  شركت ـ٣تبصره

  اي به عمل آيد.  نمره ٢٠ش نظري آن، امتحان معاف خواهند بود و بايد براي آنان از بخ
ارزشيابي ناقص باشد  برايآموزي  خارجي دانش چنانچه مدارک تحصيلي ـ٤تبصره
کميسيون ارزشيابي درآموز  خردادماه پايه تحصيلي قطعي دانش امتحاناتو تا پايان 

وي به عنوان  ماهخارجي مشخص نشود، ارزشيابي خرداد و شهريور تحصيلي مدارک
 امتحاناتدر  يآموز رزشيابي ورودي (تعيين پايه) محسوب خواهد شد و چنانچه دانشا

تر به صورت  در ارزشيابي دروس پايه پايين ،تعيين پايه برايتواند  مي ،ماه قبول نشودشهريور
  يک نوبتي شرکت کند.

افراد خارجي مقيم ايران، رانده شدگان از ساير کشورها و پناهندگان از  ـ ٥تبصره  
  شورهاي خارجي به ايران بايد داراي اجازه اقامت مورد تأييد وزارت کشور باشند.ک

که با زبان فارسي آشنايي ندارند، امتحان تعيين پايه آنان  آموزاني از دانش ـ ٦تبصره
عمل خواهد آمد که توسط مركز  هاي خارجي به هاي دهم و يازدهم به زبان فقط در پايه

آموزان بايد وضع  شود. اين قبيل از دانش رج از کشور اعالم ميالملل و مدارس خا امور بين
 خود را با نظام آموزشي به زبان فارسي منطبق کنند.

 آموز، در پايان نوبت دوم، تعداد واحدهاي براي محاسبه معدل ساالنه هر دانشـ  ۶۲ماده
 مدههاي به دست آ شود و مجموع حاصل ضرب ساالنه آن درس ضرب مي درس در نمرههر 

آموز در آن سال براي آنها نمره (اعم از  شود که دانش بر تعداد کل واحدهايي تقسيم مي
 قبولي يا مردودي) کسب کرده است.

ماه،  آموزان دوره دوم متوسطه در شهريور براي محاسبه معدل ساالنه دانش تبصره ـ
 شود. مي نمرات امتحاني شهريورماه به جاي نمرات ساالنه محسوب و سپس معدل گرفته

هاي  نامه هاي ديني مذکور در قانون اساسي، برابر شيوهآموزان اقليت دانشـ  ٦٣ماده
کنند و اين  وزارت آموزش و پرورش در امتحانات تعليمات خاص اقليت ديني شرکت مي

شود. ضمناً در صورت  نمره جايگزين نمره درس تعليمات ديني (ديني، اخالق و قرآن) مي
 به شرکت در امتحان تعليمات ديني اسالمي، منعي براي وي وجود ندارد.آموز  تمايل دانش
نامه رسيدگي  با متخلف يا متخلفان امتحانات داخلي و نهايي برابر آيين ـ ۶۴ماده

 به تخلفات امتحاني و قانون رسيدگي به تخلفات اداري، حسب مورد، رفتار خواهد شد.
ازدهم، پس از برگزاري امتحانات نوبت هاي دهم و ي آموزان پايه به دانشـ  ۶۵ماده

تحصيلي بعد، دروس پايه باالتر  ماه، با رعايت ضوابط و مقررات، در سال دوم و شهريور
  خواهد شد.  ارائه

 آموزي  هاي دهم و يازدهم، دانش در مدارس استعدادهاي درخشان، در پايه ـ ۶۶ماده
  يط زير باشد:حق ادامه تحصيل در مدارس مذکور را دارد که داراي شرا

 نباشد. ۱۵ماه کمتر از  الف ـ معدل ساالنه وي در خرداد
ـ نمره ساالنه وي در هيچ يک از مواد درسي در خرداد و شهريور   نباشد. ۱۲ماه، کمتر از  ب 

باشد،  ۱٥کمتر از  ساالنه خردادماه ويکه معدل  آموزي دانشچنانچه  ـ١تبصره
استعدادهاي  هباشد، در امتحانات شهريورماه مدرسشرايط قبولي مدارس عادي را نيز نداشته 

با شود و  و با هر نمره يا معدلي، به مدارس عادي هدايت مي کند ميدرخشان شرکت 
  دهد. تحصيل ميرعايت مقررات، ادامه 

يا چند درس او در  يک هکه نمر) ۱٥معدل مشمول بند الف (آموز  دانشـ ٢تبصره
بايد در  ،استعدادهاي درخشان همدرسدر تحصيل  مهداا برايباشد،  ۱۲ماه کمتر از  خرداد

کند.  را کسب ۱۲ هاقل نمرحد ،دروسدرس يا امتحانات شهريورماه شرکت کند و در آن 
 نکند کند و نمره نصاب قبولي را کسب شرکت ،آموز در امتحانات شهريورماه دانشاين  اگر
 ر مدارس استعدادهاي درخشان راتحصيل ده ادام ه، اجازدر امتحان شهريورماه شرکت نکنديا 

رات، در مدارس ملحوظ و طبق مقر هنام آييناين  نخواهد داشت و نمرات وي بر اساس
 .تحصيل خواهد داد هعادي ادام

 شود، موفق به کسب نمره نصاب قبولي در شهريورماه نميکه  آموزي دانش ـ٣تبصره
ساالنه درس يا معدل باشد، در يک  ۱٦خردادماه وي حداقل ساالنه معدل چنانچه 

تواند در  مي ۱۲تا  ۱۰بين هدرس، با داشتن نمر ۲در  ،باشد ۱۷ خردادماه وي حداقل
آموز در طول دوره دوم متوسطه،  دانش تحصيل دهد.ه ادام استعدادهاي درخشان مدارس

  تواند از اين امتياز استفاده کند.  صرفاً يکبار مي
در خردادماه،  ١٢تا ١٠بين  تنمرا آموزي که به دليل کسب دانش ـ٤هتبصر

 ماه، است، نمرات مأخوذه وي در شهريورشهريورماه موظف به شرکت در امتحانات 
معدل تأثيري در و  بودهدر مدارس استعدادهاي درخشان  وي تحصيلمه ادامالک  صرفاً
  ندارد. هساالن

 راحيماه، از محتواي کتاب درسي پايه مربوط ط سواالت امتحانات شهريورـ  ٥تبصره
  شود.  مي

  هاي دهم و يازدهم: هاي پايه شرايط قبولي در درس
ها  آموزي در هر يک از درس پس از امتحانات پاياني نوبت دوم، دانشـ  ۶۷ماده

 شود که نمره ساالنه وي در هر درس، کمتر از نصاب قبولي آن درس نباشد. قبول شناخته مي
دوم شرايط قبولي را در درس يا آموزي که پس از امتحانات نوبت  دانشـ  ٦٨ماده

ها در شهريورماه تواند در امتحانات همان درس يا درس ها احراز نکند، ميدرس
شود كه نمره وي كمتر از  ها قبول شناخته مي کند و در صورتي در هريک از درس شرکت

  نصاب قبولي نباشد. 
ني، در نوبت آموزاني که بدون شرکت در دوره تابستا اعالم نتيجه دانشـ ١تبصره

  امتحان پاياني خواهد بود. نمره ٢٠کنند، صرفا بر مبناي  ماه شرکت مي امتحاني شهريور
 آموزي پس از امتحان پاياني در دو بخش در شاخه کاردانش، چنانچه دانشـ ۲تبصره

هاي آن، نصاب قبولي را کسب نکند، الزم نظري و عملي استاندارد مهارت يا يکي از بخش
هايي که نمره قبولي کسب نکرده است، تا پايان حان مجدد بخش يا بخشاست در امت

شود که  شهريورماه همان سال شرکت کند و در صورتي در آن استاندارد قبول شناخته مي
  نمره هر دو بخش استاندارد مهارت، کمتر از نصاب تعيين شده نباشد.

  هاي غير نهايي پايه دوازدهم:  شرايط قبولي در درس
هاي  آموزي در هر يک از درس در امتحانات پاياني نوبت دوم، دانشـ  ٦٩ماده

شود که نمره ساالنه وي در هر درس، کمتر از نصاب قبولي  غيرنهايي، قبول شناخته مي
 آن درس نباشد.

آموزي که پس از امتحانات نوبت دوم، شرايط قبولي را در درس يا  دانش ـ۷۰ماده
 تواند در امتحانات هاي قبل وي باقيمانده باشد، مي ايي از ساله هايي احراز نکند يا درس درس

ماه شرکت کند و در صورتي در هر درس،  ها، در شهريورماه و دي همان درس يا درس
  شود که نمره هر يک از آنها کمتر از نصاب قبولي نباشد. قبول شناخته مي

 اياني، در دو بخشآموزي پس از امتحان پ در شاخه کاردانش، چنانچه دانشـ تبصره
هاي آن نصاب قبولي  هاي مهارتي) يا يکي از بخش نظري و عملي استاندارد مهارت (درس

هايي که نمره قبولي کسب  را کسب نکند، الزم است در امتحان مجدد بخش يا بخش
ماه، شـرکت کند و در صورتـي در آن استاندارد قبول  و دي  نکرده است، در شهريور

شود که نمره هر دو بخش  نامه استاندارد مهارت، براي او صادر مي واهيشود وگ شناخته مي
  استاندارد مهارت، کمتر از نصاب تعيين شده نباشد.

  هاي امتحانات نهائي پايه دوازدهم: شرايط قبولي در درس
 ها، قبول شناختهآموزي در هر يک از درس در امتحانات نهايي، دانشـ ۷۱ماده

  شود که: مي
  نباشد. ۷امتحان نهايي وي در هر درس بدون ضريب، کمتر از  الف) نمره

ب) نمره ساالنه يا نمره دوره تابستاني وي در هر درس، کمتر از نصاب قبولي 
  ) نباشد. ۴۸(مندرج در ماده 

) ۴۸حضوري، کسب نمره نصاب قبولي (مندرج در ماده  در دروس غيرـ ۱تبصره
  امتحانات نهايي مالک عمل خواهد بود. در

است، از  ۱۲اي که نصاب قبولي آنها  هاي فني و حرفه آن دسته از درسـ ۲تبصره
آموزان بايد در امتحانات نهايي، نصاب قبولي را  شمول مفاد بند الف مستثني بوده و دانش

  کسب کنند.
 هاي پايه دوازدهم مدارس استعدادهاي آموزان در درس  شرايط قبولي دانشـ ٣تبصره

 نامه خواهد بود. ط مندرج در اين آييندرخشان، تابع ضواب
 التحصيالن براساس نمرات دوم متوسطه براي هر يک از فارغ در پايان دوره  ـ۷۲ماده

اند، معدل کتبي نهايي محاسبه و در مدارک تحصيلي  هايي که امتحان نهايي داده درس
هاي  درس شود. براي محاسبه معدل کتبي نهايي تعداد واحدهاي هر يک از آنان ثبت مي

شود و مجموع حاصل  نهايي در نمره پذيرفته شده امتحان نهايي درس مربوط، ضرب مي
  شود. هاي نهايي تقسيم مي هاي بدست آمده بر تعداد کل واحدهاي درس ضرب
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  وضعيت غايبين در امتحانات: 
موجه  آموزي در هر نوبت از امتحانات پاياني، غيبت غير چنانچه دانشـ ۷۳ماده

شود و در  شد، نمره امتحان پاياني او در آن نوبت در آن درس صفر محسوب ميداشته با
هاي مورد نظر  جاي نمره پاياني آن نوبت براي درس چنين مواردي کلمه غايب (غ) به

 آموز شود، ليکن در محاسبات، کلمه غايب به منزله صفر خواهد بود و چنانچه دانش مي قيد
ي (ارزشيابي مستمر) باشد، نمره وي در درس يا مشمول اين ماده داراي نمرات کالس

 هاي مذکور با احتساب اين نمرات براي آن نوبت، منظور خواهد شد. درس
آموزي در امتحان پاياني نوبت اول در يک يا چند ماده درسي  اگر دانشـ ۷۴ماده

ت جاي نمرات پاياني نوب غيبت موجه داشته باشد، نمرات امتحان پاياني نوبت دوم وي به
  شود. هاي مربوط نيز منظور مي اول درس

 آموز  ، دانشو غير فنيهاي فني  اي براي دروس شايستگي در شاخه فني و حرفه تبصرهـ 
خواهد بود، قبل از امتحانات پاياني نوبت دوم، در آزمون مبحث مورد نظر که به عهده  موظف

 معلم مربوط خواهد بود، شرکت کند.
 هاي امتحانات نوبت دوم يا هر دو نوبت برخي از درس آموزي در اگر دانشـ ٧٥ماده

جاي نمره ساالنه آن  پايه دهم يا يازدهم غيبت موجه داشته باشد، نمرات شهريورماه وي به
  شود. ها منظور مي درس يا درس

 هايي که آموزي در امتحانات نوبت دوم يا هر دو نوبت برخي از درس اگر دانش ـ۷۶ماده
جاي نمره پاياني نوبت  خاب نموده است، غيبت موجه داشته باشد، بهدر پايه دوازدهم انت

آموزان بايد  شود. اين قبيل دانش هاي اول و دوم کلمه غايب موجه درج مي دوم يا نوبت
ماه، برابر ضوابط، مجدداً  تابستاني (شهريورماه) و دي هاي باقيمانده را در دوره درس

   انتخاب کنند.
از  بعد زماني فاصله در موز پايه دهم، يازدهم يا دوازدهمآ دانش چنانچهـ ٧٧ماده

نمره  كند (هر چند تحصيل ترك اول پاياني نوبت امتحانات در شركت از قبل و نام ثبت
شود  صادر مي تحصيلي ترك مراتب با ذكر كارنامه وي براي باشد) داشته مستمر ارزشيابي

تواند در سال تحصيلي بعد با  يشود و م محاسبه نمي وي تحصيل سنوات جزو آن سال و
  نام كند و ادامه تحصيل دهد. رعايت ساير شرايط در پايه تحصيلي مذكور ثبت

دهم كه بعد از امتحانات نوبت اول ترك تحصيل   آموزان پايه  دانشـ ١تبصره
توانند در سال تحصيلي بعد با رعايت ساير شرايط، در پايه تحصيلي مذكور  كنند، مي مي

ند و ادامه تحصيل دهند. ترك تحصيل اين قبيل افراد جزو سنوات تحصيلي نام کن ثبت
  شود. منظور نمي

 آموزان پايه يازدهم كه بعد از امتحانات نوبت اول ترك تحصيل  براي دانشـ ۲تبصره
هاي نوبت دوم غايب غيرموجه منظور و اعالم نتيجه شده و كارنامه  كنند، در تمام درس مي

ترك تحصيل در سوابق تحصيلي آنها قيد و آن سال جزء سنوات  شود و مراتب صادر مي
نياز و  تحصيلي بعد با رعايت دروس پيش توانند در سال شود و مي تحصيل آنها منظور مي

 نام کنند و ادامه تحصيل دهند.  تحصيلي دوازدهم ثبت ساير شرايط در پايه
 نات نوبت اول ترك تحصيلآموزان پايه دوازدهم كه بعد از امتحا  براي دانشـ ۳تبصره

هاي نوبت دوم غايب غيرموجه منظور و اعالم نتيجه شده و كارنامه  كنند، در همه درس مي
شود و مراتب ترك تحصيل در سوابق تحصيلي آنها قيد و آن سال جزء سنوات  صادر مي

ز دو توانند به يكي ا آموزان با رعايت ساير شرايط مي شود. اين دانش تحصيل آنها منظور مي
 تحصيل دهند:  روش زير ادامه
 راه دور با رعايت از  بزرگساالن يا آموزش از سال تحصيلي بعد در يكي از مدارس  الف ـ

  تحصيل دهند.   ضوابط و مقررات ادامه
ماه همان سال با رعايت ضوابط و مقررات در  در نوبت امتحاني شهريور و دي ب ـ

  تحصيل دهند. امتحان دروس مربوط شرکت کنند و ادامه 
که  مدارس استعدادهاي درخشان،ان واجد شرايط تحصيل آموز دانش ـ٤تبصره

با  يک سال،از  پساکثر حد شوند، ساير مدارس (داخل و خارج) مشغول به تحصيل مي در
رعايت شرايط و ضوابط ادامه تحصيل در اين مدارس، با موافقت شوراي مدرسه، مجاز 

  .يل در اين مدارس خواهند بودمجدد و ادامه تحصنام  بتث به
ها،  آموزي در امتحانات نوبت دوم و شهريورماه در همه درس اگر دانشـ ۷۸ماده

غيبت موجه داشته باشد، واحدهاي وي در آن سال حذف و براي او وقفه تحصيلي 
شود. در اين صورت ضروري است توضيحات الزم در کارنامه و ساير مدارک  محسوب مي

  وز قيد شود.آم تحصيلي دانش
 نهايي هاي غير آموزي در امتحانات نوبت دوم و شهريورماه در درس اگر دانشـ ٧٩ماده

آموز، مدير مدرسه مجاز است  با عذر موجه غايب باشد، در صورت درخواست ولي دانش

هاي مربوط با رعايت ضوابط  از آخرين امتحان از درس يا درس حداکثر تا دو هفته پس 
  ورد.عمل آ امتحان به

شود، سؤال  صورت هماهنگ برگزار مي ها به که امتحان آن هايي در درستبصره ـ 
 صورت هماهنگ خواهد بود. آموزان مشمول اين ماده، به دانش

تحصيلي به دليل غيبت موجه نمره ارزشيابي  آموزي در سال اگر دانشـ  ۸۰ماده
هاي موضوع تبصره  درسمستمر نداشته باشد، نمره ارزشيابي پاياني وي (به استثناي 

شود و اين نمره توسط معلم  ) در آن نوبت جايگزين نمره ارزشيابي مستمر مي۴۵ ماده
 شود. مربوط در برگ ريزنمرات ثبت مي

براي غيبت غيرموجه در امتحانات نهايي نمره صفر منظور خواهد شد و  ـ ۸۱ماده
هاي  د آن درس از درسآموزي در امتحانات نهايي غيبت موجه داشته باش چنانچه دانش
ها را انتخاب کند  شود و بايد با رعايت ساير شرايط مجدداً آن درس يا درس وي حذف مي

 صورت نهايي امتحان دهد.  و به
 آموز تشخيص غيبت موجه براساس داليل و مدارک ارائه شده از طرف دانشتبصره ـ 

ا کميسيون خاص اداره در امتحانات داخلي، با شوراي مدرسه و در امتحانات هماهنگ ب
آموزش و پرورش مربوط و در امتحانات نهايي با رئيس حوزه اجرا، پس از هماهنگي با 

  مدير مدرسه خواهد بود.
  شرايط فارغ التحصيلي: 

شود که در همه واحدهاي درسي  التحصيل شناخته مي آموزي فارغ دانشـ  ۸۲ماده
  نباشد. ۱۰عدل کل وي کمتر از دوره دوم متوسطه رشته مربوط، قبول شده باشد و م

آموزي، از  حضوري)  دانش درس (ساالنه، تابستاني يا غير چنانچه آخرين نمره ـ۱تبصره
هاي دوره دوم متوسطه، حداکثر در چهار عنوان درسي (دو عنوان نهايي و دو مجموع درس

 شود. شناخته مي باشد، فارغ التحصيل ۱۰و بيشتر و معدل کل وي نيز حداقل ۷عنوان غيرنهايي)، 
است و همچنين  ۱۲ها اي که نصاب قبولي آن فني و حرفه هاي شاخهآن دسته از درس

  شوند.  هاي مهارتي) و کارورزي در شاخه کاردانش، مشمول اين تبصره نمياستاندارد مهارت (درس
اين ماده در نوبت امتحاني خردادماه،  ۱استفاده نکردن از شرايط تبصره  ـ۲تبصره

آموزي در نوبت  آموز بالمانع است، در اين صورت اگر دانش رخواست كتبي ولي دانشبا د
كمتر از نمره  هاي مربوط،  امتحاني شهريورماه شركت کند و نمره مأخوذه وي در درس

 شود. امتحاني خردادماه شود، نمره خردادماه وي در کارنامه درج مي 
آموز در پايان دوره دوم متوسطه، تعداد  شبراي محاسبه معدل کل، نمرات هر دان ـ ۸۳ماده

شود  ماه) ضرب مي واحدهاي هر درس در نمره پذيرفته شده آن درس (ساالنه، شهريورماه يا دي
  شود.  ها تقسيم مي هاي بدست آمده، بر مجموع واحدهاي اين درس و مجموع حاصل ضرب

حد مجاز  آموز، بيشتر از چنانچه واحدهاي درسي گذرانده شده دانش تبصره ـ
آموز  هاي مازاد در کارنامه و سوابق تحصيلي دانش واحدهاي رشته مربوط باشد، نمره درس

 شود. شود، ليکن در محاسبه معدل کل وي منظور نمي ثبت مي
 آموز، نامه پايان تحصيالت دوره دوم متوسطه (ديپلم) به دانش اعطاي گواهي ـ ٨٤ماده

وره دوم متوسطه در رشته مربوط و رعايت مشروط به گذراندن همه واحدهاي درسي د
  ساير ضوابط است.

 نامه پايان تحصيالت دوره دوم متوسطه در مركز سنجش نمونه گواهيـ  تبصره
  آموزش و پرورش طراحي و پس از تصويب شوراي عالي آموزش و پرورش، ابالغ خواهد شد.

  آموزان انتقالي: نحوه ارايه دروس انتخابي براي دانش
آموزي كه قبل از برگزاري امتحانات نوبت اول به واحد آموزشي ديگري  دانش ـ ۸۵ماده

  شود، بايد درس انتخابي ارائه شده در مدرسه جديد را انتخاب کرده و ادامه تحصيل دهد.منتقل 
آموزي كه پس از برگزاري امتحانات نوبت اول به مدرسه ديگري  دانش ـ۱تبصره

شده در مدرسه جديد همنام با درس انتخابي مدرسه شود و درس انتخابي ارايه  منتقل 
آموز باشد، در اين صورت نام درس انتخابي و نمره مأخوذه نوبت اول وي،  قبلي دانش

  دهد.  آموزان ادامه تحصيل مي  ماند و همانند ساير دانش كارنامه محفوظ مي در
ه ديگري آموزي كه بعد از برگزاري امتحانات نوبت اول به مدرس دانشـ ۲تبصره

همنام با درس انتخابي مدرسه  شود و درس انتخابي ارائه شده در مدرسه جديد غير منتقل 
آموز باشد، درس انتخابي و نمره مأخوذه نوبت اول وي حذف و درس انتخابي  قبلي دانش

شود، در اين صورت نمره مأخوذه نوبت دوم،  ارائه شده در مدرسه جديد، جايگزين آن مي
 شود. مستمر و پاياني نوبت اول نيز منظور مي براي ارزشيابي

آموزان دوره دوم متوسطه روزانه خارج از کشور، طبق مفاد  امتحان دانش ـ ٨٦ماده
آموزان دوره دوم متوسطه بزرگساالن، آموزش  شود و امتحان دانش نامه انجام مي اين آيين

 هاي مربوط خواهد بود. مهنا آزاد خارج از كشور بر اساس آيين دور و داوطلبان راه  از 

http://www.RRK.IR
http://www.DASTOUR.IR


 ٩صفحه     WWW.RRK.IR                     ۲۶/۸/۱۳۹۵روزنامه رسمي                        WWW.DASTOUR.IR                           ۲۰۸۸۴شماره 

آموزان موضوع اين ماده از انتخاب و گذراندن درس آمادگي دفاعي  دانش ـ۱تبصره
 هاي ديگر نهايي رشته معاف هستند و الزم است معادل واحد اين درس را از ساير دروس غير

  انتخاب کرده و بگذرانند.
جد شرايط تحصيل آموزان دوره دوم متوسطه خارج از كشور كه وا دانش ـ۲تبصره

در دوره روزانه هستند، ولي مدرسه دوره دوم متوسطه در شهر محل سكونت آنان وجود 
نام کنند و ادامه تحصيل دهند. اين قبيل  توانند به صورت غيرحضوري ثبت ندارد، مي

هاي  ها ارزشيابي آموزان صرفاً در ارزشيابي پاياني نوبت دوم شركت کرده و براي آن دانش
ها صرفاً  هاي اول و دوم و پاياني نوبت اول لحاظ نخواهد شد و معدل آن بتمستمر نو

  شود.  اساس نمرات مأخوذه در ارزشيابي پاياني نوبت دوم محاسبه مي بر
 توانند از طريق پايگاه الكترونيكي آموزان بزرگسال خارج از كشور مي دانش ـ۳تبصره

 نام و برابر ضوابط در امتحانات شركت کنند. الملل و مدارس خارج از كشور ثبت امور بينمركز 
آموزان مدارس بزرگساالن و داوطلبان آزاد داخل کشور،  امتحان دانش ـ ۸۷ماده

  نامه آموزشي دوره مربوط خواهد بود. اساس آيين بر
  :تغيير شاخه يا رشتهفصل ششم ـ 

 نظر با ،باشد چنانچه متقاضي تغيير شاخه يا رشته دهم،آموز پايه  دانش ـ٨٨ماده
نامه  تاييد اداره آموزش و پرورش ناحيه/ منطقه يا شهرستان، براساس شيوهمشاور و كتبي 

  .يا رشته دلخواه هدايت شود به شاخه يازدهمپايه  تواند در مي زير، رعايت مواردمربوط و 
هاي شاخه نظري است، بايد در نوبت  که متقاضي تغيير رشته به رشته آموزي  دانش ـ١
 اختصاصي رشته جديد شركت كند. ماه، در آزمون دروس پايه دهم خرداد يا شهريور امتحاني
 با تغيير رشته وي موافقت ،هاي مذكور نمره قبولي كسب كند درس همهاز  آموز اين دانش چنانچه

  شود. و نمرات دروس گذرانده از رشته قبلي با كد و عنوان يكسان در رشته جديد، از وي پذيرفته مي
اي  هاي شاخه فني و حرفه هاي نظري يا کاردانش به رشته آموزان شاخه  ر رشته دانشتغييـ ٢

 هاي اختصاصي پايه دهم تغيير رشته در همان شاخه، منوط به توفيق در امتحانات همه درسيا 
هايي  ماه همان سال با در نظر گرفتن ظرفيت پذيرش در رشته رشته جديد در خرداد يا شهريور

 شود. ن از سوي اداره آموزش و پرورش ناحيه / منطقه يا شهرستان اعالم مياست که اسامي آ
هاي مهارتي شاخه کاردانش، مشروط به کسب نمره قبولي  تغيير رشته به رشتهـ ٣

هاي مهارت تا پايان پايه  در دروس اختصاصي پايه دهم رشته جديد و گذراندن استاندارد
واهد در مدارس کاردانش دولتي ادامه تحصيل آموز بخ  يازدهم است. در مواردي که دانش

  دهد، موافقت اداره آموزش و پرورش ناحيه / منطقه يا شهرستان نيز الزامي است. 
ماه  زمان تغيير شاخه يا رشته در دوره روزانه حداکثر تا پايان امتحانات شهريور ـ٤

از امتحانات خرداد يا اند حداکثر تا دو هفته قبل از آغ آموزان موظف  پايه دهم است و دانش
ماه، تقاضاي کتبي خود را به مدير مدرسه تحويل دهند تا نسبت به انجام مراحل  شهريور

توانند حداکثر در دو مرحله  آموزان متقاضي تغيير رشته، مي  تغيير رشته اقدام شود. دانش
  دهم شرکت کنند. هاي امتحان تغيير رشته پايهماه، در درس خرداد و شهريور

 هاي هاي تغيير رشته همراه با امتحان درس آموزان در امتحان درس  شرکت دانش ـ ٥
 هاي هاي امتحان تغيير رشته همانند درسدهم رشته اوليه آنان بالمانع است. نمره درس پايه
هاي تغيير رشته  آموزي در امتحان تمامي درس شود و چنانچه دانش حضوري محاسبه مي غير

و  شود هاي مذکور از وي پذير فته مي تغيير رشته دهد، نمرات درس نمره قبولي کسب کند و
  آموز در رشته جديد منظور خواهد شد. صرفاً در معدل کل دانش

هاي تغيير رشته معادل، با تعرفه امتحانات داوطلبان آزاد، هزينه امتحان درسـ  ٦
  شود.  آموز دريافت مي دانش از

که با تقاضاي تغيير شاخه يا رشته وي آموزي  هاي گذرانده شده دانشدرسـ ٧
 آموز شود و دانش هاي رشته جديد مطابقت داده شده و پذيرفته ميشود با درس موافقت مي

هاي عمومي و اختصاصي پايه دهم رشته جديد را که نگذرانده است، است ساير درس موظف
  رعايت ساير ضوابط انتخاب کند و بگذراند.  با

 هاي رشته جديد تطبيق دارد، بر اساسز نظر محتوا با درسهايي که ادرس ـ١تبصره
شود، به جاي ريزي آموزشي تهيه و ابالغ مي جدولي که از سوي سازمان پژوهش و برنامه

  شود. جديد پذيرفته مي هاي رشته درس
هاي دوره دوم متوسطه،  آموزان پايه دهم هريك از شاخه  چنانچه دانش ـ٢تبصره

هاي دوره دوم متوسطه تکرار کنند، مشروط  ا در يكي ديگر از شاخهبخواهند پايه دهم ر
توانند در مدارس  آن که ضوابط ورود به آن شاخه را در پايه نهم کسب کرده باشند، مي بر

نام کرده و با رعايت ساير شرايط ادامه تحصيل دهند.  در پايه دهم در شاخه جديد ثبتروزانه 
تحصيلي   ايه دهم در شاخه قبلي حذف و آن سالدر اين صورت همه دروس گذرانده پ

  شود. هاي تحصيل آنان، با رعايت سقف سني مقررات نظام وظيفه، افزوده مي سقف سال به
  اي در پايه يازدهم انجام خواهد شد.  در موارد خاص، تغيير رشته درون شاخه ـ٣تبصره

 ) جلسه٩٣٢مين (نهصد و سي و دونامه آموزشي دوره دوم متوسطه در   آيين موضوع:
  به تصويب رسيد. ١٧/٣/١٣٩٥شوراي عالي آموزش و پرورش، تاريخ 

 اصغر فاني رئيس جلسه ـ علي          دبير شورا ـ مهدي نويد                
  نامه آموزشي دوره دوم متوسطه، مورد تأييد است.  آيين

  ـ حسن روحاني جمهور و رئيس شوراي عالي آموزش و پرورش رئيس                  
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