
 
 
 
 
 
 
 
 

 نامه آموزشی آئین

 دوره متوسّطه بزرگساالن

 و داوطلبان آزاد داخل کشور

 ) واحدی–شیوه نیمسالی (
 
 

  
 مصوب هیات اجرائی نظام جدید آموزش متوسّطه

 )گروه دوم شورای تغییر بنیادی نظام آموزش وپرورش(
  
  
  :حتوضی 

 شـورای عـالی آمـوزش و        به استناد رأی صادره در ششصد و شصت و ششمین جلـسه                  
نامه آموزشـی دوره متوسـطه بزرگـساالن و داوطلبـان آزاد              اجرای آیین  3/8/80پرورش مورخ   

 23/6/79 مـورخ    20141/400موضوع بخشنامه شماره    )  واحدی -شیوه نیمسالی   (داخل کشور   
 .بالمانع اعالم شد

وسطه و پـیش دانـشگاهی    موضوعات پیشنهادی مربوط به دوره مت1380ضمناً از آبان ماه          
 .شود جهت تصویب به شورای عالی آموزش و پرورش ارجاع می

  
 



   كليات-فصل اول  
سـه   که شرایطتحصیل در دوره آموزانی منظور ادامه تحصیل دانش متوسّطه بزرگساالن به   دوره :1ماده   

نظری، فنّی و    ی ها ساله متوسّطه روزانه راندارند و همچنین سایر متقاضیان واجدشرایط در شاخه
در واحدهای آموزشـی     ها ومطابق با موادّذیل    ای و کاردانش و براساس اهداف هر یک از شاخه          حرفه

 .شود بزرگساالن اجرا می

پایـه  1 آمـوزان  ای دوره بزرگساالن صرفاً برای ادامه تحـصیل دانـش           در شاخه فنّی و حرفه     :1 تبصره 
احدی را از دست    و  - یل در دوره روزانه شیوه سالی     ای است که شرایط تحص     سوّم شاخه فنّی و حرفه    

آموزان الزم است قبالً در آموزشـهای درسـهای کارگـاهی، آزمایـشگاهی              این قبیل دانش  . داده باشند 
 .وعملیّات میدانی رشته مربوط شرکت کرده باشند

 شاخه   در هنرستانهاي فني و حرفه اي ايثارگران ارائه دروس پايه هاي دوم و سوم              ) :2(تبصره  
 .فني وحرفه اي بالمانع است 

 فنّـی   -کـاردانش   -نظـری   ( واحدهای آموزشی بزرگساالن به دو صورت مجتمع آموزشـی           :2ماده   
براسـاس ضـوابطی کـه از       (های متوسّـطه     و یا واحدهای آموزشی خاصّ هر یک از شاخه        ) ای حرفه

 .گردد تشکیل می) شود سوی معاونت آموزشی ابالغ می

دولتی منوط به     آموزش استاندارد مهارت در واحدهای آموزشی بزرگساالن کاردانش        ارائه و : تبصره 
باشـد و در صـورت عـدم ارائـه اسـتاندارد             کسب مجوّز از دفتر کاردانش و آموزشهای مهارتی مـی         

آمـوز بایـد اسـتاندارد مهـارت را در مراکـز آمـوزش               مهارت در این قبیل واحدهای آموزشی دانـش       
ش و پـرورش و یاواحـدهای آموزشـی بزرگـساالن کـاردانش غیرانتفـاعی               مهارتی خـارج از آمـوز     

 .بگذراند
  
  واحدهاي درسي ،طول مدت تحصيل،عناوين وجدولهاي درسها-فصل دوم  

 
 .باشد  آموزش در دوره متوسّطه بزرگساالن دارای ویژگیهای زیر می:3ماده  

 .شود اجراء میآموزش درسها در طول نیمسال تحصیلی یا دوره تابستانی ) الف 

گیری براسـاس تعدادواحـدهای آن       محتوی، ساعات آموزش و میزان تأثیر هر درس در معدّل         ) ب   
 .شود درس مشخص می

 .باشد و قبولی یا مردودی در هر درس تأثیری برسایر درسها ندارد ارزش هر درس مستقل می) ج  

                                                           
 .اي هنرجو نيز ناميده مي شود  دانش آموزان شاخه فني و حرفه-١



) د بـر مـدّت مجـاز دردوره روزانـه         مازا(آموز در این دوره      های تحصیلی دانش   بخشی از هزینه  )  د 
 .شود نماید از وی اخذ می می برابر ضوابطی که معاونت آموزشی وزارت آموزش و پرورش ابالغ

 دانش آموزان واحد هاي آموزشي ايثازگران از پرداخت هزينه هاي موضوع اين بند :تبصره 
 .معاف مي باشند 

 
متوسّـطه در    نامـه پایـان تحـصیالت       گـواهی   تعداد واحدهای درسی مورد نیـاز بـرای اخـذ          :4ماده   

آمـوز پـسر     باشـد و دانـش      واحد مـی   96واحدهای آموزشی بزرگساالن همانند دوره روزانه حداقل        
توانـد در واحـد آموزشـی         نیمـسال مـی    12مشمول نظام وظیفه با رعایت سایر شرایط حـدّاکثر تـا            

متوسّطه روزانه از این     موز در دوره آ بزرگساالن ادامه تحصیل دهد و در ازای هر سال تحصیل دانش
 . نیمسال کاسته خواهد شد2میزان 

باشـد وسـاعات      محتوی و موادّ درسی در این دوره مطابق مـوادّ درسـی دوره روزانـه مـی                 :5ماده   
شـیوه  (آموزش هفتگی درسها در هر نیمسال دو برابر و در دوره تابـستانی چهـاربرابر دوره روزانـه                   

 .ه برابر جداول پیوست ارائه خواهد شداست ک)  واحدی-سالی 

ای دردوره    درسـهای کارگـاهی، آزمایـشگاهی و عملیّـات میـدانی شـاخه فنّـی و حرفـه                  :1تبصره   
 .شود بزرگساالن به صورت غیرحضوری ارائه می

مستثنی اسـت    از شمول ماده فوق   ) درسهای مهارتی ( در شاخه کاردانش استاندارد مهارت       :2تبصره   
های مهارتی با رعایت سایر ضوابط ارائـه         اعات تعیین شده در جدول موادّ درسی رشته       و به میزان س   

 .شود می

بهتـشخیص  (آموزان شاخه کاردانش درصورت عدم امکان گذراندن درس کارورزی         دانش:3تبصره   
از انتخاب واحد آن درس معاف بوده و باید معادل واحدهای درس مذکور از              ) مدیر واحد آموزشی  

هـای دوره متوسّـطه، درسـهایی را انتخـاب           ین درسهای اختیاری و یا درسهای سایر رشته       سایر عناو 
جـای درس کـارورزی بـرای ایـن قبیـل            نموده و بگذرانند جایگزینی درسـهای مـازاد تطبیقـی بـه           

 .آموزان بالمانع است دانش
و در هنرستانهاي فني و حرفه اي ايثارگران ، دروس كارگاهي ، آزمايشگاهي   :4تبصره 

 .عمليات ميداني شاخه فني و حرفه اي بصورت حضوري ارائه مي شود  
مديران واحد هاي آموزشي ايثارگران مي توانند ساعت آموزش هفتگي برخي از  :5تبصره 

  .نسبت به ميزان تعيين شده در برخي دروس ، افزايش دهند) برابر جدول  پيوست (دروس را 
 



 هفته و یک دوره     18صیلی بصورت دونیمسال هریک به مدت       آموزشی در هرسال تح    برنامه:6ماده   
 .شود  هفته اجرا می10تابستانی به مدت 

 هفته کامـل بـه تـشکیل کـالس درس     8تابستانی   درهرنیمسال پانزده هفته کامل ودر دوره    -تبصره   
تمهیـد  اختصاص داشته و باقیمانده هرنیمسال ودوره تابستانی برای برگزاری امتحانات،اعالم نتایج و           

 .شود مقدمات نیمسال بعدی یادوره تابستانی منظور می

جـدول مـوادّ     نیـاز درسـها را مطـابق       آموز موظّف است در هنگام انتخاب واحد، پیش         دانش :7ماده   
 .درسی رعایت کند

توانـد   نیمـسال یـا دوره تابـستانی کـه مـی          (آموز در آخرین نیمسال یا دوره تابستانی          دانش :تبصره 
نیـاز انتخـاب کـرده و        مجاز است کلّیه درسهای باقیمانده را بدون رعایت پـیش         ) یل شود التّحص فارغ

 .بگذراند

 ٢.تواند درسهایی را که قبالً نمره قبولی کسب کرده است مجدّداًانتخاب کند آموز نمی  دانش:8ماده  

 8که حـداقل   واحد درسی، 17 واحد و حدّاکثر     8تواند حداقل    آموز در هر نیمسال می      دانش :9ماده   
 واحد درسی را اعم از حـضوری        8واحد آن به صورت حضوری باشد و در دوره تابستانی حدّاکثر            

 3.و غیرحضوری با رعایت سایر ضوابط انتخاب کند

 4حـدّاکثر   (تواند یـک عنـوان درسـی        می 4آموز در آخرین نیمسال یا دوره تابستانی        دانش :1تبصره   
 .انتخاب نمایدعالوه بر سقف واحدهای درسی ) واحد

                                                           
 بـه شـماره     28/5/83 مـورخ    شورای عالی آمـوزش و پـرورش         به استناد مصوبه سیصدو چهارهمین جلسه کمیسیون معین          -1

به صـورت داخلـی برگـزار شـده بـرای          ) در رشته قبل  (نمره قبولی درسی که امتحان آن        « 8/6/83 مورخ   9/5416/120ابالغی  
دانش آموزی که در امتحان تغییر رشته شرکت کرده و شرایط رشته جدید را احراز نموده است قابل پذیرش بوده ، لیکن نمـره                    

 .کتبی قابل اعمال نخواهد بودپایانی آن درس در احتساب معدل 

 بـه شـماره ابالغـي       ٣/٩/٨٢ مـورخ    شوراي عالي آمـوزش وپـرورش     به استناد مصوبه سيصدويكمين جلسه كميسيون معين        -١
 :دارد  مقرر ميشوراي عالي آموزش وپرورش كميسيون معين ٥/٩/٨٢ مورخ ٩/٧٢٦٧/١٢٠
زشي دوره متوسطه بزرگساالن و داوطلبان آزاد داخل كشور منوطه به           نامه آمو    آيين ٩ ماده   ٥و١ استفاده همزمان از مفاد تبصره       -

 .باشد  ماده فوق در زمان مقرر انتخاب واحد نيمسال يا دوره تابستاني مربوط مي٥ارائه گواهينامه مهارت موضوع تبصره 
د داخل كشور براي دانـش آمـوزي   نامه آموزشي دوره متوسطه بزرگساالن و داوطلبان آزا  آيين ٩ ماده   ١ استفاده از مفاد تبصره      -

كه قبالً استاندارد مهارت مربوط را انتخاب و موفق به كسب نصاب قبولي در آزمون استاندارد مهارت رشته تحـصيلي مربـوط                      
پذير است كه آن نيمسال يا دوره تابستاني با احتساب واحدهاي اسـتاندارد مهـارت و واحـدهاي                    نشده باشد، در صورتي امكان    

 . آخرين نيمسال يا دوره تابستاني دانش آموز تلقي شودانتخاب شده

نمايـد آخـرين نيمـسال يـا دورة       نيمسال يا دورة تابستاني كه دانش آموز باقيمانده واحدهاي درسـي خـود را انتخـاب مـي                -٢
 .شود تابستاني محسوب مي



آمـوز بـه     دانـش  چنانچه در آخرین نیمسال تحصیلی تعداد واحدهای حضوری باقیمانـده         : 2تبصره   
 . واحد برسد ادامه تحصیل وی در آن نیمسال بالمانع است8کمتر از  

 8کمتـراز  آمـوزدرآخرین نیمـسال تحـصیلی بـه        چنانچه تعدادواحـدهای باقیمانـده دانـش      :3تبصره   
 .بالمانع است درآن نیمسال وغیرحضوری برسدادامه تحصیل وی ازحضوری واحداعم

نمایـد صـرفاً     آمـوزی کـه از معافیـت تحـصیلی اسـتفاده مـی             استفاده از این تبصره بـرای دانـش           
 .یکبارمجاز است

  در شاخه کاردانش برای محاسبه تعـداد واحـدهای اخـذ شـده در هـر نیمـسال یـادوره                    :4تبصره   
انداردهای مهارت که آموزش آن بیش از یـک نیمـسال تحـصیلی بـه طـول      تابستانی آن دسته از است  

انجامد تعداد واحدهای استاندارد مهارت موردنظر براساس ساعات آموزش آن در هـر نیمـسال،                می
مهارت در نیمسال یـا      شود و نمره آن استاندارد  آموز ثبت می تعیین و در برگ انتخاب واحد دانش

نامـه مهـارت گردیـده ثبـت       انجـام یافتـه و منجـر بـه صـدور گـواهی      دوره تابستانی که آزمـون آن  
 .خواهدشد

نمـوده اسـت     آموز شاخه کاردانش رأساً جهت اخذ آن اقـدام         نامه مهارتی که دانش     گواهی :5تبصره   
باشـد   مشروط برآنکه مشخّصات آن در جدول مـوادّ درسـی رشـته مهـارتی مربـوط تعریـف شـده              

ای آن در سقف تعداد واحدهای مجاز نیمسال یا دوره تابستانی کـه             شود و تعداد واحده    پذیرفته می 
 .شود دهد محاسبه نمی نامه مهارتی را به واحد آموزشی ارائه می گواهی
دانش آموز واحد هاي آموزشي ايثارگران در هر نيمسال يا دوره تابستاني بـا تاييـد                   :6تبصره  

و در آخـرين نيمـسال يـا دوره         )احد   و ۴حداكثر  (شوراي مدرسه مي تواند يك عنوان درسي        
بـيش از سـقف واحـد هـاي مجـاز      )  واحد ۸حداكثر ( تابستاني تحصيل ، تا دو عنوان درس  

  .انتخاب كند 
چنانچه معدل دوره تابستاني يا نيمسال قبل دانـش آمـوز واحـد هـاي آموزشـي                   :7تبصره      

بعد با تاييد شوراي مدرسه مي توانـد          و باالتر باشد در نيمسال يا دوره تابستاني           ۱۸ايثارگران  
  . واحد درسي در دوره تابستاني انتخاب كند ۱۲ واحد درسي در نيمسال يا ۲۵حداكثر تا 

انـضباطی رفتـار     نامـه  کنـدبرابرآیین  آموزی که درطول نیمـسال تحـصیلی غیبـت مـی           بادانش:10ماده 
 .خواهدشد

ــاخه-1-10 ــه   در ش ــی و حرف ــاردانش و فنّ ــای ک ــش ه ــ ای دان ــوردبرای   آم ــسب م ــه ح وزی ک
شود برابر برنامـه     معرفی می  آموزشی آموزی،کارورزی، کارآموزی به مراکز خارج از واحدهای       مهارت

 .باشد تنظیمی ملزم به رعایت مفاد این مادّه می



توسّـط   ای کـه   نامـه  آمـوز برابـر شـیوه       رسیدگی به موارد خاص آموزشی و پرورشی دانش        :11ماده   
به تأیید کمیسیون معـین شـورای عـالی آمـوزش وپـرورش خواهـد رسـید                 و تهیه   معاونت آموزشی 

 5.باشد برعهده شورای مدرسه می

 .شود می  درسهای دوره متوسّطه براساس اهداف و ماهیت آنها به شرح زیر تقسیم:12ماده  

ارتقـاء بیـنش علمی،اجتمـاعی،       بـرای  آنهـا اسـت کـه آمـوختن        درسـهایی :درسهای عمـومی  :1-12
 دســته ازدرســهای آن.متوسّــطه ضــرورت دارد آمــوزدوره وسیاســی دانــش نگیاقتــصادی،فره 

 .شود مشترک نامیده می درسهای شود می ارائه یکسان محتوای با متوسّطه های شاخه تمام در که عمومی

عملـی یـا علمـی       آموز با گذراندن آنهـا پایـه        درسهایی است که دانش    :درسهای اختصاصی   -2-12
گـرایش   تر در یک رشته یا ار کار و اشتغال یا ادامه تحصیل در سطوح عالی   مناسبی برای ورود به باز    

 .کند خاص را کسب می
شـاخه کـاردانش      آن دسته از درسهای اختـصاصی      ):استاندارد مهارت   : (درسهای مهارتی   -3-12

ای مورد نیاز بـرای اشـتغال بـه یـک کـار مفیـد بـه صـورت                    است که از طریق آنها مهارتهای حرفه      
 .شود عملی براساس استانداردهای مهارتی مربوط آموزش داده مینظری و  
 آمـوز بـه منظـور      دانـش  درسهایی است که با توجّه به تفاوتهـای فـردی         : درسهای انتخابی   -4-12 

ای از درسـهای فعالیّـت       پرورش عالیق و استعدادها و یا رفع نیازهای آموزشی وی از بین مجموعه            
. کنـد  نامـه مربـوط انتخـاب مـی        برابـر شـیوه   ) آموز تأکید دارد   انشدرسهایی که بر فعالیّت د    ( محور  

 6:درسهای انتخابی مشتمل بر موارد ذیل است

 درسهایی است کـه بـه منظـور تعمیـق باورهـای دینی،رشـد فـضائل                 :درسهای پرورشی   :1-4-12
عداد اسـت  اخالقی، تقویت مهارتهای زندگی فردی و اجتماعی و رشد استعدادهای هنری، با توجّه به             

  .شود نامه مربوط ارائه می آموز به صورت فعالیّتهای خاص و مطابق با شیوه و عالئق دانش

آمـوز و کـاهش      دانش  درسهایی است که به منظور جبران ضعف درسی        :درسهای جبرانی   :2-4-12
  .شود افت تحصیلی، با رعایت سرفصل درسهای مربوط ارائه می

آمـوز و    های دانـش   آموخته  که به منظور توسعه و تعمیق      درسهایی است : درسهای تکمیلی   :3-4-12
 .شود بارعایت سرفصل درس مربوط ، ارائه  می

                                                           
هيئـت اجرايـي    (آموزش و پرورش  ام   به استناد مصوبه دويست و چهل و هشتمين جلسه گروه دوم شوراي تغيير بنيادي نظ               -١

 بـه شـرح     ١١ ابالغ شده است، مـاده       ٢٩/٧/٨٠ مورخ   ٢٠٢١٩/٤٠٠ كه طي شماره     ١٧/٧/٨٠مورخ  ) نظام جديد آموزش متوسطه   
 .فوق اصالح گرديد

ريزي تحصيلي شغلي، آشنايي با مقدمات پـژوهش علمـي،             عالوه بر درسهاي مذكور در درسهاي كارگاه خوداتكايي، برنامه         -١
 .شود نيز به عنوان درس انتخابي ارائه مي) ١(نره



 اطالعـات و مهارتهـای      درسهایی است که به منظور افزایش سـطح        :درسهای تکمیل مهارت    :5-12
 .شود آموز شاخه کاردانش ارائه می مورد نیاز برای ورود به محیط کار صرفاً به دانش

های شـاخه    درسهایی است که به تعداد واحدهای مورد نیازهریک از رشته         :سهای اختیاری در:6-12
کــاردانش متناســب بــا ماهیّــت و هــدفهای هــر رشــته یــا گــروه و برحــسب شــرایط و مقتــضیّات 

 .شود آموز شاخه کاردانش ارائه می منطقه آموزشی برابر ضوابط مربوط به دانش 

  

 موز مقررات ثبت نام دانش آ-فصل سوم 
 .گیرد آموز انجام می نام و انتخاب واحد با حضور دانش   ثبت:13ماده  

 نـام در واحدآموزشـی     تواند جهت ثبت   آموزی که به دلیل بیماری یا علل دیگر نمی          دانش :1تبصره   
ــه  و انتخاب واحد وی در موعد مقرّر توسّط ولی یا فرد دیگری نام حضور یابد باید امور ثبت بـ

 .آموز انجام شود نشنمایندگی از دا
بـا رعایـت     آموز غیرمشمول که ترک تحصیل داشته اسـت        نام و تحصیل مجدّد دانش      ثبت :2تبصره   

 .سایر شرایط بالمانع است

جنـسیت صـورت     آموز در واحد آموزشی بزرگساالن بـه تفکیـک         نام و تحصیل دانش     ثبت :14ماده   
 .گیرد می

 با اخذ مجوز اداره كل آموزش و پرورش اسـتان            واحد هاي آموزشي ايثارگران پسرانه     :تبصره  
مي توانند نسبت به ثبت نام دانش آموزان دختر ايثارگر اقدام نمايند و آنهـا را بـراي گذرانـدن           
دروس به صورت حضوري يا غير حضوري به عنوان دانـش آمـوز ميهمـان بـه واحـد هـاي                     

 .آموزشي بزرگساالن عادي دخترانه معرفي كنند 

آموزان در واحدهای آموزشـی بزرگـساالن دوهفتـه قبـل از             نام و انتخاب واحد دانش      ثبت :15ماده   
 .یابد تابستانی آغاز و تا شروع نیمسال یادوره تابستانی ادامه می شروع نیمسالهای اوّل، دوم و دوره

نام پس از شروع هـر نیمـسال تحـصیلی یـا دوره تابـستانی از افـرادی کـه عذرموجّـه                ثبت :تبصره 
نامه توسّط کمیسیون خاصّ اداره آموزش       ند با ارائه مدارک معتبر و تشخیص و صدور معرّفی         ا داشته

 .و پرورش محل مجاز خواهدبود

  .نام در واحدهای آموزشی بزرگساالن به شرح زیرخواهد بود  شرایط سنی ثبت:16ماده  

 . سال تمام است16حداقل سن تحصیل در واحدهای آموزشی بزرگساالن -1

بصورت موردی    در شرایط خاص با مجوز کمیسیون خاص اداره آموزش و پرورش محل            :1تبصره   
 .نام نمود آموزی که حداقل شرط سنی را ندارد، در واحد آموزشی بزرگساالن ثبت توان از دانش می



دهندو  آموزانی که شرایط تحصیل در واحدهای آموزشی دوره روزانه را ازدست می             دانش :2تبصره   
 .نام کنند توانند در مدارس بزرگساالن ثبت یه اول متوسطه با هر سنی میمردودین پا

کند با رعایت سایر شرایط      آموز ذکور که از معافیت تحصیلی استفاده می        حدّاکثر سن برای دانش   -2 
این قبیل افراد چنانچه در طول نیمـسال        . باشد  سال تمام می   24و ضوابط در این واحدهای آموزشی       

نـام در آن نیمـسال یـا دوره          رسند اجـازه ثبـت      سال تمام می   24وره تابستانی به سن     تحصیلی و یا د   
 .آموزان محدودیت حدّاکثر سن وجود ندارد تابستانی را ندارند و برای سایر دانش

 دانش آموز ذكور در واحد هاي آموزشي ايثارگران مي توانند در حين انجـام خـدمت                 :تبصره  
ايط در مدارس ايثارگران ثبت نام و باقيمانده دروس خـود را            وظيفه عمومي با رعايت ساير شر     

 .باشد انتخاب كند ، تحويل گواهينامه منوط به ارائه گواهي پايان خدمت مي
چنانچه شـرايط تحـصيل     "  دانش آموز پايه اول واحد هاي آموزشي ايثارگران صرفا         ) :3(تبصره  

 ثبت نـام در واحـد هـاي آموزشـي           در واحد هاي آموزشي روزانه را از دست بدهد ، مجاز به           
 .ايثارگران مي باشد 

 
  نام  مدارك ثبت 
  :آموز به شرح زیر است نام دانش  مدارک مورد نیاز برای ثبت:17ماده  

وجود تغییـرات     تصویر صفحه اوّل شناسنامه که با اصل آن مطابقت داشته باشد و در صورت              )الف 
آمـوزی   ز ضروری است و الزم است شناسنامه دانش       و اصالحات در شناسنامه تصویر صفحه آخر نی       

 .دار باشد  سال تمام رسیده است عکس15که به سن 

  عکس به تعداد مورد نیاز)ب 
راهنمایی برای   نامه پایان دوره راهنمایی تحصیلی یا گواهی موقّت قبولی سال سوّم دوره             گواهی )ج 

  آموز پایه اوّل دانش

   برگ ویژه جایگزین آن7تحصیلی یا نمون توصیه نامه دوره راهنمایی )د 

  تحصیلی  کارنامه سال یا سالهای قبل دوره متوسّطه و نمون برگ شماره یک هدایت)ه  

  آموز تطبیقی های تطبیق برای دانش  کارنامه)و 

برخـوردار   آموز ذکور که بـه سـن مـشمولیت رسـیده اسـت و از معافیـت تحـصیلی               برای دانش  )ز 
کـارت پایـان خـدمت یـا        (ویر مدارک معتبر درخصوص وضـعیّت نظـام وظیفـه           باشد ارائه تص   نمی

 .که با اصل آن مطابقت داشته باشد، الزامی است... ) معافیت از خدمت نظام وظیفه یا 

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



ارائه گواهي ايثارگري از ستاد امور ايثارگران منطقه مربوط ، براي دانش آموز ايثـارگر كـه                  )ح
  .ي ايثارگران را داردقصد ثبت نام در واحد هاي آموزش

براي دانش آموزان استثنايي كه در مدارس عادي ثبت نام مي كننـد ارائـه معرفـي نامـه از                     )ط
اداره آموزش و پرورش استثنايي استان مبني بـر نـوع و            /واحد هاي استثنايي مبداء يا مديريت       

 .ميزان معلوليت ضروري است 
برابر مصوبات شوراي عالي آموزش و پرورش مـي         به باال كه    % ۷۰آزادگان و جانبازان     :تبصره  

توانند بدون داشتن مدرك تحصيلي پايه هاي پايين تر در امتحانات دروس سال سـوم شـركت                 
  نمايند نيازي به ارائه مدرك تحصيلي سنوات قبلي را ندارند

 
نـام بایـد    ثبـت  شدگان دیگر کـشورها بـرای       اتباع بیگانه و فرزندان آنان، پناهندگان و رانده        :18ماده   
پروانه اقامت معتبر، دفترچه پناهندگی و سایر مـدارکی کـه توسّـط مراجـع ذیـربط تعیـین                    
 .شود را ارائه دهند می 
 
  آموزان مشمول نظام وظيفه شرايط تحصيل دانش 
 شـود  مـی   سـالگی  19آموز پسر از اوّل فروردین ماه سالی که در آن سـال وارد سـن                  دانش :19ماده   

 .شود یفه شناخته میمشمول نظام وظ

 آموز تاریخ تولّد مندرج در شناسـنامه اوّلیـه وی           مالک رسیدگی به وضع مشمولیّت دانش      :20ماده   
وی بـه    آموزی که شناسـنامه اولیّـه      است و تغییرات بعدی مالک عمل نخواهد بود لیکن برای دانش          

  .حکم دادگاه باطل شده باشد شناسنامه جدید مالک قرار خواهد گرفت

نام، از ابتدا و یا در طول نیمسال تحصیلی باعـذر موجّـه              آموزی پس از ثبت     چنانچه دانش  :21اده  م 
غیبت کند و این غیبت تا پایان نیمسال تحصیلی ادامه یابد و در امتحـان هیچیـک از درسهاشـرکت                    

 .شود تحصیل تلقی نمی   وقفه تحصیلی ترک  . آموز وقفه تحصیلی منظور خواهد شد      نکند برای دانش  
 .واحد آموزشی است تشخیص غیبت موجّه براساس دالیل و مدارک ارائه شده با مدیر 

غیرموجّه و یا بـدون      آموز مشمول نظام وظیفه که سه ماه و بیشتر بطور متوالی غیبت             دانش :22ماده   
مـدیر واحـد    . شود تحصیل از واحد آموزشی اخراج می      اطّالع قبلی داشته باشد بعنوان ترک      
ظّف است مراتب ترک تحصیل وی را برابر مقرّرات از طریـق اداره آمـوزش و                آموزشی مو  

 .های نظام وظیفه محل اعالم کند پرورش به حوزه

نکند مـدیر واحـد      نام آموز واجد شرایط در موعد مقرّر در واحد آموزشی ثبت          چنانچه دانش -1-22 
 . اعالم کندآموز را دانش آموزشی موظّف است برابر مفاد این مادّه ترک تحصیل



ــش -2-22 ــاردانش دان ــاخه ک ــدن   در ش ــرای گذران ــه ب ــه ک ــام وظیف ــشمول نظ ــوز م ــتاندارد  آم اس
کنـد درصـورتی    به مراکز آموزشی خارج از آموزش و پرورش مراجعه می    ) درسهای مهارتی (مهارتی

 نام که ابتدا با رعایت مقرّرات مربوط در یکی از واحدهای آموزشی بزرگسال کاردانش ثبت              
 نامه از واحد آموزشی مذکور به یکی از مراکز آمـوزش مهـارتی خـارج از                 با دریافت معرّفی   کرده و 

  .باشد آموزش و پرورش مراجعه کند از معافیت تحصیلی برخوردار می

 از نظر مقـرّرات نظـام وظیفـه عمـومی تـرک           ) متفرقه( شرکت در امتحانات داوطلب آزاد       :23ماده   
 .شود تحصیل تلقّی می

آموز مشمول که ترک تحصیل داشته است مجازنیست و صرفاًدر           ثبت نام و تحصیل دانش     :24ماده   
 .است صورت رفع ممنوعیت قانونی از نظر نظام وظیفه عمومی ادامه تحصیل وی بالمانع 

تاریخ اعزام   گرفته است چنانچه  ) بدون مهر غیبت  (آموزی که دفترچه آماده به خدمت         دانش :تبصره 
تواند بارعایت سایر شرایط     ی حدّاقّل تا پایان نیمسال یا دوره تابستانی باشد می         مندرج در دفترچه و   

 .نام کند و ادامه تحصیل دهد در آن نیمسال یا دوره تابستانی ثبت

به  وظیفه را که   آموزان مشمول نظام    مدیر واحد آموزشی پسرانه باید مشخّصات کلیه دانش        :25ماده   
ــت  دی و برای هر مشمول فقط یکبار برای استفاده از تحصیل اشتغال دارند بطور انفرا معافیــــ

هـای نظـام وظیفـه محـل         تحصیلی برابر مقرّرات از طریق اداره آموزش و پرورش مربوط به حـوزه            
 .)شود می آموزان دارای نقص عضو و استثنایی نیز این موضوع شامل دانش(اعالم کند 

 ل و برابـر مقـرّراتِ دوره روزانـه بـه دوره           آموز مشمول که بدون تـرک تحـصی         برای دانش  :تبصره 
یابد درصورتی که اشتغال به تحصیل وی قبالً به نظام وظیفه اعالم شـده باشـد                 بزرگساالن انتقال می  

 .نیازی به اخذ معافیت تحصیلی مجدّد نیست

آمـوزان   دانش  مدیر واحد آموزشی موظّف است  مراتب ترک تحصیل و فراغت ازتحصیل            :26ماده   
هـای نظـام وظیفـه       خود را برابر مقرّرات از طریق اداره آموزش و پرورش متبوع بـه حـوزه              مشمول  
 .اعالم کند

کننـد   تحـصیل مـی   آموزان اَتباع بیگانه که برابر مقرّرات در واحدهای آموزشی ایرانی       دانش :27ماده   
 .باشند مشمول قانون وظیفه عمومی نمی

 

  نام انتقال و ساير موارد ثبت 
یکـی   واحدآموزشی بزرگساالن بـه    تابستانی ازیک  آموز درطول نیمسال یادوره     انتقال دانش  -28ماده   

مقـصدوحداکثر تایـک مـاه       دیگرازواحدهای آموزشی بزرگساالن باموافقت اداره آموزش وپرورش      
ــادوره   ــسال ی ــانی هرنیم ــات پای ــروع امتحان ــل ازش ــانع اســت  قب ــستانی بالم ــن صــورت  تاب درای



تابستانی دانـش آموزبایـد      نمرات مربوط به آزمونهای طول نیمسال یادوره      تحصیلی و  مدارک،پرونده
،بـه موقـع وقبـل ازشـروع امتحانـات پایـانی بـه              )امـضاءمدیرومهر (پس از تأییدواحدآموزشی مبدأ   

آموز درمحدوده یک منطقـه آموزشـی باهمـاهنگی دو           انتقال دانش .واحدآموزشی مقصدارسال شود  
 8.شده بالمانع است های تعیین قررات درزمانواحدآموزشی مبدأ ومقصدبارعایت م

بزرگـساالن   آموز قبول شده پایه اوّل دوره روزانه که به واحد آموزشی            کلیه درسهای دانش   :29ماده   
 .شود شود از وی پذیرفته می منتقل می

اسـت   آموز مردود شده پایـه اوّل متوسّـطه نمـره قبـولی کـسب کـرده                 درسهایی که دانش   :30ماده   
 انتقال به واحد آموزشی بزرگساالن و یا تحصیل بـصورت داوطلـب آزاد از وی پذیرفتـه                  درصورت

 .شود می

های دوم یاسوّم    پایه آموز واحد آموزشی بزرگساالن یا داوطلب آزاد متقاضی ورود به           دانش :31ماده   
جـداول درسـهای    های اوّل و دوّم را برابر        دوره روزانه، در صورتی که کلیه درسهای پایه اوّل یا پایه          

دوره روزانه قبل از آغاز هر سال تحصیلی با موفقیت گذرانده باشد با رعایت شـرط سـنّی و سـایر                     
  .تواند به دوره روزانه منتقل شود ضوابط می

این قبیل افراد پس از انتقال به  دوره روزانه موظّفند کلّیه درسـهای پایـه تحـصیلی مربـوط را                            
رخی از درسهای این پایه را در واحـدهای آموزشـی بزرگـساالن گذارنـده               انتخاب کنند و چنانچه ب    

 .شود باشند آن درسها از آنان پذیرفته نمی

کرده اسـت    نام آموزی که با گواهی موقّت ثبت      مدیر واحد آموزشی باید کلّیه مدارک دانش      : 32ماده   
ت مکتوب از محـل تحـصیل   را حدّاکثر تا دو هفته پس از شروع هر نیمسال یا دوره تابستانی بصور        

مدیر واحد آموزشی مبدأ بالفاصله پس از وصول درخواست بایـد، کلّیـه             . قبلی وی درخواست کند   
 .آموزِ منتقل شده خود را برابر مقرّرات به واحد آموزشی مقصد ارسال کند مدارکِ تحصیلی دانش

زشی مقصدکامل نـشود و  آموز در موعد مقرّر در واحد آمو  چنانچه مدارک تحصیلی دانش    :33ماده   
آموز حقّی ایجاد و یا از وی حقّی تضییع شود مـسؤولیت ناشـی از آن حـسب                   به تبع آن برای دانش    

  .باشد مورد به عهده مدیر واحد آموزشی مبدأ یا مقصد می

 آمـوزان ازجملـه   مدیرواحدآموزشی بایددراوّلین فرصـت پرونـده تحـصیلی تمـامی دانـش       :34ماده   
ود رامورد رسیدگی قراردهـد و در صـورت مـشاهده نقـص پرونـده حـدّاکثر                 آموزان جدیدخ  دانش

آمـوزی   تابستانی درصد رفـع نقـص برآیـد وچنانچـه دانـش            تایکماه پس از شروع هرنیمسال یادوره     

                                                           
هيئـت اجرايـي    (آموزش و پرورش   به استناد مصوبه دويست و چهل و هشتمين جلسه گروه دوم شوراي تغيير بنيادي نظام                 -١

 بـه شـرح   ٢٨مـاده  .  ابالغ شده اسـت   ٢٩٧/٨٠ مورخ   ٢٠٢١٩/٤٠٠ كه طي شماره     ١٧/٧/٨٠مورخ  ) نظام جديد آموزش متوسطه   
 .فوق اصالح گرديد



برخالف مقررّات به یک رشته تحصیلی هدایت شده باشد ویادردرسهایی قبـول اعـالم شـده باشـد                  
لیکن چنانچـه بعدازموعـد مـذکور مـوارد نقـص           .اقدام کند نسبت به تعیین وضعیت استحقاقی وی       

آموز مربوط،برابرمقرّرات جهت اقـدام بعـدی بـه اداره           پرونده مشاهده شود الزم است پرونده دانش      
 .آموزش وپرورش متبوع ارسال شود

یـل  تکم تابستانی باید از شروع هرنیمسال یا دوره   آموزان حدّاکثر یکماه پس     دفتر آمار دانش   :35ماده   
 .ط مدیر واحد آموزشی و با نظارت اداره آموزش و پرورش مربوط برابرمقرّرات مسدود شودسو تو

 محل تحـصیل   آموز در واحد آموزشی بزرگساالن      چنانچه برخی از واحدهای درسی دانش      :36ماده   
وانـد  ت آموز به دالیل مختلف قادر به انتخاب آن واحدهای درسی نباشد می وی ارائه نشود و یا دانش    

 . آموز میهمان به سایر واحدهای آموزشی بزرگساالن معرّفی شود عنوان دانش به
شـيوه نامـه اجرايـي دانـش        (.نامه اجرائی مربوط توسّط دفاتر ذیربط تهیّه وابالغ خواهد شـد           شیوه

 )  ارسال شده است ۲۸/۱/۸۰-۲۰۱۹۲/۴۰۰آموزان ميهمان طي شماره 

آمـوز   دانـش  زشـی غیرانتفـاعی مجـاز بـه میهمـان نمـودن            در شاخه کاردانش واحدهای آمو     :تبصره 
 .باشند دردرسهای مهارتی و تکمیل مهارت نمی

  
  
   ضوابط سنجش وارزشيابي پيشرفت تحصيلي دانش آموزان-فصل چهارم  

 
آمـوز در    هـا و سـنجش تغییـر رفتـاردانش          ارزشیابی، داوری و قضاوت در مورد آموختـه        :37ماده   
گیری حاصـل   موزشی و پرورشی است که از طریق سنجش و اندازه        جهت نیل به هدفهای آ     

های مختلـف و    یادگیری است و در موقعیّت -ناپذیر فرایند یاددهی     ارزشیابی بخش جدایی  . شود می
 .گیرد متعدّد انجام می

 آموز در هر درس به سه صورت ورودی،تکوینی و پایـانی           های دانش   ارزشیابی از آموخته   :38ماده   
 :آید اف مشخص شده ذیل به عمل میو بااهد

آموز بـرای    دانش های قبلی  به منظور آگاهی از توانائیها و آمادگی      ) آغازین( ارزشیابی ورودی    -الف   
آمـوز   هـای احتمـالی دانـش      هـا و کاسـتی      یادگیری و جبران نارسائی    -شروع مناسب فرایند یاددهی     

 .گیرد توسّط معلّمان انجام می

هــای  آموختــه  تحکــیم-بــه منظــور تقویــت اعتمــاد بــه نفــس ) مــستمر ( ارزشــیابی تکــوینی-ب  
آمـوز در فرآینـد      آموز،آگاهی معلّمان از نقاط قوّت و ضعف درسـی و نحـوه عملکـرد دانـش                دانش

 یادگیری و پرورش روحیه تحقیق، تفکّـر، تـالش، ابتکـار و فعالیّتهـای گروهـی، تـدارک               -یاددهی  



وزان، و اتخـاذ روشـهای مناسـب بـه منظـور بهبـود فراینـد                آمـ  بازخورد مناسب به معلّمـان، دانـش      
 .شود  یادگیری انجام می-یاددهی  

آموزشـی و    به منظـور حـصول اطمینـان از میـزان تحقّـق هـدفهای             ) تراکمی( ارزشیابی پایانی    -ج   
 .گیرد پرورشی و حصول اطمینان الزم برای احراز شرایط قبولی در هر درس انجام می

 -آموز درفعالیّتهـای یـاددهی       ی تکوینی به صورت مستمر از نحوه مشارکت دانش         ارزشیاب :39ماده   
تکالیف فـردی   های گوناگون و با تکیه بر آزمونهای کتبی، شفاهی، عملی، بررسی     شیوه یادگیری و به  

انجـام  ... و گروهی، فهرست وارسی مـشاهده رفتـار، میـزان فعالیّـت، تـالش، ابتکـار و خالقیّـت و               
تحصیلی و دوره تابستانی تعیـین و        ها در هر مادّه درسی در هرنیمسال       ه این ارزشیابی  گیرد و نمر   می

  .شود منظور می

محتـوای مـوادّ      ارزشیابی پایانی در پایان هر نیمسال تحـصیلی یـا دوره تابـستانی از تمـام                :40ماده   
  .شود درسی انجام می

باشد و شرایط قبـولی دریـک مـاده      ارزشیابی از درسها به صورت تک درس و مستقل می          :41ماده   
  .به سایر درسها ندارد درسی ارتباطی

و عملـی از      در شاخه کاردانش ارزشیابی پایانی هر استاندارد مهارت در دو بخش نظـری             :1تبصره   
توسّط یا با نظارت دسـتگاه متـولّی مربـوط بـه عمـل              ) درسهای مهارتی (کلیه محتوای آن استاندارد     

نامـه اسـتاندارد مهـارت مربـوط توسّـط       ر دو بخش آن منجر به صدور گـواهی      آید و قبولی در ه     می
 .شود دستگاه ذیربط می

نامـه نحـوه ارزشـیابی درسـهای کارگاهی،آزمایـشگاهی           ای شـیوه    در شاخه فنّی و حرفـه      :2تبصره   
  .شود وعملیّات میدانی توسّط دفتر ستادی مربوط تهیّه و ابالغ می

 پس از اتمـام   )درسهای مهارتی ( ارزشیابی پایانی هر استاندارد مهارت        در شاخه کاردانش،   :3تبصره   
آموزش آن در دو بخش نظری و عملی از کلّیّه محتوای آن استاندارد یا درس مهارتی توسّـط یـا بـا                      

ــا   آموزی از یکی از  و چنانچه دانش. آید نظارت دستگاه متولّی مربوط بعمل می بخــشهای نظــری ی
نمره قبولی کسب کند این نمره تا اخذ نمـره قبـولی            ) درسهای مهارتی (رتی  عملی استانداردهای مها  

 .از بخش دیگر معتبر خواهد بود

آموزدر طـول هـر       ارزشیابی درسهای انتخابی بصورت مستمر از مجموعه فعالیّتهای دانش         :42ماده   
رات شـود و ارزشـیابی پایـانی نـدارد و الزم اسـت نمـ               نیمسال یا دوره تابستانی انجام مـی       

آموز در این درسها یک هفته قبل از شروع امتحان پایـان نیمـسال یـا دوره تابـستانی بـه دفتـر          دانش
 .واحد آموزشی تحویل شود



 درسـهای تربیـت    توانـد بجـای    آموز واحد آموزشی بزرگساالن درصورت تمایل می        دانش :1تبصره   
نیاز و سایر ضـوابط معـادل تعـداد          ها با رعایت پیش    بدنی و درسهای انتخابی از درسهای سایر رشته        

نـصاب قبـولی و شـیوه       . واحدهای درس یا درسهای مربوط، درسهایی راانتخـاب کنـد و بگذرانـد            
 .باشد ارزشیابی از این درسها همانند ضوابط درسهای مذکور در رشته مربوط می

معاف  عیدفا آموز واحد آموزشی بزرگساالن از گذراندن بخش عملی درس آمادگی           دانش :2تبصره   
 .بوده و نمره بخش نظری به عنوان نمره این درس منظور خواهد شد

چنانچه دانش اموز واحدهاي آموزشي ايثارگران ، گواهي گذراندن آموزش نظامي   :3تبصره 
 .پذيرفته مي شود ) بصورت ضربدري ( را ارائه دهد ، درس آمادگي دفاعي از وي 

  
توسّـط واحـد     رنهایی نیمسال اوّل، نیمسال دوّم و دوره تابستانی        برنامه امتحانات پایانی غی    :43ماده   

آموزشی ذیربط با عنایت به تقویم اجرایی تنظیم و امتحانات با همکاری مشترک کارکنان آموزشی و                
برنامـه امتحانـات داخلـی بایـد توسّـط واحـد            . شـود  اداری واحد آموزشی و زیرنظر مدیر انجام می       

بجز امتحانات  (طرح سؤالها   . ع هر نیمسال یا دوره تابستانی اعالم شود       آموزشی تنظیم و قبل از شرو     
 .باشد برعهده معلّمان مربوط می) نهایی و هماهنگ

ناحیـه  / منطقـه / اداره کلّ آموزش و پرورش استان و اداره آموزش و پـرورش شهرسـتان              :1تبصره   
مـاده درسـی را بـه صـورت         توانند در امتحانات پایـان نیمـسال یـا دوره تابـستانی، یـک یـا دو                   می

 .هماهنگ برگزار کنند 

کلّ آموزش و    در شاخه کاردانش برنامه امتحانات پایانی استانداردهای مهارت توسّط اداره         :2تبصره   
با نظـارت یـا     )نهایی یا هماهنگ  (پرورش استان با همکاری دستگاه متولّی مربوط تنظیم و امتحانات           

نامه همکاری بین وزارت آموزش و پرورش         براساس موافقت  توسّط دستگاه متولّی استاندارد مهارت    
 .و دستگاه مربوط انجام خواهد شد

 اوراق امتحانات پایانی غیرنهایی نیمسالهای اوّل و دوم و دوره تابستانی بایدتوسّـط معلّـم                :44ماده   
  .مربوط زیرنظر مدیر واحد آموزشی در محل  واحد آموزشی تصحیح شود

تصحیح درخارج   تواند با مسؤولیت خود اوراق امتحانی را جهت        د آموزشی می   مدیر واح  :1تبصره   
  .از محل  واحد آموزشی، در اختیار معلّمان قرار دهد

 امتحـانی رابـه     روز پس ازانجام امتحان هـردرس اوراق       5 چنانچه معلّم مربوطظرف مدّت    :2تبصره   
اره آمــوزش وپــرورش هرعلّتــی تــصحیح نکندمدیرواحدآموزشــی ضــمن گــزارش موضــوع بــه اد

 متبــوع بایدبــه تــشخیص خــوداوراق امتحــانی راجهــت تــصحیح دراختیــاریکی ازمعلّمــان 
 .واجدشرایط قرار دهد



مـدیر توسّـط     آموزان بنابه تـشخیص     درصورت انتقال معلم، اوراق امتحانات داخلی دانش       :3تبصره   
 .شود یکی از معلّمان رشته مربوط تصحیح می

ارزشیابی پایـانی   بی تکوینی دو هفته قبل از شروع امتحانات پایانی و نمرات نمرات ارزشیا:45ماده   
حدّاکثر یک هفته بعد از انجام امتحانات هر درس در آن نیمسال یا دوره تابستانی باید توسّط معلّـم                   

دفتـر   خوردگی در برگ ریزنمرات ثبت وپـس از امـضاء ودرج تـاریخ بـه               مربوط بدون خدشه وقلم   
 .یل شودواحدآموزشی تحو

پایانی   نمرات ارزشیابی مستمر باید در طول هر نیمسال یا دوره تابستانی و قبل ازامتحانات              :تبصره 
  .آموز برسد به اطالع دانش

متوسّـطه    امتحانات پایـانی نیمـسال اوّل و دوّم و دوره تابـستانی درسـهایی از پایـه سـوّم                   :46ماده   
اداره  ا برنامه امتحانی وسؤالهای هماهنگ که بوسیله به صورت امتحان نهایی ب) برابرجدول پیوست(

ــرورش  شود زیر نظر اداره کلّ آموزش و  کلّ سنجش و ارزشیابی تحصیلی تهیّه و طرح می پــــ
/ منطقـه   / استان و بوسیله عوامل اجرایی امتحانی که از طرف اداره آمـوزش و پـرورش شهرسـتان                  

 .شود شود، برگزار می ناحیه مربوط معیّن می

 اداره کلّ سنجش و ارزشیابی تحصیلی برنامه امتحانات نهایی و هماهنگ راقبـل از آغـاز                 :1بصره  ت 
 .کند هر نیمسال یا دوره تابستانی تنظیم و ابالغ می

خـارج از     ادارات کل آموزش و پرورش استانها و اداره کلّ آمـوزش و پـرورش مـدارس                :2تبصره   
  .باشند  ارزشیابی تحصیلی میکشور ملزم به همکاری با اداره کلّ سنجش و

کنـد موظّـف اسـت حـدّاکثردو         مربوط به امتحانات نهایی راتدریس می      که درسهای  معلّمی:3تبصره   
آموزش وپـرورش    طرف اداره زروزپس ازبرگزاری امتحان درس مربوط،باتشخیص وبرابرابالغی که ا       

آمـوزان خودنـسبت بـه      ددانشتعـدا  های تصحیح مراجعه کندوحدّاقّل به     شود،به حوزه  منطقه صادرمی 
نـسبت   معلّمـی  درصـورتی کـه   .کنـد  اقـدام  الزحمـه  حـقّ  درس بادریافـت   تصحیح اوراق امتحانی همان   

 آمـوزش وپـرورش    بـه اداره   تـصحیح مربـوط    حـوزه  نکندموضوع ازسوی رئیس   اقدام تصحیح اوراق  به
 .گزارش تابرابرمقرّرات باوی رفتارشود محل 

یی حدّاکثر یک هفته پس از برگزاری آخرین امتحـان بایـداز سـوی               نمرات امتحانات نها   :4تبصره   
رئیس حوزه تصحیح بوسیله اداره آمـوزش و پـرورش منطقـه بـه واحـد آموزشـی محـل تحـصیل                      

 .آموز اعالم شود دانش 
) ۳(و قـرآن    ) ۳(، زبان خارجي    ) ۳(سئوالهاي امتحانات نهايي در مواد درسي عربي          :5تبصره  

شنوا توسط اداره كل سنجش و ارزشيابي تحصيلي با مشاركت و همكاري            براي دانش آموزان نا   
سازمان آموزش و پرورش استثنايي و با استفاده از دبيران واجد شرايط بصورت ويژه طراحي و                



براساس برنامه ريزي اداره كل سنجش و ارزشيابي تحصيلي در اختيار حـوزه هـاي امتحانـات                 
 .آنان قرار خواهد گرفت 

 
آموزان واجدشرایط را با قیـد        مدیر واحد آموزشی موظّف است فهرست مشخّصات دانش        :47ماده   

موادّ درسی که باید آن را بصورت امتحان نهایی بگذرانند به همراه نمـرات ارزشـیابی تکـوینی هـر                    
سـنجش و ارزشـیابی      ای که از سوی اداره کـلّ       نیمسال یا دوره تابستانی آن درسها در برگهای نمونه        

شود تنظیم کند و تا یک هفته قبل از شروع امتحانات نهایی هر نیمسال و یا دوره                  اعالم می تحصیلی  
 .تابستانی به اداره آموزش و پرورش منطقه تحویل دهد

 مدیر واحد آموزشی شاخه کاردانش که در آن واحد آموزشی اسـتانداردمهارت آمـوزش               :1تبصره   
موزان واجد شرایط را با قید عنـوان اسـتاندارد          آ شود موظّف است فهرست مشخّصات دانش      داده می 

های نمونه تنظیم و حدّاکثر یک ماه قبل از پایان آموزش آن استاندارد مهارت بـه                 مهارت مطابق برگ  
اداره آمـوزش و پـرورش نیـز بایـد          . ناحیه تحویل دهـد   / منطقه  / اداره آموزش و پرورش شهرستان    

 را حدّاکثر بیست روز قبل از پایان آمـوزش مهـارت            درخواستهای مربوط به انجام آزمونهای مهارت     
به اداره کلّ آموزش و پرورش استان ارسال کنـد واداره کـلّ آمـوزش و پـر ورش اسـتان نیـز بایـد                     

آموزان را بـه دسـتگاه متـولّی         فهرست مشخصّات دانش   حدّاکثر ده روز قبل از اتمام آموزش مهارت       
 .استاندارد مهارت ارسال کند

حانات عملی غیرکتبی و کارگاهی درسهای غیرنهایی توسّط واحدآموزشی ودرسـهای            امت :2تبصره   
شـوند قبـل از      نهایی، توسّط افراد واجد شرایطی که از سوی اداره آموزش و پـرورش انتخـاب مـی                

 .شود برگزاری امتحانات کتبی و در واحد آموزشی برگزار می

ایـن قبیـل     نامه مهارت ارائـه دهـد پـذیرش        آموز گواهی   در شاخه کاردانش چنانچه دانش     :3تبصره   
های مهارتی به شرط آنکه مشخّصات آنها دررشته مهارتی مربوط تعریـف شـده               نامه گواهی 

نامه، به میزان واحدهای تعیـین شـده بـا رعایـت سـایر               باشد پس از تأیید مرجع صادرکننده گواهی      
 .ضوابط بالمانع است

آموز در هردرس از صـفرتا       های مستمر دانش   ی و ارزشیابی   نمره هر یک از امتحانات پایان      :48ماده   
  .بیست است

از ثبـت بـه      قبـل ) درسهای مهـارتی  ( در شاخه کاردانش، نمرات ارزشیابی استاندارد مهارت         :تبصره 
 .شود تفکیک بخش نظری و عملی برمبنای صفر تا بیست محاسبه می

مستمر با ضـریب      از مجموع نمره ارزشیابی     نمره هر درس در هر نیمسال یا دوره تابستانی         :49ماده   
 .آید یک و نمره ارزشیابی پایانی با ضریب چهار بشرح جدول زیر بدست می 



 
  

  نمره درس نمره ارزشیابی پایانی نمره ارزشیابی مستمر
 هاباضریب تقسیم برپنج مجموع نمرات ارزشیابی 4ضریب  1 ضریب

 
نمـره   ن اسـتاندارد مهـارت در شـاخه کـاردانش          برای درسـهای غیرحـضوری و همچنـی        :1تبصره   

 .شود به عنوان نمره درس منظور می) برمبنای صفر تا بیست(ارزشیابی پایانی 

آموز است و    دانش  نمره درسهایی که صرفاً ناظر بر فعالیّت ضمن نیمسال یا دوره تابستانی            :2تبصره   
تعیـین   آمـوز توسّـط معلّـم مربـوط         دانش ارزشیابی پایانی ندارد برمبنای ارزشیابی مستمر از فعالیّت       

 .شود می

ــصره   ــا ضــرایب فــوق :3تب ــه شــرح    در محاســبه نمــره درس ب ــذکر عــدد اعــشاری نمــرات ب ال
  :شود یابد و در برگ ریزنمرات ثبت و محاسبه می تغییرمی ذیل

 25/0 به 25/0کمتر از -1

 50/0 به 49/0 تا 26/0از -2

 75/0 به 74/0 تا 51/0از -3

   به یک99/0 تا 76/0از -4

 آزمـون شـفاهی    برای سنجش مهارت عملی، آزمون عملی و برای سنجش مهارت گفتاری          :50ماده   
 .آید بعمل می

اداره کـلّ  (آموزشی   نظارت بر برگزاری امتحانات داخل و خارج از کشور برعهده معاونت         :51ماده   
 .باشد می) سنجش و ارزشیابی تحصیلی

ی امتحانات داخلـی و اعـالم بـه موقـع نتـایج برعهـده مدیرواحـد                  مسؤولیت حسن اجرا   :52ماده   
ــرورش  ناحیه، اداره کلّ آموزش و / منطقه/ آموزشی است و اداره آموزش و پرورش شهرستان پــــ

تواننـد اوراق امتحـانی تـصحیح     استان و اداره کلّ سنجش و ارزشیابی تحصیلی درصورت لزوم مـی  
آمـوزی   در صـورتیکه در بـازبینی اوراق، نمـره دانـش          . دشده را مورد بررسی و تجدیدنظر قرار دهن       

آمـوز   تغییر یابد، آخرین نمره مالک عمل خواهد بود و موضوع باید کتباً بـه اطـالع معلّـم و دانـش                    
  .مربوط برسد

کـه بـازبینی اوراق امتحانـات پایـان نیمـسال اوّل پـس از فـروردین مـاه واوراق                 درصورتی :تبصره 
آمـوزی   دانش دوّم و دوره تابستانی هر سال پس از آبان ماه انجام شود و نمره        امتحانات پایان نیمسال    

 .شود گیری به کمیسیون معین ارجاع می تغییر یابد مراتب برای تصمیم



 طسـ کتبـاً تو   نتیجه امتحانات حدّاکثر تا دو هفته پس از پایان هر نیمسال یا دوره تابـستانی              :53ماده   
 .شود ز اعالم میآمو مدیر واحد آموزشی به دانش

از نهـایی    اعـم ( مهلت اعتراض به نمرات امتحانات پایانی هر نیمـسال یـا دوره تابـستانی                :54ماده   
در . باشـد  می  روز پس از اعالم نتیجه امتحانات آن نیمسال یا دوره تابستانی 3حدّاکثر ) وغیرنهایی

ضان را جهت تجدیـدنظر در  امتحانات داخلی مدیر واحد آموزشی موظّف است اوراق امتحانی معتر  
اختیار مصحح مربوط و یا به تشخیص خود، در اختیار مـصحح مربـوط و یکنفـر دیگـر از معلّمـان        

نمره ورقه تجدیدنظر شده با امضاء مصحح مربـوط و یـا مـصحح مربـوط و                 . همان درس قرار دهد   
 واجـد شـرط     درصورت اختالف نظر، رای معلّم سـوّم      . شود تجدیدنظر کننده حسب مورد تعیین می     

باشـد اوراق امتحـانی      در امتحانات نهایی رئیس حوزه تصحیح موظّف می       . االجرا است  قطعی و الزم  
غیـر از مـصححین اوّل و    (معترضان را جهت تجدیدنظر در اختیار یک نفر از معلّمـان همـان درس               

 روز 5مـدّت   در هر صورت باید حـدّاکثر ظـرف  . قرار دهد و نمره وی مالک عمل خواهد بود ) دوم
 .اعتراض، نتیجه به اطالع معترضان برسد پس از پایان مهلت

و کارگاهی و بخش عملی استاندارد مهـارت ودرسـهای          ) غیرکتبی( نمرات درسهای عملی     :تبصره 
  .باشند و نمره اعالم شده قطعی است شفاهی قابل اعتراض و تجدیدنظر نمی

مـدّت   غیرنهـایی بـه    م و دوره تابـستانی درسـهای       اوراق امتحانات پایانی نیمسال اوّل و دوّ       :55ماده   
یک سال در محلی که اداره آموزش و          شش ماه در واحد آموزشی و اوراق امتحانات نهایی به مدّت          

نویس  شود ولی فهرست دست    کند نگهداری و سپس برابر مقرّرات محو می        پرورش منطقه تعیین می   
شدگان امتحان نهایی، صحافی و جزء اسناد        رات معلّمان، دفتر امتحانات، برگ ریزنمرات قبول      ریزنم

و مدارک تحصیلی محسوب و به طور دائم در واحد آموزشی و اداره مربوط حسب مورد نگهداری                 
 9.شود می

ارت استانداردهای مه  در شاخه کاردانش فهرست مشخّصات و ریزنمرات ارزشیابی پایانی        : 1تبصره   
تحـصیلی هماننـد     پس از تأیید دستگاه متـولّی اسـتاندارد مهـارت در هـر سـال              ) درسهای مهارتی (

ریزنمرات سایر درسها در دو نسخه صحافی شده که یک نـسخه در اداره منطقـه و یـک نـسخه در                      
  .شود واحد آموزشی به طور دائم نگهداری می

                                                           
هيئـت اجرايـي    (آموزش و پـرورش    به اسناد مصوبه دويست و چهل و ششمين جلسه گروه دوم شوراي تغيير بنيادي نظام                 -١

 بـه شـرح     ٥٥ ابالغ شده است، ماده      ٦/٦/٨٠ مورخ   ٢/٢٠٢١٢/٤٠٠ كه طي شماره     ١٧/٧/٨٠مورخ  ) نظام جديد آموزش متوسطه   
 .فوق اصالح گرديد



آمـوز رأسـاً     دانـش  های مهارتی کـه    نامه اهی در شاخه کاردانش ثبت نمرات آن دسته از گو         :2تبصره   
نامه مهارت از دستگاه متولّی مربوط       کند منوط به دریافت تأییدیه گواهی      نسبت به ارائه آنها اقدام می     

 .های مذکور باید صحافی و در واحد آموزشی بطور دائم نگهداری شود تأییدیه. خواهد بود

مـوز براسـاس رعایـت مـوازین اسـالمی،رفتار،          آ  در هر نیمسال تحـصیلی بـه هـر دانـش           :56ماده   
اخالق،رعایت اصول بهداشت و نظافت شخصی، وضعیّت حضور و غیاب، رعایت مقـرّرات واحـد              

نامه انضباطی   آموزشی و حفظ اموال آن و گزارش رسیده از سوی معلّمان و مربیان و با رعایت آئین                
ـ             ضباط تعیـین و در بـرگ ریـز نمـرات           توسّط مدیر و معاون یا معاونان واحد آموزشی یک نمـره ان
 .شود مربوط ثبت و با امضاء مدیر تسلیم دفتر واحد آموزشی می

شـود    نمره انضباط در احتساب معدّل هر نیمـسال معـادل یـک واحـد درسـی منظـورمی                  :1تبصره   
وی  آموز نمرات انضباط  همچنین برای محاسبه معدّل کل به تعداد نیمسالهای تحصیلی دانش

 .ودش لحاظ می

 .شود  واحد درسی در نظر گرفته نمی96 تعداد واحدهای انضباط در محاسبه :2تبصره  

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

بـراي دانـش آمـوز نمـره          در واحدهاي آموزشي ايثارگران براي دوره تابستاني  نيز          :4تبصره  
اسبه معدل كل ، تعـداد واحـد هـاي          ح در م  انضباط معادل يك واحد درسي منظور مي شود و        

 .انضباط نيمسالهاي تحصيلي و دوره هاي تابستاني نيز لحاظ مي شود 
 
آموزان توسّط معاونت آموزشی تهیّه وبه ادارات کـل    نمونه اسناد و مدارک تحصیلی دانش      :57ماده   

  .شود آموزش و پرورش کشور ابالغ می

تحصیلی باید حدّاکثر تـا پایـان آبانمـاه سـال بعـدتنظیم شـود                دفتر امتحانات در هر سال       :58ماده   
شـود بررسـی و پـس از تأییـد،          ای که از سوی اداره آموزش و پـرورش تعیـین مـی             وتوسّط نماینده 

 .مسدود شود 
دچار مـشکل و     آموزی در زمان برگزاری امتحانات کتبی پایانی یا قبل از آن            چنانچه دانش  :59ماده   

تواند از منشی معتمدی که از طرف مـدیر واحدآموزشـی    ر به نوشتن نباشد می   ای شود که قاد    سانحه
 .استفاده کند شود، برای امتحانات غیرنهائی و رئیس حوزه اجرا برای امتحانات نهایی تعیین می

آموز دارای نقص  عضو و یا بیماری مؤثر مـانع بـر شـرکت وی درامتحانـات                    برای دانش  :60ماده   
، مدیر واحد آموزشی یا رئیس حوزه اجراء تسهیالتی متناسب بانقص عضو و             کتبی، شفاهی و عملی   
درصورت لزوم از امتحانات آن بخش از درس که از نظر جـسمی قـادر               . کند یا بیماری او فراهم می    



شود و سهم نمره مربـوط بـه ایـن بخـش بـه سـایر بخـشها اضـافه          باشد، معاف می به انجام آن نمی 
 .شود می

 باید امتحان  آموز موضوع این مادّه که درس تربیت بدنی را انتخاب کرده است            دانش برای   :1تبصره   
نامـه مربـوط توسّـط       شـیوه . عملی متناسب با توانائی جسمی وی توسّط معلّم مربـوط انجـام شـود             

 .بدنی تهیّه و ابالغ خواهدشد و تربیت معاونت پرورشی

اردانش که به دلیل نقص عضوقادر بـه انجـام          ای و ک   های فنّی و حرفه    آموزان شاخه   دانش :2تبصره   
  .باشند فعالیّت عملی درسهای تخصصی رشته مربوط نیستند ملزم به تغییر رشته می

هـای خـاصّ وزارت      نامه برابر شیوه ,های دینی مذکور در قانون اساسی      آموزان اقلّیّت   دانش :61ماده   
نمـره   شـود و ایـن     ربوط ارزشـیابی مـی    آموزش و پرورش با سوالهای امتحانی خاصّ اقلّیّت دینی م         

به شرکت   تمایل دانش آموز  در صورت   اً   ضمن شود می )دینی و قرآن  تعلیمات  درس  (جایگزین نمره   
 10.درامتحان تعلیمات دینی اسالمی منع برای شرکت وی نخواهد بود

تحانی و قانون   ام نامه تخلفات   با متخلف یا متخلفان در امتحانات داخلی و نهایی برابر آیین           :62ماده   
 .رسیدگی به تخلفات اداری حسب مورد رفتار خواهدشد

 :باشد شرط قبولی در هر درس بشرح ذیل می: 63ماده  

دارند نمره درس کمتـر ازنـصاب قبـولی         ) غیر نهایی ( در درسهایی  که امتحان پایانی داخلی         - الف
 .نباشد

 در امتحان نهایی نمره آن درس در        7  عالوه بر کسب نمره     در درسهایی که امتحان نهایی دارند      - ب
 11.از نصاب قبولی نباشدپایان نیم سال یا دوره تابستانی نیز کمتر 

 و در درسـهای کارگـاهی، آزمایـشگاهی وعلمیـات           10 نصاب قبولی در هر درس  نمره         :1تبصره   
ی عناوین درسهای اختصاص  ( است   12ای   میدانی و برخی از درسهای اختصاصی شاخه فنّی و حرفه         

ای و کاردانش تعیـین و از سـوی معاونـت            ریزی و تألیف آموزشهای فنّی و حرفه       توسّط دفتر برنامه  
ــش   و در شاخه کاردانش نصاب قبولی در استاندارد) شود آموزشی اعالم می ــارت در بخـ مهـ

 شود نظری و عملی توسّط دستگاه متولّی استاندارد مهارت تعیین می

                                                           
 هيئـت اجرايـي     آموزش و پـرورش    به استناد مصوبه دويست و چهل و ششمين جلسه گروه دوم شوراي تغيير بنيادي نظام                 -١

  بـه شـرح    ٦١ ابالغ شده است، مـاده       ٣/٦/٨٠ مورخ   ٢/٢٠٢١٢/٤٠٠ كه طي شماره     ١٧/٧/٨٠نظام جديد آموزش متوسطه مورخ      
 .فوق اصالح گرديد

 كـه طـي     ٢٦/١/٨١ مورخ   آموزش و پرورش   به اسناد مصوبه دويست و هشتادو دومين جلسه كميسيون معين شوراي عالي              -٢
 . ابالغ شد٧/٢/١٣٨١ مورخ ٨/٤٠١/١٢٠شماره 



شـوند   مـی  حان پایانی نهایی دارند و بـصورت غیرحـضوری ارائـه    برای درسهایی که امت:2تبصره  .
 .باشد مالک، کسب نصاب قبولی در امتحان نهایی می

اعـم  (درس   آموزی در امتحانات پایان نیمسال و یا دوره تابستانی یک یاچند            چنانچه دانش  :64ماده   
نیمـسال یـا دوره      ی او در آن   غیبت غیرموجّه داشته باشد نمره ارزشیابی پایـان       ) از نهایی یا غیرنهایی   

بجـای نمـره   ) غ(شـود و درچنـین مـواردی کلمـه غایـب       تابستانی در آن درس صفر محسوب مـی     
و نمـره درس یـا     . صفر خواهـدبود   قید شده لیکن در محاسبات کلمه غایب به منزله         ارزشیابی پایانی 

 .درسهای موردنظر با لحاظ نمودن نمره مستمر محاسبه خواهدشد

آموزی در امتحانات پایان نیمسال و یا دوره تابستانی یک یا چنددرس غیرنهایی              گر دانش  ا :65ماده   
مجـاز اسـت     آمـوز مـدیر واحـد آموزشـی        با عذر موجّه غایب باشد در صورت درخواسـت دانـش          

حدّاکثر تا دو هفته پس از آخرین امتحان از درس یا درسـهای مربـوط بـا رعایـت ضـوابط مربـوط                  
آمـوز حـذف     در غیر اینصورت آن درس یا درسها از واحدهای انتخابی دانـش           امتحان بعمل آورد و     

 .شود می

 آموزان مـشمول   دانش شود سوال  ر درسهایی که امتحان آنها به صورت هماهنگ برگزار می         د -1-65
   .این مادّه به صورت هماهنگ خواهدبود

باشد آن درس ازدرسـهای آن      آموزی در امتحانات نهایی غیبت موجّه داشته          چنانچه دانش  :66ماده   
شود و باید با رعایت سایر شرایط مجدّداً آن درس یا درسها             نیمسال یا دوره تابستانی وی حذف می      

 .را انتخاب کند و بصورت نهایی امتحان دهد

نمره ارزشیابی   آموزی در نیمسال تحصیلی یا دوره تابستانی به دلیل غیبت موجّه            اگر دانش  :67ماده   
) 49تبــصره دو مــادّه   به استثنای درسهای موضوع(ه باشد نمره ارزشیابی پایانی وی مستمر نداشت

شود واین نمره توسّط معلّـم مربـوط در بـرگ ریزنمـرات ثبـت                جایگزین نمره ارزشیابی مستمر می    
 .شود می

متحانات اآموزدر    تشخیص غیبت موجّه براساس دالیل و مدارک ارائه شده از طرف دانش            :68ماده   
لی، با شورای مدرسـه و در امتحانـات هماهنـگ باکمیـسیون خـاصّ اداره آمـوزش و پـرورش              داخ

مربوط و در امتحانات نهایی بـا رئـیس حـوزه اجـرا پـس از همـاهنگی بـا مـدیر واحـد آموزشـی                          
  .خواهدبود

آموز در هر نیمسال، تعداد واحدهای هر درس درنمره آن درس             برای محاسبه معدّل دانش    :69ماده   
آمـوز در آن     شود و مجموع حاصلضربهای بدست آمده بر تعداد کلّ واحدهایی که دانـش             یضرب م 

شود و بـرای دوره      دریافت داشته است تقسیم می    ) اعم از قبولی یا مردودی    (نیمسال برای آنها نمره     
 .شود گیری انجام نمی تابستانی معدّل



 .شود  اني نيز معدل محاسبه ميدر واحد هاي آموزشي ايثارگران براي دوره تابست ) :1(تبصره 
معـدل  )  اعم از متوالي يا متنـاوب     ( چنانچه حداكثر شش نيمسال يا دوره تابستاني         ) :2(تبصره  

 بشود مجاز به ادامـه تحـصيل در واحـد           ۱۰دانش آموز واحد هاي آموزشي ايثارگران كمتر از         
ساير شرايط در واحـد   هاي آموزشي ايثارگران نيست و چنين دانش آموزي مي تواند با رعايت             

 .هاي آموزشي بزرگساالن عادي و يا بصورت داوطلب آزاد ادامه تحصيل دهد 
  
 :شود که التحصیل شناخته می آموزی فارغ   دانش:70ماده  

قبول شـده   )  واحددرسی 96حدّاقّل  (در کلّیه واحدهای درسی دوره متوسّطه در رشته مربوط          ) الف 
 .باشد

  . باشد10ل معدّل کلّ وی حدّاقّ)  ب 

آموز از کلیه درسهای رشته مربوط نمره قبولی کسب کرده باشـدو آخـرین                چنانچه دانش  :1تبصره   
 و بیـشتر و معـدّلکل وی        7) اعم از نهایی و غیرنهـایی     (نمره درس وی در حدّاکثر دو عنوان درسی         

ای که   فنّی و حرفه  آن دسته از درسهای شاخه      . التحصیل شناخته خواهدشد    باشد نیز فارغ   10حدّاقّل  
و کـارورزی   ) درسـهای مهـارتی   (باشد و همچنین اسـتانداردهای مهـارت          می 12نصاب قبولی آنها    

  12.شود شاخه کاردانش مشمول این تبصره نمی

قبـولی    آموز از درسـهایی نمـره کمتـر از نـصاب            عالوه بر مفاد تبصره یک چنانچه دانش       :2تبصره   
 باشد نیـز    10 از وی پذیرفته شده باشد و معدّل کلّ وی حدّاقّل            کسب کرده باشد ولی برابر مقرّرات     

  .التحصیل شناخته خواهد شد فارغ

 باشـد   10آموز شرط الف را احراز کند لیکن معدّل کـلّ وی کمتـر از              که دانش   درصورتی :3تبصره   
یمـسال   است یک ن   12تواند بمنظور تأمین شرط بند ب از درسهایی که نمره وی در آنها کمتر از                 می

عنـوان داوطلـب آزاد،      در واحدهای آموزشـی بزرگـساالن بـصورت غیرحـضوری و پـس از آن بـه                
آموز، مربوط به درسهای انتخـابی       درسهایی را انتخاب کند و امتحان دهد چنانچه، کمبود نمره دانش          

  .ها انتخاب کند وامتحان دهد باشد باید بجای آنها از درسهای سایر رشته

                                                           
شـماره   بـه    ٢/٢/٨٢ مورخ   شوراي عالي آموزش وپرورش    به استناد مصوبه دويست ونود و چهارمين جلسه كميسيون معين            -١

كند دانش آمـوزي كـه از دوره           موافقت مي  شوراي عالي آموزش وپرورش   كميسيون معين   «٢١/٢/٨٢ مورخ   ٨/٦٠١/١٢٠ابالغي  
شود كليه سوابق و نمرات وي بـه دوره بزرگـساالن انتقـال               متوسطه روزانه سالي واحدي به دوره متوسطه بزرگساالن منتقل مي         

نامة آموزشي بزرگساالن حـداكثر در دو عنـوان درسـي              آيين ٧٠ ماده   ١رابر مفاد تبصره    التحصيلي ب   يابد و چنانچه در زمان فارغ     
 ».باشد بتواند از مفاد تبصره مذكور استفاده كند) اعم از دوره روزانه يا بزرگساالن ( ١٠ تا ٧آخرين نمره درس وي بين 



موز واحد هاي آموزشي ايثارگران عالوه بر دروس موضـوع تبـصره ايـن              دانش آ ) :4(تبصره  
 كسب كند   ۱۰ مي باشد نمره كمتر از       ۱۰ماده چنانچه از يكي از دروس كه نصاب قبولي آنها           

 .نيز فارغ التحصيل شناخته خواهد شد 
   
 سـهایی کـه   در التّحـصیالن براسـاس نمـرات       در پایان دوره متوسّطه برای هر یک از فـارغ          :71ماده   

شـود بـرای    اند معدّل کتبی نهایی محاسبه و در مـدارک تحـصیلی آنـان ثبـت مـی           امتحان نهایی داده  
شـده امتحـان     تعداد واحدهای هر یک از درسهای نهایی در نمره پذیرفتـه           محاسبه معدّل کتبی نهایی   
ی شود و مجموع حاصلضربهای بدست آمده بر تعـداد واحـدهای درسـها             نهایی آن درس ضرب می    

  .شود نهایی تقسیم می

آمـوز در پایـان دوره متوسّـطه، تعدادواحـدهای            برای محاسبه معدّل کلّ نمرات هر دانش       :72ماده   
شود و مجموع حاصلـضربهای بدسـت آمـده بـر            هردرس در نمره پذیرفته شده آن درس ضرب می        

د واحـدهای  شود، در محاسـبه معـدّل کـل، نمـرات و تعـدا       مجموع واحدهای این درسها تقسیم می     
  .شود مربوط به انضباط نیز لحاظ می

مـازاد بـر     آموز یک یـا چنـد واحـد درسـی           چنانچه واحدهای درسی گذرانده شده دانش      :1تبصره   
حدمجاز واحدهای رشته مربوط باشد درسهای مازاد به عنوان جایگزین درسهای انتخابی، معـاف و               

 واحـد و یـا      96آمـوز    ذیرفته شـده دانـش    اختیاری شاخه کاردانش به نحوی که مجموع واحدهای پ        
شود و مابقی درسهای گذرانده شده مـازاد          واحدنزدیکتر باشد از وی پذیرفته می      96االمکان به    حتی

 .شود آموز منظور نمی بر درسهای رشته مربوط در محاسبه معدّل کلّ دانش

مربـوط دارای    هارتی رشته های م  نامه آموزان شاخه کاردانش عالوه بر گواهی       چنانچه دانش  :2تبصره   
 شماره استاندارد و    -نامه مهارت    عنوان گواهی (های مهارتی دیگری باشند که مشخّصات        نامه گواهی

پـذیرش آنهـا جهـت      . های مهارتی تعریف شده باشد     آنها در مجموعه فهرست رشته    ) مدّت آموزش 
  .انع استجایگزینی درسهای اختیاری و کارورزی با موافقت مدیر واحدآموزشی بالم

آموزی که موفّق به گذراندن کلّیه واحدهای درسی دوره متوسّطه دررشته مربـوط             به دانش  :73ماده   
نامــه  ضــوابط گــواهی شود با رعایت سایر)  واحد درسی بدون احتساب نمرات انضباط96حدّاقّل (

   .شود اعطا می) دیپلم(پایان تحصیالت دوره متوسّطه 

تحصیلی تهیّه    پایان تحصیالت دوره متوسّطه اداره کلّ سنجش و ارزشیابی         نامه  نمونه گواهی  :تبصره 
 .و پس از تصویب شورای عالی آموزش و پرورش ابالغ خواهدشد

 
  



  آموزان وضوابط آن  شيوه هدايت تحصيلي دانش-فصل پنجم 
 
قه وی  های تحصیلی بر اساس استعداد و عال       رشته/ آموز به شاخه      هدایت تحصیلی دانش   :74ماده   

رعایـــــــت  و به تناسب امکانات آموزشی مطابق با نمون برگ شماره یک هدایت تحصیلی و 
  .شود ضوابط ذیل انجام می

 :رشته رياضي فيزيك:1-74

ریاضـی و علـوم      مجموع سه نمره پذیرفته شده خرداد یا شـهریور هـر یـک از درسـهای               :1-1-74 
 . نباشد30ضریب کمتر از تجربی در سه پایه در دوره راهنمایی تحصیلی، بدون 

و آزمایشگاه  ) 1(فیزیک    باشد و درس   12در دوره متوسّطه حدّاقّل     ) 1(نمره درس ریاضی    :2-1-74
 .باشد گذرانده) 10کسب حدّاقّل نمره (را با موفقیّت 

اوّل دوره متوسّـطه بایـد       مجموع نمرات درسهای مرتبط با رشته در دوره راهنمایی و پایـه           :3-1-74
 . کمتر نباشد12مرتبط با رشته از   باشد و یا به عبارت دیگر معدّل درسهای96حدّاقّل 

 
 
 :رشته علوم تجربي :2-74

ریاضـی و علـوم      مجموع سه نمره پذیرفته شده خرداد یـا شـهریور هـر یـک از درسـهای                :1-2-74
  . نباشد30ضریب کمتر از  تجربی، در سه پایه در دوره راهنمایی تحصیلی، بدون

و آزمایشگاه وعلوم زیستی و بهداشـت       ) 1(، شیمی   )1(وره متوسّطه درسهای ریاضی     در د :2-2-74
گذرانده باشدو حدّاقّل در یکـی از سـه درس مـذکور نمـره              ) 10کسب نمره حدّاقّل    (را با موفقیت    

 . اخذ کرده باشد12حدّاقّل 

 متوسّـطه  اوّل دوره مجموع نمـرات درسـهای مـرتبط بـا رشـته در دوره راهنمـایی و پایـه          :3-2-74
 . کمتر نباشد12مرتبط با رشته از   باشد یا به عبارت دیگر معدّل درسهای108بایدحدّاقّل 

 :رشته ادبّيات و علوم انساني:3-74

معدّل (ادبیّات فارسی    مجموع سه نمره پذیرفته شده خرداد یا شهریور، هر یک از درسهای           :1-3-74
پایه در دوره راهنمایی تحصیلی،بدون ضریب       ر سه و عربی د  ) درسهای فارسی، دستور، امالء و انشاء     

 . نباشد30کمتر از 



ومطالعات اجتماعی پایـه اوّل     ) 1(، عربی   )1(، زبان فارسی    )1(در درسهای ادبیّات فارسی     :2-3-74
فارسـی   معدّل درسـهای ادبیّـات    ( را کسب کرده باشد ونمره درس ادبیّات         10متوسّطه نمره حدّاقّل    

 . باشد12حدّاقّل ) )1(و زبان فارسی ) 1(

اوّل دوره متوسّـطه بایـد       مجموع نمرات درسهای مرتبط با رشته در دوره راهنمایی و پایـه           :3-3-74
  . کمتر نباشد12مرتبط با رشته از   باشد یا به عبارت دیگر معدّل درسهای108حدّاقّل 

 :رشته علوم و معارف اسالمي:4-74

ادبیّـات فارسـی    د یـا شـهریور، هـر یـک از درسـهای     مجموع سه نمره پذیرفته شده خردا    :1-4-74 
ــصیلی،  پایه در دوره راهنمایی و عربی در سه) معدّل درسهای فارسی، دستور، امالء و انشاء( تحــ

 . نباشد30بدون ضریب کمتر از 

عنـوان نمـره درس      کـه معـدّل آنهابـه     ) ( 1(، زبان فارسـی     )1(در درسهای ادبیّات فارسی     :2-4-74
 10نمره حدّاقّل   ) 1(دینی و قرآن     و تعلیمات ) 1(، عربی   )شود ن برگ ثبت می   ادبیّات در نمو   

نمـره  ) 1(یـا تعلیمـات دینـی و قـرآن          ) 1(را کسب کرده باشد و حدّاقّل در یکی از دودرس عربـی           
  .باشد  اخذ کرده12حدّاقّل 

وسّـطه بایـد    اوّل دوره مت   مجموع نمرات درسهای مرتبط با رشته در دوره راهنمایی و پایـه           :3-4-74
  . کمتر نباشد12مرتبط با رشته از   باشد یا به عبارت دیگر معدّل درسهای108حدّاقّل 

  :اي شاخه فنّي و حرفه:5-74

تجربـی   ریاضی، علوم مجموع سه نمره پذیرفته شده خرداد یا شهریور هر یک از درسهای :1-5-74
 . نباشد30ر از و حرفه و فنّ در سه پایه در دوره راهنمایی بدون ضریب کمت

کارگاه خود اتّکایی نمره      و از درس   10نمره حدّاقّل   ) 1(در دوره متوسّطه از درس ریاضی       :2-5-74
 باشـد در    12آموز کمتر از     کارگاه خود اتکائی دانش    چنانچه نمره درس  .  کسب کرده باشد   12حدّاقّل  

   .شود هدایت تحصیلی منظورنمی

اوّل دوره متوسّـطه بایـد     شاخه در دوره راهنمایی و پایـه   مجموع نمرات درسهای مرتبط با    :3-5-74
یا .  باشد 120درس کارگاه خوداتّکایی حدّاقّل       باشد و در صورت عدم انتخاب یا حذف        132حدّاقّل  

  . کمتر نباشد12درسهای مرتبط با شاخه از  به عبارت دیگر معدّل

 :شاخه كار دانش:6-74

رداد و یا شهریور هر یک ازدرسهای حرفه و فن و هنـر،             مجموع سه نمره پذیرفته شده خ     :1-6-74 
  . نباشد30در سه پایه در دوره راهنمایی بدون ضریب کمتراز 



چنانچـه  . کسب کرده باشـد   10در دوره متوسّطه از درس کارگاه خوداتّکایی نمره حدّاقّل          :2-6-74 
  .شود نمی ی منظور باشد در هدایت تحصیل10آموز کمتر از نمره درس کارگاه خوداتکائی دانش

آموزدر  اوّل متوسّطه دانش   مجموع نمرات درسهای مرتبط با شاخه در دوره راهنمایی و پایه          :3-6-74
 و در صـورت عـدم انتخـاب یـا حـذف درس              70 صورت انتخاب درس کارگاه خوداتّکایی حدّاقّل     

 کمتـر   10شـاخه از    باشد یا به عبارت دیگر معدّل درسهای مـرتبط بـا            60کارگاه خوداتّکایی حدّاقّل    
 .نباشد

کـاردانش عـالوه بـر احـراز         های مهارتی در شاخه    آموز برای ورود به برخی از رشته       دانش:4-6-74
را که معاونـت آموزشـی      ) درمحدوده درسهای سال اوّل   (الذکر باید ضوابط خاصّ رشته       شرایط فوق 
 .کند کسب کند تعیین می

در امتحانـات جـامع      شـرکت : ه به دالیل موجّه نظیر    آموزی ک   نمرات دوره راهنمایی دانش    :1تبصره   
نامه آموزشی دوره سـه سـاله        موضوع مادّه هفتاد آئین   (دوره راهنمایی، شرکت در امتحان تعیین پایه        

، تحصیل در مدارس غیرایرانی خارج از کـشور، و بـروز حـوادثی از قبیـل، سـیل،                   )متوسّطه روزانه 
تحـصیلی اسـت بـه       های اوّل و دوم و سوّم راهنمایی       پایهفاقد نمرات   ... سوزی و  زلزله، جنگ، آتش  

  .شود شرح ذیل محاسبه می

  چنانچه نمرات پایه اوّل یا دوّم و یا هر دو پایه دوره راهنمایی موجود نباشدنمرات               -الف   
شـودو بـا     هـای مـذکورنیز منظـور مـی        درسهای مرتبط پایه سوّم راهنمایی برای درسهای همنام پایه        

 .گردد تحصیلی ثبت می هدایت وابط در نمون برگ شماره یکرعایت سایر ض

هدایت تحصیلی    چنانچه نمرات پایه سوّم دوره راهنمایی موجود نباشد نمون برگ شماره یک            -ب   
 .شود سایر ضوابط تنظیم می براساس نمرات درسهای مرتبط پایه اوّل متوسّطه با رعایت

 شماره یک هدایت تحصیلی معدّل هرشاخه یـا رشـته   امتیاز در نمون برگ    بمنظورمحاسبه: 2تبصره   
 .شود در عدد پنج ضرب می

آموزی کـه    دانش  نمون برگ شماره یک هدایت تحصیلی پس از دو نیمسال تحصیلی برای            :75ماده   
) ای بدون احتساب امتیاز بررسیهای مـشاوره     (بدواً در واحد آموزشی بزرگساالن ثبت نام کرده است          

از تأییـد و امـضاء آن توسّـط مـسئول ثبـت نمـرات و مـشاور ومـدیر واحـد                      شود و پس     تنظیم می 
  .گیرد آموز قرار می آموزشی، در اختیار دانش

یـک از   شـرایط ورود بـه هـیچ   ) پـس از دو نیمـسال  (آموزی که در پایان زمان مقرّر       دانش :76ماده   
را کـسب    ای شاخه یا رشته  ها و یا شاخه و رشته دلخواه را کسب نکند و یا شرایط               ها یا رشته   شاخه

ضوابط ذیـل موفّـق بـه        کند که در محل سکونت وی وجود ندارد چنانچه در نیمسالهای بعد مطابق            
 .تواند به شاخه یا رشته موردنظر هدایت شود و ادامه تحصیل دهد احراز شرایط شود می



از ) 10(نمـره  چنانچه علّت عدم احراز شرایط شاخه یا رشته مورد نظر مربـوط بـه نداشـتن         :1-76 
تواند پـس از گذرانـدن آن درس یـا درسـها و              آموز می  درس یا درسهای مرتبط متوسّطه باشد دانش      

شـاخه یـا رشـته        و کسب سایر شرایط با صدور نمون برگ مجدّد هدایت تحصیلی به            10اخذ نمره   
  .مربوط هدایت شود

 از درس یـا   12نداشتن نمـره    چنانچه علت عدم احراز شرایط شاخه یا رشته مورد نظر بدلیل            :2-76
تواند با نظر مشاور در امتحـان        آموز می  دانش)های شاخه نظری   ویژه رشته (درسهای اختصاصی باشد    

مربوط شرکت کند و در صورت کسب شرایط به شاخه یا رشـته مـورد           رشته درس یا درسهای    تعیین
  .شود  نظر هدایت

کـسب حـد نـصاب       مورد نظر را بدلیل عـدم     آموز شرایط شاخه یا رشته       در صورتی که دانش   :3-76
 از 12شـرط داشـتن معـدّل حـدّاقّل        از درسهای مرتبط دوره راهنمایی احراز نکـرده باشـد بـه           ) 30(

تواند بـه شـاخه یـا        درسهای مرتبط پایه اوّل متوسّطه و یا کسب آن از طریق امتحان تعیین رشته می              
 .رشته موردنظر هدایت شود

 درسهای مرتبط بـا شـاخه یـا رشـته در دوره راهنمـایی و پایـه اوّل       چنانچه مجموع نمرات :4-76
 از درسهای مرتبط بـا      12آموز به حد نصاب مقرّر نرسد به شرط داشتن معدّل حدّاقّل             متوسّطه دانش 

. تواند با نظر مشاور به شاخه یا رشته مورد نظر هدایت شـود             شاخه یا رشته در پایه اوّل متوسّطه می       
توانـد در امتحـان تعیـین         نباشـد مـی    12آمـوز    مرتبط پایه اوّل متوسّطه دانش     هایچنانچه معدّل درس  

شرکت کند و معدّل درسـهای       آورد  درس یا درسهایی که شرایط را برای وی فراهم می رشته
معدّل مجمـوع  (مرتبط باشاخه یا رشته  مرتبط با شاخه یا رشته پایه اوّل متوسّطه و یا معدّل درسهای           

 12را بـه حـدّاقّل      ) راهنمـایی و پایـه اوّل متوسّـطه        دوره مرتبط با شاخه یا رشته در     نمرات درسهای   
   .برساند

شـود ودر صـورت       نمی 76-4 و   76-3آموز متقاضی شاخه کاردانش مشمول بندهای         دانش :تبصره 
  .تواند به شاخه مذکور هدایت شود کسری نمره با نظر مشاور می

واند در امتحان تعیین رشته درس یادرسهایی که شرایط را برای           ت آموز در طول دوره می     دانش:5-76
 .کندهمزمان با امتحانات سایر درسها شرکت کند های مورد نظر فراهم می وی در شاخه و رشته

توسّـط مـشاور در       باید توضیحات الزم   76 - 4،  76 - 3،  76 - 2در صورت اجرای بندهای     :6-76 
شود و به تأیید و امـضای وی برسـد    ایت تحصیلی ثبت  قسمت مالحظات نمون برگ شماره یک هد      

  .شود های مربوط عنداللزوم تکمیل و نمون برگ

شود و نمـره آن هماننـد    نامه برگزار می    امتحان تعیین رشته مطابق با فصل چهارم این آئین         :77ماده   
ره یــک شــما شود و در کارنامه تحصیلی و نمون برگ  امتحانات درسهای غیر حضوری محاسبه می



ثبت شده و تأثیر در معدّل نیمسال و معـدّل کـلّ            ) با عنوان تعیین رشته   (آموز   هدایت تحصیلی دانش  
و تعـداد واحـدهای     . گیـرد  آموز ندارد و صرفاً در هدایت تحـصیلی مـورد اسـتفاده قـرار مـی                دانش

 .شود آموز محسوب نمی دانش درسهای تعیین رشته جزء نصاب تعداد واحدهای اخذ شده
  
 نامـه   آیـین 75هـای مـادّه    آموز پایه اوّل متوسّطه دوره روزانه به استناد تبـصره   چنانچه دانش  :بصرهت 

آموزشی دوره سه ساله متوسّطه روزانه قبول شده و به دوره بزرگساالن منتقل شده باشد مجازاسـت                 
  .در امتحان تعیین رشته درسهای مذکور نیز شرکت کند

 هـای   رشـته  تمر و از طـرق مختلـف اطالعـات الزم را در خـصوص              مشاور باید بطور مس    :78ماده   
آمــوز قــرار دهــد و وی را  در اختیــار دانــش... تحــصیلی، مــشاغل مــرتبط، سیاســتهای توســعه و 

  .نسبت به انتخاب رشته مناسب راهنمایی کند 

مـرتبط    متصدی امور دفتـری یـا مـسئول ثبـت نمـرات موظّـف اسـت نمـرات درسـهای                    :79ماده   
ــسؤولیت  و . برگ شماره یک هدایت تحصیلی ثبت و امضاء کند ها را در نمون هاو رشته باشاخه مــ

یـک هـدایت     بـرگ شـماره    آمـوزان و تأییـد نهـایی نمـون         حسن اجرای امر هدایت تحصیلی دانش     
 .باشد تحصیلی به عهده مدیر واحد آموزشی می

 در آن شـاخه یارشـته مـشغول       ای را انتخاب کرده است و        آموزی که شاخه یا رشته      دانش :80ماده   
مـورد   رشته است چنانچه شـرایط و ضـوابط رشـته         / باشد و متقاضی تغییر شاخه       ادامه تحصیل می  

را مطابق با آخرین نمون برگ شماره یک هدایت تحصیلی کسب کرده باشـد و یـا در طـول                     تقاضا
ابط بالمـانع   تحصیل کسب کند تغییر رشته وی در طول تحصیل با نظر مشاور و رعایت سـایر ضـو                 

 .است

آموز،چنانچـه در    رشته، نمرات درسـهای گذرانـده شـده دانـش         /  در صورت تغییر شاخه      :81ماده   
االمکـان بـه    شود و سـایر درسـها حتـی      جدول درسهای رشته جدید موجود باشد از وی پذیرفته می         

 .شود منظورمی) یا درسهای اختیاری شاخه کاردانش(عنوان درسهای انتخابی 

جـدولی کـه     درسهایی که از نظر محتوایی با درسهای  رشته جدیـد  تطبیـق دارد براسـاس                 :تبصره 
کند به جای درسهای رشته جدیـد پذیرفتـه          ریزی آموزشی تهیّه و اعالم می      سازمان پژوهش و برنامه   

 .شود می

ل نظـام منتقـ    آموزی که از نظامهای قبلی و یا فعلی آموزشی به این            هدایت تحصیلی دانش   :82ماده   
  .نامه مربوط انجام خواهدشد شود پس از تطبیق درسها براساس آئین می

  
 
 



  ضوابط تحصيل داوطلبان آزاد-فصل ششم  
آزاد براسـاس     انتخاب واحد و هدایت تحصیلی و ارزشیابی پیشرفت تحـصیلی داوطلبـان            :83ماده   

  :گیرد جام میهای مربوط و با رعایت مقرّرات زیر ان نامه نامه و شیوه مفاد این آئین

آموزان است شامل    دانش نامه که ناظر بر تحصیالت ضمن سال       هائی از این آئین    موادّ و تبصره  ) الف   
 .شود داوطلبان آزاد نمی

  .شود نمره انضباط برای داوطلبان آزاد منظور نمی) ب  

یـد معـادل    با داوطلبان آزاد از گذراندن درسهای انتخابی و تربیت بـدنی معـاف هـستند لـیکن               ) ج   
 .ها انتخاب کرده و بگذرانند درسهای فوق از درسهای سایر رشته

آزاد ضـمن    نام و ادامـه تحـصیل بـه صـورت داوطلـب            ای ثبت  های شاخه فنّی و حرفه     در رشته ) د   
تحـصیل در رشـته      ادامـه  شـرایط  رعایت سایر ضوابط صرفاً برای هنرجویان پایه سوّم خواهدبود که         

اسـت قبالًدرآموزشـهای     آمـوزان الزم   دانش  قبیل این. نه از دست داده باشند    مربوط را در دوره روزا    
 .شرکت کرده باشند  میدانی رشته مربوطوعملیّات ارگاهی،آزمایشگاهی ک درسهای

آن درسـهادر    شود که   امتحان داوطلبان آزاد در هر منطقه آموزشی در درسهایی برگزار می           :84ماده    
 .بزرگساالن همان منطقه موجود باشداحدهای آموزشی روزانه و یا و

بزرگساالن دولتی انجـام     نام و برگزاری امتحانات داوطلبان آزاد در واحدهای آموزشی          ثبت :85ماده   
نـام آنـان دریکـی از        باشـد ثبـت    خواهد گرفت و در مناطقی که واحد آموزشی بزرگساالن دایر نمی          

کند به تفکیک جنسیت انجـام        تعیین می  واحدهای آموزشی روزانه که اداره آموزش و پرورش محل        
  .خواهد گرفت

نام داوطلبان آزاد در واحدهای آموزشی غیرانتفاعی و یا وابسته به سایرسازمانها مجاز    ثبت:) 1(تبصره 
 .باشد نمی

در واحد ) غير از دروس امتحانات نهايي (ثبت نام و امتحان داوطلبان استثنايي  ) : 2(تبصره  
 .باشد  ثنايي بالمانع ميهاي روزانه است

دررشته (مجدّد    دارندگان دیپلم نظام جدید و یا نظام قدیم، در صورت تمایل به اخذ دیپلم              :86ماده   
توانند کسری درسهای رشـته      های نظری و یا کاردانش پس از تطبیق درسها می          در شاخه ) غیرمتناظر

نامـه   نامه، موفّق بـه کـسب گـواهی         آئین مربوط را همراه داوطلبان آزاد امتحان دهند و بر اساس این          
  13.دیپلم در شاخه یا رشته دلخواه شوند

                                                           
    بـه  16/10/83 مـورخ  مـوزش و پـرورش   شورای عالی آ کمیسیون معین  به استناد مصوبه سیصدو بیست و نهمین جلسه    -1

 ، دیپلمه های پنج ساله فنی و حرفه ای و سه ساله بهیاری می تواننـد از مزایـای                    28/10/83 مورخ   9/8840/120شماره ابالغی   
 .این ماده استفاده کنند



نامه آموزشی مشتمل بر شش فصل و هشتاد و شش مادّه و شصت و پنج تبصره                   این آئین   :موضوع 
 و  24/3/79 و   10/3/79 مـورخ    236 و   234 و   232 و   231 و   230 و   229 و   227 و   225در جلسات   

 به تصویب گـروه دوّم شـورای        18/5/79 و   11/5/79 و   4/5/79 و   28/4/79 و   21/4/79 و   14/4/79
صـحیح اسـت بـه      . رسـید ) هیأت اجرائی نظام جدید متوسّطه    (تغییر بنیادی نظام آموزش و پرورش       

  .شود مورد اجرا گذارده

٢٣/۶/١٣٧٩
 حسین مظفر       ۴٠٠/٢٠١۴٠

 وزیر آموزش و پرورش
  
جهت اطّـالع  و اقـدام الزم ایفـاد          .................................... سازمان   / اداره کلّ /  به دفتر    -رونوشت   

 .شود می

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 تعاريف مربوط به فصل چهارم
 )آموزان ضوابط سنجش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانش(
  
کارکنان آموزشی و    امتحاناتی است که طبق برنامه معیّن و با همکاری مشترک            -امتحانات داخلی      

در امتحانات داخلی تهیّه سوالها و تـصحیح اوراق         . شود اداری واحد آموزشی زیرنظر مدیر انجام می      
 .باشد امتحانی بر عهده معلّمان مربوط می

 امتحاناتی است که در بعضی از درسها طبق برنامه معیّن و سـؤالهای یکـسان                - امتحانات هماهنگ  
اسر یک استان توسّط اداره کل سنجش و ارزشیابی تحصیلی و یا اداره             در سراسر کشور  و یا در سر       
تهیّه و در محل    / اداره کلّ آموزش و پرورش مدارس خارج از کشور        / کلّ آموزش و پرورش استان      

در امتحانات هماهنگ تصحیح اوراق امتحانی بـر عهـده          . شود واحد آموزشی زیرنظر مدیر انجام می     
 .باشد معلّمان مربوط می

) کشوری( امتحانات درسهایی از پایه سوّم متوسّطه است که بصورت سراسری            -امتحانات نهایی      
شـود و    با برنامه همزمان و سوالهای یکسان، توسّط اداره کلّ سنجش و ارزشیابی تحصیلی تهیّه مـی               

/ اداره کلّ آموزش و پرورش مدارس خـارج از کـشور          / زیر نظر اداره کلّ آموزش و پرورش استان         
که از طرف ادارات آموزش و پـرورش شهرسـتانها   ) هیأت ممتحنه(بوسیله عوامل اجرایی امتحانات   

در امتحانات نهـایی برگـزاری امتحـان و تـصحیح اوراق            . شود برگزار خواهد شد    و مناطق معیّن می   
 .شود بصورت متمرکز انجام می

 در پایـان دوره تابـستانی برگـزار    آموزاان  امتحاناتی است که برای دانش  - امتحانات دوره تابستانی   
  .شود می

 :شود آموز در طول دوره متوسّطه بزرگساالن سه نوع معدّل منظور می  برای هر دانش:معدّل 

آمـوز در طـول هـر         براساس تعداد واحدهای درسهای ارائـه شـده بـه دانـش            :معدّل نیمسال ) الف 
 .شود و اعالم مینامه محاسبه   این آئین69نیمسال تحصیلی و مطابق مادّه 

آموز در طول دوره متوسّطه گذرانـده    براساس نمره پذیرفته شده درسهایی که دانش :معدّل کلّ ) ب 
 .شود نامه محاسبه و اعالم می  این آئین72است و مطابق با مادّه 

آمـوز امتحـان نهـایی داده اسـت و            براساس نمره پذیرفته شده درسهایی که دانش       :معدّل کتبی )ج   
 .شود نامه محاسبه و اعالم می  این آئین71با مادّه مطابق 

  
  
 
 



 عناوين دروس رشته هاي شاخة نظري و شاخة فني و حرفه اي كه در سال
 . سوم متوسطه از آنها امتحان نهايي به عمل مي آيد

 
 تعداد درسها عناوين درسها رشته شاخه

عربي -)٣(ادبيات فارسي -)٣(ان فارسي زب-)٣(تعليمات ديني و قرآن  فيزيك-رياضي
-و آزمايشگاه) ٣(شيمي -و آزمايشگاه) ٣(فيزيك -)٣(زبان خارجه -)٣(

 حسابان-)٢(هندسه-جبر و احتمال

١٠ 

عربي -)٣(ادبيات فارسي -)٣(زبان فارسي -)٣(تعليمات ديني و قرآن  علوم تجربي
-زمايشگاهو آ) ٣(شيمي -و آزمايشگاه) ٣(فيزيك -)٣(زبان خارجه -)٣(

 زمين شناسي-و آزمايشگاه) ٢(زيست شناسي -)٣(رياضي 

١٠ 

ادبيات و علوم 
 انساني

ادبيات فارسي -زبان فارسي تخصصي-)٣(تعليمات ديني و قرآن 
جامعه شناسي -)٣(زبان خارجي -)ويژه علوم انساني) (٣(عربي -تخصصي

  و منطقفلسفه-آرايه هاي ادبي-)٢(تاريخ ايران و جهان -)٢(جغرافي -)٢(

١٠ 

 
 
 
 

 نظري
 
 
 
 
 
 
 

علوم و معارف 
 اسالمي

ويژه ) (٣(عربي -ادبيات فارسي-زبان فارسي تخصصي-)٢(اصول عقايد 
تفسير و علوم -)٢(تاريخ اسالم -)٣(زبان خارجه -)علوم و معارف اسالمي

 )٢(اخالق -)٢(جامعه شناسي -فلسفه و منطق-)٢(قرآني 

١٠ 

-)١(فيزيولوژي -تغذيه و بهداشت مواد غذائي-)٣(تعليمات ديني و قرآن  تربيت بدني
 جدول مسابقات ورزشي-شناخت تأسيسات و اماكن ورزشي

٥ 

-اكتشاف معدن-)٢(فيزيك -)٣(رياضي -)٣(تعليمات ديني و قرآن  معدن
 فرآوري مواد معدني

٥ 

-اجزاء ماشين-)٣(رياضي -حفاظت و ايمني-)٣ (تعليمات ديني و قرآن صنايع فلزي
 محاسبات فني تخصصي

٥ 

-)٢(الگو -تاريخ هنر جهان-الياف نساجي-)٣(تعليمات ديني و قرآن  طراحي دوخت
 طراحي اندام و لباس

٥ 

مباني رادار و وسايل كمك -)٣(رياضي -)٣(تعليمات ديني و قرآن  ناوبري
 زبان تخصصي-هواشناسي-ناوبري

٥ 

نيك مكا
موتورهاي 

 دريايي

استاتيك و -)٣(رياضي -محيط زيست دريايي-)٣(تعليمات ديني و قرآن 
 مباني هيدروليك صنعتي-ديناميك مقدماتي

٥ 

 
* 

فني و 
 حرفه اي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الكترونيك و 
مخابرات 
 دريايي

مباني برق -)٣(رياضي -مباني مخابرات و راديو-)٣(تعليمات ديني و قرآن 
 )٢(فيزيك -)٢(

٥ 



الكترونيك -)١(مدارهاي الكتريكي -)٣(رياضي -)٣(و قرآن تعليمات ديني  الكترونيك
 مباني مخابرات و راديو-)٢(عمومي 

٥ 

ماشينهاي -)٣(رياضي -)١(مدارهاي الكتريكي -)٣(تعليمات ديني و قرآن  الكتروتكنيك
 ACماشينهاي الكتريكي -DCالكتريكي 

٥ 

صنايع 
 شيميمايي

عمليات -)١(جزيه شيمي ت-)٣(رياضي -)٣(تعليمات ديني و قرآن 
 فرآيندهاي شيميايي-دستگاهي در صنايع شيميايي

٥ 

مديريت 
 خانواده

روانشناسي -خانواده در اسالم-بهداشت خانواده-)٣(تعليمات ديني و قرآن 
 حقوق خانواده در اسالم-رشد

٥ 

سردخانه و -اصول تغديه-اصول كنترل كيفيت-)٣(تعليمات ديني و قرآن  ذاييغصنايع 
 ذاييغداشت و ايمني كار در كارخانجات مواد به-انبار

٥ 

نقشه كشي 
 عمومي

محاسبات فني -)٢(نقشه كشي -)٣(رياضي -)٣(تعليمات ديني و قرآن 
 هندسه ترسيمي-)٢(

٥ 

-اجزاء ماشين-٢٩(محاسبات فني -)٣(رياضي -)٣(تعليمات ديني و قرآن  ساخت و توليد
 رسم فني تخصصي

٥ 

محاسبات -ماشين آالت سراميك-)٣(رياضي -)٣(رآن تعليمات ديني و ق سراميك
 شيمي تخصصي سراميك-در سراميك

٥ 

تأسيسات -نقشه كشي تأسيسات-)٣(رياضي -)٣(تعليمات ديني و قرآن  تأسيسات
 تأسيسيات برودتي-حرارتي

٥ 

-آشنايي با شبكه-زبان تخصصي-)٣(رياضي -)٣(تعليمات ديني و قرآن  كامپيوتر
 يبرنامه سازي تجارت

٥ 

-اصول متالوژيكي ريخته گري-)٣(رياضي -)٣(تعليمات ديني و قرآن  متالوژي
 رسم مدل و قالب-محاسبات فني تخصصي

٥ 

طراحي -علم مناظر و مرايا-تاريخ هنر جهان-)٣(تعليمات ديني و قرآن  گرافيك
 مباني تصوير سازي-)٢(

٥ 

نقشه كشي 
 معماري

عناصر -تأسيسات ساختمان-)١(رد متره و برآو-)٣(تعليمات ديني و قرآن 
 آشنايي با بناهاي تاريخي-)١(و جزئيات 

٥ 

محاسبات فني -مواد شناسي-فن آوري چاپ-)٣(تعليمات ديني و قرآن  چاپ
 )٣(رياضي -تخصصي

٥ 

-چاپ و تكميل نساجي-بافندگي-)٣(رياضي -)٣(تعليمات ديني و قرآن  صنايع نساجي
 تأسيسات نساجي

٥ 

حسابداري 
 گانيبازر

-حسابداري صنعتي-)٢(اصول حسابداري -)٣(تعليمات ديني و قرآن 
 )٢(مفاهيم و روشهاي آماري -حسابداري شركتها

٥ 

 
 
 
 
 

* 
فني و 
 ه ايحرف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مرمت آثار 
 فرهنگي

فرسايش و -پيشينه و سير تحول مواد معدني-)٣(تعليمات ديني و قرآن 
 تاريخ هنر جهان-پيشينه و مباني نظري مرمت-پوسيدگي مواد معدني

٥ 



مكانيك 
 خوردرو

محاسبات فني -رسم فني تخصصي-)٣(رياضي -)٣(تعليمات ديني و قرآن 
 اجزاء ماشين-)٢(

٥ 

نقشه -روشهاي تعيين موقعيت-)٣(رياضي -)٣(تعليمات ديني و قرآن  نقشه برداري
 كارگاه محاسبه و ترسيم-برداري عمومي

٥ 

مقررات ملي و ضوابط عمومي -)٣(ي رياض-)٣(تعليمات ديني و قرآن  **ساختمان
 ساختمانهاي بتني-فن آوري ساختمانهاي فلزي-ساختمان

٥ 

پشتيباني 
 صحنه

حجم -تاريخ هنر جهان-١٩(نقشه كشي -)٣(تعليمات ديني و قرآن 
 طراحي تخصصي-شناسي

٥ 

تاريخ هنر (تحليل فيلم -)٢(كارگاه نگارش -)٣(تعليمات ديني و قرآن  سينما
 تاريخ سينما- زيبايي شناسي و درك تصويرمباني-)ايران

٥ 

 
 
 
 
 

* 
فني و 

 حرفه اي

صنايع چوب و 
 كاغذ

تكنولوژي -خواص فيزيكي و مكانيكي چوب-)٣(تعليمات ديني و قرآن 
 )٣(رياضي -صنايع چوب) ٢(محاسبات فني -سازه هاي چوبي

٥ 

 
 . بقیه رشته های فنی و حرفه ای امتحان نهایی ندارند*
 

یی ساختمان به جای مقررات ملی و ضوابط عمومی  درس ایستا84-85 از سال تحصیلی **
 .ساختمان در جدول دروس نهایی رشته ساختمان منظور شده است

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


