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  1ي واحدينيم سالبه شيوه  ي راهنمايي تحصيلي آموزش از راه دور آموزشي دوره
  ها و مقررات تحصيلي) مورد تاييد كميسيون اساسنامه ـ 28/8/1387تاريخ شوراي عالي  780(مستند به مصوبه جلسه 

  
  : مقدمه

ي  دوره«نامـه آموزشـي    ، آيـين 28/8/87عـالي آمـوزش و پـرورش تـاريخ      جلسه شـوراي  و هشتادمين اجراي مصوبه هفتصددر 
هـا و مقـررات    كـه بـه تاييـد كميسـيون اساسـنامه     » ي واحدينيم سالراهنمايي تحصيلي آموزش از راه دور به شيوه 

  باشد: تحصيلي رسيده است، به شرح زير مي
  ـ كليات  اولفصل 
آموزان واجد شرايط زير، بر اساس اهداف مصوب  راهنمايي تحصيلي آموزش از راه دور براي ادامه تحصيل دانش ي دورهـ 1ماده 

  شود: نامه در مراكز مجري آموزش از راه دور اجرا مي عالي آموزش و پرورش و مطابق مواد اين آيين شوراي
    .وجود ندارد آن هاي راهنمايي تحصيلي روزانه به  ي دورهها ارائه آموزش مكانالتعليمي كه ا الف) افراد الزم

  اند. راهنمايي تحصيلي روزانه را از دست داده ي آموزاني كه شرايط تحصيل در دوره ب) دانش
  باشند. نامه مي اين آيين 14ج) افرادي كه داراي شرايط خاص مندرج در ماده 

  تعاريف ـ2 ماده
هاي مصوب وزارت  هاي غيرحضوري و نيمه حضوري است كه براساس برنامه آموزش آن دسته از  :آموزش از راه دور  

آموزش و پرورش براي تمام يا بخشي از موضوعات درسي دوره راهنمايي تحصـيلي بـا تاكيـد بـر فراگيـري دروس از      
    پذيرد. ي درس برحسب موضوع دروس انجام ميها كالسطريق ديداري يا شنيداري و كاهش ساعات حضور در 

ريـزي   ي خودآموزي و نحوه برنامهها روشت كه براي ارائه اي اس و مشاوره جلسات آموزشي هدايت آموزشي:  كالس  
  شود. ميداير  و ارزشيابي بهتر به صورت حضوري و الكترونيكي مطالعه دروس و كمك به فرايند يادگيري

و يـا   براي هـر درس بـه صـورت حضـوري    ي تابستاني  يا دوره تحصيلي نيم سال طولاست كه در ي : كالسرفع اشكال  كالس
 رفع نمايند. درسي خود را اشكاالت آموزان دانشتا  شود مي تشكيل الكترونيكي

 براي مطالعه درس خود داشته و يك درس مشترك با هم حداقل كه شود اطالق مي آموزان از دانش به گروهي همدرس:  گروه
 .يابند محل حضور مي زيرنظر مدير مركز آموزشي در يك

در كالس تدريس  آموزان دانشمعلم براي  توسطبرنامه و محتواي آموزشي  تماماي از آموزش است كه  شيوه آموزش حضوري:
 .شود مي
هـاي   كـالس و بخشـي ديگـر از طريـق رسـانه     آموز در  دانش حضور از آن با بخشــي آموزشي است كه حضوري: آموزش نيمه

 .  گيرد كالس انجام ميآموزشي در خارج از 

آموزشـي  هاي  رسانهق ـآموز در كالس درس و از طري بدون حضور دانش شود كه اطالق مي آموزشيبه   آموزش غيرحضوري:
 پذيرد. ميانجـام 

متمركـز   از راه دور، بـه منظـور ارايـه خـدمات نيمـه      آمـوزش شود كه زير نظر مركز مجري  ي گفته ميمكان به  :كالس اقماري
 گيرد. قرار مي برداري  تجهيز شده و مورد بهره روستاها و حاشيه شهرهاپرورشي در  آموزشي و

آموز در خـارج از   كه دانش هستندهايي  آن دسته از آموخته ركز،هاي خارج از م منظور از آموخته :ركزهاي خارج از م آموخته
عناوين  نظر محتوا مشابه يك يا تعدادي ازآموزد و از  مي ،كند آموزشي به طريقي كه آموزش و پرورش اعالم مي مركز

  .باشد برنامه درسي مي
رايه ا offlineو   onlineبصورتكه از طريق شبكه وب و رايانه  شود ي گفته ميهاي مجموعه آموزشبه   آموزش الكترونيكي:

 شود. مي

ـ   كه شود اطالق ميهايي  آموزش به  اي: آموزش مكاتبه آمـوزان ارسـال و بـاز خـورد آن      شمواد آموزشي و ارزشيابي بـراي دان
 .  شود دريافت مي

بـه   با حفظ اهداف و فصول و محتواي كتاب درسـي مربوطـه بـا رويكـرد آمـوزش از راه دور،      ي است كهبكتا خودآموز:  كتاب
اقـدام   و يادگيري آموز بتواند بدون نياز به معلم نسبت به مطالعه تا دانششود  ميهاي آموزشي تاليف  ترين شيوه آسان
 .نمايد

ريـزي   اي از قبيل راهنمايي پيرامون آموزش از راه دور، راهنمايي براي انتخـاب واحـد، برنامـه    به كليه خدمات مشاوره مشاوره:
 شود. دهند، مشاوره گفته مي درسي، مشاوره تحصيلي و تربيتي كه مشاوران در مركز انجام مي

ز آموزش از راه دور با عضويت مـدير، معاونـان، مشـاور يـا مربـي تربيتـي،       شود كه در  مرك به شورايي اطالق مي شوراي مركز:
 نامه را به عهده دارد.    شود و وظايف تعين شده در آيين و مربيان تشكيل مي اوليانماينده معلمان و نماينده انجمن 
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يادگيري اسـت كـه داوري و    ناپذير فرايند ياددهي ـ  ارزشيابي تحصيلي و تربيتي بخش جدايي ارزشيابي تحصيلي و تربيتي:
آموز در جهت نيل به هدفهاي آموزشي و پرورشي براساس آن صـورت   ها و تغيير رفتار دانش قضاوت در مورد آموخته

 پذيرد. مي

آموز جهت شروع مناسب تـدريس مطالـب    ارزشيابي تشخيصي به منظور آگاهي از ميزان آمادگي دانش ارزشيابي تشخيصي:
 گيرد. ميجديد توسط معلم انجام 

و سـاير  آمـوز   توسـط معلـم و دانـش   بـه صـورت مسـتمر    هـايي اسـت كـه     مجموعـه اقـدامات و فعاليـت    ارزشيابي تكويني:
آيـد   به عمل مـي ي تابستاني  / دورهنيم سال ، در طول هر ـ يادگيري منظور بهبود فرايند ياددهيكنندگان به  ارزيابي

كالس به صورت فـردي يـا    هاي مرتبط با درس خارج از فعاليت هاي عملكردي، كه شامل انجام تكاليف درسي، آزمون
 آمـوز  دانـش  اولياو نظر  هاي باز و مشاهدات تدريجي رفتار و خودارزيابي هاي پژوهشي و ...) ارزشيابي گروهي (فعاليت

  باشد.   مي
از تمـام محتـواي مـواد درسـي بـه      ي تابستاني  / دورهنيم سالهايي است كه در پايان هر  عبارت از ارزشيابي :زشيابي پايانيار

  آيد. عمل مي
 آموزان بتوانند درباره ميزان يادگيري خود به قضاوت و ارزيابي بپردازند. ايجاد فرصت و شرايطي است تا دانش خودارزيابي:

ه دور، ارزشيابي است كه طبق برنامه معين با همكاري مشترك كاركنان آموزشي و اداري مركز آموزش از را ارزشيابي داخلي:
 شود. زير نظر مدير مركز انجام مي

هاي يكسان تهيه شده توسط اداره كل آموزش و پرورش  : ارزشيابي است كه طبق برنامه معين و با سئوالارزشيابي هماهنگ
 شود.   باشد، با نظارت مدير مركز برگزار مي هايي كه زير نظر مركز آموزش از راه دور مي مربوط و در محل استان

روزانـه را دارا باشـند،   تحصـيلي  راهنمـايي   كه شـرايط تحصـيل در دوره   1آموزان موضوع بندهاي الف و ج ماده  انشد ـ3هماد
آموزش و  وزارتكه هزينه آن از طريق ـ   نامه از امكان تحصيل رايگان با رعايت مقررات مندرج در اين آيينتوانند  مي

  .شونددر اين مراكز برخوردار  ـ  گردد مي تأمين پرورش
  

   وسدر اولن و جداويطول مدت تحصيل، عن هاي آموزش، واحدهاي درسي، ويژگي ـ فصل دوم
  :استهاي زير ويژگي مبتني بر نظام نيمسالي واحدي و داراي ي راهنمايي تحصيلي  در دوره از راه دورآموزش  ـ4 هماد
بـه شـيوه    هـا  حسـب موضـوع درس   اقمـاري ي هـا  كـالس با كاهش ساعات حضـور در مراكـز آموزشـي و    دروس آموزش  الف)

  شود. انجام مي حضوري و غيرحضوري نيمه
  شود. ي تابستاني اجرا مي تحصيلي يا دوره نيم سال ها در طول آموزش درس )  ب
  ها ندارد. و قبولي يا مردودي در هر درس تاثيري بر ساير درس استارزش هر درس مستقل  ج)
  شود.  گيري بر اساس تعداد واحدهاي آن درس مشخص مي ميزان تاثير هر درس در معدل د)
  استفاده شود.از مشاور بايد  آموزان به منظور هدايت و راهنمايي تحصيلي و تربيتي دانش )ه
اي آمـوزش از راه دور  هـ  اي برابر دستورالعمل و مكاتبـه لكترونيكيهاي حضوري، ا آمـوزان از شيوه ارزشيابي تكويني دانش در و)

  شود. استفاده مي
  شود. ريزي و اجرا مي برنامه آموزان براي دانش و رفع اشكال هاي هدايت آموزشي كالس ز)

 پيوسـت   اولجد برابر واحد درسي 102 ي راهنمايي تحصيلي در مراكز آموزش از راه دور دوره تعداد واحدهاي درسي ـ  5ماده 
  باشد.   مي

آمـوز در   ي هدايت آموزشي و رفع اشكال) به ازاي هـر واحـد درسـي دانـش    ها كالسميزان ساعات آموزش حضوري ( ـ  6ماده 
  ساعت است. 6ي تابستاني حداقل  / دورهنيم سالطول هر 

ـ  ي تابسـتاني را   / دورهنيم سـال هاي حضوري هر  تواند با نظر مشاور و رعايت سقف كل ، ساعات آموزش مدير مركز مي تبصره 
  آموز انتخاب شده است، با توجه به نياز برخي از دروس افزايش يا كاهش دهد. ه توسط دانشك

هـاي   در قالـب شـيوه  تحصيلي روزانـه  ي راهنمايي  مواد درسي دوره محتوا و همانند ،محتوا و مواد درسي در اين دوره ـ  7 ماده
  شود. ارائه ميمرسوم آموزش از راه دور 

ي تابسـتاني بـه    هفته و يك دوره 18و هر يك به مدت  نيم سالدر هر سال تحصيلي به صورت دو ي آموزشي  برنامه ـ  8ماده 
  شود. هفته اجرا مي 10مدت 

و  نيم سالمانده هر  و باقي ردها اختصاص دا هفته به آموزش درس 8ي تابستاني  هفته و در دوره 15 نيم سالدر هر  ـ  تبصره
ي تابسـتاني منظـور    بعـدي يـا دوره   نيم سـال ، اعالم نتايج و تمهيد مقدمات ارزشيابيي تابستاني براي برگزاري  دوره
  شود.   مي

واحد درسي را با رعايت  8تابستاني حداكثر ي  واحد درسي و در دوره 18تواند حداكثر  مي نيم سالآموز در هر  دانش ـ  9ماده 
  ساير ضوابط انتخاب كند.
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واحد درسي انتخاب نماينـد؛ لـيكن در شـرايط خـاص بـا نظـر        14، حداقل نيم سالر ، در هموظف اندآموزان  دانش ـ1تبصره 
  واحد درسي انتخاب نمايند. 8توانند حداقل  مشاور مي

تواند حـداكثر   ميو يا در شرايط خاص با نظر مدير و مشاور مركز  ي تابستاني يا دوره نيم سالآموز در آخرين  دانش ـ2تبصره 
  عالوه بر سقف واحدهاي درسي انتخاب كند. درسي واحد 6

  الزامي است.ها مطابق جدول مواد درسي  نياز درس پيش درسي، رعايت در انتخاب واحد ـ10 ماده
التحصـيل شـود)    توانـد فـارغ   ي تابستاني كه مـي  يا دوره نيم سالي تابستاني ( يا دوره نيم سالآموز در آخرين  دانش ـ1تبصره 

  نياز انتخاب كرده و بگذراند.   مانده را درحد سقف مجاز بدون رعايت پيش اي باقيه مجاز است كليه درس
    ي قبولي كسب كرده است مجدداً انتخاب نمايد. هايي را كه قبالً نمره تواند درس آموز نمي دانش ـ2تبصره 

  
  نام مقررات ثبت ـفصل سوم 

انجـام   نماينـده قـانوني وي بـه صـورت حضـوري يـا غيرحضـوري       آموز يا ولي يا  نام و انتخاب واحد توسط دانش ثبت ـ 11ماده 
  شود. مي
ـ  نام، مـدارك خـود    نمايد، بايستي حداكثر يك ماه پس از تاريخ ثبت نام مي آموزي كه به صورت غيرحضوري ثبت دانش تبصره 

  نام وي قطعي تلقي گردد.   ييد، ثبت◌ٔ را به مركز ارسال دارد تا پس از بررسي و تا
و در  نـيم سـال  پس از شروع هر  دو هفتهآموزان در مراكز آموزش از راه دور حداكثر تا  نام و انتخاب واحد دانش ثبت ـ12 ماده

  يابد. ادامه مي ،ي تابستاني حداكثر يك هفته پس از شروع دوره دوره
  اداره آموزش و پـرورش  نامه توسط اند با صدور معرفي تعيين شده از افرادي كه عذر موجه داشته زماننام پس از  ثبت ـ  تبصره

  محل مجاز است.
  آموزي كه ترك تحصيل داشته باشد با رعايت ساير مقررات بالمانع است. نام دانش ثبت ـ13ماده 
، اولي تابستاني براي پايه  و يا دوره نيم سالنام و تحصيل در مراكز آموزش از راه دور در ابتداي هر  حداقل سن ثبت ـ14 ماده

چنانچـه   1مـاده  بنـدهاي الـف و ج   آموزان موضوع  دانش .سال تمام است 17و  16، 15ترتيب حداقل دوم و سوم به 
   در صورت:باشند   كمتر از سنين مذكور داشته

استفاده از اين بند منوط به تأييد اداره آموزش و پرورش محـل مبنـي بـر    دسترسي نداشتن به واحد آموزشي، دوري راه ( الف)
باشد. دانش آموزان مشمول اين بند از طريق اداره آموزش و پـرورش   ارائه خدمات آموزشي و پرورشي مي مكانعدم ا

  مي شوند.    شناسايي و ثبت نام 
    مذكور استفاده نمايند.» الف«دانش آموزان خارج از كشور در صورت پرداخت هزينه هاي مربوط مي توانند از مفاد بند 

و يا به صـورت   بزرگساالنحصيل در دوره راهنمايي تحصيلي روزانه ندارند مي توانند در مدارس دانش آموزاني كه شرايط ت ب)
  داوطلب آزاد ادامه تحصيل دهند.

الزم اسـت   معلوليت يا ابتال به بيمـاري  مدارك(العالج  معلوليت جسمي، بيماري خاص، و صعب ي نظيرشرايط خاص داشتن ج)
  وزش و پرورش محل برسد.)صالح در اداره آم به تاييد مراجع ذي

آمـوزان كماكـان مـي تواننـد بـا رعايـت        اين بند، صرفاً شامل دختراني است كه ازدواج مي كنند. اين گـروه از دانـش  ( تاهل د)
  ).ادامه تحصيل دهند. - 4و  3به ويژه بندهاي  -آيين نامه اجرايي مدارس 53مقررات مندرج در ماده 

  حذف شد   )ـه
آمـوز و موافقـت شـوراي     بـا تقاضـاي ولـي دانـش    ( نتوانند در ساير مدارس ادامه تحصيل دهندهر دليل آموزاني كه به  دانش و)

آمـوز   توانند با رعايت ساير مقررات و با درخواست ولي دانش مي )؛مدرسه قبلي و تاييد شوراي مركز آموزش از راه دور
  .در اين مراكز ثبت نام نمايند

آمـوز تـا پايـان دوره     براي هر دانش شهرستانصادره از سوي كميسيون خاص اداره آموزش و پرورش منطقه يا  آراء ـ1تبصره 
  راهنمايي معتبر است. 

آموزان نسـبت بـه بررسـي و     دانش اين گونهكميسيون خاص موظف است حداكثر يك هفته پس از دريافت مدارك  ـ2تبصره 
تواند بـا اخـذ تعهـد كتبـي از      م راي كميسيون در مدت فوق مدير مركز مياعالم راي اقدام نمايد. در صورت عدم اعال

آموز مبني بر عدم اعتراض به اجراي راي كميسيون، از وي بصورت موقت براي مدت حداكثر سـه هفتـه  ثبـت     دانش
  نام كند.
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  نام   مدارك ثبت
  ير است: زنام به شرح  مدارك موردنياز براي ثبت ـ15ماده 
در صورت وجود تغيير و اصالحي در شناسـنامه، تصـوير    .شناسنامه كه با اصل آن مطابقت داشته باشد اولتصوير صفحه  الف)

 ،سـال تمـام رسـيده اسـت     15آمـوزي كـه بـه سـن      صفحه توضيحات نيز ضروري است و الزم است شناسنامه دانش
  دار باشد. عكس

  تصويركارت ملي   ب)
  عكس به تعداد موردنياز  )ج
  هاي قبل و در صورت مردودي كارنامه مردودي آخرين پايه ارايه كارنامه قبولي پايه  )د
را به مركـز آمـوزش از راه دور    هالزم است اصل مدارك مربوط 14 ماده» ـهـ د ـ    ج الف ـ « هاي آموزان مشمول بند دانش )ـه

  دهند. تحويل
  نامه يگان مربوطه براي كساني كه در حال انجام خدمت نظام وظيفه هستند.   معرفي و)

نام در مراكز داخل كشور بايد پروانه  اتباع خارجي و فرزندان آنان، پناهندگان و رانده شدگان ديگر كشورها براي ثبت ـ16ماده 
  .ارائه دهند ،شود تعيين مي ربطذي كه توسط مراجع  را اقامت معتبر، دفترچه پناهندگي و ساير مداركي

  آموزان مشمول نظام وظيفه شرايط تحصيل دانش
شود مشمول نظـام وظيفـه شـناخته     سالگي مي 19ماه سالي كه در آن سال وارد سن  فروردين اولآموز پسر از  دانش ـ17ماده 

  شود. مي
ـ  يه وي است و تغييرات بعدي مالك اول  آموز، تاريخ تولد مندرج در شناسنامه مالك رسيدگي به وضع مشموليت دانش تبصره 

جديـد    وي به حكم دادگاه باطل شده است، شناسـنامه   يهاول  آموزي كه شناسنامه عمل نخواهد بود؛ ليكن براي دانش
  مالك عمل قرار خواهد گرفت.

مجاز نيست و صرفاً در صورت رفع ممنوعيت قانوني از نظـر نظـام    نظام وظيفه آموز مشمول دانشنام و تحصيل  ثبت ـ18ماده 
  ي عمومي، ادامه تحصيل وي بالمانع خواهد بود. وظيفه

ـ  ي تابسـتاني از معافيـت    و يـا دوره  نـيم سـال  آموز در حين تحصيل به سن مشمولي برسد تا پايـان آن   چنانچه دانش تبصره 
  تحصيلي برخوردار خواهد بود. 

كه بيش از سه مـاه متوالي ترك تحصيل يا غيبت غيرموجه داشته اسـت ـ   آمـوز مشمـول ـ   نام و تحصيل دانش ثبتـ 19ماده 
  انع است. ورت رفع ممنوعيت قانوني از نظر نظام وظيفه عمومي ادامه تحصيل وي بالممجاز نيست و صرفاً در ص

آموزي كه دفترچه آماده به خدمت (بدون مهر غيبت) گرفته است، چنانچه تاريخ اعزام مندرج در دفترچه وي  دانش ـ1تبصره 
ي تابسـتاني،   / دورهنـيم سـال  شـرايط در آن  با رعايت سـاير   تواند ي تابستاني باشد مي / دورهنيم سالحداقل تا پايان 

    نام كرده و ادامه تحصيل دهد. ثبت
    شود. شركت در امتحانات داوطلب آزاد (متفرقه) از نظر مقررات نظام وظيفه عمـومي ترك تحصيل تلقي مي ـ2تبصره 
 1آموزان مشمول نظام وظيفه را ـ كه با استفاده از مفـاد مـاده     مدير مركز آموزشي پسرانه بايد مشخصات كليه دانش ـ20ماده 

نامه در مركز به تحصيل اشتغال دارند ـ بطور انفرادي و با توجه به اينكه براي هر مشمول فقـط يكبـار حـق      اين آئين
هاي نظام وظيفه  پرورش مربوط وجود دارد به حوزه اداره آموزش واستفاده از معافيت تحصيلي برابر مقررات از طريق 

  شود.) آموزان داراي نقص عضو و استثنايي نيز مي محل اعالم كند. (اين موضوع شامل دانش
ـ  نامه به مركز  برابر مقررات اين آئين بزرگساالنآموز مشمول كه بدون ترك تحصيل ازدوره روزانه و يا دوره  براي دانش تبصره 

يابد، در صورتي كه اشتغال به تحصيل وي قبالً به نظام وظيفه اعالم شده باشد، نيازي به  آموزش از راه دور انتقال مي
  اخذ معافيت تحصيلي مجدد نيست. 

نام  ثبت نيم سالكند چنانچه در موعد مقرر در مركز آموزشي در هر  آموزي كه از معافيت تحصيلي استفاده مي دانش ـ21ماده 
  مدير مركز آموزشي موظف است برابر مقررات ترك تحصيل وي را اعالم نمايد.  نكند،

كننـد، مشـمول قـانون وظيفـه      آموزان اتباع خارجي كه برابر مقررات در مراكز آموزش از راه دور تحصيل مـي  دانش ـ22ماده 
  باشند. عمومي نمي

  
  نام    انتقال و ساير موارد ثبت

مراكز آموزش از راه دور  سايرمركز آموزش از راه دور به  از يك ي تابستاني / دورهنيم سالدر طول آموز  انتقال دانش ـ23 ماده
و يـا دوره   نـيم سـال  پاياني هر ارزشيابي ي آموزش و پرورش مقصد و حداكثر تا يك ماه قبل از شروع  با موافقت اداره

 نـيم سـال  طـول   ارزشيابـــي بـه   نمـرات مربـوط  ي و ــبالمانع است. در اين صورت مدارك، پرونده تحصيل تابستاني 
پايـاني بـه    رزشـيابي به موقع و قبل از شروع ا  (امضاي مدير و مهر)، ءآموز بايد پس از تاييد مركز آموزشي مبدا دانش
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 ءآموز در محدوده يك منطقه آموزشي با هماهنگي مركز آموزشي مبـدا  مركز آموزشي مقصد ارسال شود. انتقال دانش
  ي تعيين شده بالمانع است.  زمان ها   عايت مقررات درو مقصد با ر

كه بـه   ايثارگريا  آزاديا دوم روزانه يا بزرگسال يا داوطلب  اولآموز پايه  هاي كارنامه قبولي دانش ي درس نمرات كليهـ 24ماده 
  شود. قبولي از وي پذيرفته مي  شود به عنوان نمره آموزش از راه دور منتقل مي مركز

آموزان اسـتناد بـه ايـن مـاده در سـتون مالحظـات دفتـر ثبـت          اينگونه دانش 10براي نمرات پذيرفته شده كمتر از تبصره ـ  
  ارزشيابي و كارنامه تحصيلي الزامي است.

، دوم و سـوم روزانـه،   اولآمـوزان پايـه    منـدرج در كارنامـه مـردودي دانـش    هـاي   ) درس10حـداقل قبـولي (  نمرات ـ25ه ماد
قبولي پذيرفته   آزاد و ايثارگران در صورت انتقال به مركز آموزش از راه دور از وي به عنوان نمره ، داوطلببزرگساالن

  د.نشو مي
ي  هاي دوم يا سوم روزانه يا بزرگسال در صـورتي كـه كليـه    آموز مركز آموزش از راه دور متقاضي ورود به پايه دانش ـ26ماده 

ي روزانه يا بزرگسال قبل از آغـاز هـر سـال     هاي دوره و دوم را برابر جدول درس اولهاي  يا پايه اولي  هاي پايه درس
ي روزانه يا بزرگسـال منتقـل    تواند به دوره تحصيلي با موفقيت گذرانيده باشد با رعايت شرط سني و ساير ضوابط مي

خاب كنند و چنانچـه برخـي   كليه درس هاي پايه تحصيلي مربوط را انت موظف اندشود. اين قبيل افراد پس از انتقال 
  شود. از درس هاي اين پايه را در مركز آموزش از راه دور گذرانده باشند آن درس ها از آنان پذيرفته نمي

انـد حـداكثر تـا دو     كـرده  نام  كه با گواهي موقت ثبترا آموزاني  مدير مركز آموزش از راه دور بايد كليه مدارك دانش ـ27 ماده
مكتوب از محل تحصيل قبلي وي درخواست كند.  ي تابستاني به صورت / دورهنيم سالنام هر  هفته پس از پايان ثبت

آموز منتقـل شـده را    كليه مدارك تحصيلي دانش، بايد پس از وصول درخواست  ءمدير مدرسه يا مركز آموزشي مبدا
  برابر مقررات به مركز آموزش از راه دور مقصد ارسال كند.

آمـوزان جديـد را مـورد     آموزان از جمله دانـش  ين فرصت پرونده تحصيلي تمام دانشاولزشي بايد در مدير مركز آموـ 28 ماده
ي  / دورهنـيم سـال  پـس از شـروع هـر     دو هفتـه حداكثر تـا  پرونده در رسيدگي قرار دهد و در صورت مشاهده نقص 

هـايي قبـول اعـالم شـده      درسآموزي برخالف مقررات در درس يا  تابستاني در صدد رفع نقص برآيد و چنانچه دانش
ده مشاهده ـص پرونـد مذكور موارد نقـه بعد از موعــوي اقدام كند. چنانچ باشد، نسبت به تعيين وضعيت استحقاقي

 ذي ربـط ي آمـوزش و پـرورش    آموز مربوط، برابر مقررات جهت اقـدام بعـدي بـه اداره    ده دانشـشود، الزم است پرون
از وي تضييع گردد، مسووليت ناشي از آن حسـب مـورد بـه عهـده      پرونده حقي چنانچه به واسطه نقصارسال شود. 

  .  خواهد بوديا مقصد  ءمديران واحدهاي آموزشي مبدا
ي تابستاني تكميل و توسط مدير مركـز   دوره/ نيم سالحداكثر يك ماه پس از شروع هر بايد آموزان  دفتر آمار دانش ـ29ماده 

  برابر مقررات مسدود شود.  هي آموزش و پرورش مربوط و با نظارت اداره آموزشي
  ي شود.نگه دار   شود و بايستي بطور دايم در مركز دفتر آمار جزء اسناد و مدارك مركز محسوب مي  ـتبصره 

  
  آموز دانش و تربيتي حصيليـ ضوابط سنجش و ارزشيابي پيشرفت ت فصل چهارم

امتحانات پاياني هر نيمسـال و دوره تابسـتاني دوره هـاي تحصـيلي      " 849مصوبه جلسه برابر بند يك  -توضيح
راهنمايي ، متوسطه و پيش دانشگاهي مدارس آموزش از راه دور از سوي اداره آموزش و پرورش منـاطق  

 صورت ميهمان در امتحانات شود و دانش آموزان مدارس آموزش از راه دور به در مدارس دولتي برگزار مي
تصـحيح و نمـرات جهـت     ، مربوط شركت مي كنند. اوراق امتحاني توسط معلمان مدرسه محل برگزاري

  "شود. تحويل مي أصدور كارنامه به مدرسه آموزش از راه دور مبد
  مي باشد .        كليه مواد و تبصره هاي ذيل مرتبط با اين موضوع با رعايت مفاد اين مصوبه قابل اجرا

  ـ اهداف30ماده 
آموزان مبتني بر اصول حاكم بر ارزشيابي پيشرفت تحصيلي با تأكيد بر اهداف زيـر   دوره راهنمايي تحصيلي، ارزشيابي دانش در

  : گيرد صورت مي
  ي آموزشي؛ها روشها و  اصالح برنامهتوليد اطالعات براي آوري و  ـ جمع1
    ؛باالتريا دوره تحصيلي آموزان براي ارتقاي آنان به پايه  ـ حصول اطمينان از تحقق يادگيري در دانش2
  ؛اصالح و بهبود فرايند ياددهي ـ يادگيريـ 3
  ؛موزانآ در دانش به صورت فردي و گروهي ـ ايجاد مهارت خودارزيابي4
    ؛هاي حال و آينده به منظور راهنمايي آنان در فعاليتآموزان  دانش و خالقيت عاليق، ـ تشخيص و پرورش استعدادها5
    ؛هاي فردي در فرايند ياددهي ـ يادگيري و رعايت اصل تفاوت آموزان جانبه دانش رشد همهايجاد التزام به  ـ6
    .آموزان اميد آفريني و تقويت اعتماد به نفس در دانش  ـ7
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آمـوزان   هـاي دانـش   فعاليت  ي تابستاني در فواصل مختلف از مجموعه هو دور نيم سالارزشيابي تكويني در طول هر  ـ31ماده 
اي و  به صورت حضوري، مكاتبـه و يا انفرادي تواند در قالب گروههاي مطالعاتي همدرس  شود كه اين امر مي انجام مي

  صورت پذيرد.   الكترونيكي
ي تابسـتاني از تمـام محتـواي مـواد درسـي بـه        تحصيلي يا دوره نيم سالارزشيابي پاياني در هر درس در پايان هر  ـ32ماده 

  . شود صورت حضوري انجام مي
هـا نمـره قبـولي     ي تابسـتاني در برخـي از درس   و دوم و دوره اول نيم سـال پاياني  هاي رزشيابيآموزاني كه در ا دانش ـ تبصره

نياز صرفاً  با  رعايت پيش هاي مذكور را درس هاي بعدي بدون رعايت سقف واحد،نيم سالدر  مجازاند ؛كنند كسب نمي
  خواهد بود.  ارتقاي پاياني مالك  اين صورت نمره ارزشيابي شوند. در و كنند انتخاب جهت شركت در ارزشيابي پاياني

سـط  تو به صورت هماهنگ با سؤاالت يكسـان  ي تابستاني و دوره نيم سالهر  در پايه سوم پاياني رزشيابيي ا برنامه ـ33ه ماد
با همكاري مشـترك كاركنـان،    رزشيابيبا عنايت به تقويم اجرايي تنظيم و اجراي ا استانآموزش و پرورش  اداره كل

  شود. زير نظر مدير مركز انجام مي
با عنايت به تقـويم   و داخليبه صورت ي تابستاني  / دورهنيم سالهر  و دوم در اولهاي  پاياني پايه رزشيابيي ا برنامه ـ34ماده 

  شود. اجرايي، با سؤاالت طرح شده از سوي معلمان مربوطه، زير نظر مركز انجام مي
  آموزان برسد. ي تابستاني به اطالع دانش ها بايستي قبل از شروع هر نيمسال/ دوره رزشيابيا برنامه ـ تبصره
قبل از شروع امتحانات هـر   دو هفتهتواند حداقل  ميداشته باشد، » ركزهاي خارج از م آموخته«آموزي  چنانچه دانش ـ35 ماده

رزشـيابي  در ا ،كتبي خود را به مدير مركز آموزشي ارائه كند تا در صورت موافقت يي تابستاني تقاضا دوره /نيم سال
  شركت نمايد. ،ي تابستاني دوره /نيم سالآن  پاياني

  مي است.هاي موضوع اين ماده الزا س در مورد انتخاب درسونياز در رعايت پيش ـ1تبصره 
 باشد.   تعداد درسهاي آموخته خارج از مركز در هر نيمسال حد اكثر دو درس و در تابستان يك درس مي ـ2تبصره 

  شود.  ي تابستاني جزء حداكثر سقف واحدها محسوب نمي دروس آموخته خارج از مركز در هر نيمسال و دوره ـ3تبصره 
پايـاني   رزشـيابي ي ا نمـره بـوده و  صفر تا بيسـت  نمره  و بر مبناي دروس سايرها مطابق  قبولي در اين درسرايط ش ـ4تبصره 

 شود. آموز عيناً به جاي نمره ارزشيابي تكويني وي منظور مي دانش

  ي تابستاني بايد توسط معلم مربوط تصحيح شود.  و دوره نيم سالپاياني داخلي و هماهنگ هر هاي  ارزشيابياوراق ـ 36ماده 
را به هـر علتـي تصـحيح     رزشيابياوراق ا ،هر درس رزشيابيمربوط ظرف مدت يك هفته پس از انجام ا چنانچه معلم ـ  تبصره

بايـد بـه تشـخيص خـود اوراق      ،ي آموزش و پرورش متبـوع  نكند، مدير مركز آموزشي ضمن گزارش موضوع به اداره
  .را جهت تصحيح در اختيار يكي از معلمان واجد شرايط قرار دهد رزشيابيا

پايـاني و نمـره ارزشـيابي     رزشـيابي ي ا ي تابستاني ميانگين نمـره  يا دوره نيم سالهر هر درس در  رزشيابيي ا نمره ـ37ه ماد
    .گردد تعيين مي 20خواهد بود كه بر مبناي  ي تابستاني / دورهنيم سالتكويني همان 

 ي نمـره ي تابسـتاني   / دورهنـيم سـال  هـر   ارزشـيابي پايـاني  قبل از برگزاري يك هفته رتا ثمعلم موظف است حداك  ـ1تبصره 
هاي به عمل آمـده در مـورد هـر     تايج ارزشيابين تحويل دهد. در ضمن معلمان بايد مركزارزشيابي تكويني را به دفتر 

  آموز را در صورت مرخصي يا انتقال از طريق مدير به معلم جديد تحويل دهند. دانش
/  نـيم سـال  پايـاني هـر   ز ارزشـيابي  قبل ا روز 5آموزان را حداكثر  دانشيني نمرات ارزشيابي تكو موظف استمدير ـ 2 تبصره

  .دانبرس / ولي وي آموز اطالع دانش به ي تابستاني دوره
ها ثبـت   نمره ليستبه وسيله معلم در  ي تابستاني / دوره نيم سالدر هر  و آموزان در هر درس نمره ارزشيابي دانش ـ3تبصره 

  گردد. روز بعد از خاتمه ارزشيابي هر نوبت تسليم دفتر مي 10شود و حداكثر  و امضا مي
يـا   نـيم سـال  پايـان   رزشيابير ااست اگر دآموزي كه فاقد نمره ارزشيابي تكويني  دانشآموزان غيرحضوري و  دانش ـ4تبصره 

پاياني وي عيناً به جاي نمـره ارزشـيابي تكـويني منظـور      رزشيابيي ا نمره باشد،ي تابستاني شركت كرده  پايان دوره
  شود. مي

  شود. آموزان مراكز آموزش از راه دور، نمره انضباط منظور نمي براي دانش ـ38 ماده
ي تابستاني به صورت كتبي توسـط مـدير    يا دوره نيم سالحداكثر تا دو هفته پس از پايان هر ها  رزشيابيي ا نتيجه ـ39ماده 

  شود. ميتحويل يا نماينده قانوني وي  / وليآموز مركز آموزشي به دانش
 روز پـس از اعـالم نتيجـه    5ي تابسـتاني حـداكثر    يا دوره نيم سالپاياني هر  هاي رزشيابيمهلت اعتراض به نمرات ا  ـ40ماده 

نظر در اختيار مصحح مربوط و يا  معترضان را جهت تجديدرزشيابي وراق اباشد. مدير مركز آموزشي موظف است ا مي
ي تجديدنظر  ي ورقه به تشخيص خود، در اختيار مصحح مربوط و يك نفر ديگر از معلمان همان درس قرار دهد. نمره

مصـحح  نظر  شود. در صورت اختالف شده با امضاي مصحح مربوط و يا مصحح تجديدنظركننده حسب مورد تعيين مي
  و دوم، نظر مصحح سوم قطعي است.  اول

  قطعي است. باشد و نمره اعالم شده عملي و شفاهي قابل اعتراض و تجديدنظر نميرزشيابي ي ا نمره  ـتبصره 
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ي و سـپس  نگـه دار ي تابستاني به مدت شش ماه در مركز آموزشـي   و دوره نيم سالپاياني هاي  رزشيابيكليه اوراق ا ـ41 ماده
ثبـت ارزشـيابي تحصـيلي    دفتـر   وي ريزنمـرات معلمـان   ا نهانويس و راي دست ليستولي   شود، رات امحا ميبرابر مقر
نگـه  و به طور دائم در مركز آموزشـي مربـوط    گردد مي اسناد و مدارك تحصيلي محسوب وجز و پلمپ شده، صحافي

  شود.   ي ميدار
ي  / دورهنـيم سـال  دفتر ثبت ارزشيابي تحصيلي مركز بايد بالفاصله تنظيم و حداكثر تـا دو مـاه پـس از پايـان هـر       ـ42ه ماد

  ييد، مسدود، امضا و مهر شود.◌ٔ ي آموزش و پرورش بررسي و پس از تا تابستاني، توسط نماينده اداره
اي شـود كـه قـادر بـه      از آن دچـار مشـكل و سـانحه   كتبي يا قبل  رزشيابيبرگزاري ا زمانآموزي در  چنانچه دانش ـ 43 ماده

شـود، اسـتفاده    تعيـين مـي   ارزشـيابي  تواند از منشي معتمدي كه از طرف مدير مركز آموزشي براي نوشتن نباشد مي
  .كند

 شـركت  ي كه مانع ازمؤثربيماري مبتال به آموز داراي نقص عضو و يا  براي دانشالزم است كه مدير مركز آموزشي ـ 44ماده  
كنـد.   تسهيالتي متناسب با نقص عضـو و يـا بيمـاري او فـراهم      ،شود مي كتبي، شفاهي و عملي هاي رزشيابيدر ا وي

 باشـد،  آن بخش از درس كه از نظر جسمي قادر به انجام آن نمـي  هاي رزشيابيدر صورت لزوم از اي آموز دانشچنين 
هـا اضـافه    ساير بخـش نمرات به اين بخش به  مربوط ي و سهم نمره بودهمعاف  به تشخيص معلم مربوط و مدير مركز

  شود.   مي
متناسـب بـا    ،عملـي  رزشـيابي بايـد ا )  كه درس تربيت بدني را انتخاب كرده اسـت (آموز موضوع اين ماده براي دانش ـ تبصره

  .انجام شود نامه مربوط شيوهتوانائي جسمي وي توسط معلم مربوط و برابر 
هـاي وزارت   نامـه  برابـر شـيوه   ،هاي ديني مذكور در قانون اساسـي  آموزان اقليت تعليمات ديني دانش رزشيابي درسا ـ45 ماده

شـود. ضـمناً    ي آنان قيد مـي  و كارنامه ثبت ارزشيابي تحصيليو نمره آن در دفاتر  پذيرد صورت ميآموزش و پرورش 
  المي شركت نمايند.توانند در امتحان تعليمات ديني اس آموزان در صورت تمايل مي اين دانش

قانون رسـيدگي بـه    رسيدگي به تخلفات امتحاني وي  نامه برابر آيينهاي تحصيلي  رزشيابيبا متخلف يا متخلفان در اـ 46 ماده
  حسب مورد رفتار خواهد شد. تخلفات اداري و ساير قوانين مربوط

  شرايط قبولي 
  نباشد. 10وي در آن درس كمتر از   شود كه نمره ها قبول شناخته مي در هر يك از درسآموزي  دانش ـ47ه ماد

  شود كه: آموزي فارغ التحصيل شناخته مي دانش ـ 48ماده 
  واحد درسي) قبول شده باشد. 102در كليه واحدهاي درسي دوره راهنمايي ( الف)
  باشد. 10معدل كل وي حداقل  ب)

كسب كند و يا  10ي كمتر از  باشد ولي در يك درس نمره 10حداقل  طول دوره در آموزي دانشمعدل كل چنانچه  ـ1تبصره 
  شود.  التحصيل شناخته مي كسب نمايد فارغ 10ي كمتر از  باشد ولي در دو درس نمره 12معدل كل وي حداقل 

مفاد تبصره توانند از  داشته باشند، نمي 10حداقل در دو درس نمره كمتر از  24آموزان مشمول ماده  چنانچه دانش ـ2تبصره 
  اين ماده استفاده كنند. 1

  شوند. التحصيل شناخته مي درس نيز فارغ 4حداكثر در  10با داشتن نمره كمتر از  24آموزان مشمول ماده  دانش ـ3تبصره 
  شود. استفاده از مفاد اين ماده در ستون مالحظات دفتر ارزشيابي تحصيلي درج مي ـ4تبصره 
شـود و   ي آن درس ضـرب مـي   تعداد واحـدهاي هـر درس در نمـره     ،نيم سالآموز در هر  انشبراي محاسبه معدل د ـ 49 ماده

نمره قبولي يا مردودي كسـب   آن هااز آموز  كه دانش  دست آمده بر تعداد كل واحدهاييه هاي ب ضرب مجموع حاصل 
  شود. كرده است، تقسيم مي

  شود. گيري انجام نمي ي تابستاني معدل براي دوره تبصره ـ
آموز در هر پايه ، تعداد واحدهاي آن پايه در نمره قبولي هر درس ضرب و مجموع حاصل  براي محاسبه معدل دانش ـ  50ماده 

    شود.   ضرب بر تعداد كل واحدهاي آن پايه تقسيم مي
آموز در پايان دوره، تعداد واحدهاي هـر درس در نمـره پذيرفتـه شـده آن      براي محاسبه معدل كل نمرات هر دانش ـ  51ماده 

  شود. درس ضرب و مجموع حاصل ضربهاي به دست آمده بر مجموع واحدهاي اين درسها تقسيم مي
كه كليه دروس پايـه مربوطـه را بگذراننـد و    صدور كارنامه در هر نيمسال يا دوره تابستاني الزامي بوده و به كساني ـ   52ماده 

نامه پايـان تحصـيالت دوره سـه سـاله      واجد شرايط قبولي باشند كارنامه پايه مربوط و در پايان دوره راهنمايي گواهي
  شود. راهنمايي نيز اعطا مي

درس غيبـت غيرموجـه داشـته    ي تابستاني يك يا چنـد   و يا دوره نيم سالپايان رزشيابي آموزي در ا چنانچه دانش  ـ  53ماده 
شـود و در چنـين    ي تابستاني در آن درس صـفر محسـوب مـي    ا دورهي نيم سالباشد، نمره ارزشيابي پاياني او در آن 

كلمه غايب به منزله صفر خواهد ، مواردي كلمه غايب (غ) به جاي نمره ارزشيابي پاياني قيد شده ليكن در محاسبات 
  ي ارزشيابي تكويني محاسبه خواهد شد. دنظر با لحاظ نمودن نمرههاي مور بود و نمره درس يا درس
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يك يا چند درس با عذر موجه غايـب باشـد، در   در ي تابستاني  دوره / نيم سالپايان  رزشيابيآموزي در ا اگر دانش ـ  54 ماده 
از درس يـا   رزشـيابي آموز مدير مركز آموزشي مجاز است حداكثر تا دو هفته پس از آخرين ا صورت درخواست دانش

هـا از واحـدهاي    به عمـل آورد. در غيـر ايـن صـورت آن درس يـا درس      ارزشيابي ؛هاي مربوط با رعايت ضوابط درس
  .  شود آموز حذف مي انتخابي دانش

آموزان مشمول اين مـاده بـه صـورت     سؤال دانش ،شود آنان به صورت هماهنگ برگزار مي ارزشيابي هايي كه در درس ـتبصره  
  نگ خواهد بود.هماه

داخلي بـا مـدير مركـز و     رزشيابيآموز در ا تشخيص غيبت موجه بر اساس داليل و مدارك ارائه شده از طرف دانش ـ  55 ماده
  .خواهد بود ههماهنگ با شوراي مركز مربوطدر ارزشيابي 

ه مؤسسـ داخـل و خـارج كشـور برعهـده     هاي پيشرفت تحصيلي و تربيتـي در مراكـز    رزشيابينظارت بر برگزاري ا  ـ  56ماده 
  .باشد ميدر وزارت آموزش و پرورش  ذي ربطساير مراجع آموزش از راه دور و 

ي آمـوزش و   اداره .ي مدير مركـز آموزشـي اسـت    و اعالم به موقع نتايج بر عهده ها ارزشيابيمسووليت حسن اجراي  ـ57 ماده
ه آمـوزش از راه دور در صـورت لـزوم    مؤسسو  استانآموزش و پرورش  اداره كل // منطقه / ناحيه  شهرستانپرورش 

بررسـي و مـورد بـازبيني قـرار دهنـد. در صـورتي كـه در        هاي مختلف را  پايه تصحيح شده رزشيابيتوانند اوراق ا مي
و رد قـرار گيـ  آخرين نمره مالك عمـل  بايستي صورتجلسه تنظيم شود و آموزي تغيير يابد  اوراق، نمره دانش بازبيني
  آموز مربوط برسد.   بايد به صورت كتبي به اطالع معلم و دانش نيز موضوع

دوم  نـيم سـال  پايـان   رزشـيابي ماه و اوراق ا فروردينپس از  اول نيم سالپايان  رزشيابيدر صورتي كه بازبيني اوراق ا ـتبصره  
مراتـب بـراي    ؛آموزي تغيير يابد ي دانش نمرهماه انجام شود و  ي تابستاني هر سال پس از آبان پس از مردادماه و دوره

  شود. مي آموزش و پرورش ارجاع خاص ادارهگيري به كميسيون  تصميم
    



 

	 

 

  اول:پايــه  ـالف 
                 اول نيم سالجدول واحدهاي درسي  ـ1

  نام درس  رديف
تعداد 
  واحد

  نوع ارزشيابي پاياني  نياز پيش

  كتبــــي  ـ  2  ) 1تعليمات ديني (  1
  شفاهي  ـ  1  )1قرائت و مكالمه زبان خارجي (  2

دستور، درك مطالب، امال و   3
  )1نويسي زبان خارجي ( جمله

  كتبي   ـ  1

  كتبي  ـ  5  )1رياضيات (  4
نمره  8  ـ  3  )1شناخت حرفه و فن (  5

  كتبي
  نمره عملي 12

  كتبــي  ـ  1  )1تعليمات اجتماعي (  6
  كتبـــي  ـ  1  )1جغرافيا (  7
  شفاهي  عملي  ـ  2  )1( تربيت بدني  8

    16  جمع  
  

هاي مختلف تحصـيلي رعايـت    نام در پايه ي هم ها ها ترتيب توالي درس نياز ها عالوه بر رعايت پيش شود در ارائه درس توصيه مي
  شود. 
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 اولدوم پايه  نيم سالجدول واحدهاي درسي ـ 2

 

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
هاي مختلف تحصيلي رعايـت   در پايه هم نامي  ها ها ترتيب توالي درس نياز ها عالوه بر رعايت پيش شود در ارائه درس توصيه مي 

  شود. 
  

   

  نام درس  رديف
تعداد 
  واحد

  نوع ارزشيابي پاياني  نياز پيش

  نمره شفاهي 10  نمره كتبي 10  ـ  2  1قرآن   1

2  
(خواندن، درك  1قرائت فارسي 

  مطالب و دستور زبان فارسي)
  شفاهي  ـ  2

  كتبي  ـ  2  )1امالي فارسي (  3

  كتبي  ـ  1  )1انشاي فارسي (  4

  نمره عملي  5  نمره كتبي 15  ـ  4  1علوم تجربي   5

  نمره شفاهي  5  نمره كتبي 15  ـ  2  1عربي   6

 كتبـــي  ـ  1  1تاريخ   7

 عملـــي  ـ  2  1هنــر   8

  نمره كتبي 5  ـ  2  1پرورشي   9
نمره نظري  15

  و عملي

    18  جمع  
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  پايــه دوم    ـب 
  اول نيم سالجدول واحد هاي درسي  ـ1

     
  

هـاي مختلـف    در پايـه  هـم نـام  ي  هـا  ها ترتيـب تـوالي درس   نياز ها عالوه بر رعايت پيش شود در ارائه درس توصيه مي
  تحصيلي رعايت شود.

  
  
  
  
  

   

  نام درس  رديف
تعداد 
  واحد

  نوع ارزشيابي پاياني  نياز پيش

  كتبــي  1تعليمات ديني   2  2تعليمات ديني   1

2  
قرائت و مكالمه زبان 

  2خارجي 
2  

قرائت و مكالمه زبان 
  )1خارجي (

  شفاهي

3  
دستور، درك مطالب، 
امال و جمله نويسي 

  2زبان خارجي 
2  

دستور، درك مطالب، 
نويسي زبان  جمله امال و

  )1خارجي (
  كتبي

  كتبي  1رياضيات   4  2رياضيات   4

  نمره كتبي 8  1شناخت حرفه وفن   3  2شناخت حرفه و فن   5
نمره  12

  عملي

  كتبـــي  1تعليمات اجتماعي  1  2تعليمات اجتماعي   6

  كتبـــي  1جغرافيا   1  2جغرافيا   7

  شفاهي  عملي  1تربيت بدني   2  2تربيت بدني   8

    17  جمع  



 

�� 

 

  دوم پايه دوم   نيم سالجدول واحد هاي درسي  ـ2

هـاي مختلـف    در پايـه  هـم نـام  ي  هـا  ها ترتيـب تـوالي درس   نياز ها عالوه بر رعايت پيش شود در ارائه درس توصيه مي
  تحصيلي رعايت شود. 

  
  
  
  
  
  
  

   

  نام درس  رديف
تعداد 
  واحد

  ارزشيابي پايانينوع   نياز پيش

  1قرآن   2  2قرآن   1
نمره  10

  كتبي
  نمره شفاهي 10

2  
 2قرائت فارسي 

(خوانـــدن، درك مطالب 
  و دستور زبان فارسي)

  شفاهي  1قرائت فارسي   2

  كتبي  )1امالي فارسي (  2  2امالي فارسي   3

  كتبي  )1انشاي فارسي (  1  2انشاي فارسي   4

  نمره شفاهي 5  نمره كتبي 15  علوم تجربي  4  2علوم تجربي   5
  نمره شفاهي 5  نمره كتبي 15  1عربي   2  2عربي   6
 كتبـــي  1تاريخ   1  2تاريخ   7

 عملي  1هنر   1  2هنر   8

  نمره كتبي 5  1پرورشي   1  2پرورشي   9
نمره عملي  15

  و نظري

    16  جمع  



 

�� 

 

  پايه سوم 
  اول نيم سالجدول واحدهاي درسي  ـ1

  
هـاي مختلـف    در پايـه  هـم نـام  ي  هـا  ها ترتيب تـوالي درس  نياز ها عالوه بر رعايت پيش شود در ارائه درس توصيه مي 

  تحصيلي رعايت شود.
  
  
  

   

  نام درس  رديف
تعداد 
  واحد

  نوع ارزشيابي پاياني  نياز پيش

  كتبي  2ديني تعليمات   2  3تعليمات ديني   1

2  
  قرائت و مكالمه 

  3زبان خارجي 
2  

  قرائت و مكالمه 
  2زبان خارجي 

  شفاهي

3  
دستور، درك مطالب، امال و 

  3جمله نويسي زبان خارجي 
2  

دستور، درك مطالب، امال و 
  )2نويسي زبان خارجي ( جمله

  كتبي

  كتبي  2رياضيات   4  3رياضيات   4

  2فن  شناخت حرفه و  3  3شناخت حرفه و فن   5
نمره  12 ـنمره كتبي  8

  عملي

  كتبي  2تعليمات اجتماعي  1  3تعليمات اجتماعي  6

  كتبي  2جغرافيا   1  3جغرافيا   7

  شفاهي  عملي  2تربيت بدني   2  3تربيت بدني   8

    17  جمع  



 

�� 

 

      دوم پايه سوم نيم سالجدول واحدهاي درسي  ـ2
  

       
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

هـاي مختلـف تحصـيلي     در پايه هم نامهاي  نيازها ترتيب توالي درس ها عالوه بر رعايت پيش شود در ارائه درس توصيه مي
  رعايت شود.  

  

♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦  
  

   

  نام درس  رديف
تعداد 
  واحد

  نوع ارزشيابي پاياني  نياز پيش

  نمره شفاهي 10  نمره كتبي 10  2قرآن   2  3قرآن   1

2  
  3قرائت فارسي 

(خوانـــدن، درك مطالب 
  و دستور زبان فارسي)

  شفاهي  2فارسي قرائت   2

  كتبي  2امالي فارسي   2  3امالي فارسي  3

  كتبي  2انشاي فارسي   1  3انشاي فارسي   4

  نمره شفاهي 5  نمره كتبي15  2علوم تجربي   4  3علوم تجربي   5

  نمره شفاهي 5  نمره كتبي 15  2عربي   2  3عربي   6

 كتبي  2تاريخ   1  3تاريخ   7

  عملي  2هنر   1  3هنر   8

  عملي  كتبي  2پرورشي   1  3پرورشي   9

  نمره عملي 8  نمره كتبي 12  ـ  2  آمادگي دفاعي  10

    18  جمع  



 

�� 

 

  2ي متوسطه آموزش از راه دور دورهنامه آموزشي  آيين
   29/2/88تاريخ  8/15731/120شماره ابالغ ـ87 /28/8تاريخ  780جلسه 

  
  :مقدمه

ي  دوره نامـه آموزشـي   ، آيـين 7/7/83تـاريخ   پـرورش  آمـوزش و عـالي   در اجراي مصوبه هفتصد و دوازدهمين جلسه شـوراي 
  باشد: متوسطه آموزش از راه دور به شرح زير مي

  
  يات كلـ  اولفصل 
هـا و مطـابق    هر يك از شاخه   اهداف منظور ادامه تحصيل افراد ذيل براساس به »آموزش از راه دور«ه توسطي م دوره ـ1ماده 

  شود:  نامه در مراكز آموزش از راه دور اجرا مي با مواد اين آيين
  به آنان  وجود ندارد. )واحدي ـ هاي متوسطه روزانه (سالي ارائه آموزش مكانافرادي كه ا )الف
  اند. ي متوسطه روزانه را از دست داده آموزاني كه شرايط تحصيل در واحدهاي آموزشي دوره دانش )ب
  ندارند. هاي حضوري را استفاده از آموزش مكانافرادي كه به دليل وجود شرايط خاص ا )ج

ي  متوسطه روزانه را دارا باشند، با رعايـت   در دورهآموزان موضوع بندهاي الف و ج ماده يك كه شرايط تحصيل  دانش ـ2ماده 
  باشند. تحصيل رايگان در اين مراكز برخوردار مي مكاننامه از ا مقررات مندرج در اين آيين

  هاي درسي  ولجد        تحصيل، عناوين و  مدتهاي آموزش، واحدهاي درسي، طول  ـ ويژگيفصل دوم 
  شود: هاي زير ارائه مي ي متوسطه با ويژگي آموزش از راه دور در دوره ـ3ماده 

  شود. انجام مي ها درس ي درس حسب موضوعها كالسآموزش با كاهش ساعات حضور در  )الف
  شود. ي تابستاني اجرا مي تحصيلي يا دوره نيم سالها در طول  آموزش درس )ب
  شود.  گيري بر اساس تعداد واحدهاي آن درس مشخص مي ميزان تأثير هر درس در معدل )ج
  ندارد. ها باشد و قبولي يا مردودي در هر درس تأثيري بر ساير درس ارزش هر درس مستقل مي )د

  شود. دروس كارگاهي، عملي و آزمايشگاهي الزاماً به صورت حضوري ارائه مي ـ تبصره
ه در مراكـز آمـوزش از راه دور هماننـد    توسطنامه پايان تحصيالت م دهاي درسي موردنياز براي اخذ گواهيتعداد واح ـ  4ماده 

  باشد.   واحد درسي مي 96ي روزانه حداقل  دوره
  باشد. ي متوسطه روزانه مي درسي در اين دوره  مطابق مواد درسي دوره موادمحتوي و  ـ 5ماده 
گذراندن درس كارورزي و يـا عـدم ضـرورت (بـه      مكاندر اين مراكز، در صورت عدم ا ي كاردانش آموزان شاخه دانش ـ  تبصره

از انتخاب واحد درس كارورزي معاف خواهند بـود و بايـد معـادل واحـدهاي      )راه دور آموزش از مركز تشخيص مدير
بـا رعايـت   ي  متوسـطه   هـاي دوره  هـاي سـاير رشـته    هاي اختيـاري و يـا درس   درس مذكور را از ساير عناوين درس

به جاي درس كارورزي براي اين قبيـل افـراد   ، هاي مازاد تطبيق  نياز، انتخاب نموده و بگذرانند. جايگزيني درس پيش
  بالمانع است.

ي تابسـتاني بـه    يـك دوره  هفتـه و  18 مدتهر يك به  نيم سالي آموزشي در هر سال تحصيلي به صورت دو  برنامه ـ  6ماده 
    شود. هفته اجرا مي 10 مدت

اختصـاص داشـته و    هـا  درس           هفته كامل به آموزش  8ي تابستاني  هفته كامل و در دوره 15 نيم سالدر هر  ـتبصره  
بعـدي يـا    نـيم سـال  ي تابستاني براي برگزاري امتحانات، اعالم نتايج و تمهيد مقـدمات   و دوره نيم سالباقيمانده هر 

  شود. ظور ميي تابستاني من دوره
  ها را مطابق جدول مواد درسي رعايت كند. نياز درس است در هنگام انتخاب واحد، پيش موظفآموز  دانش ـ 7ماده 

مجاز ) التّحصيل شود تواند فارغ ي تابستاني كه مي يا دوره نيم سالي تابستاني ( يا دوره نيم سالآموز در آخرين  دانش ـتبصره  
  انتخاب كرده و بگذراند. نياز ه را بدون رعايت پيشهاي باقيماند يه درسكلاست 

    ي قبولي كسب كرده است، مجدداً انتخاب كند. هايي را كه قبالً نمره تواند درس آموز نمي دانش ـ 8ماده 
واحد درسـي   8تابستاني حداكثر  ي واحد درسي و در دوره 20و حداكثر  8تواند حداقل  مي نيم سالآموز در هر  دانش ـ9ماده 

  را با رعايت ساير ضوابط انتخاب كند.
واحد عالوه بر سقف واحدهاي درسي انتخـاب   4تواند حداكثر  مي 3ي تابستاني يا دوره نيم سالآموز در آخرين  دانش ـ1تبصره 

  كند.

                                                           

2
 اعمال گرديددر اين آيين نامه  26/6/90تاريخ شوراي عالي  849مصوب اصالحيه  

 
  شود. كند آخرين نيمسال يا دوره تابستاني محسوب مي آموز باقيمانده واحدهاي درسي خود را انتخاب مي ي تابستاني كه دانش نيمسال يا دوره ـ1



 

�� 

 

در آن  واحد برسد ادامه تحصـيل وي  8به كمتر از  نيم سالآموز در آخرين  چنانچه تعداد واحدهاي باقيمانده دانش ـ2تبصره 
  بالمانع است. نيم سال

ي كاردانش جهت اخذ آن اقدام نموده است، مشروط برآن كـه مشخّصـات    آموز شاخه گواهينامه مهارتي راكه دانش ـ3تبصره 
هـاي  مهـارتي مربـوط     در مجموعـه فهرسـت رشـته    )دارد و مدت آموزشاستانآن (عنوان گواهينامه مهارت ـ شماره  

ي  يـا دوره  نـيم سـال  و تعـداد واحـدهاي آن در سـقف تعـداد واحـدهاي مجـاز        شـود  ميتعريف شده باشد، پذيرفته 
    شود. دهد، محاسبه نمي كه گواهينامه مهارت را ارائه مي تابستاني

انتخاب واحد بيشتر از حداكثر واحدهاي مجاز و يا كمتر از حداقل مجاز با مجوز كميسيون خاص  ،در شرايط خاص ـ  4تبصره 
  پرورش محل به صورت موردي انجام خواهد شد. ي آموزش و اداره

آمـوزان در   ميزان ساعات آموزش حضوري (كالسهاي هدايت آموزشي و رفع اشكال) به ازاي هر واحد درسـي دانـش   ـ  10ماده 
  مي باشد.        ساعت  6طول هر نيمسال يا دوره تابستاني حداقل 

آمـوز   هاي حضوري هر نيمسال يا دوره تابستاني را كه توسط دانـش  تواند با نظر مشاور، ساعات آموزش مدير مركز مي ـ تبصره
انتخاب شده است با توجه به نياز برخي از دروس ، اضافه يا كم كند در اين تغيير رعايت سـقف كـل سـاعات الزامـي     

  4است.
خـارج از مركـز آمـوزش از راه دور     آمـوزي بـه مراكـز    مورد براي مهارت آموزي كه حسب ي كاردانش دانش در شاخه ـ  11ماده 

  باشد. مي مادهبرابر برنامه تنظيمي ملزم به رعايت مفاد اين  شود، معرفي مي
       شود:   ي متوسطه براساس اهداف و ماهيت آنان  به شرح زير تقسيم مي هاي دوره درس ـ 12ماده
اجتمـاعي، اقتصـادي، فرهنگـي و     ه آموختن آنـان بـراي ارتقـاي بيـنش علمـي،     هايي است ك درسهاي عمومي:  درس ـ12ـ1

هـاي متوسـطه بـا     هاي عمومي كه در تمام شاخه ي متوسطه ضرورت دارد. آن دسته از درس آموز دوره سياسي دانش
  شود. هاي مشترك ناميده مي شود، درس محتواي يكسان ارائه مي

ي  عملي يا علمي مناسـبي بـراي ورود بـه     آموز با گذراندن آنان  پايه دانشهايي است كه  درس هاي اختصاصي: درس ـ12ـ2
    كند. تر در يك رشته يا گرايش خاص كسب مي ي تحصيل در سطوح عالي بازار كار و اشتغال يا ادامه

نـان  طريـق آ  ي كاردانش است كه از اي اختصاصي شاخهه  آن دسته از درس :)دارد مهارتاستان( اي مهارتيه درس ـ12ـ3
داردهاي مهـارتي  اسـتان عملي براسـاس   براي اشتغال به يك كارمفيد به صورت نظري و اي موردنياز ي حرفهها مهارت
    شود. آموزش داده مي مربوط

آموز به منظور پرورش عاليق و استعدادها و  هاي فردي دانش به تفاوت توجههايي است كه با  درس اي انتخابي:ه درس ـ12ـ4
آموز تأكيـد   هايي كه بر فعاليت دانش (درس هاي فعاليت محور درس اي از آموزشي وي از بين مجموعهيا رفع نيازهاي 

  درسهاي انتخابي مشتمل بر موارد ذيل است: شود. نامه مربوط انتخاب مي شيوه برابر) دارد
ي هـا  مهـارت ، تقويت هايي است كه به منظور تعميق باورهاي ديني، رشد فضائل اخالقي : درسهاي پرورشي درس ـ12ـ4ـ1

هـاي   آموز بـه صـورت فعاليـت    به استعداد و عالئق دانش توجهزندگي فردي و اجتماعي و رشد استعدادهاي هنري، با 
  شود.  ي مربوط ارائه مي نامه خاص و مطابق با شيوه

تحصيلي، با رعايـت  آموز و كاهش افت  هايي است كه به منظور جبران ضعف درسي دانش : درسهاي جبراني درس ـ12ـ4ـ2
    شود. هاي مربوط ارائه مي سرفصل درس

آمـوز و بارعايـت سرفصـل     هـاي دانـش   هايي است كه به منظور توسعه و تعميق آموختـه  درس هاي تكميلي: درس ـ12ـ4ـ3
    شود. ، ارائه مي درس مربوط

ي موردنياز براي ورود بـه  ها مهارتهايي است كه به منظور افزايش سطح اطالعات و  : درسهاي تكميل مهارت درس ـ12ـ5
  شود. ي  كاردانش ارائه مي آموز شاخه محيط كار صرفاً به دانش

كـاردانش متناسـب    ي هاي شاخه رشته هايي است كه به تعداد واحدهاي موردنياز هريك از : درسهاي اختياري درس ـ12ـ6 
طقـه آموزشـي برابـر ضـوابط مربـوط بـه       هاي هر رشته يا گروه و برحسـب شـرايط و مقتضـيات من    با ماهيت و هدف

  شود. ي كاردانش ارائه مي آموز شاخه دانش
  :نام ـ مقرّرات ثبت سومفصل 
حضـوري يـا غيرحضـوري انجـام       يا ولي يا نماينده قـانوني وي بـه صـورت    آموز نام و انتخاب واحد توسط دانش ثبتـ 13 ماده

  شود. مي
ي  ، دوم و دورهاولهاي نـيم سـال    دور حـداكثر تـا شـروع     راه از  آموزش آموزان در مراكز نام و انتخاب واحد دانش ثبت ـ14 ماده

  يابد. تابستاني ادامه مي

                                                           

  الحاق و شماره ساير مواد اصالح شد. 10ماده عالي  شوراي 28/8/87تاريخ  780به استناد مصوبه جلسه  ـ4



 

�� 

 

اند با تشخيص و صـدور   ي تابستاني از افرادي كه عذر موجه داشته تحصيلي يا دوره نيم سالنام پس از شروع هر  ثبت ـ تبصره
آمـوز از   و ميـزان اسـتفاده دانـش     است. در اين صـورت نحـوه   ي آموزش و پرورش محل مجاز اداره توسط نامه معرّفي

  ات به تشخيص مدير مركز خواهد بود.مكانخدمات آموزشي مركز با توجه به شرايط و ا
نـام   در ايـن مركـز ثبـت    توانند با رعايت سـاير مقـررات   نامه  به شرح ذيل مي اين آيين )1آموزان موضوع ماده ( دانش ـ15ماده 

  سال داشته باشند از معافيت تحصيلي نيز برخوردار خواهند بود: 18آموزان چنانچه بيش از  كنند. اين قبيل دانش
استفاده از اين بند دسترسي نداشتن به واحد آموزشي، دوري راه يا نبود رشته تحصيلي در محل سكونت ( )الف

باشد. دانش  ارائه خدمات آموزشي و پرورشي مي مكانل مبني بر عدم امنوط به تأييد اداره آموزش و پرورش مح
  آموزان مشمول اين بند از طريق اداره آموزش و پرورش شناسايي و ثبت نام مي شوند. 

مـذكور اسـتفاده   » الـف «دانش آموزان خارج از كشور در صورت پرداخت هزينه هاي مربوط مي تواننـد از مفـاد بنـد    
  نمايند.)

  و يا به  بزرگساالناصالحيه اين بند حذف گرديد.) دانش آموزان موضوع اين بند مي توانند در مدارس (برابر  )ب
  صورت داوطلب آزاد ادامه تحصيل دهند.       
  هاي حضوري را ندارند: استفاده از آموزش مكانافرادي كه به دليل وجود شرايط خاص به شرح ذيل، ا )ج
بايد توسط يكي از واحدهاي آموزشي استثنايي يـا مـديريت آمـوزش و پـرورش     ـ معلوليت جسمي: مدارك مربوط 1

  تأييد شده باشد. استان استثنايي
  العالج: مدارك پزشكي مربوط بايد توسط كميسيون پزشكي منطقه تأييد شده باشد. ـ بيماري خاص و يا صعب2
آموزان كماكان  از دانش  اين گروه  (برابر اصالحيه صرفاً شامل دختراني است كه ازدواج مي كنند.ـ تاهل: 3

  ادامه تحصيل دهند.) -  4و  3به ويژه بندهاي  - اجرايي مدارس  آيين نامه  53مي توانند با رعايت مقررات مندرج در ماده 
  )اين بند برابر اصالحيه حذف گرديد.(ـ 4

نـام كننـد. لـيكن بـا      آموزش از راه دور ثبت توانند در مركز سال تمام و بيشتر مي 18ساير افراد در صورت دارا بودن  ـ تبصره
نـام وضـعيت    باشند بايد قبل از ثبـت  عنايت به اينكه افراد ذكور موضوع اين تبصره از معافيت تحصيلي برخوردار نمي

خود را از نظر قانون وظيفه عمومي (كارت پايان خدمت، كارت معافيت، دفترچه آماده به خدمت بدون مهر غيبت كه 
    مشخص كرده باشد. )و... و بعد از آن باشد نيم سالآن حداقل پايان تاريخ اعزام 

  
  نام   مدارك ثبت

  نام به شرح زير است:  مدارك موردنياز براي ثبت ـ16ماده 
شناسنامه كه با اصل آن مطابقت داشته باشـد و در صـورت وجـود تغييـرات و اصـالحات در       اولتصوير صفحه  )الف

سـال تمـام    15آموزي كه به سـن   شناسنامه، تصوير صفحه توضيحات نيز ضروري است و الزم است شناسنامه دانش
  دار باشد. رسيده است عكس

  عكس به تعداد موردنياز )ب
آمـوز   ي راهنمايي براي دانش دوره    سومقبولي سال  موقتتحصيلي يا گواهي ي راهنمايي  گواهينامه پايان دوره )ج

   اولپايه 
  برگ ويژه جايگزين آن ي راهنمايي تحصيلي يا نمون توصيه نامه دوره )د

  هدايت تحصيلي          ي متوسطه و نمون برگ شماره يك  هاي قبل دوره كارنامه سال يا سال هـ)
  آموز تطبيقي  هاي تطبيق براي دانش كارنامه )و
ارائه تصوير مدارك معتبـر درخصـوص وضـعيت     باشد، آموز ذكور كه از معافيت تحصيلي برخوردار نمي براي دانش )ز

كه با اصـل آن مطابقـت داشـته باشـد،      )نظام وظيفه يا ...       نظام وظيفه (كارت پايان خدمت يا معافيت از خدمت 
  الزامي است.

  الزم است اصل مدارك مربوط را به مركز آموزش از راه دور ارائه دهند.  14ماده  »ج«آموزان مشمول بند  دانش )ح
نام در مراكز داخل كشور بايد پروانـه   شدگان ديگر كشورها براي ثبت اتباع خارجي و فرزندان آنان، پناهندگان و رانده ـ17ماده 

  شود را ارائه دهند. تعيين مي ذي ربطمراجع  توسطمداركي كه  اقامت معتبر، دفترچه پناهندگي و ساير
  آموزان مشمول نظام وظيفه  شرايط تحصيل دانش

شود مشمول نظام وظيفـه شـناخته    سالگي مي 19ماه سالي كه در آن سال وارد سن  فروردين اولآموز پسر از  دانش ـ18ماده 
  شود. مي

يه وي است و تغييرات بعدي مالك اولآموز تاريخ تولّد مندرج در شناسنامه  مالك رسيدگي به وضع مشموليت دانش ـ19ماده 
يه وي به حكم دادگاه باطل شده باشد، شناسـنامه جديـد   اولآموزي كه شناسنامه  ليكن براي دانش عمل نخواهد بود،

  مالك قرار خواهد گرفت.



 

�� 

 

ايـن   14ماده  »ج«و  »ب«و » الف«شود كه با استفاده از مفاد بندهاي  آموزي مي ل دانشمعافيت تحصيلي صرفاً شام ـ20ماده 
    كنند. در اين قبيل مراكز تحصيل مي  نامه آيين

كند با رعايت سـاير شـرايط و ضـوابط در ايـن      آموز ذكور كه از معافيت تحصيلي استفاده مي حداكثر سن براي دانش ـ21ماده 
ي تابستاني به  تحصيلي و يا دوره نيم سالباشد. اين قبيل افراد چنانچه در طول  مام ميسال ت 24واحدهاي آموزشي 

آمـوزان   ي  تابسـتاني را ندارنـدو بـراي سـاير دانـش      يا دوره نيم سالنام در آن  رسند اجازه ثبت سال تمام مي 24سن 
    .محدوديت حداكثر سن وجود ندارد

 نـيم سـال  كند در موعـد مقـرّر در مركـز آموزشـي در هـر       آموزي كه از معافيت تحصيلي استفاده مي چنانچه دانش ـ22ماده 
    آموز را اعالم كند.   است برابر مقررات ترك تحصيل دانش موظفنام نكند، مدير مركز آموزشي   ثبت

نيست و صرفاً در صـورت رفـع ممنوعيـت    آموز مشمول كه ترك تحصيل داشته است مجاز  نام و تحصيل دانش ثبت ـ23ماده 
  قانوني از نظر نظام وظيفه عمومي ادامه تحصيل وي بالمانع است.

گرفته است چنانچه  تاريخ اعزام مندرج در دفترچه وي  )آموزي كه دفترچه آماده به خدمت (بدون مهر غيبت دانش ـ1 تبصره
ي تابسـتاني   يـا دوره  نيم سالرعايت ساير شرايط در آن  د باتوان ي تابستاني باشد، مي يا دوره نيم سالتا پايان  حداقل

  نام و ادامه تحصيل دهد. ثبت
شـود.  تحصـيل تلقّـي مـي     ترك       از نظر مقرّرات نظام وظيفه عمومي )شركت در امتحانات داوطلب آزاد (متفرقه ـ2تبصره 

    
آموزان مشمول نظام وظيفه را كه با اسـتفاده از مفـاد بنـدهاي     مدير مركزآموزشي پسرانه بايد مشخّصات كليه دانش ـ24ماده 

نامه در اين مركز به تحصيل اشتغال دارند، بطور انفرادي و بـراي هـر مشـمول فقـط      اين آيين 14الف و ب و ج ماده 
هـاي نظـام    ي آموزش و پرورش مربوط بـه حـوزه   از طريق ادارهبار براي استفاده از معافيت تحصيلي برابر مقرّرات  يك

  .)شود آموزان داراي نقص عضو و استثنايي نيز مي (اين موضوع شامل دانش وظيفه محل اعالم كند
نامه بـه   اين آيينبرابر مقررات  بزرگساالني  ي روزانه و يا دوره دوره ازآموز مشمول كه بدون ترك تحصيل  براي دانش ـ تبصره

صورتي كه اشتغال به تحصيل وي قبالً به نظام وظيفـه اعـالم شـده باشـد،      يابد، در ركز آموزش از راه دور انتقال ميم
  نيازي به اخذ معافيت تحصيلي مجدد نيست.

آموزان مشمول خود را برابر مقرّرات   دانش است مراتب ترك تحصيل و فراغت از تحصيل موظفمدير مركز آموزشي  ـ25ماده 
    نظام وظيفه اعالم كند.    هاي ي آموزش و پرورش متبوع به حوزه ق ادارهاز طري

كننـد، مشـمول قـانون     تباع خارجي كه برابر مقرّرات در مراكز آموزش از راه دور ايرانـي تحصـيل مـي   ا آموزان دانش ـ26ماده 
      باشند. وظيفه عمومي نمي
  نام انتقال و ساير موارد ثبت

يكي ديگر از مراكز آمـوزش   دور به  راه ي تابستاني از يك مركز آموزش از يا دوره نيم سالآموز در طول  انتقال دانش ـ27ماده 
 نـيم سـال  ي آموزش و پرورش مقصد و حداكثر تا يك ماه قبل از شروع امتحانات پاياني هر  دور با موافقت اداره  راه از

نـيم      هاي طول ي تحصيلي و نمرات مربوط به آزمون رت مدارك، پروندهاست. در اين صو ي تابستاني بالمانع يا دوره
موقـع و قبـل از     ، بـه )و مهـر  تأييد مركز آموزشي مبدأ (امضـاي مـدير   آموز بايد پس از ي تابستاني دانش يا دوره سال

آموزشـي بـا    آمـوز در محـدوده يـك منطقـه     شروع امتحانات پاياني به مركز آموزشي مقصد ارسال شود. انتقال دانش
    ي تعيين شده بالمانع است.زمان هاهماهنگي مركز آموزشي مبدأ و مقصد با رعايت مقررات در 

دور  راه كـه بـه مركـز آمـوزش از     )(آخرين كارنامه روزانه اولي  آموز پايه هاي كارنامه قبولي دانش نمرات كليه درس ـ28ماده 
  شود. پذيرفته ميي قبولي از وي  شود به عنوان نمره منتقل مي

هـاي قبـولي    ، همچنين نمرات درس)(آخرين كارنامه اولي  آموز پايه هاي قبولي كارنامه مردودي دانش نمرات درسـ 29ماده 
در  بزرگسـاالن آموزان واحدهاي آموزشـي   هاي قبولي دانش هاي دوم و سوم روزانه و نيز نمرات درس آموزان پايه دانش

  شود. ي قبولي پذيرفته مي دور از آنان به عنوان نمره راه زصورت انتقال به مركز آموزش ا
كـه كليـه    روزانـه، در صـورتي    ي دوره سـوم هـاي دوم يـا    دور متقاضـي ورود بـه پايـه     راه آموز مركز آموزش از دانش ـ30ماده  

سـال تحصـيلي بـا     ي روزانه قبـل از آغـاز هـر    هاي دوره را برابر جدول درس دومو  اولهاي  يا پايه اولهاي پايه  درس
  ي روزانه منتقل شود. تواند به دوره موفقيت گذرانده باشد با رعايت شرط سنّي و ساير ضوابط مي

ي  تحصيلي مربـوط را انتخـاب كننـد و     هاي پايه يه درسكل موظف اندي روزانه  اين قبيل افراد پس از انتقال به دوره
هـا از آنـان پذيرفتـه     دور گذارنـده باشـند، آن درس    راه از هاي ايـن پايـه را در مركـز آمـوزش     چنانچه برخي از درس

  شود. نمي
يا تحصيل به صورت داوطلب آزاد است،  و بزرگساالني  دور كه متقاضي انتقال به دوره راه از  آموز مركز آموزش دانش ـ31ماده 

 بزرگسـاالن نام در واحد آموزشـي   ي تابستاني برابر ضوابط، داراي شرايط ثبت يا دوره نيم سالچنانچه قبل از آغاز هر 



 

�	 

 

 نام به صورت داوطلب آزاد باشد انتقال وي بـا ارائـه آخـرين كارنامـه تحصـيلي بالمـانع اسـت. در ايـن حالـت          يا ثبت
  شود. هايي را كه در مركز آموزش از راه دور گذرانده است از وي پذيرفته مي درس

  اسـت، حـداكثر تـا     كرده نام ثبت موقتآموزاني را كه با گواهي  دانشيه مدارك كلمدير مركز آموزش از راه دور بايد  ـ32ماده 
ي تابستاني به صورت مكتوب از محل تحصيل قبلي وي درخواسـت كنـد.    دوره يا  نيم سالدو هفته پس از شروع هر 

را  آمـوز منتقـل شـده    يه مدارك تحصيلي دانـش كلبايد  ، مدير مركز آموزشي مبدأ بالفاصله پس از وصول درخواست
  برابر مقرّرات به مركز آموزش از راه دور مقصد ارسال كند.

آمـوز   آموز در موعد مقرر در مركز آموزشي مقصد كامل نشود و به تبع آن براي دانش چنانچه مدارك تحصيلي دانش ـ33ماده 
ناشي از آن حسب مورد به عهده مديران واحدهاي آموزشي مبـدأ   مسئوليتاز وي تضييع شود،  حقّي ايجاد و يا حقّي

  باشد. يا مقصد مي
آموزان جديد را مورد  آموزان از جمله دانش ي تحصيلي تمامي دانش ين فرصت پروندهاولمدير مركز آموزشي بايد در  ـ34ماده 

ي تابسـتاني   يا دوره نيم سالهر  پس از شروع ماه يكتا  حداكثررسيدگي قرار دهد و در صورت مشاهده نقص پرونده 
آموزي برخالف مقرّرات به يك رشته تحصـيلي هـدايت شـده و يـا در درس      در صدد رفع نقص برآيد و چنانچه دانش

هايي قبول اعالم شده باشد، نسبت به تعيين وضعيت استحقاقي وي اقدام كند. چنانچه بعـد از موعـد مـذكور مـوارد     
ي آموزش و  آموز مربوط، برابر مقرّرات جهت اقدام بعدي به اداره ي دانش ست پروندهنقص پرونده مشاهده شود، الزم ا

    ارسال شود.  ذي ربطپرورش 
مدير مركز  توسطي  تابستاني بايد تكميل و  يا دوره نيم سال از شروع هر ماه پس  يك حداكثرآموزان  دفتر آمار دانش ـ35ماده

  ش مربوط برابر مقرّرات مسدود شود.ي آموزش و پرور آموزشي و با نظارت اداره
  آموزان فصل چهارم ـ ضوابط سنجش و ارزشيابي پيشرفت تحصيلي دانش

امتحانات پاياني هر نيمسال و دوره تابستاني دوره هاي تحصيلي  " 849برابر بند يك مصوبه جلسه  -توضيح
راهنمايي ، متوسطه و پيش دانشگاهي مدارس آموزش از راه دور از سوي اداره آموزش و پرورش مناطق در 

صورت ميهمان در امتحانات مربوط  شود و دانش آموزان مدارس آموزش از راه دور به مدارس دولتي برگزار مي
تصحيح و نمرات جهت صدور كارنامه به  ،نند. اوراق امتحاني توسط معلمان مدرسه محل برگزاريشركت مي ك

  "شود. تحويل مي أمدرسه آموزش از راه دور مبد
  مي باشد .   كليه مواد و تبصره هاي ذيل مرتبط با اين موضوع با رعايت مفاد اين مصوبه قابل اجرا 

هاي آموزشـي   آموز در جهت نيل به هدف ها و سنجش تغيير رفتار دانش ورد آموختهارزشيابي، داوري و قضاوت در م ـ36ماده 
ناپـذير فرآينـد يـاددهي ـ      شود. ارزشيابي بخش جـدايي  گيري حاصل مي و پرورشي است كه از طريق سنجش و اندازه

  گيرد. هاي مختلف و متعدد انجام مي يادگيري است و در موقعيت
ي  آموز در هر درس به سه صورت ورودي، تكويني و پاياني و با اهداف مشـخص شـده   هاي دانش ارزشيابي از آموخته ـ37ماده 

  آيد: ذيل به عمل مي
آموز براي شروع مناسب  هاي قبلي دانش ها و آمادگي به منظور آگاهي از توانايي :)الف ـ ارزشيابي ورودي (آغازين 

  گيرد. انجام مي معلمان توسطآموز  ي احتمالي دانشها ها و كاستي ـ يادگيري و جبران نارسايي فرآيند ياددهي
 معلمانآموز، آگاهي  هاي دانش تحكيم آموخته، منظور تقويت اعتماد به نفس به): ـ ارزشيابي تكويني (مستمر ب

ـ يـادگيري و پـرورش روحيـه تحقيـق،      آموز در فرآيند ياددهي ي  عملكرد دانش از نقاط قوت و ضعف درسي و نحوه
ي مناسب ها روشآموزان، و اتخاذ  ، دانشمعلمانهاي گروهي، تدارك بازخورد مناسب به  تفكّر، تالش، ابتكار و فعاليت

  شود. به منظور بهبود فرآيند ياددهي ـ يادگيري انجام مي
هاي آموزشي و پرورشي و حصول  هدف به منظور حصول اطمينان از ميزان تحقّق ):ـ ارزشيابي پاياني (تراكمي ج

  گيرد. اطمينان الزم براي احراز شرايط قبولي در هر درس انجام مي
هاي  شيوه  ـ يادگيري و به هاي ياددهي آموز در فعاليت مشاركت دانش ي ارزشيابي تكويني به صورت مستمر از نحوه -38ماده 

ي   وارسـي مشـاهده   ررسي تكاليف فردي و گروهـي، فهرسـت  ب هاي كتبي، شفاهي، عملي، گوناگون و با تكيه بر آزمون
اي  ي فنـي و حرفـه   هـاي غيرحضـوري شـاخه    گيـرد. درس  رفتار، ميزان فعاليت، تالش، ابتكار و خالقيت و... انجام مي

حضوري با توجه به ميزان حضور در كالس توسط معلم مربـوط   هاي نيمه ي مستمر درس ي مستمر ندارد و نمره نمره
  شود. منظور ميتعيين و 

  شود. درسي انجام مي موادي تابستاني از تمام محتواي  تحصيلي يا دوره نيم سالارزشيابي پاياني در پايان هر  ـ39ماده 
    

بـه سـاير    درسـي ارتبـاطي   ي ارزشيابي از درس ها به صورت تكدرس و مستقل است و شرايط قبـولي در يـك مـاده    ـ40ماده 
    ها ندارد. درس



 

�
 

 

دارد اسـتان دارد مهارت در دو بخش نظري و عملي از كليه محتواي آن استاني كاردانش ارزشيابي پاياني هر  در شاخهـ 1تبصره 
آيد و قبولي در هـر دو بخـش آن منجـر بـه      يا با نظارت دستگاه متولّي مربوط به عمل مي توسط )هاي مهارتي (درس

    شود. مي بطذي ردستگاه  توسطدارد مهارت مربوط استانصدور گواهينامه 
اتمـام آمـوزش آن در دو    پـس از ) هـاي مهـارتي   دارد مهـارت (درس استاني كاردانش، ارزشيابي پاياني هر  در شاخهـ 2تبصره 

يا با نظارت دستگاه متـولّي مربـوط بعمـل     توسط  دارد يا درس مهارتياستانبخش نظري و عملي از كليه محتواي آن 
ي  نمـره ) هـاي مهـارتي   داردهاي مهارتي (درساستانهاي نظري يا عملي  بخشآموزي از يكي از  آيد. چنانچه دانش مي

  بود. ي قبولي از بخش ديگر معتبر خواهد قبولي كسب كند، اين نمره تا اخذ نمره
ي  يـا دوره  نـيم سـال  آموز در طول هر  هاي دانش ي فعاليت هاي انتخابي به صورت مستمر از مجموعه ارزشيابي درس ـ41ماده 

ها يك هفته قبل از شـروع   آموز در اين درس شود و ارزشيابي پاياني ندارد و الزم است نمرات دانش تابستاني انجام مي
درس تربيت بدني در مركـز آمـوزش از    .ي تابستاني به دفتر مركز آموزشي تحويل شود يا دوره نيم سالامتحان پايان 

  شود. ي روزانه ارائه مي ق با ساعات آموزش اين درس در دورهراه دور به صورت كامالً حضوري و مطاب
هـاي انتخـابي از    درس بـدني و   هاي تربيت درس به جايتواند  صورت تمايل مي دور در راه آموز مركز آموزش از دانش ـ1تبصره 

 )هـا نباشـد   سساير ضوابط (مشروط بـه آنكـه امتحانـات نهـايي جـزء در      و نياز ها با رعايت پيش هاي ساير رشته درس
هاي مذكور در  ها همانند ضوابط درس هايي را انتخاب كند و بگذراند. نصاب قبولي و شيوه ارزشيابي از اين درس درس

  باشد. رشته مربوط مي
ي بخـش نظـري    دور از گذراندن بخش عملي درس آمادگي دفاعي معاف بوده و نمره  راه مركز آموزش از آموز دانش ـ2تبصره 

  شد. ي اين درس منظور خواهد نمرهعنوان   به
بـا   ذي ربـط مركز آموزشي  توسطي تابستاني  و دوره دوم نيم سال، اول نيم سالي امتحانات پاياني غيرنهايي  برنامه ـ42ماده 

عنايت به تقويم اجرايي تنظيم و اجراي امتحانات با همكاري مشـترك كاركنـان آموزشـي و اداري مركـز آموزشـي و      
يـا   نيم سالمركز آموزشي تنظيم و قبل از شروع هر  توسطامتحانات داخلي بايد  ي شود. برنامه جام ميزيرنظر مدير ان

  باشد. مربوط مي معلماني  برعهده )ها (به جز امتحانات نهايي و هماهنگ ي تابستاني اعالم شود. طرح سؤال دوره
امتحانات پايـان   تواند در مي / منطقه /  ناحيهشهرستان پرورش ي آموزش و اداره و استانپرورش  آموزش و اداره كلـ 1 تبصره

  ي تابستاني، براي يك يا دو ماده درسي سؤاالت هماهنگ طرح كند تا برابر ضوابط برگزار شود. يا دوره نيم سال
بـا   اسـتان آمـوزش و پـرورش    اداره كـل  توسطداردهاي مهارت استاني امتحانات پاياني  ي كاردانش برنامه در شاخهـ 2 تبصره

دارد اسـتان دسـتگاه متـولّي    توسـط با نظارت يا  )همكاري دستگاه متولّي مربوط تنظيم و امتحانات (نهايي يا هماهنگ
  شد. نامه همكاري بين وزارت آموزش و پرورش و دستگاه مربوط انجام خواهد مهارت براساس موافقت

معلّـم مربـوط زيرنظـر مـدير      توسـط ي تابستاني بايد  دوره و دوم و اولهاي نيم سالاوراق امتحانات پاياني غيرنهايي  ـ43ماده 
  شود.  مركز آموزشي تصحيح  مركز آموزشي در محل

در خارج از محل مركـز آموزشـي، در     خود اوراق امتحاني را جهت تصحيح مسئوليتتواند با  مركز آموزشي مي مديرـ 1تبصره 
  قرار دهد. معلماناختيار 

تصـحيح نكنـد،    علتيبه هر  روز پس از انجام امتحان هر درس اوراق امتحاني را 5 مدتچنانچه معلّم مربوط ظرف ـ 2تبصره 
ي آموزش و پرورش متبوع بايد به تشخيص خـود اوراق امتحـاني را    مديرمركز آموزشي ضمن گزارش موضوع به اداره

  واجد شرايط قرار دهد. معلمانجهت تصحيح در اختيار يكي از 
رشته مربوط  معلمانيكي از  توسطآموزان بنابه تشخيص مدير  صورت انتقال معلم، اوراق امتحانات داخلي دانش درـ 3ه تبصر

  شود. تصحيح مي
يـك هفتـه بعـد از     حداكثرنمرات ارزشيابي تكويني دو هفته قبل از شروع امتحانات پاياني و نمرات ارزشيابي پاياني  ـ44ماده 

خـوردگي در    قلـم  معلّم مربوط بدون خدشه و توسطي تابستاني بايد  يا دوره نيم سالر آن انجام امتحانات هر درس د
  درج تاريخ تحويل دفتر مركز آموزشي شود. پس از امضا و برگ ريزنمرات ثبت و

آمـوز   ي تابستاني و قبل از امتحانات پاياني به اطـالع دانـش   يا دوره نيم سالنمرات ارزشيابي مستمر بايد در طول هر  ـ تبصره
  برسد.

ه به صورت امتحان نهـايي بـا   توسطم سومهايي از پايه  ي تابستاني درس و دوره دومو  اول نيم سالامتحانات پاياني  ـ45ماده 
شود، زير  حصيلي تهيه و طرح ميسنجش و ارزشيابي ت كلي  هاي هماهنگ كه به وسيله اداره سؤال برنامه امتحاني و

پـرورش   ي آمـوزش و  و به وسـيله عوامـل اجرايـي امتحـاني كـه از طـرف اداره       استانآموزش و پرورش  زماننظر سا
  شود، برگزار خواهد شد. ناحيه مربوط معين مي  / منطقه / شهرستان

ي كـل سـنجش و    نگ را بـا همـاهنگي اداره  ي امتحانات نهايي و هماه ه آموزش از راه دور موظف است برنامهمؤسسـ 1 تبصره
  كند. ي تابستاني تنظيم و ابالغ مي يا دوره نيم سالارزشيابي تحصيلي قبل از آغاز هر 

    باشد. سنجش و ارزشيابي تحصيلي مي كلي  دور ملزم به همكاري با اداره  راه مؤسسه آموزش از ـ2 تبصره
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دو روز پـس از برگـزاري    حـداكثر اسـت   موظـف كند،  هاي مربوط به امتحانات نهايي را تدريس مي معلّمي كه درسـ 3 تبصره
شـود، بـه    ي آمـوزش و پـرورش منطقـه صـادر مـي      امتحان درس مربوط، با تشخيص و برابر ابالغي كه از طرف اداره

حـاني همـان درس بـا    آموزان خـود نسـبت بـه تصـحيح اوراق امت     هاي تصحيح مراجعه و حداقل به تعداد دانش حوزه
صورتي كه معلّمي نسبت به تصحيح اوراق اقدام نكند، موضوع از سوي رئيس حوزه  در الزحمه اقدام كند. دريافت حقّ

  ي  آموزش و پرورش محل گزارش تا برابر مقرّرات با وي رفتار شود. تصحيح مربوط به اداره
ي تصـحيح بـه    زاري آخرين امتحان بايد از سوي رئـيس حـوزه  يك هفته پس از برگ حداكثرنمرات امتحانات نهايي ـ 4 تبصره

  شود.  آموز اعالم ي آموزش و پرورش منطقه به مركز آموزشي محل تحصيل دانش ي اداره وسيله
بـراي   )3قـرآن (  ، تعليمـات دينـي و  )3( ، زبـان خـارجي  )3هـاي امتحانـات نهـايي در مـواد درسـي عربـي (       سؤالـ   5 تبصره

 آمـوزش و  زماني كل سنجش و ارزشـيابي تحصـيلي و بـا مشـاركت و همكـاري سـا       آموزان ناشنوا توسط اداره دانش
ي كـل   ريـزي اداره   پرورش استثنايي و با استفاده از دبيران واجد شرايط به صورت ويژه طراحـي و بـر اسـاس برنامـه    

  قرار خواهد گرفت. هاي امتحاني آنان سنجش و ارزشيابي تحصيلي در اختيار حوزه
درسـي كـه بايـد بـه      مـواد آموزان واجد شرايط را با قيـد   است فهرست مشخّصات دانش موظفمدير مركز آموزشي  ـ46ماده 

هـا مطـابق    ي تابستاني آن درس يا دوره نيم سالصورت امتحان نهايي بگذرانند به همراه نمرات ارزشيابي تكويني هر 
شود، تنظيم كند و تـا يـك هفتـه     سنجش و ارزشيابي تحصيلي اعالم مي كلي  رهدستورالعمل اجرايي كه از سوي ادا

  ي آموزش و پرورش منطقه تحويل دهد. ي تابستاني به اداره و يا دوره نيم سالقبل از شروع امتحانات نهايي هر 
اسـت   موظفشود،  ه ميدارد مهارت آموزش داداستاني كاردانش كه در آن واحد آموزشي  مدير واحد آموزشي شاخهـ 1 تبصره

هـاي نمونـه تنظـيم و     دارد مهـارت مطـابق بـرگ   اسـتان آموزان واجد شرايط را با قيد عنوان  فهرست مشخّصات دانش
/ منطقـه / ناحيـه    شهرسـتان ي آموزش و پـرورش   دارد مهارت به ادارهاستانيك ماه قبل از پايان آموزش آن  حداكثر

بيسـت روز   حداكثرهاي مهارت را  يد درخواستهاي مربوط به انجام آزموني آموزش و پرورش نيز با تحويل دهد. اداره
 اسـتان آمـوزش و پـر ورش    زمانارسال كند و سا استانآموزش و پرورش  كل  ي قبل از پايان آموزش مهارت به اداره

دارد اسـتان ي آموزان را به دستگاه متـولّ  ده روز قبل از اتمام آموزش مهارت، فهرست مشخصات دانش حداكثرهم بايد 
  مهارت ارسال كند.

هاي نهايي توسط افراد واجـد   رسدمركز آموزشي و  توسطهاي غيرنهايي  امتحانات عملي غيركتبي و كارگاهي درسـ 2تبصره 
شوند، قبل از برگزاري امتحانات كتبي و در مركـز آموزشـي    ي آموزش و پرورش انتخاب مي شرايطي كه از سوي اداره

    شود. برگزار مي
  آموز در هر درس از صفر تا بيست است. هاي مستمر دانش ي هر يك از امتحانات پاياني و ارزشيابي نمره ـ47ماده 
قبل از ثبت به تفكيـك بخـش نظـري و     )هاي مهارتي دارد مهارت (درساستاني كاردانش، نمرات ارزشيابي  در شاخه ـ تبصره

  شود. عملي برمبناي صفر تا بيست محاسبه مي
ي  ي ارزشـيابي مسـتمر بـا ضـريب يـك و نمـره       ي تابستاني از مجموع نمره يا دوره نيم سالي هر درس در هر  نمره ـ48ماده 

  آيد. ارزشيابي پاياني با ضريب چهار به شرح جدول زير به دست مي
 ي ارزشيابي مستمر نمره ي ارزشيابي پاياني نمره ي درس نمره

ها با  مجموع نمرات ارزشيابي
 پنج ضريب تقسيم بر

 1ضريب  4ضريب 

  

ي  ي كـاردانش نمـره   دارد مهـارت در شـاخه  اسـتان اي و همچنين  ي  فني و حرفه هاي غيرحضوري شاخه براي درس ـ1تبصره 
  شود. ي درس منظور مي به عنوان نمره )ارزشيابي پاياني (برمبناي صفر تا بيست

آمـوز اسـت و ارزشـيابي پايـاني      ي تابستاني دانـش  يا دوره نيم ساله صرفاً ناظر بر فعاليت ضمن ك هايي ي درس نمره ـ2تبصره 
    شود. معلّم مربوط تعيين مي توسط آموز ندارد برمبناي ارزشيابي مستمر از فعاليت دانش

يابد و در برگ ريزنمرات  الذكر عدد اعشاري نمرات به شرح ذيل تغيير مي ي درس با ضرايب فوق ي نمره در محاسبه ـ3تبصره 
  شود: مي ثبت و محاسبه

  25/0به  25/0ـ كمتر از 1
  50/0به  49/0تا  26/0ـ از 2
  75/0به  74/0تا  51/0ـ از 3
  به يك 99/0تا  76/0ـ از 4

  آيد. براي سنجش مهارت عملي، آزمون عملي و براي سنجش مهارت گفتاري آزمون شفاهي بعمل مي ـ49ماده 
  باشد. پرورش ميو ي وزارت آموزش  شور برعهدهنظارت بر برگزاري امتحانات داخل و خارج از ك ـ 50ماده 

و مؤسسـه   استانآموزش و پرورش  اداره كل/ منطقه/ ناحيه، شهرستاني آموزش و پرورش  در امتحانات داخلي اداره
تواننـد   صورت لـزوم مـي   ارزشيابي تحصيلي در سنجش و كلي  در امتحانات داخلي و نهايي اداره دور و راه آموزش از
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بررسي اوراق،  كه در صورتي قرار دهند. در  مربوط بررسي و مورد بازبيني را توسط معلمان امتحاني تصحيح شدهاوراق 
بـه اطـالع معلّـم و     صورت كتبي بود و موضوع بايد به آموزي تغيير يابد، آخرين نمره مالك عمل خواهد ي دانش نمره

    آموز مربوط برسد. دانش
دوم و  نـيم سـال  پايـان    مـاه و اوراق امتحانـات   پس از فروردين اولوراق امتحانات پايان نوبت كه بازبيني ا  صورتي در ـ تبصره

گيـري بـه    آموزي تغيير يابد مراتـب بـراي تصـميم    ي دانش ماه انجام شود و نمره ي تابستاني هر سال پس از آبان دوره
  شود. ارجاع مي پرورش آموزش وعالي  شوراي كميسيون معين

    ي مدير مركز آموزشي است. حسن اجراي امتحانات داخلي و اعالم به موقع نتايج برعهده مسئوليت ـ 51ماده 
مـدير   توسـط صورت كتبـي   ي  تابستاني به يا دوره نيم سالتا دو هفته پس از پايان هر  حداكثري امتحانات  نتيجه ـ  52ماده 

  .شود آموز يا نماينده قانوني وي اعالم مي مركز آموزشي به دانش
روز  5 حـداكثر  )و غيرنهايي ي تابستاني (اعم از نهايي يا دوره نيم سالمهلت اعتراض به نمرات امتحانات پاياني هر  ـ  53ماده 

باشد. در امتحانات داخلـي مـدير مركـز آموزشـي      ي تابستاني مي يا دوره نيم سالي امتحانات آن  پس از اعالم نتيجه
هت تجديدنظر در اختيار مصحح مربوط و يا به تشـخيص خـود، در اختيـار    است اوراق امتحاني معترضان را ج موظف

ي تجديـدنظر شـده بـا امضـاي مصـحح       ي ورقـه  همان درس قرار دهد. نمره معلمانمصحح مربوط و يك نفر ديگر از 
 واجد سومنظر، راي معلّم  صورت اختالف شود. در مربوط و يا مصحح مربوط و تجديدنظركننده حسب مورد تعيين مي

است اوراق امتحاني معترضان را جهت  موظفاست. در امتحانات نهايي رئيس حوزه تصحيح  االجر شرط قطعي و الزم
ي وي مالك عمل  قرار دهد و نمره )و دوم اولهمان درس (غير از مصححين  معلمانتجديدنظر در اختيار يك نفر از 
روز پس از پايان مهلت اعتـراض، نتيجـه بـه اطـالع معترضـان       5 مدت  ظرف حداكثرخواهد بود و در هر صورت بايد 

  برسد.
هاي شـفاهي قابـل اعتـراض و     دارد مهارت و درساستانو كارگاهي و بخش عملي  )هاي عملي (غيركتبي نمرات درسـ   تبصره

  ي اعالم شده قطعي است. باشد و نمره تجديدنظر نمي
شـش مـاه در مركـز     مـدت   بـه  هـاي غيرنهـايي   درس ي تابستاني و دوره دومو  اول نيم سالاوراق امتحانات پاياني  - 54ماده 

نگـه  كند،  ي آموزش و پرورش منطقه تعيين مي يك سال در محلي كه اداره مدتآموزشي و اوراق امتحانات نهايي به 
رگ ريزنمرات ، دفتر امتحانات، بمعلماننويس ريزنمرات  شود، ولي فهرست دست مي امحاءي و سپس برابر مقرّرات دار

دائـم در مركـز آموزشـي و     شدگان امتحان نهايي، صحافي و جزء اسناد و مدارك تحصيلي محسـوب و بـه طـور    قبول
  شود. ي مينگه داري مربوط حسب مورد  اداره

پس  )هاي مهارتي هاي مهارت (درس دارداستان پاياني ارزشيابي ي كاردانش فهرست مشخّصات و ريزنمرات در شاخه ـ1 تبصره
ها در دو نسخه  همانند ريزنمرات ساير درس سال تحصيلي        دارد مهارت در هراستاناز تأييد دستگاه متولّي 

    شود. ي مينگه داري منطقه و يك نسخه در مركز آموزشي به طور دائم  صحافي شده كه يك نسخه در اداره
نسبت به ارائـه آنـان اقـدام     آموز رأساً هاي مهارتي كه دانش گواهينامهي كاردانش ثبت نمرات آن دسته از  در شاخه ـ2تبصره 

هـاي مـذكور بايـد     بـود. تأييديـه   منوط به دريافت تأييديه گواهينامه مهارت از دستگاه متولّي مربوط خواهد ،كند مي
  ي شود.نگه دارصحافي و در مركز آموزشي بطور دائم 

آموز براساس رعايت موازين اسـالمي، رفتـار، اخـالق، رعايـت مقـرّرات مركـز        شتحصيلي به هر دان نيم سالدر هر  ـ  55ماده 
مـدير و   توسـط و مربيان و با رعايـت مقـررات انضـباطي     معلمانآموزشي و حفظ اموال آن و گزارش رسيده از سوي 

مدير تسـليم   ي انضباط تعيين و در برگ ريزنمرات مربوط ثبت و با امضاي  معاون يا معاونان مركز آموزشي يك نمره
    شود. دفتر مركز آموزشي مي

ي  همچنـين بـراي محاسـبه    .شود معادل يك واحد درسي منظور مي نيم سالهر  معدلي انضباط در احتساب  نمرهـ 1تبصره 
    شود. آموز نمرات انضباط وي لحاظ مي هاي تحصيلي دانشنيم سالكل به تعداد  معدل

  شود. واحد درسي در نظر گرفته نمي 96ي  تعداد واحدهاي انضباط در محاسبهـ 2بصره ت
  شود. ي انضباط منظور نمي ي تابستاني نمره در دوره ـ3تبصره 
زمان آموزان كه توسط معاونت آموزش و پرورش نظري و مهارتي تهيه و به سا مونه اسناد و مدارك تحصيلي دانشن ـ  56ماده 

    گيرد. از راه دور مورد استفاده قرار ميي آموزش و پرورش كشور ابالغ شده است، در مراكز آموزش ها
اي كـه از   نماينـده  توسـط ماه سال بعد تنظيم شود و  تا پايان آبان حداكثردفتر امتحانات در هر سال تحصيلي بايد  ـ  57ماده 

  شود بررسي و پس از تأييد، مسدود شود. ي آموزش و پرورش تعيين مي سوي اداره
اي شود كه قادر به  برگزاري امتحانات كتبي پاياني يا قبل از آن دچار مشكل و سانحه زمانآموزي در  چنانچه دانش ـ  58ماده 

ي  تواند از منشي معتمدي كه از طرف مدير مركز آموزشي براي امتحانات غيرنهائي و رئـيس حـوزه   نوشتن نباشد مي
  شود، استفاده كند. اجرا براي امتحانات نهايي تعيين مي
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موز داراي نقص عضو و يا بيماري مؤثر مانع بر شركت وي در امتحانات كتبي، شـفاهي و عملـي، مـدير    آ براي دانش ـ  59ماده 
كند. درصورت لـزوم از   ي اجرا تسهيالتي متناسب با نقص عضو و يا بيماري او فراهم مي مركز آموزشي يا رئيس حوزه

 ي مربوط به اين شود و سهم نمره معاف ميباشد،  امتحانات آن بخش از درس كه از نظر جسمي قادر به انجام آن نمي
  شود. به ساير بخشها اضافه مي  بخش 
كه درس تربيت بدني را انتخاب كرده است بايد امتحان عملي متناسب بـا توانـائي    مادهآموز موضوع اين  براي دانش ـ1تبصره 

ابـالغ شـده    تندرسـتي تهيـه و   معاونت تربيـت بـدني و   توسط اي كه نامه معلّم مربوط و برابر شيوه توسطجسمي وي 
    انجام شود. است،

هـاي   اي و كاردانش كه به دليل نقص عضو قادر به انجـام فعاليـت عملـي درس    هاي فني و حرفه آموزان شاخه دانشـ 2تبصره 
    باشند. تخصصي رشته مربوط نيستند، ملزم به تغيير رشته برابر ضوابط مي

هـاي وزارت آمـوزش و پـرورش در امتحـان      نامـه  كور در قانون اساسـي برابـر شـيوه   هاي ديني مذ آموزان اقلّيت دانش ـ60 ماده
 »تعليمات دينـي و قـرآن  «ي درس  ي اين درس جايگزين نمره خود شركت خواهند كرد و نمره تعليمات ديني خاص

واهـد  آموز به شركت در امتحان تعليمات ديني منعي براي شركت وي نخ شود. ضمن اينكه درصورت تمايل دانش مي
  بود.   

ي تخلفات امتحاني و قانون رسـيدگي بـه تخلفـات     نامه با متخلف يا متخلفان در امتحانات داخلي و نهايي برابر آيين ـ  61ماده 
  شد. اداري و ساير قوانين مربوط حسب مورد رفتار خواهد

از  ي درس وي كمتـر  شود كـه نمـره   يقبول شناخته م )(اعم از نهايي و غيرنهايي ها آموزي در هر يك از درس دانش ـ  62ماده 
  نصاب قبولي آن درس نباشد.

هـاي   هاي كارگاهي، آزمايشگاهي و علميات ميداني و برخـي از درس  و در درس 10ي  نصاب قبولي در هر درس نمره ـ تبصره
ريـزي و تـأليف    دفتـر برنامـه   توسـط هـاي اختصاصـي    اسـت (عنـاوين درس   12اي  و حرفـه  فنيي  اختصاصي شاخه

و ) شـود  اعالم مـي  نظري و مهارتي پرورش اي و كاردانش تعيين و از سوي معاونت آموزش و و حرفه فنيهاي  آموزش
دارد اسـتان دسـتگاه متـولّي    توسـط دارد مهارت در بخش نظـري و عملـي   استانكاردانش نصاب قبولي در  ي در شاخه

  شود. مهارت تعيين مي
 )ي تابستاني يك يا چند درس (اعم از نهايي يا غيرنهـايي  و يا دوره نيم سالآموزي در امتحانات پايان  چه دانشچنان ـ  63ماده 

ي تابسـتاني در آن درس صـفر    يـا دوره  نـيم سـال  در آن  ي  ارزشـيابي پايـاني او   غيبت غيرموجه داشته باشد، نمـره 
قيد شده ليكن در محاسـبات    ي ارزشيابي پاياني مرهبه جاي ن )ي غايب (غ چنين مواردي كلمه شود و در محسوب مي

ي مسـتمر محاسـبه    هاي موردنظر با لحاظ نمودن نمـره  ي درس يا درس بود. و نمره كلمه غايب به منزله صفر خواهد
  شد. خواهد

ه غايـب     و يا دوره نيم سالآموزي در امتحانات پايان  اگر دانش ـ  64ماده  ي تابستاني يك يا چند درس غيرنهايي با عـذر موجـ
تا دو هفته پـس از آخـرين امتحـان از     حداكثرآموز مدير مركز آموزشي مجاز است  باشد، در صورت درخواست دانش

ز هـا ا  صـورت آن درس يـا درس   ايـن  هاي مربوط با رعايت ضوابط مربوط امتحان بعمـل آورد و در غيـر   درس يا درس
  شود. آموز حذف مي واحدهاي انتخابي دانش

بـه صـورت    مـاده آموزان مشـمول ايـن    شود سوال دانش هايي كه امتحان آنان به صورت هماهنگ برگزار مي در درس ـ تبصره
  بود. هماهنگ خواهد

ي  يـا دوره  النـيم سـ  هـاي آن   آموزي در امتحانات نهايي غيبت موجه داشته باشـد آن درس از درس  چنانچه دانش ـ  65ماده 
ها را انتخاب كند و به صورت نهايي  شود و بايد با رعايت ساير شرايط مجدداً آن درس يا درس تابستاني وي حذف مي

  امتحان دهد.
ي ارزشيابي مسـتمر نداشـته باشـد،     ي تابستاني با هر دليل موجه نمره تحصيلي يا دوره نيم سالآموزي در  اگر دانش ـ66ماده 

ي ارزشـيابي مسـتمر    جـايگزين نمـره   )49 مادههاي موضوع تبصره دو  بي پاياني وي (به استثناي درسي ارزشيا نمره
  شود. معلّم مربوط در برگ ريزنمرات ثبت مي توسطشود و اين نمره  مي

ز امتحانات داخلي بـا شـوراي مركـ    آموز در تشخيص غيبت موجه براساس داليل و مدارك ارائه شده از طرف دانش ـ  67ماده  
ي آموزش و پرورش مربوط و در امتحانات نهايي بـا رئـيس    اداره خاصكميسيون  آموزشي و در امتحانات هماهنگ با

    بود. ي اجرا پس از هماهنگي با مدير مركز آموزشي خواهد حوزه
شـود و   مـي ي آن درس ضـرب   ، تعداد واحدهاي هـر درس در نمـره  نيم سالآموز در هر  دانش معدلبراي محاسبه  ـ  68ماده 

براي آنان نمره (اعـم از   نيم سالآموز در آن  واحدهايي كه دانش كلهاي به دست آمده بر تعداد  مجموع حاصل ضرب
  شود. گيري انجام نمي معدلي تابستاني  شود و براي دوره دريافت داشته است، تقسيم مي )قبولي يا مردودي

شـود. مـدير مركـز آموزشـي بايـد       باشد مشروط شناخته مـي  10از  آموزي كمتر چنانچه معدل دانش نيم سالدر هر ـ تبصره  
مشروط  نيم سالآموزي كه سه  آموز يا ولي او برساند و دانش موضوع مشروط شدن را به صورت كتبي به اطالع دانش

  ندارد. تحصيل به صورت رايگان در مركز آموزش از راه دور را مكانشود حق استفاده از ا
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  شود كه: التحصيل شناخته مي فارغ آموزي دانش ـ 69ماده 
  قبول شده باشد. )واحد درسي 96 حداقله در رشته مربوط (توسطي م يه واحدهاي درسي دورهكلدر  )الف 
  باشد. 10 حداقلوي  كل معدل )ب

ي درس وي در  ي قبولي كسب كرده باشـد و آخـرين نمـره    هاي رشته مربوط نمره آموز از كليه درس چنانچه دانشـ   1 تبصره
التحصـيل   باشـد نيـز فـارغ    10 حداقلكل وي  معدلو بيشتر و  7) دو عنوان درسي (اعم از نهايي و غيرنهايي حداكثر

و همچنـين  باشـد   مـي  12 آن هااي كه نصاب قبولي  ي فني و حرفه هاي شاخه آن دسته از درس شد. شناخته خواهد
  شود. ي كاردانش مشمول اين تبصره نمي و كارورزي شاخه )هاي مهارتي داردهاي مهارت (درساستان

ي كمتر از نصاب قبولي كسب كرده باشد ولـي برابـر    هايي نمره آموز از درس عالوه بر مفاد تبصره يك چنانچه دانش ـ2 تبصره
    التحصيل شناخته خواهد شد. باشد نيز فارغ10حداقلوي  كل معدلمقرّرات از وي پذيرفته شده باشد و 

 تـأمين منظـور    تواند بـه  باشد مي 10وي كمتر از كل معدلرا احراز كند ليكن  )آموز شرط (الف كه دانش صورتي درـ 3 تبصره
دور انتخـاب كنـد و    راه اسـت در مركـز آمـوزش از    12كمتـر از   آن هاي وي در  هايي را كه نمره درس )شرط بند (ب

هـاي   درس از آن هـا هاي انتخابي باشد بايد به جـاي   آموز، مربوط به درس ي دانش ن دهد. چنانچه، كمبود نمرهامتحا
  ها انتخاب كند و امتحان دهد.   ساير رشته

 معدلاند،  هايي كه امتحان نهايي داده التّحصيالن براساس نمرات درس ه براي هر يك از فارغتوسطي م در پايان دوره ـ70ماده 
تعـداد واحـدهاي هـر      كتبي نهايي معدلشود. براي محاسبه  نهايي محاسبه و در مدارك تحصيلي آنان ثبت مي كتبي

هـاي   شود و مجموع حاصل ضرب ي امتحان نهايي آن درس ضرب مي ي پذيرفته شده هاي نهايي در نمره يك از درس
    شود. هاي نهايي تقسيم مي بدست آمده بر تعداد واحدهاي درس

ي  ه، تعـداد واحـدهاي هـر درس در نمـره    توسـط ي م آموز در پايـان دوره  نمرات هر دانش كل معدلي  براي محاسبه ـ71ماده 
هـا   هاي بدست آمـده برمجمـوع واحـدهاي ايـن درس     شود و مجموع حاصل ضرب ي آن درس ضرب مي پذيرفته شده

    نيز لحاظ خواهد شد. ، نمرات و تعداد واحدهاي مربوط به انضباطكل معدلشود. در محاسبه  تقسيم مي
آموز يك يا چند واحد درسي مازاد برحدمجاز واحدهاي رشته مربوط  ي دانش چنانچه واحدهاي درسي گذرانده شدهـ 1 تبصره

ي كـاردانش از وي پذيرفتـه    هـاي انتخـابي، معـاف و اختيـاري شـاخه      هاي مازاد به عنوان جايگزين درس باشد، درس
واحـدنزديكتر   96بـه   مكـان اال واحد و يا حتـي  96آموز  ي دانش واحدهاي پذيرفته شدهشود، به نحوي كه مجموع  مي

آمـوز منظـور    دانش كل معدلي   هاي رشته مربوط، در محاسبه درس ي مازاد بر هاي گذرانده شده باشد و مابقي درس
  شود. نمي

هـاي مهـارتي    ي رشته مربوط داراي گواهينامـه هاي مهارت ي كاردانش عالوه بر گواهينامه آموزان شاخه چنانچه دانشـ 2 تبصره
در مجموعه فهرسـت   آن ها )آموزش مدتدارد و استانشماره  ،ديگري باشند كه مشخّصات (عنوان گواهينامه مهارت 

هاي اختياري و كارورزي با موافقـت مـدير    جهت جايگزيني درس آن هاهاي مهارتي تعريف شده باشد، پذيرش  رشته
    است. مركز آموزشي بالمانع

واحـد   96 حـداقل (ه در رشـته مربـوط   توسـط ي م يه واحدهاي درسي دورهكلآموزي كه موفّق به گذراندن  به دانش ـ72ماده 
 )ديـپلم (ه توسطي م شود با رعايت ساير ضوابط گواهينامه پايان تحصيالت دوره )درسي بدون احتساب نمرات انضباط

    شود. اعطا مي
سنجش و  كلي  ه توسط مؤسسه آموزش از راه دور با هماهنگي ادارهتوسطي م تحصيالت دورهنمونه گواهينامه پايان  ـتبصره  

 ابالغبه مناطق آموزشي كشور  آموزش و پرورش عالي پس از تأييد كميسيون معين شوراي ارزشيابي تحصيلي تهيه و
      شود. مي

هـاي   ي در شاخه )متناظر ردر رشته غي(يا قديم در صورت تمايل به اخذ ديپلم مجدد  دارندگان ديپلم نظام جديد و ـ73ماده 
آموزان اين مركـز   هاي رشته مربوط را  همراه دانش درس  توانند كسري ها مي نظري و يا كاردانش پس از تطبيق درس

يـا رشـته دلخـواه      در شـاخه  نامه ديـپلم  نامه موفق به كسب گواهي انتخاب نموده و امتحان دهند و براساس اين آيين
    .شوند

فاقـد   ،شوند ي متوسطه مي نامه پايان تحصيالت دوره آموزان كه موفق به اخذ گواهي كارنامه و گواهينامه اينگونه دانشـ تبصره  
  معدل خواهد بود.

توانـد حـداقل    مرتبط با رشته تحصيلي خود داشته باشد، مـي  5»هاي خارج از مدرسه آموخته«آموزي  چنانچه دانشـ 74ماده 
ي تابستاني تقاضانامه كتبي خود را به مدير مركـز آموزشـي ارائـه     يا دوره نيم ساليك ماه قبل از شروع امتحانات هر 

    هاي مربوط را امتحان دهد. ي تابستاني، درس يا دوره نيم سالكند تا در صورت موافقت در امتحانات آن 
  باشد. ي امتحان پاياني مي نامه و بر مبناي صفر تا بيست نمره مطابق اين آيين ها شرايط قبولي در اين درسـ 

                                                           
آموزد  كند، مي اعالم مي پرورش آموزش وآموز در خارج از مركز آموزشي به طريقي كه  باشد كه دانش هايي مي اي خارج از مدرسه: آن دسته از آموختهه  تعريف آموخته ـ1

  باشد. هاي برنامه مي و از نظر محتوي مشابه يك يا تعدادي از درس
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عنـوان درس و بـراي    2 نيم سالآموز پذيرفت، براي هر  توان از دانش هايي كه از اين طريق مي ـ حداكثر تعداد درس
ي  يا دوره نيم سالل و حداكثر واحدهاي مجاز در هر باشد كه در محاسبه حداق ي تابستاني يك عنوان درس مي دوره

  شود. منظور مي  نيم سالها در محاسبه معدل آن  شود، ليكن نمرات اين درس تابستاني دخالت داده نمي
  هاي موضوع اين ماده الزامي است. نياز درس در مورد انتخاب درس ـ رعايت پيش

  هاي موضوع اين ماده عبارتند از: ـ درس
  ن انگليسي  زبا )الف
  عربي   )ب
  هنر   )ج
  تربيت بدني   )د

  كارگاه خوداتكايي   )هـ
  مباني كامپيوتر و انفورماتيك   )و

  
  آموزان و ضوابط آن   فصل پنجم ـ شيوه هدايت تحصيلي دانش

ات مكانـ ي وي و بـه تناسـب ا   هاي تحصيلي بر اساس استعداد و عالقه ي / رشته آموز به شاخه هدايت تحصيلي دانش ـ75ماده 
  :شود ي يك هدايت تحصيلي و رعايت ضوابط ذيل انجام مي آموزشي مطابق با نمون برگ شماره

  ي رياضي فيزيك: رشته ـ75ـ1
هاي رياضي و علوم تجربي در سـه پايـه    ي پذيرفته شده خرداد يا شهريور هر يك از درس مجموع سه نمره ـ75ـ1ـ1

  نباشد. 30ز ي راهنمايي تحصيلي، بدون ضريب كمتر ا در دوره
بـا   آزمايشـگاه را  و) 1باشـد و درس فيزيـك (   12ه حـداقل  توسـط ي م در دوره )1ي درس رياضـي (  نمـره  ـ75ـ1ـ2

  گذرانده باشد.) 10ي  موفقيت (كسب حداقل نمره
 96ه بايد حداقل توسطي م دوره اولي  ي راهنمايي و پايه هاي مرتبط با رشته در دوره مجموع نمرات درس ـ75ـ1ـ3

  كمتر نباشد. 12هاي مرتبط با رشته از  درس معدلباشد و يا به عبارت ديگر 
  ي علوم تجربي: رشته ـ75ـ2

هاي رياضي و علوم تجربي، در سـه پايـه    ي پذيرفته شده خرداد يا شهريور هر يك از درس مجموع سه نمره ـ75ـ2ـ1
  نباشد. 30ي راهنمايي تحصيلي، بدون ضريب كمتر از  در دوره

و آزمايشگاه و علوم زيستي و بهداشت را با موفقيـت   )1، شيمي ()1هاي رياضي ( ه درستوسطي م در دوره ـ75ـ2ـ2
  اخذ كرده باشد. 12ي  گذرانده باشد و حداقل در يكي از سه درس مذكور نمره )10ي حداقل  (كسب نمره

 108ه بايد حـداقل  توسطي م دوره اولي راهنمايي و پايه  هاي مرتبط با رشته در دوره مجموع نمرات درس ـ75ـ2ـ3
  كمتر نباشد. 12هاي مرتبط با رشته از  درس معدلباشد يا به عبارت ديگر 

  ي ادبيات و علوم انساني: رشته ـ75ـ3
 هـاي  درس معـدل ارسـي ( هاي ادبيات ف ي پذيرفته شده خرداد يا شهريور، هر يك ازدرس مجموع سه نمره ـ75ـ3ـ1

    نباشد. 30ي راهنمايي تحصيلي، بدون ضريب كمتر از  و عربي در سه پايه در دوره ء فارسي)و انشا ءامال قرائت،
ه توسـط م اولو مطالعـات اجتمـاعي پايـه     )1، عربـي ( )1، زبان فارسي ()1هاي ادبيات فارسي ( در درس ـ75ـ3ـ2

و زبـان فارسـي    )1هـاي ادبيـات فارسـي (    درس معدلي درس ادبيات ( را كسب كرده باشد و نمره 10 حداقلي  نمره
  باشد. 12 حداقل ))1(
 حـداقل ه بايـد  توسـط ي م دوره اولي راهنمايي و سال  هاي مرتبط با رشته در دوره مجموع نمرات درس ـ75ـ3ـ3

  كمتر نباشد. 12 هاي مرتبط با رشته از درس معدلباشد يا به عبارت ديگر  108
  ي علوم و معارف اسالمي: رشته ـ75ـ4

هـاي   درس معـدل فارسـي (  هاي ادبيات درس ي پذيرفته شده خرداد يا شهريور، هر يك از مجموع سه نمره ـ75ـ4ـ1
    نباشد. 30ي راهنمايي تحصيلي، بدون ضريب كمتر از  و عربي در سه پايه در دوره ء فارسي)و انشا ءامال قرائت،

درس ادبيات در نمـون   ي عنوان نمره به آن ها معدل(كه  )1، زبان فارسي ()1هاي ادبيات فارسي ( در درس ـ75ـ4ـ2
در يكـي   حداقلرا كسب كرده باشد و  10 حداقلي  نمره )1و تعليمات ديني و قرآن ( )1عربي ( ،)شود برگ ثبت مي

  رده باشد.اخذ ك 12ي  نمره )1يا تعليمات ديني و قرآن ( )1( از دو درس عربي
 108 حـداقل ه بايد توسطم  ي دوره اولي راهنمايي و پايه  هاي مرتبط با رشته در دوره مجموع نمرات درس ـ75ـ4ـ3

  كمتر نباشد. 12هاي مرتبط با رشته از  درس معدلباشد يا به عبارت ديگر 
  اي: و حرفه فنيي  شاخه ـ75ـ5

هاي رياضي، علوم تجربي و حرفه و فـن   درس ي پذيرفته شده خرداد يا شهريور هر يك از مجموع سه نمره ـ75ـ5ـ1
  نباشد. 30ي راهنمايي بدون ضريب كمتر از  در سه پايه در دوره
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 12 حداقلي  نمره خوداتكاييو از درس كارگاه  10 حداقلي  نمره )1ه از درس رياضي (توسطي م در دوره ـ75ـ5ـ2
در هـدايت تحصـيلي منظـور     ،باشد 12آموز كمتر از  ي درس كارگاه خوداتكايي دانش ده باشد. چنانچه نمرهكسب كر

  شود.   نمي
 حـداقل ه بايـد  توسـط ي م دوره اولي راهنمايي و پايـه   ي در دوره هاي مرتبط با شاخه مجموع نمرات درس ـ75ـ5ـ3

 معـدل باشد يـا بـه عبـارت ديگـر      120 حداقل اييخوداتكباشد و در صورت عدم انتخاب يا حذف درس كارگاه  132
  كمتر نباشد. 12از    هاي مرتبط با شاخه درس

  كاردانش: ي شاخه ـ75ـ 6
حرفه و فن و هنر، در سه پايه در  هاي  ي پذيرفته شده خرداد و يا شهريور هر يك از درس مجموع سه نمره ـ75ـ6ـ1

  نباشد. 30ي راهنمايي بدون ضريب كمتر از  دوره
ي درس  كسب كرده باشد. چنانچـه نمـره   10 حداقلي  نمره خوداتكاييه از درس كارگاه توسطي م در دوره ـ75ـ6ـ2

  شود. باشد در هدايت تحصيلي منظور نمي 10آموز كمتر از  كارگاه خوداتكايي دانش
آمـوز در صـورت    ه دانـش توسـط م اولراهنمايي و پايه   ي هاي مرتبط با شاخه در دوره مجموع نمرات درس ـ75ـ6ـ3

 60 حـداقل  خوداتكـايي و در صورت عدم انتخاب يا حـذف درس كارگـاه    70 حداقل خوداتكاييانتخاب درس كارگاه 
  كمتر نباشد. 10هاي مرتبط با شاخه  از  درس معدلباشد يا به عبارت ديگر 

ي كاردانش عالوه بر احراز شرايط مذكور بايـد   هاي مهارتي در شاخه آموز براي ورود به برخي از رشته دانش ـ75ـ6ـ4
كند،  تعيين مي نظري و مهارتي پرورش را كه معاونت آموزش و )اولهاي سال  ضوابط خاص رشته (در محدوده درس

  كسب كند.
ي راهنمـايي، شـركت    امتحانات جامع دوره يل موجه نظير: شركت درآموزي كه به دال ي راهنمايي دانش نمرات دوره ـ1تبصره 

، تحصـيل در مـدارس   )ه روزانـه توسطي سه ساله م نامه آموزشي دوره هفتاد آئين مادهدر امتحان تعيين پايه (موضوع 
و دوم  اولاي هـ  سوزي و... فاقد نمرات پايه غيرايراني خارج از كشور، و بروز حوادثي از قبيل، سيل، زلزله، جنگ، آتش

  شود:   راهنمايي تحصيلي است به شرح ذيل محاسبه مي سومو 
هـاي مـرتبط    ي راهنمايي موجود نباشـد، نمـرات درس   ي دوره و يا هر دو پايه دوميا  اولي  چنانچه نمرات پايه )الف
برگ  ضوابط در نمون شود و با رعايت ساير هاي مذكور نيز منظور مي پايه هم نامهاي  راهنمايي براي درس سومي  پايه

  گردد. شماره يك هدايت تحصيلي ثبت مي
ي راهنمايي موجود نباشد، نمون بـرگ شـماره يـك هـدايت تحصـيلي براسـاس        دوره سومي  چنانچه نمرات پايه )ب

  شود.    ه با رعايت ساير ضوابط تنظيم ميتوسطم اولي  هاي مرتبط پايه نمرات درس
هر شاخه يا رشـته در عـدد پـنج ضـرب      معدلامتياز در نمون برگ شماره يك هدايت تحصيلي   محاسبه به منظور ـ2تبصره 

  شود. مي
كه ابتـدا در مركـز آموزشـي     آموزي تحصيلي براي دانش نيم سالنمون برگ شماره يك هدايت تحصيلي پس از دو  ـ76ماده 

 توسـط شود و پس از تأييـد و امضـاي آن    تنظيم مي )اي هاي مشاوره نام كرده است (بدون احتساب امتياز بررسي ثبت
  گيرد. آموز قرار مي مشاور و مدير مركز آموزشي، در اختيار دانش ،مسئول ثبت نمرات

ها و يا شـاخه   ها يا رشته شاخه شرايط ورود به هيچ يك از )نيم سالمقرّر (پس از دو  زمانآموزي كه در پايان  دانش ـ77ماده 
اي را كسب كند كـه در محـل سـكونت وي وجـود نـدارد،       يا شرايط شاخه يا رشته ي دلخواه را كسب نكند و و رشته

ي مـوردنظر   تواند به شـاخه  يـا رشـته    مطابق ضوابط ذيل موفّق به احراز شرايط شود، مي هاي بعدنيم سال چنانچه در
  دايت شود و ادامه تحصيل دهد.ه

هاي مـرتبط   از درس يا درس )10ي ( مربوط به نداشتن نمره ي موردنظر چنانچه علّت عدم احراز شرايط شاخه يا رشته ـ77ـ1
و كسـب سـاير شـرايط بـا      10ي  ها و اخذ نمـره  درس تواند پس از گذراندن آن درس يا آموز مي ه باشد، دانشتوسطم

  ي مربوط هدايت شود. صدور نمون برگ مجدد هدايت تحصيلي به شاخه يا رشته
هـاي   از درس يـا درس  12ي   ي مـوردنظر بـه دليـل نداشـتن نمـره      ه يـا رشـته  چنانچه علت عدم احراز شرايط شـاخ  ـ77ـ2

رشـته درس يـا     تواند با نظر مشاور در امتحان تعيـين  آموز مي دانش )ي نظري هاي شاخه اختصاصي باشد (ويژه رشته
  ي موردنظر هدايت شود. هاي مربوط شركت كند و در صورت كسب شرايط به شاخه يا رشته درس

هاي مرتبط  از درس )30عدم كسب حد نصاب ( ،ي موردنظر را به دليل آموز شرايط شاخه يا رشته ورتي كه دانشدر ص ـ77ـ3
ه و يـا  توسـط م اولهـاي مـرتبط پايـه     از درس 12حـداقل   معدلي راهنمايي احراز نكرده باشد به شرط داشتن  دوره

  موردنظر هدايت شود.ي  تواند به شاخه يا رشته كسب آن از طريق امتحان تعيين رشته مي
آموزبـه   ه دانـش توسـط م اولي راهنمـايي و پايـه    هاي مرتبط با شاخه يـا رشـته در دوره   چنانچه مجموع نمرات درس ـ77ـ4

ه توسـط م اولاز درسهاي مرتبط با شاخه يـا رشـته در سـال     12حداقل  معدلحدنصاب مقرّر نرسد به شرط داشتن 
ه توسـط م اولهـاي مـرتبط سـال     درس معدلموردنظر هدايت شود. چنانچه تواند با نظر مشاور به شاخه يا رشته  مي

آورد،  هـايي كـه شـرايط را بـراي وي فـراهم مـي       تواند در امتحان تعيين رشته درس يا درس مي نباشد 12آموز  دانش
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يـا  هاي مرتبط بـا شـاخه    درس معدله و يا توسطم اولي پايه  هاي مرتبط با شاخه يا رشته درس معدلشركت كند و 
را به حداقل  )هتوسطم اولي راهنمايي و پايه  هاي مرتبط با شاخه يا رشته در دوره رسد مجموع نمرات معدلرشته (

  برساند. 12
صورت كسري نمره با نظر مشـاور   شود و در نمي 76ـ4و 76ـ3ي كاردانش مشمول بندهاي  آموز متقاضي شاخه دانش ـ  تبصره

  ي مذكور هدايت شود.   تواند به شاخه مي
هـايي كـه شـرايط را بـراي وي در شـاخه و       درس تواند در امتحان تعيين رشـته درس يـا   آموز در طول دوره مي دانش ـ77ـ5

  ها شركت كند. با امتحانات ساير درس زمانهم ،كند هاي موردنظر فراهم مي رشته
قسـمت مالحظـات نمـون بـرگ      مشـاور در  توسطبايد توضيحات الزم  76ـ4، 76ـ3، 76ـ2جراي بندهاي در صورت ا ـ77ـ6

هـاي مربـوط عنـداللزوم تكميـل      بـرگ  نمون و امضاي وي برسد و به تأييد و ي يك هدايت تحصيلي ثبت شود شماره
  شود.

هـاي غيرحضـوري    ي آن هماننـد امتحانـات درس   ي امتحانات برگزار و نمره نامه امتحان تعيين رشته مطابق با آيين ـ78ماده  
 )آموز (با عنوان تعيين رشته ي تحصيلي و نمون برگ شماره يك هدايت تحصيلي دانش شود و در كارنامه محاسبه مي

ارد و صـرفاً در هـدايت تحصـيلي مـورد اسـتفاده قـرار       آموز ند دانش كل معدلو  نيم سال معدلثبت شده و تأثير در 
آمـوز محسـوب    ي دانـش  هاي تعيين رشته جـزء نصـاب تعـداد واحـدهاي اخـذ شـده       گيرد. تعداد واحدهاي درس مي

  شود. نمي
سـه   ي ي آموزشـي دوره  نامه آيين 75 مادههاي  ي روزانه به استناد تبصره ه دورهتوسطم اولي  آموز پايه چنانچه دانش ـ تبصره

دور منتقل شده باشد، مجـاز اسـت در امتحـان تعيـين رشـته       ه روزانه قبول شده و به مركز آموزش ازراهتوسطساله م
  هاي مذكور نيز شركت كند. درس

هـاي تحصـيلي، مشـاغل مـرتبط،      هاي مختلف اطالعات الزم را در خصـوص رشـته   مشاور بايد بطور مستمر و از راهـ   79ماده 
  .آموز قرار دهد و وي را نسبت به انتخاب رشته مناسب راهنمايي كند ... در اختيار دانشهاي توسعه و  سياست

هـا را در نمـون    ها و رشـته  هاي مرتبط با شاخه است نمرات درس موظفمتصدي امور دفتري يا مسئول ثبت نمرات ـ   80ماده 
آمـوزان و   يت تحصـيلي دانـش  حسن اجراي امـر هـدا   مسئوليتبرگ شماره يك هدايت تحصيلي ثبت و امضاي كند. 

  باشد. برگ شماره يك هدايت تحصيلي به عهده مدير مركز آموزشي مي تأييد نهايي نمون
باشـد و   اي را انتخاب كرده است و در آن شاخه يا رشته مشغول ادامـه تحصـيل مـي    آموزي كه شاخه يا رشته دانش ـ  81ماده 

ي يـك   ابط رشته مورد تقاضا را مطابق با آخرين برگه شمارهمتقاضي تغيير شاخه / رشته است، چنانچه شرايط و ضو
هدايت تحصيلي كسب كرده باشد و يا در طول تحصيل كسب كند، تغيير رشته وي در طول تحصيل با نظر مشـاور و  

  رعايت ساير ضوابط بالمانع است.
هاي رشته  صورتي كه در جدول درس آموز، در هاي گذرانده شده دانش در صورت تغيير شاخه / رشته، نمرات درس ـ  82ماده 

هـاي   هـاي انتخـابي (يـا درس    به عنوان درس مكاناال شود و ساير درس ها حتي جديد موجود باشد از وي پذيرفته مي
  شود. مي منظور )ي كاردانش اختياري شاخه

پـژوهش و   مانزهـاي رشـته جديـد تطبيـق دارد، براسـاس جـدولي كـه سـا         هايي كه از نظر محتوايي بـا درس  درس ـ  تبصره
    شود. رشته جديد پذيرفته مي هاي به جاي درس ،ريزي آموزشي تهيه و اعالم كرده است برنامه

هـا   پـس از تطبيـق درس   ،شـود  هاي قبلي آموزشي به اين نظام منتقل مي آموزي كه از نظام هدايت تحصيلي دانشـ   83ماده 
  شد. ي مربوط انجام خواهد نامه براساس آيين
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به فصل چهارم تعاريف مربوط  

  )آموزان (ضوابط سنجش و پيشرفت تحصيلي دانش
  

ي معين و با همكاري مشترك كاركنـان آموزشـي و اداري مركـز آموزشـي      امتحاناتي است كه طبق برنامه ـ امتحانات داخلي
مربـوط   معلمـان ي  ها و تصحيح اوراق امتحـاني بـر عهـده    شود. در امتحانات داخلي تهيه سوال زيرنظر مدير انجام مي

  باشد. مي
هـاي يكسـان در سراسـر     سؤال             ي معين و ها طبق برنامه امتحاناتي است كه در بعضي از درس ـ  امتحانات هماهنگ

آمـوزش و پـرورش    اداره كـل ي كل سنجش و ارزشـيابي تحصـيلي و يـا     اداره توسط استانكشور و يا در سراسر يك 
س خارج از كشـور/ تهيـه و در محـل مركـز آموزشـي زيرنظـر مـدير انجـام         / دفتر امور آموزش و پرورش مدار استان

  باشد. مربوط مي معلمانشود. در امتحانات هماهنگ تصحيح اوراق امتحاني بر عهده  مي
و  زمـان ي هم بـا برنامـه   )ه است كه به صورت سراسري (كشـوري توسطم سومهايي از سال  امتحانات درس ـ  امتحانات نهايي
آموزش و پرورش  اداره كلشود و زير نظر  سنجش و ارزشيابي تحصيلي تهيه مي كلي  اداره توسط هاي يكسان، سؤال
كه  )ممتحنه هيئتآموزش و پرورش مدارس خارج از كشور/ به وسيله  عوامل اجرايي امتحانات ( كلي  / اداره استان

شود برگزار خواهد شد. در امتحانات نهايي برگزاري  و مناطق معين مي شهرستان هااز طرف ادارات آموزش و پرورش 
  شود. امتحان و تصحيح اوراق به صورت متمركز انجام مي

  شود.  ي تابستاني برگزار مي آموزان درپايان دوره امتحاناتي است كه براي دانش ـ ابستانيـي ت ات دورهـامتحان
  شود: منظور مي معدلراه دورسه نوع  ه آموزش ازتوسطمي  طول دوره در آموز دانش براي هرـ  معدل

 تحصـيلي و  نيم سـال  طول هر آموز در هاي ارائه شده به دانش براساس تعداد واحدهاي درس :نيم سال معدل )الف
  شود. اعالم مي نامه محاسبه و اين آئين 68 مادهمطابق 

ه گذرانـده اسـت و   توسـط ي م آمـوز در طـول دوره   دانشهايي كه  ي پذيرفته شده درس براساس نمره :كل معدل )ب
  شود. نامه محاسبه و اعالم مي اين آئين 71 مادهمطابق با 

 مـاده آموز امتحان نهايي داده است و مطـابق بـا    هايي كه دانش ي پذيرفته شده درس براساس نمره كتبي: معدلج) 
  شود. نامه محاسبه و اعالم مي اين آئين 70

بـه   28/8/87تـاريخ   پرورش آموزش وعالي  شوراي 780در جلسه  87-88نامه از سال تحصيلي اجراي قطعي اين آئين موضوع:
  تصويب رسيد.
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  دانشگاهي آموزش از راه دور ي پيش نامه آموزشي دوره آيين
   26/6/90تاريخ  864ـ  28/12/87تاريخ  849 ـ 28/8/87 تاريخ 780ات جلس

  30/8/91 تاريخ 40518/120 شماره ابالغ 

  
شوراي عالي آموزش  3/5/1391 تاريخ 864 و26/6/1390تاريخ  849 -28/8/1387 تاريخ 780به استناد مصوبات جلسات

  دانشگاهي مدارس آموزش از راه دور به شرح زير مي باشد: ي پيش آموزشي دورهآيين نامه  ، وپرورش
  

  : نام ثبت
درصورت داشتن يكي از شرايط ذيل مـي تواننـد     گواهينامه پايان تحصيالت دوره سه ساله آموزش متوسطه ندگاندار ـ  1ماده

 ادامه تحصيل دهند:         ثبت نام وآموزش از راه دور در دوره پيش دانشگاهي

  .ه باشنداز دست داد را شرايط ادامه تحصيل در دوره پيش دانشگاهي روزانهـ 1
  وجود ندارد: آن هاارائه آموزش هاي پيش دانشگاهي روزانه به شرح زير براي  مكانكه ا 6دانش آموزان الزم التعليم -2

  الف) دسترسي نداشتن به واحدهاي آموزشي.
  ب) دوري راه يا نبود رشته تحصيلي در محل سكونت. 

ارائه خدمات آموزشـي   مكانو پرورش محل مبني بر عدم ا استفاده از بند هاي الف وب ، منوط به تأييد اداره آموزش ـ1تبصره
آموزان مشمول اين بندها از طريق اداره آموزش و پرورش شناسايي و جهـت ثبـت نـام بـه      باشد. دانش و پرورشي مي

  معرفي خواهند شد. مدارس آموزش از راه دور
مدارس آموزش از راه دور ثبـت   هاي مربوط در زينهدانش آموزان الزم التعليم خارج از كشور مي توانند با پرداخت ه ـ2تبصره

  نام وادامه تحصيل دهند.
ج ـ معلـوليت جسمي: مـدارك مـربـوط بـايد به تأييد يكي از واحـدهاي آموزشـي اسـتثنايي يـا مـديريت آمـوزش و پـرورش         

  رسيده باشد. استاناستثنايي 
  ان بـايد توسط كميسيون پزشكي منطقه تأييد شده باشد.العـالج: مـدارك پـزشكي مبتـاليـ بيمـاري خـاص و يـا صعب -د
  كنند). صرفاً شامل دختران الزم التعليمي است كه ازدواج ميتأهل:( -ه 

ـ  و آمـوزش از راه   بزرگساالنمدت استفاده از معافيت تحصيلي براي دانش آموزان دوره پيش دانشگاهي(اعم از روزانه،  تبصره 
    سال خواهد بود. 2دور) با رعايت ساير شرايط جمعا 

  سال تمام وبيشترمي باشد.  20آن هاافرادي كه سن  -3
آموزان پسر موضوع اين بند ارائه مدارك معتبر درخصوص وضيعت نظـام وظيفـه (كـارت پايـان خـدمت،       براي دانش ـ1تبصره

وبعـد از آن باشـد)    نـيم سـال  يبت كه تاريخ اعزام آن حداقل پايـان  كارت معافيت، دفترچه آماده خدمت بدون مهر غ
  الزامي است.

  ندارند.راه دور    در مدارس آموزش از سنوات تحصيل  دانش آموزان غيرمشمول، محدوديت سني و ـ 2تبصره
و بـا در دسـت    مربـوط هـاي   در موعد مقـرر برابـر دسـتورالعمل    موظف انددانشگاهي  در دوره پيشثبت نام  متقاضيان ـ2ماده

  :كنند  مراجعه مدارس آموزش ازراه دورنام و انتخاب واحدهاي درسي به  ثبت براي داشتن مدارك ذيل
دار و تصوير كارت ملي كـه مطابقت آن با اصل به تأييد مسـئول مربـوط رسـيده     ي عكس شنـاسنـامه اولالف) تصـويـر صفحه 

صـالحات در شناسـنامه، تصـوير صـفحه توضـيحات كـه بـا اصـل آن         باشد؛ بديهي است در صورت وجود تغييرات و ا
  مطابقت داشته باشد نيز ضروري است.

  ب) عكس به تعداد موردنياز.
  نامه پايان تحصيالت دوره سه ساله متوسطه. ج) گواهي موقت يا گواهي

  ي سه ساله متوسطه. د) كارنامه دوره
دانشگاهي  الزم است كارنامه دوره پيش ،دانشگاهي تحصيل كرده باشند شدر دوره پي نيم سالآموزاني كه حداقل يك  ـ) دانش ه

   را ارائه دهند.
صـورت وجـود    كليه مدارك الزم را كنتـرل و رسـيدگي كننـد و در    ،آموزان نام دانش در هنگام ثبت موظف اندمديران  ـ3ماده

وانند حداكثر يـك هفتـه پـس از مهلـت     ت نام آنان خودداري كنند. اين قبيل افراد مي هرگونه نقص در مدارك از ثبت
   عدم رسيدگي و اقدام مسئوليتبديهي است  .نام كنند مقرر جهت اصالح يا رفع نقص مدارك خود اقدام و سپس ثبت

  .بود خواهد مديرانآموزان شود؛ متوجه  به موقع كه منجر به تضييع يا ايجاد حق براي دانش

                                                           

�  مقرر براي ثبت نام و ادامه تحصيل در مدارس روزانه را دارا مي باشد.دانش آموز الزم التعليم به فردي اطالق مي شود كه شرط سني  
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آمـوزان را رسـيدگي    ي تحصيلي دانـش  ، پروندهنيم سالپس از شروع هر  ماه يكمدير مدرسه موظف است حداكثر تا  ـ4ماده 
نـام يـا    آموزي بر خالف مقررات، ثبـت  كند و در صورت مشاهده نقص پرونده در صدد رفع نقص برآيد و چنانچه دانش

بعـد از موعـد   هايي قبول اعالم شده باشد، نسبت به تعيين وضعيت استحقاقي وي اقدام كند. ليكن چنانچـه   در درس
آموز مربوط، برابر مقررات جهـت اقـدام بعـدي بـه      ي دانش مذكور موارد نقص پرونده مشاهده شود، الزم است پرونده

  اداره ي آموزش و پرورش ارسال شود.
ي آمـوزش و   ، تكميـل و توسـط نماينـده اداره   نـيم سـال  آموزان بايد حداكثر يك ماه پس از شروع هر  دفتر آمار دانش ـ5ماده

  ورش مربوط برابر مقررات مسدود شود.پر
  باشد. شود مشمول نظام وظيفه شناخته مي سالگي مي 19ماه سالي كه وارد سن   فروردين اولآموز پسر از  دانش ـ6ماده

چنانچه تاريخ اعزام مندرج در دفترچـه وي   ،آموزي كه دفترچه آماده به خدمت (بدون مهر غيبت) گرفته است دانش ـ1تبصره
  نام و ادامه تحصيل دهد. ثبت نيم سالتواند با رعايت ساير شرايط در آن  باشد، مي نيم سالحداقل تا پايان 

 نيم سالاستفاده مي كند، در صورتي كه در حين  يآموز مشمول دوره پيش دانشگاهي كه از معافيت تحصيل دانش ـ2تبصره 
مدارس آموزش از راه  در تواند تحصيلي مي نيم سالبه حداكثر سن مجاز برسد، استثنائاً تا پايان آن  تحصيلي سن او

  ادامه تحصيل دهد. دور
آموز مشمول كه بيش از سه ماه متوالي،ترك تحصيل يا غيبت غيرموجه داشته اسـت مجـاز    نام و تحصيل دانش ثبت ـ3تبصره

  .ني از نظر نظام وظيفه عمومي، ادامه تحصيل وي بالمانع استنيست و صرفاً در صورت رفع ممنوعيت قانو
 عمومي با اسـتفاده از معافيـت تحصـيلي    براي مشموالن قانون نظام وظيفه مدارس آموزش از راه دورسن ثبت نام در  ـ  7ماده

    »مهرماه هر سال خواهد بود. اولمالك سن دانش آموز براي ثبت نام «سال تمام است  20حداكثر
بـاشــد و تغييــرات    يــه وي مـي  اولآموز تاريخ تولد منـدرج در شناسـنامه    مالك رسيدگي به وضع مشموليت دانش ـ1تبصره

يه وي بـه حكـم دادگـاه باطـل شـده      اولآموزي كه شناسنامه  بعـدي مالك عمـل نخـواهـد بـود، ليكـن بـراي دانش
  باشد، شناسنامه جديد مالك قرار خواهد گرفت.

مـي تواننـد بـا رعايـت سـاير شـرايط       ، وارد دوره متوسطه شده باشند 91-92آموزاني كه قبل ازسال تحصيلي نشدا ـ  2تبصره
  .7سالگي از معافيت تحصيلي استفاده كنند 24كماكان تا پايان

 آموزان مشمول نظام وظيفه را بطور انفرادي و براي هر مشـمول فقـط يكبـار    مدير مدرسه بايد مشخصات كليه دانش ـ  8ماده
ي نظام وظيفه محل  ي آموزش و پرورش مربوط به حوزه براي استفاده از معافيت تحصيلي برابر مقررات از طريق اداره

  اعالم كند.  
ـ  ي بــزرگسال برابـر مقـررات     دانشگاهي روزانـه و يـا دوره ي پيش آموزان مشمول كه بدون ترك تحصيل از دوره دانش تبصره 

 آن هـا در صـورتي كـه اشتغـال بـه تحصيـل  ،يابند شگاهي آموزش از راه دور انتقال ميدان نامه به دوره پيش اين آيين
  نيازي به اخذ معافيت تحصيلي مجدد ندارند. ،قبـال به نظام وظيفه عمومي اعالم شده باشد

آمـوز   دانشگاهي آموزش از راه دور موظف است مراتـب تـرك تحصـيل و فراغـت از تحصـيل دانـش       مدير مدرسه پيش ـ  9ماده
  ي نظام وظيفه اعالم كند. ي آموزش و پرورش متبوع به حوزه مشمول را برابر مقررات از طريق اداره

  آموزان اتباع خارجي، مشمول قانون وظيفه عمومي نخواهند بود. دانش ـ 10ماده
  واحد درسي را انتخاب كنند.   12حداكثر نيم سالتوانند در هر  آموزان مي دانش ـ11ماده

واحد درسي حضوري را انتخـاب   8آموز مشمول قانون نظام وظيفه براي استفاده از معافيت تحصيلي بايدحداقل انشدـ 1تبصره
اسـتفاده از   ،واحد درسـي باشـد   8كمتراز  تحصيلي نيم سالنمايد وچنانچه تعداد واحدهاي باقي مانده وي درآخرين 

  معافيت تحصيلي با رعايت ساير شرايط بالمانع خواهد بود.
 ،تحصـيلي   دوم سـال  نيم سـال از  با رعايت ساير شرايط توانند ماه دوره متوسطه و قبل از آن مي التحصيالن دي فارغ ـ2صرهتب 

واحـد   12، ارائه نيم سالثبت نام كنند. در اين  ،شود تهيه و ابالغ مي وپرورش آموزش وزارتبرابر ضوابطي كه توسط 
واحد درسي به صورت غير حضوري بـه دانـش آمـوزان    12اين آيين نامه) و13درسي به صورت حضوري(موضوع ماده

  بود.دوره پيش دانشگاهي مدارس آموزش از راه دور مجاز خواهد 
دوهفته بعد از شروع هـر   دانشگاهي آموزش از راه دور حداكثر تا آموزان در مدارس پيش نام و انتخاب واحد دانش ثبت ـ  12ماده

  مجاز خواهد بود . نيم سال
نامه توسط آموزش  نام وي با صدور معرفي نام نشده باشد، ثبت آموزي كه با عذرموجه درموعد مقرر موفق به ثبت دانشتبصره ـ  

  پذير مي باشد. مكانو پرورش محل ا
  
  

                                                           

�  عمومي وظيفه زمانسا 26/5/91تاريخ23- 1637/2/2به استناد اصالحيه 
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  ين درسي:ها و عناو هاي درسي، طول مدت تحصيل، جدول ويژگيهاي آموزشي، واحد
  شود: هاي زير ارائه مي دانشگاهي با ويژگي ي پيش آموزش از راه دور در دوره ـ13ماده

  ها. ي درس حسب موضوع درسها كالسالف) آموزش با كاهش ساعات حضور در 
شـود   ميي واحدي است و ارزش هر درس با تعداد واحدهاي آن درس سنجيده نيم سالب) آموزش در اين دوره مبتني بر نظام 

  ها ندارد. آموز در هر درس به همان درس محدود است و ارتباطي با ساير درس و قبولي يا عدم قبولي دانش
 18(اجرا و برگـزاري امتحانـات)    نيم سالو مدت هر  نيم سالبرنـامه آمـوزشي در هـر سـال تحصيلي به صورت دو  ـ14ماده 

  هفته خواهد بود.
آمـوزان   هر واحد درسي دانـش        وري (كالسهاي هدايت آموزشي و رفع اشكال) به ازايميزان ساعات آموزش حض ـ15ماده 

  ساعت مي باشد. 6در طول هر نيمسال حداقل 
ـ  آمـوز انتخـاب شـده     هاي حضوري هرنيمسال را كه توسـط دانـش   تواند با نظر مشاور، ساعات آموزش مدير مدرسه مي تبصره 

  اضافه يا كم كند در اين تغيير رعايت سقف كل ساعات الزامي است.با توجه به نياز برخي از دروس  ،است
  باشد: دانشگاهي آموزش از راه دور به شرح ذيل مي هاي دوره پيش رشته ـ16ماده 

  فيزيك الف) رياضي
  ب) علوم تجربي 
  ج) ادبيات و علوم انساني 
   ) هنرد 

واحـد   16هـاي عمـومي و    واحـد درس  8واحد، شـامل   24دانشگاهي در هر رشته  تعداد واحدهاي درسي دوره پيش ـ17ماده 
  باشد. هاي اختصاصي مي درس

دانشـگاهي بـه شـرح زيـر خواهـد بـود. مدرسـه پـيش          هاي دوره پيش هاي هر درس در رشته عنـاوين و تعـداد واحد ـ18ماده
  ارائه دهد: نيم سالهاي مذكور را در هريك از دو  دانشگاهي آموزش از راه دور مي تواند درس
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واحدي - ينيم سالدانشگاهي شيوه  هاي دوره پيش دروس رشتهجدول   

  رشته علوم تجربي    كرشته رياضي فيزي  

تعداد   عنوان درس

  واحد

نوع 

  درس

  نوع درس  تعداد واحد  عنوان درس

  عمومي  2  معارف اسالمي  عمومي  2  معارف اسالمي

  عمومي  2  زبان فارسي  عمومي  2  زبان فارسي

  عمومي  4  زبان خارجه  عمومي  4  زبان خارجه

  تخصصي  3  فيزيك  تخصصي  4  فيزيك

  تخصصي  4  شيمي  تخصصي  4  شيمي

  تخصصي  3  رياضي عمومي  تخصصي  4  حساب ديفرانسيل و انتگرال

  تخصصي  4  زيست شناسي  تخصصي  2  هندسه تحليلي و جبر خطي

  تخصصي  2  علوم زمين  تخصصي  2  رياضيات گسسته

    24  جمع    24  جمع

  

  رشته ادبيات و علوم انساني  رشته  هنر

تعداد   عنوان درس

  واحد

  درسنوع   تعداد واحد  عنوان درس  نوع درس

  عمومي  2  معارف اسالمي  عمومي  2  معارف اسالمي

  عمومي  2  زبان فارسي  عمومي  2  زبان فارسي

  عمومي  4  زبان خارجه  عمومي  4  زبان خارجه

هاي مختلف  آشنايي با رشته

  هنري

  تخصصي  3  ادبيات فارسي  تخصصي  2

  تخصصي  3  عربي  تخصصي  2  هنر و ادب فارسي

  تخصصي  2  تاريخ  تخصصي  4  سيرهنر در تاريخ

  تخصصي  2  جغرافيا  تخصصي  4  كارگاه هنر

  تخصصي  2  علوم اجتماعي  تخصصي  2  انسان، فضا، طراحي

آشنايي با ميراث هنري 

  فرهنگي ايران

  تخصصي  2  فلسفه  تخصصي  2

  تخصصي  2  رياضي پايه  --   --   -- 

    24  جمع    24  جمع
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 انتقال دانش آموزان:

و يـا آمـوزش از راه دور يـك منطقـه بـه       بزرگسـاالن دانشگاهي  از دوره پيش سالنيم آموز در طول هر  انتقال دانش ـ19ماده 
ي آموزش و پرورش مقصـد، حـداكثر تـا     مدارس آموزش از راه دور مناطق ديگر با رعايت ساير شرايط و موافقت اداره

ي تحصيلي دانش آموز  بالمانع است. در اين صورت مدارك و پروند نيم ساليك ماه قبل از شروع امتحانات پاياني هر 
از مدرسه مبدا (با امضاي مدير و مهر مدرسه)، به موقع و قبل از شروع امتحانات پاياني به مدارس آمـوزش از راه دور  

با رعايـت   آموز در محدوده يك منطقه آموزشي با هماهنگي مدارس مبدأ و مقصد مقصد ارسال مي شود. انتقال دانش
  ي تعيين شده بالمانع است.زمان هامقررات در 

ـ  دانشگاهي (آخرين كارنامه) كه به مدرسه آموزش از راه دور منتقـل   آموز دوره پيش هاي قبول شده دانش نمرات درس تبصره 
  شود. ي قبولي از وي پذيرفته مي به عنوان نمره ،شود مي

 ،انـد  نـام كـرده   دانشـگاهي ثبـت   آموزاني را كه با كارنامه دوره پـيش  مدير مدرسه آموزش از راه دور بايد مدارك دانش ـ20ماده 
به صورت مكتوب از محل تحصـيل قبلـي وي درخواسـت كنـد. مـدير       نيم سالحداكثر تا دو هفته پس از شروع هر 

آموز منتقـل شـده را برابـر     مدارك تحصيلي دانش مدرسه آموزشي مبدأ بالفاصله پس از وصول درخواست ، بايد تمام
  مقررات به مدرسه آموزش از راه دور مقصد ارسال كند.

آمـوز حقـي    آموز در موعد مقرر در مدرسه مقصد كامل نشود و به تبع آن براي دانـش  چنانچه مدارك تحصيلي دانش ـ21ماده 
رد به عهده مديران مدارس مبدأ يا مقصد خواهـد  ايجاد و يا حقي از وي تضييع شود، مسئوليت ناشي از آن حسب مو

  بود.
  

  آموزان و فارع التحصيالن: ضوابط سنجش و ارزشيابي پيشرفت تحصيلي دانش
هاي آموزشـي   آموز در جهت نيل به هدف ها و سنجش تغيير رفتار دانش داوري و قضاوت در مورد آموخته  ارزشيابي، ـ22ماده 

ناپـذير فراينـد يـاددهي ـ      شود. ارزشيابي بخش جـدايي  گيري حاصل مي اندازهو پرورشي است كه از طريق سنجش و 
  گيرد. هاي مختلف و متعدد انجام مي يادگيري است و در موقعيت

ي  آموز در هر درس به سه صورت ورودي، تكويني و پاياني و با اهـداف مشـخص شـده    هاي دانش ارزشيابي از آموخته ـ23ماده
  آيد: زير به عمل مي

آموز براي شروع مناسب فرايند يـاددهي   هاي قبلي دانش ها و آمادگي رزشيابي ورودي (آغازين): به منظور آگاهي از تواناييالف) ا
  گيرد. آموز توسط معلمان انجام مي هاي احتمالي دانش ها و كاستي ـ يادگيري و جبران نارسايي

آمـوز، آگـاهي معلمـان از     هاي دانـش  ه نفس، تحكيـم آموختهب) ارزشيـابي تكـويني (مستمـر): بـه منظـور تقـويت اعتمـاد بـ
آموز در فرايند ياددهي ـ يادگيري و پرورشي، روحيه تحقيق، تفكر،   ي عملكرد دانش نقاط قوت و ضعف درسي و نحوه

هبود ي به منظور بها روشآموز و اتخاذ  هاي گروهي، تدارك بازخورد مناسب به معلمان و دانش تالش، ابتكار و فعاليت
  شود. فرايند ياددهي ـ يادگيري انجام مي

هاي آموزشي و پرورشي و احراز شرايط قبولي در  ج) ارزشيابي پاياني (تراكمي): به منظور حصول اطمينان از ميزان تحقق هدف
  گيرد. هر درس انجام مي

هاي گونـاگون   و به شيوه  ـ يادگيري  هاي ياددهي آموز در فعاليت ي مشاركت دانش ارزشيابي تكويني (مستمر) از نحوه ـ24ماده
ي رفتـار،   هاي كتبي، شفاهي، عملي، بررسي تكاليف فـردي و گروهـي، فهرسـت وارسـي مشـاهده      و با تكيه بر آزمون

آمـوز توسـط    ي آن با توجه به ميـزان فعاليـت دانـش    گيرد و نمره ميزان فعاليت، تالش، ابتكار و خالقيت و... انجام مي
  شود. منظور ميمعلم مربوط تعيين و 

  دوم و شهريور ماه مي باشد.   نيم سال، اول نيم سالدر هرسال تحصيلي نوبت هاي ارزشيابي شامل  ـ 25ماده
ـ   نيم سالآموز در هر درس بر اساس نتايج ارزشيابي مستمر و ارزشيابي پايان  پيشرفت تحصيلي دانش نيم سالدر هر  تبصره 

  شود.   تعيين مي
و شـهريور   نيم سـال پاياني هر  صورت ميهمان در امتحانات  به آموزش از راه دور دوره پيش دانشگاهيدانش آموزان  ـ26ماده

تعيين مي شود شركت مي كنند. سواالت امتحـاني از تمـام    از سوي اداره آموزش و پرورشكه  ماه در مدرسه دولتي
طـرح و  دانش آموزان مدرسـه دولتـي    محتوي كتاب درسي و به طور  يكسان براي دانش آموزان آموزش از راه دور و

اوراق امتحاني توسط معلمان مدرسه محل برگزاري امتحانات تصحيح و نمرات جهت اعـالم نتيجـه و    . شود برگزار مي
  شود. صدور كارنامه به مدرسه آموزش از راه دور مربوط تحويل مي

ـ  دو ماده  يك يا ،نيم سال پايان هر مي تواند در استاناداره كل آموزش و پرورش  يا مركز سنجش آموزش و پرورش و تبصره 
اعالم نتيجه اين امتحانات همانند  تصحيح و به صورت هماهنگ برگزار كند.اجرا، با سواالت امتحاني واحد و را درسي

  مي باشد. دولتي توسط مدرسه امتحانات داخلي
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امتحاني واحـد كـه    با برنامه و سواالتبرابر جدول ذيل  دوم و شهريور ماه نيم سال، اول نيم سالامتحانات نهايي در  ـ27ماده
آموزش و  به وسيله و استانمي شود، زيرنظر اداره كل آموزش و پرورش  تهيه رورشپ توسط مركز سنجش آموزش و
  پرورش منطقه برگزار مي شود.

ـ  را بـه   آن هـا سـي كـه بايـد    مدير مدرسه موظف است فهرست مشخصات دانش آموزان واجد شرايط را با قيد مواد در تبصره 
به همراه نمرات ارزشيابي مستمر آن درس ها در نمون برگ هايي كه از سـوي مركـز    ،صورت امتحان نهايي بگذرانند

تنظيم كند و تا يك هفته قبل از شروع امتحانات نهـايي بـه آمـوزش و     ،مي شود      سنجش آموزش و پرورش ابالغ
  .پرورش منطقه برابر مقررات تحويل دهد
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آيد: مي به عمل امتحان نهايي آن ها از  كه دانشگاهي پيش دوره هاي رشته عناوين دروس  

ادبيات و علوم   رياضي فيزيك

  انساني

  هنر  علوم تجربي

  عنوان دروس  عنوان دروس  عنوان دروس  عنوان دروس

  تخصصي  عمومي  تخصصي  عمومي  تخصصي  عمومي  تخصصي  عمومي

  زبان

  فارسي 

زبان   فيزيك

  فارسي

   ادبيات

  فارسي

   زبان

  فارسي

آشنايي با ميراث   زبان فارسي  فيزيك

  فرهنگي ايران

معارف 

  اسالمي

حساب 

ديفرانسيل و 

  انتگرال

معارف 

  اسالمي

معارف   عربي

  اسالمي

زيست 

  شناسي

معارف 

  اسالمي

سير هنر در 

  تاريخ

  
نمره مي باشد كه براساس جدول ذيل محاسبه و منظـور  20نمره ارزشيابي مستمر و پاياني برمبناي  نيم سالدر هر  ـ  28ماده

  مي شود:
 

  

بر مبناي نتيجه امتحان پاياني محاسبه و اعـالم مـي    آن هادروس غير حضوري نمره ارزشيابي مستمر ندارند و نمره ـ   1تبصره
  شود. 

دانش آمـوزان صـرفا بـر مبنـاي           نوبت امتحاني شهريور ماه نمره ارزشيابي مستمر نخواهد داشت و اعالم نتيجه ـ  2تبصره
  نمرات ارزشيابي پاياني صورت مي گيرد.  

  باشد. مي 10نصاب قبولي در هر درس نمره  ـ29ادهم
  باشد. مي 12كارگاه هنر در رشته هنر   نصاب قبولي درس ـ1تبصره
  توانند آن واحد درسي را انتخاب كنند. مجدداً نمي ،آموزاني كه از يك درس نمره قبولي كسب كنند دانش ـ2تبصره
توانند بارعايت ساير شرايط به يكي از طرق زير  مي ،كنند كسب نمي آموزاني كه درهر يك از دروس نمره قبولي دانش ـ30ماده

  ادامه تحصيل دهند:  
  تحصيلي بعد.   نيم سالانتخاب واحد و گذراندن آن درس يا دروس در  –الف 

  شركت در امتحان آن درس يا دروس در نوبت شهريورماه همان سال تحصيلي . - ب
نهايي و اعالم به موقع نتـايج بـه عهـده مـدير مدرسـه دولتـي (برگـزار كننـده          مسئوليت حسن اجراي امتحانات غير ـ31ماده

و مركز سنجش آموزش وپرورش در صورت  استانامتحانات) است و اداره آموزش و پرورش محل و آموزش و پرورش 
ي اوراق، نمره توانند اوراق امتحاني تصحيح شده را مورد بازبيني تخصصي قرار دهند. در صورتي كه در بازبين لزوم مي

آمـوز   آموزي تغيير يابد مالك عمل ،آخرين نمره وي خواهد بود و موضوع بايد كتباً بـه اطـالع مصـحح و دانـش     دانش
  مربوط برسد.

ـ  دوم و  نـيم سـال  ماه و اوراق امتحانات پايان  پس از فروردين اول نيم سالدر صورتي كه بازبيني اوراق امتحانات پايان  تبصره 
گيري به كميسيون معـين   مراتب براي تصميم ،آموز تغيير يابد ي دانش ماه بررسي شود و نمره  از آبانشهريورماه پس 

  شود. عالي آموزش و پرورش ارجاع مي شوراي
و يا شهريور به صورت كتبي توسط مدير مدرسه آمـوزش از راه دور بـه    نيم سالي امتحانات پس از پايان هر  نتيجه ـ  32ماده

  شود. آموز يا نماينده قانوني وي اعالم مي دانش
هاي كتبي(اعم از دروس نهايي و غير نهايي) حداكثر سه روز پس از اعالم  هاي امتحاني درس مهلت اعتراض به نمره ـ  33ماده

  باشد. نتيجه امتحانات مي
مديرمدرسه  آموزش از راه دور موظف است اعتراض دانش آموزان به نمرات دروس غير نهايي خود را جهت بررسـي   ـ1تبصره

به مدرسه دولتي محل برگزاري امتحانات ارسال نمايد. مدير مدرسه محـل برگـزاري امتحانـات بايـد  اوراق امتحـاني      

نمره ارزشيابي 

  مستمر
  نمره درس  نمره ارزشيابي پاياني

  مجموع نمرات ارزشيابي ها با ضريب تقسيم بر پنج  4ضريب   1ضريب 
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ط قرار دهد نمره ورقه تجديـد نظرشـده بـا امضـا     در اختيار مصحح مربو اولي  مربوط را جهت تجديد نظر در مرحله
مرحله دوم اوراق مربوط  مصحح تجديد نظر كننده تعيين مي شود. در صورت اختالف نظر، مدير مدرسه مي تواند در

ي دوم اتفاق نظر حاصـل نشـد    رادر اختيار مصحح مربوط و يكنفر از معلمان همان درس قرار دهد. چنانچه در مرحله
ست. اگر معلم ديگري از همان درس در آن مدرسه نباشـد از معلمـان مـدارس    ا االجرا قطعي و الزمنظر مصحح سوم 

روز پـس از پايـان مهلـت اعتـراض نتيجـه بـه        7ديگر دعوت به عمل مي آيد. در هر صورت بايد حداكثر ظرف مدت 
  اطالع معترضان برسد.

امتحاني معترضان را جهت تجديد نظر در اختيار يك نفـر  در امتحان نهايي رييس حوزه تصحيح موظف است اوراق  ـ  2تبصره
و دوم) قرار دهد و نمره وي مالك عمل خواهد بود در هر  صورت بايـد   اولاز معلمين همان درس (غير از مصححين 

  روز پس از پايان مهلت اعتراض، نتيجه به اطالع معترضان برسد. 7حداكثر ظرف مدت 
  باشد و نمره اعالم شده قطعي است. اهي قابل اعتراض و تجديدنظر نميهاي عملي وشف نمرات درس ـ 3تبصره
نمرات ارزشيابي مستمر بايد دو هفته قبل از شروع امتحانات پاياني توسط معلم مربوط دربـرگ ريـز نمـرات ثبـت و      ـ34ماده

  پس از امضا تحويل دفتر مدرسه شود. 
اياني كه از سـوي مدرسـه محـل برگـزاري امتحـان بـه مدرسـه         مديرمدرسه آموزش از راه دور موظف است نمرات پ ـ35ماده

آموزش از راه دور ارسال شده است را درسيستم رايانه اي ثبت و نسبت به چاپ ريز نمرات كالس اقدام نمايد. نمرات 
مندرج در اين ليست پس از تاييد نمرات ارزشيابي مستمر توسط معلم مربوط و تائيد كليه نمرات مسـتمر و امتحـان   

  پاياني توسط مدير مدرسه آموزش از راه دور مبناي اعالم نتيجه مي باشد.
يك يا چند درس بـه علـت غيبـت غيرموجـه شـركت نكنـد، نمـره         نيم سالآموزي در امتحان پايان  چنانچه دانش ـ  36ماده

ه جـاي نمـره   شود. در چنين مواردي كلمه غايب ب محسوب مي ها صفر او در آن درس يا درس نيم سالامتحان پايان 
مي شود ليكن در محاسبه جمع نمرات و معدل، مجموع نمره مستمر و صفر به عنوان نمـره         درس يا دروس قيد

  شود. درس يا دروس مربوط ثبت مي
شـود. در چنـين    اي منظور نمـي  آموزي در امتحان غير نهايي غيبت موجه داشته باشد براي آن درس نمره اگر دانش ـ  37ماده

  شود.  شود و در جمع نمرات و معدل منظور نمي لمه موجه قيد ميمواردي ك
مـي   ،دوم و يا شهريور ماه با عذر موجـه غايـب باشـد    نيم سال، اول نيم سالي كه در امتحانات غير نهايي آموز دانش ـ1تبصره

نامـه) در   ايـن آيـين   28تواند حداكثر تا دو هفته پس از آخرين امتحان از درس يـا دروس مربـوط( بـا رعايـت مـاده      
  امتحانات غائبين موجه شركت كند. 

دانش آموزان مدارس آموزش از راه دور خارج از كشور مي توانند با اخذ معرفي نامه از مدرسه خود و با معرفي اداره  ـ2تبصره
در امتحانات شهريورماه در مـدارس داخـل كشـور شـركت     اين آيين نامه)  28( با رعايت ماده وپرورش محل آموزش 

كنند. نمرات امتحاني اين قبيل دانش آموزان بايد توسط مديرمدرسه برگزار كننده امتحانات و از طريق اداره آموزش 
  ارسال شود. أو پرورش به مدرسه آموزش از راه دور مبد

آموز در امتحانات غيرنهايي با مدير مدرسه  شخيص غيبت موجه بر اساس داليل و مدارك ارائه شده از طرف دانشت ـ  3تبصره
  آموزش از راه دور و در امتحانات نهايي با رئيس حوزه اجرا پس از هماهنگي با مديرمدرسه آموزش از راه دور است. 

يبت  موجه در امتحان غيرنهايي و يا نهايي در يك يـا چنـد درس   تحصيلي به دليل غ نيم سالآموزي در  اگر دانش ـ  4تبصره 
  نمره مستمر نداشته باشد، نمره ارزشيابي پاياني وي به جاي آن درس يا دروس منظور مي شود.

امتحـان   پـرورش در  هـاي وزارت آمـوزش و   نامـه  شيوه برابر قانون اساسي، در مندرجهاي ديني  آموزان اقليت دانش ـ  38ماده 
 شـود،  مـي  »معـارف اسـالمي  «نمره اين درس جايگزين نمـره درس   كرد و تعليمات ديني خاص خود شركت خواهند

  منعي براي شركت وي نخواهد بود.» معارف اسالمي«به شركت در امتحان  آموز دانش  صورت تمايل ًدر ضمنا
نمره از  8زمون روخواني قرآن شركت نمايند و بايد در آ آموزش از راه دورآموزان دوره پيش دانشگاهي  دانش تمامي ـ39ماده

  درس معارف اسالمي در ارزشيابي مستمر به اين آزمون اختصاص مي يابد.
دانش آموزان اقليت هاي ديني مندرج در قانون اساسي از گذراندن آزمون روخواني قـرآن در دوره پـيش دانشـگاهي     ـ  تبصره

  .معاف مي باشند
در امتحان كتبي، شفاهي و عملي و همچنـين دانـش آمـوزاني كـه قبـل و يـا حـين         مؤثرضو براي دارندگان نقص ع ـ  40ماده

برگزاري امتحانات دچار سانحه شوند مدير مدرسه و يا رييس حوزه اجرا با اطالع اداره آموزش و پـرورش تسـهيالتي   
نظـر جسـمي    متناسب با وضع دانش آموز فراهم مي نمايد و در صورت لزوم از امتحانات بخش عملي دروسـي كـه از  

قادر به انجام آن نمي باشند معاف مي شوند در اين صورت نمره بخش كتبي يا شفاهي مالك عمـل خواهـد بـود. در    
اين حالت صورت جلسه اي با امضاء مدير و دو نفر از معلمين تنظيم مي شود و تسهيالت انجام شده مستند بـه ايـن   

ظات دفتر امتحانات و كارنامه تحصيلي اين قبيل دانش آموزان ماده را توضيح مي دهند و موضوع بايد در ستون مالح
  درج شود.

  چنانچه امتحان نهايي باشد موضوع در صورت جلسه مربوط درج خواهد شد. تبصره ـ
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دانشگاهي براسـاس ليسـت ريزنمـرات كالسـي      نامه موقت پايان دوره پيش دفتر امتحانات، كارنامه تحصيلي و گواهي ـ  41ماده
  شود. ي صادر و با امضاي مدير و مهر مدرسه آموزش از راه دور تأييد ميĤن هاسط سيستم رايمعلمان ، تو

و پرورش منطقـه/ ناحيـه/    دفتر فارغ التحصيالن ،دفتر امتحانات و مجموعه ليست ريز نمرات توسط نماينده آموزش  ـ  42ماده
  شود. تأييد ميدر موعد مقرر بررسي و دفاتر مذكور مسدود و با امضا و مهر  شهرستان

ي نگـه دار ماه در مدرسه محل برگزاري امتحانات  آموز به مدت شش دانش نيم سالاوراق امتحانات داخلي پاياني هر  ـ  43ماده
  و سپس برابر مقررات امحاء مي شود.

ي و ارنگـه د اوراق امتحانات نهايي به مدت يك سال در محلي كه اداره آموزش و پرورش منطقـه تعيـين مـي كنـد      ـ1تبصره
  سپس برابر مقررات امحا، مي شود.

ليست ريز نمرات دست نويس و رايانه اي دبيران، دفاتر امتحانات و فارغ التحصيالن و برگ ريز نمرات قبول شدگان  ـ2تبصره
امتحان نهايي، صحافي و جزء اسناد و مدارك تحصيلي محسوب و به طور دائم در مدرسه و اداره مربوط حسب مـورد  

  مي شود.ي نگه دار
آموز بر اساس رعايت موازين واخالق اسالمي و مقررات مدرسـه آمـوزش از راه    تحصيلي به هر دانش نيم سالدر هر  ـ  44ماده

  شود. ريز نمرات مربوط ثبت مي  دور، نمره انضباط توسط مدير مدرسه تعيين و در برگ 
ـ  واحد درسي منظـور مـي    2محسوب و در معدل كل معادل ميانگين نمرات انضباط دانش آموز به عنوان نمره ساالنه  تبصره 

  .نمي شود  شود ولي در محاسبه جمع واحدهاي درسي در نظر گرفته
آمـوزي كـه كليـه واحـدهاي      شود. دانش آموز ثبت مي ها اعم از قبولي و مردودي در كارنامه دانش نمرات كليه درس ـ  45ماده

  لتحصيل محسوب مي شود.رشته مربوط را با موفقيت گذرانده باشد فارغ ا
ـ   باشـد نيـز    10و بيشـتر و معـدل كـل وي حـداقل      7آموزي در يك عنوان درسـي آخـرين نمـره وي     چنانچه دانش تبصره 

  دانشگاهي شناخته خواهد شد. التحصيل دوره پيش فارغ
انـد معـدل كتبـي نهـايي و      التحصيالن براساس نمرات درس هايي كه امتحان داده در پايان دوره براي هريك از فارغ ـ 46ماده

شود. براي محاسبه معدل كتبي نهـايي، نمـره پذيرفتـه شـده      معدل كل محاسبه و در مدارك تحصيلي آنان ثبت مي
امتحان نهايي درس مربوط در تعداد واحدهاي همان درس ضرب و مجموع حاصل ضربهاي بدست آمده بر تعداد كل 

آموز، تعـداد واحـدهاي هـر درس در نمـره      اسبه معدل كل دانششود. براي مح هاي نهايي تقسيم مي واحدهاي درس
آموز بايد در طول دوره  قبولي آن درس ضرب و مجموع حاصل ضربهاي بدست آمده بر تعداد كل واحدهايي كه دانش

  شود. طي نمايد تقسيم مي
دانشگاهي مطابق با نمونه گـواهي نامـه    نامه پايان تحصيالت دوره پيش دانشگاهي گواهي به فارغ التحصيل دوره پيش ـ  47ماده

  شود. مصوب شوراي عالي آموزش وپرورش با رعايت ساير شرايط و ضوابط اعطاء مي
رسـيد بالمـانع اسـت. اصـل     كننـدگان در برابـر اخـذ     التحصيالن و ترك تحصـيل  تحويل كليه مدارك تحصيلي فارغ ـ  48ماده

دانشگاهي مشموالن نظام وظيفه صرفاً پـس از   ي پيش نامه پايان دوره ي متوسطه و اصل گواهي نامه ديپلم دوره گواهي
  مشخص شدن وضعيت نظام وظيفه آنان تحويل خواهد شد.

  نظارت برحسن امتحانات داخل و خارج كشور برعهده وزارت آموزش و پرورش است. ـ 49ماده
  گردد. نامه رسيدگي به تخلفات امتحاني رفتار مي دانشگاهي برابر آيين با متخلفان درامتحانات دوره پيش ـ50هماد

  ساير موارد:
دانشگاهي آموزش از راه دور از شركت در امتحان تغيير رشته معـاف   نام و ادامه تحصيل در دوره پيش متقاضيان ثبت ـ  51ماده

  خواهند بود.
دانشگاهي در ساير رشته  ي پيش نامه پايان دوره دانشگاهي درصورت تمايل به اخذ گواهي يالن دوره پيشفارغ التحص ـ  52ماده

ثبت نام كنند. در صورت تمايل داوطلب، نمرات قبولي درس  مدارس آموزش از راه دورها (غيرمتناظر) مي توانند در 
  خود را بگذراند.هاي مشترك بين دو رشته از وي پذيرفته مي شود و بايد كسري دروس 

  باشد. استفاده از اين ماده مشمول استفاده از معافيت تحصيلي نمي متقاضي تبصره ـ
 انـد مـي تواننـد    دانش آموزان پيش دانشگاهي سنوات قبل كه موفق به گذراندن تعدادي از دروس اين دوره نشـده  ـ  53ماده 

  با رعايت ساير شرايط و ونت آموزش متوسطه تطبيقدروس گذرانده شده خودرا بر اساس شيوه نامه معا برابر مقررات
  دامه تحصيل دهند.ا

مصـوبه هشتصـد و شصـت و     41ماده و سي و هشت تبصره به استناد عبارت ذيـل مـاده    مشتمل بر پنجاه و سهاين آيين نامه 
/ 28/8 تـاريخ  780و همچنـين مصـوبات جلسـات    3/5/1391چهارمين جلسه شوراي عالي آموزش و پروزش تـاريخ  

  تنظيم شده و جهت اجرا ابالغ مي شود.6/1390/ 26  تاريخ 849و 1387
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