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                              و داوطلبان آزاد داخل كشور بزرگساالنه توسطوره مد نامه آموزشي ينيآ
  )واحدي ـي نيم سالشيوه (

  13/8/1380تاريخ  8/2221/120ـ شماره ابالغ  3/8/1380تاريخ  666جلسه 

  
 : ـ كليات اولفصل 

ندارنـد و   ه روزانه راتوسطتحصيل در دوره سه ساله م كه شرايط آموزاني منظور ادامه تحصيل دانش به بزرگساالنه توسطم  دوره ـ1ماده 
 هـا و  اي و كاردانش و براساس اهداف هر يك از شاخه و حرفه فنيهاي نظري،  شرايط در شاخه همچنين ساير متقاضيان واجد

 .شود اجرا مي بزرگساالندر واحدهاي آموزشي   ذيلد ّمطابق با موا

اي اسـت كـه    و حرفـه  فنـي شـاخه   سـوم پايه  1آموزان صرفاً براي ادامه تحصيل دانش بزرگساالناي دوره  و حرفه فنيشاخه  ـ1  تبصره
آمـوزان الزم اسـت قـبالً در     شرايط تحصيل در دوره روزانه شيوه سالي ـ واحـدي را از دسـت داده باشـند. ايـن قبيـل دانـش       

  .عمليات ميداني رشته مربوط شركت كرده باشند آموزشهاي درسهاي كارگاهي، آزمايشگاهي و
  ائه دروس پايه هاي دوم و سوم شاخه فني و حرفه اي بالمانع است.فني و حرفه اي ايثارگران ار هنرستان هايدر  ـ 2تبصره 
 خاصاي) و يا واحدهاي آموزشي  حرفه و فنيكاردانش ـ  ، به دو صورت مجتمع آموزشي (نظري  بزرگساالنواحدهاي آموزشي  ـ2ماده 

 .گردد ل ميشود) تشكي ه (براساس ضوابطي كه از سوي معاونت آموزشي ابالغ ميتوسطهاي م هر يك از شاخه

دولتي منوط به كسب مجـوز از دفتـر كـاردانش و      كاردانش بزرگساالندارد مهارت در واحدهاي آموزشي استانارائه و آموزش  ـ تبصره
دارد اسـتان آموز بايـد   دارد مهارت در اين قبيل واحدهاي آموزشي دانشاستانباشد و در صورت عدم ارائه  آموزشهاي مهارتي مي

 .كاردانش غيرانتفاعي بگذراند بزرگساالنواحدهاي آموزشي  مراكز آموزش مهارتي خارج از آموزش و پرورش و يامهارت را در 

  
 ها جدولهاي درس عناوين و طول مدت تحصيل، فصل دوم ـ واحدهاي درسي،

 .باشد داراي ويژگيهاي زير مي بزرگساالنه توسطآموزش در دوره م ـ3ماده 

 .شود مي اجراتحصيلي يا دوره تابستاني  نيم سالالف) آموزش درسها در طول 

 .شود واحدهاي آن درس مشخص مي گيري براساس تعداد معدلب) محتوي، ساعات آموزش و ميزان تأثير هر درس در 

  .ساير درسها ندارد باشد و قبولي يا مردودي در هر درس تأثيري بر ج) ارزش هر درس مستقل مي
دوره روزانـه) برابـر ضـوابطي كـه معاونـت       مجـاز در  مـدت آموز در اين دوره (مازاد بـر   هاي تحصيلي دانش د) بخشي از هزينه

  .شود نمايد از وي اخذ مي مي  آموزشي وزارت آموزش و پرورش ابالغ
  باشند.دانش آموزان واحدهاي آموزشي ايثارگران از پرداخت هزينه هاي موضوع اين بند معاف مي  تبصره ـ

هماننـد دوره   بزرگسـاالن ه در واحدهاي آموزشي توسطم  نامه پايان تحصيالت تعداد واحدهاي درسي موردنياز براي اخذ گواهي ـ4ماده 
توانـد   مي نيم سال 12تا  حداكثرآموز پسر مشمول نظام وظيفه با رعايت ساير شرايط  باشد و دانش واحد مي 96روزانه حداقل 

 2ه روزانه از اين ميزان توسطآموز در دوره م ادامه تحصيل دهد و در ازاي هر سال تحصيل دانش ساالنبزرگدر واحد آموزشي 
 .كاسته خواهد شد نيم سال

دو  نيم سالساعات آموزش هفتگي درسها در هر  باشد و درسي دوره روزانه مي مواددرسي در اين دوره مطابق  موادمحتوي و  ـ 5ماده 
 .پيوست ارائه خواهد شد اولواحدي) است كه برابر جد ـبرابر دوره روزانه (شيوه سالي  برابر و در دوره تابستاني چهار

بـه صـورت غيرحضـوري ارائـه      بزرگسـاالن دوره  اي در و حرفه فنيدرسهاي كارگاهي، آزمايشگاهي و عمليات ميداني شاخه  ـ1تبصره 
 .شود مي

مستثني است و به ميزان ساعات تعيين شـده در    دارد مهارت (درسهاي مهارتي) از شمول ماده فوقاستاننش در شاخه كاردا ـ2تبصره 
 .شود هاي مهارتي با رعايت ساير ضوابط ارائه مي درسي رشته موادجدول 

د آموزشـي) از  (بـه تشـخيص مـدير واحـ             گذراندن درس كـارورزي  مكانآموزان شاخه كاردانش درصورت عدم ا دانشـ 3تبصره 
انتخاب واحد آن درس معاف بوده و بايد معادل واحدهاي درس مذكور از ساير عناوين درسهاي اختياري و يا درسـهاي سـاير   

جايگزيني درسهاي مازاد تطبيقـي بـه جـاي درس كـارورزي      . ه، درسهايي را انتخاب نموده و بگذرانندتوسطهاي دوره م رشته
 .مانع استآموزان بال براي اين قبيل دانش

عمليات ميداني شاخه فني و حرفه اي بـه  هاي فني حرفه اي ايثارگران، دروس كارگاهي، آزمايشگاهي و  هنرستانهايهايدر  ـ 4تبصره 
  صورت حضوري ارائه مي شود.

مديران واحدهاي آموزشي ايثارگران مي توانند ساعات آموزش هفتگي برخي از دروس را (برابر جدول پيوسـت) نسـبت بـه     ـ 5تبصره 
  ميزان تعيين شده در جدول دروس،افزايش دهند.

                                                           
 د.نشو اي هنرجو نيز ناميده مي آموزان شاخه فني و حرفه دانش ـ1
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هفتـه   10هفته و يك دوره تابسـتاني بـه مـدت     18يك به مدت  هر نيم سال سال تحصيلي بصورت دو آموزشي در هر  برنامه ـ6ماده 
 .شود اجرا مي

ـ   هفته كامل به تشكيل كالس درس اختصاص داشـته و باقيمانـده هـر    8تابستاني   در دوره پانزده هفته كامل و نيم سال هر در تبصره 
دوره تابسـتاني منظـور    بعـدي يـا   نـيم سـال  تمهيد مقـدمات   اعالم نتايج و دوره تابستاني براي برگزاري امتحانات، و نيم سال

 .شود مي

 .درسي رعايت كند مواد   جدول  نياز درسها را مطابق است در هنگام انتخاب واحد، پيش موظفآموز  دانش ـ7ه ماد

يـه  كلالتّحصيل شود) مجـاز اسـت    تواند فارغ يا دوره تابستاني كه مي نيم ساليا دوره تابستاني ( نيم سالآموز در آخرين  دانش ـ  تبصره
 .نياز انتخاب كرده و بگذراند درسهاي باقيمانده را بدون رعايت پيش

.انتخاب كند تواند درسهايي را كه قبالً نمره قبولي كسب كرده است مجدداً آموز نمي دانش ـ8ماده 
1

 

واحد آن به صورت حضوري باشـد   8كه حداقل  واحد درسي، 17 حداكثرواحد و  8تواند حداقل  مي نيم سالآموز در هر  دانش ـ9ماده 
2واحد درسي را اعم از حضوري و غيرحضوري با رعايت ساير ضوابط انتخاب كند. 8 حداكثرو در دوره تابستاني 

 

واحـد) عـالوه بـر سـقف واحـدهاي       4 حـداكثر ( تواند يك عنوان درسي مي 3يا دوره تابستاني نيم سالآموز در آخرين  دانش ـ1تبصره 
 .درسي انتخاب نمايد

واحد برسد ادامه تحصـيل   8كمتر از  آموز به  دانش  تحصيلي تعداد واحدهاي حضوري باقيمانده نيم سالچنانچه در آخرين  ـ2تبصره 
 .بالمانع است نيم سالوي در آن 

غيرحضـوري   و  حضوري از  اعم واحد 8 از كمتر  تحصيلي به نيم سالآخرين  در آموز واحدهاي باقيمانده دانش چنانچه تعدادـ 3تبصره 
آموزي كه از معافيت تحصيلي اسـتفاده   استفاده از اين تبصره براي دانش. است بالمانع نيم سالآن  در  ادامه تحصيل وي برسد
 .نمايد صرفاً يكبار مجاز است مي

داردهاي اسـتان دوره تابسـتاني آن دسـته از    يـا  نـيم سـال  در شاخه كاردانش براي محاسبه تعداد واحدهاي اخذ شده در هر  ـ4تبصره 
دارد مهـارت مـوردنظر براسـاس    استانانجامد تعداد واحدهاي  تحصيلي به طول مي نيم ساليش از يك مهارت كه آموزش آن ب

نيم دارد مهارت در استانشود و نمره آن  آموز ثبت مي ، تعيين و در برگ انتخاب واحد دانشنيم سالساعات آموزش آن در هر 
 .شد نامه مهارت گرديده ثبت خواهد گواهي يا دوره تابستاني كه آزمون آن انجام يافته و منجر به صدور سال

نمـوده اسـت مشـروط برآنكـه مشخّصـات آن در        آموز شاخه كاردانش رأساً جهت اخذ آن اقدام نامه مهارتي كه دانش گواهي ـ5تبصره 
شود و تعداد واحـدهاي آن در سـقف تعـداد واحـدهاي      درسي رشته مهارتي مربوط تعريف شده باشد پذيرفته مي موادجدول 
  .شود دهد محاسبه نمي نامه مهارتي را به واحد آموزشي ارائه مي يا دوره تابستاني كه گواهي نيم سالمجاز 

مي تواند يك عنوان درسي  يا دوره تابستاني با تأييد شوراي مدرسه نيم سالدانش آموز واحدهاي آموزشي ايثارگران در هر  - 6تبصره 
واحـد) بـيش از سـقف     8يا دورة تابستاني تحصـيل، تـا دو عنـوان درسـي (حـداكثر       نيم سالواحد) و در آخرين  4(حداكثر 

    واحدهاي مجاز انتخاب كند.
يـا   نـيم سـال  و باالتر باشد در  18ايثارگران   قبل دانش آموز واحدهاي آموزشي  نيم سالچنانچه معدل دوره تابستاني يا  ـ 7تبصره 

ــتاني   واحد درسي در دوره   12يا  نيم سالواحد درسي در  25واند حداكثر تا مدرسه مي ت دوره تابستاني بعد با تأييد شوراي تابســــ
  انتخاب كند.

 .شد انضباطي رفتار خواهد  نامه آيين برابر كند تحصيلي غيبت مي نيم سالآموزي كه درطول  دانش باـ  10ماده

كارآموزي به مراكـز   ، كارورزي، آموزي  مهارت        براي آموزي كه حسب مورد اي دانش و حرفه فنيهاي كاردانش و  در شاخه ـ 10ـ 1
 .باشد مي مادهتنظيمي ملزم به رعايت مفاد اين  شود برابر برنامه معرفي مي  آموزشي خارج از واحدهاي

تأييـد  بـه   و تهيـه  معاونـت آموزشـي   توسـط   اي كـه  نامـه  آموز برابر شـيوه  رسيدگي به موارد خاص آموزشي و پرورشي دانش ـ 11ماده 
  .باشد پرورش خواهد رسيد برعهده شوراي مدرسه مي عالي آموزش و كميسيون معين شوراي

 .شود مي  به شرح زير تقسيم آن هاه براساس اهداف و ماهيت توسطهاي دوره م درس ـ 12ماده 

                                                           
نمره قبولي درسي كـه  « 8/6/83 تاريخ 9/5416/120به شماره ابالغي  28/5/83 تاريخ عالي آموزش و پرورش شورايو چهارهمين جلسه كميسيون معين  به استناد مصوبه سيصد ـ1

آموزي كه در امتحان تغيير رشته شركت كرده و شرايط رشته جديد را احراز نموده است قابل پذيرش بوده، ليكن  ي دانشامتحان آن (در رشته قبل) به صورت داخلي برگزار شده برا
  نمره پاياني آن درس در احتساب معدل كتبي قابل اعمال نخواهد بود.

عـالي   شورايكميسيون معين  5/9/82 تاريخ 9/7267/120به شماره ابالغي  3/9/82 تاريخ پرورش عالي آموزش و شوراييكمين جلسه كميسيون معين  و به استناد مصوبه سيصدـ 2
  دارد: مقرر مي پرورش آموزش و

نامه آموزشي دوره متوسطه بزرگساالن و داوطلبان آزاد داخل كشور منوط به ارائه گواهينامه مهارت موضوع تبصـره   آيين 9ماده  5 و 1از مفاد تبصره  زماناستفاده هم ـ
  باشد. مقرر انتخاب واحد نيمسال يا دوره تابستاني مربوط مي زمان ماده فوق در 5
آمـوزي كـه قـبالً اسـتاندارد مهـارت مربـوط را        نامه آموزشي دوره متوسطه بزرگساالن و داوطلبان آزاد داخل كشور براي دانـش  آيين 9ماده  1استفاده از مفاد تبصره  ـ

پذير است كـه آن نيمسـال يـا دوره تابسـتاني بـا       استاندارد مهارت رشته تحصيلي مربوط نشده باشد، در صورتي امكانانتخاب و موفق به كسب نصاب قبولي در آزمون 
 آموز تلقي شود. احتساب واحدهاي استاندارد مهارت و واحدهاي انتخاب شده آخرين نيمسال يا دوره تابستاني دانش

  شود. نمايد آخرين نيمسال يا دورة تابستاني محسوب مي حدهاي درسي خود را انتخاب ميآموز باقيمانده وا نيمسال يا دورة تابستاني كه دانش ـ3



 

� 

 

سياسـي   و  فرهنگـي  اجتمـاعي، اقتصـادي،   بيـنش علمـي،   ارتقـا   بـراي  آن هـا است كه آمـوختن    درسهايي هاي عمومي: درسـ 12ـ1
 ارائـه   يكسـان   محتـواي   با  هتوسطم  هاي شاخه  تمام  در  كه عمومي درسهاي از دسته  آن ه ضرورت دارد.توسطم  دوره آموز دانش

 .شود مشترك ناميده مي  درسهاي شود مي 

مناسبي بـراي ورود بـه بـازار كـار و     عملي يا علمي  پايه آن هاآموز با گذراندن  درسهايي است كه دانش هاي اختصاصي: درسـ 12ـ2
  .كند تر در يك رشته يا گرايش خاص را كسب مي اشتغال يا ادامه تحصيل در سطوح عالي

ي ها مهارت آن هاشاخه كاردانش است كه از طريق   آن دسته از درسهاي اختصاصي دارد مهارت):استانهاي مهارتي: ( درسـ 12ـ3
داردهاي مهارتي مربـوط آمـوزش داده   استاناي موردنياز براي اشتغال به يك كار مفيد به صورت نظري و عملي براساس  حرفه
  .شود مي

پرورش عاليـق و اسـتعدادها و يـا رفـع      آموز به منظور دانش  به تفاوتهاي فردي توجهدرسهايي است كه با هاي انتخابي:  درسـ 12ـ4
آمـوز تأكيـد دارد) برابـر     دانـش  فعاليـت محور (درسـهايي كـه بـر     فعاليتاي از درسهاي  ين مجموعهنيازهاي آموزشي وي از ب

1كند. درسهاي انتخابي مشتمل بر موارد ذيل است: نامه مربوط انتخاب مي شيوه
 

ي زنـدگي  اهـ  مهـارت رشد فضائل اخالقي، تقويـت   درسهايي است كه به منظور تعميق باورهاي ديني، هاي پرورشي: درسـ  12ـ4ـ1
هـاي خـاص و مطـابق بـا     فعاليتآموز به صورت  به استعداد و عالئق دانش توجهفردي و اجتماعي و رشد استعدادهاي هنري، با 

 .شود نامه مربوط ارائه مي شيوه
آموز و كاهش افت تحصيلي، با رعايـت سرفصـل    دانش  درسهايي است كه به منظور جبران ضعف درسي هاي جبراني: درس ـ12ـ4ـ2

   .شود رسهاي مربوط ارائه ميد
آموز و بارعايت سرفصـل درس مربـوط،    هاي دانش آموخته  درسهايي است كه به منظور توسعه و تعميق درسهاي تكميلي: ـ12ـ4ـ3

 .شود ارائه مي

محـيط   ي موردنياز بـراي ورود بـه  ها مهارتاطالعات و   درسهايي است كه به منظور افزايش سطح هاي تكميل مهارت: درس ـ 12ـ5
 .شود آموز شاخه كاردانش ارائه مي كار صرفاً به دانش

ت و    يك از رشته هر درسهايي است كه به تعداد واحدهاي موردنياز هاي اختياري: درسـ 12ـ6 هاي شاخه كاردانش متناسب بـا ماهيـ
آموز شاخه كاردانش ارائه  هدفهاي هر رشته يا گروه و برحسب شرايط و مقتضيات منطقه آموزشي برابر ضوابط مربوط به دانش

 .شود مي

  
 آموز نام دانش فصل سوم ـ مقررات ثبت

  .گيرد آموز انجام مي نام و انتخاب واحد با حضور دانش ثبت  ـ13ماده 
نـام و   آموزشـي حضـور يابـد بايـد امـور ثبـت       نام در واحد تواند جهت ثبت آموزي كه به دليل بيماري يا علل ديگر نمي دانش ـ1تبصره  

  .آموز انجام شود ولي يا فرد ديگري به نمايندگي از دانش توسطانتخاب واحد وي در موعد مقرّر 
 .با رعايت ساير شرايط بالمانع است  آموز غيرمشمول كه ترك تحصيل داشته است نام و تحصيل مجدد دانش ثبت ـ2تبصره 

  .گيرد جنسيت صورت مي  به تفكيك بزرگساالنآموز در واحد آموزشي  دانشنام و تحصيل  ثبت ـ14ماده 
مي توانند نسبت به ثبت نام دانش آمـوزان   استانواحدهاي آموزشي ايثارگران پسرانه با اخذ مجوز اداره كل آموزش و پرورش  ـتبصره  

بــه واحــدهاي   براي گذراندن دروس به صورت حضوري يا غيرحضوري به عنوان دانش آموز ميهمان  را آن هادختر ايثارگر اقدام كنند و 
  عادي دخترانه معرفي كننند. بزرگساالنآموزشي 

  ، دوم و دورهاولهاي نـيم سـال  هفته قبـل از شـروع    دو بزرگساالنآموزان در واحدهاي آموزشي  نام و انتخاب واحد دانش ثبت ـ15ماده 
 .يابد دوره تابستاني ادامه مي يا نيم سالز و تا شروع تابستاني آغا

اند با ارائه مدارك معتبر و تشخيص  تحصيلي يا دوره تابستاني از افرادي كه عذرموجه داشته نيم سالنام پس از شروع هر  ثبت ـ  تبصره
 .بود اداره آموزش و پرورش محل مجاز خواهد خاصكميسيون  توسطنامه  و صدور معرّفي

 .به شرح زيرخواهد بود بزرگساالننام در واحدهاي آموزشي  شرايط سني ثبت ـ16ماده 
 .سال تمام است 16 بزرگساالنحداقل سن تحصيل در واحدهاي آموزشي ـ 1

آمـوزي كـه حـداقل     توان از دانش بصورت موردي مي  در شرايط خاص با مجوز كميسيون خاص اداره آموزش و پرورش محل ـ1تبصره 
 .نام نمود ثبت بزرگساالن ندارد، در واحد آموزشيشرط سني را 

متوسطه بـا هـر    اولدهند و مردودين پايه  دست مي آموزاني كه شرايط تحصيل در واحدهاي آموزشي دوره روزانه را از دانش ـ2تبصره 
  .نام كنند ثبت بزرگساالنتوانند در مدارس  سني مي

ثارگران صرفا چنانچه شرايط تحصـيل در واحـدهاي آموزشـي روزانـه را از دسـت      واحدهاي آموزشي اي اولدانش آموز پايه  ـ 3تبصره 
 بدهد ،مجاز به ثبت نام در واحد آموزشي ايثارگران مي باشد.  

                                                           
 شود. نيز به عنوان درس انتخابي ارائه مي  )1( هنر    ريزي تحصيلي شغلي، آشنايي با مقدمات پژوهش علمي،  درسهاي كارگاه خوداتكايي، برنامه ،عالوه بر درسهاي مذكور  ـ1



 

� 

 

كند با رعايت ساير شرايط و ضوابط در اين واحدهاي  آموز ذكور كه از معافيت تحصيلي استفاده مي سن براي دانش حداكثرـ 2
سـال تمـام    24تحصيلي و يا دوره تابستاني به سن  نيم سالباشد. اين قبيل افراد چنانچه در طول  سال تمام مي 24آموزشي 

  .سن وجود ندارد حداكثرآموزان محدوديت  يا دوره تابستاني را ندارند و براي ساير دانش نيم سالنام در آن  ثبت رسند اجازهب
وظيفه عمومي بـا رعايـت سـاير شـرايط در       دانش آموز ذكور واحدهاي آموزشي ايثارگران مي تواند در حين انجام خدمت  تبصره ـ

مدارس ايثارگران ثبت نام و باقيمانده دروس خود را انتخاب كند، تحويل گواهينامه پايان تحصـيالت متوسـطه بـه وي منـوط بـه ارائـه       
  گواهي پايان خدمت مي باشد.

  م:نا مدارك ثبت
 :آموز به شرح زير است نام دانش مدارك موردنياز براي ثبت ـ17ماده 

وجود تغييرات و اصالحات در شناسـنامه تصـوير    شناسنامه كه با اصل آن مطابقت داشته باشد و در صورت اولتصوير صفحه  الف)
 .دار باشد سيده است عكسسال تمام ر 15آموزي كه به سن  صفحه آخر نيز ضروري است و الزم است شناسنامه دانش

  عكس به تعداد موردنياز ب)
   اولآموز پايه  راهنمايي براي دانش  دوره سومقبولي سال  موقتنامه پايان دوره راهنمايي تحصيلي يا گواهي  گواهي ج)
  برگ ويژه جايگزين آن 1نامه دوره راهنمايي تحصيلي يا نمون توصيه د)
  تحصيلي  ه و نمون برگ شماره يك هدايتتوسطكارنامه سال يا سالهاي قبل دوره م ) ه

  آموز تطبيقي هاي تطبيق براي دانش كارنامه و)

باشـد ارائـه تصـوير مـدارك معتبـر       برخوردار نمي  آموز ذكور كه به سن مشموليت رسيده است و از معافيت تحصيلي براي دانش ز)
كارت پايان خدمت يا معافيت از خدمت نظام وظيفه يا ...) كه بـا اصـل آن مطابقـت داشـته     درخصوص وضعيت نظام وظيفه (

  .باشد، الزامي است
ايثارگر كه قصد ثبـت نـام در واحـدهاي آموزشـي      دانش آموزارائه گواهي ايثارگري از ستاد امور ايثارگران منطقه مربوط، براي  ح )

  ايثارگران را دارد.
واحـد آموزشـي اسـتثنايي مبـدأ يـا       استثنايي كه در مدارس عادي ثبت نام مي كنند ارائـه معرفـي نامـه از   ) براي دانش آموزان ط 

  مبني بر نوع و ميزان معلوليت ضروري است.   استاناستثنايي  آموزش و پرورشمديريت/ اداره 
توانند بدون داشتن مدرك تحصيلي پايـه   مي پرورش شوراي عالي آموزش و% به باال كه برابر مصوبات 70آزادگان و جانبازان  -تبصره 

  دروس سال سوم شركت نمايند، نيازي به ارائه مدرك تحصيلي سنوات قبل را ندارند.  امتحانات    هاي پائين تر در  
پناهنـدگي   نام بايد پروانه اقامت معتبر، دفترچه ثبت  شدگان ديگر كشورها براي اتباع بيگانه و فرزندان آنان، پناهندگان و رانده ـ18ماده 

  .شود را ارائه دهند تعيين مي ذي ربطمراجع  توسطو ساير مداركي كه 
  آموزان مشمول نظام وظيفه شرايط تحصيل دانش

 .شود شود مشمول نظام وظيفه شناخته مي مي  سالگي 19ماه سالي كه در آن سال وارد سن  فروردين اولآموز پسر از  دانش ـ19ماده 

يه وي است و تغييرات بعـدي مـالك عمـل    اولآموز تاريخ تولّد مندرج در شناسنامه  مالك رسيدگي به وضع مشموليت دانش ـ20ماده 
يه وي به حكم دادگاه باطـل شـده باشـد شناسـنامه جديـد مـالك قـرار        اولآموزي كه شناسنامه  نخواهد بود ليكن براي دانش

   .خواهد گرفت

نـيم  عذرموجه غيبت كند و اين غيبت تا پايـان   تحصيلي با نيم سالنام، از ابتدا و يا در طول  ز ثبتآموزي پس ا چنانچه دانش ـ21ماده 
آموز وقفه تحصيلي منظور خواهد شـد. وقفـه    از درسها شركت نكند براي دانش هيچ يكتحصيلي ادامه يابد و در امتحان  سال

 .اليل و مدارك ارائه شده با مدير واحد آموزشي استشود. تشخيص غيبت موجه براساس د تحصيلي ترك تحصيل تلقي نمي

غيرموجه و يا بدون اطّالع قبلي داشـته باشـد بعنـوان      آموز مشمول نظام وظيفه كه سه ماه و بيشتر بطور متوالي غيبت دانش ـ22ماده 
 از  برابـر مقـرّرات   است مراتب تـرك تحصـيل وي را   موظفآموزشي  شود. مدير واحد اخراج مي تحصيل از واحد آموزشي ترك

 .هاي نظام وظيفه محل اعالم كند به حوزه  رورشو پموزشره آطريق ادا

است برابـر مفـاد ايـن     موظفنكند مدير واحد آموزشي   نام آموز واجد شرايط در موعد مقرّر در واحد آموزشي ثبت چنانچه دانشـ 22ـ1
 .آموز را اعالم كند دانش  ترك تحصيل ماده

دارد مهارتي (درسهاي مهـارتي) بـه مراكـز آموزشـي     استان  آموز مشمول نظام وظيفه كه براي گذراندن دانش دانشدر شاخه كارـ 22ـ2
كند درصورتي كه ابتدا با رعايت مقرّرات مربوط در يكي از واحدهاي آموزشي بزرگسـال   خارج از آموزش و پرورش مراجعه مي

احد آموزشي مذكور به يكي از مراكـز آمـوزش مهـارتي خـارج از آمـوزش و      نامه از و نام كرده و با دريافت معرّفي كاردانش ثبت
 .باشد پرورش مراجعه كند از معافيت تحصيلي برخوردار مي

 .شود شركت در امتحانات داوطلب آزاد (متفرقه) از نظر مقرّرات نظام وظيفه عمومي ترك تحصيل تلقّي مي ـ23ماده 

نيست و صرفاً در صورت رفـع ممنوعيـت قـانوني از     ل كه ترك تحصيل داشته است مجازآموز مشمو نام و تحصيل دانش ثبت ـ24ماده 
 .نظر نظام وظيفه عمومي ادامه تحصيل وي بالمانع است

                                                           
  باشد. مي (Form)تان كلمه نمون برگ معادل فارسي كلمه فرم براساس نظر فرهنگس ـ1
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تـا   حداقلتاريخ اعزام مندرج در دفترچه وي   آموزي كه دفترچه آماده به خدمت (بدون مهر غيبت) گرفته است چنانچه دانش ـ  تبصره
نـام كنـد و ادامـه     يا دوره تابسـتاني ثبـت   نيم سالتواند با رعايت ساير شرايط در آن  دوره تابستاني باشد مييا  نيم سالپايان 

 .تحصيل دهد

وظيفه را كـه بـه تحصـيل اشـتغال دارنـد بطـور         آموزان مشمول نظام مدير واحد آموزشي پسرانه بايد مشخّصات كليه دانش ـ25ماده 
ر براي استفاده از معافيت تحصيلي برابر مقرّرات از طريق اداره آموزش و پرورش مربـوط  انفرادي و براي هر مشمول فقط يكبا

  ).شود آموزان داراي نقص عضو و استثنايي نيز مي هاي نظام وظيفه محل اعالم كند (اين موضوع شامل دانش به حوزه
صـورتي كـه    يابـد در  انتقال مي بزرگساالنآموز مشمول كه بدون ترك تحصيل و برابر مقرّرات دوره روزانه به دوره  براي دانش ـ تبصره

 .اشتغال به تحصيل وي قبالً به نظام وظيفه اعالم شده باشد نيازي به اخذ معافيت تحصيلي مجدد نيست

آموزان مشمول خود را برابر مقرّرات از طريق  دانش  ل و فراغت از تحصيلاست مراتب ترك تحصي موظفمدير واحد آموزشي  ـ26ماده 
 .هاي نظام وظيفه اعالم كند اداره آموزش و پرورش متبوع به حوزه

كننـد مشـمول قـانون وظيفـه عمـومي       تحصـيل مـي    آموزان اَتباع بيگانه كه برابر مقرّرات در واحدهاي آموزشي ايراني دانش ـ27ماده 
  .باشند نمي

  نام انتقال و ساير موارد ثبت 

واحـدهاي آموزشـي    از يكـي ديگـر   بـه  بزرگسـاالن آموزشـي   واحد يك تابستاني از يادوره نيم سالطول  آموز در انتقال دانش ـ28ماده 
 دوره يـا  نـيم سـال   شروع امتحانات پاياني هـر  يك ماه قبل از حداكثر تا و مقصد پرورش موافقت اداره آموزش و با بزرگساالن

تابسـتاني    دوره يـا  نـيم سـال  نمرات مربوط به آزمونهاي طول  تحصيلي و  پرونده اين صورت مدارك، در  تابستاني بالمانع است 
 پايـاني بـه واحـد    شـروع امتحانـات   قبـل از  بـه موقـع و   مهـر)،  و مدير (امضاء آموزشي مبدأ واحد پس از تأييد بايد آموز دانش

 بـا  مقصـد  آموزشي مبدأ و هماهنگي دو واحد محدوده يك منطقه آموزشي با آموز در دانشانتقال  ارسال شود. آموزشي مقصد
 .شده بالمانع است  ي تعيينزمان ها رعايت مقررات در

شـود از وي پذيرفتـه    منتقـل مـي   بزرگسـاالن   دوره روزانه كه به واحد آموزشـي  اولآموز قبول شده پايه  كليه درسهاي دانش ـ29ماده 
 .شود مي

اسـت در صـورت انتقـال بـه واحـد آموزشـي         ه نمره قبولي كسـب كـرده  توسطم اولآموز مردود شده پايه  درسهايي كه دانش ـ30ماده
 .شود و يا تحصيل بصورت داوطلب آزاد از وي پذيرفته مي بزرگساالن

دوره روزانه، در صـورتي كـه كليـه     مسوهاي دوم يا  پايه  يا داوطلب آزاد متقاضي ورود به بزرگساالنآموز واحد آموزشي  دانش ـ31ماده 
درسهاي دوره روزانه قبل از آغاز هر سال تحصيلي با موفقيت گذرانـده   اولرا برابر جد دومو  اولهاي  يا پايه اولدرسهاي پايه 

   .تواند به دوره روزانه منتقل شود باشد با رعايت شرط سنّي و ساير ضوابط مي

يه درسهاي پايه تحصيلي مربوط را انتخاب كنند و چنانچه برخـي از  كل موظف اندروزانه اين قبيل افراد پس از انتقال به دوره 
 .شود نده باشند آن درسها از آنان پذيرفته نمياگذر بزرگساالندرسهاي اين پايه را در واحدهاي آموزشي 

تا دو هفته پس از شروع  حداكثركرده است را   نام ثبت موقتآموزي كه با گواهي  يه مدارك دانشكلمدير واحد آموزشي بايد  ـ32ماده 
تحصيل قبلي وي درخواست كند. مدير واحد آموزشـي مبـدأ بالفاصـله      يا دوره تابستاني بصورت مكتوب از محل نيم سالهر 

آموزِ منتقل شده خود را برابـر مقـرّرات بـه واحـد آموزشـي مقصـد        يه مدارك تحصيلي دانشكلپس از وصول درخواست بايد، 
  .سال كندار

آمـوز حقّـي    كامل نشود و به تبع آن براي دانـش  آموز در موعد مقرّر در واحد آموزشي مقصد چنانچه مدارك تحصيلي دانش ـ33ماده 
   .باشد ناشي از آن حسب مورد به عهده مدير واحد آموزشي مبدأ يا مقصد مي مسئوليتايجاد و يا از وي حقّي تضييع شود 

مـورد   خـود را  آمـوزان جديـد   آموزان ازجملـه دانـش   ين فرصت پرونده تحصيلي تمامي دانشاول در شي بايدآموز واحد مدير ـ 34ماده 
تابستاني درصد رفـع    دوره يا نيم سال پس از شروع هر ماه يك تا حداكثردهد و در صورت مشاهده نقص پرونده  رسيدگي قرار
درسهايي قبول اعالم شده  در يا تحصيلي هدايت شده باشد وآموزي برخالف مقررات به يك رشته  چنانچه دانش نقص برآيد و

موعد مذكور موارد نقص پرونـده مشـاهده شـود     از بعد ليكن چنانچه باشد نسبت به تعيين وضعيت استحقاقي وي اقدام كند.
 .شودپرورش متبوع ارسال  مقرّرات جهت اقدام بعدي به اداره آموزش و برابر آموز مربوط، پرونده دانش الزم است

مدير واحد آموزشـي و   توسطتابستاني بايد تكميل و   يا دوره نيم سال از شروع هر پس ماه يك حداكثرآموزان  دفتر آمار دانش ـ35ماده 
 .با نظارت اداره آموزش و پرورش مربوط برابر مقرّرات مسدود شود

آمـوز بـه    محل تحصيل وي ارائه نشود و يـا دانـش    نبزرگساالآموز در واحد آموزشي  چنانچه برخي از واحدهاي درسي دانش ـ36ماده 
آمـوز ميهمـان بـه سـاير واحـدهاي آموزشـي        عنوان دانش تواند به داليل مختلف قادر به انتخاب آن واحدهاي درسي نباشد مي

 .و ابالغ خواهد شد تهيه ذي ربطدفاتر  توسطنامه اجرائي مربوط  معرّفي شود. شيوه بزرگساالن

آموز در درسـهاي مهـارتي و تكميـل مهـارت      دانش  در شاخه كاردانش واحدهاي آموزشي غيرانتفاعي مجاز به ميهمان نمودن ـ تبصره
   .باشند نمي
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  آموزان ارزشيابي پيشرفت تحصيلي دانش فصل چهارم ـ ضوابط سنجش و 

آموز در جهت نيل به هدفهاي آموزشي و پرورشي  دانش ها و سنجش تغيير رفتار ارزشيابي، داوري و قضاوت در مورد آموخته ـ37ماده 
ناپذير فرايند يـاددهي ـ يـادگيري اسـت و در      شود. ارزشيابي بخش جدايي گيري حاصل مي است كه از طريق سنجش و اندازه

 .گيرد هاي مختلف و متعدد انجام مي موقعيت

تكويني و پاياني و با اهـداف مشـخص شـده ذيـل بـه       دي،آموز در هر درس به سه صورت ورو هاي دانش ارزشيابي از آموخته ـ38ماده 
 :آيد عمل مي

 آموز براي شروع مناسب فرايند يـاددهي  دانش  هاي قبلي و آمادگي توانايي هاـ ارزشيابي ورودي (آغازين) به منظور آگاهي از  الف
 .گيرد انجام مي معلمان توسطآموز  هاي احتمالي دانش ها و كاستي ـ يادگيري و جبران نارسائي

از نقاط قـوت و   معلمانآموز، آگاهي  هاي دانش آموخته  ـ تحكيم ـ ارزشيابي تكويني (مستمر) به منظور تقويت اعتماد به نفس ب
ـ يادگيري و پرورش روحيه تحقيـق، تفكّـر، تـالش، ابتكـار و      آموز در فرآيند ياددهي ضعف درسي و نحوه عملكرد دانش

ي مناسب به منظـور بهبـود فراينـد    ها روشآموزان، و اتخاذ  ، دانشمعلمانهاي گروهي، تدارك بازخورد مناسب به فعاليت
 .شود ياددهي ـ يادگيري انجام مي

آموزشـي و پرورشـي و حصـول اطمينـان الزم       ـ ارزشيابي پاياني (تراكمي) به منظور حصول اطمينان از ميزان تحقّق هدفهاي ج
 .گيرد قبولي در هر درس انجام مي براي احراز شرايط

هـاي گونـاگون و    شيوه  ـ يادگيري و به هاي ياددهيفعاليت آموز در ارزشيابي تكويني به صورت مستمر از نحوه مشاركت دانش ـ39ماده 
 ،فعاليـت با تكيه بر آزمونهاي كتبي، شفاهي، عملي، بررسي تكاليف فردي و گروهي، فهرست وارسـي مشـاهده رفتـار، ميـزان     

تحصيلي و دوره تابستاني  نيم سالدرسي در هر مادهها در هر  گيرد و نمره اين ارزشيابي ... انجام مي تالش، ابتكار و خالقيت و
   .شود تعيين و منظور مي

   .شود درسي انجام مي موادمحتواي   تحصيلي يا دوره تابستاني از تمام نيم سالارزشيابي پاياني در پايان هر  ـ40ماده 

.به ساير درسها نـدارد   يك ماده درسي ارتباطي باشد و شرايط قبولي در ارزشيابي از درسها به صورت تك درس و مستقل مي ـ41 ماده

   
دارد (درسـهاي  استانكليه محتواي آن  و عملي از  دارد مهارت در دو بخش نظرياستاندر شاخه كاردانش ارزشيابي پاياني هر  ـ1تبصره 

نامـه   آيد و قبولي در هر دو بخـش آن منجـر بـه صـدور گـواهي      يا با نظارت دستگاه متولّي مربوط به عمل مي توسطمهارتي) 
 .شود مي ذي ربطدستگاه  توسطمربوط   دارد مهارتاستان

ادي دفتـر سـت   توسـط آزمايشگاهي و عمليات ميـداني   نامه نحوه ارزشيابي درسهاي كارگاهي، اي شيوه و حرفه فنيدر شاخه  ـ2تبصره 
 .شود و ابالغ مي تهيهمربوط 

پس از اتمام آمـوزش آن در دو بخـش نظـري و     دارد مهارت (درسهاي مهارتي)استاندر شاخه كاردانش، ارزشيابي پاياني هر  ـ3تبصره 
آيـد. و چنانچـه    يا بـا نظـارت دسـتگاه متـولّي مربـوط بعمـل مـي        توسطدارد يا درس مهارتي استانيه محتواي آن كلعملي از 

داردهاي مهارتي (درسهاي مهارتي) نمره قبولي كسب كند ايـن نمـره تـا    استانآموزي از يكي از بخشهاي نظري يا عملي  شدان
 .اخذ نمره قبولي از بخش ديگر معتبر خواهد بود

ني انجـام  يـا دوره تابسـتا   نـيم سـال  در طول هر  آموز هاي دانشفعاليتارزشيابي درسهاي انتخابي بصورت مستمر از مجموعه  ـ42ماده 
يـا   نيم سالآموز در اين درسها يك هفته قبل از شروع امتحان پايان  شود و ارزشيابي پاياني ندارد و الزم است نمرات دانش مي

 .دوره تابستاني به دفتر واحد آموزشي تحويل شود

بدني و درسهاي انتخـابي از درسـهاي     درسهاي تربيت  به جايتواند  صورت تمايل مي در بزرگساالنآموز واحد آموزشي  دانش ـ1تبصره 
نياز و ساير ضوابط معادل تعداد واحدهاي درس يا درسهاي مربـوط، درسـهايي را انتخـاب كنـد و      ها با رعايت پيش ساير رشته

 .باشد بگذراند. نصاب قبولي و شيوه ارزشيابي از اين درسها همانند ضوابط درسهاي مذكور در رشته مربوط مي

دفاعي معاف بوده و نمره بخش نظري بـه عنـوان     از گذراندن بخش عملي درس آمادگي بزرگساالنوز واحد آموزشي آم دانش ـ2تبصره 
  .نمره اين درس منظور خواهد شد

ارائه دهد، درس آمادگي دفاعي از   چنانچه دانش آموز واحدهاي آموزشي ايثارگران، گواهي گذراندن آموزش نظامي را  ـ 3تبصره 
  دري) پذيرفته مي شود.وي (به صورت ضرب

بـا عنايـت بـه     ذي ربـط واحد آموزشـي   توسط  و دوره تابستاني دوم نيم سال، اول نيم سالبرنامه امتحانات پاياني غيرنهايي  ـ43ماده 
شـود.   تقويم اجرايي تنظيم و امتحانات با همكاري مشترك كاركنان آموزشي و اداري واحد آموزشي و زيرنظر مدير انجـام مـي  

يا دوره تابستاني اعالم شود. طرح سـؤالها   نيم سالواحد آموزشي تنظيم و قبل از شروع هر  توسطبرنامه امتحانات داخلي بايد 
 .باشد مربوط مي معلمانو هماهنگ) برعهده (بجز امتحانات نهايي 

 نيم سـال توانند در امتحانات پايان  / ناحيه مي منطقه / شهرستانو اداره آموزش و پرورش  استانآموزش و پرورش  كلاداره  ـ1تبصره 
 .يا دوره تابستاني، يك يا دو ماده درسي را به صورت هماهنگ برگزار كنند
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با همكاري دسـتگاه   استانآموزش و پرورش  كل  اداره توسطداردهاي مهارت استانمه امتحانات پاياني در شاخه كاردانش برناـ 2تبصره 
نامـه   دارد مهارت براساس موافقـت استاندستگاه متولّي  توسطمتولّي مربوط تنظيم و امتحانات (نهايي يا هماهنگ) با نظارت يا 
 .خواهد شدهمكاري بين وزارت آموزش و پرورش و دستگاه مربوط انجام 

معلّم مربوط زيرنظر مدير واحـد آموزشـي    توسط و دوم و دوره تابستاني بايد اولهاي نيم سالاوراق امتحانات پاياني غيرنهايي  ـ44ماده 
   .در محل  واحد آموزشي تصحيح شود

تصحيح در خارج از محل  واحـد آموزشـي، در اختيـار      خود اوراق امتحاني را جهت مسئوليتتواند با  مدير واحد آموزشي مي ـ1تبصره 
 .قرار دهد معلمان

 واحد مدير تصحيح نكند علتي به هر امتحاني را  درس اوراق انجام امتحان هر روز پس از 5 مدتظرف  چنانچه معلّم مربوط ـ2تبصره 
 جهـت تصـحيح در   امتحـاني را  اوراق به تشـخيص خـود   پرورش متبوع بايد آموزشي ضمن گزارش موضوع به اداره آموزش و

 .شرايط قرار دهد واجد معلمان يكي از اختيار

رشته مربوط تصحيح  معلمانيكي از  توسطمدير   آموزان بنابه تشخيص صورت انتقال معلم، اوراق امتحانات داخلي دانش در ـ3تبصره 
 .شود مي

يـك هفتـه بعـد از انجـام      حـداكثر پاياني  ارزشيابي  نمرات ارزشيابي تكويني دو هفته قبل از شروع امتحانات پاياني و نمرات ـ45ماده 
خـوردگي در بـرگ ريزنمـرات     قلم معلّم مربوط بدون خدشه و توسطيا دوره تابستاني بايد  نيم سالامتحانات هر درس در آن 

 .آموزشي تحويل شود ر واحددفت درج تاريخ به پس از امضاء و ثبت و

   .آموز برسد امتحانات پاياني به اطالع دانش يا دوره تابستاني و قبل از نيم سالنمرات ارزشيابي مستمر بايد در طول هر  ـ تبصره

رت امتحـان  ه (برابر جدول پيوست) به صوتوسطم  سومو دوره تابستاني درسهايي از پايه  دومو  اول نيم سالامتحانات پاياني  ـ46ماده 
شود زير نظر  و طرح مي تهيهسنجش و ارزشيابي تحصيلي  كلاداره  به وسيلهسؤالهاي هماهنگ كه  نهايي با برنامه امتحاني و

/ منطقـه /   شهرستانعوامل اجرايي امتحاني كه از طرف اداره آموزش و پرورش  به وسيلهو  استانآموزش و پرورش  كلاداره 
 .شود شود، برگزار مي ناحيه مربوط معين مي

يا دوره تابستاني تنظـيم   نيم سالقبل از آغاز هر  سنجش و ارزشيابي تحصيلي برنامه امتحانات نهايي و هماهنگ را كلاداره  ـ1تبصره 
 .كند و ابالغ مي

 كـل خارج از كشور ملـزم بـه همكـاري بـا اداره       مدارسآموزش و پرورش  كلو اداره  استان هاادارات كل آموزش و پرورش  ـ2تبصره 
 .باشند سنجش و ارزشيابي تحصيلي مي

پـس ازبرگـزاري امتحـان درس     دو روز حداكثراست  موظفكند  تدريس مي مربوط به امتحانات نهايي را  كه درسهاي معلّميـ 3تبصره 
 هاي تصحيح مراجعه كنـد  به حوزه شود، مي منطقه صادرپرورش  آموزش و  طرف ادارهز ابالغي كه ا برابر تشخيص و با مربوط،

صـورتي   در كنـد.   اقدام  الزحمه حقّ  دريافت درس با  نسبت به تصحيح اوراق امتحاني همان آموزان خود دانش تعداد  به حداقلو
  محـل   پـرورش  آمـوزش و   بـه اداره   تصحيح مربوط  حوزه  سوي رئيس موضوع از نكند  اقدام  تصحيح اوراق  نسبت به  معلّمي  كه

 .شود وي رفتار مقرّرات با برابر گزارش تا

اداره  بـه وسـيله  از سوي رئيس حوزه تصـحيح   يك هفته پس از برگزاري آخرين امتحان بايد حداكثرنمرات امتحانات نهايي  ـ4تبصره 
 .آموز اعالم شود آموزش و پرورش منطقه به واحد آموزشي محل تحصيل دانش

) بـراي دانـش آمـوزان    3)، تعليمات دينـي و قـرآن (  3)، زبان خارجي (3سئوال هاي امتحانات نهايي در مواد درسي عربي ( ـ 5تبصره 
اسـتثنايي و بـا اسـتفاده از     آمـوزش و پـرورش   زمانتحصيلي و بـا مشـاركت و همكـاري سـا     ناشنوا توسط اداره كل سنجش وارزشيابي

بر اساس برنامه ريزي اداره كل سنجش و ارزشيابي تحصـيلي در اختيـار حـوزه    دبيران واجد شرايط به صورت ويژه طراحي و   
  هاي امتحاني آنان قرار خواهد گرفت.

درسي كـه بايـد آن را بصـورت     موادشرايط را با قيد  آموزان واجد است فهرست مشخّصات دانش موظفمدير واحد آموزشي  ـ47ماده 
اي كـه از   يا دوره تابستاني آن درسها در برگهاي نمونـه  نيم سالامتحان نهايي بگذرانند به همراه نمرات ارزشيابي تكويني هر 

نـيم  شود تنظيم كند و تا يك هفته قبل از شروع امتحانـات نهـايي هـر     سنجش و ارزشيابي تحصيلي اعالم مي كلسوي اداره 
 .دوره تابستاني به اداره آموزش و پرورش منطقه تحويل دهدو يا  سال

اسـت فهرسـت    موظـف شـود   مهارت آموزش داده مي دارداستانمدير واحد آموزشي شاخه كاردانش كه در آن واحد آموزشي  ـ1تبصره 
يك مـاه قبـل    حداكثرهاي نمونه تنظيم و  دارد مهارت مطابق برگاستانبا قيد عنوان   آموزان واجد شرايط را  مشخّصات دانش

/ منطقه / ناحيه تحويل دهد. اداره آموزش و پرورش  شهرستاندارد مهارت به اداره آموزش و پرورش استاناز پايان آموزش آن 
آمـوزش   كلبيست روز قبل از پايان آموزش مهارت به اداره  حداكثرنيز بايد درخواستهاي مربوط به انجام آزمونهاي مهارت را 

ده روز قبل از اتمام آموزش مهـارت فهرسـت    حداكثرنيز بايد  استانآموزش و پرورش  كلاداره  ارسال كند و استانو پرورش 
 .دارد مهارت ارسال كنداستانبه دستگاه متولّي   آموزان را مشخصات دانش

افراد واجـد شـرايطي    طتوسآموزشي و درسهاي نهايي،  واحد توسطامتحانات عملي غيركتبي و كارگاهي درسهاي غيرنهايي  ـ2تبصره 
 .شود شوند قبل از برگزاري امتحانات كتبي و در واحد آموزشي برگزار مي كه از سوي اداره آموزش و پرورش انتخاب مي
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هاي مهارتي بـه شـرط آنكـه     نامه اين قبيل گواهي  نامه مهارت ارائه دهد پذيرش آموز گواهي در شاخه كاردانش چنانچه دانش ـ3تبصره 
نامـه، بـه ميـزان واحـدهاي      رشته مهارتي مربوط تعريف شده باشد پس از تأييد مرجع صادركننده گواهي در هاآن مشخّصات 

 .تعيين شده با رعايت ساير ضوابط بالمانع است

   .درس از صفر تا بيست است آموز در هر هاي مستمر دانش نمره هر يك از امتحانات پاياني و ارزشيابي ـ48ماده 

از ثبت به تفكيك بخش نظري و عملي برمبناي   دارد مهارت (درسهاي مهارتي) قبلاستاناردانش، نمرات ارزشيابي در شاخه ك ـ  تبصره
 .شود صفر تا بيست محاسبه مي



 

	 

 

مستمر با ضريب يـك و نمـره ارزشـيابي پايـاني بـا        يا دوره تابستاني از مجموع نمره ارزشيابي نيم سالنمره هر درس در هر  ـ49ماده 
  .آيد بشرح جدول زير بدست مي ضريب چهار

  
 نمره ارزشيابي مستمر نمره ارزشيابي پاياني نمره درس

ها با ضريب تقسيم بر  مجموع نمرات ارزشيابي
 پنج

 1ضريب  4ضريب 

  
بـه  نمره ارزشيابي پاياني (برمبناي صفر تا بيست)   دارد مهارت در شاخه كاردانشاستانبراي درسهاي غيرحضوري و همچنين  ـ1تبصره 

 .شود مي عنوان نمره درس منظور

آموز است و ارزشيابي پايـاني نـدارد برمبنـاي     دانش  يا دوره تابستاني نيم سالضمن  فعاليتنمره درسهايي كه صرفاً ناظر بر  ـ2تبصره 
 .شود معلّم مربوط تعيين مي توسطآموز  دانش فعاليتارزشيابي مستمر از 

يابـد و در بـرگ ريزنمـرات ثبـت و      تغييـر مـي    الذكر عدد اعشاري نمرات به شرح ذيل فوق در محاسبه نمره درس با ضرايب ـ3تبصره 
   :شود محاسبه مي

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

 .آيد آزمون شفاهي بعمل مي  براي سنجش مهارت عملي، آزمون عملي و براي سنجش مهارت گفتاري ـ 50ماده 

سـنجش و ارزشـيابي تحصـيلي)     كـل  آموزشـي (اداره   نظارت بر برگزاري امتحانات داخل و خارج از كشور برعهـده معاونـت   ـ 51ماده 
 .باشد مي

واحـد آموزشـي اسـت و اداره آمـوزش و          به موقع نتـايج برعهـده مـدير    حسن اجراي امتحانات داخلي و اعالم مسئوليت ـ 52ماده 
صورت لزوم  سنجش و ارزشيابي تحصيلي در كلو اداره  استانآموزش و پرورش  كل/ ناحيه، اداره  / منطقه شهرستانپرورش 

آموزي  زبيني اوراق، نمره دانشتوانند اوراق امتحاني تصحيح شده را مورد بررسي و تجديدنظر قرار دهند. در صورتيكه در با مي
   .آموز مربوط برسد كتباً به اطالع معلّم و دانش تغيير يابد، آخرين نمره مالك عمل خواهد بود و موضوع بايد

و دوره  دوم نـيم سـال  اوراق امتحانـات پايـان    مـاه و  پس از فـروردين  اول نيم سالكه بازبيني اوراق امتحانات پايان  صورتي در ـ  تبصره
گيري به كميسيون معين ارجاع  آموزي تغيير يابد مراتب براي تصميم دانش  ماه انجام شود و نمره تابستاني هر سال پس از آبان

  .شود مي
آموز  مدير واحد آموزشي به دانش توسطكتباً   يا دوره تابستاني نيم سالتا دو هفته پس از پايان هر  حداكثرنتيجه امتحانات  ـ 53ماده 

 .شود اعالم مي

روز پـس از   3 حـداكثر غيرنهـايي)   از نهـايي و   يا دوره تابستاني (اعـم  نيم سالمهلت اعتراض به نمرات امتحانات پاياني هر  ـ 54ماده 
اسـت اوراق   موظـف باشد. در امتحانات داخلـي مـدير واحـد آموزشـي      يا دوره تابستاني مي نيم سالاعالم نتيجه امتحانات آن 

امتحاني معترضان را جهت تجديدنظر در اختيار مصحح مربوط و يا به تشخيص خود، در اختيار مصحح مربوط و يكنفر ديگـر  
همان درس قرار دهد. نمره ورقه تجديدنظر شده با امضاء مصحح مربوط و يا مصـحح مربـوط و تجديـدنظر كننـده      معلماناز 

االجرا است. در امتحانـات نهـايي    واجد شرط قطعي و الزم سومالف نظر، راي معلّم صورت اخت شود. در حسب مورد تعيين مي
  همـان درس   معلمـان باشد اوراق امتحاني معترضان را جهت تجديدنظر در اختيار يـك نفـر از    مي موظفرئيس حوزه تصحيح 
روز پـس   5 مـدت   ظرف حداكثرايد هر صورت ب مالك عمل خواهد بود. در و دوم) قرار دهد و نمره وي اول(غير از مصححين 

 .اعتراض، نتيجه به اطالع معترضان برسد از پايان مهلت

درسهاي شفاهي قابـل اعتـراض و تجديـدنظر     دارد مهارت واستاننمرات درسهاي عملي (غيركتبي) و كارگاهي و بخش عملي  ـ  تبصره
 .باشند و نمره اعالم شده قطعي است نمي

شش مـاه در واحـد آموزشـي و اوراق     مدت  به غيرنهايي  و دوره تابستاني درسهاي دومو  اول نيم سالاني اوراق امتحانات پاي ـ 55ماده 
ي و سپس برابـر مقـرّرات   نگه داركند  آموزش و پرورش منطقه تعيين مي يك سال در محلي كه اداره مدتامتحانات نهايي به 

شدگان امتحان نهايي، صـحافي   ، دفتر امتحانات، برگ ريزنمرات قبولمعلماننويس ريزنمرات  شود ولي فهرست دست محو مي
  .شود ي مينگه دارو جزء اسناد و مدارك تحصيلي محسوب وبه طور دائم در واحد آموزشي و اداره مربوط حسب مورد 

مهـارتي) پـس از تأييـد    داردهاي مهـارت (درسـهاي   استان  در شاخه كاردانش فهرست مشخّصات و ريزنمرات ارزشيابي پاياني -1تبصره 
دارد مهارت در هر سال تحصيلي همانند ريزنمرات ساير درسها در دو نسخه صحافي شده كه يـك نسـخه   استاندستگاه متولّي 

   .شود ي مينگه داردر اداره منطقه و يك نسخه در واحد آموزشي به طور دائم 



 

�
 

 

كنـد   اقـدام مـي   آن هـا آموز رأساً نسبت به ارائه  دانش  مهارتي كه هاي نامه در شاخه كاردانش ثبت نمرات آن دسته از گواهي ـ2تبصره 
هاي مذكور بايـد صـحافي و در واحـد     نامه مهارت از دستگاه متولّي مربوط خواهد بود. تأييديه منوط به دريافت تأييديه گواهي

 .ي شودنگه دارآموزشي بطور دائم 

رفتار، اخـالق، رعايـت اصـول بهداشـت و نظافـت       س رعايت موازين اسالمي،آموز براسا تحصيلي به هر دانش نيم سالدر هر  ـ56ماده 
و مربيـان و   معلمانشخصي، وضعيت حضور و غياب، رعايت مقرّرات واحد آموزشي و حفظ اموال آن و گزارش رسيده از سوي 

تعيـين و در بـرگ ريزنمـرات    نمره انضـباط       مدير و معاون يا معاونان واحد آموزشي يك توسطنامه انضباطي  با رعايت آئين
 .شود مربوط ثبت و با امضاء مدير تسليم دفتر واحد آموزشي مي

كـل بـه    معـدل شود همچنين براي محاسـبه   مي معادل يك واحد درسي منظور نيم سالهر  معدلنمره انضباط در احتساب  ـ1تبصره 
 .شود آموز نمرات انضباط وي لحاظ مي هاي تحصيلي دانشنيم سالتعداد 

 .شود واحد درسي در نظر گرفته نمي 96تعداد واحدهاي انضباط در محاسبه  ـ2تبصره 

  .شود در دوره تابستاني نمره انضباط منظور نمي ـ3تبصره 
  انضباط معادل يك واحد درسي منظور   در واحدهاي آموزشي ايثارگران براي دوره تابستاني نيز براي دانش آموز نمره  ـ 4تبصره 

  هاي تحصيلي و دوره هاي تابستاني نيز لحاظ مي شود. نيم سالشود و در محاسبه معدل كل، تعداد واحدهاي انضباط  مي               
به ادارات كـل آمـوزش و پـرورش كشـور ابـالغ       و تهيهمعاونت آموزشي  توسطآموزان  نمونه اسناد و مدارك تحصيلي دانش ـ 57ماده 

   .شود مي

اي كـه از سـوي اداره    نماينده توسطتنظيم شود و  تا پايان آبانماه سال بعد حداكثرامتحانات در هر سال تحصيلي بايد  دفتر ـ 58ماده 
  .شود بررسي و پس از تأييد، مسدود شود آموزش و پرورش تعيين مي

اي شود كه قادر به نوشـتن   و سانحهدچار مشكل   برگزاري امتحانات كتبي پاياني يا قبل از آن زمانآموزي در  چنانچه دانش ـ 59ماده 
تواند از منشي معتمدي كه از طرف مدير واحد آموزشي براي امتحانات غيرنهائي و رئيس حوزه اجرا براي امتحانـات   نباشد مي

 .شود، استفاده كند نهايي تعيين مي

امتحانـات كتبـي، شـفاهي و عملـي، مـدير واحـد        آموز داراي نقص  عضو و يا بيماري مؤثر مانع بر شركت وي در براي دانش ـ 60ماده 
صـورت لـزوم از امتحانـات آن     كنـد. در  تسهيالتي متناسب با نقص عضو و يا بيماري او فراهم مي اجراآموزشي يا رئيس حوزه 

شود و سهم نمره مربوط به اين بخش به سـاير بخشـها    باشد، معاف مي بخش از درس كه از نظر جسمي قادر به انجام آن نمي
 .شود ضافه ميا

بايد امتحان عملي متناسب بـا توانـائي جسـمي      كه درس تربيت بدني را انتخاب كرده است مادهآموز موضوع اين  براي دانش ـ1تبصره 
 .شد و ابالغ خواهد تهيهبدني  و تربيت  معاونت پرورشي توسطنامه مربوط  معلّم مربوط انجام شود. شيوه توسطوي 

عملـي درسـهاي تخصصـي     فعاليـت قادر به انجام  اي و كاردانش كه به دليل نقص عضو و حرفه فنيهاي  خهآموزان شا دانش ـ2تبصره 
   .باشند رشته مربوط نيستند ملزم به تغيير رشته مي

وزارت آموزش و پرورش با سوالهاي امتحاني  خاصهاي  نامه برابر شيوه هاي ديني مذكور در قانون اساسي، آموزان اقلّيت دانش ـ 61ماده 
    .شود مي شود و اين نمره جايگزين نمره (درس ديني و قرآن) اقلّيت ديني مربوط ارزشيابي مي خاص
 .براي شركت وي نخواهد بود يمنع  به شركت درامتحان تعليمات ديني اسالمي تمايل دانش آموزدر صورت ضمناً 

امتحاني و قانون رسيدگي به تخلفات اداري حسب   نامه تخلفات ن در امتحانات داخلي و نهايي برابر آيينبا متخلف يا متخلفا ـ 62ماده 
 .شد مورد رفتار خواهد

 :باشد شرط قبولي در هر درس بشرح ذيل مي ـ 63ماده 

 .نصاب قبولي نباشد الف ـ در درسهايي كه امتحان پاياني داخلي (غير نهايي) دارند نمره درس كمتر از

در امتحان نهايي نمره آن درس در پايان نـيم سـال يـا دوره     7عالوه بر كسب نمره  كه امتحان نهايي دارند هايي ـ در درس  ب
 1.از نصاب قبولي نباشدتابستاني نيز كمتر 

اختصاصـي   علميات ميداني و برخـي از درسـهاي   و در درسهاي كارگاهي، آزمايشگاهي و 10نصاب قبولي در هر درس  نمره  ـ1تبصره 
اي و  و حرفـه  فنـي ريـزي و تـأليف آموزشـهاي     دفتر برنامه توسطاست (عناوين درسهاي اختصاصي  12اي  و حرفه فنيشاخه 

دارد مهـارت در بخـش   اسـتان شود) و در شاخه كاردانش نصاب قبولي در  از سوي معاونت آموزشي اعالم مي  كاردانش تعيين و
  .شود دارد مهارت تعيين مياستاندستگاه متولّي  توسطنظري و عملي 

شوند مـالك، كسـب نصـاب قبـولي در امتحـان       مي  براي درسهايي كه امتحان پاياني نهايي دارند و بصورت غيرحضوري ارائه ـ2تبصره 
 .باشد نهايي مي

يـا غيرنهـايي) غيبـت    چند درس (اعـم از نهـايي    و يا دوره تابستاني يك يا نيم سالآموزي در امتحانات پايان  چنانچه دانش ـ 64ماده 
چنين  شود و در يا دوره تابستاني در آن درس صفر محسوب مي نيم سال غيرموجه داشته باشد نمره ارزشيابي پاياني او در آن
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�� 

 

بـود و   لـه صـفر خواهـد     قيد شده ليكن در محاسبات كلمه غايب به منز  نمره ارزشيابي پاياني به جايمواردي كلمه غايب (غ) 
 .شد لحاظ نمودن نمره مستمر محاسبه خواهد          هاي موردنظر بانمره درس يا درس

ه غايـب باشـد در        درس و يا دوره تابستاني يك يا چند نيم سالآموزي در امتحانات پايان  اگر دانش ـ 65ماده  غيرنهايي بـا عـذر موجـ
آخرين امتحـان از درس يـا درسـهاي     تا دو هفته پس از حداكثرمدير واحد آموزشي مجاز است  ،آموز صورت درخواست دانش

آموز حذف  ضوابط مربوط امتحان بعمل آورد و در غير اينصورت آن درس يا درسها از واحدهاي انتخابي دانش  مربوط با رعايت
 .شود مي

بـه صـورت هماهنـگ     مـاده اين   آموزان مشمول دانش  شود سوال به صورت هماهنگ برگزار مي آن هار درسهايي كه امتحان دـ  65-1
  .بود خواهد

يـا دوره تابسـتاني وي    نـيم سـال    آن  درسهاي آموزي در امتحانات نهايي غيبت موجه داشته باشد آن درس از چنانچه دانش ـ 66ماده 
 .شود و بايد با رعايت ساير شرايط مجدداً آن درس يا درسها را انتخاب كند و بصورت نهايي امتحان دهد حذف مي

نمـره ارزشـيابي مسـتمر نداشـته باشـد نمـره         تحصيلي يا دوره تابستاني به دليل غيبت موجه نيم سالآموزي در  اگر دانش ـ 67ماده 
شـود و ايـن نمـره     ) جايگزين نمره ارزشيابي مستمر مي49  مادهارزشيابي پاياني وي (به استثناي درسهاي موضوع تبصره دو 

 .شود معلّم مربوط در برگ ريزنمرات ثبت مي توسط

در امتحانات داخلـي، بـا شـوراي مدرسـه و در      آموز تشخيص غيبت موجه براساس داليل و مدارك ارائه شده از طرف دانش ـ 68ماده 
اداره آموزش و پـرورش مربـوط و در امتحانـات نهـايي بـا رئـيس حـوزه اجـرا پـس از           خاصكميسيون  امتحانات هماهنگ با

   .بود هماهنگي با مدير واحد آموزشي خواهد

حاصـل  شود و مجموع  نمره آن درس ضرب مي ، تعداد واحدهاي هر درس درنيم سالآموز در هر  دانش معدلبراي محاسبه  ـ 69ماده 
نمـره (اعـم از قبـولي يـا مـردودي)       آن هـا بـراي   نيم سـال آموز در آن  واحدهايي كه دانش كلبدست آمده بر تعداد  ضربهاي

  .شود گيري انجام نمي  معدلبراي دوره تابستاني  و .شود دريافت داشته است تقسيم مي
  درواحدهاي آموزشي ايثارگران براي دورة تابستاني نيز معدل محاسبه مي شود. ـ1تبصره 
يا دوره تابستاني (اعم از متوالي يا متناوب) معدل دانش آموز واحـدهاي آموزشـي ايثـارگران     نيم سالچنانچه حداكثر شش  ـ2تبصره 
با رعايت سـاير شـرايط    ادامه تحصيل در واحدهاي آموزشي ايثارگران نيست و چنين دانش آموزي مي تواند بشود مجاز به  10كمتر از 

  اد ادامه تحصيل دهد.داوطلب آز عادي و يا به صورت بزرگساالندر واحدهاي آموزشي 
 :شود كه التحصيل شناخته مي آموزي فارغ دانش ـ70ماده 

 .درسي) قبول شده باشد واحد 96ه در رشته مربوط (حداقل توسطيه واحدهاي درسي دوره مكلالف) در 

  .باشد 10 حداقلوي  كل معدلب) 
دو عنوان  حداكثرو آخرين نمره درس وي در  آموز از كليه درسهاي رشته مربوط نمره قبولي كسب كرده باشد چنانچه دانش ـ1تبصره 

شد. آن دسته  التحصيل شناخته خواهد باشد نيز فارغ 10 حداقلكل وي  معدلو بيشتر و  7درسي (اعم از نهايي و غيرنهايي) 
داردهاي مهـارت (درسـهاي مهـارتي) و    استانباشد و همچنين  مي 12 آن هابولي اي كه نصاب ق و حرفه فنياز درسهاي شاخه 

   1شود. كارورزي شاخه كاردانش مشمول اين تبصره نمي

قبولي كسب كرده باشـد ولـي برابـر مقـرّرات از       آموز از درسهايي نمره كمتر از نصاب عالوه بر مفاد تبصره يك چنانچه دانش ـ2تبصره 
   .التحصيل شناخته خواهد شد باشد نيز فارغ 10 حداقلوي  كل معدلو وي پذيرفته شده باشد 

شرط بند ب  تأمين به منظورتواند  باشد مي 10وي كمتر از كل معدلآموز شرط الف را احراز كند ليكن  كه دانش صورتي در ـ3تبصره 
بصـورت غيرحضـوري و    بزرگسـاالن در واحدهاي آموزشـي   نيم سالاست يك  12كمتر از  آن هااز درسهايي كه نمره وي در 

آموز، مربوط به درسـهاي   عنوان داوطلب آزاد، درسهايي را انتخاب كند و امتحان دهد چنانچه، كمبود نمره دانش پس از آن به
  .ها انتخاب كند و امتحان دهد از درسهاي ساير رشته آن ها به جايانتخابي باشد بايد 

ماده چنانچه از يكي از دروسي كه   ارگران عالوه بر دروس موضوع تبصره يك اين دانش آموز واحدهاي آموزشي ايث ـ 4تبصره 
  كسب كند نيز فارغ التحصيل شناخته خواهد شد. 10كمتر از   مي باشد نمره  10 آن هانصاب قبولي 

كتبي نهـايي   معدلاند  داده درسهايي كه امتحان نهايي  التّحصيالن براساس نمرات ه براي هر يك از فارغتوسطدر پايان دوره م ـ71ماده 
تعداد واحدهاي هر يك از درسـهاي نهـايي     كتبي نهايي معدلشود براي محاسبه  محاسبه و در مدارك تحصيلي آنان ثبت مي

بدسـت آمـده بـر تعـداد واحـدهاي       حاصـل ضـربهاي  شود و مجمـوع   در نمره پذيرفته شده امتحان نهايي آن درس ضرب مي
   .شود درسهاي نهايي تقسيم مي

                                                           
 عالي آمـوزش و  شورايكميسيون معين « 21/2/82 تاريخ 8/601/120به شماره ابالغي  2/2/82 تاريخ پرورش وعالي آموزش  شورايكميسيون معين 294به استناد مصوبه جلسه  ـ1

شود كليه سوابق و نمرات وي به دوره بزرگساالن انتقال يابد و  سالي واحدي به دوره متوسطه بزرگساالن منتقل مي  متوسطه روزانه كند دانش آموزي كه از دوره  موافقت مي پرورش
( اعـم از دوره روزانـه يـا     10تـا   7نامة آموزشي بزرگساالن حداكثر در دو عنوان درسي آخرين نمره درس وي بين  آيين 70ماده  1التحصيلي برابر مفاد تبصره  فارغ زماننانچه در چ

 »تواند از مفاد تبصره مذكور استفاده كند.مي بزرگساالن) باشد 



 

�� 

 

واحدهاي هـر درس در نمـره پذيرفتـه شـده آن      ه، تعدادتوسطآموز در پايان دوره م نمرات هر دانش كل معدلبراي محاسبه  ـ72ماده 
شـود، در محاسـبه    بدست آمده بر مجموع واحدهاي ايـن درسـها تقسـيم مـي     حاصل ضربهاي  شود و مجموع درس ضرب مي

 .شود باط نيز لحاظ ميكل، نمرات و تعداد واحدهاي مربوط به انض معدل

مجـاز واحـدهاي رشـته مربـوط باشـد       مازاد برحد  آموز يك يا چند واحد درسي چنانچه واحدهاي درسي گذرانده شده دانش ـ1تبصره 
هاي مازاد به عنوان جايگزين درسهاي انتخابي، معاف و اختيـاري شـاخه كـاردانش بـه نحـوي كـه مجمـوع واحـدهاي          درس

شـود و مـابقي درسـهاي     نزديكتـر باشـد از وي پذيرفتـه مـي     واحـد  96به  مكاناال واحد و يا حتي 96آموز  پذيرفته شده دانش
 .شود آموز منظور نمي دانش كل معدلدرسهاي رشته مربوط در محاسبه  گذرانده شده مازاد بر

هـاي مهـارتي ديگـري     نامـه  گـواهي داراي  مربوط  هاي مهارتي رشته نامه آموزان شاخه كاردانش عالوه بر گواهي چنانچه دانش ـ2تبصره 
هـاي   در مجموعـه فهرسـت رشـته    آن هـا آمـوزش)   مدتدارد و استاننامه مهارت ـ شماره   باشند كه مشخّصات (عنوان گواهي
جهت جايگزيني درسهاي اختياري و كارورزي با موافقت مدير واحد آموزشي بالمـانع   آن هامهارتي تعريف شده باشد. پذيرش 

  .است
واحـد درسـي بـدون     96 حداقلرشته مربوط ( ه درتوسطيه واحدهاي درسي دوره مكلآموزي كه موفّق به گذراندن  به دانش ـ73ماده 

   .شود ه (ديپلم) اعطا ميتوسطنامه پايان تحصيالت دوره م ضوابط گواهي ساير  احتساب نمرات انضباط) شود با رعايت

عالي  و پس از تصويب شوراي تهيه  تحصيلي   سنجش و ارزشيابي كله اداره سطتونامه پايان تحصيالت دوره م نمونه گواهي ـ تبصره
.شد آموزش و پرورش ابالغ خواهد

1
 

  
  ضوابط آن آموزان و ـ شيوه هدايت تحصيلي دانش فصل پنجم

آموزشي مطابق  اتمكانوي و به تناسب ا هاي تحصيلي بر اساس استعداد و عالقه آموز به شاخه / رشته هدايت تحصيلي دانش ـ74ماده 
    .شود با نمون برگ شماره يك هدايت تحصيلي و رعايت ضوابط ذيل انجام مي

 :رشته رياضي فيزيكـ 74ـ1

رياضي و علـوم تجربـي در سـه پايـه در دوره راهنمـايي        مجموع سه نمره پذيرفته شده خرداد يا شهريور هر يك از درسهايـ 74ـ1ـ1
  .نباشد 30تحصيلي، بدون ضريب كمتر از 

نمـره   حـداقل ) و آزمايشگاه را با موفقيت (كسب 1فيزيك(  باشد و درس 12 حداقله توسط) در دوره م1نمره درس رياضي (ـ 74ـ1ـ2
 .باشد  ) گذرانده10

باشد و يا به عبارت ديگر  96 حداقله بايد توسطدوره م اول  مجموع نمرات درسهاي مرتبط با رشته در دوره راهنمايي و پايهـ 74ـ1ـ3
 .كمتر نباشد 12مرتبط با رشته از  درسهاي لمعد

  :رشته علوم تجربي ـ74ـ2
رياضي و علوم تجربـي، در سـه پايـه در دوره راهنمـايي       مجموع سه نمره پذيرفته شده خرداد يا شهريور هر يك از درسهايـ 74ـ2ـ1

   .نباشد 30ضريب كمتر از   تحصيلي، بدون

 حـداقل علوم زيستي و بهداشت را با موفقيت (كسب نمره  ) و آزمايشگاه و1)، شيمي (1(ه درسهاي رياضي توسطدر دوره م ـ74ـ2ـ2
 .اخذ كرده باشد 12 حداقلدر يكي از سه درس مذكور نمره  حداقلو  ) گذرانده باشد10

يـا بـه عبـارت    باشـد   108 حـداقل ه بايد توسطدوره م اول  مجموع نمرات درسهاي مرتبط با رشته در دوره راهنمايي و پايهـ 74ـ2ـ3
  .كمتر نباشد 12مرتبط با رشته از   درسهاي معدلديگر 

 :رشته ادبيات و علوم انسانيـ 74ـ3

درسهاي فارسي، دستور، امـالء و   معدلادبيات فارسي (  مجموع سه نمره پذيرفته شده خرداد يا شهريور، هر يك از درسهاي ـ74ـ3ـ1
 .نباشد 30پايه در دوره راهنمايي تحصيلي، بدون ضريب كمتر از  انشاء) و عربي در سه

را كسب  10 حداقله نمره توسطم  اولمطالعات اجتماعي پايه  ) و1)، عربي (1)، زبان فارسي (1در درسهاي ادبيات فارسي (ـ 74ـ3ـ2
 .باشد 12 حداقل ))1) و زبان فارسي (1درسهاي ادبيات فارسي( عدلم( نمره درس ادبيات كرده باشد و

باشـد يـا بـه عبـارت      108 حـداقل ه بايد توسطدوره م اول  مجموع نمرات درسهاي مرتبط با رشته در دوره راهنمايي و پايهـ 74ـ3ـ3
   .كمتر نباشد 12مرتبط با رشته از   درسهاي معدلديگر 

 :رشته علوم و معارف اسالميـ 74ـ4

درسهاي فارسي، دستور، امالء و  معدلادبيات فارسي (  مجموع سه نمره پذيرفته شده خرداد يا شهريور، هر يك از درسهاي ـ74ـ4ـ1 
 .نباشد 30پايه در دوره راهنمايي تحصيلي، بدون ضريب كمتر از   انشاء) و عربي در سه

                                                           
التحصيالن  ابالغ شده است براي فارغ 5/2/85 تاريخ 8/4295/120كه طي شماره  23/1/85 تاريخعالي آموزش و پرورش  عين شورايكميسيون م 373به استناد مصوبه جلسه  ـ1

استفاده  2/2/82 تاريخكميسيون معين  294دوره متوسطه بزرگساالن و داوطلبان آزاد داخل كشور از نمونه گواهينامه پايان تحصيالت دوره متوسطه سالي واحدي مصوب جلسه 
  شود.



 

�� 

 

شود)،  عنوان نمره درس ادبيات در نمون برگ ثبت مي  به آن ها معدل) (كه 1)، زبان فارسي (1در درسهاي ادبيات فارسي (ـ 74ـ4ـ2
) يا تعليمات 1( درس عربي در يكي از دو حداقلرا كسب كرده باشد و  10 حداقل) نمره 1(ديني و قرآن  ) و تعليمات1عربي (

 .باشد  اخذ كرده 12 حداقل) نمره 1ديني و قرآن (

باشـد يـا بـه عبـارت      108 حـداقل ه بايد توسطدوره م اول  رشته در دوره راهنمايي و پايهمجموع نمرات درسهاي مرتبط با ـ 74ـ4ـ3
  .كمتر نباشد 12مرتبط با رشته از   درسهاي معدلديگر 

 :اي و حرفه فنيشاخه ـ 74ـ5

سـه پايـه در دوره   رياضي، علوم تجربي و حرفه و فنّ در   مجموع سه نمره پذيرفته شده خرداد يا شهريور هر يك از درسهاي ـ74ـ5ـ1
  .نباشد 30راهنمايي بدون ضريب كمتر از 

كسـب كـرده باشـد.     12 حـداقل نمـره   خوداتكـايي كارگاه  و از درس 10 حداقل) نمره 1ه از درس رياضي (توسطدر دوره مـ 74ـ5ـ2
 .شود نمي باشد در هدايت تحصيلي منظور 12آموز كمتر از  كارگاه خوداتكائي دانش چنانچه نمره درس

باشـد و در صـورت    132 حـداقل ه بايـد  توسطدوره م اول  مجموع نمرات درسهاي مرتبط با شاخه در دوره راهنمايي و پايهـ 74ـ5ـ3
 12درسـهاي مـرتبط بـا شـاخه از       معـدل باشد. يا به عبارت ديگر  120 حداقل خوداتكاييدرس كارگاه   عدم انتخاب يا حذف

    .كمتر نباشد
 :شاخه كار دانشـ 74ـ6

درسهاي حرفه و فـن و هنـر، در سـه پايـه در دوره راهنمـايي       مجموع سه نمره پذيرفته شده خرداد و يا شهريور هر يك ازـ 74ـ6ـ1 
   .نباشد 30بدون ضريب كمتراز 

كسـب كـرده باشـد. چنانچـه نمـره درس كارگـاه خوداتكـائي        10 حداقلنمره  خوداتكاييه از درس كارگاه توسطدر دوره مـ 74ـ6ـ2
   .شود باشد در هدايت تحصيلي منظور نمي 10آموز كمتر از دانش

آموز در صـورت انتخـاب درس كارگـاه     ه دانشتوسطم اول  مجموع نمرات درسهاي مرتبط با شاخه در دوره راهنمايي و پايهـ 74ـ6ـ3
 معـدل باشد يـا بـه عبـارت ديگـر      60حداقل خوداتكاييتخاب يا حذف درس كارگاه و در صورت عدم ان 70 حداقل خوداتكايي

 .كمتر نباشد 10درسهاي مرتبط با شاخه از 

 خـاص الذكر بايـد ضـوابط    شرايط فوق كاردانش عالوه بر احراز  هاي مهارتي در شاخه آموز براي ورود به برخي از رشته دانشـ 74ـ6ـ4
 .كند كسب كند را كه معاونت آموزشي تعيين مي )اولمحدوده درسهاي سال  رشته (در

در امتحانات جامع دوره راهنمـايي، شـركت در امتحـان      آموزي كه به داليل موجه نظير: شركت نمرات دوره راهنمايي دانش ـ1تبصره 
غيرايرانـي خـارج از   ه روزانـه)، تحصـيل در مـدارس    توسـط نامه آموزشي دوره سه ساله م هفتاد آئين مادهتعيين پايه (موضوع 

راهنمايي تحصـيلي   سومو دوم و  اولهاي  ... فاقد نمرات پايه سوزي و كشور، و بروز حوادثي از قبيل، سيل، زلزله، جنگ، آتش
 .شود است به شرح ذيل محاسبه مي

راهنمـايي   سـوم پايه  درسهاي مرتبط نمرات و يا هر دو پايه دوره راهنمايي موجود نباشد دوميا  اولـ چنانچه نمرات پايه  الف
تحصـيلي    و با رعايت ساير ضوابط در نمون برگ شماره يـك هـدايت    شود نيز منظور مي هاي مذكور پايه هم نامبراي درسهاي 

 .گردد ثبت مي

هدايت تحصيلي براسـاس نمـرات درسـهاي      دوره راهنمايي موجود نباشد نمون برگ شماره يك سومـ چنانچه نمرات پايه  ب
 .شود ساير ضوابط تنظيم مي  ه با رعايتتوسطم اولمرتبط پايه 

 .شود شاخه يا رشته در عدد پنج ضرب مي هر معدلامتياز در نمون برگ شماره يك هدايت تحصيلي   محاسبه به منظور ـ2تبصره 

 بزرگسـاالن آموزي كه بدواً در واحد آموزشي  دانش  تحصيلي براي نيم سالنمون برگ شماره يك هدايت تحصيلي پس از دو  ـ75ماده 
مسئول ثبـت   توسطشود و پس از تأييد و امضاء آن  اي) تنظيم مي نام كرده است (بدون احتساب امتياز بررسيهاي مشاوره ثبت

   .گيرد آموز قرار مي نمرات و مشاور و مدير واحد آموزشي، در اختيار دانش

ها و يا شـاخه و رشـته    ها يا رشته از شاخه هيچ يك) شرايط ورود به نيم سالمقرّر (پس از دو  زمانآموزي كه در پايان  دانش ـ76ماده 
هاي نيم سـال اي را كسب كند كه در محل سكونت وي وجود ندارد چنانچه در  دلخواه را كسب نكند و يا شرايط شاخه يا رشته

 .اخه يا رشته موردنظر هدايت شود و ادامه تحصيل دهدتواند به ش بعد مطابق ضوابط ذيل موفّق به احراز شرايط شود مي

ه باشـد  توسطدرس يا درسهاي مرتبط م ) از10چنانچه علّت عدم احراز شرايط شاخه يا رشته موردنظر مربوط به نداشتن نمره (ـ 76ـ1
ن برگ مجدد هدايت و كسب ساير شرايط با صدور نمو 10تواند پس از گذراندن آن درس يا درسها و اخذ نمره  آموز مي دانش

   .تحصيلي به شاخه يا رشته مربوط هدايت شود

از درس يـا درسـهاي اختصاصـي باشـد (ويـژه       12چنانچه علت عدم احراز شرايط شاخه يا رشته موردنظر بدليل نداشتن نمره ـ 76ـ2
مربـوط شـركت كنـد و در      يرشته درس يا درسها  تواند با نظر مشاور در امتحان تعيين آموز مي دانش هاي شاخه نظري) رشته

   .شود  صورت كسب شرايط به شاخه يا رشته موردنظر هدايت



 

�� 

 

) از درسـهاي مـرتبط دوره   30كسـب حـد نصـاب (     آموز شرايط شاخه يا رشـته مـوردنظر را بـدليل عـدم     در صورتي كه دانشـ 76ـ3
ه و يـا كسـب آن از طريـق    توسـط م اول از درسهاي مرتبط پايه 12 حداقل معدلشرط داشتن   راهنمايي احراز نكرده باشد به

 .تواند به شاخه يا رشته موردنظر هدايت شود امتحان تعيين رشته مي

آموز به حـد نصـاب مقـرّر     ه دانشتوسطم اولچنانچه مجموع نمرات درسهاي مرتبط با شاخه يا رشته در دوره راهنمايي و پايه ـ 76ـ4
تواند بـا نظـر مشـاور بـه      ه ميتوسطم اولاز درسهاي مرتبط با شاخه يا رشته در پايه  12 حداقل معدلنرسد به شرط داشتن 

توانـد در   نباشـد مـي   12آمـوز   ه دانـش توسـط م اولمرتبط پايـه    درسهاي معدلشاخه يا رشته موردنظر هدايت شود. چنانچه 
درسهاي مرتبط با شاخه يـا   معدلت كند و آورد شرك درس يا درسهايي كه شرايط را براي وي فراهم مي  امتحان تعيين رشته

مجموع نمرات درسهاي مرتبط با شاخه يـا رشـته    معدلشاخه يا رشته ( درسهاي مرتبط با معدله و يا توسطم اولرشته پايه 
     .برساند 12 حداقله) را به توسطم اولراهنمايي و پايه   در دوره

تواند به  در صورت كسري نمره با نظر مشاور مي شود و نمي 76ـ4و  76ـ3 آموز متقاضي شاخه كاردانش مشمول بندهاي دانش ـ  تبصره
 .شاخه مذكور هدايت شود

هـاي   درسهايي كـه شـرايط را بـراي وي در شـاخه و رشـته      تواند در امتحان تعيين رشته درس يا آموز در طول دوره مي دانشـ 76ـ5
 .كندبا امتحانات ساير درسها شركت  زمانهم كند موردنظر فراهم مي

مشاور در قسمت مالحظات نمون بـرگ شـماره يـك     توسط  بايد توضيحات الزم 76ـ4،  76ـ3، 76ـ2در صورت اجراي بندهاي ـ 76ـ6
  .شود  هاي مربوط عنداللزوم تكميل شود و به تأييد و امضاي وي برسد و نمون برگ  هدايت تحصيلي ثبت

شود و نمره آن همانند امتحانـات درسـهاي غيرحضـوري     نامه برگزار مي امتحان تعيين رشته مطابق با فصل چهارم اين آئين ـ77ماده 
آموز (با عنوان تعيين رشته) ثبت شـده   شود و در كارنامه تحصيلي و نمون برگ شماره يك هدايت تحصيلي دانش محاسبه مي
گيـرد. تعـداد    وز ندارد و صـرفاً در هـدايت تحصـيلي مـورد اسـتفاده قـرار مـي       آم دانش كل معدلو  نيم سال معدلو تأثير در 

     .شود آموز محسوب نمي واحدهاي درسهاي تعيين رشته جزء نصاب تعداد واحدهاي اخذ شده دانش

ه توسـط سـاله م نامـه آموزشـي دوره سـه     آيين 75 مادههاي  ه دوره روزانه به استناد تبصرهتوسطم اولآموز پايه  چنانچه دانش ـ  تبصره
 .منتقل شده باشد مجاز است در امتحان تعيين رشته درسهاي مذكور نيز شركت كند بزرگساالنروزانه قبول شده و به دوره 

هـاي تحصـيلي، مشـاغل مـرتبط، سياسـتهاي       رشـته   مشاور بايد بطور مستمر و از طرق مختلف اطالعات الزم را در خصوص ـ78ماده 
 .ز قرار دهد و وي را نسبت به انتخاب رشته مناسب راهنمايي كندآمو توسعه و در اختيار دانش

ها را در نمون برگ شماره  ها و رشته مرتبط با شاخه  است نمرات درسهاي موظفمتصدي امور دفتري يا مسئول ثبت نمرات  ـ79ماده 
بـرگ    آموزان و تأييـد نهـايي نمـون    حسن اجراي امر هدايت تحصيلي دانش مسئوليتيك هدايت تحصيلي ثبت و امضاء كند. 

 .باشد شماره يك هدايت تحصيلي به عهده مدير واحد آموزشي مي

باشـد و متقاضـي    رشته مشغول ادامه تحصـيل مـي   اي را انتخاب كرده است و در آن شاخه يا آموزي كه شاخه يا رشته دانش ـ 80ماده 
چنانچه شرايط و ضوابط رشته مورد تقاضا را مطـابق بـا آخـرين نمـون بـرگ شـماره يـك هـدايت          تغيير شاخه / رشته است

تحصيلي كسب كرده باشد و يا در طول تحصيل كسب كند تغيير رشته وي در طول تحصيل بـا نظـر مشـاور و رعايـت سـاير      
 .ضوابط بالمانع است

چنانچه در جدول درسـهاي رشـته جديـد موجـود      آموز، شده دانش در صورت تغيير شاخه / رشته، نمرات درسهاي گذرانده ـ 81ماده 
به عنوان درسهاي انتخابي (يـا درسـهاي اختيـاري شـاخه كـاردانش)       مكاناال شود و ساير درسها حتي باشد از وي پذيرفته مي

 .شود منظور مي

ريزي آموزشـي   پژوهش و برنامه زمانكه ساجدولي   درسهايي كه از نظر محتوايي با درسهاي رشته جديد تطبيق دارد براساس ـ  تبصره
 .شود كند به جاي درسهاي رشته جديد پذيرفته مي و اعالم مي تهيه

شـود پـس از تطبيـق درسـها      نظام منتقل مـي   آموزي كه از نظامهاي قبلي و يا فعلي آموزشي به اين هدايت تحصيلي دانش ـ 82ماده 
   .نامه مربوط انجام خواهدشد براساس آئين

  
 :ششم ـ ضوابط تحصيل داوطلبان آزادفصل 

هـاي   نامـه  نامـه و شـيوه   مفاد اين آئين آزاد براساس  انتخاب واحد و هدايت تحصيلي و ارزشيابي پيشرفت تحصيلي داوطلبان ـ 83ماده 
 :گيرد مربوط و با رعايت مقرّرات زير انجام مي

 .شود آموزان است شامل داوطلبان آزاد نمي دانش  من سالنامه كه ناظر بر تحصيالت ض هائي از اين آئين و تبصره موادالف) 

   .شود ب) نمره انضباط براي داوطلبان آزاد منظور نمي

معادل درسهاي فوق از درسـهاي سـاير    بايد  ج) داوطلبان آزاد از گذراندن درسهاي انتخابي و تربيت بدني معاف هستند ليكن
  .ها انتخاب كرده و بگذرانند رشته
ضمن رعايت ساير ضـوابط صـرفاً بـراي     آزاد  نام و ادامه تحصيل به صورت داوطلب اي ثبت و حرفه فنياي شاخه ه د) در رشته

 تحصيل در رشته مربوط را در دوره روزانه از دست داده باشـند. ايـن   شرايط ادامه  بود كه خواهد سومهنرجويان پايه 
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ات آزمايشـگاهي   ارگـاهي، ك  آموزشهاي درسهاي در است قبالً آموزان الزم دانشقبيل  ميـداني رشـته مربـوط    و عمليـ 
 .شركت كرده باشند

آموزشـي روزانـه و يـا      واحدهاي در درسها  آن  شود كه امتحان داوطلبان آزاد در هر منطقه آموزشي در درسهايي برگزار مي ـ 84ماده  
 .همان منطقه موجود باشد بزرگساالن

دولتي انجام خواهـد گرفـت و در منـاطقي كـه      بزرگساالن  اوطلبان آزاد در واحدهاي آموزشينام و برگزاري امتحانات د ثبت ـ 85ماده 
نام آنان در يكي از واحدهاي آموزشي روزانـه كـه اداره آمـوزش و پـرورش محـل       باشد ثبت داير نمي بزرگساالنواحد آموزشي 
   .كند به تفكيك جنسيت انجام خواهد گرفت تعيين مي

    .باشد مجاز نمي زمان هاسا لبان آزاد در واحدهاي آموزشي غيرانتفاعي و يا وابسته به سايرنام داوط ثبت ـ 1تبصره
  روزانه استثنايي بالمانع مي باشد. ثبت نام و امتحان داوطلبان استثنايي (غير از دروس امتحانات نهايي) در واحدهاي ـ 2تبصره 
هـاي   رشـته غيرمتنـاظر) در شـاخه    مجـدد (در   دارندگان ديپلم نظام جديد و يا نظام قديم، در صورت تمايل به اخذ ديـپلم  ـ 86ماده 

       توانند كسري درسهاي رشته مربـوط را همـراه داوطلبـان آزاد امتحـان دهنـد و      نظري و يا كاردانش پس از تطبيق درسها مي
.نامه ديپلم در شاخه يا رشته دلخواه شوند نامه، موفّق به كسب گواهي بر اساس اين آئين

1    

♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦  

                                                           
هـاي   ، ديپلمـه 28/10/83 تاريخ 9/8840/120به شماره ابالغي  16/10/83 تاريخ عالي آموزش و پرورش شورايو بيست و نهمين جلسه كميسيون معين  به استناد مصوبه سيصد ـ1

  توانند از مزاياي اين ماده استفاده كنند. اي و سه ساله بهياري مي پنج ساله فني و حرفه
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  جدول مواد و ساعات تدريس هفتگي و تعداد واحد هاي درسي مشترك و عمومي
  اولپايه 

  دوم نيم سال  اول نيم سال

ف
ردي

  

  نام درس
تعداد 
  واحد

ساعات 
  هفتگي

ف  نياز پيش
ردي

  

  نام درس
تعداد 
  واحد

ساعات 
  هفتگي

  نياز پيش

  -  4+4  2+2  )1تعليمات ديني و قرآن (  1  -  4  2  )1عربي (  1
  -  4  2  )1زبان فارسي (  2  -  4  2  )1ادبيات فارسي (  2
  -  6  5/2  آزمايشگاه) و 1شيمي (  3  -  6  3  )1زبان خارجي (  3
  -  6  3  مطالعات اجتماعي  4  -  6  5/2  ) و آزمايشگاه1فيزيك (  4
  -  4  2  علوم زيستي و بهداشت  5  -  8  4  )1رياضي (  5
  -  4  1  درس انتخابي (پرورشي)  6  -  4  1  )1تربيت بدني (  6

7  
درس انتخابي (جبراني، 

  تكميلي)
1  4  -  7  

درس انتخابي (ساير درسهاي 
  انتخابي)

1  4  -  

                    
    34  5/15  جمع      36  5/15  جمع  

  

  * براي درسهايي كه با آزمايشگاه همراه است در برنامه هفتگي بايد حداقل دو ساعت به فعاليتهاي آزمايشگاهي اختصاص يابد.
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 جدول مواد و ساعات تدريس هفتگي و تعداد واحد هاي درسي رشته علوم تجربي شاخه نظري

  پايه دوم
  دوم نيم سال  اول نيم سال

ف
ردي

  

  نام درس
تعداد 
  واحد

ساعات 
  هفتگي

ف  نياز پيش
ردي

  

  نام درس
تعداد 
  واحد

ساعات 
  هفتگي

  نياز پيش

    4  2  )2ادبيات فارسي (  1  -  4+2  2+1  )2تعليمات ديني و قرآن (  1
  )1عربي (  4  2  )2عربي (  2  )1زبان فارسي (  4  2  )2زبان فارسي (  2
  ) و آزمايشگاه1شيمي (  8  3  ) و آزمايشگاه2شيمي (  3  )1خارجي (زبان   4  2  )2زبان خارجي (  3

  )1رياضي (  8  4  )2رياضي (  4  ) و آزمايشگاه1فيزيك (  8  3  ) و آزمايشگاه2فيزيك (  4
  -  8  4  و آزمايشگاه )1(شناسي  زيست  5  -  4  2  )1هندسه (  5
  -  4  1  )2تربيت بدني (  6    6  3  استانجغرافياي عمومي و   6
            -  4  2  دفاعيآمادگي   7
                    
    36  16  جمع      36  17  جمع  

  

  هاي مختلف رعايت شود. در پايه هم نام* توصيه مي شود در ارائه درسها عالوه بر رعايت پيش نيازها ترتيب توالي درسهاي 
  فعاليتهاي آزمايشگاهي اختصاص يابد.** براي درسهايي كه با آزمايشگاه همراه است در برنامه هفتگي بايد حداقل دو ساعت به 
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  نظري جدول مواد و ساعات تدريس هفتگي و تعداد واحد هاي درسي رشته علوم تجربي شاخه
  سومپايه 

  دوم نيم سال  اول نيم سال

ف
ردي

  

  نام درس
تعداد 
  واحد

ساعات 
  هفتگي

ف  نياز پيش
ردي

  

  نام درس
تعداد 
  واحد

ساعات 
  هفتگي

  نياز پيش

  -  4  2  )3ادبيات فارسي (  1  -  4+2  2+1  )3ديني و قرآن (تعليمات   1
  )2زبان خارجي (  4  2  )3زبان خارجي (  2  )2زبان فارسي (  4  2  )3زبان فارسي (  2
  ) و آزمايشگاه2شيمي (  8  3  ) و آزمايشگاه3شيمي (  3  )2عربي (  4  2  )3عربي (  3

) و آزمايشگاه ويژه 3فيزيك (  4
  علوم تجربي

  4  آزمايشگاه) و 2فيزيك (  8  3
  آمار و مدلسازي

2  4  -  

  )3رياضي (  5
  5  )2رياضي (  6  3

  ) و آزمايشگاه2شناسي ( زيست
4  8  

) و 1شناسي ( زيست
  آزمايشگاه

  -  4  2  تاريخ معاصر ايران  6  -  4  2  زمين شناسي  6
  -  4  1  درس انتخابي (پرورشي)  7  -  4  1  )3تربيت بدني (  7
                    
                    
    36  16  جمع      36  16  جمع  

  

  هاي مختلف رعايت شود. در پايه هم نامنيازها ترتيب توالي درسهاي  شود در ارائه درسها عالوه بر رعايت پيش * توصيه مي
  ** براي درسهايي كه با آزمايشگاه همراه است در برنامه هفتگي بايد حداقل دو ساعت به فعاليتهاي آزمايشگاهي اختصاص يابد.
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تدريس هفتگي و تعداد واحد هاي درسي رشته رياضي فيزيك شاخه نظري جدول مواد و ساعات  

  پايه دوم
  دوم نيم سال  اول نيم سال

ف
ردي

  

  نام درس
تعداد 
  واحد

ساعات 
  هفتگي

ف  نياز پيش
ردي

  

  نام درس
تعداد 
  واحد

ساعات 
  هفتگي

  نياز پيش

  -  4  2  )2ادبيات فارسي (  1    4+2  2+1  )2تعليمات ديني و قرآن (  1
  )2زبان خارجي (  4  2  )2زبان خارجي (  2  )1زبان فارسي (  4  2  )2فارسي (زبان   2
  ) و آزمايشگاه2شيمي (  8  3  ) و آزمايشگاه2شيمي (  3    4  1  )2تربيت بدني (  3

  )1رياضي (  8  4  )2رياضي (  4  ) و آزمايشگاه1فيزيك (  8  3  ) و آزمايشگاه2فيزيك (  4
    4  2  آمار و مدلسازي  5  -  4  2  )1هندسه (  5
  )1عربي (  4  2  )2عربي (  6    6  3  استانجغرافياي عمومي و   6
    4  1  درسهاي انتخابي (پرورشي)  7    4  2  آمادگي دفاعي  7
                    
                    
    36  16  جمع      36  16  جمع  

  

  مختلف رعايت شود.هاي  در پايه هم نامنيازها ترتيب توالي درسهاي  شود در ارائه درسها عالوه بر رعايت پيش * توصيه مي
   ** براي درسهايي كه با آزمايشگاه همراه است در برنامه هفتگي بايد حداقل دو ساعت به فعاليتهاي آزمايشگاهي اختصاص يابد.
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  جدول مواد و ساعات تدريس هفتگي و تعداد واحدهاي درسي رشته رياضي فيزيك شاخه نظري
  پايه سوم

  دوم نيم سال  اول نيم سال

ف
ردي

  

  نام درس
تعداد 
  واحد

ساعات 
  هفتگي

ف  نياز پيش
ردي

  

  نام درس
تعداد 
  واحد

ساعات 
  هفتگي

  نياز پيش

  -  4  2  )3ادبيات فارسي (  1  -  4+2  2+1  )3تعليات ديني و قرآن (  1
  )2زبان خارجي (  4  2  )3زبان خارجي (  2  )2زبان فارسي (  4  2  )3زبان فارسي (  2

3  
  )3عربي (

  3  )21عربي (  4  2
و آزمايشگاه ويژه  )3فيزيك (

  رياضي فيزيك
  آزمايشگاه و )2فيزيك (  10  4

  )1هندسه (  6  3  )2هندسه (  4  ) و آزمايشگاه2شيمي (  8  3  ) و آزمايشگاه3شيمي (  4
  )2رياضي (  8  4  حسابان  5  )2رياضي (  6  3  جبر و احتمال  5
  -  4  2  تاريخ معاصر ايران  6  -  4  2  مباني كامپيوتر و انفورماتيك  6
            -  4  1  )3بدني ( تربيت  7
                    
                    
    36  17  جمع      36  16  جمع  

  

  هاي مختلف رعايت شود. در پايه هم نامنيازها ترتيب توالي درسهاي  شود در ارائه درسها عالوه بر رعايت پيش *توصيه مي
  به فعاليتهاي آزمايشگاهي اختصاص يابد.راي درسهايي كه با آزمايشگاه همراه است در برنامه هفتگي بايد حداقل دو ساعت ب**
  

 

 



 

�� 

 

  دول مواد و ساعات تدريس هفتگي و تعداد واحد هاي درسي رشته ادبيات و علوم انساني شاخه نظريج
  پايه دوم

  دوم نيم سال  اول نيم سال

ف
ردي

  

  نام درس
تعداد 
  واحد

ساعات 
  هفتگي

ف  نياز پيش
ردي

  

تعداد   نام درس
  واحد

ساعات 
  هفتگي

  نياز پيش

  -  4  2  )2ادبيات فارسي (  1  -  4+2  2+1  )2تعليمات ديني و قرآن (  1
  -  4  2  )1شناسي ( جامعه  2  )1زبان فارسي (  6  2  )2زبان فارسي (  2
  )1( زبان خارجي  4  2  )2زبان خارجي (  3  )1عربي (  8  4  ) ويژه علوم انساني2عربي (  3
  -  8  4  )1تاريخ ايران و جهان (  4    4  2  آمار و مدلسازي  4
  -  8  3  )1جغرافيا (  5  -  4  2  اقتصاد  5
  -  4  1  درسهاي انتخابي (پرورشي)  6  -  4  2  )1تاريخ ادبيات ايران و جهان (  6
  -  4  2  آمادگي دفاعي  7  -  4  1  )2تربيت بدني (  7
                    
                    
    36  16  جمع      36  16  جمع  

  

  هاي مختلف رعايت شود. در پايه هم نامنيازها ترتيب توالي درسهاي  شود در ارائه درسها عالوه بر رعايت پيش * توصيه مي
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  جدول مواد و ساعات تدريس هفتگي و تعداد واحد هاي درسي رشته ادبيات و علوم انساني شاخه نظري
  پايه سوم

  دوم نيم سال  اول نيم سال

ف
ردي

  

  نام درس
تعداد 
  واحد

ساعات 
  هفتگي

ف  نياز پيش
ردي

  

تعداد   نام درس
  واحد

ساعات 
  هفتگي

  نياز پيش

  -  4  2  ادبيات فارسي تخصصي  1    4+2  2+1  )3قرآن ( و تعليمات ديني  1
  -  4  2  )3زبان خارجي (  2  )2زبان فارسي (  6  2  زبان فارسي تخصصي  2
  )2( زبان خارجي  4  2  روان شناسي  3  )2عربي (  8  4  ) (ويژه علوم انساني)3عربي (  3
  -  6  3  )2تاريخ ايران و جهان (  4  )1شناسي ( جامعه  4  2  )2جامعه شناسي (  4
  -  8  3  )2جغرافيا (  5  -  4  2  رياضي (ويژه علوم انساني)  5
  -  6  3  فلسفه و منطق  6  -  4  1  تربيت بدني  6
  -  4  2  آرايه هاي ادبي  7  -  4  2  )2تاريخ ادبيات ايران و جهان (  7
                    
    36  17  جمع      36  16  جمع  
  

  هاي مختلف رعايت شود. در پايه هم نامنيازها ترتيب توالي درسهاي  شود در ارائه درسها عالوه بر رعايت پيش مي* توصيه 
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  تعاريف مربوط به فصل چهارم
 )آموزان ضوابط سنجش و ارزشيابي پيشرفت تحصيلي دانش(

  
ـ  امتحاناتي است كه طبق برنامه معين و با همكـاري مشـترك كاركنـان آموزشـي و اداري واحـد آموزشـي        امتحانات داخلي 
 .باشد مربوط مي معلمانسوالها و تصحيح اوراق امتحاني بر عهده  تهيهشود. در امتحانات داخلي  زيرنظر مدير انجام مي

مه معين و سؤالهاي يكسان در سراسـر كشـور  و يـا در    امتحاناتي است كه در بعضي از درسها طبق برنا ـ متحانات هماهنگا
آمـوزش و   كـل / اداره  اسـتان آموزش و پـرورش   كلاداره كل سنجش و ارزشيابي تحصيلي و يا اداره  توسط استانسراسر يك 

اوراق شود. در امتحانات هماهنگ تصـحيح   و در محل واحد آموزشي زيرنظر مدير انجام مي تهيهپرورش مدارس خارج از كشور/ 
 .باشد مربوط مي معلمانامتحاني بر عهده 

و سـوالهاي   زمانه است كه بصورت سراسري (كشوري) با برنامه همتوسطم سومامتحانات درسهايي از پايه  ـ امتحانات نهايي
 كـل / اداره  اسـتان آمـوزش و پـرورش    كـل شود و زير نظر اداره  مي تهيهسنجش و ارزشيابي تحصيلي  كلاداره  توسطيكسان، 

ممتحنـه) كـه از طـرف ادارات آمـوزش و      هيئـت عوامل اجرايي امتحانـات (  به وسيلهآموزش و پرورش مدارس خارج از كشور/ 
شود برگزار خواهد شد. در امتحانات نهايي برگزاري امتحـان و تصـحيح اوراق بصـورت     و مناطق معين مي شهرستان هاپرورش 

 .شود متمركز انجام مي

 .شود آموزان در پايان دوره تابستاني برگزار مي امتحاناتي است كه براي دانش ـ نيامتحانات دوره تابستا
 :شود منظور مي معدلسه نوع  بزرگساالنه توسطآموز در طول دوره م براي هر دانش :معدل
 مـاده بق مطـا  تحصيلي و نيم سال آموز در طول هر براساس تعداد واحدهاي درسهاي ارائه شده به دانش :نيم سال معدلالف) 

 .شود نامه محاسبه و اعالم مي اين آئين 69

 72 مـاده ه گذرانده است و مطابق بـا  توسطآموز در طول دوره م براساس نمره پذيرفته شده درسهايي كه دانش :كل معدلب) 
 .شود نامه محاسبه و اعالم مي اين آئين

ايـن   71 مـاده آمـوز امتحـان نهـايي داده اسـت و مطـابق بـا        براساس نمره پذيرفته شده درسهايي كه دانـش  كتبي: معدل ج)
  .شود نامه محاسبه و اعالم مي آئين
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   دانشگاهي نامه آموزشي دوره پيش يينآ
  و داوطلبان آزاد) بزرگساالن(

  8/7/1391تاريخ  38552/120شماره ابالغ  – 3/5/91تاريخ  864و 3/8/80تاريخ  666 ات:جلس
  

آموزش و پرورش تنظيم  شوراي عالي 3/5/1391تاريخ  864و  3/8/1380تاريخ 666مستند به مصوبات جلسات اين آيين نامه 
  .و داوطلبان آزاد اجرا مي شود بزرگساالنشده است و صرفا براي دانش آموزان مدارس 

  
  : نام ثبت ـ اولفصل 
 :دانشگاهي نام در دوره پيش شرايط ثبت ـ 1ماده 
  دارابودن گواهينامه پايان تحصيالت دوره سه ساله آموزش متوسطه ـ1
   .آموزان پسر دارابودن شرايط ادامه تحصيل از نظر قانون نظام وظيفه عمومي براي دانشـ 2
  .از دست دادن شرايط ادامه تحصيل در دوره پيش دانشگاهي روزانه -3

نـام و   در موعد مقرر برابر دسـتورالعملهاي مربـوط جهـت ثبـت     موظف انددانشگاهي  در دوره پيشثبت نام  اضيانمتق ـ  2ماده
  .كنند مراجعه بزرگساالنهاي  دبيرستانانتخاب واحدهاي درسي به 

 ،تحصـيلي   الدوم سـ  نـيم سـال  از  با رعايت ساير شرايط توانند ماه دوره متوسطه و قبل از آن مي التحصيالن دي فارغ ـ  تبصره
واحد  12، ارائه نيم سالثبت نام كنند. در اين  شود تهيه و ابالغ مي متوسطه برابر ضوابطي كه توسط معاونت آموزش

 بزرگسـاالن واحد درسي به صورت غير حضوري به دانش آموزان دوره پيش دانشگاهي 12درسي به صورت حضوري و
  .بود داوطلبان آزاد مجاز خواهدواحد درسي به  24مدارس آموزش از راه دور و و يا 

مـالك  « .سـال تمـام اسـت    20براي مشموالن قانون نظام وظيفه حداكثر بزرگساالنهاي  دبيرستانسن ثبت نام در  ـ  3ماده 
  »مهرماه هر سال خواهد بود. اول ،سن دانش آموز براي ثبت نام

مـي تواننـد بـا رعايـت سـاير              متوسطه شده باشـند وارد دوره  91-92آموزاني كه قبل از سال تحصيلي  دانش ـ 1تبصره
  11كنند. سالگي از معافيت تحصيلي استفاده 24شرايط كماكان تا پايان 

 نيم سالمي كند، در صورتي كه در حين  استفاده يآموز مشمول دوره پيش دانشگاهي كه از معافيت تحصيل دانش ـ  2تبصره
 بزرگسـاالن  دبيرستانتواند در  تحصيلي مي نيم سالپايان آن  تا تثنائاًاس برسد ،حداكثر سن مجاز تحصيلي سن او به

  تحصيل دهند. ادامه
آمـوزان كليـه مـدارك الزم منـدرج در      نـام دانـش   در هنگام ثبت موظف اند بزرگساالنمديران دوره پيش دانشگاهي  ـ 4ماده 

نـام آنـان    صـورت وجـود هرگونـه نقـص در مـدارك از ثبـت       دستورالعملهاي مربوط را كنترل و رسيدگي كننـد و در 
توانند حداكثر يك هفته پس از مهلت مقرر جهت اصالح يا رفع نقص مدارك خود  خودداري كنند. اين قبيل افراد مي

عدم رسيدگي و اقدام بـه موقـع كـه     مسئوليتنام كنند بديهي است  ثبت بزرگساالن هاي دبيرستاناقدام و سپس در 
  .بود خواهد مديرانآموزان شود؛ متوجه  ييع يا ايجاد حق براي دانشمنجر به تض

 روزانه و يـك سـال   به صورتدانش آموزان مشمول با رعايت حداكثر سن مجاز مي توانند حداكثر يك سال تحصيلي  ـ  5ماده
صيلي برخوردار تحصيل نمايند و از معافيت تحويا مدارس آموزش از راه دور  بزرگساالندوره پيش دانشگاهي  در بعد

  شوند و ادامه تحصيل آنان در سال هاي بعد فقط به صورت داوطلب آزاد مجاز خواهد بود.
داوطلـب آزاد   يـا  و بزرگسـاالن  هـاي  دبيرستانيا سنوات تحصيلي در  مشمول محدوديت سني و دانش آموزان غيرـ   1تبصره

  نخواهند داشت.
كه دفترچه آماده به خدمت(بدون مهر غيبت) گرفته است، چنانچه تاريخ اعزام مندرج در دفترچه وي  دانش آموزي ـ  2تبصره

تحصـيلي بـه عنـوان     نـيم سـال  تواند با رعايت ساير شرايط در همان  تحصيلي باشد، مي نيم سالحداقل تا پايان آن 
    نام كند و ادامه تحصيل دهد. دانش آموز ثبت

  
   آموزشي مواد ول مدت تحصيلي وط واحدهاي درسي،ـ  فصل دوم

ارزش هر درس با تعـداد واحـدهاي آن     در نظام واحدي .واحدي است -ينيم سالآموزش در اين دوره مبتني بر نظام  ـ  6ماده 
و ارتبـاطي بـه    مي شود آموز در يك درس به همان درس محدود شود و قبولي يا عدم قبولي دانش درس سنجيده مي
 .ساير دروس ندارد

 نـيم سـال  ساعت آموزش در طول هر  60و  45و  30هر واحد درس نظري و آزمايشگاهي و كارگاهي بترتيب معادل  ـ  7ماده 
 .شود است كه طبق برنامه مصوب تدريس مي

                                                           
��
 وظيفه عمومي زمانسا 26/5/91تاريخ  23-1637/2/2به استناد اصالحيه  



 

�� 

 

ماده طي دستورالعملهاي جداگانـه از    ساعات حل تمرين و تكميلي براي برخي دروس عالوه بر ساعات مندرج در اين ـ  تبصره
  شد. ارسال خواهد ذي ربطاجع سوي مر

 .شود هفته اجرا مي18و هر يك بمدت  نيم سالبرنامه آموزشي در هر سال تحصيلي بصورت دو  ـ 8ماده 

 بـراي   نـيم سـال   باقيمانـده هـر    زمـان و   داشـته   اختصـاص   درس  تشكيل كالس  به  كامل  هفته  پانزده  نيم سال هر در ـ تبصره
 .شود مي منظور  بعدي نيم سال  مقدمات تمهيد و  نتايج  اعالم امتحانات،  برگزاري 

واحد و حـداكثر   8حداقل  مجاز خواهد بود نيم سالدانش آموز دوره پيش دانشگاهي بزرگسال يا داوطلب آزاد در هر  ـ 9ماده
  واحد درسي را با رعايت ساير شرايط انتخاب كند. 12

 انتخاب واحـد و  واحد برسد 8تحصيلي به كمتر از  نيم سالچنانچه تعداد واحدهاي باقي مانده دانش آموز در آخرين  ـ  تبصره
  تحصيلي بالمانع است. نيم سالادامه تحصيل وي در آن 

  رشته هاي دوره پيش دانشگاهي مشتمل بر : ـ 10ماده
  ب) علوم تجربي     فيزيك الف) رياضي 
  مي باشد. ه) هنر     د) علوم و معارف اسالمي         نيج) ادبيات و علوم انسا 
 16واحـد دروس عمـومي و    8  واحـد اسـت كـه شـامل     24دانشگاهي در هر رشته  تعداد واحدهاي درسي دوره پيش ـ  11ماده 

  .واحد دروس تخصصي است
  ح جدول زير خواهد بود. به شر بزرگساالني دروس در رشته هاي دوره پيش دانشگاهي تعداد واحدها و عناوين  ـ 12ماده  
  
  
  

  12واحدي –جدول دروس رشته هاي دوره پيش دانشگاهي شيوه نيمسالي 
  

  رشته علوم تجربي  رشته رياضي فيزيك
تعداد   عنوان درس

  واحد

  ساعت   تعداد واحد  عنوان درس  ساعت 

  4  2  معارف اسالمي  4  2  معارف اسالمي

  4  2  زبان فارسي  4  2  زبان فارسي

  8  4  زبان خارجه  8  4  زبان خارجه

  6  3  فيزيك  8  4  فيزيك

  8  4  شيمي  8  4  شيمي

  6  3  رياضي عمومي  8  4  حساب ديفرانسيل و انتگرال

  8  4  زيست شناسي  4  2  هندسه تحليلي و جبر خطي
  4  2  علوم زمين  4  2  رياضيات گسسته

  48  24  جمع  48  24  جمع

  رشته علوم و معارف اسالمي  رشته ادبيات و علوم انساني
تعداد   درس عنوان

  واحد

  ساعت  تعداد واحد  عنوان درس  ساعت

  4  2  اخالق  4  2  معارف اسالمي
  6  3  اصول عقايد  4  2  زبان فارسي

  4  2  زبان فارسي  8  4  زبان خارجه

  8  4  زبان خارجه  6  3  ادبيات فارسي
  10  5  ادبيات عرب  6  3  عربي

  4  2  منطق صوري  4  2  تاريخ

  4  2  فلسفه  4  2  جغرافيا
  8  4  فقه و اصول  4  2  اجتماعيعلوم 

  48  24  جمع  4  2  فلسفه

                                                           
��
  رسيد تأييدكميسيون برنامه هاي درسي و تربيتي به  172در جلسه  11/5/90شوراي عالي تاريخ  844بر اساس مصوبه جلسه  



 

�� 

 

    4  2  رياضي پايه
  48  24  جمع

  
    



 

�� 

 

 رشته هنر

 ساعت تعداد واحد عنوان درس

 4 2 معارف اسالمي
 4 2 زبان فارسي
 8 4 زبان خارجه

هاي مختلف هنري آشنايي با رشته  2 4 
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نمـره از درس   8بايد در آزمون روخواني قرآن شركت نمايند و  بزرگساالنآموزان دوره پيش دانشگاهي  كليه دانش ـ  1تبصره 

  مي يابد. معارف اسالمي در ارزشيابي مستمر به اين آزمون اختصاص
دانش آموزان اقليت هاي ديني مندرج در قانون اساسي از گذراندن آزمون روخواني قرآن در دوره پـيش دانشـگاهي    ـ  2تبصره

  ) معاف مي باشند.12ماده 1(موضوع تبصره 
  

 : غياب و حضور ـ فصل سوم

باشـد   نيم سـال ساعات آن درس در هر   آموز در هر درس بيش از دو پانزدهم مجموع چنانچه غيبت غيرموجه دانش ـ  13ماده 
از شركت در امتحان پاياني آن درس محروم و در محاسبه معدل، نمـره درس مـذكور صـفر منظـور خواهـد شـد. در       

به جاي نمره درس موردنظر قيد شده ليكن در محاسبه جمـع نمـرات و معـدل كـل،     » محروم«چنين مواردي كلمه 
  منزله صفر خواهد بود. كلمه محروم به

  .باشد آموز در كسر نمره انضباط وي مؤثر مي ميزان ساعات غيبت دانش ـ بصرهت
آموزي در امتحانات غير نهايي پاياني درس يا دروسي غيبت موجه داشـته باشـد بـراي آن درس يـا دروس      اگر دانش ـ  14ماده

نمره درس يا دروس، قيد مي شود و در جمع نمـرات   به جايشود. در چنين مواردي كلمه موجه  اي منظور نمي نمره
  شود. و معدل منظور نمي

دوم و يا شـهريور مـاه    نيم سال، اول نيم سالكه در امتحانات غير نهايي  بزرگساالندانشگاهي  دوره پيش آموز دانش ـ  1تبصره 
ز است حـداكثر تـا دو هفتـه    مجا دبيرستانيا ولي وي، مدير  آموز دانشبا عذرموجه غايب باشد در صورت درخواست 

  پس از آخرين امتحان از درس يا دروس مربوط با رعايت ضوابط امتحان به عمل آورد.
تحصيلي به دليل غيبت موجه در درس يا دروسي (نهايي يا غيـر نهـايي) نمـره     نيم سالآموزي در طول  اگر دانش ـ  2تبصره 

ي نمـره ارزشـيابي مسـتمر آن درس يـا دروس  نيـز منظـور       مستمر نداشته باشد نمره ارزشيابي پاياني وي عينا بـرا 
  شود مي

  يك يا چند درس به علـت غيبـت   دوم و يا شهريور ماه نيم سال،اول نيم سالآموزي در امتحان پايان  چنانچه دانش ـ  15ماده 
شود. در چنين مواردي  او در آن درس يا دروس صفر محسوب مي نيم سالغيرموجه شركت نكند نمره امتحان پايان 

نمره درس يا دروس موردنظر قيد شده، ليكن در محاسبه جمع نمرات و معدل، مجموع نمره  به جايكلمه غايب (غ) 
 شود. و صفر بعنوان نمره درس يا دروس موردنظر ثبت مي نيم سالميان 

آموز در امتحانات غيرنهايي با شوراي مدرسه  مدارك ارائه شده از طرف دانش تشخيص غيبت موجه براساس داليل و ـ  16ماده
  است.  دبيرستانو در امتحانات نهايي با رئيس حوزه اجرا پس از هماهنگي با مدير

  
  آموز ارزيابي پيشرفت تحصيلي دانش ـ فصل چهارم

و يا نهايي برگزار  و هماهنگ) داخليغير نهايي (ي برنامه درسي به دو صورت ااز تمام محتو نيم سالامتحانات پايان  ـ  17ماده
  مي شود.
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بـا نظـارت اداره    مـي شـود       تهيـه  دبيرسـتان مديرمربوط و زيـر نظـر    معلمين امتحانات داخلي با سواالتي كه توسط ـ  1/17
نمـره مسـتقل بـه عنـوان نمـره      بر اساس اين امتحانات براي هر درس يـك   گردد.آموزش و پرورش محل برگزار مي 

آن درس منظور مي شود. اوراق امتحاني حداكثر تا يك هفته پس از انجام امتحـان هـر درس    نيم سالامتحان پايان 
و امضـاء بـه    تصحيح و پس از ثبت نمره دانش آموزان در ليست نمـرات  دبيرستانمديرمربوط و زير نظر  معلمتوسط 
 تواند با مسئوليت خود اوراق امتحاني را جهت تصـحيح در خـارج از محـل   مي  مديرتحويل مي شود.  دبيرستاندفتر 
  قرار دهد. معلميندر اختيار  مدرسه

با برنامه و سواالت امتحاني واحد كـه توسـط مركـز سـنجش      ، دوم و شهريور ماهاولهاي  نيم سالامتحانات نهايي در  ـ  2/17
و بـه وسـيله آمـوزش و پـرورش منطقـه       اسـتان مي شود، زيرنظر اداره كل آموزش و پرورش  تهيه آموزش و پرورش
  برگزار مي شود.

اداره كل آمـوزش و پـرورش    يا معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش، مركز سنجش آموزش و پرورش و ـ  1تبصره
به صورت هماهنگ برگزار  واالت امتحاني واحد وبا س را دو ماده درسي يا يك و ،نيم سالپايان هر مي تواند در استان

  اعالم نتيجه اين امتحانات همانند امتحانات داخلي مي باشد. تصحيح  و كند.اجرا،
حداكثر دو روز پس از برگـزاري   موظف اندكه درس هاي مربوط به امتحانات نهايي را تدريس مي كنند،  ينيمعلم ـ  2تبصره 

رابر ابالغي كه از طرف آموزش و پرورش منطقه صادر مي شود، بـه حـوزه هـاي    امتحان درس مربوط، با تشخيص و ب
تصحيح مراجعه كنند و حداقل به تعداد دانش آموزان خود نسبت به تصحيح اوراق امتحاني همـان درس بـا دريافـت    

زه تصـحيح  حق الزحمه اقدام نمايند. در صورتي كه معلمي براي تصحيح اوراق اقدام نكند، موضوع از سوي رئيس حو
  مربوط به آموزش و پرورش محل گزارش تا برابر مقررات با وي رفتار شود.

نمرات امتحانات نهايي بايد حداكثر ده روز پس از برگزاري آخرين امتحان توسط رئـيس حـوزه تصـحيح بـه واحـد       ـ  3تبصره
  آموز اعالم شود. آموزشي محل تحصيل دانش

  آن ها امتحان نهايي به عمل مي آيد: كه از  عناوين دروس رشته هاي دوره پيش دانشگاهي

  رشته هاي دوره پيش دانشگاهي
ادبيات و علوم   رياضي فيزيك

  انساني

علوم و معارف   علوم تجربي

  اسالمي

  هنر

  عنوان دروس  عنوان دروس  عنوان دروس  عنوان دروس  عنوان دروس

  تخصصي  عمومي  تخصصي  عمومي  تخصصي  عمومي  تخصصي  عمومي  تخصصي  عمومي

 زبان

  فارسي 
زبان   فيزيك

  فارسي
   ادبيات
  فارسي

  زبان
  فارسي

زبان   فيزيك
  فارسي

ادبيات 
  عرب

زبان 
  فارسي

آشنايي 
با ميراث 
فرهنگي 
  ايران

معارف 
  اسالمي

حساب 
ديفرانسيل 
  و انتگرال

معارف 
  اسالمي

معارف   عربي
  اسالمي

زيست 
  شناسي

اصول 
  عقايد

فقه و 
  اصول

معارف 
  اسالمي

سير هنر 
  در تاريخ

  
در هر نيمسال نمره هر درس از مجموع نمره ارزشيابي مستمر با ضريب يك و نمره ارزشيابي پاياني با ضريب چهـار   ـ  18ماده 

  محاسبه و منظور مي شودبه شرح جدول زير 
  
 

  
  
  

مسـتمر   مـي شـود و نمـره       داوطلبان آزاد و امتحانات شهريور ماه بر مبناي بيسـت نمـره طـرح     يامتحان سئواالتـ   تبصره
  نخواهد داشت.

و يا دوم موفق به كسـب نمـره قبـولي نشـود، بايـد در       اول نيم سالكه در يك يا چند درس از دروس  يدانش آموز ـ  19ماده
 ،در صـورت كسـب شـرايط قبـولي     كند. براي اين قبيـل دانـش آمـوزان    امتحان نوبت شهريور ماه همان سال شركت

  صادر مي شود.پيش دانشگاهي در نوبت شهريور ماه دوره گواهي نامه 
 باشند.   ي كسب كرده اند، معاف ميكه قبال نمره قبول دانش آموزان از گذراندن دروسي ـ 20ماده

  نمره درس  نمره ارزشيابي پاياني  نمره ارزشيابي مستمر

  پنج  برمجموع نمرات ارزشيابي ها با ضريب تقسيم   4ضريب   1ضريب 
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  متقاضي توانند مي گذرانند موفقيت مي با  مربوط  رشته در را  دانشگاهي پيش  كليه دروس دوره  كه آموزاني صرفاً دانش ـ  21ماده
  .شوند عالي آموزش مراكز و دانشگاه ها  به ورود  آزمون در  شركت

اسـت و اداره آمـوزش و    دبيرستان مديرعهده ه موقع نتايج به و اعالم ب غير نهايي حسن اجراي امتحانات مسئوليت ـ  22ماده 
تواننـد اوراق   صورت لزوم مـي  در مركز سنجش آموزش و پرورشو  استانپرورش محل و اداره كل آموزش و پرورش 

آموزي تغيير يابد مـالك   دانشكه در بازبيني اوراق، نمره  صورتي امتحاني تصحيح شده را مورد بازبيني قرار دهند در
  .مربوط برسد معلمينبود و موضوع بايد كتباً به اطالع  عمل آخرين نمره خواهد

را بـه   آن هاموظف است فهرست مشخصات دانش آموزان واجد شرايط را با قيد مواد درسي كه بايد  دبيرستانمدير  ـ  23ماده
بـرگ هـايي كـه از     ها در نمـون  بي تكويني (مستمر) آن درسصورت امتحان نهايي بگذرانند، به همراه نمرات ارزشيا

مي شود، تنظيم كند وحداكثر يك هفته قبل از شروع امتحانات نهايي هر  ابالغسوي مركز سنجش آموزش و پرورش 
  و شهريور ماه به اداره آموزش و پرورش منطقه تحويل دهد. نيم سال

هاي نهايي، توسط افـراد   درس   و در دبيرستانس هاي غيرنهايي توسط امتحانات عملي غيركتبي و كارگاهي در در ـ  تبصره 
مربـوط   دبيرسـتان مي شوند، قبـل از امتحانـات كتبـي در     واجد شرايطي كه از سوي اداره آموزش و پرورش انتخاب

  برگزار مي گردد.
 .شود ولي او اعالم مي و يا آموز به دانشو شهريور به صورت كتبي  نيم سالنتيجه امتحانات پس از پايان هر  ـ 24ماده

مدير باشد.  اعالم نتيجه امتحانات مي حداكثر سه روز پس از كتبي دروس غير نهايي مهلت اعتراض به نمرات امتحان ـ  25ماد
صـورت   در اختيار مصحح مربوط و در اول مرحلهموظف است اوراق امتحاني مربوط را جهت تجديدنظر در  دبيرستان

 علـم همان درس قـرار دهـد. چنانچـه م    معلمين نفر از  دوم در اختيار مصحح مربوط و يك مرحلهاعتراض مجدد در 
نمره ورقه تجديدنظر شده  آيد. عمل ميه دعوت ب دارسم معلمين ساير نباشد ازمدرسه ديگري از همان درس در آن 

موظـف   دبيرسـتان  مـدير . ثبت مي شـود نمرات  عمل بوده و در ليستمالك  ،مربوط معلمين و با امضاي مديرنظر  با
 .آموز اعالم كند به دانش روز پس از پايان مهلت اعتراض 7است نتيجه اين بررسي را حداكثر ظرف مدت 

  .شده قطعي است  باشد و نمره اعالم نمرات دروس عملي و شفاهي قابل اعتراض و تجديدنظر نمي ـ1 تبصره
در امتحان نهايي رئيس حوزه تصحيح موظف است اوراق امتحاني معترضان را جهت تجديدنظر در اختيار يـك نفـر    ـ2تبصره 

و دوم) قرار دهد و نمره وي مالك عمل خواهد بود در هر صـورت بايـد    اولاز معلمين همان درس (غير از مصححين 
   معترضان برسد. روز پس از پايان مهلت اعتراض، نتيجه به اطالع 5حداكثر ظرف مدت 

دانشگاهي و ساير مـدارك    پيش          دفتر امتحانات، كارنامه تحصيلي وگواهينامه پايان دوره ،نمونه ليست نمرات ـ 26ماده
آمـوزش و   تهيه و به ادارات كل آموزش متوسطهو با هماهنگي دفتر  مركز سنجش آموزش و پرورشتحصيلي توسط 

    .شود ابالغ مي استان هاپرورش 
ي منتقـل و دفتـر امتحانـات، كارنامـه     ا نـه اراي  بـه سيسـتم   معلمـين آموزان مطابق با ليست ريز نمرات  نمرات دانش ـ27ماده 

تأييـد   دبيرسـتان و مهر مديري صادر و با امضاء ا نهادانشگاهي توسط سيستم راي تحصيلي، گواهينامه پايان دوره پيش
  .شود مي

 طـرف  وسيله فرد يا افرادي كه ازه ب حداكثر دو ماه پس از پايان اعالم نتايج نمرات ليست دفتر امتحانات و مجموعه ـ  28ماده
اداره آموزش و پـرورش  مسدود و با امضاء و مهر شوند بررسي و دفتر امتحانات تعيين مي محلاداره آموزش و پرورش 

 .شود تأييد مي محل
نگـه   بزرگسـاالن  دبيرسـتان ماه در  شش  مدته آموز ب دانش ريور ماهو شه نيم سالپايان هر  غير نهايي اوراق امتحاني ـ29ماده

 جزء اسناد و مدارك تحصيلي محسـوب   دفتر امتحاناتو  نمرات ليستشود ولي  ي و سپس برابر مقررات امحاء ميدار
  .شود ي مينگه دار دبيرستانطور دائم در ه و بشده 

ـ  ي و سـپس  نگه داركند  در محلي كه اداره آموزش و پرورش منطقه تعيين مي سال يكاوراق امتحانات نهايي به مدت  تبصره 
التحصـيالن بـرگ    شود. ولي فهرست دست نويس ريزنمرات دبيران، دفتر امتحانات، دفتـر فـارغ   برابر مقررات محو مي

و  دبيرستانشدگان امتحان نهايي، صحافي و جزء اسناد و مدارك تحصيلي محسوب و به طور دائم در  ريزنمرات قبول
  شود. ي مينگه داراداره مربوط حسب مورد 

عايت مـوازين اسـالمي و اصـول    ررفتار، اخالق و   آموزان براساس به دانش ،دانشگاهي دوره پيش نيم سالدر پايان هر  ـ30ماده
و كيفيـت حضـور و غيـاب و     دبيرسـتان  بهداشت، نظافت شخصي و ميزان مشاركت در فعاليتهاي پرورشي و مقررات

ايـن   ،شـود  يك نمره انضباط داده مـي  دبيرستانو معاون يا معاونان  مديرتوسط  معلمينهاي رسيده از سوي  گزارش
 شود. مي دبيرستاندفتر  تحويليا معاون مربوط  مدير ثبت و با امضاء ليست نمراتنمره در 

 2ساالنه محسوب و در معـدل كـل معـادل    و دوم دانش آموزان به عنوان نمره  اول نيم سالميانگين نمرات انضباط  ـ  1تبصره
  نمي شود. واحد درسي منظور مي شود ولي در محاسبه جمع واحدهاي درسي در هر رشته در نظر گرفته

  براي داوطلبان آزاد دوره پيش دانشگاهي نمره انضباط منظور نمي شود. ـ 2تبصره
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آموز ثبت  قبولي و مردودي در كارنامه دانش س اعم ازباشد و نمرات كليه درو مي 10حداقل نمره قبولي در هر درس  ـ31ماده
 .شود التحصيل محسوب مي آموزي كه كليه واحدهاي رشته مربوط را با موفقيت گذرانده باشد فارغ دانش .شود مي

  در رشته هنر حداقل نمره قبولي ساالنه در درس كارگاه هنر دوازده مي باشد. تبصره ـ
انـد معـدل كتبـي نهـايي و      التحصيالن براساس نمرات درسهايي كـه امتحـان داده   در پايان دوره براي هريك از فارغ ـ  32ماده

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

آموز، تعداد واحـدهاي هـر درس    شود. براي محاسبه معدل كل نمرات هر دانش هاي نهايي تقسيم مي واحدهاي درس
آمـوز بايـد در    در نمره قبولي آن درس ضرب و مجموع حاصل ضربهاي بدست آمده بر تعداد كل واحدهايي كه دانـش 

  شود. طول دوره طي نمايد تقسيم مي
رعايـت   دانشگاهي در رشته مربوط شـوند بـا   آموزاني كه موفق به گذراندن كليه واحدهاي درسي دوره پيش به دانش ـ  33ماده

 .شود دانشگاهي اعطاء مي پيش  ضوابط گواهينامه پايان دوره ساير شرايط و

التحصـيل   باشد فـارغ  10نيز حداقل معدل كل وي و  7حداقل يك عنوان درسي آخرين نمره وي  دركه  يآموز دانش ـ تبصره
  مي شود.دانشگاهي شناخته  دوره پيش

امتحـان   پـرورش در  هـاي وزارت آمـوزش و   نامـه  شـيوه  برابر قانون اساسي، هاي ديني مذكور در آموزان اقليت دانش ـ34ماده
 شـود،  يمـ  »معـارف اسـالمي  «درس  نمره اين درس جايگزين نمـره  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

آمـوزاني كـه قبـل و يـا حـين       در امتحان كتبي و شفاهي و عملي و همچنين دانـش  مؤثربراي دارندگان نقص عضو  ـ  35ماده
حوزه اجرا با اطالع اداره آموزش و پـرورش تسـهيالتي    رئيسيا  دبيرستانبرگزاري امتحانات دچار سانحه شوند مدير 

نمايد و در صورت لزوم از امتحانات بخش عملي دروس كه از نظر جسـمي قـادر    آموز فراهم مي متناسب با وضع دانش
شوند در اين صورت نمره بخش كتبي يا شـفاهي مـالك عمـل خواهـد بـود در ايـن        باشند معاف مي به انجام آن نمي

شود و تسهيالت انجام شده مستند به اين  تنظيم مي دبيرستاناي با امضاء مدير و دو نفر ازمعلمين  رتجلسهحالت صو
آمـوزان   دهند و موضوع بايد در ستون مالحظات دفتر امتحانات و كارنامه تحصيلي اين قبيل دانـش  ماده را توضيح مي

  درج شود
  جلسه درج خواهد شد.چنانچه امتحان نهايي باشد، موضوع در صورت  تبصره ـ

  و داوطلبان آزاد خارج ازكشور نيز مطابق مفاد اين آيين نامه برگزارمي شود. بزرگساالنامتحانات  ـ36ماده
  .باشد مي مركز سنجش آموزش و پرورشنظارت بر حسن اجراي امتحانات داخل و خارج از كشور بر عهده  ـ37ماده

 :موارد ساير ـ فصل پنجم

نشـگاهي منـوط   دا رشته در دوره پيش تغيير يا ديپلم و دانشگاهي غيرمتناظر با رشته پيش ثبت نام دانش آموزان در ـ  38ماده
دروس  در نمره قبولي كسب صورت در بود. واهدخ مربوطجدول  رشته برابر امتحان تغيير متقاضي در به شركت فرد

 براسـاس  رشـته  امتحانـات تغييـر   شـود.  پذيرفته مـي  متقاضيان رشته تغيير ،رشته قبلي  مشترك بين رشته جديد و
  .شود صورت نهايي برگزار ميه ب شهريور در كبار ويسال  هر مربوط دستورالعمل

  بود. رشته معاف خواهند امتحان تغيير شركت در دانشگاهي به شيوه داوطلب آزاد از پيش  دوره نام در متقاضيان ثبت تبصره ـ



 

�� 

 

  دانشگاهي تحصيلي در دوره پيشجدول مواد آزمون تغيير رشته 
  

هاي دوره  رشته
  دانشگاهي پيش

  
  نوع ديپلم

  هنر  علوم و معارف اسالمي  ادبيات وعلوم انساني  علوم تجربي  رياضي فيزيك

  رياضي فيزيك
  عربي ويژه معارف  ) ويژه انساني3عربي (  )1شناسي ( زيست  

  طراحي
تاريخ هنر 
  جهان

تاريخ هنر 
  ايران
مباني 
هنرهاي 
  تجسمي

  )2اصول عقايد (  ادبيات فارسي تخصصي  )2شناسي ( زيست

  علوم تجربي
  عربي ويژه معارف  ) ويژه انساني3عربي (    جبر و احتمال

  )2اصول عقايد (  ادبيات فارسي تخصصي  حسابان

ادبيات و علوم 
  انساني

  )2اصول و عقايد (    )1شناسي ( زيست  جبر و احتمال
  ) ويژه معارف3عربي (  )2شناسي ( زيس  حسابان

    )3شيمي (  )3فيزيك (

علوم و معارف 
  اسالمي

نيازي به شركت در   )1شناسي ( زيست  جبر و احتمال
آزمون تغيير رشته 

  نيست

  
  )2شناسي ( زيست  حسابان

    )3فيزيك (

  اي فني و حرفه
  معارف) ويژه 3عربي (  ) ويژه انساني3عربي (  )1شناسي ( زيست  جبر و احتمال

  )2اصول عقايد (  ادبيات فارسي تخصصي  )2شناسي ( زيست  حسابان

  كار و دانش

  ) ويژه معارف3عربي (  ) ويژه انساني3عربي (  )1شناسي ( زيست  جبر و احتمال

  )2اصول عقايد (  ادبيات فارسي تخصصي  )2شناسي ( زيست  حسابان
      )3شيمي (  )3فيزيك (

  
موافقـت اداره آمـوزش و پـرورش     بـا  ديگر دبيرستانبه  دبيرستانآموزان در طول سال تحصيلي از يك  انتقال دانش ـ39ماده

دوم بالمانع است در ايـن صـورت مـدارك،     نيم ساليا  اول نيم سالمقصد و تا يك ماه قبل از شروع امتحانات پاياني 
آموزان بايدپس از تأييد به موقـع   اين قبيل دانش نيم سالهاي طول  هاي تحصيلي و نمرات مربوط به ارزشيابي پرونده
 و مبـدأ  دبيرسـتان همـاهنگي   محدوده يك منطقه آموزشـي بـا   آموز در انتقال دانش مقصد ارسال شود. دبيرستانبه 

  .ي تعيين شده بالمانع استزمان ها رعايت مقررات در با مقصد
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  ) 38دهند (موضوع ماده  دانشگاهي تغيير رشته مي پيش آموزاني كه در دورة جدول تطبيق دروس مربوط به دانش

ف
ردي

س  
رو

 د
كد

  

عنوان درس 

  گذرانده شده

  شود آموز پذيرفته مي عنوان درس يا دروسي كه معادل درس گذرانده شده از دانش

  علوم رياضي
علوم و معارف   علوم انساني  علوم تجربي

  اسالمي

  هنر

  معارف اسالمي   1477  1
معارف اسالمي   

  )1477(كد 

معارف اسالمي     

  )1477(كد 

معارف اسالمي     

  )1477(كد 

  اصول عقايد

  )1490(كد 

معارف اسالمي     

  )1477(كد 

  زبان فارسي  1476  2
زبان فارسي       

  )1476(كد 

زبان فارسي         

  )1476(كد 

زبان فارسي   

  )1476(كد 

زبان فارسي       

  )1476(كد 

زبان فارسي       

  )1476(كد 

  زبان خارجه   1475  3
زبان خارجه      

  )1475(كد 

  زبان خارجه

  )1475(كد 

زبان خارجه      

  )1475(كد 

زبان خارجه      

  )1475(كد 

زبان خارجه      

  1475(كد 

4  1490  

  اصول عقايد 

(رشته علوم و 

  معارف اسالمي)

معارف اسالمي   

 )1477(كد 

معارف اسالمي     

 )1477(كد 

عارف اسالمي  

  ----------  )1477(كد 

معارف اسالمي   

  )1477(كد 

  

5  1484  
فيزيك (رشته 

  علوم رياضي)
 -----------  

فيزيك علوم 

تجربي (كد 

1482(  

 ---------   -----------   ----------  

  )1480شيمي  (كد   شيمي   1480  6
شيمي ( كد 

1480(  
 ---------   -----------   ----------  

7  1483  
حساب ديفرانسيل 

  و انتگرال 
 ------------  

رياضي عمومي 

  )1478(كد

رياضي پايه (كد 

1486(  
 -----------   ----------  

  ------------   ------------   رياضي عمومي   1478  8
رياضي پايه (كد 

1486(  
 -----------   ----------  

  -----------   -----------   )1487عربي(كد   -----------   ----------   ادبيات عرب   1489  9

  ------------   ------------   فلسفه  1456  10
فلسفه (كد 

1456(  

فلسفه             

  )1456(كد 
 ----------  

  

است (اعم از قبولي و مردودي) بايد در دفتر امتحانات   مبدأ گذرانده دبيرستانآموز در  كليه نمرات دروسي كه دانش ـ1تبصره 
   .شودمقصد ثبت  دبيرستان

هـاي   دبيرسـتان تواننـد بـه    همچنين داوطلبان آزاد اين دوره نمـي  و بزرگساالندوره پيش دانشگاهي آموزان  دانش ـ2تبصره 
 .روزانه منتقل شوند

آموزاني كه سه  (بخش معافيت تحصيلي) دانش نامه اجرايي قانون نظام وظيفه عمومي براساس تبصره ماده پنج آيين ـ  40ماده 
اخـراج   دبيرسـتان قبلي داشته باشند به عنوان ترك تحصيل از   موجه و يا بدون اطالع بيشتر غيبت غير ومتوالي ماه 
غيبـت بـا    .مراتب ترك تحصيل اين قبيل افراد را برابر مقررات، اعـالم كننـد    دبيرستان مديرانشوند و الزم است  مي

 .شود عذرموجه ترك تحصيل تلقي نمي

 .شود مي  تلقي  تحصيل  ترك مقررات وظيفه عمومي  نظر رقه ازامتحانات متف در شركت ـ تبصره

آموزاني كـه شـرايط تحصـيل در     دانش و شوند روزانه محروم ميدوره پيش دانشگاهي آموزاني كه از تحصيل در  دانش ـ41ماده
دوره تواننـد در   نامه و ساير ضوابط و شرايط مربوط مـي  روزانه را ندارند و ساير متقاضيان، براساس مفاد اين آييندوره 

نام نموده و ادامه تحصيل  صورت داوطلب آزاد (متفرقه) ثبته بآموزش از راه دور و يا و يا  بزرگساالنپيش دانشگاهي 
  .دهند

اند،  مـي تواننـد    ات قبل كه موفق به گذراندن تعدادي از دروس اين دوره نشدهدانش آموزان پيش دانشگاهي سنو ـ  42ماده 
دروس گذرانده شده خودرا بر اساس شيوه نامه اي كه توسط معاونت آموزش متوسـطه تهيـه مـي شـود تطبيـق وبـا       

 دامه تحصيل دهند.ا  رعايت ساير شرايط

ها (غير متنـاظر)   فارغ التحصيالن پيش دانشگاهي در صورت تمايل به اخذ گواهينامه پيش دانشگاهي در ساير رشته -43ماده 
، آموزش از راه دور و يا به صورت داوطلـب آزاد اقـدام نماينـد، درصـورت     بزرگساالنمي توانند با ثبت نام در مدارس 
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      از وي پذيرفته شده و ملزم به گذراندن كسري دروس تمايل داوطلب، نمرات قبولي درس هاي مشترك بين دو رشته
 مي باشد.

مشتمل بر پـنج فصـل ،   اين آيين نامه  متقاضيان استفاده از اين ماده مشمول استفاده از معافيت تحصيلي نمي باشند. -تبصره
  تنظيم و ابالغ مي شودماده و سي و يك تبصره  چهل و سه

  

♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦  
  

 


