
 باسمه تعالی

 واحدی نظام سالی اول عمومی متوسطهپايه و كار نامه مردودی  راهنمايی سوم دوم، هایپايه دروس تطبيق نامه شيوه

 نظام جديد  متوسطه اول و نهم دوره  هشتم هفتم، هایپايه به

وره راهنمایي تحصيلي در د هاي دوم و سومپایه از جغرافياو  تاريخ ،اجتماعيتعليماتهاي ميانگين نمره درس – 1

 متوسطه نظام جدید شود. اول دوره مطالعات اجتماعينمره درس به حد نصاب قبولي برسد جایگزین صورتيكه 

 از خارجيزباننويسيامالوجملهمطلب،دركدستور،و  خارجيزبانمكالمهوقرائتهاي ميانگين نمره درس - 2

زبان به حد نصاب قبولي برسد جایگزین نمره درس لي در صورتيكه دوره راهنمایي تحصي هاي دوم و سومپایه

  .متوسطه نظام جدید شود اول دوره درهای هفتم و هشتم پايه خارجي

در پایه اول  شيمي)ا(وآزمايشگاه و فيزيك)ا(وآزمايشگاه ، وبهداشتزيستيعلومهاي ميانگين نمره درس - 3

نهم پایه  تجربيعلومنمره درس به حد نصاب قبولي برسد جایگزین تيكه در صورعمومي متوسطه نظام سالي واحدي 

 متوسطه نظام جدید شود. اول دوره

به شرح زیر توسط  تجربيعلومو  خارجيزبان ،اجتماعيمطالعاتهاي اعداد اعشاري ميانگين نمرات درس - 4

 كننده گرد شده و در برگ ریز نمرات محاسبه و ثبت شود:تطبيق

  42/0به  44/0تا  21/0از  –ج                                         22/0به  22/0كمتر از  -الف 

  1به  44/0تا  42/0از   –د                                       20/0به  44/0تا  22/0از  –ب 

 بيق به عنوان تكماده ثبت گردد.با رعایت سایر قوانين و مقررات در ستون تط 10نمره ثبت شده دروس كمتر از  – 2

هاي متناظر و یا هاي دوم و سوم دوره راهنمایي تحصيلي فاقد درسآموز دركارنامه قبولي پایهكه دانشدرصورتي -2

هاي مذكور از درس ،در كارنامه تطبيق×( با درج عالمت ضربدر)باشد، هاي هفتم و هشتم همنام با عناوین دروس پایه

 ثيرگذار نيستند.أاند در معدل كل تپذیرفته شده×( ند، و دروسي كه به صورت ضربدر)شووي پذیرفته مي

ي اول هاي هفتم و هشتم دورههاي دوم و سوم راهنمایي به ترتيب معادل قبولي پایههاي قبولي پایهكارنامه –4

 باشند.متوسطه نظام جدید مي

باشند نمرات در پایه نهم مي ه متقاضي ادامه تحصيلآموزان قبولي پایه سوم راهنمایي طرح جامع كدانش -8

 گردد.هاي سوم راهنمایي آنها در كارنامه تطبيق عالوه بر پایه هشتم عيناً براي پایه هفتم نيز لحاظ ميدرس

هاي قبلي به صورت شوند، نمرات پایهآموزاني كه از طریق تعيين سطح، وارد ساختار جدید آموزشي ميدانش -4

آموزان بر اساس نمرات دروس گذرانده شوند. هدایت تحصيلي این قبيل دانشبدري)بدون نمره( پذیرفته ميتطبيق ضر

 پذیرد.شده در ساختار آموزشي جدید انجام مي



واحدي یي و اول عمومي متوسطه نظام ساليهاي دوم و سوم راهنماهاي مردودي پایهنمرات دروس قبولي كارنامه -10

 گردد.آموز ارائه مياند، پذیرفته شده و باقيمانده دروس به دانشداده شده تدروس پيوست مطابقكه با جدول تطبيق 

 هاي خواسته شده به فرم مربوطه الصاق شود.اصل كارنامه ،در هنگام تطبيق -11

 نمره قبولي درس آمادگي دفاعي در پایه سوم راهنمایي، جایگزین درس آمادگي دفاعي در پایه نهم شود. -12

كارشناس دوره تحصيلي متوسطه اول هاي پيوست به صورت دستي توسط هاي تطبيق مطابق فرمصدور كارنامه -13

اداره آموزش و پرورش و هزینه آن براي هر كارنامه برابر یک پنجم مبلغ شهریه ثابت هر نيمسال تحصيلي در مدارس 

الزحمه عوامل صدور تطبيق و ثبت نمرات به حساب آموز بابت حقگردد كه توسط دانشآموزش از راه دور محاسبه مي

 شود.مربوط واریز مي

دهنده در دو نسخه، با مهر و امضاي رئيس اداره تنظيم گردیده، یک نسخه هاي تطبيق توسط تطبيقكارنامه -14

 ه گردد.آموزي به كارشناسي سنجش منطقه ارائآموز، و نسخه دوم جهت ثبت در سيستم دانشنام به دانشجهت ثبت

توانند در مدارس آموزش از راه دور یا ایثارگران، با رعایت سایر ها ميآموزان پس از تطبيق درساین گروه دانش -12

 نام و ادامه تحصيل دهند.قوانين و مقررات ثبت

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 اول متوسطه نظام جديد هدوربه پايه هفتم تحصيلي جدول تطبيق دروس از پايه دوم راهنمايي 

 درس کد راهنمايي  دوم عناوين دروس پايه فردي
 هفتم عناوين دروس پايه 

 دوره اول متوسطه
 درس کد

حداقل نمره 

 قبولي
 مالحظات

  14 20541 1قرآن  20241 2قرآن  1

  14 20542 1معارف اسالمی  20242 2تعليمات دينی  2

  14 20542 1زبان عربی  20243 2عربی  3

  14 20512 1مطالعات اجتماعی  20240+20245+20244 2+ جغرافيا 2يخ + تار2تعليمات اجتماعی 0

  14 20543  1ت فارسی ئقرا 20242 )خواندن، درك مطالب ودستور زبان فارسی( 2فارسیتائقر 5

  14 20540 1امالی فارسی  20242 2امالی فارسی  4

  14 20545 1انشای فارسی  20242 2انشای فارسی  2

2 
+ دستور، درك مطلب ، امال و 2مه زبان خارجی قرائت و مكال

 2 جمله نويسی زبان خارجی
  14 20542 1زبان خارجی  20211+20214

  14 20514 1رياضيات  20212 2رياضيات  2

  14 20542 1علوم تجربی  20213 2علوم تجربی  14

  14 20510 1كار و فناوری  20210 2حرفه و فن  11

  14 20513  1هنر فرهنگ و 20215 2هنر  12

  14 20511  1تربيت بدنی و سالمت  20214 2تربيت بدنی  13

  14 20515 1تفكر وسبك زندگی  20212 2پرورشی 10

 

 



 

 

 اول متوسطه نظام جديد هدوربه پايه هشتم تحصيلي  جدول تطبيق دروس از پايه سوم راهنمايي

 شماره درس ن دروس پايه هشتم دوره عناوي شماره درس عناوين دروس پايه سوم  راهنمايي رديف
حداقل 

 نمره قبولي
 مالحظات

  14 20441 2 قرآنآموزش  20341 3قرآن  1

  14 20442 2 معارف اسالمی 20342 3تعليمات دينی  2

  14 20442 2زبان عربی 20343 3عربی  3

  14 20412 2 یمطالعات اجتماع 20340+20345+20344 3+ جغرافيا 3+ تاريخ 3تعليمات اجتماعی 0

5 
خواندن ،درك مطالب و دستور ) 3فارسیتائقر

 زبان فارسی (
  14 20443 2قرائت  فارسی  20342

  14 20440 2 ی فارسیامال 20342 3امالی فارسی 4

  14 20445 2انشای فارسی  20342 3انشای فارسی  2

2 
+ دستور، درك 3قرائت و مكالمه زبان خارجی

 3 نويسی زبان خارجیمطلب ، امال و جمله 
  14 20442 2 زبان خارجی 20311+20314

  14 20414 2 رياضيات 20312 3رياضيات  2

  14 20442 2 علوم تجربی 20313 3علوم تجربی  14

  14 20410 2 كار و فناوری 20310 3حرفه و فن  11

  14 20413 2 فرهنگ و هنر 20315 3هنر  12

  14 20411 2 دنی و سالمتتربيت ب 20314 3تربيت بدنی  13

  14 20415 2 تفكر وسبك زندگی 20312 3پرورشی 10

 -- --- --- 20312 آمادگی دفاعی 15
دفاعی پايه سوم آمادگینمره قبولی درس

 شودراهنمايی در پايه نهم پذيرفته می

 



 

 اول متوسطه  نظام جديد هدوربه پايه نهم نظام سالي واحدي اول متوسطه پايه جدول تطبيق دروس قبول شده 

 

 

 شماره درس عناوين دروس پايه نهم شماره درس عناوين دروس پايه اول متوسطه  رديف
حداقل نمره 

 قبولي
 مالحظات

  14 20045+20042  3قرآن  + 3معارف اسالمي  1045 دين و زندگي ) ا ( 1

  14 20041 3رسي انشاء فا 1042 زبان فارسي ) ا ( 2

  14 20043+ 20040 3فارسي+ امالء 3فارسي   قرائت 1043 ادبيات  فارسي ) ا ( 3

  14 20040 3زبان عربي 1040 عربي ) ا (              0

  14 20042 3زبان خارجي  1041 زبان خارجي ) ا ( 5

4 
( و ا)+ فيزيكت بهداشوزيستيعلوم

 آزمايشگاهو(ا)آزمايشگاه + شيمي
  14 20042 3علوم تجربي  1054+1045+1040+1053+1050

  14 20054 3رياضيات  1042 رياضي ) ا ( 2

  14 20052 3مطالعات اجتماعي  1042 مطالعات اجتماعي 2

  14 20055 3تربيت بدني و سالمت  1055 تربيت بدني ) ا ( 2

 14 20050 آمادگي دفاعي - - 
 دفاعی پايه سومآمادگیدرسقبولینمره

 شودمیپايه نهم پذيرفتهراهنمايی در

  14 200553 3فرهنگ و هنر - - 14

  14 20050 3كار و فناوري  - - 11



 اول متوسطه  نظام جديد هدور هفتمبه پايه تحصيلی راهنمايی  دومكارنامه  تطبيق دروس پايه 

 ..........................................شماره شناسنامه ........................................نام پدر  ......................................................................راهنمايی به پايه هفتم  دانش آموز دومكارنامه تحصيلی پايه 

 .............................كد واحد آموزشی دوره راهنمايی .............................محل صدور  .............................تاريخ تولد .............................آموزیدانشكد ......................................یكد مل

 بر اساس مفاد شيوه نامه تطبيق مورد بررسی قرار گرفته و اين كارنامه برای ادامه تحصيل وی در دوره متوسطه اول صادر می گردد. 

 عناوين و نمره دروس پذيرفته شده در پايه هفتم عناوين و نمره دروس پايه دوم راهنمايي

 مالحظات نمره عناوين دروس پذيرفته شده پايه هفتم کد درس رديف نمره راهنماييدوم عناوين دروس پايه  د درسک رديف

       2قرآن  20241 1

       2تعليمات دينی  20242 2

       2عربی  20243 3

       2+ جغرافيا 2+ تاريخ 2تعليمات اجتماعی  20244+20245+20240 4

       ) خواندن ، درك مطالب و دستور زبان فارسی ( 2رائت فارسیق 20242 2

       2امالی فارسی  20242 2

       2انشای فارسی  20242 4

8 20211+20214 
، امال و جمله + دستور، درك مطلب2خارجیمكالمه زبانوقرائت

 2نويسی زبان خارجی 
      

       2رياضيات  20212 4

       2م تجربی علو 20213 10

       2حرفه و فن  20210 11

       2هنر  20215 12

       2تربيت بدنی  20214 13

       2پرورشی 20212 14

 

 ...........-و                                     -4                                         -3                                             -2                                                   -1 دروس باقي مانده : 

                 .به اين كارنامه الزاميست دوم راهنمايیتذكر : الصاق اصل كارنامه 

 :امضاء و مهر و تاريخ                                                  :  سمت                                                  :  كننده تطبيق خانوادگی نام و نام         



 نظام جديداول متوسطه  هدور هشتمبه پايه تحصيلی راهنمايی  سومتطبيق دروس پايه كارنامه 

 ..........................................شماره شناسنامه........... .............................نام پدر  ......................................................................دانش آموز  هشتمراهنمايی به پايه  سومكارنامه تحصيلی پايه 

 .............................كد واحد آموزشی دوره راهنمايی .............................محل صدور  .............................تاريخ تولد .............................آموزیدانشكد ......................................یكد مل

 بر اساس مفاد شيوه نامه تطبيق مورد بررسی قرار گرفته و اين كارنامه برای ادامه تحصيل وی در دوره متوسطه اول صادر می گردد.

 عناوين و نمره دروس پذيرفته شده در پايه هشتم اوين و نمره دروس پايه سوم راهنماييعن

 مالحظات نمره هشتمعناوين دروس پذيرفته شده پايه  کد درس رديف نمره وم راهنماييعناوين دروس پايه س کد درس رديف

       3قرآن  20341 1

       3تعليمات دينی  20342 2

       3عربی  20343 3

       3+ جغرافيا 3+ تاريخ 3تعليمات اجتماعی  20344+20345+20340 0

5 20342 
) خواندن ، درك مطالب و  3قرائت فارسی 

 دستور زبان فارسی (

      

       3امالی فارسی 20342 4

       3انشای فارسی  20342 2

2 20311+20314 
+ دستور، 3خارجیزبانمكالمهوقرائت

 3خارجیزباننويسیجملهوامال،مطلبدرك

      

       3رياضيات  20312 2

       3علوم تجربی  20313 14

       3حرفه و فن  20310 11

       3هنر  20315 12

       3تربيت بدنی  20314 13

       3پرورشی 20312 10

 آمادگی دفاعی 20212 
 دفاعی پايه سومآمادگیدرسقبولینمره     

 شودمیپايه نهم پذيرفتهراهنمايی در

 

 ...........-و                                     -4                                         -3                                             -2                                                   -1 دروس باقي مانده : 

         .به اين كارنامه الزاميست سوم راهنمايیمه تذكر : الصاق اصل كارنا

 :امضاء و مهر و تاريخ                                          :  سمت                                             :  كننده تطبيق خانوادگی نام و نام



 اول متوسطه  نظام جديد هدورنهم  به پايهنظام سالی واحدی كارنامه تطبيق دروس قبول شده اول متوسطه 

 ..........................................شماره شناسنامه........... .............................نام پدر  ..................................................آموزدانش نهمبه پايه اول متوسطه نظام سالی واحدی پايه  تطبيقكارنامه 

 ............................. واحدیسالیمتوسطه نظامكد واحد آموزشی دوره .........................محل صدور ..............تاريخ تولد .............................آموزیدانشكد ................................یملكد

 گردد.صادر می متوسطهاول بر اساس مفاد شيوه نامه تطبيق مورد بررسی قرار گرفته و اين كارنامه برای ادامه تحصيل وی در دوره 

 ره دروس پذيرفته شده در پايه نهمعناوين و نم  اول متوسطه نظام سالي واحديعناوين و نمره دروس پايه 

 درس کد رديف
نظام  عناوين دروس پايه اول متوسطه

 سالي واحدي
 مالحظات نمره اوين دروس پذيرفته شده پايه نهمنع کد درس رديف نمره

  آمادگي دفاعي 24212 1 -- -- -- 1
 دفاعی پايه سومآمادگیدرسقبولینمره

 شودمیپايه نهم پذيرفتهراهنمايی در

 دين و زندگي ) ا ( 1441 2
    

 
 

 زبان فارسي ) ا ( 1442 3
    

 
 

 ا (ادبيات  فارسي )  1443 0
    

 
 

 عربي ) ا ( 1444 5
    

 
 

 زبان خارجي ) ا ( 1441 4
    

 
 

2 1414+1445+1442+1413+1414 
 و(ا)فيزيك+و بهداشتزيستيعلوم

 آزمايشگاه( وا)شيمي +آزمايشگاه

    

 
 

 رياضي ) ا ( 1445 2
    

 
 

 مطالعات اجتماعي 1445 2
    

 
 

 بدني ) ا (تربيت  1411 14
    

 
 

 - 4                                          - 3               ( 242114 )    3کارفناوري  – 2                           ( 242113 )   3فرهنگ و هنر  – 1دروس باقي مانده : 

     به اين كارنامه الزاميست      نظام سالی وحدی  تذكر : الصاق اصل كارنامه اول متوسطه

 :امضاء و مهر و تاريخ                                          :  سمت                                             :  كننده تطبيق خانوادگی نام و نام


