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 :مقدمه

باه وژا ه    هاا  فعاليتدر انجام  بيشتر هماهنگيوانسجام  وارتقاء فعاليت هاي مدارس آموزش از راه دور به منظور  �

 .گردد مي بالغابه شرح ذژل  مذكور دارسم نام نامه ثبت شيوه ، آموزان  نام دانش ثبت

  به فعاليت  مدارس مجاز (الف

 .مي باشند اندازي  و مجوز راه يموافقت اصول داراي كه براساس ضوابط و مقررات ي مدارس

  فعاليت محدوده ( ب 

تبليا  و   كه مستقر هساتند  ر محدوده جغرافياژي همان شهرستان ژا منطقه ايآموزش از راه دور فقط مجازند دمدارس 

 . مجاز به ثبت نام مي باشند برابر ضوابط و مقررات در صورت مراجعه دانش آموز ليكن ، نماژند اطالع رساني

 نام ثبتزمان (ج  

به شرح  هنامه آموزشي دوره تحصيلي مربوط شروع آموزش و برگزاري امتحانات براساس مفاد آژين نام ، ثبت زمان -1

 .باشد زژر مي (1)جدول 

 9  -شماره   جدول

 

 

 

 

 

 زمان شروع و اتمام امتحانات زمان شروع و اتمام آموزش نام ن ثبتزما دوره

 هفته اول تا هفته سوم دي ماه اول مهر ماه تا هفته چهارم آذر ماه از هفته اول تيرماه تا پايان شهريورماه  نيم سال اول

 پس از اعالم نتايج امتحانات تا نيمه اسفند نيم سال دوم
هارم هفته اول بهمن ماه تا هفته چ

 سال بعد ارديبهشت ماه
 خرداد ماه

 شهريور ماه تا سوم  هفته اول هفته اول تا هفته چهارم مرداد ماه هفته چهارم خرداد ماه دوره تابستاني

مدارس آموزش از راه دورنام  دانش آموزان  ثبتشيوه نامه    
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پس از شروع هر نيمسال تحصيلي ژا دوره تابستاني از افرادي كه عذر موجه دارند باا   دانش آموزان ثبت نام :يادآوري 

در اژن صورت نحاوه و ميازان اساتفاده     .معرفي نامه توسط اداره آموزش و پرورش محل مجاز است تشخيص و صدور

   . دانش آموز از خدمات آموزشي مدرسه با توجه به شراژط و امكانات به تشخيص مدژر مدرسه خواهد بود

 آموزش از راه دور  ساعت كار مدارس -2

  94الي  8 ر صورت فعاليت در نوبت صبح از ساعتد  -الف                                    

    99الي  93در نوبت عصر از ساعت  در صورت فعاليت  -ب                                                                      

 نام ثبت شرايط(د 

 دوره تحصايلي مربوطاه   ماه آموزشاي  نا نام در اژن مدارس  برابر مفاد ماواد آژاين   شراژط و مدارك مورد نياز ثبت  -1

 .باشد مي

هاي سازمان نظام وظيفه عماومي انجاام    آموزان مشمول نظام وظيفه برابر آخرژن دستورالعمل شراژط تحصيل دانش -2

 .خواهد گرفت

 نام  ثبت مقررات(ه

 (1/201 نمون برگ شماره)  .را در اختيار متقاضيان تحصيل قرار دهندثبت نام  ا مدارس باژد نمون برگ 1

ناام و انتخااد درس از    آموزان بتوانناد در ياين ثبات    اي فراهم نماژند تا دانش موظفند شراژط را به گونه ، مدارسا 2

 :اي به شرح زژر برخوردار شوند خدمات راهنماژي و مشاوره

مشااور  هاي ارائه خادمات آموزشاي در آماوزش از راه دور،     آموزان به روش با توجه به عدم آشناژي دانش -1/2

باژد با برگزاري جلسات توجيهي ژا ارائه ابزارهاي آموزشي و كمك آموزشي مانند جزوه، بروشاور، فايلم و   مدرسه 

CD آشنا سازدمدرسه هاي آموزشي  آموزان را با شيوه ، دانش. 

اي  شاورهنامه م آموزان نمون برگ توصيه با توجه به شراژط دانش مدرسه ، مشاور فوقپس از انجام مفاد بند  -2/2

آماوز   آموز نگهداري و نساخه دوم باه داناش    نسخه اول در پرونده دانش .نماژد را در دو نسخه تكميل مي بدو ورود

 (2/201نمون برگ شماره ).  گردد تحوژل مي

آماوزش از راه دور و كساا اژان خادمات      مدارسارائه خدمات راهنماژي و مشاوره موضوع اژن بند توسط  : توجه

 .زان الزامي استآمو توسط دانش
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آماوزي اقادام    آموزان نسبت به صدور كارت شناساژي داناش  باژستي جهت تمام دانش مدرسه نام مدژر  ا پس از ثبت3

 (3/201نمون برگ شماره ) .نماژد

در پروناده   نسخه  اول )در دو نساخه  نامه آموزشي دوره تحصيلي مربوطه  نام و انتخاد درس برابر مفاد آژين ثبتا 4

آموز، ولي و ژا نماژنده قانوني وي به صورت يضوري  توسط دانش (براي دانش آموز  نسه  دومز نگهداري و آمو دانش

  (4/201نمون برگ شماره ).شود انجام مي( الكترونيكي)ژا غيريضوري 

 .رت گيردآموزي صو اي دانش نامه آموزشي و توصيه نامه مشاوره انتخاد مواد درسي با رعاژت مفاد مواد آژين : يادآوري

آموزي برابر ضوابط قصد انتخاد درس ژا  ، چنانچه دانشتحصيلي دوره مربوطه نامه آموزشي  در اجراي مواد آژين -5

ي تابستاني را داشته باشد، الزم است در موعد  هاي خارج از مدرسه در هر نيم سال ژا دوره هاژي به صورت آموخته درس

نسه   ،سوابق آموزشي مدرسه  در نسه  اول ، نماژدنسخه تكميل  سهرا در  نمون برگ تقاضانامه خارج از مدرسه مقرر

 (5/201نمون برگ شماره ) .گردد آموز تحوژل مي به دانش مسونسه  آموز نگهداري و  در پرونده دانش دوم

ء جاز  و.ماي باشاد    درس 1 و دوره تابستاني درس2 هرنيمسال براي دروس آموخته هاي خارج از مدرسه  : يادآوري

 . يداكثر سقف وايدها محسود نمي شود 

ثبت نام دانش آموزان الزم التعليم برابر ضوابط و مقررات آژين نامه آموزشي دوره تحصيلي مربوطه و بار اسااس     -6

شوراي عالي آماوزش و پارورش از طرژاق ادارات آماوزش و پارورش منااطق        26/66/1386مورخ  948مصوبه  2بند 

 ندشناساژي و ثبت نام مي شو

الزم ت مجاز به ثبات ناام داناش آماوز     اموسسان و مدژران مدارس آموزش از راه دور بدون اخذ مجوز از ادار: تبصره 

  .نيستندالتعليم 

نماژند عالوه بر رعاژت كليه مقاررات   مدارس آموزش از راه دوري كه به خارج از كشور خدمات آموزشي ارائه ميا 7

مادارس خاارج از كشاور نياز      و مركز اموربين الملال  ز راه دور ملزم به هماهنگي باهاي صادره از آموزش ا نامه و آژين

 .باشند مي

 . پذژرد برابر ضوابط و مقررات ابالغي انجامثبت نام مدارس آموزش از راه دور در شاخه كاردانش  -9

توليادي   ...(فزارهاي آموزشاي و  ا هاي درسي خودآموز و نرم كتاد)هاي تحصيلي  هاي آموزشي هر ژك از پاژه نمونه بسته  -8

كه با هماهنگي و نظارت و تاژيد سازمان پ وهش و برنامه رژازي آموزشاي تهياه و توزژا           مدژرژت آموزش از راه دور
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آموزان نسبت باه انتخااد و    باژستي در مدارس آموزش از راه دور در معرض دژد مراجعين قرار گيرد تا دانشمي گردد 

 .ژندتهيه آنان اقدام نما

هاي هداژت آموزشي و رف  اشكال مدارس به تفكياك منااطق    آموزي براي تشكيل كالس تعيين يد نصاد دانش -16

 .باشد مياستان ي  محروم و برخوردار به عهده

اسااس شاراژط خاان منطقاه نيااز باه       بيني نشده ولي بر نام پيش نامه براي ثبت در مواردي كه در اژن شيوهاستان ا 11

نامه آموزشي آموزش از راه دور و ساژر ضوابط و مقررات مجاز باه اخاذ تصاميم     گيري دارد با رعاژت مفاد آژين تصميم

 .باشد موردي مي

آخرژن اطالعات در خصون آموزش از راه دور را در  : http:// dei.medu.irآدرساژنترنتي به ( ساژت)درگاه  -12

 .دهد متقاضيان قرار مياختيار 

 ميزان و نحوه دريافت شهريه( و

 .  تعيين مي گرددرسراسر كشور ب  شرح زي مدارس مذكوردردر رشهريه ثابت ومتغي 1383 -84سال تحصيلي  در 

 و طهمتوسا ) دوره دوم متوساطه  ، (راهنمااژي )دوره اول متوساطه    ،هر نيم سال دوره تحصايلي   درشهرژه  ثابت   : شهريه ثابت -9 

 .گردد عيين ميدر استان ها ت غير قابل تغييربه صورت كشوري براي تمامي مدارس مذكور و  رژال  000/060 (  دانشگاهي يشپ

و  1382-83شهرژه كشوري هر وايد درسي درساال تحصايلي    شهرژه متغيير  براساس ميانگين : شهريه متغير -2

 .  استان تعيين و جهت تاژيد به سازمان ارسال مي گردد نظارت  باتوجه به شراژط و موقعيت استان در شوراي 

نام درس، روزها، ساعات و مكان : مدژر مدرسه موظف است برنامه آموزش يضوري هر درس ژا وايد درسي شامل -3

ً به اطالع دانش ها را در زمان ثبت تشكيل كالس  .آموزان برساند نام، كتبا

 .ساعت آموزش يضوري  ارائه نماژد  6مدژر موظف است براي هر وايد درسي  در هرنيمسال -4

تواند بنا باه   يداقل بوده و مدرسه مي (ساعت  6)  ميزان ساعات اعالم شده براي آموزش يضوري هر وايد درسي -5

آموز و ژا ولي وي و تأژيد مشاور، آموزش يضوري دروس تخصصاي و ژاا عملاي را تاا دو برابار       شدرخواست كتبي دان

افزاژش ارائه آموزش يضاوري   (دقيقه 86)  جلسهدر اژن صورت مي تواند  به ازاي هر . ساعات تعيين شده افزاژش دهد

رژاال درژافات    666/56 ( دانشاگاهي  متوسطه وپايش  )  متوسطه دوم رژال، دوره666/46(راهنماژي) اول متوسطهدر دوره 

 .نماژند

دوره تابستاني را كه توسط / سال هاي يضوري نيم تواند با رعاژت سقف كل ساعات آموزش مدژر مدرسه مي -6

 .آموز انتخاد شده است ، با توجه به نياز برخي دروس اضافه و ژا كاهش دهد دانش

 .ه هر وايد درسي مربوطه خواهد بود شهرژه هر وايد درسي غيريضوري معادل ژك سوم شهرژ -7

 يادآوري : شهرژه ثابت تابستان و كمتر از 9 وايد درسي در هر نيم سال معادل 000/+000 رژال مي باشد. 
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براي كل )گيري مرايل صدور دژپلم كاردانش  اند براي پي هنرجوژاني كه دروس مهارتي خارج از مدرسه گذرانيدهاز ا 9

 .گردد رژافت ميد معادل شهرژه ثابت نيمسال( ها مهارت

از امكاان تحصايل    در صاورت تاامين اعتباار    وطهنامه آموزشي دوره مرب التعليم با رعاژت مفاد آژين آموزان الزم دانش -8

 .راژگان در اژن مدرسه برخوردار هستند

هاي پشت جلد به عهده  براساس قيمت(  ...و CD  ،VCDكتا درسي، )هاي آموزشي  پرداخت هزژنه بستها 16

 .آموزان است دانش

% 16از مددجوژان كميته امداد و بهزژستي اژتام ،  ، فرهنگيان  و اژثارگران، شهداء  معظم اعضاي درجه ژك خانواده -11

 .مي گردندمند  شهرژه بهرهكل  تخفيف 

خارج از زمان ثبت نام و داوطلبانه ، قانون شوراهاي آموزش و پرورش  11مدارس آموزش از راه دور مطابق با ماده  -12

قررات به يساد مدرسه وارژز مطابق م الزم است كمك هاي درژافتي ليكن.مجاز به درژافت كمك هاي مردمي مي باشند 

فعاليت هاي آموزشي و پرورشي مدرسه هزژنه صرفا در جهت تقوژت  و تحت نظارت شوراي مالي مدارس برابر ضوابط

 .گردد

گردد و برابر مقررات با مدارس متخلف برخورد  درژافت هرگونه هزژنه غير از موارد ذكر شده تخلف محسود مي  -13

 . گرددمي 

 : نكات قابل توجه

  الزامي است ( سناد ) ثبت نام كليه دانش آموزان در سامانه نام نوژسي الكترونيكي دانش آموزان. 

 پوستر ارسالي مقررات ثبت نام و تقوژم اجراژي فعاليت مدرسه در محل هاي مناسا نصا و اطالع رساني گردد.  

 گرددرساني  هاي مناسا نصا و اطالع در محل ، پوستر اخذ شهرژه . 

  گرفتن  وارژز گردد ( آموزشي  بسته هايو  به استثناي وجه بيمه)آموز به يساد مدرسه وجوه باژد توسط دانشكليه ،

 .باشد نقدي غيرقانوني مي به صورت هرگونه وجه

   و  تعبيه مهر مدارس آموزش از راه دور بر اساس ضوابط و مقررات انجام پذژرد و مهرهاي غير مجااز گاردآوري

 .گردداطق تحوژل به يراست ادارات من

 اقدام نماژند  كليه مدارس آموزش از راه دور موظفند  نسبت به بازسازي تابلوي مدارس. 

  تغيير ژابد "مدرسه  "الزم است در كليه مدارك و مستندات عنوان مركز به�. 

  مدارس در جذد نيروي انساني الزم است مطابق مقررات اقدام نماژند. 
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 آموزشاي و   قاانون تاسايس و اداره مادارس ، مراكاز      23مااده  با مطابق  رسمي  تاژيدژه گزژنش جهت افراد غير

 .الزامي است غير دولتي پرورشي 

  الزم اسات كلياه كاركناان     آموزشي و پرورشي قانون تاسيس و اداره مدارس ومراكز غير دولتي 25مطابق با ماده

كاركناان  .صاليات بعد آن برخودار شوند تمام وقت فاقد پوشش بيمه اي از مزاژاي قانون تامين اجتماعي و ا

 . پاره وقت پوشش بيمه اي نيز به نسبت ساعات انجام كار مشمول يماژت هاي مقرر در اژن ماده مي باشند 

 غير دولتيآموزشي و پرورشي قانون تاسيس و اداره مدارس ومراكز  27با عناژت به ماده  كليه شاغلين در مدارس 

 .پرونده افراد درج گرددو مستندات آن در  را گذراندهالزم است دوره هاي اعالمي 

 دبيران مورد نياز الزاما مطابق با رشته تحصيلي و ساژر ضوابط صورت پذژرد گيريبه كار. 

 آموزشي و پرورشاي  قانون تاسيس و اداره مدارس و مراكز  22ماده صدور ابالغ مدژر در بدو سال تحصيلي برابر

  .ي استضوابط الزام ساژرو  غيردولتي 

 الزم است كليه كاركنان مدرسه مطابق با قرارداد معتبر به كار گيري شوند. 

 ضروري است و موسس مدژر ءجهت كليه شاغلين در وايد آموزشي با امضا داخلي صدور ابالغ. 

 ساژت مدارس فعال و نشاني آن در اختيار دانش آموزان قرار گيرد.  

 از مي باشد ملي مجدر فضاي صرفا  اژجاد ساژت:  تذكر 

 

 سازمان مدارس غيردولتي ، توسعه مشاركت هاي مردمي و خانواده                                            

 مديريت آموزش از راه دور                                                                           



                      

 
  زارت آموزش و پرورشو                        

 رس غيردولتي ، مشاركت هاي مردمي و خانواده سازمان مدا

 مديريت آموزش از راه دور                      

                                                                                 برگ ثبت نام                      
                                                                                                                                                                    1/101 نمون برگ                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 
  : نظام قديم

 
 
 
 

 : نظام جديد
 

 
 

            تإهل ، بیماری ، معلولیت  : محدودیت هایی مانند             نبودن رشته تحصیلی مورد عالقه درمحل زندگی                  عدم دسترسی به مدرسه            
 :شماره و تاریخ رای کمیسیون                                                                                      مواردسایر 

 

 
 

  در حین خدمت                    دارای دفترچه آماده به خدمت                             معاف                       غیر مشمول                     

 
 

 :    شماره و تاریخ گواهی معلولیت                    معلول جسمی            نیمه بینا                             ناشنوا                نیمه شنوا                 نابینا            

 
 

 رای کمیسیون                            3×4امه                تصویرکارت ملی                 عکس کمیل شده ثبت نام              تصویرتمامی صفحات شناسنفرم ت
       فه خارج             مدرک نظام وظیگواهی معلولیت                        کارنامه های تحصیلی                            گواهینامه تحصیلی              مدارک اتباع 

 ه های تطبیقی گواهی انتقال                           فرم هدایت تحصیلی                              توصیه نامه تحصیلی                 کارنام

 
 

 اطالعات بطورکامل در رایانه ثبت شد            م ونام خانوادگی مدیر             نا             امضاء یا اثر انگشت              مدارک کنترل و دریافت شد شرایط ثبت نام را دارد        
                                                                                                                                                                                              امضاء  - مسئول ثبت                                           امضاء                :                                     مسئول ثبت نام :                                 ولی یا دانش آموز 

 :نام مدرسه /                      ناحیه / منطقه / شهرستان :                       استان 

 پسرانه           دخترانه                :    جنسیت  

 31......  -: ...... سال تحصیلی 

 
 :محل صدور:                                    ماره ملی ش:                        شماره شناسنامه :                         نام خانوادگی :                             نام 

 :             شهر یا روستا :                                  شهرستان :                             استان :                             محل تولد      33:     /     /      تاریخ تولد 
 خیر                   بلی        : چپ دست      دارای معلولیت                   سالم       : وضعیت جسمانی                     :     تابعیت                    :        دین 

 :تلفن همراه                          :   تلفن                                                            :                                                                                      آدر س منزل 
 

 

 :  تلفن همراه/ تلفن     :                   محل کار :                     شغل پدر:                     آخرین مدرک تحصیلی  :                          نام و نام خانوادگی پدر 
 : تلفن همراه/ تلفن                    :    محل کار :                   شغل مادر :                     آخرین مدرک تحصیلی :                          نام و نام خانوادگی مادر 

                                                 :   تلفن                                                      :                                                                                                                        آدر س منزل 
 

 مشخصات فردی  -الف

 اهنمايیر دوره 

      :  دوم 

       :سوم 

 

 :دوره متوسطه 

     سوم                             دوم                 اول     

             کاردانش                 نظری     
 رشته تحصیلی   

                       
 

 :آخرين مدرک تحصیلی 

  قبولی   
  مردودی 

 ....:............پایه 

 : دوره پیش دانشگاهی

          انسانی           ریاضی          تجربی 

               هنر                           

 :گروه ثبت نامی 

     : الزم التعلیم 

     : بزرگسال  

 :را دارد  مدارسکدامیک از شرايط ثبت نام در -د

 :تثنايی يادارای معلولیت متقاضیان اس -و

 :مدارک مورد نیاز   -ز

 :وضعیت نظام وظیفه  -ه

 خانوادگی مشخصات -ب

         دوازدهم        یازدهم          دهم  :متوسطه دوم  دوره          نهم          هشتم            هفتم   :متوسطه اول  دوره 

 

 : رشته تحصیلی                کاردانش                 نظری     

 

                       
 

 :آخرين مدرک تحصیلی 

  قبولی   
  مردودی 

 :................پایه 

 :گروه ثبت نامی 

     : الزم التعلیم 

     : بزرگسال

 :تقاضای تحصیل در  -ج



                                                                                                 

 توصیه نامه مشاوره ای بدو ورود

  پیش دانشگاهی           متوسطه            راهنمایی : دوره :      نظام قديم                                        وزارت آموزش وپرورش                                  
                                                                                                                       : دوره دوم متوسطه :                      دوره اول متوسطه :        نظام جديد                سازمان مدارس غیردولتی ، مشاركت هاي مردمی و خانواده             

 مدیریت آموزش از راه دور                                                 

 توصیه نامه مشاوره ای بدو ورود برگ                                    

       2/210نمون برگ                                                            

                                          

                                                                                                                                                                                         ............ …… منطقه/ شهرستان                 .. ......…….…:استان                                      ...........…….…:  مدرسه نام            

  ....................... رشته تحصیلی                     ...............…پايه تحصیلی                  .........…….…نام پدر                          .. ......…….… . نام ونام خانوادگی دانش آموز        

 دوره تابستانی                                                     نیم سال دوم                  نیم سال اول                                ....... .............. درس های پیشنهادی برای سال تحصیلی        

 

 عنوان درس ردیف
ساعات آموزش 

 حضوری مورد نیاز

 همدرسعضویت گروه 

 .……شماره / کد

 بسته آموزشی پیشنهادی

نرم افزار آموزشی  کتاب درسی کتاب درسی خودآموز
CD 

فیلم آموزشی 

(VHSوVCD) 

شبکه رادیویی 

 وتلویزیونی
 اسایر رسانه ه شبکه رایانه

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

11           
 ........................................................:توصیه های ديگر              

  ................................ نام و نام خانوادگی مشاور                                                                                                                                                                              

 :تاريخ / امضاء                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                       
 .تحويل داده مي شود دانش آموز  به  :دوم  نسخه  -دانش آموز نگهداری می شود  در پرونده مشاوره ای :اولنسخه 



 

 

 

 

 

 

 آموزش از راه دور مدارسکارت دانش آموزی 

 3/102 نمون برگ

 

 

  
 
 

           وزارت آموزش وپرورش                      

   سازمان مدارس غيردولتي ، مشارکت های مردمي و خانواده

 مديريت آموزش از راه دور                                   

                      کارت دانش آموزی               

                              3/102  

                            :        نام 

 :شماره دانش آموزی :                                      نام خانوادگي 

 :دوره  :                                              نام پدر 

 :پايه تحصيلي :                                 شماره شناسنامه 

 :رشته تحصيلي :                                         شماره ملي 

   : تاريخ تولد
 

 مدرسهمهرو امضاء مدیر                                                                    
 

 . این کارت تا تاریخ                                      اعتبار دارد 
 

 
 محل

 الصاق عکس

 



 

 

  وزش از راه دورـآممدارس د ـاب واحـبرگ انتخ                                                                          
 

  پیش دانشگاهی        متوسطه        راهنمایی           : دوره :    نظام قديم                                  وزارت آموزش وپرورش                          

            :                      دوره دوم متوسطه            :                  دوره اول متوسطه :  نظام جديد           سازمان مدارس غیردولتی ، مشاركت هاي مردمی و خانواده       

                    مدیریت آموزش از راه دور                                
برگ انتخاب واحد                                  

       4/210نمون برگ                                   

          

 دوره تابستاني           دوم           نيمسال اول....... ......... :ليسال تحصي........................   :مدرسه.....................   :منطقه/شهرستان.......... ..............  :استان       
       

 مليعالزم الت            بزرگســال  :دانش آموز........ .................رشته تحصيلي ... ................پـايــه .... ..........................آموزي شماره دانش .......... .........................نام و نام خا نوادگي                

           

 تعداد واحد نام درس شماره درس رديف
تعداد ساعات  نوع آموزش

 آموزش
 مالحظات

 غير حضوري نيمه حضوري حضوري

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

11         

11         

12         

13          

14         

       تعداد واحد                               

 :کل شهريه                         : تخفيف               :           شهريه آموزش مازاد              :            شهريه واحد هاي درسي        :               شهريه ثابت 
     

 و دردوره وان درسيعن دو الـه در هر نيمسـي و متوسطـدر دوره راهنماي مي تواند يــآموزش وز به استناد مفاد آئين نامهـدانش آم : 1تذکر 

 .انتخاب نموده و بگذارند  مدرسه عنوان به صورت آموخته هاي خارج از تابستاني يک  

                                          .خواهد بود  ي براساس آئين نامه آموزشي مربوطحداکثر و حداقل انتخاب واحد در هر دوره تحصيل : 2تذکر       

 اي خارج ازتي کاردانش ، آموخته ههاي مهار دـسهم واح ، کاردانش ، تعيين رشته ، تغيير رشتهدرس هاي انتخابــي ، اختيـاري :  3تذکر       

                              . دوره تابستاني اخذ مي شوند را در ستون مالحظات با درج عبارات مربوط مشخص فرمائيد / که در نيمسال مدرسه  

اً آموخته خارج از مدرسه به صورت غير حضوري درس هاي : 4تذکر          .  مي باشندابستاني دوره ت داراي يک نمره در پايان نيمسال يابوده و صرف

 . مستمر هستند  داراي نمراتوزشي مفاد آئين نامه آمبراساس  ،نيمه حضوري  حضوري و دروس انتخاب شده به صورت 

      مي تواند با رعايت سقف کل مدير مرکز آموزشي  ليکن. ساعت آموزش حضوري الزامي است  6به ازاي هر واحد درسي ارائه حداقل :   5تذکر 

 اضافه  ،با توجه به نياز برخي از دروس ،است که توسط دانش آموز انتخاب شده ي هر نيمسال يا دوره تابستاني آموزش هاي حضور ساعات

 برابر جدول پرداخت شهريه نسبت به دريافت شهريه اقدام و تعيين شده، از سقف بيش يا کاهش دهد و در صورت نياز به آموزش حضوري 

 .ربوط قيد نمايد مراتب را نيز در ستون م
 

 ه شدثبت و وارد رايان                            مدرسهامضاء مدير                                مدرسهامضاء مشاور        امضاء دانش آموز                          

 مسئول رايانه                                                                                                                                                                                            
 به دانش آموز تحويل داده مي شود :  نسخه دوم    -شود مي  در پرونده تحصيلي دانش آموز نگهداري:  نسخه اول                

 



 

   

 آموزش از راه دورمدرسه تقاضانامه دروس آموخته هاي خارج از                                            
           

  پیش دانشگاهی             متوسطه   راهنمایی           : دوره :    نظام قديم                                                                                    

            دوره دوم متوسطه                                 :                  دوره اول متوسطه :  نظام جديد                                                                                 

             
                     

                                                                        

   .........................آموزش از راه دور مدرسه مدیر محترم                 
       

 ورودي  .................................به شماره دانش آموزي ................ ..................فرزند  ........................................احترام اينجانب با سالم و               

 . مي باشم درس هاي زير /آموخته هاي خارج از مرکز در درس  استفاده از خدمات  متقاضي 31     -سال تحصيلي                     

 دوره تابستاني         پايان نيمسال دوم           اول سالنيموانم در امتحانات پايان خواهشمند است ترتيبي اتخاذ فرماييد تا بت                

 .مقررات شرکت نمايم برابر ضوابط و  ...........................سال تحصيلي                  
                      

 

 واحد نام درس رديف

3   

2   

                                                                                 دانش آموز نام و نام خانوادگي                                                                                                                                                                                              

 امضاء                                                                                                                                                                                

       

              موافقت نمي شود                                              د موافقت مي شو                :  مدرسهنظر مشاور       

 وادگي نام ونام خان                                                                                                                                                                        

                                                                                             امضاء                                                                                                                                                                                
  

 : مدرسه نظرمدیر         
31:     /    /    تاريخ                                                                                                                                                   

 :شماره                                                                                                                                                             

          موافقت نمي شود      موافقت مي شود                  :           فوق الذکربا درخواست دانش آموز       

  مدرسهنام و نام خانوادگي مدير                                                                                                                                        

 مهر و امضاء                                                                                                                                                                             
           

 

 

نموده و  انتخاب  مدرسه آموخته هاي خارج از به صورت درسي  عنوانیک درسي و در دوره تابستاني عنوان  دول در هر نيمسا ان مي تواننددانش آموز :1تذکر 

 .بگذارند 

 ،هنر ،عربي ،زبان انگليسي   :انتخاب نمايند عبارتند از  مدرسهمي توانند به صورت آموخته هاي خارج از دوره متوسطه هايي که دانش آموزان درس : 2تذکر 

 .انفورماتيک  ،تربيت بدني 

   

 سال يا دوره ي تابستانينيمهر درمجاز واحد درسي انتخابي در محاسبه حداقل وحداکثر  مدرسهمربوط به اموخته هاي خارج از تعداد درس هاي :  4تذکر

 . دخالت داده نمي شود  

 . شرط قبولي در اين درس ها بر مبناي صفر تا بيست نمره امتحاني پاياني مي باشد :  5تذکر

 . نمرات درس هايي که به اين طريق ارزشيابي مي شود در محاسبه جمع نمرات و معدل نمرات آن سال منظور مي شود :  6تذکر 
.به دانش آموز تحويل داده مي شود  : نسخه سوم - نگهداري مي شود  در پرونده دانش آموز : نسخه دوم - نگهداري مي شود مدرسه در سوابق آموزشي : سخه اولن  

 

 
  

 

 وزارت آموزش وپرورش
 سازمان مدارس غیردولتی ، مشاركت هاي مردمی و خانواده

 مدیریت آموزش از راه دور
س آموخته هاي خارج از مدرسهبرگ تقاضامه درو  

5/210نمون برگ  
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