
 

  

  

 

  
 

 

 

 آنیی انهم آموزشی
    دوره دوم متوسطه کاردانش
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 آموزان با نیازهای ویژهخاص دانش کاردانش نامه آموزشی دوره دوم متوسطهآیین

کمیسیون  38 اصالحیه جلسه و  3/7/88تاریخ  شورای عالی آموزش و پرورش 753 مصوب جلسه

  18/8/99عالی تاریخ معین  شورای

 

 

 

  تعریف و اهداف  -فصل اول

 آموزان با نیازهای ویژهدانش -1ماده 

آموزانی هستند که به سبب نارسایی جسمی، ذهنی، روانشناختی، هیجانی یا اجتماعی در زمینه یادگیری دانش

معلولیتی) نارسایی  چند ،آموزان کم توان ذهنیدانش که شاملیا سازگاری با محیط دارای مشکالتی هستند 

معلول  ،دیده شنواییآسیب بینایی،دیدهآموزان آسیبذهنی و همچنین دانشتوانیکم طیف اتیسم با، چندگانه(

امکان  و باشندر عادی میرفتاری و طیف اتیسم با هوشبه -حرکتی، چند معلولیتی، اختالل هیجانی –جسمی 

 تحصیل در مدارس عادی یا خاص خود را ندارند.ادامه 

 پرورشهای تشخیصی( از سوی  سازمان آموزش و نام )کاربرگنامه چگونگی پذیرش و ثبتشیوه -تبصره

 شود.استثنایی، تهیه و ابالغ می

 اهداف  - 2ماده 

نیازهای ویژه، به عنوان آموزان با های دانشها و توانایی، متناسب با ویژگیاهداف مصوب دوره دوم متوسطه

)ویژه( دوره دوم متوسطه کاردانش خاص  ؛ لیکن اهداف خاصف عام این دوره در نظر گرفته شدهاهدا

 آموزان با نیازهای ویژه عبارت است از:دانش

 آموزان زندگی، دستیابی به خودکفایی فردی، اجتماعی و اقتصادی این دانش هایافزایش مهارت -2-1

 ایآموزان، با تأکید بر توانبخشی حرفههای شغلی دانشانگیزه کار و فعالیت و کسب مهارت ارتقای -2-2

 هاعناوین و جداول درس ول مدت تحصیل،ساختار، واحدهای درسی، ط -فصل دوم

مبتنووی بوور آموووزان بووا نیازهووای ویووژه وره دوم متوسووطه کوواردانش خوواص دانووشدآموووزش در  -3ماااده 

 :باشدهای زیر میکه دارای ویژگی نظام سالی واحدی است

 شود.الف( فرآیند آموزش هر درس به طور پیوسته، در طول سال تحصیلی انجام می

واحوودهای آن  اسوواس تعووداد رگیووری بوودرس در معوودل هوور میووزان تووأثیر سوواعات آموووزش و محتوووا، ب(

 شود. میدرس مشخص 

تأثیری بر سایر  ،قبولی یا مردودی در هر درسها در این دوره مستقل است و ج( ارزشیابی هر یك از درس

 ها ندارد.درس
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مشووتمل بوور سووه پایووه  ،آموووزان بووا نیازهووای ویووژهوره دوم متوسووطه کوواردانش خوواص دانووشد -4ماااده 

دهای درسووی مووورد نیوواز جهووت  تعووداد واحوو تحصوویلی اسووت و موودت آموووزش در آن سووه سووال اسووت.  

واحوود  69حووداقل دوره دوم متوسووطه کوواردانش خوواص دانووش آموووزان بووا نیازهووای ویووژه  دیووملم دریافووت 

 .است

به شرط رعایت ، وانند دوره را در سه سال طی کنندآموزانی که نتطول دوره آموزش برای دانش - 1تبصره

 ، تا دو سال دیگر قابل افزایش است.مقررات سایر ضوابط و

ها که تا پایان دوره تابستانی همان سال موفق به گذراندن برخی از درسآموزان پایه دوازدهم دانش - 2تبصره 

التحصیلی، عالوه بر واحدهای مجاز در سال تحصیلی، توانند در سال چهارم یا پنجم جهت فارغنشوند، می

اند، به صورت غیر حضوری انتخاب واحد واحد از دروس نظری را که در آن نمره قبولی کسب نکرده  9حداکثر 

  نمایند.

حداکثر در دو ماده درسی غیرمهارتی  سال تحصیلی،تا پایان تابستان که آموز پایه دوازدهم دانش - 3تبصره

تواند در ارزشیابی مهرماه همان سال همراه با غایبین موجه دوره موفق به کسب نمره نصاب قبولی نشود، می

ها نمره وی در دوره تابستانی ثبت تابستانی شرکت نماید و در صورت احراز شرایط قبولی در آن درس یا درس

  گردد.ن دوره برای وی صادر میو حسب مقررات، گواهینامه پایا

یلی جووزس سوونوات توورت تحصوویل قبوول از امتحانووات نوبووت اول و هووم چنووین وقفووه تحصوو   - 4تبصااره 

تحصویلی موضوو    سونوات   شوود و تورت تحصویل بعود از امتحانوات نوبوت اول جوزس       تحصیلی محاسبه نمی

 شود.این ماده محاسبه می

باشد. ساعت هر معادل یك ساعت آموزش در هفته میهر واحد درس نظری در طول سال تحصیلی  -5ماده

 است.تا دو برابر ساعت آموزشی یك واحد درس نظری عملی برابر جداول مواد درسی  واحد درس

دوره  شووود.سووال بعوود، یووك سووال تحصوویلی محسوووب موویاول مهرموواه تووا پایووان شووهریورماه  از –8ادهماا

 ارزشویابی پایوانی   و یابود خردادمواه سوال بعود اداموه موی     توا پایوان    و آموزش از اول مهرماه هرسوال آغووواز  

  شود.نوبت دوم درخردادماه برگزار می

های مهووارتی  ارائووه و تکمیوول آموووزش مهووارت و ارزشوویابی پایووانی آن دسووته از اسووتاندارد      -بصاارهت

هموان  رسود، توا پایوان شوهریورماه     ها تا پایوان خورداد بوه اتموام نموی     های مهارتی که آموزش آنشایستگی

 .شودخرداد ماه( ثبت میو نمره آن در نمرات ضمن سال) طور رایگان بالمانع استهسال تحصیلی ب

در پایه های دهوم، یوازدهم و دوازدهوم، تموام واحودهای درسوی هور پایوه برابور جودول مربووط،             -7ماده 

 به دانش آموز ارایه می شود.



 

5 
 

آمووزان در یوك یوا چنود مواده      دانوش  تعودادی از  چنانچه پو  از برگوزاری ارزشویابی خردادمواه،     -8ماده 

 ارائوه  آنوان  بوه  ذیول  صوورت ه بو  دوره تابسوتانی در هوا درس ایون  احوراز نکننود،   درسوی شورایط قبوولی را   

 .شد خواهد

هفتووه ارزشوویابی( اجوورا  1کووالس و  هفتووه5) هفتووه 9برنامووه آموزشووی دوره تابسووتانی بووه موودت    -1-8

حضوووری یووا غیرحضوووری هووا را بووه صووورت حضوووری، نیمووه درس ،دورهآموووزان در ایوون شووود. دانووشمووی

 شرکت خواهند کرد. انتخاب واحد کرده و در ارزشیابی پایان دوره تابستانی )شهریورماه(

بایوود بووه صووورت  ،هووا فرآینوود محووور اسووتهووایی کووه ارزشوویابی آنی مهووارتی  و درسهووادرس -تبصااره

  حضوری یا نیمه حضوری ارائه شود.

کووه  هووایی راواحوود از درس 19هوود بووود حووداکثر تووا آموووز در دوره تابسووتانی مجوواز خواهوور دانووش -8- 2

توانوود بووه صووورت واحوود را مووی 8 نتوانسووته اسووت قبووول شووود، انتخوواب کنوود کووه از ایوون تعووداد حووداکثر 

 حضوری و ما بقی را به صورت غیرحضوری انتخاب نماید.حضوری و یا  نیمه

ریووزی و هموواهنگی اداره آموووزش   صووورت متمرکووز بووا برنامووه   سووتانی  بووه  برگووزاری دوره تاب -8 -3

 بالمانع است.  مقررات مربوط چند مدرسه برابر یك یا وپرورش استثنایی استان در

 برابوور و  4آموووزان رایگووان و سوواعات ارائووه هوور درس حضوووری   برگووزاری ایوون دوره بوورای دانووش  -4-8

 باشد.درس در طول سال تحصیلی می برابر ساعات آموزش هفتگی همان 2نیمه حضوری 

               نفر  3حضوری حداقل انی به صورت حضوری و یا نیمهآموز برای تشکیل دوره تابستتعداد دانش -5-8

 می باشد.

 طور مجدد انتخاب کند.هب ،هایی را که قبال نمره قبولی کسب کرده استاند درسوتآموز نمیدانش -9ماده 

توانبخشووی و پرورشووی در هوور هفتووه   هووای آموزشووی،آموووز در برنامووهحضووور دانووش سوواعات - 10ماااده 

آمووز موفوف اسوت در فاصوله زموانی شورو  توا پایوان برناموه آمووزش           ساعت اسوت و دانوش   44تا  حداکثر

 روزانه، در محل آموزش حضور داشته باشد. 

واحوودهای کوواری ی یووا کارگوواهی و ، واحوودهای تولیوودهووای آموزشووی شووامل موودارس محوویط -تبصااره 

 باشد.می

 شود.ساعت تنظیم می 8ساعت و حداکثر  9برنامه ساعت هفتگی مدارس هر روز حداقل  -1-10

آمووز سواعات بودون    کوه دانوش   ای تنظویم کنود  گونوه برنامه سواعت هفتگوی را بوه    مدیرمدرسه باید -2-10

 باشد.برنامه نداشته 

 نامهشیوه براساس استان استثنایی پرورش و آموزش اداره از مجوز کسب با تواندمی مدرسه مدیر - 11 ماده

 کمتر موزآدانش تعداد با کالس تشکیل به نسبت استثنایی پرورش و آموزش سازمان سوی از ارسالی نام ثبت

 .نماید اقدام شده تعیین نصاب حد از
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 مدرسه که ایامی درتمام تحصیلیسال طول در درس کالس و مدرسه در آموزدانش مرتب حضور -12ماده

 نامه درآیین مندرج انضباطی مقررات برابر، کندمی غیبت که آموزیدانش با و است الزامی ،باشدمی دایراً رسم

های ای گذراندن دروس مهارتی) شایستگیآموزی که حسب مورد بر. دانششد خواهد رفتار مدارس اجرایی

برابر برنامه تنظیمی ملزم به رعایت مفاد این ماده  ،شودخارج از مدرسه معرفی می ( به مراکزمهارتی و کارورزی

 می باشد.

 عالینیازهای ویژه برابر مصوبات شورایآموزان با موارد خاص آموزشی و پرورشی دانش رسیدگی به-13ماده 

 باشد.آموزش و پرورش می

پوورورش  توسووط سووازمان آموووزش و جووداول مووواد درسووی   هووای مهووارتی و عنوواوین رشووته  -14ماااده 

عوالی آمووزش و   تربیتوی شوورای   هوای درسوی و  هیوه و پو  ازتصوویب کمیسویون برناموه     ت ،استثنایی کشور

 توسط سازمان مذکور ابالغ خواهد شد. ،پرورش

رتی و برابوور جووداول در هوور سووال تحصوویلی تمووامی واحوودهای درسووی بووا توجووه بووه رشووته مهووا    -1-14

جووه بووه اسووتعداد، عالقووه، نیوواز هووای انتخووابی نیووز بووا توارائووه مووی شووود و درسآموووزان مربوووط بووه دانووش

 گردد.رسه و شرایط بومی استان ارائه میآموز و امکانات مددانش

سووال ارائووه شووده اسووت، رعایووت ترتیووب  3هووای انتخووابی کووه بوورای در انتخوواب آن دسووته از درس -2-14

 ارائه درس با توجه به پایه آن درس، الزامی است.

دوازدهووم منوووط بووه موافقووت شووورای   تغییوور درس انتخووابی دانووش آموووز در پایووه یووازدهم و   -تبصااره

 باشد.رائه یك درس انتخابی جدید میا مدرسه و

آموووزی کووه قبول از برگووزاری امتحانووات نوبوت اول بووه مدرسووه دیگوری منتقوول شووود، بایوود    دانوش  –3-14

 کند.درس انتخابی ارائه شده در مدرسه جدید را انتخاب 

 آموووزی کووه پو  از برگووزاری امتحانووات نوبووت اول بووه مدرسووه دیگووری منتقوول شووود و دانووش -1تبصااره 

همنووام بووا درس انتخووابی مدرسووه قبلووی باشوود، در ایوون     ،درس انتخووابی ارائووه شووده در مدرسووه جدیوود  

سووایر مانوود و هماننوود ، در کارنامووه محفووو  مووینمووره موواخوذه نوبووت اول وی صووورت نووام درس انتخووابی و

 دهد.آموزان ادامه تحصیل میدانش

بووه مدرسووه دیگووری منتقوول  ،بورگوووزاری امتوووحانات نوبووت اول آمووووزی کووه پوو  ازدانووش -2تبصاااره 

درس انتخووابی مدرسووه قبلووی   غیوور همنووام بووا  شووود و درس انتخووابی ارائووه شووده در مدرسووه جدیوود،   

 انتخووابی ارائووه شووده در درس نمووره موواخوذه نوبووت اول وی حووذف و آموووز باشوود، درس انتخووابی ودانووش

 بورای ارزشویابی مسوتمر    ایون صوورت نموره مواخوذه نوبوت دوم،      در شوود. موی مدرسه جدیود جوایگزین آن   

 شود.یم منظور پایانی نوبت اول نیز و

حرفه ای وکار  -ام در دوره دوم متوسطه )نظری ، فنینمواد درسی موضو  این ماده با درس های هم -4-14

 باشد.قابل تطبیق نمی انش( متفاوت است ود
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 آموزان نام و انتقال دانشمقررات ثبت - فصل سوم

آموزان همه ساله نام دانشرت و ارزشیابی امور مربوط به ثبتنظا ،دهیریزی، سازمانبه منظور برنامه -15ماده 

 نامه مربوط توسط سازمانگردد، شیوهتشکیل می"ستاد ثبت نام"نام، ستادی تحت عنوانقبل از شرو  ثبت

 شود.پرورش استثنایی تهیه و ابالغ می وآموزش 

ر یوا موادر یوا سرپرسوت     آمووز، پود  بوا حضوور دانوش   ، آمووزان ورودی بوه پایوه دهوم    نام دانشثبت -18ماده 

 گیرد. وی انجام می

 ،درسه حضور یابنام در مدتواند برای ثبتآموزی که به دلیل بیماری یا هر علت دیگری نمیدانش -تبصره 

 شود.توسط سرپرست او انجام می ،نام و انتخاب واحد وی در زمان مقرر امور ثبت

، اعم از دولتی و غیر دولتی به تفکیك جنسیت انجام آموزان در مدارسام و تحصیل دانشنثبت -17ماده 

 گیرد.می

آموزان در هر سال تحصیلی از نیمه دوم تیرماه آموزان ورودی پایه دهم و سایر دانشنام دانشثبت - 18ماده 

 تا حداکثر پایان شهریوماه و برای دوره تابستانی در هفته اول تیرماه هر سال صورت خواهد گرفت.

 23و  22، 21بووه ترتیووب  ،دهووم، یووازدهم و دوازدهووم پایووه هووای نووام درحووداکثر سوون ثبووت  -19ماااده 

دو  ،کننود چهوارمین یوا پنجموین سوال تحصویل موی       آمووزانی کوه بورای   در موورد دانوش   سال تموام اسوت.  

نوام اول مهرمواه هور    آمووز بورای ثبوت   )موالت محاسوبه سون دانوش     شود.سال به شرط سنی آنان اضافه می

 ( .سال خواهد بود

بالموانع بوودن اداموه تحصویل     آمووزان پسور بوا شورایط سونی فوو  منووط بوه         ثبت نوام دانوش   - 1تبصره 

 .آنان از نظر نظام وفیفه می باشد

آموز غیرمشمول نظام وفیفه که ترت تحصیل داشته است، با رعایت نام و تحصیل مجدد دانشثبت - 2تبصره 

 شرایط سنی بالمانع است.

وره دوم متوسووطه کوواردانش خوواص  دآموووزان نووام دانووش موودارت مووورد نیوواز بوورای ثبووت   – 20ماااده 

ناموه ارسوالی ازسووی سوازمان آمووزش و پورورش اسوتثنایی        اسواس شویوه  برآموزان بوا نیازهوای ویوژه    دانش

 اعالم خواهد شد.

ه مجوز ادامه تحصیل توسط اداره آموزش و پرورش استثنایی استان مطابق با مالت های تشخیصی ارائ -تبصره

آموزانی که دارای مدرت تحصیلی پایه نهم ، برای آن دسته از دانشسازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور

ای این افراد دایت حرفهنمون برگ ه باشند، الزامی است.طه از مدارس عادی یا استثنایی میدوره اول متوس

 مطابق با دستورالعمل ارسالی از سوی سازمان آموزش و پرورش استثنایی تکمیل خواهد شد.

شدگان دیگرکشورها برای ثبت نام باید مدرت رانده پناهندگان و اتبا  خارجی و فرزندان آنان، -21ماده 

 یید مراجع ذی ربط ارائه دهند.قامتی و پناهندگی معتبر و مورد تأهویتی، ا
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دار این معاون اجرایی یا فردی که عهده تحصیلی صادره  از مدارس، با امضایهای ها وگواهیکارنامه -22ماده 

 ، دارای اعتبار خواهد بود.مدیر مدرسه است و با مهر و امضایلیت مسئو

صوودور گواهینامووه پایووان تحصوویالت دوره دوم متوسووطه و تأییدیووه ارزش تحصوویلی بووه عهووده    -تبصااره

 اداره آموزش و پرورش استثنایی استان است.

 آموزان مشمول نظام وظیفه عمومیتحصیل دانششرایط ثبت نام و  -فصل چهارم 

مشمول نظام  ،شودسالگی می 16آن سال وارد سن  اوّل فروردین ماه سالی که در از آموز پسردانش -23ماده 

 .شودوفیفه شناخته می

آموز تاریخ تولّد مندرج در شناسنامه اولیه وی است و مالت رسیدگی به وضع مشمولیت دانش -24ماده 

آموزی که شناسنامه اولیه او به حکم دادگاه باطل شده لیکن برای دانش ؛تغییرات بعدی مالت عمل نخواهد بود

 .شناسنامه جدید مالت قرارخواهدگرفت ،است

 عوذر موجّوه   در طوول سوال تحصویلی بوا     یوا  و از ابتودا  نوام، آمووزی پو  از ثبوت   چنانچه دانوش  -25ماده 

هووا در یووك از درس هووی ارزشوویابی در  و و ایوون غیبووت تووا پایووان سووال تحصوویلی ادامووه یابوود غیبووت کنوود

آمووز وقفوه تحصویلی محسووب     شآن سوال تحصویلی بورای دانو    ، رکت نکنود واه شو ومو  ردادماه و شوهریور خ

 شود.نمی جزس سنوات تحصیلی وی محاسبه و شودمی

شود. تشخیص غیبت موجّه براساس دالیل و وقفه تحصیلی و غیبت موجّه ترت تحصیل تلقی نمی -تبصره 

 .است مدرسهمدارت ارائه شده با مدیر 

غیرموجّوه و یوا    طوور متووالی غیبوت   ه آموز مشمول نظام وفیفوه کوه سوه مواه و بیشوتر بو      نشدا -28ماده 

 مدرسووهموودیر . شوووداخووراج مووی مدرسووهعنوووان توورت تحصوویل از ه بوو ،طووال  قبلووی داشووته باشوودا بوودون

 موفّوف اسووت مراتووب توورت تحصوویل ایوون قبیوول افووراد را برابوور مقووررات از طریووق اداره آموووزش و پوورورش 

 .وفیفه عمومی محل اعالم کند نظام به حوزه استثنایی استان

 مدرسهمدیر  ،نام نکندثبت مدرسهبرابر ضوابط در  موعد مقرّر ط درواجدشرای آموزچنانچه دانش -تبصره 

 .آموز را اعالم کندموفّف است برابر مفاد این ماده ترت تحصیل دانش

 ،اسوت تورت تحصویل داشوته   کوه  نظوام وفیفوه   مشومول  آمووز دانوش تحصویل اداموه   نوام و ثبوت  -27ماده 

 وی ادامووه تحصوویل عمووومی، وفیفووه نظووامسوووی از قووانونی ممنوعیووت رفووع صووورت در .نیسووت مجوواز

 .است بالمانع

( حداقل تا پایان آموز، بدون  مهرغیبتچنانچه تاریخ اعزام )مندرج در دفترچه آماده به خدمت دانش -تبصره 

ادامه  نام کرده ویر شرایط در همان سال تحصیلی ثبتتواند با رعایت سادادماه همان سال تحصیلی باشد، میخر

 تحصیل دهد.
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ال به تحصیل اشتغ وفیفه را کهآموزان مشمول نظامدانش تمامیمشخصات  پسرانه باید مدارس مدیر -28 ماده

معافیت تحصیلی برابر مقرّرات از طریق  منظوراستفاده ازهبار بطور انفرادی و برای هر مشمول فقط یكهدارند، ب

 .فیفه محل اعالم کندو های نظامبه حوزه ،مربوط ربط استانمراجع ذی

 برابر مشمول خود را آموزانتحصیل دانش ترت تحصیل و فراغت ازموفّف است مراتب مدرسه مدیر -29ماده 

 .کندهای نظام وفیفه اعالمحوزه بهربط مراجع ذیطریق  مقرّرات از

مشمول قانون وفیفه  ،کنندتحصیل میایرانی مدرسهکه برابر مقرّرات در  خارجیآموزان اَتبا  دانش -30ماده 

 .باشندعمومی نمی

دیگور بوا موافقوت اداره    مدرسوه  بوه   مدرسوه یوك   آمووز درطوول سوال تحصویلی از    انتقال دانوش  -31ه ماد

نوبووت دوم بالمووانع  پایووانیارزشوویابی موواه قبوول از شوورو   یووك حووداکثر تووا و اسووتثنایی پوورورش آموووزش و

هوای طوول سوال تحصوویلی    نمورات مربووط بوه آزموون     پرونوده تحصویلی و   ایون صوورت مودارت،    در اسوت. 

 ارسال شود. «مقصد» مدرسه به در موعد مقرر ،مبدأ مدرسه یامضا و ز مهرپ  ا وی باید

 .ارسال شود «مقصد» مدرسهصورت محرمانه باید به ه آموز بتحصیلی دانش -پرونده تربیتی  -تبصره 

 ،نوام کورده اسوت   ا گوواهی موقوت ثبوت   کوه بو   را آمووزی مودارت دانوش  تمامی باید  مدرسهمدیر  -32ه ماد

 مدرسوه تحصویل قبلوی وی درخواسوت کنود. مودیر       صوورت مکتووب از محول   ه حداکثر تا پایوان مهرمواه بو   

آموووزم منتقوول شووده موودارتت تحصوویلی دانووش تمووامیمبوودأ نیووز بالفاصووله پوو  از وصووول درخواسووت، بایوود 

 .مقصد ارسال کندمدرسه خود را پ  از تکمیل برابر مقرّرات به 

و به تبع آن برای  مقصد کامل نشود مدرسهمقرّر در  زمانآموز در چنانچه مدارت تحصیلی دانش -تبصره 

 همدرسعهده مدیران ه حسب مورد ب ،لیّت ناشی از آنئومس ،آموز حقی ایجاد و یا از وی حقی تضییع شوددانش

 .باشدمبدأ یا مقصد می

پرونووده  ،تحصوویلیموفووف اسووت حووداکثر تووا یووك موواه پوو  از شوورو  سووال   مدرسووهموودیر  -33ه ماااد

و در صووورت مشوواهده بررسووی آموووزان جدیوود خووود را از جملووه دانووش ،آموووزانحصوویلی تمووامی دانووشت

 . رآیدونقص پرونده درصدد رفع نقص ب

باالتر  لیآموزی برخالف مقرّرات به یك رشته تحصیلی هدایت شده، یا به پایه تحصیچنانچه دانش -تبصره

ررات طبق مق نسبت به تعیین وضعیت استحقاقی وی ،قبول اعالم شده باشد ییهادرس و یا در ارتقاس یافته

آموز دانش الزم است پرونده ،مذکور موارد نقص پرونده مشاهده شود زمانچنانچه بعد از لیکن  شود؛اقدام 

 .شود ارسال استثنایی استاناقدام بعدی به اداره آموزش و پرورش  برایمربوط برابر مقرّرات 

مدیر  توسط ،پ  از شرو  سال تحصیلی یا دوره تابستانی یك ماهآموزان حدّاکثر تا دفتر آمار دانش -34ماده 

 شود. برابر مقرّرات مسدوداستثنایی استان  آموزش و پرورشو به وسیله نماینده اداره تکمیل مدرسه 
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 ضوابط سنجش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی  -پنجمفصل 

 تعریف و اهداف -35ماده 

هوای  آمووز در جهوت نیول بوه هودف     هوا و تغییور رفتوار دانوش    ی، داوری و قضاوت در موورد آموختوه  ارزشیاب

آموزشووی و پرورشووی اسووت کووه از طریووق سوونجش و انوودازه گیووری حاصوول مووی شووود. ارزشوویابی بخووش    

گیوورد. ای مختلووف و متعوودد انجووام موویهوویووادگیری اسووت و در موقعیووت-یوواددهی جوودایی ناپووذیر فراینوود

 :بی پیشرفت تحصیلی به شرح زیر استهای سنجش و ارزشیاهدف

ایت و ارتقووای عملکوورد  هووا و بهبووود، هوود ردهووای موووثر از میووزان کسووب شایسووتگی   دریافووت بازخو -1

 ؛های مختلفآموز در موقعیتتحصیلی دانش

آموووز و آگوواه کووردن   پرورشووی و تغییوورات رفتوواری دانووش   تعیووین میووزان پیشوورفت آموزشووی و     -2

 ؛آموزان و اولیای آنان از میزان پیشرفت و عملکرد تحصیلی و تربیتی آناندانش

 ؛هاآموز و تالش برای رفع آنها یادگیری دانشتشخیص نارسایی -3

 ؛انآموزسالم در دانش هایایجاد رقابت روحیه تالش و ،تقویت انگیزه -4

هوا  رزشویابی ا عوامول موّثّر در آمووزش از طریوق تحلیول نتوای        هوا و سنجش کیفیّت و محتووای برناموه   -5

 ؛هاها و رفع آنییبه منظور یافتن نارسا

یووا  منظورارتقوواس بووه مراحوول تحصوویلی و ه آموووز بووحصووول اطمینووان از تحقّووق شوورایط الزم در دانووش  -9

 ؛سطوح مهارتی باالتر

 سازی برایو زمینه هاکارآیی نظام آموزشی، اصالح فرآیندها و روشضعف و ارزیابی  شناسایی نقاط قوت و -7

 .ارتقای کیفیت آن

و پایوانی  ، تکووینی  ورودیآمووز در هور درس بوه سوه صوورت      هوای دانوش  ارزشویابی از آموختوه   -38ماده 

 :آیدبه عمل می زیرو با اهداف مشخص شده 

 آمووز بورای  دانوش  هوای قبلوی  هوا و آموادگی  )آغازین( بوه منظوور آگواهی از توانوایی    ورودیارزشیابی  - الف 

آمووز در  هوای احتموالی دانوش   کاسوتی  هوا و یییوادگیری و جبوران نارسوا    -یواددهی   ینود آشرو  مناسب فر

 .گیردآغاز سال تحصیلی توسّط معلّمان انجام می

 ایوهووهوآموختوو تثبیووت ،موواد بووه نفوو   ارزشوویابی تکوووینی )مسووتمر( بووه منظووور تقویووت اعت     - ب 

ینوود آآموووز در فرعملکوورد دانووشی معلّمووان از نقوواط قوووّت و ضووعف درسووی و نحوووه واهووووز، آگوآموودانووش

بوازخورد   هوای گروهوی، تودارت   تفکّور، توالش و فعالیّوت    ،پرسشوگری یادگیری و پورورش روحیوه    -یاددهی

            ینوودآمناسووب بووه منظووور بهبووود فر    هووایاتخوواذ روش و آموووزان، اولیووا معلّمووان، دانووش بووه مناسووب

 .شودیادگیری انجام می -یاددهی 

آموزشی و پرورشی و های هدف ارزشیابی پایانی )تراکمی( به منظور حصول اطمینان از میزان تحقّق - ج

 .گیردحصول اطمینان الزم برای احراز شرایط قبولی در هردرس انجام می
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 شود:آموزان به شرح زیر انجام میتربیتی دانشارزشیابی تحصیلی و  -37 ماده

 (ماه  پایان دیلغایت  )ارزشیابی نوبت اول( الف

 (لغایت پایان خردادماه ) ارزشیابی نوبت دوم (ب

 شهریورماه(  24)لغایت از دانش آموزان ثبت نام شده در دوره تابستانیرزشیابی ا (ج

ور های مذکهفته پ  از اعالم نتای  ارزشیابی، حداکثر دو شهریوری از غایبین موجه خرداد و ارزشیاب -1تبصره 

 شود.می انجام

  شود.مهرماه انجام می نامه دراین آیین 4ماده  3مشمول تبصره  آموزانارزشیابی ویژه دانش -2تبصره

ولووی  موودارس  ،هووای درس دایوور خواهوود بووودکووالس نوبووت اول،  پایووانی  در ایووام ارزشوویابی -3تبصااره 

حوداکثر بوه میوزان دو هفتوه متووالی کوالس درس را        ،توانند با اخد مجووز از کمیسویون خواص اسوتان    می

در نوبت اول تعطیل نمایند. در این صوورت مودیر مدرسوه موفوف اسوت مراتوب را بوه صوورت مکتووب بوه           

 دایوورهووای درس کووالس ،در ایووام برگووزاری ارزشوویابی نوبووت دوم   آموووزان اطووال  دهوود. دانووشاولیووای 

 .اشدبنمی

 اکثرمناطق حد به تشخیص کمیسیون خاص نوبت اول و دوم پایانی در مناطق گرمسیری، ارزشیابی -4تبصره 

  زودتر برگزار خواهد شد. دو هفته

آموزی که به ضرورت به اتفا  وز از کمیسیون خاص استان از دانشتواند با  اخذ مجمدرسه می -5تبصره 

          بی پایانی، ارزشیابیخواهد کرد، حداکثر یك ماه قبل از شرو  ارزشیاوالدین خود به خارج از کشور عزیمت 

 .عمل آوردبه

   هووایفعالیّووت آموووز درنحوووه مشووارکت دانووش  از ارزشوویابی تکوووینی بووه صووورت مسووتمر   -38 ماااده

هوای کتبوی، شوفاهی، عملوی، بررسوی      تکیوه بور آزموون    هوای گونواگون و بوا   یادگیری و به شویوه  –یاددهی 

گیورد و  و ... انجوام موی   وارسوی مشواهده رفتوار، میوزان فعالیّوت، توالش       تکالیف فردی و گروهوی، فهرسوت  

 .شوددر دو نوبت تعیین و منظور می ها در هر مادّه درسی در هر سال تحصیلینمره این ارزشیابی

نمره  ،شودحضوری و یا نیمه حضوری ارایه می هایی که در دوره تابستانی به صورتبرای درس -تبصره

 شود.ی مستمر یك بار تعیین و منظور میارزشیاب

شووود. ارزشوویابی ارزشوویابی پایووانی در طووول سووال تحصوویلی در دو نوبووت اوّل ودوم انجووام مووی -39ماااده 

پایووانی  ابیوپایووانی نوبووت اوّل از حوودود پنجوواه درصوود اوّل محتوووای برنامووه درسووی در دی موواه و ارزشیوو   

نمووره از  15نمووره از محتوووای نیمووه اوّل برنامووه درسووی و 5ی )وه درسووونوبووت دوم از تمووام محتوووای برناموو

 .آیدعمل میه محتوای نیمه دوم برنامه درسی( در خردادماه ب

محتوووای  تمووامیاز  ،غیرحضوووریدرس هووای  دوره تابسووتانی و دروس در ارزشوویابی پایووانی -1 تبصااره

 .آیدمیعمل هبرنامه درسی  ب
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( پ  ازاتمام آموزش های مهارتییا شایستگی های مهارتی )استاندارد مهارتارزشیابی پایانی درس - 2تبصره 

(  مهارتیهای درس) های مهارتییا شایستگیمحتوای آن استاندارد  تمامیاز  ،آن در دو بخش نظری و عملی

 آید.عمل میاستثنایی بهموزش و پرورش مطابق با شیوه نامه ارسالی از سوی سازمان آ

وان به عن ،یابدپایان می هایی که آموزش آن در طول نوبت اول یا دوم ارائه ونمره هر نوبت درس -3تبصره

 .شودنمره پایانی آن درس منظور می

                  به صورت مستمر از مجموعه  ،باشندهای انتخابی که فعالیت محور میارزشیابی آن دسته از درس -40اده م

شود و ارزشیابی پایانی ندارد و میانگین نمرات مستمر در هر آموز در طول هرنوبت انجام میهای دانشفعالیت

 گردد.وبت به عنوان نمره پایانی ثبت مین

عنایوت بوه تقوویم     بوا  مدرسوه  وسّوط ت دوره تابسوتانی  و پایوانی نوبوت اول، دوم  ارزشویابی  برناموه   -41ماده 

و زیرنظوور موودیر  مدرسووهبووا همکوواری مشووترت کارکنووان آموزشووی و اداری  هوواارزشوویابی تنظوویم واجرایووی 

 .باشدرعهده معلّمان مربوط میبها شود. طرح سّالانجام می

ارزشوویابی پایووانی نوبووت دوم یووا دوره  توانوود درآموووزش و پوورورش اسووتثنایی اسووتان موویاداره  -1تبصااره 

و برنامووه امتحانووات  مهووارتی را بووه صووورت هماهنوو  برگووزار کنوود  تابسووتانی یووك یووا دو موواده درسووی   

 تنظیم و ابالغ کند. ،های هماهن  را تا دو ماه قبل از آغاز امتحانات مربوطدرس

، به دلیلی از قبل از برگزاری امتحان داخلی، در هر یك از نوبت های امتحانی چنانچه معلّم مربوط  -2تبصره

 اورا ، هر درس ارزشیابیروز پ  از انجام  5فرف مدّت های درس مربوط خودداری کند یا سئوالطراحی 

ی استثنای ضمن گزارش موضو  به اداره آموزش وپرورش مدرسهمدیر  ،را به هر علّتی تصحیح نکند ارزشیابی

ط معلمان واجد شرای را دراختیار یکی از ارزشیابی اورا طراحی سئوال و تصحیح  به تشخیص خود باید استان

 .دهد قرار

. تصووحیح شووود مدرسووه نظوور موودیر در محوول معلّووم مربوووط زیوور بایوود توسّووط ارزشوویابیاورا   -42ماااده

، در مدرسووهتصووحیح در خووارج از  جهووت را ارزشوویابیلیّت خووود اورا  ئوتوانوود بووا مسوومووی مدرسووهموودیر 

 .اختیار معلمان قرار دهد

 و توسط یکی از معلمان رشته مدرسهتشخیص مدیر آموزان بنا بهانشددر صورت انتقال معلم، اورا   -تبصره

 .شودمربوط تصحیح می درس

سووامانه در بایوود  نوبووت امتحووانی را معلّووم مربوووط پایووانی هوور هووای تکوووینی ونموورات ارزشوویابی -43ماااده

تحویول دهود.    مدرسوه  مودیر بوه   در موعود مقورر  و کنود   امضوا  درج تواریخ چوا،، بوا   پو  از   وثبت  مدرسه

پایووانی و نموورات ارزشوویابی پایووانی حوودّاکثر  ارزشوویابی نموورات ارزشوویابی تکوووینی دو هفتووه قبوول ازشوورو  

 .تحویل شود مدرسههر درس در آن نوبت باید به دفتر  ارزشیابی یك هفته بعد از انجام

پایانی  یارزشیابباید در طول هر نوبت و قبل از  و عملکرد تحصیلی دانش آموز نمرات ارزشیابی مستمر -تبصره

 رسانده شود. آموز و ولی اواطال  دانشبه
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پ  از  ،دورههای مهارتی آموز به شرط مرتبط بودن با رشتههای مهارتی دانشپذیرش گواهینامه -44ماده 

 شود.استثنایی انجام میآموزش و پرورش نامه ارسالی از سازمان مطابق با شیوه ،مرجع صادر کننده ییدتأ

نموره    و 1از مجموو  نموره ارزشویابی مسوتمر بوا ضوریب       و دوم  نموره هوردرس در نوبوت اوّل     -45ماده 

نموره سواالنه هور درس برابور جودول ذیول       و  آیود دسوت موی  هبو  9تقسویم بور     2ارزشیابی پایانی با ضریب 

 د.شومحاسبه می
 نوبت اول نوبت دوم نمره ساالنه

ارزشیابی ها با مجموع نمرات 

6ضریب تقسیم بر   

 نمره ارزشیابی مستمر نمره ارزشیابی پایانی نمره ارزشیابی مستمر نمره ارزشیابی پایانی

 1ضریب  2ضریب  1ضریب  2ضریب 

هوایی کوه در   و همچنوین درس  در دوره تابسوتانی  )حضووری یوا نیموه حضووری(    نموره هور درس   -تبصره

ارزشویابی پایوانی    و نموره  1از مجموو  نموره ارزشویابی مسوتمر بوا ضوریب        طول یك نوبت اجرا موی شوود،  

 .شودمحاسبه می ذیل شرح جدوله ب 2با ضریب 
 نمره درس دوره تابستانی نمره ارزشیابی پایانی نمره ارزشیابی مستمر

 3ها با ضریب تقسیم بر مجموع نمرات ارزشیابی 2ضریب  1ضریب 

 باشود و ارزشویابی  آمووز موی  صورفًا نوافر بور فعالیوت ضومن سوال دانوش       ی کوه  یهوا نموره درس  - 48ماده 

آمووز در هور نوبوت    هوای مسوتمر از فعالیوت دانوش    برمبنوای ارزشویابی   هوای انتخوابی(  ) درس پایانی نودارد 

هوا براسواس میوانگین نمورات نوبوت اوّل و      شوود و نموره سواالنه ایون درس    توسّط معلّم مربووط تعیوین موی   

 .شوددوم تعیین می

 و هووای مهووارتی( شایسووتگی یووا مهووارت اسووتانداردهووای مهارتی)درس ارزشوویابی نموورات -1 بصاارهت

 .بود بدون ضریب خواهد پایانی ارزشیابی همان نمره ،های غیرحضوریدرس

نمورات بوه شورح     عودد اعشواری   ،دوره تابسوتانی  هوای در محاسوبه نموره سواالنه و نموره درس     - 2تبصره 

  :شودیابد و در برگ ریزنمرات ثبت و محاسبه میتغییر می زیر

 4 25به  4 25کمتر از  -1

 4 54به  4 46تا  4 29از  -2  

 4 75به  4 74تا  4 51از  -3

 1به  4 66تا  4 79از  -4

 است. 24آموز در هر درس از صفر تا دانش نمره هر یك از امتحانات پایانی و ارزشیابی مستمر - 47ده ما

  شووناختهآموووزی در هوور درس قبووول دانووش ،ی ارزشوویابی پایووانی نوبووت دومپوو  از برگووزار -48 ماااده

 می شود که دارای شرایط زیر باشد:

 نباشد. 14الف( نمره ساالنه در هر درس کمتر 

 .نباشد 12های فنی و غیر فنی نمره ساالنه کمتر از ب( در دروس شایستگی
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آموزان با نیازهای وره دوم متوسطه کاردانش خاص دانشدنظارت بر برگزاری ارزشیابی تحصیلی  - 49ماده 

 باشد.ازمان آموزش و پرورش استثنایی میبرعهده س ، برابر ضوابط مربوطمدارس داخل و خارج از کشورویژه 

 مدرسوه اسوت.   عهوده مودیر   بوه  هوا و اعوالم بوه موقوع نتوای      زشویابی مسئولیت حسون اجورای ار   -50ماده 

توانوود اورا  ارزشوویابی تصووحیح شووده را  اسووتثنایی اسووتان در صووورت لووزوم مووی  اداره آموووزش و پوورورش

 آموووزی تغووییر یابود،   ی کوه در بوازبینی اورا  نموره دانوش    درصوورت  تجدید نظر قورار دهود.   مورد بررسی و

انوش آمووز مربووط    د موضوو  بوه طوور کتبوی بوه اطوال  معلوم و        و آخرین نمره، موالت عمول خواهود بوود    

 شود.رسانده می

آموزی نمره دانش پ  از آبان ماه انجام شود وارزشیابی پایانی هر سال  که بازبینی اورا  درصورتی -تبصره 

 .شودارجا  می استان آموزش و پرورشخاص گیری به کمیسیون مراتب برای تصمیم ،تغییر یابد

 مدرسهدیر توسط م به صورت کتبیحداکثر تا دو هفته پ  از پایان هر نوبت  ارزشیابی پایانینتیجه  - 51ماده 

 .شودآموز یا ولی او اعالم میبه دانش

 ارزشویابی  روز پو  از اعوالم نتیجوه    5پایوانی  حودّاکثر    ارزشویابی  مهلوت اعتوراب بوه نمورات      -52ماده 

معترضوان را جهوت   رزشویابی  اموفوف اسوت اورا     مدرسوه داخلوی مودیر    ارزشویابی  در باشود. آن نوبت موی 

نفور دیگور    یوك  تجدیدنظر در اختیار مصحح مربووط و یوا بوه تشوخیص خوود در اختیوار مصوحح مربووط و        

مصوحح مربووط و یوا مصوحح      یامضوا  از معلّمان هموان درس قورار دهود. نموره ورقوه تجدیودنظر شوده بوا        

مصووحح شووود. در صووورت اخووتالف نظوور، رأی معلّووم مربوووط و تجدیدنظرکننووده حسووب مووورد تعیووین مووی

 ،روز پو  از پایوان مهلوت اعتووراب    5حودّاکثر فورف موودّت    و االجراسوت قطعووی و الزم ،سووم واجود شورط   

 .نتیجه به اطال  معترضان برسد

مره ن وباشند تجدید نظر نمی وقابل اعتراب  های شفاهیدرسو  )غیرکتبی( های عملینمرات درس -تبصره

 .اعالم شده قطعی است

نگهداری و سم   مدرسهدت شش ماه در به مدوره تابستانی  و پایانی نوبت دوم ارزشیابی اورا  - 53ماده 

صحافی و جزس اسناد و مدارت تحصیلی  دفتر امتحانات، و نمرات معلمانلیست  .شودمی امحابرابر مقرّرات 

 .شودمربوط حسب مورد نگهداری می مدرسهمحسوب و به طور دائم در 

 روز قبوول از برگووزاری 15آموووزی تووا کووه محوول اقامووت ولووی یووا سرپرسووت دانووش درصووورتی -54ماااده 

دار حوواوی نامووه عکوو توانوود )بووا اخووذ معرّفووی آموووز موویدانووش ،غییوور یابوودت دوره تابسووتانی ارزشوویابی

وره تابسوتانی مربووط و تأییود موضوو  انتقوال ولوی       د مسوتمر  مشخصات و موواد درسوی و نموره ارزشویابی    

همووراه داشووتن موودارت الزم مبنووی بوور انتقووال  اسووتثنایی اسووتان مبووداس و آموووزش و پوورورش اداره توسووط

 ، در ادارهمراجعوه و بوا معرفوی آن    ش اسوتثنایی محول سوکونت جدیود     اداره آمووزش و پورور   ولی خود( بوه 

آمووزی پو  از تأییود    هوای چنوین دانوش   نموره  شورکت کنود.   هوا مدرسوه یکوی از  ارزشیابی دوره تابسوتانی  

 آموووزش و پوورورش بووا هموواهنگی  اداره    ،حوول سووکونت جدیوود  اسووتثنایی م آموووزش و پوورورش  اداره
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ارسوال   ،کورده اسوت  آمووز قوبالً تحصویل موی    کوه دانوش   ایمدرسوه بوه   جهوت ابوالغ   ،استثنایی استان قبلی

 .های دیگر و با رعایت سایر مقرّرات اعالم نتیجه کندمذکور با توجّه به نمره مدرسهشود تا می

اسووالمی، رفتووار، اسوواس رعایووت موووازین آموووز بووردر هوور نوبووت سووال تحصوویلی بووه هوور دانووش -55ماااده 

، مدرسووهاخووال ، رعایووت اصووول بهداشووت و نظافووت شخصووی، وضووعیّت حضووور و غیوواب، رعایووت مقوورّرات  

نامووه انضووباطی توسووط موودیر و  ینیوورعایووت آ بووا حفووا اموووال آن و گووزارش رسوویده از سوووی معلّمووان و 

تسولیم   ،مودیر  یثبوت و بوا امضوا   ات مربووط  یك نموره انضوباط تعیوین و در بورگ ریزنمور      ،مدرسهمعاونان 

 .شودمی مدرسهدفتر 

در معوودّل  عنوووان نمووره سوواالنه محسوووب و ه میووانگین نموورات انضووباط نوبووت اوّل و دوم بوو  - 1 تبصااره

  .شودساالنه معادل دو واحد درسی منظور می

 .شودواحد درسی درنظر گرفته نمی 69تعداد واحدهای انضباط در محاسبه   - 2تبصره

 .شوددر دوره تابستانی نمره انضباط منظور نمی  -3تبصره

آموزان، توسط سازمان آموزش وپرورش استثنایی  نمونه اسناد، کارنامه ها و مدارت تحصیلی دانش -58ماده 

 شود.ها ابالغ میتهیه و به استان

تنظویم و  امتحانات در هور سوال تحصویلی بایود حوداکثر توا پایوان آبوان مواه هموان سوال             دفتر -57ماده 

  یید مسدود شود.ره آموزش و پرورش استثنایی استان، بررسی و پ  از تأتوسط نماینده ادا

نامه اجرایی نحوه انسداد دفتر امتحانات توسط سازمان آموزش و پرورش استثنایی تهیه و به شیوه –تبصره 

 شود.ها ارسال میرورش استثنایی استانادارات آموزش و پ

ای دچووار مشووکل و سووانحهیوا قبوول از آن  ارزشوویابیآموووزی در زمووان برگووزاری چنانچووه دانوش  -58ماااده 

معتموودی کووه از طوورف موودیر دارای صووالحیت و  توانوود از منشوویمووی ،شووود کووه قووادر بووه نوشووتن نباشوود

 .استفاده کند شود،تعیین می ارزشیابیبرای  مدرسه

 ، یوازدهم و هوای دهوم  ی کوه بورای پایوه   سون آمووزان مشوروحه زیور بوا توجوه بوه شورایط        دانش -59ماده 

ییوود مراجووع بووا درخواسووت کتبووی و تأتواننوود ، موویسووال تمووام اسووت 23و  22، 21دوازدهووم  بووه ترتیووب 

مربوووط، بووه اداره آموووزش و پوورورش اسووتثنایی اسووتان مراجعووه نماینوود تووا مجوووز شوورکت در ارزشوویابی    

هووای تعیووین پایووه تحصوویلی  را کووه در ارزشوویابی رسوومی نوبووت دوم یووا دوره تابسووتانی از تمووامی درس   

بووولی در آیوود، دریافووت نماینوود کووه در صووورت قعموول موویبووه دوازدهووم ، یووازدهم ودهووممربوووط بووه پایووه 

درت قبووولی بوورای آنووان صووادر مووی شووود و بووا رعایووت سووایر شوورایط و    هووای آن پایووه، موو تمووامی درس

 ، مجاز به ادامه تحصیل در پایه بعدی همان دوره تحصیلی خواهند بود.مقررات

آموووزان بووا نیازهووای ویووژه کووه قسوومتی از تحصوویالت خووود را در موودارس خووارج از کشووور       دانووش -1

آمووزان بوا نیازهوای ویوژه مطابقوت      وره دوم متوسوطه کواردانش خواص دانوش    برناموه د  انود کوه بوا   گذرانیده
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نوودارد و یووا هیچگونووه موودرت تحصوویلی کووه میووزان تحصوویالت خووارجی آنووان را مشووخص کنوود، نداشووته   

  .باشند

، حوووادثی از قبیوول سوویل، زلزلووه، جنوو  آموووزانی کووه بخشووی از موودارت تحصوویلی آنووان در اثووردانووش -2

هووا وجووود نداشووته ای از موودرت تحصوویلی آنگونووه سووابقههووی  از بووین رفتوووه باشوود و آتووش سوووزی و ...

 حادثه(آموزش وپرورش مبدا مبنی بر وقو  یید اداره تأ )با .باشد

شودگان از سوایر کشوورها کوه بوه صوورت قووانونی در       رانوده  پناهنودگان بوه کشوور جمهووری اسوالمی و      -3

ییوود وزارت کشووور هسووتند( ولووی موودرت اجووازه اقامووت مووورد تأادی کووه دارای )افوور ایووران سووکونت دارنوود

 .بولی برای ارزشیابی دردست ندارندقابل ق

ولی آموووزی در ارزشوویابی ورودی تعیووین پایووه موفووق بووه دریافووت نمووره قبوو   چنانچووه دانووش -1تبصااره 

 عمل آورد.تر ارزشیابی بهآموز در پایه پایینتواند از دانشمی، مدرسه نشود

 شود.منظور نمیهای عمومی)انضباط( نمره شایستگیدرشرایط تعیین سطح،  -2تبصره

بودون   "هوای قبول  هموه موواد درسوی سوال     هوا، رت قبوولی ایون افوراد در تموامی درس    درصوو  -3تبصره 

 شود.میپذیرفته  "نمره 

شودگان در سوتون مالحظوات دفتور امتحانوات آن      ارزشویابی ورودی تعیوین پایوه قبوول     نمورات  -4تبصره 

حظوات  آمووز نیوز در سوتون مال   ناموه دانوش  شوود. شوماره معرفوی   سوال و کارناموه تحصویل آنوان ثبوت موی      

 شود.درج و توسط مدیر مدرسه امضا و مهر می

واحودهای هور درس    آمووز در پایوان نوبوت دوم، تعوداد    برای محاسوبه معودّل سواالنه هور دانوش      -80ماده 

تعووداد کوولّ  دسووت آمووده بوورههووای بووضوورب حاصوولشووود و مجمووو  نمووره سوواالنه آن درس ضوورب مووی در

داشووته  )اعووم ازقبووولی یووا مووردودی( دریافووت نمووره هوواآن سووال بوورای آن آموووز دردانووش واحوودهایی کووه

 .شودتقسیم می ،است

دوره  ارزشوویابی ، نمووراتوزان در دوره تابسووتانیآمووبوورای محاسووبه معوودّل سوواالنه دانووش    -تبصااره 

 .شودمحسوب و سم  معدل گرفته میجای نمرات ساالنه ه بتابستانی 

 پرورش در و های وزارت آموزشنامهشیوه برابر قانون اساسی، های دینی مذکور درآموزان اقلیتدانش -81ماده

 شود.می قرآن( )تعلیمات دینی و نمره این درس جایگزین و شرکت خواهند کرد امتحان تعلیمات خاص خود

منعی برای شرکت وی  ،تعلیمات دینی اسالمی ارزشیابی شرکت در به آموزصورت تمایل دانش دردر ضمن 

 .بود نخواهد

و  امتحووانی تخلفووات رسوویدگی بووه نامووهینیووبرابوور آ ،هوواارزشوویابیمتخلفووان در  متخلووف یووا بووا -82ماااده 

 .قانون رسیدگی به تخلفات اداری حسب مورد رفتار خواهد شد
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 ،هوا درس درس یوا  در شورایط قبوولی را   ،نوبوت دوم  هوای  ارزشویابی  آمووزی کوه پو  از   دانوش  -83ماده 

 در و شوورکت کنوود  در دوره تابسووتانی هووادرس همووان درس یووا  ارزشوویابی در توانوودمووی ،احووراز نکنوود 

نصوواب  از کمتوور تابسوتانی  هر دورهووای وی ددرس از یوك  هوور نموره  کووه شوود صوورتی قبووول شوناخته مووی  

 .قبولی نباشد

 امتحاناتبین در یوضعیّت غا

 نمووره ،باشوودپایووانی هوور نوبووت غیبووت غیرموجّووه داشووته ارزشوویابیآموووزی در چنانچووه دانووش -84 ماااده

شووود و در چنووین مووواردی کلمووه غایووب پایووانی او در آن نوبووت در آن درس صووفر محسوووب مووی ارزشوویابی

لویکن در   .شوود نمورات قیود موی    لیسوت هوای موورد نظور در    جای نمره پایانی آن نوبوت بورای درس  ه )غ( ب

آموووز مشوومول ایوون مووادّه، دارای محاسووبات کلمووه غایووب بووه منزلووه صووفر خواهوود بووود و چنانچووه دانووش  

احتسوواب ایوون  هووای مووذکور بووانموورات کالسووی )ارزشوویابی مسووتمر( باشوود، نمووره وی در درس یووا درس  

 .نمرات برای آن نوبت منظور خواهد شد

 پایوانی نوبوت اوّل در یوك یوا چنود مواده درسوی غیبوت موجّوه          ارزشویابی  آمووزی در اگر دانوش  -85ماده 

هووای جووای نموورات پایووانی نوبووت اوّل درس ه پایووانی نوبووت دوم وی بوو  ارزشوویابی  نموورات ،داشووته باشوود

 شودمربوط نیز منظور می

 ،نتخاب نموده استا کههایی برخی از درسیا هر دو نوبت نوبت دوم ارزشیابی آموزی در اگر دانش -88ماده 

ود. شهای اوّل و دوم کلمه غایب موجّه درج می جای نمره پایانی نوبت دوم یا نوبته غیبت موجه داشته باشد، ب

 .دطور مجدد انتخاب کننه دوره تابستانی برابر ضوابط بر های باقیمانده را دآموزان باید درساین قبیل دانش

 ،موجّوه داشوته باشود    هوا غیبوت  درس تموامی  اول درنوبوت   پو  از ارزشویابی  آمووزی  دانش اگر -87ماده 

مجوواز بووه ثبووت نووام در دوره تابسووتانی  و شووودوقفووه تحصوویلی محسوووب مووی بوورای اوتحصوویلی  آن سووال

آمووز  ی اسوت توضویحات الزم در کارناموه و سوایر مودارت تحصویلی دانوش       همان سوال نموی باشود. ضورور    

 .قید شود

 ،تابسوتانی بوا عوذر موجّوه غایوب باشود      نوبوت دوم یوا پایوان دوره    ارزشویابی  آمووزی در اگر دانش -88ماده 

مجواز اسوت حوودّاکثر توا دو هفتوه پو  از آخوورین       مدرسوه آموووز، مودیر  صوورت درخواسوت ولوی دانوش     در

 .عمل آوردههای مربوط با رعایت ضوابط امتحان باز درس یا درس ارزشیابی

آمووزان  سوّال دانوش   ،شوود هماهنو  برگوزار موی   هوا بوه صوورت    آن ارزشویابی  هایی کوه در درس-تبصره 

 .بود خواهد داخلیاین ماده به صورت  مشمول

نوام و قبول از   در فاصوله زموانی بعود از ثبوت     آمووز پایوه دهوم، یوازدهم و دوازدهوم     چنانچه دانش –89ماده 

چنوود نمووره ارزشوویابی مستمرداشووته  )هر ،شوورکت در امتحانووات پایووانی نوبووت اول توورت تحصوویل کنوود   

جوزس سونوات تحصویلی     شوود و آن سوال  موی  برای وی کارنامه با ذکور مراتوب تورت تحصویل صوادر      باشد(

بووا رعایووت سووایر شوورایط در پایووه تحصوویلی  توانوود در سووال تحصوویلی بعوود شووود و موویوی محاسووبه نمووی
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ره آموووزان مجوواز بووه ثبووت نووام در دودانووشایوون گووروه از  و ادامووه تحصوویل دهوود. مووذکور ثبووت نووام کنوود

 باشند.ان سال تحصیلی نمیتابستانی هم

کننوود و در تمووام امتحانووات نوبووت اول توورت تحصوویل مووی  آموووزانی کووه پوو  ازبوورای دانووش –70ماااده 

و کارناموه موردودی صوادر     شوود ، اعوالم نتیجوه موی   جوه داشوته باشوند   های نوبت دوم غیبوت غیور مو  درس

هوا  سونوات تحصویلی آن   هوا قیود وآن سوال جوز    توب تورت تحصویل در سووابق تحصویلی آن     شوود و مرا می

 شود.منظور می

مسوتمر نداشوته    آمووزی در سوال تحصویلی بوه دلیول غیبوت موجّوه نموره ارزشویابی         دانوش  اگر -71ماده 

در آن نوبوت جوایگزین نموره ارزشویابی     ( 44موضوو  مواده   )بوه اسوتثنای    نمره ارزشویابی پایوانی وی   ،باشد

 .شودبرگ ریزنمرات ثبت میشود و این نمره توسّط معلّم مربوط در مستمر می

 موودارت ارائووه شووده از طوورف   اسوواس دالیوول و  بووردر ارزشوویابی تشووخیص غیبووت موجّووه   -72ماااده 

 مدرسه خواهد بود.با شورای  ،آموزدانش

هووا غیبووت موجووه وبووت تابسووتانی در برخووی یووا همووه درسآموووزی در امتحانووات ناگوور دانووش -73ماااده 

ال بعود و یووا  بورای او غیبووت موجوه درج شوده و مجوواز بوه انتخواب آن درس در تابسووتان سو       ،داشوته باشود  

 باشد.سال چهارم و پنجم می

 شرایط فارغ التحصیلی

 :شود کهه میالتّحصیل شناختآموزی فارغدانش  -74ماده 

 .واحددرسی( قبول شده باشد 69واحدهای درسی رشته مربوط )حداقل   تمامی( در الف 

 .باشد  14حداقل ( معدل کل وی ب 

عنوووان درسووی،  3حووداکثر در رشووته مربوووط هووای آموووزی از مجموعووه درسچنانچووه دانووش - هتبصاار 

التحصوویل فووارغ، باشوود 14معوودل کوول وی نیووز حووداقل    و بیشووتر باشوود و  7 یآخوورین نمووره درس و 

و کووارورزی مشوومول ایوون تبصووره     هووای فنووی و غیوور فنووی  هووای شایسووتگی د. درسشوووشووناخته مووی 

 شوند.                     نمی

تعووداد  ،وره دوم متوسووطهدآموووز در پایووان بوورای محاسووبه معوودل کوول نموورات هوور دانووش   -75ماااده 

شووود و ضوورب مووی (واحوودهای هوور درس در نمووره پذیرفتووه شووده آن درس )سوواالنه یووا دوره تابسووتانی   

شووود. در هووا تقسوویم موویمووو  واحوودهای ایوون درسدسووت آمووده بوور مجههووای بووضوورب مجمووو  حاصوول

 .شودواحد لحا  می 9محاسبه معدّل کلّ تعداد واحدهای مربوط به انضباط نیز به میزان 

حوودهای رشووته مربوووط آموووز، بیشووتر از حوود مجوواز واذرانووده شووده دانووشچنانچووه واحوودهای گ -تبصااره 

در  آموووز ثبووت مووی شووود، لوویکن  دانووشسوووابق تحصوویلی و اد در کارنامووه هووای مووازنمووره درس ،باشوود

 شود.محاسبه معدل کل وی منظور نمی
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واحود درسوی    69واحودهای درسوی)حداقل    تموامی آمووزی کوه موفّوق بوه گذرانودن      ه دانوش بو  -78ماده 

وره دوم دپایوان تحصویالت    هیناموه بوا رعایوت سوایر ضووابط گوا     ،( شوود انضوباط  واحودهای بدون احتسواب  

 .شود)دیملم( اعطا میآموزان با نیازهای ویژه متوسطه کاردانش خاص دانش

 ،آموزان با نیازهای ویژهوره دوم متوسطه کاردانش خاص دانشدپایان تحصیالت  هینامهگوا نمونه -تبصره 

ون کمیسی تهیه و پ  از تصویب آموزش وپرورشسنجش با مرکز  استثناییآموزش و پرورش سازمان توسّط 

 .ابالغ خواهد شدها به استان معین شورای عالی آموزش و پرورش،

 تغییر رشته

 آموزان این دوره شرایط تغییر رشته برای دانش -77 ماده

، بووا رأی کمیسوویون آموووزان پایووه دهووم  و یووازدهم  چنانچووه متقاضووی تغییوور رشووته مهووارتی باشوونددانووش

 د:نباششرایط زیر مجاز به تغییر رشته میکل آموزش و پرورش استان و با رعایت خاص اداره 

 آموز پایه دهم باشد.   مهارتی دانشمدرسه مقصد فاقد رشته  -1

صووورت  وره تابسووتانی همووان سووال شوورکت و بووه آموووز متقاضووی تغییوور رشووته مووی بایسووت در د  دانووش

آمووز در دوره تابسوتانی موفوق بوه     چنانچوه دانوش  د را انتخواب نمایود.   حضوری دروس مهارتی رشوته جدیو  

هوای تابسوتانی بعودی و یوا     بایسوت در دوره موی  ،ر دروس مهوارتی رشوته جدیود نشوود    کسب نمره قبولی د

 سال چهارم و پنجم دروس باقی مانده را انتخاب نماید.

 آموز در دروس مهارتی پایه دهمعدم موفقیت دانش -2

یسووت در دوره تابسووتانی همووان سووال شوورکت و بووه صووورت    باآموووز متقاضووی تغییوور رشووته مووی  دانووش

هوای مهوارتی نموره قبوولی     ز هموه درس حضوری دروس مهارتی رشوته جدیود را انتخواب نمایود. چنانچوه ا     

بوا تغییور رشوته وی موافقوت و نمورات دروس گذرانوده شوده از رشوته قبلوی بوا کود و عنووان              ،کسب کنود 

 شود.ن در رشته جدید از وی پذیرفته مییکسا

 آموز پایه یازدهم باشد. درسه مقصد فاقد رشته مهارتی دانشم -3

بایسووت در رشووته درون گروهووی صووورت پووذیرد. چنانچووه  آموووزان موویتغییوور رشووته ایوون گووروه از دانووش 

آمووز متقاضوی   دانوش  توانود بوه رشوته دیگور تغییور رشوته دهود.       موی  رشته درون گروهوی موجوود نباشود،   

تابسووتانی همووان سووال شوورکت و بووه صووورت حضوووری دروس مهووارتی  بایسووت در دوره تغییوور رشووته مووی

ر آموووز در دوره تابسووتانی موفووق بووه کسووب نمووره قبووولی دچنانچووه دانووش یوود را انتخوواب نمایوود.رشووته جد

هوای تابسوتانی بعودی و یوا سوال چهوارم و پونجم        بایسوت در دوره موی  ،دروس مهارتی رشوته جدیود نشوود   

 دروس باقی مانده را انتخاب نماید.

سوایر موواردی    شوود. بوه صوورت قطعوی اجورا موی      1400-1401نامه از سوال تحصویلی   این آیین -78 ماده

هوای جواری آمووزش    بخشونامه و دسوتورالعمل   ناموه، آیوین مطوابق بوا    ،نامه قید نشده باشود که در این آیین

 .وپرورش خواهد بود
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