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 ويژه    هاينياز   با     انآموزدانش    حرفه ايپيش   متوسطه اول دوره     آيين نامه آموزشي

 32/2/79  تاريخ   پرورش  و  آموزش   جلسه كميسيون معين شوراي عالي پانزدهمين    مصوب 

 

 تعريف و اهداف  -فصل اول

 تعريف: –1ماده

 که به سبب نارساایی سما،یذ نی،ایذ رشانخا،ا هیذ یی اانی یاا      آموزانی دانش آموزان با نیازهای ويژه:دانش

یذ توان نی،ا کم انآموزدانشکه شامل  زمی،ه یادگیری یا سازگاری با محیط دارای مخکالتی یمه،د اسه،اعی در

دیاد  بی،ااییذ   آماوزان آسایب  چ،ای  داناش  توانی نی،ی ش یمکم تیمم باطیف اٌذ چ،دگانه(نارسایی چ،دمعلولیهی)

         تیمام باا یوشابعر عاادی    یاف اٌ رفهااری ش ط  -حرکهایذ ا اهالل یی اانی    –دید  ش،واییذ معلول سم،یآسیب

 امکان ادامه تحصیل در مدارس عادی یا  اص  ود را ندارند. که شوندمی

طبیق درشس از سوی سازمان آماوزش  ت (شیای تخخیصی)کاربرگثبت نام شنامه چگونگی پذیرش شیو  -تبصره

 شود.ش پرشرش اسهث،ایی تعیه ش ابالغ می

 اهداف  -2ماده

آماوزان باا نیازیاای شیاژ ذ     دانش یایتوانایی یا ششیژگی مه،اسب با ذمهوسطه دشر  اشل ع،ومی ایدافعالش  بر

 :  عبارت است ازدشر  ای  ایداف  اص)شیژ ( 

 آموزان یای ا القیذ دی،ی ش تربیهی دانشپرشرش زمی،ه -1

برای بعبود زندگی فردی ش اسه،اعی یای ع،ومیذ ش،ا هی ش سم،انی ارتتوسعه ت ارب ش تقویت مع -2

 آموزاندانش

 آموزانقوای سم،انی ش رشانی دانشپرشرش ش توانبخخی  -3

مماااعد سعاات یاادایت    د زمی،ااهآمااوزان ش ای ااا یااای دانااش غبااتشاا،ا ت اسااهعدادیاذ عالیااق ش ر  -4

   ایمهوسطه حرفه دشم آموزان در دشر انشد ایحرفه

 ایدشر  دشم مهوسطه حرفه آموزان برای ادامه تحصیل درای اد آمادگی نمبی در دانش -5

 ها عناوين و جداول درسهای درسي،طول مدت تحصیل،ساختار، واحد –فصل دوم 
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مبه،اای باار نسااام سااالی شاحاادی اساات کااه دارای   ایحرفااهپاایششل مهوسااطه دشر  اآمااوزش در  - 3ماااده

 باشد:یای زیر میشیژگی

 شود.طور پیوسههذ در طول یک سال تحصیلی ان ام میه فرآی،د آموزش یر درس ب الف(

محهواذ ساعات آماوزش ش میانان تارثیر ن،ار  یار درس در معادل گیاری براسااس تعاداد شاحادیای آن            ب(

 شود. درس مخخص می

یاای ایا  دشر  مماهقل اسات ش قباولی یاا ماردشدی در یار درس تارثیری بار           ارزشیابی یر یاک از درس  ج(

 یا ندارد.سایر درس

سااه سااال اساات ش تعااداد شاحاادیای   ایحرفااهپاایشدشر  اشل مهوسااطه ماادت دشر  آمااوزش در  -4ماااده

شاحاد انبابا     در نسار گارفه    شاحاد بادشن    22حاداقل   ذدرسی سعت دریافت مادر  تحصایلی ایا  دشر    

 است که شامل درشس ع،ومی ش انهخابی  واید بود.

تاا دش  آماوزانی کاه موفاق باه گذرانادن دشر  در ساه ساال نخاوند         طول دشر  آماوزش بارای داناش    -تبصره 

 مخرش  بر آن که با سایر مقررات ثبت نام مغایرت نداشهه باشد.ذ قابل افنایش استسال دیگر 

ساانس ساا،وات تحصاایلی تار  تحصاایل قباال از امهحانااات نوباات اشل ش ی، ،ای  شق ااه تحصاایلی    – 5ماااده

موضااوا ایاا  تاار  تحصاایل بعااد از امهحانااات نوباات اشلذ ساانس ساا،وات تحصاایلی  ش  شااود،اایمحاساابه ن

 ماد  محاسبه می شود.

 سااال تحصاایلی محمااوب ماای شااود. دشر  یااک ذاز اشل معرمااا  تااا آ اار شااعریور مااا  سااال بعااد –6ماااده

یابااد ش ارزشاایابی  تااا پایااان اردیبعخاات مااا  سااال بعااد ادامااه ماای وزش از اشل معرمااا  یاار سااال آغاااز شآماا

 .شودپایانی نوبت دشم در  ردادما  برگنار می

نصاااب قبااولی در حدانی کااه در پایااان  اارداد مااا  یاار سااال موفااق بااه کمااب ن،اار  آمااوزدانااش  -7ماااده

ه شاد  باه آن یااذ در آن ساال ش یاا ساال یاای قبال نخاد  باشا،دذ در دشر            تعدادی از شاحدیای درسی ارائا 

ذ ثبات ناام شاد  ش باه  اورت حباوریذ نی،اه حباوری یاا          شاود مای م،ساور اسارا    تابمهانی کاه باه ایا    

در ارزشاایابی پایااانی دشر   ورای مدرسااه درشس مااذکور را انهخاااب کاارد  شغیرحبااوری بااه تخااخیص شاا

 تابمهانی شرکت  وای،د کرد.
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بارای درشس   شاود ش سااعات ارائاه یار درس    ی هه اسارا مای   6برنامه آموزشی دشر  تابمهانی به مدت  -1-7

سال تحصایلی  برابر ساعات آموزش ی هگی آن درس در طول  2برابر ش برای درشس نی،ه حبوری 4حبوری 

 شود.ارزشیابی ای  دشر  در شعریور ما  برگنار می می باشد.

توان،اد در  یا نخد  باش،دذ میآموزانی که در پایان تابمهان پایه نعم موفق به گذراندن بر ی از درسدانش -2-7

 رن،د. نعم را بگذا یخهم ش یای باقی،اند  از پایه ی همذسال چعارم ش پ، م ادامه تحصیل داد  ش درس

که ن،ر  قبولی را شاحد درسی از درشسی 12حداکثر تا  ر دشر  تابمهانی م از  واید بودآموز ددانش یر  -3-7

حبوری ش ماابقی باه   شاحد به  ورت حبوری یا نی،ه 9از ای  تعداد حداکثر ذ انهخاب ک،د.کمب نکرد  است

شاحدیای حبوری یا نی،ه حبوری  شود. درانهخابی به تخخیص شورای مدرسه ارائه می ورت غیر حبور

 اشلویت با درشس ع،لی است.

براباار دسااهورالع،لی کااه توسااط سااازمان آمااوزش ش پاارشرش اسااهث،ایی    ماادارسدشر  تابمااهانی در  -4-7

ریانی ش ی،اای،گی قبلای     اورت مه،رکان باا برناماه    ه گاردد ش برگاناری آن با   ابالغ مای شاودذ تخاکیل مای    

 بالمانع است.  مدرسهادار  آموزش ش پرشرش اسهث،ایی در یک یا چ،د 

طااور م اادد ه با  ذیاایی را کااه قااباله ن،ار  قبااولی کماب کاارد  اساات   توانااد درسآمااوز ن،ای دانااش -8مااده 

 انهخاب ک،د. 

  33یااای آموزشاایذ پرشرشاای ش توانبخخاای در یاار ی هااه  آمااوز در برنامااهساااعات حبااور دانااش -9ماااده

ساااعت ت،ساایم  6رشز در ی هااه ش یاار رشز  5ساااعت بااود  ش برنامااه ی هگاای شاحاادیای آموزشاای باارای    

در محاال  ذآمااوز مو ااف اساات در فا االه زمااانی شاارشا تااا پایااان برنامااه آمااوزش رشزانااهشااود. دانااشماای

 بور داشهه باشد. آموزش آن درس ح

یاا  د شاحادیای باقی،اناد  آن  آماوزانی کاه تعادا   سااعت در ی هاهذ بارای داناش     33حباور ک،هار از    -تبصاره  

 .باشدذ بالمانع استسال چعارم یا پ، م تحصیل(ذ ک،هر از مینان م از میبرای ات،ام دشر )

برابار مصاوبات    ذشیاژ  آماوزان باا نیازیاای    رسیدگی باه ماوارد  ااص آموزشای ش پرشرشای داناش      -11ماده

 ذان ام می پذیرد.شورای عالی آموزش ش پرشرش
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ش ساااعت یاار شاحااد درس نسااری ش ع،لاای در یاار سااال تحصاایلیذ  ی درساایشاحاادیاذ ع،اااشی  -11ماااده

 .شوده می( پیوست ارائ2ش 1سداشل ) برابر

 زیااریااا بااه شاار  باار اساااس ایااداف ش ماییاات آن ایحرفااهپاایشدشر  اشل مهوسااطه یااای درس -12ماااده

 باشد:می

یاای ع،ااومیذ توسااعه  یااا بارای ارتقااای معااارت یااایی اساات کاه آمااو ه  آن درشس ع،اومی: درس  -1-12

یاای رشزماار   معاارت  ی،اری ش  اقهصااادیذ ا القایذ  یااای اسه،ااعیذ دی،ای ش  آماوز در حیطاه  ت اارب داناش  

 زندگی ضرشرت دارد. 

یااای فااردی ش بااه م،سااور ت اااشتیااا ش یااایی اساات کااه مه،اسااب بااا شیژگاایدرشس انهخااابی: درس -2-12

 .شودیا ارائه میآموزان به آنانبخخی دانشپرشرش عالیق یا رفع نیازیای تو

شااودذ سااال ارائااه ماای 3یااایی کااه در طااول رعایاات ترتیااب انهخاااب درس در آن دسااهه از درس -1تبصااره

 النامی است.

موافقاات شااورای  مدرسااه ش  و  بااهم،اا ذآمااوز در پایااه یخااهم ش نعاامتغییاار درس انهخااابی دانااش -2تبصااره

 باشد.ه سطح یک درس انهخابی سدید میارائ

 :آموزاندانش انتقالو  ناممقررات ثبت -فصل سوم

    سرپرسات قاانونی شی ان اام     باا حباور پادر یاا ماادر یاا       آموزان شرشدی به مدرساه ثبت نام دانش -13ماده

 گیرد.می

با رعایات   ذمخ،ول نسام ش ی ه که تر  تحصیل داشهه استآموز غیر ثبت نام ش تحصیل م دد دانش -1تبصره

 سایر شرایط بالمانع است.

ش آمااوزان توسااط سااازمان آمااوزش شپاارشرش اسااهث،ایی تعیااه     دانااشنااام نامااه ثباات شاایو  – 2تبصاار 

 شود.ابالغ می

 گیرد.می به ت کیک س،میت ان اممدارس آموزان درتحصیل دانشثبت نام ش -14ماده
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امااه  اد سااال ت،ااام اساات.   11ایپاایش حرفااه دشر  اشل مهوسااطه  حااداکثر ساا  شرشد بااه    -15ماااده

تاااابع قاااوانی  ش مقاااررات مرباااو   وایاااد باااود. )ماااال    ذان پمااار مخااا،ولآماااوزداناااشتحصااایل 

 (.استاشل معرما  یر سال  ذنامآموز برای ثبتمحاسبه س  دانش

د مطابق با بخخ،امه ش یا ش سایر مواربررسی پرشند  ای  مدارسذ انآموزموارد مربو  به انهقال دانش -16ماده

 یای ساری شزارت آموزش ش پرشرش  واید بود.دسهورالع،ل

 ذپا  از شارشا ساال تحصایلی یاا دشر  تابماهانی       یاک ماا   آماوزان حادكاکثر تاا    دفهار آماار داناش    -17ماده

برابار مقارارات   اساهث،ایی اساهان    آماوزش ش پارشرش  ش باه شسایله ن،ای،اد  ادار     تک،یال  توسط مدیر مدرساه  

 شود.می ممدشد

 :آموزاندانش ضوابط سنجش و ارزشیابي پیشرفت تحصیلي -فصل چهارم

باه م،ساور بررسای تحقاق ایاداف زیار        ایحرفاه پایش دشر  اشل مهوساطه  ارزشایابی تحصایلی در    -18ماده

 شود :ان ام می

ت ش ذ یاادایآمااوزان ش بعبااوددانااش یااادگیرییااای  مااوثر از میاانان کمااب کی یاات   دریافاات باز ورد -1

 آموز در موقعیت یای مخهلفارتقای ع،لکرد تحصیلی دانش

       آماااوز ش آگاااا  کاااردن پرشرشااای ش تغییااارات رفهااااری داناااش تعیااای  میااانان پیخااارفت آموزشااای ش -2

 آموزان ش اشلیای آنان از مینان پیخرفت ش ع،لکرد تحصیلی ش تربیهی آناندانش

 یاآموز شتالش برای رفع آنیای یادگیری دانشساییتخخیص نار -3

 انآموزیای سالم در دانشرشحیه تالش شای اد رقابت ذتقویت انگین  -4

یاا باه   رزشایابی ا عوامال ماّثار در آماوزش از طریاق تحلیال نهاای        یاا ش س، ش کی یكت محهاوای برناماه   -5

 یایا ش رفع آنییم،سور یافه  نارسا

 م،سورارتقاس به مراحل تحصیلی باالتره آموز بتحقاق شرایط الزم در دانش حصول اط،ی،ان از -6

یااا ش ذ ا ااال  فرآی،اادیا ش رششعف ش ارزیااابی کااارآیی نسااام آموزشاای ش،اسااایی نقااا  قااوت ش ضاا  -2

 سازی برای ارتقای کی یت آنزمی،ه

 ای شیآموز به م،سور یدایت حرفهتخخیص تواناییذ اسهعداد ش عاااالقه دانش -1
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ش  )مماه،ر( ذ تکوی،ی)آغاازی ( شرشدیآموز در یر درس به سه  ورت یای دانشارزشیابی از آمو هه -19ماده

 : آیدبه ع،ل می زیر ش با ایداف مخخص شد  )تراک،ی(پایانی

شرشا م،اساب   برای آموزدانشیای قبلییا شآمادگیتوانایی)آغازی (به م،سور آگایی ازشرشدیارزشیابی  -الف 

 .گیردتوسكط معلا،ان ان ام می ذآموزیای احه،الی دانشکاسهی یا شیییادگیری ش سبران نارسا -یاددیی،د آیفر

ی اایا اوزذ آگاآما داناش  ایایهاآمو ه تثبیت ذارزشیابی تکوی،ی )ممه،ر( به م،سور تقویت اعه،اد به ن   -ب 

یادگیری ش پرشرش رشحیه  -ی،د یاددییآآموز در فرع،لکرد دانش معلا،ان از نقا  قوكت ش ضعف درسی ش نحو 

اتخاان   ش آموزانذ اشلیامعلا،انذ دانش به باز ورد م،اسب یای گرشییذ تدار ت کارذ تالش ش فعالیكت ذپرسخگری

 .شودیادگیری ان ام می -ی،د یاددییآیای م،اسب به م،سور بعبود فررشش

آموزشی ش پرشرشی ش حصول اط،ی،ان یاییدف تحقاق)تراک،ی( به م،سور اط،ی،ان از مینان زشیابی پایانیار -ج

 .گیردالزم برای احراز شرایط قبولی در یردرس ان ام می

یاادگیری ش  –یای یاددیی فعالیكت آموز درنحو  مخارکت دانش ارزشیابی تکوی،ی به  ورت ممه،راز -21ماده

بررسای تکاالیف فاردی ش گرشیایذ     یاای کهبایذ شا اییذ ع،لایذ     تکیه بار آزماون   یای گوناگون ش بابه شیو 

  یاا در یار مااد   ن،ار  ایا  ارزشایابی    گیرد شش ... ان ام می تذ تالشمخاید  رفهارذ مینان فعالی شارسیفعرست

 .شوددر دش نوبت تعیی  ش م،سور می درسی در یر سال تحصیلی

ن،ار  ارزشایابی مماه،ر     ذگردده میتابمهانی به  ورت نی،ه حبوری ارائیایی که در دشر  برای درس -تبصره

 شود.م،سور می

شود. ارزشیابی میان ام ( 3ش،ار  )ش براساس سدشل پیوست دشم  ل شدش نوبت اشارزشیابی پایانی در  -21ماده

از ت،اام   پایاانی نوبات دشم   ابیال محهاوای برناماه درسای ش ارزشیا    پایانی نوبت اشل از حدشد پ، ا  در د اش

 .دآیع،ل میه ببرنامه درسی( ن،ر  ازمحهوای نی،ه دشم15ل ش،ه اشمحهوای نیازن،ر   5ی)اه درسامحهوای برنام

 .آیدع،ل میهبمحهوای برنامه درسی  ت،امیدشر  تابمهانی از  درشس در ارزشیابی پایانی -1تبصره

     یرنوبات ان اام   در آماوز م ،وعه فعالیت یاای داناش   ارزشیابی درشس انهخابی به  ورت ممه،راز -2هتبصر

 .می شود
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 شود:آموزان به شر  زیر ان ام میارزشیابی تحصیلی ش تربیهی دانش  -22ماده

 (ما  پایان دیلغایت  )ارزشیابی نوبت اشل (الف

 (لغایت پایان  ردادما ) ارزشیابی نوبت دشم (ب

 شعریورما (  23)لغایت آموزان ثبت نام شد  در دشر  تابمهانیاز دانشرزشیابی ا (ج

یای ماذکور  از اعالم نهای  ارزشیابیارزشیابی از غایبی  موسه  رداد ش شعریورذ حداکثر دش ی هه پ   -1تبصره

 شود.ان ام می

  شود.معرما  ان ام می نامه درای  آیی  44آموزان مخ،ول ماد  ارزشیابی شیژ  دانش - 2تبصره

 ا اذ توان،د باا  شلی مدارس میذ  واید بودیای درس دایر کالس نوبت اشلذپایانی  در ایام ارزشیابی - 3تبصره

حداکثر به مینان دش ی هه مهوالی کالس درس را در نوبت اشل  ذاز ادار  آموزش ش پرشرش اسهث،ایی اسهانم وز 

آموزان اطالا به  ورت مکهوب به اشلیای دانش ای   ورت مدیرمدرسه مو ف است مراتب را در ک،،د.تعطیل 

 .باشددایر ن،ییای درس ایام برگناری ارزشیابی نوبت دشم کالس در دید.

دش  حداکثر ک،یمیون  اص اسهانبه تخخیص  دشم نوبت اشل ش پایانی ارزشیابی درم،اطق گرممیریذ - 4تبصره

 گنار  واید شد.رب زشدتر ی هه

آماوزی کاه باه ضارشرت باه ات اا        از دانش ک،یمیون  اص اسهان ازتواند با ا ذ م وز مدرسه می -5تبصره

  ما  قبل از شرشا ارزشیابی پایاانیذ ارزشایابی  شالدی   ود به  ارج از کخور عنی،ت  واید کردذ حداکثر یک 

 .ع،ل آشردبه

یاای تکاوی،ی ش   د که سعم ن،ر  یر یاک از ارزشایابی  ن،ر   واید بو 23ارزشیابی یر درس بر مب،ای  -23ماده

1پایانی 
2
در محاسبه ن،ر  ساالنه ش ن،ر  درس در دشر  تابمهانیذ عدد  باشد.یای انهخابی( میاسهث،ای درس)به    

 : شودر برگ رین ن،رات ثبت ش محاسبه مییابد ش دعخاری ن،رات به شر  زیر تغییر میا

 3/ 5به  3/ 49( ک،هر از 1

 به یک 3/ 99 تا 51/3( از 2

در  2ضاریب  احهمااب  ابا  دشم نوبات  در ش 1 ضریب احهماب با اشل درنوبت یردرسارزشیابی ن،ر  -1تبصره

 .شودمی درج کارنامه



8 
  

ارزشایابی   ن،ار   ذیار نوبات   ارزشایابی پایاانی  رشز قبل از برگاناری   پ، ر تا ثمو ف است حداکمعلم -2تبصره

 آماد  در ماورد یار   ع،ال  یای باه های  ارزشیابین تکوی،ی را به دفهر مدرسه تحویل دید. در ض،  معل،ان باید

 مدرسه به معلم سدید تحویل دی،د. طریق مدیر آموز را در ورت مر صی یا انهقال ازدانش

د در یار نوبات    توان،یای  ارج از مدرسهذ معل،ان میآموزان در فعالیتقش اشلیای دانشبا توسه به ن - 3تبصره

 آموزان ا هصاص دی،د.دانشذ ارزشیابی تکوی،ی یردرس را به نسر اشلیای حداکثر تا دش ن،ر 

     ی، ،ای  در  صاوص   انی که در ارزشایابی غاایبی  موساه شارکت مای ک،،اد ش      آموزدانشدر مورد  -4تبصره

  شود.ذ ن،رات تکوی،ی آ ری  نوبت در احهماب ن،رات درسی آنان م،سور می44ان مخ،ول ماد  آموزدانش

ن،ار  ارزشایابی پایاانی     ذتکوی،ی است ارزشیابیفاقد ن،ر  آموزی که به علت غیبت موسه دانشرای ب -5تبصره

 شود.امل درشس انهخابی ن،یای  تبصر  ش .شودمیسایگنی  ن،ر  ارزشیابی تکوی،ی شی 

آماوزی کاه قبال از برگاناری ارزشایابی پایاانی باا رعایات مقاررات از          ن،ر  ارزشیابی تکوی،ی دانش -6تبصره

یاای  یای شی ش ارزشایابی توسط معلم مدرسه مقصد بر اساس ارزشیابیای به مدرسه دیگر م،هقل شودذ مدرسه

 .شود( تعیی  میحبور معلم مدرسه قبل )در  ورت 

 (یک ما  قبل از ارزشیابی پایاانی حدشد )یک بار  حداقل مدیر مدرسه مو ف است در طول یر نوبت -7تبصره

 یر درس مطلع ن،اید. در آموزدانششضعیت تحصیلی آموز ش شلی شی را از دانش

یا ثبت ش امباا  در یر نوبت به شسیله معلم در لیمت ن،ر  ش آموزان در یر درسن،ر  ارزشیابی دانش -8تبصره

 .شودارزشیابی یر نوبت تملیم دفهر مدرسه می پایانرشز بعد از  13شود ش حداکثر می

        یاای تحصایلی ایا  دشر ذ باه  اورت دا لای  باود  ش توساط مدرساه برگانار           ت،اامی ارزشایابی   -24ماده

نهای  ارزشیابی را به اشلیا تحویال   ه پ  از ارزشیابی پایانی یر نوبتذمدیر مو ف است حداکثر دشی ه شود.می

 .دید

 یاک مااد   تابماهانی  تواند امهحان پایانی نوبت دشم یاا دشر   ادار  آموزش ش پرشرش اسهث،ایی اسهان می -تبصره

  .دک، ذ یخهم یا نعم را به  ورت ی،ای،گ برگناریای ی همپایه از درسی

ذ ساازمان  ایحرفاه پایش دشر  اشل مهوساطه   در یاای نساری ش ع،لای   به م،سور ک،هرل کی یت آموزش -25ماده

 ن،اید. آموزش ش پرشرش اسهث،ایی دسهورالع،لی در زمی،ه ارزشیابی تعیه ش ابالغ می
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      ناات اش ماانع شارکت شی در امهحا  آموز دارای نقص عبو یا بی،اری موثری کاه بی،ااری  برای دانش -26ماده

ذ مدیر با  نسر شورای مدرسه تمعیالتی مه،اسب با نقص عبو یا بی،ااری اش فارایم   شود کهبیذ ش ایی ش ع،لی

. در شاود مای  معااف  که قادر به ان ام آن ن،ی باشدذ درسبخخی از آن ارزشیابی در  ورت لنشم از  می ک،د ش

 .شودیا اضافه میرت سعم ن،ر  ای  بخش به سایر بخشای   و

مهخصصای  مرباو  ش    نسر آموزان سم،ی حرکهی بابرای دانشرزشیابی پایانی انحو   م،اسب سازی - 1تبصره

 .یید شورای مدرسه بالمانع استتر

مهخصصی   ( با نسران آسیب دید  ش،واییآموزدانشسن آموزان با  مخکالت شدید گ هاری )به دانش – 2تبصره

 شوند.معاف می یای مربو ز ارزشیابی بخش قرائت درسا ذشورای مدرسه تایید مربو  ش

باا  ذ نباشاد  پایاانی  ارزشایابی  سلماه  آموزی به دلیل بی،اری  اص قادر باه حباور در  چ،ان ه دانش - 3تبصره

     از شی ارزشایابی  یکای از معل،اان در  اارج از مدرساه    ه گوایی پنشک ش با نسر مدیرذ ئدر واست شلی ش ارا

 آشرد.ع،ل میبه

ای شود به نحوی که قادر باه  در زمان برگناری ارزشیابی ش یا قبل از آن دچار سانحهکه آموزی دانش - 4تبصره

 ک،د.اسه اد   ذشودکه از طرف مدیر مدرسه تعیی  می (م،خی فرد معه،د) به ع،واناز  دتواننوشه  نباشدذ می

برابار   ذیاای دی،ای ماذکور در قاانون اساسای     آماوزان اقلیات  تعلی،اات دی،ای داناش   درس ارزشیابی  -27ماده

قیاد  در دفااتر ثبات ارزشایابی ش کارناماه آناان      یاای شزارت آماوزش ش پارشرش ان اام ش ن،ار  آن      ناماه شیو 

کارنامااه آنااان  ش درباشاا،د ارزشاایابی درس قاارآن معاااف ماایاز شاارکت در  مااذکور انآمااوزدانااش .شااودماای

 ای م،سور نخواید شد.برای ای  درس ن،ر 

 م،عاای باارای ذآمااوز بااه شاارکت در ارزشاایابی تعلی،ااات دی،اای اسااالمی در  ااورت ت،ایاال دانااش -تبصااره

 .نخواید بود شیشرکت 

سااوی اشذ  ازآمااوز در یاار نوباات باار اساااس میاانان رعایاات مقااررات  دانااش رفهااارارزشاایابی از  -28ماااده

یااای ان ش باار اساااس گاانارشآمااوزدانااشیااای ذ مرباای تربیهاایذ اشلوسااط ماادیر ش بااا نسر ااوایی از معاااشنت

باه  اورت کی ای     انبابا   از معل،ان ش ساایر کارک،اان مدرساه ان اام مای شاود. گانارش شضاعیت         شا له

تااالش رای،،ااایی ش نیاااز بااه  "ش " ااوب"ذ  "بماایار  ااوب "ذ   "عااالی"بااود  ش شااامل یکاای از مااوارد  

 می باشد. "بیخهر
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 ه تعیاای اورای مدرسااارا شاا انباابا ر  یریاااک از عواماال مااذکور در تعیاای  ن،ااا نحااو  ش سااعم -1تبصااره

 ک،د.یم

 "تاالش بیخاهر  رای،،اایی ش  نیااز باه    "آماوز حااکی از   داناش  انبابا  شضاعیت   چ،اچاه گانارش   – 2تبصاره 

 رسد.می آموزدانشاشلیای  اطالا به مراتبذ باشد

صاایلی ش در محاساابه معاادل ارزشاایابی م،سااور ن،اای شااود شلاای در کارنامااه تح انباابا شضااعیت  -3تبصااره

 شود.دفهر ثبت ارزشیابی درج می

 شود.م،سور ن،ی انببا  ن،ر  ()تعیی  پایهارزشیابی شرشدیک،،دگان دربرای شرکت - 4تبصره

یار  ذ باه  قبال از برگاناری امهحاان دا لایذ در یار یاک از نوبات یاای امهحاانی          یچ،ان اه معلا،ا   -29ماده

رشز پاا  از ان ااام  5 اارف ماادكت  یاااک،ااد  امه،اااادرس مربااو  امهحااانی یااای والدلیلاای از طراحاای ساا

ضاا،  گاانارش  مدرسااهماادیر  ذداری ن،ایاادد ااوبااه یاار علاهاای   ارزشاایابی اشرا از تصااحیح  ذارزشاایابی

وال ش تصاحیح  طراحای سا   باه تخاخیص  اود    بایاد  ذاساهث،ایی اساهان   پارشرش  موضوا باه ادار  آماوزش ش  

 .را درا هیار یکی ازمعل،ان شاسد شرایط قراردید ارزشیابی اشرا 

 آن نوباات رشز پاا  از اعااالم نهی ااه 5حااداکثر  بااه ن،اارات ارزشاایابی پایااانیذ معلاات اعهاارا  -31ماااده

سعاات ت دیااد نساار در ا هیااار   را معهرضااان وایااد بااود. ماادیر مدرسااه مو ااف اساات اشرا  ارزشاایابی  

یااک ن اار دیگاار از معل،ااان ی،ااان درس  معلام مربااو  ش ش یااا بااه تخااخیص  ااود در ا هیااار معلام مربااو   

ک،،اد  ش  تعیای   ذی،اان درس  از نسار معلام ساوم    قرار دید. در  ورت اعهارا  م ادد ش یاا ا اهالف نسارذ     

 ست.االسراالزم

ن،اارات ممااه،ر ارزشاایابی تکااوی،ی ش ن،اارات درشس شاا ایی ش ع،لاای قاباال اعهاارا  نیمااه،د ش    -تبصااره

 .ن،ر  اعالم شد  قطعی است

 شاا،ا هه قبااول  در یاار درس یآمااوزدانااشپاا  از برگااناری ارزشاایابی پایااانی نوباات دشمذ    -31ماااده

 شرایط زیر باشد: دارای شود کهمی

 شد.نبا 13ک،هر از  ذضریب بدشن در آن درساش  دشم نوبت ارزشیابی ن،ر  الف(

 نباشد. 13ک،هر ازآن درس  سالیانه ن،رات ب(
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 3ن،ر  ساالیانه یار درس حا ال س،اع ن،ار  نوبات اشل ش دش برابار ن،ار  نوبات دشم تقمایم بار             - 1تبصره

  واید بود.

ماال  قباولی شی در یار درسذ کماب ن،ار        ذدشر  تابماهانی  رآماوز د داناش   اورت شارکت  در - 2تبصره

 می باشد. ن،ر  یر درس در دشر  تابمهانیذ ی،ان ن،ر  پایانیذ بدشن ضریب  واید بود. 13حداقل 

 ن،ار   باشادذ  داشهه غیرموسه غیبتذ درسی دشم یا اشل نوبت پایانی رزشیابیا در آموزیدانش چ،ان ه -32ماده

 ش نوبات  آن تکاوی،ی  ارزشایابی  ن،ر  از میانگی  درس آن در شی ن،ر  شود شمی   رمحموب درس آن پایانی

 شد.  واید   رتعیی  ن،ر 

ن،ار    ذ اورت مای پاذیرد   یاا ع،لای   شا ایی   کهبایذ باه  اورت    یاا که ارزشایابی آن یایی درس در -تبصره

 : شودمیدر یر نوبت  به  ورت زیر محاسبه  آموزدانش یر

ش ن،ار   ا ر بخخای کاه غایاب باود (        ن،ر  بخخای کاه حاضار باود     تکوی،ی آن نوبت + ن،ر  پایاانی)  ن،ر 

 2تقمیم بر عدد 

آمااوزی در ارزشاایابی پایااانی نوباات اشل در یااک یااا چ،ااد ماااد  درساای غیباات موسااه اگاار دانااش -33ماااده

یاای مرباو    درسن،ارات امهحاان پایاانی نوبات دشم شی باه ساای ن،ارات پایاانی نوبات اشل          ذ داشهه باشد

 .نین م،سور می شود

آماوزی در ارزشایابی نوبات دشم ش یاا یار دش نوبات یاا دشر  تابماهانی درسای غیبات           اگار داناش   -34ماده

 .ن،ر  آن درس در محاسبه معدل ساالنه یا دشر  تابمهانی شی لحاظ نخواید شد ذموسه داشهه باشد

آمااوز در تخااخیص غیباات موسااه براساااس دالیاال ش ماادار  ارائااه شااد  از طاارف دانااش       - 35ماااده

 . واید بود مدرسهبا شورای  ذیاارزشیابی

نوباات دشم یااا دشر   یاایي یااک از مااواد درساایارزشاایابی در بااا عااذر موسااه مااوزی آاگاار دانااش -36ماااده

 آن سااال نداشااهه باشاادذ اارف نساار از آن کااه در نوباات اشل ن،اار  داشااهه یااا    شاارکت نک،اادذتابمااهانی 

 .شودتحصیلی محموب میشق ه  شی برای تحصیلی

ناام ش قبال از برگاناری ارزشایابی     آموزی بدشن عذر موسه در فا له زمانی بعد از ثبتچ،ان ه دانش -37ماده

آن سال تحصیلی برای شی تر   ذیر چ،د که ن،ر  ارزشیابی تکوی،ی داشهه باشد ذمدرسه را تر  ک،د ذنوبت اشل
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آموزی بعاد از برگاناری ارزشایابی    اگر دانش گردد.سن س،وات تحصیلی محموب ن،ی ش شودمیتحصیل تلقی 

آن سال ش مراتب تر  تحصیل برای شی  ادر کارنامه با نکر  ذبدشن عذر موسه مدرسه را تر  ک،د ذنوبت اشل

 .شودآموز محاسبه میسنش س،وات تحصیلی دانش

در یاک یاا چ،اد مااد  درسای       دشر  تابماهانی آماوزی کاه در ارزشایابی نوبات دشم ش یاا      ز داناش ا -38ماده

مدرساه تاا دش ی هاه پا  از پایاان       شاورای مدرساه ش موافقات    مادیر باا پیخا،عاد    ذغیبت موسه داشهه باشاد 

 .آیدبه ع،ل میارزشیابی  ذآن نوبت

یاا بالیاای    پایش بی،ای نخاد    انی که ارزشایابی آناان باه علال مخهلاف از قبیال حاواد         آموزدانش -39ماده

ییااد ماای توان،ااد بااا تر ذمعاادشم گردیااد  اسااتطبیعاای برگاانار نخااد  یااا اشرا  ارزشاایابی آنااان م قااود یااا  

در  ذارزشاایابی زمااانمااا  پاا  از پایااان  ک،یماایون  اااص اسااهان در اشلاای  فر اات ش حااداکثر تااا یااک   

 .کت ن،ای،دارزشیابی م دد شر

یاای آموزشای مرباو ذ    ز قبیال شارکت در ال،ایادیاا ش دشر    انی کاه باه دالیال موساه ا    آماوز داناش  -41ماده

ق باه شارکت   ممابقات عل،یذ فری،گایذ شرزشای ش نساایر آن ش باا تخاخیص ک،یمایون  ااص اساهان موفا         

در نوبات ارزشایابی بعادی یام      31توان،اد عاالش  بار اساه اد  از مااد       شاوندذ مای  در ارزشیابی مرباو  ن،ای  

 .قبولی آنان به ع،وان قبولی در ارزشیابی نوبت قبل محموب  واید شد ش شرکت ک،،د

شااعیدذ اساایر یااا  یااا در طااول سااال تحصاایلیت،ااامی کماانی کااه یکاای از بمااهگان درسااه اشل آن  -41ماااده

فا اله یاک ماا  قبال از     انی کاه یکای از بماهگان درساه اشل آنعاا در      آماوز داناش ش ی، ،ای    شودم قود می

یاای ارزشایابی   مای توان،اد عاالش  بار نوبات     ذ شااود وبات دشم یاا دشر  تابماهانی فاوت مای     آغاز ارزشیابی ن

ن،ار  ایا  ارزشایابی ساایگنی       .مذکور در یک نوبت ارزشیابی دیگر ی،ارا  باا غاایبی  م ااز شارکت ک،،اد      

 .ن،ر  پایانی نوبت دشم یا دشر  تابمهانی  واید شد

حاداکثر یاک ماا  پا       انبابا   شضاعیت  شذ دشر  تابماهانی  یاای اشلذ دشم ارزشایابی نوبات   ن،ار   -42ماده

یااای آمااوزان در سااهونارزشاایابی در دفهاار ثباات ارزشاایابی مدرسااه ش کارنامااه تحصاایلی دانااش    پایاااناز

 شود.یمای ثبت سداگانه به  ورت رایانه
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آمااوزان ش دفهاار ثباات ارزشاایابی مدرسااه حااداکثر یااک مااا  پاا  از اعااالم نهی ااه  کارنامااه دانااش -تبصااره 

 شود.می یدتایرسد ش با معر مدرسه قطعی ارزشیابی به امبای مدیر ش ممئول ثبت ن،رات می

بای ش  زیار باا رعایات شارایط سا،ی م اازذ مای توان،اد باا در واسات که           آماوزان مخارش   داناش  -43مااده 

ابی نوبات دشم یاا دشر    در ارزشای  ذادار  آماوزش ش پارشرش اساهث،ایی اساهان    تایید مراساع مرباو  ش معرفای    

توان،ااد بااا ماای یااای آن پایااهذش در  ااورت قبااولی در ت،ااامی درس ک،،اادنسرشاارکت  پایااه مااوردتابمااهانی 

 . ذ در پایه بعدی ادامه تحصیل دی،درعایت سایر شرایط ش مقررات

بااا نیازیااای شیااژ  کااه قماا،هی از تحصاایالت  ااود را در ماادارس  ااارج از کخااور       آمااوزاندانااش -1

مطابقات نادارد یاا یی گوناه مادر  تحصایلی        ایحرفاه پایش دشر  اشل مهوساطه  کاه باا برناماه     اندند گذرا

 .آنان را مخخص ک،دذ نداشهه باش،د که مینان تحصیالت  ارسی

ذ آتاش  حاوادثی از قبیال سایلذ زلنلاهذ س،اگ      ر اثار آموزانی که بخخای از مادار  تحصایلی آناان د    دانش -2

    یااا شسااود نداشااهه باشااد.تحصاایلی آن ای از ماادر یاایي گونااه سااابقه باای  رفهاااه باشااد ش سااوزی ش ... از

 ر شقوا حادثه(پرشرش مبدا مب،ی ب تایید ادار  آموزش ش با)

شادگان از سااایر کخاوریا کااه باه  ااورت قااانونی در    رانااد  پ،ای،ادگان بااه کخاور س،عااوری اساالمی ش    -3

ایااران سااکونت دارنااد)افرادی کااه دارای اساااز  اقاماات مااورد ترییااد شزارت کخااور یمااه،د( شلاای ماادر    

 .دردست ندارندقابل قبولی برای ارزشیابی 

دریافات ن،ار  قباولی از ت،اامی      موفاق باه   ی در ارزشایابی شرشدی تعیای  پایاهذ   آماوز دانشچ،ان ه  -1تبصره

 ع،ل آشرد.تر ارزشیابی بهآموز در پایه پایی واند از دانشتذ مدرسه مییا نخوددرس

یاای قبال   سای پایاه یاا پایاه    یاای یخاهم یاا نعامذ ی،اه ماواد در      در ورت قبولی ای  افراد در پایه - 2تبصره

 شود. ورت قبول بدشن ن،ر  پذیرفهه می به

ن،اارات ارزشاایابی شرشدی تعیاای  پایااه قبااول شاادگان در سااهون مالحسااات دفهاار امهحانااات آن   - 3تبصااره

ناماه در  ایا  آیای    43ناماه باا اشاار  باه مااد       شاود. شا،ار  معرفای   سال ش کارنامه تحصایل آناان ثبات مای    

 شود.ش معر می ش توسط مدیر مدرسه امبا سهون مالحسات درج

 شود.انهخابی لحاظ ن،ی یای درسزان ن،ر  انببا  ش ن،ر  آموبرای ای  قبیل از دانش - 4تبصره
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ی،ااان تااا پایااان تابمااهان  ایحرفااهپاایشدشر  اشل مهوسااطه آمااوزی در پایااه نعاام چ،ان ااه دانااش -44ماااده

تواناد در  ذ حداکثر در دش مااد  درسای موفاق باه کماب ن،ار  حاد نصااب قباولی نخاودذ مای           سال تحصیلی

ز ش در  اورت احارا   ن،ایاد شارکت   دشر  تابماهانی ارزشیابی معرماا  ی،اان ساال ی،ارا  باا غاایبی  موساه        

 شود.،امه پایان دشر  برای شی  ادر مییاذ گواییشرایط قبولی در آن درس یا  درس

شاود کاه در ت،اامی    شا،ا هه مای   ایحرفاه پایش دشر  اشل مهوساطه  آماوزی فاارغ الهحصایل    داناش  -45ماده

 .شاحد درسی( قبول شد  باشد 22شاحدیای درسی )حداقل 

دشر  اشل مهوساااطه           آماااوز در پایاااانن،ااارات یااار داناااشه معااادل کااال بااااارای محاساااب -46مااااده

آن درس)نوباات دشم یااا دشر  تابمااهانی ش  یاار درس در ن،اار  قبااولی  ذ تعااداد شاحاادیای  ایحرفااهپاایش

دساات آمااد  باار م ،ااوا شاحاادیای ایاا   هیااای بااضاارب ش م ،ااوا حا اال ضاارب معاار ما (ذیاامهحااان 

 .شودیا تقمیم میدرس

دشر  موفاق باه گذرانادن ت،اامی شاحادیای درسای        ناماه طباق م ااد ایا  آیای      آموزی کاه به دانش -47ادهم

ن تحصاایالت دشر  اشل نامااه پایاااگااوایی ذبااا رعایاات سااایر ضااوابط  ذشااود ایحرفااهپاایشاشل مهوسااطه 

 .شودان با نیازیای شیژ  اعطا میآموزدانشای  اص حرفهمهوسطه پیش

 ایحرفااهپاایشدشر  اشل مهوسااطه لی از ای کااه موفااق بااه فااارغ الهحصیاا  اآموزانااباارای دانااش -48ماااده

. فاارغ الهحصایالن ایا  دشر ذ در  اورت     گاردد  اادر مای   تک،یال ش  ایذ کااربرگ یادایت حرفاه   شاوند می

 .ادامه تحصیل دی،دای حرفهمهوسطه دشر  دشمدارا بودن ضوابط ش شرایطذ می توان،د در 

وزش ش پاارشرش اسااهث،ایی سااازمان آماا از سااویآمااوزان ن،ونااه اساا،اد ش ماادار  تحصاایلی دانااش -49ماااده

 یا ابالغ می شود.آموزش ش پرشرش اسهث،ایی اسهان تعیه ش به ادارات

در یار ساال تحصایلیذ دفهار ارزشایابی مدرساه بایاد حاداکثر تاا پایاان آباان ماا  ت،سایم شاد  ش                -51ماده

 ذپا  از ترییاد    ذ بررسای ش برابار مقاررات مرباو     انتوسط ن،ای،اد  ادار  آماوزش ش پارشرش اساهث،ایی اساه     

 پل،پ ش ممدشد شود.



15 
  

بعااد از حااداکثر بااه ماادت شااش مااا   نوباات دشم ش دشر  تابمااهانی یااای پایااانیاشرا  ارزشاایابی -51ماااده

ارزشایابی   نهاای   شلای دفااتر ثبات    ذشاود مای  نگعاداری ش ساا  برابار مقاررات امحاا     پایان ساال تحصایلی   

 شود.به طور دائم نگعداری می )دفهر امهحانات( ش لیمت رین ن،رات دبیر مدرسه

مصاوب شاورای عاالی    مهحاانی  ناماه رسایدگی باه تخل اات ا    طباق آیای    ذبا مهخل اان در ارزشایابی   -52ماده

 .شودفهار میآموزش ش پرشرش ر

باااه  ذایحرفااهپاایشدشر  اشل مهوسااطه پیخاارفت تحصاایلی یااای گااناری ارزشاایابیبر نسااارت باار -53ماااده

 .باشدمیآماوزش ش پارشرش اسهث،ایی ن ععد  سازما

 :آموزان و ضوابط آنای دانشهدايت حرفهشیوه  -فصل پنجم 

اسه،ااعی   ان ش ماددکار مخااشران   ذادار  آماوزش ش پارشرش اساهث،ایی اساهان باا ی،کااری مادیران        -54ماده

یااای توسااعه ش تعاادیل  رفیاات یاار رشااهه معااارتی را  در طااول یاار سااال تحصاایلی  ااط مخاای  ذماادارس

آماوزان ش اشلیاای آناان ش    ش تقاضاایای داناش   اساهعدادیا تواناایی ذ ذ براساس نیازیاای شاغلی م،ااطقذ عالقاه    

د. ک،ا پ  از تریید ادار  کل آماوزش ش پارشرش اساهان باه ساازمان آماوزش ش پارشرش اساهث،ایی اعاالم مای          

در تادشی    ذشاود عااتی را کاه باه ایا  ترتیاب حا ال مای       اساهث،ایی کخاور اطال  سازمان آموزش ش پارشرش  

 د کرد.ای م،سور  واییای یدایت حرفهخی ط م

ت،ااامی  ذماادیر مدرسااه باا ی،کاااری ان ،اا  اشلیاا ش مربیااان ش سااایر نیرشیاای مهخصااص مربااو     -55مااده 

،ااد ش ضاا،  توضاایح کدعااوت ماای آمااوزان پایااه نعاام را مطااابق تقااویم اسرایاایذ بااه مدرسااهدانااش اشلیااای

ای،یاات  ذیااای مخهلاافن نیاااز سامعااه بااه معااارتمیااناذ ایحرفااهمهوسااطه  دشر  دشمایااداف نسااام آمااوزش 

آناااان را  آماااوزان بااا نیازیاااای شیااژ ذ یااای پااذیرش دانااش یااای معاااارتی ش مااال  یاار یااک از رشااهه 

ن،ااون باارگ مربااو  )نساار  ذمااا ی در نی،ااه دشم فاارشردی  ،ااد ش پاا  از برگااناری سلماااتکرای،،اااایی ماای

اردیبعخاات ش در نی،ااه اشل ارائااه بااه آنااان  آمااوز( راآمااوزان در مااورد رشااهه معااارتی دانااششالاادی  دانااش

 .ن،ایدآشری میس،ع

ل مهوسطه دشر  اشتوانبخخی در طول  نیرشی مخاشر باید با ی،کاری دبیر رای،،ای آموزش ش -56ماده

آموزانذ اطالعات مورد نیاز را در صوص طور گرشیی ش ان رادی طی سلماتی با دانشبه ایحرفهپیش
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ذ مخاغل مرتبط ش... در ا هیار آنان قرار دید ش سا  ن،ون برگ ایحرفهدشر  دشم مهوسطه یای معارتیرشهه

 به آنان تحویل ش در نی،ه اشل اردیبعخت پایه نعمدشم فرشردی   آموز( را در نی،هر وایی از دانش)نسمربو 

 .آشری ک،دس،ع

ذ رای،،ااای آموزشاایذ ی،اار ش شریاش ف،اا کااار ان درشسای مهخااکل از دبیاارگاارش  یاادایت حرفااه -57ماااده

 آماوزش ش پارشرش اسااهث،ایی   ساازمان  ساوی  ناماه ارساالی از  مطاابق باا شایو     ذش مربیاان توانبخخای  مخااشر  

آمااوز ش اشلیااای شی ش یااای نسر ااوایی از دانااشذ کاااربرگآمااوزدانااشپاا  از بررساای پیخاای،ه تحصاایلی 

آماوز باه   رشاهه معاارتی داناش    ماورد یاای معاارتیذ نسار  اود را در     یای مربو  باه الناماات رشاهه   کاربرگ

 .ک،،دترتیب اشلویت اعالم می

آمااوزان ش ترییااد نعااایی ن،ااون باارگ یاادایت ای دانااشولیت حماا  اساارای یاادایت حرفااهمماائ -58ماااده

 .باشدمی مدرسهای به ععد  مدیر حرفه

دشر  اشل مهوسااطه آمااوزان یلی دانااشای بایااد در زمااان فااارغ الهحصاان،ااون باارگ یاادایت حرفااه -59ماااده

آمااوز در بااا دعااوت از اشلیااای دانااش مدرسااهماادیر  ش امبااای شااود ش پاا  از ترییااد  ااادر ایحرفااهپاایش

 ا هیار آنان قرار گیرد. 

تواناد  را کماب نکارد  اساتذ مای     ایحرفاه دشر  دشم مهوساطه  شرشد باه  آموزی کاه شارایط   دانش -1تبصره

ش  ک،اد محال تحصایل  اود مراسعاه      مدرساه سعت بررسی م دد ش ت دیاد نسار تاا پایاان شاعریورما  باه       

آماوز را سعات بررسای بیخاهر باه ادار       ای داناش یادایت حرفاه  یاای  مدیر مدرساه مو اف اسات کااربرگ    

 آموزش ش پرشرش اسهث،ایی اسهان ارسال ن،اید.

شادذ بایاد باا    ای را کماب ک،اد کاه در محال ساکونت شی نبا     شارایط رشاهه   آماوز داناش چ،ان اه   -2تبصره

 .ای به رشهه دیگری یدایت شودنسر گرش  یدایت حرفه
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 ایحرفهپیشدوره اول متوسطه واحدهای درسي  و ساعت : عناوين 1شماره جدول

 درس نام

 پایه نعم پایه یخهم پایه ی هم

 ساعت شاحد ساعت شاحد ساعت شاحد

نسری
ع،لی 
س،ع 
نسری 
ع،لی 
س،ع 
نسری 
ع،لی 
س،ع 
نسری 
ع،لی 
س،ع 
نسری 
ع،لی 
س،ع 
نسری 
ع،لی 
س،ع 
 

 2 - 2 2 - 2 2 - 2 2 - 2 2 - 2 2 - 2 تعلی،ات دی،ی ش قرآن

 5 3 2 4 2 2 5 3 2 4 2 2 5 3 2 4 2 2 معارتعای اسه،اعی ا اقهصادی

 4 - 4 4 - 4 4 - 4 4 - 4 4 - 4 4 - 4 ادبیات فارسی

 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 ت کر شسبک زندگی

 3 - 3 3 - 3 3 - 3 3 - 3 3 - 3 3 - 3 *ریاضی 

 2 - 2 2 - 2 2 - 2 2 - 2 2 - 2 2 - 2 علوم ت ربی ش بعداشت

 2 6 1 4 3 1 2 6 1 4 3 1 2 6 1 4 3 1 کارشف،اشری

 2 2 - 1 1 - 2 2 - 1 1 - 2 2 - 1 1 - ی،ر

 2 2 - 1 1 - 2 2 - 1 1 - 2 2 - 1 1 - تربیت بدنی

 2 2 - 2 2 - 2 2 - 2 2 - 2 2 - 2 2 - ** درس یای انهخابی

 33 15 15 24 9 15 33 15 15 24 9 15 33 15 15 24 9 15 س،ع

 ه  واید شد.یای فراگیران ارائآمو ههشد  است که براساس توانایی ش پیش تدشی  سطح دشواری محهوای درس ریاضی در دش*                          

 .درج شد  است 2ش،ار  ابی در سدشل ** ع،اشی  درس یای انهخ                     
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 ایحرفهپیشدوره اول متوسطه انتخابي  هایدرسساعت و: عناوين  2شماره جدول

 درشس انهخابی

 نام درس
 ساعت شاحد

 س،ع ع،لی نسری س،ع ع،لی نسری

 1 1 - 1 1 - 1توانبخخی 

 1 1 - 1 1 - 2توانبخخی 

 1 1 - 1 1 - 3توانبخخی 

 1 - 1 1 - 1 1انگلیمی زبان 

 1 - 1 1 - 1 2زبان انگلیمی 

 1 - 1 1 - 1 3زبان انگلیمی 

 1 - 1 1 - 1 1زبان عربی 

 1 - 1 1 - 1 2زبان عربی 

 1 - 1 1 - 1 3زبان عربی 

 1 1 - 1 1 - 1 ،ایع دسهی 

 1 1 - 1 1 - 2 ،ایع دسهی 

 1 1 - 1 1 - 3 ،ایع دسهی 

 1 1 - 1 1 - 1تربیهی  ش یای آموزشیبازی

 1 1 - 1 1 - 2تربیهی  ش یای آموزشیبازی

 1 1 - 1 1 - 3تربیهی ش یای آموزشیبازی
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 ایحرفهپیشدوره اول متوسطه های درس : نحوه ارزشیابي 3شماره جدول

 نوا ارزشیابی نام درس ردیف

 کهبی -ش ایی تعلی،ات دی،ی  ش قرآن 1

 ع،لی -کهبی اقهصادی -یای اسه،اعیمعارت 2

 ادبیات فارسی 3

 ش ایی )  واندن ش در  مطلب( قرائت فارسی

 کهبی امال فارسی

 کهبی انخا فارسی

 ع،لی -کهبی ریاضیات 4

 ع،لی -کهبی علوم ت ربی ش بعداشت 5

 ع،لی -کهبی کارشف،اشری 6

 ع،لی ی،ر 2

 ع،لی -ش ایی تربیت بدنی  1

 ع،لی -کهبی ت کر ش سبک زندگی 9

 کی ی انببا  13

 


