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 اول متوسطهدوره تربیتی  ارزشیابی تحصیلی نامهآیین

 4/7/9317عالی آموزش و پرورش تاریخ کمیسیون معین شورای همین جلسهشانزدمصوب 

 ریفتع -9ماده

که بخش جدايی ناپذير فرآيند ياددهی يادگیري است  ،ارزشیابی تحصیلی تربیتی :تربیتیوارزشیابی تحصیلی

زشی و پرورشی بر هاي آموآموز در جهت نیل به هدفها و تغییر رفتار دانشآموختهداوري و قضاوت در مورد 

 پذيرد.اساس آن صورت می

آموز جهت شروع مناسب تدريس دانشارزشیابی تشخیصی به منظور آگاهی از میزان آمادگی  :ارزشیابی تشخیصی

 .شودتوسط معلم انجام می ، مطالب جديد

آموز و ساير معلم و دانشهايی است که به صورت مستمر توسط دامات و فعالیتمجموعه اق :ارزشیابی تكوینی

آيد که شامل انجام تكالیف يادگیري، در طول هر نوبت  به عمل می ن به منظور بهبود فرايند ياددهیکنندگاارزيابی

هاي پژوهشی و )فعالیت کالس مرتبط با درس خارج از فردي يا گروهی هايهاي عملكردي، فعالیتدرسی، آزمون

 باشد.آموز میو خودارزيابی و نظر اولیاء دانش هاي باز و مشاهدات تدريجی رفتارارزشیابی، ...(

هنگام آزمون از کتاب درسی و ساير منابع مرتبط ديگر به توانند میآموزان دانشدر ارزشیابی باز  ارزشیابی باز:

ديهی است که در ارزشیابی باز سؤاالت بايد جنبة تفسیري، تحلیلی، صورت گروهی يا فردي نیز استفاده نمايند. ب

 ترکیبی و استنباطی داشته باشد.

باره میزان يادگیري خود به  آموزان بتوانند درايجاد فرصت و شرايطی توسط معلم است تا دانش :خودارزیابی

 قضاوت و ارزيابی بپردازند.

آموزان در انجام و ناظر بر مشاهده و عمل دانش شودانجام میمعلم  آزمونی است که توسط :آزمون عملكردی

 تكالیف محوله يا داوطلبانه است.

آموزان صرفاً موضوع ارزشیابی نوعی ارزشیابی است که در فرايند اجرايی آن، دانش :)مشارکتی(ارزشیابی گروهی

 کنند.همكاري می با هم طور فعال و به صورت گروهی در امر ارزشیابی شرکت وهنیستند بلكه ب

 آيد.عمل میبه 3هاي مذکور در ماده از نوبت هايی است که در پايان هر يکعبارت از ارزشیابی :ارزشیابی پایانی
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 اهداف -2ماده

 شود:با تأکید بر اهداف زير انجام می، آموزان مبتنی بر اصول حاکم بر ارزشیابی پیشرفت تحصیلیارزشیابی دانش

 هاي آموزشیها و روشتولید اطالعات براي اصالح برنامهآوري و جمع -1-2

 آموزان براي ارتقاي آنان به پايه يا دوره تحصیلی باالترـ حصول اطمینان از تحقق يادگیري در دانش2-2

 يادگیرياصالح و بهبود فرايند ياددهی  -3-2

 موزان آـ ايجاد مهارت خودارزيابی به صورت فردي و گروهی در دانش4-2

هاي آموزان به منظور راهنمايی آنان در فعالیتعاليق و خالقیت دانش و پرورش استعدادها، تشخیص ـ5-2

 حال و آينده

 يادگیريفردي در فرايند ياددهی هاي آموزان و رعايت اصل تفاوتاد التزام به رشد همه جانبه دانشـ ايج6-2

 آموزان  ـ امید آفرينی و تقويت اعتماد به نفس در دانش7-2

 شود:هاي زير انجام میدر نوبت ،آموزانتربیتی دانشارزشیابی تحصیلی  -3ماده

 ماه(زشیابی نوبت اول )لغايت پايان ديار -الف 

  ارزشیابی نوبت دوم )لغايت پايان خردادماه( -ب 

هاي جبرانی اند و در کالسماه تجديد شدهدر درس يا دروسی در خرداد که آموزانیارزشیابی ويژه دانش -ج 

 ماه(کنند )لغايت نیمه اول مردادتابستانی شرکت می

 شهريورماه( 22اند )لغايت ماه قبول نشدهآموزانی که در خرداد يا مردادارزشیابی ويژه دانش -د 

هاي خرداد و شهريور انجام ابیاز اعالم نتايج ارزشی ارزشیابی از غايبین موجه که حداکثر دو هفته پس -ه 

 شود.می

 .کنندماه شرايط قبولی پايه نهم را احراز نمیزانی که در نوبت مرداد يا شهريورآموارزشیابی ويژه دانش -و

 ماه(دي 22)لغايت 

 ذتوانند با اخولی  مدارس می ،ودس داير خواهد بهاي دردر  ايام  ارزشیابی  پايانی  نوبت اول ، کالس -9تبصره

حداکثر به میزان دو هفته متوالی کالس درس را تعطیل  محلمجوز از کمیسیون خاص اداره آموزش و پرورش 

آموزان اطالع دهد. را به صورت مكتوب به اولیاي دانشدر اين صورت مدير مدرسه موظف است مراتب  نمايند.

 باشد.هاي درس داير نمیکالس ،نوبت دوم در ايام برگزاري ارزشیابی

اداره آموزش و پرورش  در مناطق گرمسیري، ارزشیابی نوبت اول و دوم به تشخیص کمیسیون خاص -2تبصره

 حداکثر دو هفته زودتر برگزار خواهد شد. محل،
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آموزي که ره  آموزش  و پرورش محل از  دانشکمیسیون خاص  ادااز تواند  با  اخذ  مجوز مدرسه  می -3تبصره

ماه قبل از شروع ارزشیابی  به ضرورت به اتفاق والدين خود به خارج از کشور عزيمت خواهد کرد، حداکثر يک

 ، ارزشیابی به عمل آورد.نوبت دوم پايانی

 :استزير جدول مواد درسی ونوع ارزشیابی پايانی به شرح   -4ماده

                                                           
تعيين زشيابي، توسط معلم مربوط در هر نوبت ار ،اين آيين نامه و مواد مرتبط با آن نمره ارزشيابي تكويني برابر با تعريف مندرج در  - 1

 شود.مي

 مالحظات نوع ارزشیابی مواد درسی ردیف

 نمره شفاهی 12+ نمره کتبی  12 شفاهی کتبی قرآن 1

 - کتبی معارف اسالمی 2
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زبان و ادبیات 

 فارسی

 

 

 شفاهی قرائت

 .شودمی نمره مجزا در نظر گرفته 22براي هر درس 
 کتبی امال

 انشا
 کتبی

 نمره شفاهی 5+ نمره کتبی  15 کتبی شفاهی زبان عربی 4

 نمره شفاهی 12+ نمره کتبی  12 کتبی شفاهی زبان خارجی 5

 نمره عملی 5+ نمره کتبی  15 کتبی عملی علوم تجربی 6

 - کتبی رياضیات 7

 - عملی تربیت بدنی و سالمت 8

 - کتبی مطالعات اجتماعی 9

آيد ولی نمره دروس ارزشیابی پايانی به عمل نمیبراي اين  عملی فرهنگ و هنر 12

در طول هر نوبت به صورت نمره  22پايانی آن بر مبناي 

 .شودتعیین می 1تكوينی
 کار و فناوري 11

 عملی

 تفكر و سبک زندگی 12

نمره تكوينی)نمره ارزشیابی پايانی  هر نوبت  15نمره کتبی+  5 کتبی عملی

و نمره ارزشیابی تكوينی حاصل  از مجموع نمره ارزشیابی کتبی

 (.شودمی

 نمره عملی 8کتبی + نمره 12 عملی کتبی آمادگی دفاعی 13

   انضباط 14
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آموزان هاي پژوهشی و مطالعاتی دانشبه فعالیتارزشیابی تكوينی  نمره نمره از 5در طول هر نوبت  -9تبصره

رس براي هدايت و راهنمايی توانند بخشی از ساعات تدريس خود را در هر ديابد. معلمان میاختصاص می

 منظور نمايند. ،آموزانهاي پژوهشی و مطالعاتی دانشفعالیت

 پايانتا  ،ب قبولی را کسب نكندنمره حدنصا 12و11،12هاي آموز در دروس رديفنشدر صورتی که دا -2تبصره

هاي ، عملی و ...( نسبت به جبران ضعفپژوهشی ،هاي پیشنهادي معلم)تحقیقیمردادماه فرصت دارد با انجام پروژه

نتیجه ، اي انجام شدههآموز در فعالیتمايد. معلم با بررسی عملكرد دانشهاي مربوط اقدام نخود در درس يا درس

 نمايد.ارزشیابی وي را اعالم می

کارو فناوري و تفكر و سبک زندگی براي  ،مواد درسی فرهنگ و هنرنامه چگونگی ارزشیابی شیوه - 3تبصره

با  ريزي و تالیف کتب درسیتر برنامهتوسط دف 34ماده  و 33ماده هبند  31، 32، 29 مشموالن مواد داوطلبان آزاد،

 شود.می دوره اول متوسطه تهیه و ابالغ آموزش همكاري دفتر

طراحی سوال و بارم نمره درس انشا ، آموزان آسیب ديده شنوايیهاي دانشبا توجه به شرايط و ويژگی -4تبصره

 باشد: به شرح زير می

 نمره(   12تعیین چند موضوع و نوشتن متن درباره يک موضوع منتخب توسط دانش آموز ) -الف

 نمره( 12هاي نوشتاري )طراحی سواالت مربوط به مهارت -ب

 ارزشیابی تكوينی و پايانی هر يک خواهد بود که سهم نمره 22نمره ارزشیابی هر درس بر مبناي  -5ماده
1
2

 ،باشدمی

که در راهنماي برنامه درسی مصوب  ره تكوينی قابل افزايش خواهد بودهر درس، سهم نمكن متناسب با ماهیت یل

آموزي هاي ارزشیابی، نمره دانشاز نوبت گردد. چنانچه در هر يکوراي عالی آموزش و پرورش مشخص میش

به تواند با توجه صورت اعشاري بود، معلم مربوط می به، ن نمره ارزشیابی تكوينی و پايانیپس از محاسبه میانگی

 راست کند.داند نمره وي را سربه هر نحو که صالح می، آموز در کالسوضعیت درسی دانش

در  ضريب دو حتسابا با دوم نوبت در يک و ضريب احتساب با اول نوبت در درس هر نمره ارزشیابی -9تبصره

  .شودمی درج کارنامه

ينی نمره ارزشیابی تكو، تا پنج روز قبل از برگزاري ارزشیابی پايانی هر نوبتمعلم موظف است حداکثر  -2تبصره

از  ،آموز را در صورت مرخصی يا انتقالهاي هر دانشنتايج ارزشیابی معلمان بايد را به دفتر مدرسه تحويل دهد.

 طريق مدير مدرسه به معلم جديد تحويل دهند.

يک نمره توانند حداکثر هاي خارج از مدرسه، معلمان میآموزان درفعالیتنقش اولیاي دانشبا توجه به  -3تبصره

 آموزان اختصاص دهند.انشبه نظر اولیاي د ،در هر نوبت درس را ارزشیابی تكوينی هر
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 :شودنمره هر درس به شرح زيرمحاسبه می، نوبت دوم هاي پس ازدر ارزشیابی -4تبصره 

 2موجه( به عالوه نمره تكوينی نوبت دوم تقسیم بر عدد نمره پايانی دروس تجديدي )يا غايبین

نام بدون حضور در کالس با مجوز کمیسیون خاص اداره آموزي که به علت غیبت موجه )ثبتدانش -5تبصره

لیكن در ارزشیابی پايانی داراي نمره  ،ی فاقد نمره ارزشیابی تكوينی استآموزش و پرورش( در طول سال تحصیل

 د.شوارزشیابی پايانی هر نوبت وي جايگزين نمره ارزشیابی تكوينی همان نوبت میاست، نمره 

اي آموزي که قبل از برگزاري ارزشیابی پايانی با رعايت مقررات از مدرسهنمره ارزشیابی تكوينی دانش -6تبصره

هاي معلم مدرسه هاي وي و ارزشیابیبه مدرسه ديگر منتقل شود، توسط معلم مدرسه مقصد بر اساس ارزشیابی

 شود.قبل )در صورت وجود( تعیین می

مدير مدرسه موظف است در طول هر نوبت حداقل يک بار )حدود يک ماه قبل از ارزشیابی پايانی(  -7تبصره

 آموز در هر درس مطلع نمايد.ولی وي را از وضعیت تحصیلی دانش آموز ودانش

و ها ثبت و امضا علم در لیست نمرهو در هر نوبت به وسیله مآموزان در هر درس نمره ارزشیابی دانش -8تبصره

 .شودروز بعد از خاتمه ارزشیابی هر نوبت تسلیم دفتر مدرسه می 12حداکثر 

پايانی،  یابیشنمره از نمرۀ ارز 5اکثر ، حدّمدارس استعدادهاي درخشان اول و دوم نوبتهاي یابیشدر ارز -1هتبصر

 .يابداختصاص می (سازي شدهغنی اي)توسعهبه محتواي 

شود. هفتم و هشتم و نوبت اول پايه نهم داخلی است و توسط مدرسه برگزار میهاي ارزشیابی پايانی پايه -6ماده

که توسط اداره نگ با سواالت واحد و برنامه معین ارزشیابی پايانی نوبت دوم و تجديدي پايه نهم به صورت هماه

  گردد.میدر مدرسه برگزار  شود،می تنظیموکل آموزش و پرورش استان طرح 

، سؤاالت ارزشیابی پايانی نوبت دوم هاي تحصیلیاند در هر يک از پايهتومتوسطه می معاونت آموزش -9تبصره

 کند.ارسال  هايک يا چند ماده درسی را طرح کرده و با اطالع قبلی به استان

عدادهاي درخشان و مدارس استثنايی، حسب براي مدارس استه اين ماد 1راحی سوال موضوع تبصره ط -2تبصره

 شود.ربط واگذار میمورد به  مرکز و سازمان ذي

 شود.رت داخلی و توسط مدرسه برگزار می( به صو 1ارزشیابی غايبین موجه دروس هماهنگ )تبصره  -3تبصره

 از، و پس از آن دوم نوبت پايانی و ارزشیابی نوبت همان شده تدريس از مطالب اول نوبت پايانی ارزشیابی -7ماده

 آيد.می عمل به درسی کتاب محتواي تمام

براي دارندگان نقص عضو مؤثر در ارزشیابی کتبی، شفاهی و عملی، مدير مدرسه با اطالع اداره آموزش و  -8ماده

نمايد. اين گونه افراد در صورت لزوم از ارزشیابی پرورش متبوع، تسهیالتی متناسب با نقص عضو فراهم می
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نین صورتی اگر درس يا دروس شوند. در چباشند معاف میدروس عملی که از نظر جسمی قادر به انجام نمی

منظور  22مذکور دو نوع ارزشیابی )کتبی/ شفاهی ـ عملی( داشته باشد، براي ارزشیابی کتبی يا شفاهی نمره 

اي به اي منظور نخواهد شد، در اين حالت صورت جلسهشود و اگر ارزشیابی درس صرفاً عملی باشد نمرهمی

تسهیالت فراهم شده مستند به اين ماده در آن درج می شود. عالوه بر آن امضاي مدير و دو نفر از معلمان تنظیم و 

توضیح داده ، آموزانالزم است موضوع در ستون مالحظات دفتر ثبت ارزشیابی و کارنامه تحصیلی اين قبیل دانش

 شود.

با توانايی  آموز موضوع اين ماده بايد متناسببراي دانش بدنی و سالمتارزشیابی عملی درس تربیت  -9تبصره

نامه اجرايی توسط وزارت آموزش و پرورش تهیه و ابالغ خواهد توسط معلم مربوط انجام شود. شیوهجسمی وي 

  شد.

آموزي که در زمان برگزاري حرکتی ( و دانش -جسمی  معلول آسیب ديده بینايی وآموز استثنايی)دانش -2تبصره

تواند از منشی مناسبی که از نحوي که قادر به نوشتن نباشد، می اي شود بهارزشیابی و يا قبل از آن دچار سانحه

  استفاده نمايد. ،شودطرف مدير مدرسه تعیین می

آموزي که به تشخیص پزشک معتمد قادر به حضور در شوراي مدرسه از دانش تواند با مجوزمدير می -3تبصره

، از وي يكی از معلمان در خارج از مدرسهو با حضور ، با درخواست ولی هاي داخلی نباشدجلسه ارزشیابی

 .آوردعمل ارزشیابی به

عدم  ناسازگاري بدنی، )اختالالت حرکتی، آموزجسمانی دانشا توجه به شرايط خاص بتواند مدير می -4تبصره

 )عادي و استثنايی(، روزانه آموزبراي دانش ،با تايید شوراي مدرسه و به تشخیص پزشک معتمد جسمانی(تعادل 

، اي، امالي صحیح و غلطارزشیابی دروس به صورت چند گزينههاي داخلی، اقدام به برگزاري در ارزشیابی

 تخصیص وقت اضافی، جايگزين کردن نمره بخش کتبی به جاي شفاهی يا بالعكس نمايد. 

آموزان استثناي دانشخواندن نیستند )به آموزان استثنايی که به علت اختالل تكلمی شديد قادر بهدانش -5تبصره

  باشند.معاف می زبان و ادبیات فارسیناشنوا(، از ارزشیابی درس قرائت 

ديده بینايی و يا آسیب ديده شنوايی هستند، از حرکتی، آسیب -داراي معلولیت جسمیآموزانی که دانش -6تبصره

هايی از محتواي بخشتوانند در می آموزاناين قبیل دانش باشند.دفاعی معاف می آمادگی رزشیابی درسآموزش و ا

 در کالس حضور يابند. ،شودآموزش و پرورش استثنايی مشخص می کتاب که توسط سازمان



7 
 

هاي وزارت نامههاي دينی مذکور در قانون اساسی برابر شیوهآموزان اقلیتدينی دانشارزشیابی تعلیمات -1ماده

آموزان مذکور از شرکت شود. دانشو کارنامه آنان قید میآموزش و پرورش انجام و نمره آن در دفتر ثبت ارزشیابی 

 ظور نخواهد شد.اي منآنان براي اين درس نمرهدر ارزشیابی درس قرآن معاف هستند و در کارنامه 

منعی براي شرکت وي نخواهد ، اسالمی معارف درس آموز به شرکت در ارزشیابیدر صورت تمايل دانش -تبصره

 بود.

با ر و آموز در هر نوبت بر اساس میزان رعايت مقررات از سوي او، توسط مديارزشیابی از رفتار دانش -91ماده

ن و ساير کارکنان هاي واصله از معلماآموزان و بر اساس گزارشدانشتربیتی، اولیاي نظرخواهی از معاون ، مربی

،  "بسیار خوب"، "عالی"موارد از صورت کیفی بوده و شامل يكیگزارش وضعیت انضباط بهشود.مدرسه انجام می

 باشد. می "به راهنمايی و تالش بیشتر نیاز " و "خوب"

 کند.مییت انضباط را شوراي مدرسه تعیین عیین وضعنحوه و سهم هريک از عوامل مذکور در ت -9تبصره

است، موارد به  "نیاز به راهنمايی و تالش بیشتر "آموز حاکی از در مواردي که وضعیت انضباطی دانش -2تبصره

 شود.ولی وي گزارش می

ثبت صیلی و دفتر شود ولی در کارنامه تحمحاسبه معدل ارزشیابی منظور نمی وضعیت انضباط در -3تبصره

 گردد.ارزشیابی درج می

 31داوطلبان آزاد و مشموالن ماده  ،)تعیین پايه(، طرح جامع کنندگان در ارزشیابی وروديبراي شرکت -4تبصره

 د.شوانضباط منظور نمی وضعیت

روز پس از انجام هر ارزشیابی پايانی، به هر علتی اوراق ارزشیابی را  5چه معلم مربوط ظرف چنان -99ماده

بايد به تشخیص خود، اوراق ، نكند، مدير مدرسه ضمن گزارش موضوع به اداره آموزش و پرورش متبوع تصحیح

 ارزشیابی را جهت تصحیح در اختیار يكی از معلمان واجد شرايط قرار دهد.

 روز پس از اعالم نتیجه آن نوبت خواهد بود. مدير 5مهلت اعتراض به نمرات ارزشیابی پايانی، حداکثر  -92ماده

يا به تشخیص خود در  تجديد نظر در اختیار معلم مربوطمدرسه موظف است اوراق ارزشیابی معترضان را جهت 

 اختیار معلم مربوط و يک نفر ديگر از معلمان همان درس قرار دهد. در صورت اعتراض مجدد يا اختالف نظر،

 ست.االجراکننده و الزمدرس تعیین نظر معلم سوم از همان

قطعی ، نمرات ارزشیابی تكوينی و نمرات دروس شفاهی و عملی قابل اعتراض نیستند و نمره اعالم شده -تبصره

 است.
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 شرايط زير باشد: داراي شود کهمی شناخته قبول  در خردادماه آموزي دانش -93ماده

  .نباشد کمتر از ده وي کل معدل  -الف

  نباشد. کمتر از ده ضريب بدون از مواد درسی يک هیچ او در دوم نوبت ارزشیابینمره -ب

  نباشد. 32کمتر از  از مواد درسی يک در هیچ وي سالیانه نمره  -ج

  خواهد بود. دوم نوبت و دو برابر نمره اول نوبت نمره جمع حاصل هردرس سالیانه نمره -9تبصره

برابر  بر سه انضباط( تقسیمجز  )به دروس همه سالیانه نمره از مجموع است عبارتآموز دانش کل معدل -2تبصره

 پايه. آن تعداد مواد درسی

( 12هاي هفتم، هشتم و نهم حداقل ده )آموزي در خرداد يا شهريور ماه در پايههرگاه معدل کل دانش -94ماده

( باشد و در دو درس نمره کمتر از ده 12وي حداقل دوازده)باشد و در يک درس نمره کمتر از ده يا معدل کل 

 شود.کسب کند، قبول شناخته می

تواند در هر درس دو بار از مفاد اين ماده استفاده کند. استفاده آموز در طول دوره اول متوسطه میدانش -9تبصره

 باشد.می 5براي بار دوم از اين ماده در هر درس، منوط به کسب حداقل نمره 

آموز درخواست کتبی ولی دانشو با  13ماده  شرط احراز بند ج به در خردادماه ماده از مفاد اين استفاده -2تبصره

 .استبالمانع

 شود.استفاده از مفاد اين ماده در دفتر ثبت ارزشیابی و کارنامه تحصیلی، درج می -3تبصره

ريزي الزم، زمینه جبران ضعف درسی اين قبیل       و برنامهمديران مدارس موظفند با همكاري اولیا  -4تبصره

  آموزان را فراهم آورند.دانش

آموزان پاية هفتم، هشتم و نهم مدارس استعدادهاي درخشان، به شرطی اجازۀ ادامة تحصیل در اين دانش -95ماده

 مدارس را خواهند داشت که شرايط زير را دارا باشند:

 .نباشد 16در خردادماه کمتر از  آنان کلمعدل  -الف

 نباشد. 12بدون ضريب کمتر از  ،درسی ازمواد يکدر هیچ آنان يا شهريور نمرۀ ارزشیابی نوبت دوم -ب

باشد، اجازۀ ادامة تحصیل در مدارس استعدادهاي  16کمتر از  آنها خردادماه کلمعدل که  یانآموزدانش -9تبصره

در آموزان مذکور شرايط قبولی مدارس عادي را نیز نداشته باشد، چنانچه دانشد داشت. ندرخشان را نخواه

و با هر نمره يا معدلی، به مدارس عادي هدايت  کنندمیامتحانات شهريورماه مدرسة استعدادهاي درخشان شرکت 

 دهند.تحصیل می ادامهو  دنشومی
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 براي باشد، 12در خردادماه کمتر از  آنانيا چند درس  يککه نمرۀ ه اين ماد« الف»مشمول بند  انآموزدانش -2هتبصر

 هدروس حداقل نمردرس يا  ادامة تحصیل در مدرسة استعدادهاي درخشان بايد در امتحانات شهريورماه شرکت و در آن

 نصاب قبولی را کسب نكنند لی نمرهکنند ودر امتحانات شهريورماه شرکت آموزان چنانچه دانش اين د.نکسب کن را 12

. در د داشتنتحصیل در مدارس استعدادهاي درخشان را نخواه هادام هد، اجازندر امتحانات شهريورماه شرکت نكنيا 

 د داد.نتحصیل خواه ه، در مدارس عادي ادامراترمقو طبق شود میملحوظ ضوابط بر اساس  آناننمرات  اين صورت 

در  12تا  12، با داشتن نمره بین نمرۀ نصاب قبولی در شهريورماه نشوندق به کسب موفکه  یانآموزدانش -3هتبصر

حداقل معدل  درس و در دو 12تا  12و همچنین با داشتن نمره بین خردادماه در  17 يک درس و حداقل معدل کل

  د. نتحصیل ده هاداماستعدادهاي درخشان ند در مدارس نتوامی ،خردادماهدر  18کل 

امتحانات ف به شرکت در در خردادماه، موظ 12تا  12ت بین به دلیل کسب نمراآموزي که دانش -4هتبصر

تحصیل وي در مدارس استعدادهاي درخشان  وي در شهريورماه صرفاً مالک ادامهخوذه شهريورماه است، نمرات مأ

 او ندارد. ل کلبود و تأثیري در معدخواهد 

 شود.احی میدرسی طر شهريورماه فقط از محتواي کتاب هاي رزشیابیسؤاالت ا -5هتبصر

 قبولی حدنصاب به يا دروسی در درس وي سالیانه يا نمره دوم نوبت ارزشیابی نمره که آموزيدانش -96ماده

نوبت  نمراتکند.  شرکت دروس يا درس آن تجديدي ارزشیابیشود و بايد در می تجديد شناخته ،باشد نرسیده

 معدل در يا دروس درس همان خرداد ماه نمره جاي به گردد ومی دو درج ضريب با تجديدي تجديدي در ستون

 شود.می شناخته قبول 14ماده  مفاد و 13 ماده وب الف ر بندهايد احراز شرايط مندرج صورت و در محاسبه کل

که ارزشیابی نوبت شود يا منطقه آموزشی برگزار می آموز در همان شهرستانشارزشیابی تجديدي هر دان -97ماده

بوط شرکت آموز به دلیل موجه  نتواند در ارزشیابی تجديدي مدرسه مردانش. در صورتی که دوم را گذرانیده است

آموزش و  دار )حاوي مشخصات و مواد تجديدي( از مدرسه مربوط و با معرفی ادارهنمايد با اخذ گواهی عكس

آموزي هاي تجديدي چنین دانشتواند در ارزشیابی تجديدي يكی از مدارس شرکت نمايد. نمرهپرورش مقصد می

آموز قبالً اي که دانشجهت ابالغ به مدرسه صد، به اداره آموزش و پرورش مبدااز طريق اداره آموزش و پرورش مق

هاي ديگر وي و رعايت ساير مقررات با توجه به نمرهگردد تا مدرسه مذکور ارسال می ،کرده استتحصیل می

 نمايد.اعالم نتیجه 

 پايانی نمره باشد،داشته غیرموجه  غیبت درسی دوم يا اول نوبت پايانی ارزشیابیدر  آموزيدانش چنانچه -98ماده

 و نوبت ارزشیابی تكوينی آن نمره میانگیناز  درس درآن وي نمره شود ومی محسوب صفر )ورقه امتحان(درس آن

 شد. خواهد تعیین، صفر نمره



11 
 

 

آموز به عملی( صورت می پذيرد، نمره دانش -شفاهی  که ارزشیابی آنها به صورت )کتبی/ در دروسی -تبصره

 شود:صورت زير محاسبه می

نمره پايانی بخشی که حاضر بوده تقسیم  نمره تكوينی آن نوبت به عالوه نمره صفر بخشی که غايب بوده به عالوه

 2بر عدد

چند يا تمام مواد درسی ، آموزي که به علت غیبت موجه در نوبت اول يا دوم يا هر دو نوبت در يکدانش -91ماده

ارزشیابی مرداد يا شهريورماه وي براي نوبت نمرات نمره ارزشیابی نداشته باشد، نمرات ارزشیابی نوبت بعدي يا 

 شود. اعالم نتیجه می 14و  13گردد و برابر شرايط مواد وم منظور میاول يا د

آموزي با عذر موجه در ارزشیابی هیچ يک از مواد درسی نوبت دوم و شهريورماه شرکت نكند، اگر دانش -21ماده

محسوب نظر از اينكه در نوبت اول نمره داشته يا نداشته باشد، آن سال تحصیلی براي وي وقفه تحصیلی صرف

 . شودمی

بل از برگزاري ارزشیابی نوبت نام و قآموزي بدون عذر موجه در فاصله زمانی بعد از ثبتچه دانشچنان -29ماده

مدرسه را ترک کند هر چند که نمره ارزشیابی تكوينی داشته باشد آن سال تحصیلی براي وي ترک تحصیل ، اول

بدون عذر ، آموزي بعد از برگزاري ارزشیابی نوبت اولدانشد. اگر شوتلقی شده و کارنامه مردودي صادر نمی

آن سال  ،مواد درسی نوبت دوم و شهريورماه شرکت نكند يک ازهیچ موجه مدرسه را ترک کند و در ارزشیابی

 د.شوتحصیلی براي وي کارنامه مردودي صادر می

در يک يا چند ماده درسی غیبت  .نوبت دوم يا شهريورماه هاي داخلیآموزي که در ارزشیابیاز دانش -22ماده

يان آن نوبت، ارزشیابی به با پیشنهاد مدير مدرسه و موافقت شوراي مدرسه تا دو هفته پس از پا ،موجه داشته باشد

 آيد.عمل می

موافقت کمیسیون توانند در صورت می، آزاد در ارزشیابی نوبت دوم و شهريورماهغايبین موجه داوطلب -23ماده

خاص اداره آموزش و پرورش محل، تا دو هفته پس از پايان ايام ارزشیابی، در ارزشیابی درس يا دروس مربوط 

 شرکت کنند.

نمايند، بالفاصله پس از اتمام هاي جبرانی تابستانی شرکت میآموزان تجديدي که در کالساز دانش -24ماده

آموزان در ستون شهريور گونه دانشآيد. نمره قبولی اينعمل میزشیابی بهت ساير مقررات مربوط اربا رعاي ،دوره

 ماه درج خواهد شد.
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اجازه دارند مجدداً در  ،آموزانی که در اين ارزشیابی در درس يا دروسی نمره قبولی کسب ننماينددانش -تبصره

 آن درس يا دروس شرکت کنند. )شهريور(نوبت بعدي ارزشیابی

آموزان روزانه که دانش ، ازهاي داخلیدر ارزشیابی با موافقت شوراي مدرسه تواندمدرسه می مدير -25ماده

ارزشیابی آنان به علل مختلف از قبیل حوادث غیرمترقبه يا بالياي طبیعی برگزار نشده و يا اوراق ارزشیابی آنان 

عمل ارزشیابی مجدد به ،ان ايام ارزشیابیماه پس از پايدر اولین فرصت و حداکثر تا يک ،مفقود يا معدوم شده است

 آورد.

هاي آموزشی مربوط، مسابقات علمی، قبیل شرکت در المپیادها و دورهآموزانی که به داليل موجه از دانش -26ماده

ق به شرکت در ارزشیابی موف ،فرهنگی، ورزشی و نظاير آن با تشخیص کمیسیون خاص اداره آموزش و پرورش

در نوبت ارزشیابی بعدي شرکت کنند. قبولی آنان به عنوان ، 22نند عالوه بر استفاده از ماده توامیشوند، مربوط نمی

 قبولی در ارزشیابی نوبت قبل محسوب خواهد شد.

       کسانی که يكی از بستگان درجه اول آنها در طول سال تحصیلی شهید، اسیر يا مفقود  تمامی -27هماد

ارزشیابی نوبت دوم  آنها در فاصله يک ماه قبل ازآموزانی که يكی از بستگان درجه اول گردد و همچنین دانشیم

توانند عالوه بر د نخواهند شد. اين قبیل افراد میمردو شود، در آن نوبت ارزشیابی،فوت میيا شهريور ماه 

 نند.در يک نوبت ارزشیابی ديگر همراه با غايبین موجه شرکت ک ،هاي ارزشیابی مذکورنوبت

انضباط حداکثر يک ماه پس از خاتمه ارزشیابی هاي اول، دوم و تجديدي و وضعیت نمره ارزشیابی نوبت -28ماده

اي ثبت هاي جداگانه به صورت رايانهآموزان در ستوندر دفتر ثبت ارزشیابی مدرسه و کارنامه تحصیلی دانش

 شود.می

به  ،آموزان و دفتر ثبت ارزشیابی مدرسه حداکثر يک ماه پس از اعالم نتیجه قطعی ارزشیابیکارنامه دانش -تبصره

 شود.رسد و با مهر مدرسه ممهور میامضاي مدير و مسئول ثبت نمرات می

در  تواننديط زير و تقاضاي کتبی ولی خود میقبول شدگان ساعی و برجسته پايه هفتم  با رعايت شرا -21ماده

 يابند. به صورت جهشی به پايه نهم ارتقا در صورت موفقیت ماه پايه هشتم شرکت نمايند وارزشیابی شهريور

 باشد. 15و نمره نوبت دوم آنان در هر درس حداقل  18معدل کل پايه هفتم آنان حداقل  -الف

 کسب ننمايد. 16در ارزشیابی شهريور ماه پايه هشتم در هیچ يک از مواد درسی نمره کمتر از  -ب

و  ثبت ،ماه دفتر ثبت ارزشیابی و کارنامه تحصیلیان ارزشیابی جهشی در ستون شهريورنمرات قبول شدگ -9تبصره

 شود.مهر و امضا می ،مفاد اين ماده با ذکر استناد به
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 آموزان در مدارس استعدادهاي درخشان به شرح زير است:دانششرايط جهش  -2هتبصر

بوده و در ارزشیابی نوبت دوم در هیچ يک از مواد درسی  19پايه هفتم در خرداد ماه، حداقل  معدل کل -الف

 نداشته باشند. 18نمره کمتر از 

يک از مواد درسی نمره شود، در هیچ صیلی که در شهريور ماه برگزار میدر ارزشیابی مربوط به جهش تح -ب

 کسب ننمايند.  17کمتر از 

 سال تمام( 14 و پايه نهم 13هشتم پايه 12هفتم پايه) سن متعارف افراد مشروحه زير با رعايت حداقل -31ماده

هاي داخلی ارزشیابی در، با معرفی اداره آموزش و پرورش محل، و درخواست کتبیبراساس توانايی خود  توانندمی

)تعیین پايه  ارزشیابی وروديدر دي(،  شهريور،نهم در اولین نوبت رسمی)خرداد،  در پايه واولین فرصت  در

 شود.درک قبولی براي آنان صادر میم ،هاشرکت کنند و در صورت قبولی در کلیه درس تحصیلی(

اند و مدرک تحصیلی آنان قابل خود را در مدارس خارجی گذرانیده افرادي که قسمتی از تحصیالت -1

گونه مدرک تحصیلی که میزان  باشد يا هیچارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی نمیارزشیابی در کمیسیون 

 تحصیالت خارجی آنها را مشخص کند نداشته باشند.

 اند به موقع وارد مدرسه شوند.رسی به مدرسه يا بیماري نتوانستهافرادي که به دلیل عدم دست -2

.. سوزي و ..دثی از قبیل سیل، زلزله، جنگ،آتشحواخشی از مدارک تحصیلی آنان در اثرآموزانی که بانشد -3

 اي از مدارک آنان وجود نداشته باشد.گونه سابقهاز بین رفته و هیچ

 داراي مدرک ششم ابتدايی باشند. افرادي که در ادامه تحصیل آنان فاصله ايجاد شده است مشروط بر آنكه  -4

و  مواد ارزشیابی نامه به صورت يک نوبتی است وارزشیابی ورودي )تعیین پايه( طبق مفاد اين آيین -9تبصره

 ارزشیابی ،ترتواند درپايه پايین، مدرسه میآزاد خواهد بود. در صورت مردودي شرايط قبولی آنان مانند داوطلبان

 عمل آورد.به ورودي

ماه دفتر ارزشیابی آن سال و کارنامه شدگان در ستون شهريورپايه( قبولن نمرات ارزشیابی ورودي )تعیی -2تبصره

توسط  نامه در ستون مالحظات درج واين آيین 32نامه با اشاره به ماده شود. شماره معرفیتحصیلی آنان ثبت می

 شود.و مهر می مدير مدرسه امضا

خرداد ماه آموزي جهت ارزشیابی ناقص باشد و تا پايان ارزشیابی چنانچه مدارک تحصیلی خارجی دانش -3تبصره

خارجی مشخص نشود، ارزشیابی خرداد  تحصیلی آموز توسط کمیسیون ارزشیابی مدارکپايه تحصیلی قطعی دانش

آموز در ارزشیابی ه( محسوب خواهد شد و چنانچه دانشو شهريور وي به عنوان ارزشیابی ورودي )تعیین پاي
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تر به صورت يک نوبتی شرکت ايه در ارزشیابی دروس پايه پايینتواند جهت تعیین پمی ،اه قبول نشودمشهريور

 کند.

سال اضافه  2صیلی در اين ماده آموزان استثنايی، به حداقل سن متعارف در هر پايه تحدر مورد دانش -4تبصره

  .شودمی

دسترسی به مدرسه، تكرار پايه و وقفه تحصیلی در شرايط ي که به داليل مختلف از قبیل عدم آموزدانش -39ماده

ل ماه با حداقدر صورت قبولی در ارزشیابی خردادتواند می سنی باالتر از سن متعارف پايه تحصیلی خود قرار دارد،

ي رادر ارزشیابی پايه باالتر در مدرسه قبلی يا مدرسه جديدي که ب ،ماه همان سال تحصیلی(، در شهريور14معدل )

ط قبولی به پايه بعدي و در صورت احراز شراي کند ، به صورت يک نوبتی شرکتاست ادامه تحصیل ثبت نام کرده

 د.ياب ارتقا

به صورت يک ، کنندگان در ارزشیابی موضوع اين مادهدفتر ارزشیابی تحصیلی براي شرکت کارنامه و -تبصره

 .شودمی نوبتی تنظیم

به صورت  توانندکنند، مینهم را احراز نمیشرايط قبولی پايه   ،پايان شهريورماهی که تا آموزاندانش -32ماده

واالت آن از که س خود باقیمانده در ارزشیابی دروس ،ماه سال تحصیلی بعددر ارزشیابی نوبت دي داوطلب آزاد

پايان تحصیالت و در صورت کسب شرايط قبولی، گواهینامه  شرکت ، درسی طرح خواهد شد تمام محتواي کتاب

 ره اول متوسطه را دريافت کنند.دو

سال 16ماه داراي حداقل مدارس روزانه که تا پايان شهريورآموزان اين مصوبه شامل آن دسته از دانش -9بصرهت

آزاد، بزرگساالن شرکت کننده در ارزشیابی جامع رگسال، داوطلبانآموزان مدارس بزباشند و همچنین دانشمی تمام

 شود.هاي قبل میدارندگان کارنامه مردودي نهم در سالو 

 به شرط دارا بودن ساير شرايط، ،کنندرايط قبولی پايه نهم را کسب میماه شافرادي که در ارزشیابی دي -2بصرهت

 هاي بزرگسال دوره دوم متوسطه ثبت نام کرده و ادامه تحصیل دهند.سال دوم در دبیرستانتوانند از نیممی

  : شودزار میبا رعايت بندهاي زير برگ ارزشیابی داوطلبان آزاد،  -33ماده

آموزان است، شامل دانش نامه که ناظر بر تحصیالت ضمن سال تحصیلیهايی از اين آيینو تبصره مواد -الف

   آزاد نخواهد بود.داوطلبان

 شود.آزاد نمره ارزشیابی تكوينی منظور نمیبراي داوطلبان -ب

 اند و براي آنان در اين دروسدرس تربیت بدنی و سالمت معاف آزاد از ارزشیابی انضباط و داوطلبان -ج

 شود.اي منظور نمینمره
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آزاد از گذراندن بخش عملی درس آمادگی دفاعی معاف بوده و نمره بخش نظري به عنوان نمره داوطلبان -د

 اين درس منظور خواهد شد.

نامه اين آيین 29پايه هفتم که واجد شرايط مندرج در ماده آموزان مدارس بزرگسال آزاد و دانشداوطلبان -ه

ارزشیابی جهشی شرکت کنند و در صورت احراز شرايط مندرج در ماده توانند شهريورماه در می ،باشندمی

 .مذکور به پايه نهم ارتقاء يابند

  ارزشیابی جامع -34ماده

سال تمام سن داشته  18ل حداق، مشروط بر آن که (نظام قديم و جديد )پايه ششم ابتدايیگان مدرک قبولی دارند

ماه برگزار که در خرداد يا شهريور  به صورت داوطلب آزاد در ارزشیابی جامعو  با رعايت مقررات توانندمی ،باشند

 و برابر ضوابط اعالم نتیجه شوند. کنند شرکت، شودمی

 تحصیلی خواهد بود.سن، اول مهرماه هر سال مبناي محاسبه -9تبصره

هاي هر سه پايه دوره کتاب ارزشیابی جامع از مطالعات اجتماعی در سؤاالت دروس معارف اسالمی و -2تبصره

 سؤاالت ساير شود.پايه نهم طرح می نمره از 12پايه هشتم و نمره از 5پايه هفتم، نمره از 5اول متوسطه به نسبت

 آموزان پايه نهم خواهد بود.دانش سؤاالتدروس همانند 

 .شودمی دوره اول متوسطه نیز اعطا تحصیالتپايان ، گواهینامهبر کارنامه عالوه نهم پايه شدگان قبول به -35ماده

 ،دفتر ثبت ارزشیابی تحصیلی و تربیتی مدرسه بايد حداکثر يک ماه پس از آخرين ارزشیابی در آن سال -36ماده

 گردد.  دود، مهر و امضابررسی، مس ،شودپلمپ شده و توسط فردي که از سوي اداره آموزش و پرورش مأمور می

طبق مفاد اين  ،خارج از کشور بزرگسال و مدارس ايرانیمدارس آموزان دانش ،آزادداوطلبانارزشیابی  -37ماده

 شود.مینامه انجام آيین

دفاعی از جدول مواد درسی مدارس ايرانی خارج از کشور و درس تربیت بدنی وسالمت از جدول  درس -تبصره

 شود.مدارس بزرگسال حذف میمواد درسی دوره اول متوسطه 

نگهداري و سپس برابر ماه ت دوم و تجديدي حداکثر به مدت ششهاي پايانی نوباوراق ارزشیابی -38ماده

شود. کارنامه تحصیلی طور دائم نگهداري مینتايج ارزشیابی مدرسه به شود، ولی دفاتر ثبتمی مقررات امحا

 .شودنگهداري آموز نیز تا مدتی که برابر مقررات تحويل ولی وي نشده است بايد در مدرسه دانش

عالی آموزش و يمصوب شورا ،نامه رسیدگی به تخلفات امتحانیا متخلفان در ارزشیابی، طبق آيینب -31ماده

 شود.پرورش رفتار می
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برعهده معاونت  (داخل و خارج کشورتربیتی) هاي پیشرفت تحصیلینظارت بر برگزاري ارزشیابی -41ماده

الملل و مدارس خارج از کشور پرورش و با همكاري  مرکز امور بینآموزش متوسطه  و مرکز سنجش آموزش و 

 می باشد.

)حسب مورد( مدارس استثنايی هاي درخشان وی مدارس استعدادهاي پیشرفت تحصیلنظارت بر ارزشیابی -تبصره

خواهد  آموزش و پرورش استثنايی کشورو سازمان  پژوهان جواناستعدادهاي درخشان و دانش ملی به عهده مرکز

 بود.

 .شودمقررات مغاير لغو می ،نامهبا تصويب اين آيین  -49ماده

  


