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 باسمه تعالی

 ( مقدمه  0

های دیگر ای است که عالوه بر ابعاد علمی در جنبههای تربیت یافتهی فردا نیاز انسانجامعه

باشد. ه نیز تربیت اینگونه انسانها مینیز آمادگی الزم را کسب کرده باشند. لذا هدف مدرس

باشد. برنامه ی دقیق و کامل میبرای نائل شدن به این هدف بلند مدّت، نیاز به یک برنامه

حاضر خواهد کوشید در این مسیر گام بردارد. اما زمانی شکل واقعی خود را پیدا خواهد کرد 

را نبال نتایج ارزشمند آن، نقایص آنکه بتوان ارزیابی درستی از عملکرد آن بعمل آورد و به د

 نیز بر طرف کرد. 

تری مجموعه تر، بتوان با ترکیب متعادلان شاءا... سال جاری با برنامه ریزی بهتر و دقیق

 آموزان را به تصویر کشید. فعالیتّهای دانش
 الف ( کّلیّات کارنما _ 0

آموزان با و انضباطی دانشورشی  پر ، کارنمای امتیازی نمایانگر مجموعه فعالیتهای آموزشی

باشد که نتایج آن در انتهای هر نیمسال به اعمال ضرایب متعادل کننده در یک نیمسال می

در نهایت نیز کارنمای سالیانه که  .دوم و سوم ارائه می شود ،اولیای دانش آموزان پایه اوّل

برای امتیازات  .شودیارائه م ،آموزان می باشدجمع بندی از عملکرد در طول سال دانش

 امتیاز در نظر گرفته شده 00055آموزان در کارنمای امتیازی در هر نیمسال مجموعًا دانش

  .امتیاز خواهد بود 00555نه اامتیازات کارنمای سالی عبنابراین مجمو .است

 

 

 

 

 

ش عمده توان بطور کلی به چند بخآموزان را میهای مدرسه و فعالیتهای دانشمجموعه برنامه

  .دسته بندی کرد

 سالیانه 

 (23000 ) 

 نیمسال دوم 

 (00511 ) 

 نیمسال اوّل 

 (00511 ) 
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 ـ بخش انضباطی  0  ورشیـ بخش پر 0  ـ بخش آموزشی 0

ارزش گذاری  ، آموزان داردها در موفقیت دانشبه اهمیتی که هر کدام از این بخشبا توجه 

 :که برای هر بخش در نظر گرفته شده است به این شکل است که

امتیاز  0055بخش انضباطی و  متیازا 0555شی پروربخش ، امتیاز 1055به بخش آموزشی  

 تعلّق خواهد گرفت. 

 

هر نیمسال را به امتیازات های پرورشی نزدیک به نیمی از همانگونه که مشخص است فعالیت

  .خود اختصاص داده که نشان از اهمیت ویژه این نوع فعالیت ها دارد

ها ای از توانمندیموجود، توشه هایان شاءا... با توجه وسعی در تقویت کافی هر کدام از زمینه

  .و تجربیات جهت آماده شدن برای ورود به اجتماع را کسب کنیم
 ـ ب ( نحوه اجرا  0

. شودولین هر قسمت تکمیل میئسط مسامتیازات کارنما بصورت تدریجی در طول نیمسال تو

آموزان ؛ که دانشباشندمی نظامت مدرسهو  معلّمین راهنما، مرجع رسیدگی به محاسبات

 . در هر مورد به ایشان مراجعه کنندتوانند برای پیگیری می
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 ( بخش آموزشی 1
رین اهداف مدرسه ارتقای سطح یکی از مهمت

های مختلف آموزان در زمینهدانشعلمی 

 .آموزشی می باشد

 .انددسته بندی شده فوق العاده آموزشیو  درساین برنامه در حال حاضر به دو قسمت  

، مشاهده متیازات این بخش در نمودار مقابلانطور که تقسیم اهم

امتیاز دیگر  0055امتیاز این بخش به شاخه درس و  0055، شودمی

  .اختصاص یافته است فوق العاده آموزشیی آن به شاخه
 ـ الف ( درس  9

باشد به طور خاص بیانگر امتیاز می 0055این شاخه که شامل 

آموزان در طول دو رسی است که دانشهای دی فعالیتمجموعه

این شاخه تنها به معّدل کارنامه  .پردازندنیمسال تحصیلی به آنها می

درسی خالصه نمی شود؛ بلکه تالش هایی که در طی نیمسال برای باال 

این قسمت  %05بیش از  بردن سطح کیفی دروس نیز انجام شده است

ارزیابی »و  «پیشرفت معدل»نمود این تالشها در  .را تأمین خواهد کرد

  .منعکس می گردد «ماهانه
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 ( معدّل کارنامه :  9ـ الف ـ 9

شود به طوری که رزشگذاری را شامل میادرصد 05امعدل کارنامه تنه

امتیاز آن در کارنما از  برای معدل کارنامه درسی 05با اعمال ضریب

از ارائه  توان هدفنمایانگر خواهد شد. به این ترتیب می 0055

مرات درسی در به اولیا و دانش آموزان را تنها به اطّالع رساندن جزئیات و ریز نکارنامه درسی 

  .محدوده زیر شاخه معدّل کارنامه قرار داد
 پیشرفت معدل و ارزیابی ماهانه :( 3و 2ـ الف ـ  9

، باید مورد اند پیشرفتی در معدل خود ایجاد کنندتالش و کوشش دانش آموزانی که توانسته

توجه قرار گیرد. هر چند ممکن است این دانش آموزان از معدل باالیی به نسبت دانش آموزان 

برتر برخوردار نباشد. برای ارزش نهادن به تالش و کوشش دانش آموزان و پیشرفت آنها بدون 

به امتیازات مربوطه  ارزیابی ماهانهو  پیشرفت معدلتوجه به نتیجه نهایی، در دو زمینه 

 صورت ذیل محاسبه می گردد.

: پیشرفت معدل دروس اختصاصی میان ترم و ترم در نوبت اول و با پیشرفت معدل الف(

دروس اختصاصی : حساب، هندسه، فیزیک، زیست، عربی، ضریب ...... محاسبه خواهد شد. ) 

 . ( و در نوبت دوم : پیشرفت معدل کل ترم اول و دوم محاسبه خواهد شد زبان، ادبیات

پیشرفت معدل بین دروس اختصاصی هر ماه با ماه بعد با ضریب ......  ب ( ارزیابی ماهانه :

 محاسبه خواهد شد. 
 ( توان درسی : 4ـ الف ـ  9

 ،نداشته باشند ضعف ترم( برگه)نمره  کسانی که در هیچ درسی

به ازای هر  .کنندتمام  امتیاز مربوط به این عنوان را کسب می

هر مورد امتیاز ؛  055( 00=<نمره<17)رسیمورد ضعف د

  .امتیاز از کل کسر خواهد شد 055( نمره<10و ) امتیاز 005( 05=<نمره<00)
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 ( انجام تکالیف :  5ـ الف ـ  9

 نظم در انجام تکالیف که توسط معلّمین راهنما و معلّمین دروس 

ی به ازاامتیاز دارد.  055شود، در هر نیمسال تشخیص داده می

و هرمورد ننوشتن یا به همراه  امتیاز 05،نقص تکلیفهر مورد 

ز کل کسر خواهد شد. با موارد از امتیاامتیاز  05نداشتن تکلیف 

آموزان با عنایت به آموز امتیاز بیشتری را از دست خواهد داد. امیدواریم دانشبیشتر، دانش

ظه این عنوان حتّی کوچکترین امتیازی از این نکته و با توجّه به امتیاز نسبتاً باال و قابل مالح

 دست ندهند. 
 ( تکالیف عید :  6ـ الف ـ  9

از آنجا که در تعطیالت نوروزی فرصت مناسبی جهت انجام 

پژوهش های مختلف و مرور مباحث علمی در طول سال 

بیند. بعد از تحصیلی وجود دارد، هر سال مدرسه فعّالیّت های برای این ایّام تدارک می

ها دریافت خواهد شد، و در پایان ی این فعّالیّتدانش آموزان، نتیجه تعطیالت جهت ارزیابی از

 055ی آزمون هم امتیاز و نمره 055هم آزمونی برگزار می شود. تمیزی و انجام کامل تکالیف 

 امتیاز خواهد داشت که در امتیازات نیمسال دوم محاسبه خواهد شد.
 : روزنگار(  7ـ الف ـ  9

دانش آموزان هر روزه موظفند شرح تکالیف خود را در دفتری به 

نام روزنگار ثبت نموده و روز بعد میزان انجام تکالیف و زمان 

مربوط به آن و مطالعه را درج نمایند. معلمین راهنما نیز با کنترل 

 اء هر روزبه از گردد.روزانه دفاتر روزنگار از وضعیت و نحوه انجام کارها در منزل مطلع می

 ،امتیاز امضا 0، امتیاز بابت کامل بودن شرح گزارش 0 گیرد کهامتیاز به دفتر تعلق می 0

اختصاص دارد.  امتیاز به نظم دفتر 0و ثبت زمان انجام تکلیف ومطالعه درمنزل امتیاز 0

 امتیاز دارد. 0ای معادل نیاوردن دفتر روزنگار جریمه

 

 

 انجام تکالیف

 (511 ) 

  511 – 51/ 01×مورد(  تعداد)

 عیدتکلیف 

 (311 ) 

 روزنگار

 (511 ) 

 امتیاز 5 ( ×روزها تعداد)
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 :  آزمون جامع مرآت(  8ـ الف ـ  9

-هایی میای مرآت دانش آموزان حائز رتبهدر آزمون های دوره

 گردند. 

 باشد.می رتبه دانش آموز در پایهمالک امتیاز 

 05امتیاز و بیش از  055= 05تا 0امتیاز، رتبه  005=  0تا0امتیاز، رتبه  055= 0رتبه به ازاء 

 گیرد.امتیازی تعلق نمی
 :  حقیق( ت 9ـ الف ـ  9

های تحقیقی دانش آموزان توسط هر مت کلیه فعالیتدر این قس

 05بندی( عرضه و به تعداد محدودی)تا سقفسطح )درجه0دبیر در

 گیرد. فعالیت( امتیاز تعلق می

 امتیاز( C =05امتیاز و سطح  B =05امتیاز ، سطح  A =05)سطح

دهد این نجام میهای مختلف، در هر نیمسال اآموز که تحقیقی در زمینه شبرای هر دان

اساس سطح کیفی آن با نظر مربی تحقیق و معّلم مربوط امتیاز در نظر گرفته شده که بر

 نگاهی دوباره : امتیاز داده خواهد شد.
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های فعالیت های فوق العاده آموزشی که اهمیت به سزایی دربرنامه:  فوق العاده آموزشیـ ب (  9

کانون، روباتیک و رایانه به طور جداگانه و ویژه مورد توجه قرار زبان ارد از قبیل آموزشی د

 گرفته است.

 :زبان کانون

ر یا نظهعنوان یک ابزار ضروری در تمام زمینهه اهمّیّت یادگیری زبان ب

 تحقیق و تالش علمی برای کسانی که  تحصیالت خود را دنبال

یشتر سی پوشیده نیست. برای توجّه ب.. بر ک.کنند، و نیز ارتباطات ومی 

های زبان کانون کالس،ه این امر مهم چند سالی است که در مدرسهب

ای که شود. لذا با در نظر گرفتن زمان قابل مالحظهتشکیل می

کنند، امتیاز مستقّلی به این شاخه  آموزان در این زمینه صرف میدانش

  .اختصاص داده شده است
 

 ی زبان : ( نمره 9ـ ب ـ  9

ی زبان در مجموع نمره 0امتیاز این قسمت با اعمال ضریب 

آید. که البتّه دو دست میه گذرانده شده در هر نیمسال ب دوترم

تابستان و پاییز برای نیمسال اوّل و ترم زمستان و بهار برای  ترم

 نیمسال دوم منظور خواهد شد. 
 ( قبولی در ترم :  2ـ ب ـ  9

توانند آموزان میزبان طوری تنظیم شده است که دانش ی آموزشبرنامه

ترم شرکت کنند. قبول شدن در هر یک از  0در یک سال تحصیلی در 

قسمتی از امتیاز این بخش را تشکیل خواهد داد. با احتساب  این ترمها

 شود. ی امتیازدهی در این قسمت مشّخص میامتیاز، نحوه 005هر قبولی 

 

 

 

 زبان کانون
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 ی زباننمره
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 ی زبان نمره

 (011 ) 

 ترم  ( 3ی مجموع نمره×  3) 

 قبولی در ترم

 (011 ) 

 تعداد ( × 051) 
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 نصاب پایه : ( حدّ  3ـ ب ـ  9

آموزان ی پیش بینی شده، برای اینکه دانشطبق برنامه

ی کامل آموزش زبان را به پایان در نهایت دوره بتوانند

برسانند برای هر پایه در هر نیمسال یک حدّ نصاب در نظر 

رود در انتهای هر نیمسال، ترم پیش بینی شده آموزان انتظار میگرفته شده است که دانش

 به پایان برسانند. خود را

 باشد: ها به صورت زیر میجدول حدّ نصاب 

 نیمسال دوم نیمسال اوّل پایه

 ــ ــ اوّل

 EL1 EL3 دوم

 PRE2 INTER1 سوم
 

آموزان بتوانند در انتهای هر نیمسال موقعیّت ترم خود را مطابق با جدول حّد اگر دانش

تر باشند م که عقبهر تر ازایه رد. ولی بدریافت خواهند کامتیاز  055ها حفظ کنند، نصاب

آموزانی که جلوتر از حّد امتیاز از دست خواهند داد و همچنین دانش 05حداکثر تا سه ترم(، )

امتیاز مثبت دریافت  05ازای هر ترم )حداکثر تا سه ترم( ه نصاب خود قرار داشته باشند، ب

ی خود جلوتر قرار حّد نصاب پایهترم از موقعیّت  0طوری که شخصی که ه خواهند کرد. ب

 امتیاز بیشتر دریافت خواهد کرد.  005داشته باشد، 

 نگاهی دوباره : 

 

 

 

 

 

 حدّ نصاب پایه

 (011 ) 

 011 ±تقدّم یا تأخّر نسبی( ×  51)

 زبان

 (2000) 

 قبولی در ترم 

 (011 ) 

 تعداد×051

 حدّ نصاب پایه

 (011 ) 
 011 ±تقدم یا تاخر نسبی ×  51

 ی زبان نمره

 (011 ) 

 ترم 3مجموع ×3
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 : ( بخش رپورشی  2

 های پرورشی تشکیلفعالیّت را ترین بخش کارنمای امتیازیکه اشاره شد مهمهمانطور 

  .ها به دو بخش نظری و عملی تقسیم می شونداین فعالیّت دهند.می
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های نظری : ـ الف ( فعالیّت 2
 هایی قرآنی درطول سال(، تحقیق فعالیّتتوان به قرآن )برنامههای نظری میاز جمله فّعالیّت

ت ، از اهّمیهای آزاد اشاره کرد که بخش قرآنکتابخانه و کتابخوانی، نشریه مدرسه و فعالیّت

  .فراوانی برخوردار است
 رآن : ( ق 9ـ الف ـ  2

 روشنگر روح و جان انسان، قرآن  بر خلق جهان، رحمت رحمان، قرآن 

 رآن ـق ان،ــکشتی نجات اهل ایم راهانـادی گمــراج و هــتبیان و س

اُنس با قرآن، حفظ و درک مفاهیم آیات الهی گوهر ارزشمندی است 

که برای به دست آوردن آن باید تالش بسیاری کرد و همه باید 

خداوند  .ان محفوظ بداریممبی قلورا در گنجینه آنبکوشیم که 

های قرآن مدرسه در سطح وسیعی بزرگ را شاکریم که فعالیّت

در این مسیر ترغیب کرده  کوششآموزان عزیز را به تالش و دانش

 فعالیتّهای نظری

 (2000 ) 

 قرآن 

(---) 

 تحقیق 

 (011 ) 
 کتابخانه  

 (011 ) 

 فعالیتهای آزاد

 (0011 ) 

 پرورشی 

 (3000 ) 

 فعالیتّهای عملی 

 (0311 ) 

 نظری  فعالیتّهای

 (0011 ) 
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ی مسابقات شود. جزئیات برنامهاین شور و اشتیاق دو چندان می  است و در مسابقات قرآن

های هر مرحله به هشود طی اطّالعیای سال آغاز میتدقرآن که از اب

با توجه به اهمیت برنامه های قرآنی، استحضار عزیزان رسیده است. 

سیستم امتیازات مربوط به آن به صورت مجزّا از سایر امتیازات 

 محاسبه خواهد شد.

 
 : و فعالیتهای عملی ( تحقیق  2ـ الف ـ  2

پرورشی تحقیقاتی در چنان چه در طول سال تحصیلی واحد 

 گیرد.و .... امتیاز تعلق میها مانند نماز، مناسبت هموارد مربوط
 :( کتابخانه  3ـ الف ـ  2 

ظهر جهت امانت دهی کتاب و مطالعه قابل  ،ی مدرسهکتابخانه

های کتابخانه کمک باشد، اما آنچه به روند فعالیّتاستفاده می

 باشد. های خوانده شده میکند، خالصه کتابمی

 گیرد : امتیازات این قسمت به موارد زیر تعلّق می

 امتیاز 055 امتیاز. مجموعاً  05عنوان کتاب. هر کتاب  05خواندن کتاب تا سقف ـ  0

و خش ها در این بامتیاز برای بهترین خالصه 055های خوانده شده ) خالصه کتاب -0

 ( .در نظر گرفته شده استصفحه،  05خالصه کتاب با حداقل  0حداکثر 

های فردی های تعریف شده در کتابخانه ) امتیاز این قسمت در جدول مسئولیتولیتئـ مس 0

 آمده است( 

 
 ( فعالیتهای آزاد :  4ـ الف ـ  2

آموزانی که در مسابقات پرورشی، مسابقات علمی دانش 

ها، ... شرکت می نمایند، به تناسب فعالیت.مسابقات ورزشی و ،قات تابلوهامساب ،اختیاری()

  امتیاز دریافت می کنند. 

 امتیاز  05سؤاالت تابلوها : هر سؤال 

 قرآن 

 (--- ) 

 تحقیق

 (011 ) 

 )امتیاز تحقیق(

 کتابخانه

 (011 ) 

 فعالیّتهای آزاد

 (0011 ) 

 )مناسب با فعالیّت(
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 مسئولّیت فردی

 (011 ) 

 )مطابق جدول(

 امتیاز 05و تیم سوم :        005تیم دوم :     005مسابقات ورزشی : تیم اول :

 امتیاز  05 : تا سقف ، عکاسی، و...(روزنامه دیواری)مسابقات فرهنگی

 امتیاز  05ساخت وسیله مربوط به درس : تا سقف 

 امتیاز   05رتبه سوم:      05رتبه دوم:      05مسابقات درسی کالسی: رتبه اول:

 

 

 نگاهی دوباره : 

 

 

 

 

 
 های عملی : ـ ب ( فعّالیّت 2

آموزان با توجّه به هایی است که دانشهای عملی شامل فعّالّیتفعّالیّت

پردازند که عمده آنها از نوع می ی خود در این قسمت به فعّالیّتقهعال

 های فیزیکی و جسمانی است. فعّالیّت
 

 

 

 

 های فردی( مسئولیّت 9ـ ب ـ  2

داشتن روح پذیرش مسئولیّت خود یک ارزش است و ارزشمندتر، انجام آن مسئولیّت به 

ز ما با این زمینه بخوبی آشنایی دارند آموزان عزیبهترین شکل ممکن است. خوشبختانه دانش

کنند. برای ارج نهادن به این و از مسئولیت داشتن استقبال می

هایی که توان ی خوب و شرکت دادن همگان در فّعالیّتروحیه

های مدیریّت و کار جمعی، زمینه انجام آنرا دارند و همچنین ایجاد

 فعالیّتهای نظری

 (2000 ) 

 تهای آزادفعالیّ

 (0011 ) 

 متناسب با فعالیّت 

 کتابخانه

 (011 ) 

 متناسب با همکاری

 تحقیق

 (011 ) 

 امتیاز تحقیق

 قرآن

(--- ) 

 فعالیتّهای عملی

 (2200 ) 

  های فردیمسئولیت
 (011 ) 

 تحقیق 

(011) 
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اند که ی را پیش بینی و محوّل کردههایهای مختلف مدرسه مسئولیّتها و بخشمعاونت

ی انتخاب، زمان تغییر و جابجایی و تعداد نفرات هر مسئولیّت به طور مشروح در امتیاز، نحوه

 کنید: جدول زیر مشاهده می

های فردی در هر میان نیمسال تغییر خواهد کرد و کیفیّت انجام مسئولیّت، تعیین مسئولیّت

 است که از فرمول زیر محاسبه می شود: کننده میزان امتیاز مسئولیت 

 امتیاز مسئولیت  =ها مجموع ضریب مسئولیت ×ها میانگین کیفیت انجام مسئولیت × 01

 

 ف ی= ضع 0= متوسط،  0= خوب،  0= بسیارخوب،  0= عالی،  0ارزیابی کیفیت مسئولیت : 

 عنوان
 حداکثر

 امتیاز
 ی تغییردوره انتخاب بیضر

 ماهانه کالسی 0 055 مسئول کالس وقرآن

 ترم میان کالسی 0 055 بازدید تکالیف

 ماهانه کالسی 0 055 حضور وغیاب

 روز0هر کالسی   نظافت

 ماهانه کالسی 0 055 ای امتیازاترایانهثبت

 ماهانه کالسی 0 005 ثبت گزارش روزانه

  کالسی 0 005 جمع وپخش

 میان ترم هرسرویس 0 005 سرویس

 ماهانه سیکال 0 055 تخته

  ایپایه 0 055 کتابخانه

  ایمدرسه 0 055 وب سایت

  ای پایه 0 005 نمازخانه

  ایپایه 0 005 اردوها

  ایپایه 0 005 دارالقرآن

  ایمدرسه 0 005 سمعی بصری

  ایپایه 0 005 مسابقات

  ایپایه 0 055 هامناسبت
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 فعالیّتهای گروهی ـ کالسی

 (511 ) 

 نسبت فعالیّت()به 

 

 های گروهی ـ کالسی :فعّالیّت(  2ـ ب ـ  2

یا بخاطر  با توجّه به امتیازات کالسی که هر هفته توسط نظامت،

های پاکیزگی، مجریان مسابقات روهکارهای دسته جمعی گ

.. ( به .ورزشی، تزئینات، برگزاری زیارت عاشورا، مراسم و

شود بر آن شدیم تا این امتیازات گروهی را آموزان داده میدانش

هایی که رتبه برتر امتیاز کالسی را در ه همین لحاظ کالسیدر جمع امتیازات کارنما ببینیم. ب

های گروهی امتیاز و برگزاری مراسم و فعّالیّت 05نمایند به ازای هر بار هر هفته کسب می

 امتیاز خواهد داشت.  055

 

 : نگاهی دوباره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فعالیّتهای عملی

 (2200 ) 

 تحقیق

 (011 ) 

 

 مسئولیتهای فردی 

 (011 ) 

 مطابق جدول
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 ( بخش انضباطی :  3
نظم و انضباط دستور دین است و رهبر آن الهی 

تواند خود را متعالی بداند ولی دانند، بنابراین کسی نمیجزو وجود یک انسان مّتقی می نراآ

ای از نظم و انضباط در زندگی او جایی نداشته باشد. در جامعه کوچک مدرسه نیز که نمونه

آموزان عزیز ما شود. البتّه دانشاجتماع بزرگ است بدون نظم و انضباط توفیقی حاصل نمی

اند امّا باید باز هم تمرین کرد تا این موضوع به صورت سالهای مختلف نظم را آموختهدر طول 

تواند گویای تمام ی انضباط به تنهایی نمییک رفتار و عادت پسندیده تبدیل شود. چون نمره

های مختلفی را در نظر گرفته آموزان باشد، مدرسه زمینهمسائل و جزئیات کار انضباطی دانش

آموزان در جهت نظم و انضباط بهتر مشخّص شود. این بخش را به دو رزش کار دانشاست تا ا

 ایم. تقسیم کرده رعایت قوانینو  حضور در مدرسهقسمت 

 

 ـ الف ( حضور در مدرسه :  3

 توان در مواردی همچون حضور در کالس، آموزان را در مدرسه میدانش

 ی انضباط ارزیابی کرد. خوری و نمرهناهار

 .ی امتیاز دهی به این قسمت در جدول مقابل قابل مشاهده استنحوه

 

 

 

 

 

 

 

 حضور در مدرسه

 (2000 ) 

 در کالس نظم

 (011 ) 
 حضور در اماکن مختلف

 (311 ) 

  کالسنظافت 

(311 ) 

 ی انضباطرهنم

 (311 ) 

 انضباطی  

 (2000 ) 

 رعایت قوانین

 (511 ) 

 حضور در مدرسه

 (0111 ) 
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 در کالس :  نظم(  9ـ الف ـ  3
باشد کالس به عنوان یک مکان مقّدس دارای حرمتی می

که برای رسیدن به اهداف عالی تحصیل، نگهداشتن این 

 حرمت ضروری است. 

رات موقع سر کالس و رعایت شئون و مقرّاین حریم را می توان در مواردی همچون حضور به 

آموزان تعلق ای به تمامی دانشآن در نظر گرفت. امتیاز این قسمت نیز در ابتدا به صورت پایه

شود و امتیاز کسر می 00مورد ( براساس جدول صفحه  0گیرد که به ازای هر تخلّف ) تا می

به ازای هر تخلّف دیگر کسر  0/0ریب ی امتیازی با اعمال ضتخلّف، جریمه 0با گذشتن از مرز 

 خواهد شد. 
 

 در اماکن مختلف :  نظم(  2ـ الف ـ  3

های در صورت تخلّف و عدم رعایت مقررات در بخش

 00بار (  0آموز هر بار ) تا مختلف مدرسه توسط دانش

تخلف  0شود که با گذشتن از مرز امتیاز از وی کسر می

امتیاز به ازای هر تخلف دیگر  05به امتیاز منفی معادل نسبت  0جریمه امتیازی با ضریب 

 کسر خواهد شد. 
 :  کالس( نظافت  3ـ الف ـ  3

ی نظافت به نحوه معلمین راهنمای پایهبا نظر نظامت و 

آموز امتیاز داده خواهد شد. هر دانش کالس،آموزان در دانش

داشت که نحوه نظافت  شرکت خواهد کالسنوبت در نظافت  0در طول یک نیمسال حدود 

 ی امتیاز خواهد بود: اهر نوبت طبق قاعده زیر دار

  .و ضعیف صفر امتیاز 05، متوسط 00 خوب

 

 

 

 نظم در کالس

 (011 ) 
  011 –امتیازمنفی تخلف × مورد(  0)حداکثر 

 نظافت کالس

 (311 ) 

 

 نظم در اماکن مختلف

 (311 ) 
  311 – 35× مورد(  0)حداکثر 
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 ی انضباط : ( نمره 4ـ الف ـ  3

 شود : امتیاز نمره انضباط به شکل زیر محاسبه می

 

 

 به پایین 0/00 0/00ـ  10/00 00ـ  00/00 0/00ـ  10/00 05 نمره

 5 05 055 005 055 امتیاز

 
 ـ ب ( رعایت قوانین :  3

مدرسه به عنوان یک محیط فرهنگی برای رسیدن به اهداف خود 

رود آنها را با آموزان انتظار مینیازمند وضع قوانینی است که از دانش

توان در شناخت از مفهوم این قوانین آن را اجرا کنند. این قوانین را می

 رود و وضعیّت ظاهری ارزیابی کرد. مواردی همچون عدم تأخیر و

چگونگی تقسیم امتیاز بین این موارد در نمودار مقابل، نمایش داده 

 شده است. 

 
 ( حضور به موقع در مدرسه :  2ـ ب ـ  3

گیرد که هیچ مورد تأخیر این امتیاز به کسانی تعلّق می

ورود غیر موجّه به مدرسه نداشته باشند. به ازای هر تأخیر 

های بعدی شامل جریمه امتیاز از دانش آموزان کسر خواهد شد و تأخیر 05وجّه صبح غیر م

امتیاز و غیبت های بعدی مشمول  055به ازای هر غیبت غیر موجه همچنین نیز خواهد بود. 

گردد دقیقه، امتیازی کسر نمی0هر کدام تأخیر با حداکثر زمان  0به ازاء  جریمه خواهد شد.

 گردد.مورد تأخیر ثبت می0دقیقه(، 0تأخیر)زیر  0ه ازاء هرآن، بولی اضافه بر
 

 

 

 

 ی انضباطنمره

 (311 ) 

 مطابق جدول

 حضور به موقع در مدرسه

 (311 ) 

  311 – 51/011×  (مورد 0/3حداکثر )

 رعایت قوانین

 (000 ) 

 به موقع در مدرسهحضور 

 (311 ) 

 هری وضعیت ظا 

(311 ) 

 مراقبت از وسایل 

 (011 ) 
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 ( وضعیّت ظاهری :  3ـ ب ـ  3

 امتیاز  055امتیازات این عنوان به وضعیّت موی سر

سادگی و آراستگی لباس، نظافت شخصی و رعایت آداب به و 

گردد. )طبق کسر می امتیاز 05به ازاء هر تذکر  تعلّق خواهد گرفت. امتیاز 055اجتماعی 

 (00جدول صفحه

 
 ( مراقبت از وسایل :  4ـ ب ـ  3

 این عنوان مربوط به حفظ وسایل و جا گذاشتن وسایل و همچنین

 آموزان که امتیاز خواهد داشت. داشتن نام و مشخّصات وسایل دانش

 

 

 

 

 نگاهی دوباره : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وضعیت ظاهری

 (311 ) 

  )متناسب با تقسیمات(

 مراقبت از وسایل

 (011 ) 

  )متناسب با تقسیمات(

 رعایت قوانین 

 (000 ) 

 مراقبت از وسایل

 (011 ) 

 مطابق توضیحات

 ضعیّت ظاهری و

 (311 ) 

 )طبق جدول(

 حضور به موقع در مدرسه

 (311 ) 
 

  311 – 51/011× مورد(  0/3)حداکثر 
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 موضوع کد
امتیاز 

 پایه
 واحد

 امتیاز

 منفی

حداکثر 

 عفهر ض

ی جریمه

 هر ضعف

 055 نظم در انجام تکالیف 0-ـ الف0

 ـ 05 نقص 0
به همان 

 میزان
ننوشتن یا  0

 نیاوردن
 ـ 05

 0ـ الف ـ0

 حضور در کالس ) محرومیت ( 

055 

مورد  0

 محرومیّت
05 0 

از 
ش 

بی
0

رد
مو

 

0/0 
ی

اد
ت ع

عی
وض

ر 
راب

ب
 

 0 055 مورد اخراج 0 حضور در کالس ) اخراج ( 
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