آيين نامه آموزشي دوره اول متوسطه پيش حرفه اي دانشآموزان با نيازهاي ويژه
مصوب پانزدهمين جلسه كميسيون معين شوراي عالي آموزش و پرورش تاريخ 79/2/32

فصل اول -تعريف و اهداف
ماده –1تعريف:
دانشآموزان با نیازهای ويژه :دانشآموزانی که به سبب نارساایی سما،یذ نی،ایذ رشانخا،ا هیذ یی اانی یاا
اسه،اعی در زمی،ه یادگیری یا سازگاری با محیط دارای مخکالتی یمه،د که شامل دانشآموزان کمتوان نی،ایذ
چ،دمعلولیهی(نارسایی چ،دگانه)ذ طیف اٌتیمم با کمتوانی نی،ی ش یمچ،ای داناشآماوزان آسایبدیاد بی،ااییذ
آسیبدید ش،واییذ معلول سم،ی– حرکهایذ ا اهالل یی اانی -رفهااری ش طیاف اٌتیمام باا یوشابعر عاادی
میشوند که امکان ادامه تحصیل در مدارس عادی یا اص ود را ندارند.
تبصره -شیو نامه چگونگی پذیرش ش ثبت نام(کاربرگیای تخخیصی)ش تطبیق درشس از سوی سازمان آماوزش
ش پرشرش اسهث،ایی تعیه ش ابالغ میشود.
ماده -2اهداف
عالش برایداف ع،ومی دشر اشل مهوسطهذ مه،اسب با شیژگییا ش توانایییای دانشآماوزان باا نیازیاای شیاژ ذ
ایداف اص(شیژ ) ای دشر عبارت است از :
 -1پرشرش زمی،هیای ا القیذ دی،ی ش تربیهی دانشآموزان
 -2توسعه ت ارب ش تقویت معارتیای ع،ومیذ ش،ا هی ش سم،انی برای بعبود زندگی فردی ش اسه،اعی
دانشآموزان
 -3پرشرش ش توانبخخی قوای سم،انی ش رشانی دانشآموزان
 -4شاا،ا ت اسااهعدادیاذ عالیااق ش رغبااتیااای دانااشآمااوزان ش ای اااد زمی،ااه مماااعد سعاات یاادایت
حرفهای دانشآموزان در دشر دشم مهوسطه حرفهای
 -5ای اد آمادگی نمبی در دانشآموزان برای ادامه تحصیل در دشر دشم مهوسطه حرفهای
فصل دوم – ساختار ،واحدهای درسي،طول مدت تحصیل،عناوين و جداول درسها
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ماااده - 3آمااوزش در دشر اشل مهوسااطه پاایشحرفااهای مبه،اای باار نسااام سااالی شاحاادی اساات کااه دارای
شیژگییای زیر میباشد:
الف) فرآی،د آموزش یر درس به طور پیوسههذ در طول یک سال تحصیلی ان ام میشود.
ب) محهواذ ساعات آماوزش ش میانان تارثیر ن،ار یار درس در معادل گیاری براسااس تعاداد شاحادیای آن
درس مخخص میشود.
ج) ارزشیابی یر یاک از درس یاای ایا دشر مماهقل اسات ش قباولی یاا ماردشدی در یار درس تارثیری بار
سایر درسیا ندارد.
ماااده -4ماادت دشر آمااوزش در دشر اشل مهوسااطه پاایشحرفااهای سااه سااال اساات ش تعااداد شاحاادیای
درسی سعت دریافت مادر تحصایلی ایا دشر ذ حاداقل  22شاحاد بادشن در نسار گارفه شاحاد انبابا
است که شامل درشس ع،ومی ش انهخابی واید بود.
تبصره  -طول دشر آماوزش بارای داناش آماوزانی کاه موفاق باه گذرانادن دشر در ساه ساال نخاوند تاا دش
سال دیگر قابل افنایش استذ مخرش بر آن که با سایر مقررات ثبت نام مغایرت نداشهه باشد.
ماااده – 5تار تحصاایل قباال از امهحانااات نوباات اشل ش ی، ،ای شق ااه تحصاایلی ساانس ساا،وات تحصاایلی
محاساابه ن،اایشااود ش تاار تحصاایل بعااد از امهحانااات نوباات اشلذ ساانس ساا،وات تحصاایلی موضااوا ای ا
ماد محاسبه می شود.
ماااده –6از اشل معرمااا تااا آ اار شااعریور مااا سااال بعاادذ یااک سااال تحصاایلی محمااوب ماای شااود .دشر
آماوزش از اشل معرمااا یاار سااال آغاااز ش تااا پایااان اردیبعخاات مااا سااال بعااد ادامااه مااییابااد ش ارزشاایابی
پایانی نوبت دشم در ردادما برگنار میشود.
ماااده -7دانااشآمااوزانی کااه در پایااان اارداد مااا یاار سااال موفااق بااه کمااب ن،اار حدنصاااب قبااولی در
تعدادی از شاحدیای درسی ارائا ه شاد باه آن یااذ در آن ساال ش یاا ساال یاای قبال نخاد باشا،دذ در دشر
تابمهانی کاه باه ایا م،ساور اسارا مایشاود ذ ثبات ناام شاد ش باه اورت حباوریذ نی،اه حباوری یاا
غیرحبااوری بااه تخااخیص ش اورای مدرسااه درشس مااذکور را انهخاااب کاارد ش در ارزشاایابی پایااانی دشر
تابمهانی شرکت وای،د کرد.

2

 -7-1برنامه آموزشی دشر تابمهانی به مدت  6ی هه اسارا مایشاود ش سااعات ارائاه یار درس بارای درشس
حبوری  4برابر ش برای درشس نی،ه حبوری 2برابر ساعات آموزش ی هگی آن درس در طول سال تحصایلی
می باشد .ارزشیابی ای دشر در شعریور ما برگنار میشود.
 -7-2دانشآموزانی که در پایان تابمهان پایه نعم موفق به گذراندن بر ی از درسیا نخد باش،دذ میتوان،اد در
سال چعارم ش پ ،م ادامه تحصیل داد ش درسیای باقی،اند از پایه ی همذ یخهم ش نعم را بگذارن،د.
 -7-3یر دانشآموز در دشر تابمهانی م از واید بود حداکثر تا 12شاحد درسی از درشسی را که ن،ر قبولی
کمب نکرد استذ انهخاب ک،د .از ای تعداد حداکثر 9شاحد به ورت حبوری یا نی،هحبوری ش ماابقی باه
ورت غیر حبوری به تخخیص شورای مدرسه ارائه میشود .درانهخاب شاحدیای حبوری یا نی،ه حبوری
اشلویت با درشس ع،لی است.
 -7-4دشر تابمااهانی در ماادارس براباار دسااهورالع،لی کااه توسااط سااازمان آمااوزش ش پاارشرش اسااهث،ایی
ابالغ مای شاودذ تخاکیل مایگاردد ش برگاناری آن باه اورت مه،رکان باا برناماهریانی ش ی،اای،گی قبلای
ادار آموزش ش پرشرش اسهث،ایی در یک یا چ،د مدرسه بالمانع است.
مااده -8دانااشآمااوز ن،ایتوانااد درسیاایی را کااه قااباله ن،ار قبااولی کماب کاارد اسااتذ باه طااور م اادد
انهخاب ک،د.
ماااده -9ساااعات حبااور دانااشآمااوز در برنامااهیااای آموزشاایذ پرشرشاای ش توانبخخاای در یاار ی هااه 33
ساااعت بااود ش برنامااه ی هگاای شاحاادیای آموزشاای باارای  5رشز در ی هااه ش یاار رشز  6ساااعت ت،ساایم
ماایشااود .دانااشآمااوز مو ااف اساات در فا االه زمااانی شاارشا تااا پایااان برنامااه آمااوزش رشزانااهذ در محاال
آموزش آن درس حبور داشهه باشد.
تبصاره  -حباور ک،هار از  33سااعت در ی هاهذ بارای داناشآماوزانی کاه تعاداد شاحادیای باقی،اناد آنیاا
برای ات،ام دشر (سال چعارم یا پ ،م تحصیل)ذ ک،هر از مینان م از میباشدذ بالمانع است.
ماده-11رسیدگی باه ماوارد ااص آموزشای ش پرشرشای داناشآماوزان باا نیازیاای شیاژ ذ برابار مصاوبات
شورای عالی آموزش ش پرشرشذان ام می پذیرد.
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ماااده -11ع،اااشی ذ شاحاادیای درساای ش ساااعت یاار شاحااد درس نسااری ش ع،لاای در یاار سااال تحصاایلیذ
برابر سداشل ( 1ش )2پیوست ارائه میشود.
ماااده -12درسیااای دشر اشل مهوسااطه پاایشحرفااهای باار اساااس ایااداف ش ماییاات آنیااا بااه شاار زیاار
میباشد:
 -12-1درشس ع،اومی :درسیااایی اساات کاه آمااو ه آنیااا بارای ارتقااای معااارتیاای ع،ااومیذ توسااعه
ت اارب داناشآماوز در حیطاهیااای اسه،ااعیذ دی،ای ش ا القایذ اقهصااادیذ ی،اری ش معاارتیاای رشزماار
زندگی ضرشرت دارد.
 -12-2درشس انهخااابی :درسیااایی اساات کااه مه،اسااب بااا شیژگااییااا ش ت اااشتیااای فااردی ش بااه م،سااور
پرشرش عالیق یا رفع نیازیای توانبخخی دانشآموزان به آنیا ارائه میشود.
تبصااره -1رعایاات ترتیااب انهخاااب درس در آن دسااهه از درسیااایی کااه در طااول  3سااال ارائااه ماایشااودذ
النامی است.
تبصااره -2تغییاار درس انهخااابی دانااشآمااوز در پایااه یخااهم ش نعاامذ م،او بااه موافقاات شااورای مدرسااه ش
ارائه سطح یک درس انهخابی سدید میباشد.
فصل سوم -مقررات ثبتنام و انتقال دانشآموزان:
ماده -13ثبت نام دانشآموزان شرشدی به مدرساه باا حباور پادر یاا ماادر یاا سرپرسات قاانونی شی ان اام
میگیرد.
تبصره -1ثبت نام ش تحصیل م دد دانشآموز غیر مخ،ول نسام ش ی ه که تر تحصیل داشهه استذ با رعایات
سایر شرایط بالمانع است.
تبصاار  – 2شاایو نامااه ثبااتنااام دانااشآمااوزان توسااط سااازمان آمااوزش شپاارشرش اسااهث،ایی تعیااه ش
ابالغ میشود.
ماده -14ثبت نام شتحصیل دانشآموزان درمدارس به ت کیک س،میت ان ام میگیرد.
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ماااده -15حااداکثر ساا شرشد بااه دشر اشل مهوسااطه پاایش حرفااهای 11سااال ت،ااام اساات .ادامااه
تحصااایل داناااشآماااوزان پمااار مخااا،ولذ تاااابع قاااوانی ش مقاااررات مرباااو

وایاااد باااود( .ماااال

محاسبه س دانشآموز برای ثبتنامذ اشل معرما یر سال است).
ماده -16موارد مربو به انهقال دانشآموزان ای مدارسذ بررسی پرشند یا ش سایر موارد مطابق با بخخ،امه ش
دسهورالع،لیای ساری شزارت آموزش ش پرشرش واید بود.
ماده -17دفهار آماار داناشآماوزان حادكاکثر تاا یاک ماا پا

از شارشا ساال تحصایلی یاا دشر تابماهانیذ

توسط مدیر مدرساه تک،یال ش باه شسایله ن،ای،اد ادار آماوزش ش پارشرش اساهث،ایی اساهان برابار مقارارات
ممدشد میشود.
فصل چهارم -ضوابط سنجش و ارزشیابي پیشرفت تحصیلي دانشآموزان:
ماده -18ارزشایابی تحصایلی در دشر اشل مهوساطه پایشحرفاهای باه م،ساور بررسای تحقاق ایاداف زیار
ان ام میشود :
 -1دریافاات باز وردیااای مااوثر از میاانان کمااب کی یاات یااادگیری دانااشآمااوزان ش بعبااودذ یاادایت ش
ارتقای ع،لکرد تحصیلی دانشآموز در موقعیت یای مخهلف
 -2تعیااای میااانان پیخااارفت آموزشااای ش پرشرشااای ش تغییااارات رفهااااری داناااشآماااوز ش آگاااا کاااردن
دانشآموزان ش اشلیای آنان از مینان پیخرفت ش ع،لکرد تحصیلی ش تربیهی آنان
 -3تخخیص نارسایییای یادگیری دانشآموز شتالش برای رفع آنیا
 -4تقویت انگین ذ رشحیه تالش شای اد رقابتیای سالم در دانشآموزان
 -5س ،ش کی یكت محهاوای برناماهیاا ش عوامال ماّثار در آماوزش از طریاق تحلیال نهاای ارزشایابییاا باه
م،سور یافه نارسایییا ش رفع آنیا
 -6حصول اط،ی،ان از تحقاق شرایط الزم در دانشآموز به م،سورارتقاس به مراحل تحصیلی باالتر
 -2ش،اسااایی نقااا قااوت ش ضااعف ش ارزیااابی کااارآیی نسااام آموزشاایذ ا ااال فرآی،اادیا ش رششیااا ش
زمی،هسازی برای ارتقای کی یت آن
 -1تخخیص تواناییذ اسهعداد ش عاااالقه دانشآموز به م،سور یدایت حرفهای شی
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ماده -19ارزشیابی از آمو ههیای دانشآموز در یر درس به سه ورت شرشدی(آغاازی )ذ تکوی،ی(مماه،ر) ش
پایانی(تراک،ی) ش با ایداف مخخص شد زیر به ع،ل میآید :
الف  -ارزشیابی شرشدی(آغازی )به م،سور آگایی ازتوانایییا شآمادگییای قبلیدانشآموز برای شرشا م،اساب
فرآی،د یاددیی -یادگیری ش سبران نارسایییا ش کاسهییای احه،الی دانشآموزذ توسكط معلا،ان ان ام میگیرد.
ب  -ارزشیابی تکوی،ی (ممه،ر) به م،سور تقویت اعه،اد به ن

ذ تثبیت آمو هاهیاای داناشآمااوزذ آگاایاای

معلا،ان از نقا قوكت ش ضعف درسی ش نحو ع،لکرد دانشآموز در فرآی،د یاددیی -یادگیری ش پرشرش رشحیه
پرسخگریذ ت کارذ تالش ش فعالیكتیای گرشییذ تدار باز ورد م،اسب به معلا،انذ دانشآموزانذ اشلیا ش اتخاان
رششیای م،اسب به م،سور بعبود فرآی،د یاددیی -یادگیری ان ام میشود.
ج -ارزشیابی پایانی(تراک،ی) به م،سور اط،ی،ان از مینان تحقاق یدفیایآموزشی ش پرشرشی ش حصول اط،ی،ان
الزم برای احراز شرایط قبولی در یردرس ان ام میگیرد.
ماده -21ارزشیابی تکوی،ی به ورت ممه،راز نحو مخارکت دانشآموز در فعالیكتیای یاددیی –یاادگیری ش
به شیو یای گوناگون ش با تکیه بار آزماونیاای کهبایذ شا اییذ ع،لایذ بررسای تکاالیف فاردی ش گرشیایذ
فعرستشارسی مخاید رفهارذ مینان فعالیتذ تالش ش  ...ان ام میگیرد ش ن،ار ایا ارزشایابییاا در یار مااد
درسی در یر سال تحصیلی در دش نوبت تعیی ش م،سور میشود.
تبصره -برای درسیایی که در دشر تابمهانی به ورت نی،ه حبوری ارائه میگرددذ ن،ار ارزشایابی مماه،ر
م،سور میشود.
ماده -21ارزشیابی پایانی در دش نوبت اشل ش دشم ش براساس سدشل پیوست (ش،ار  )3ان ام میشود .ارزشیابی
پایانی نوبت اشل از حدشد پ ،ا در د اشل محهاوای برناماه درسای ش ارزشیااابی پایاانی نوبات دشم از ت،اام
محهوای برناماه درسای( 5ن،ر ازمحهوای نی،ه اشل ش15ن،ر ازمحهوای نی،ه دشم برنامه درسی)به ع،ل میآید.
تبصره -1ارزشیابی پایانی درشس در دشر تابمهانی از ت،امی محهوای برنامه درسی بهع،ل میآید.
تبصره -2ارزشیابی درشس انهخابی به ورت ممه،راز م ،وعه فعالیت یاای داناشآماوز در یرنوبات ان اام
می شود.
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ماده -22ارزشیابی تحصیلی ش تربیهی دانشآموزان به شر زیر ان ام میشود:
الف) ارزشیابی نوبت اشل( لغایت پایان دی ما )
ب) ارزشیابی نوبت دشم (لغایت پایان ردادما )
ج) ارزشیابی از دانشآموزان ثبت نام شد در دشر تابمهانی(لغایت  23شعریورما )
تبصره -1ارزشیابی از غایبی موسه رداد ش شعریورذ حداکثر دش ی هه پ

از اعالم نهای ارزشیابییای ماذکور

ان ام میشود.
تبصره - 2ارزشیابی شیژ دانشآموزان مخ،ول ماد  44ای آیی نامه در معرما ان ام میشود.
تبصره - 3در ایام ارزشیابی پایانی نوبت اشلذ کالسیای درس دایر واید بودذ شلی مدارس میتوان،د باا ا اذ
م وز از ادار آموزش ش پرشرش اسهث،ایی اسهانذ حداکثر به مینان دش ی هه مهوالی کالس درس را در نوبت اشل
تعطیل ک،،د .در ای

ورت مدیرمدرسه مو ف است مراتب را به ورت مکهوب به اشلیای دانشآموزان اطالا

دید .در ایام برگناری ارزشیابی نوبت دشم کالسیای درس دایر ن،یباشد.
تبصره - 4درم،اطق گرممیریذ ارزشیابی پایانی نوبت اشل ش دشم به تخخیص ک،یمیون اص اسهان حداکثر دش
ی هه زشدتر برگنار واید شد.
تبصره -5مدرسه میتواند با ا ذ م وز از ک،یمیون اص اسهان از دانش آماوزی کاه باه ضارشرت باه ات اا
ود به ارج از کخور عنی،ت واید کردذ حداکثر یک ما قبل از شرشا ارزشیابی پایاانیذ ارزشایابی

شالدی

بهع،ل آشرد.
ماده -23ارزشیابی یر درس بر مب،ای  23ن،ر
پایانی

1
2

واید بود که سعم ن،ر یر یاک از ارزشایابییاای تکاوی،ی ش

(به اسهث،ای درسیای انهخابی) میباشد .در محاسبه ن،ر ساالنه ش ن،ر درس در دشر تابمهانیذ عدد

اعخاری ن،رات به شر زیر تغییر مییابد ش در برگ رین ن،رات ثبت ش محاسبه میشود :
 )1ک،هر از  3 /49به 3 /5
 )2از  3/51تا  3 /99به یک
تبصره -1ن،ر ارزشیابییردرس درنوبت اشل با احهماب ضریب  1ش در نوبات دشم باا احهمااب ضاریب 2در
کارنامه درج میشود.
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تبصره -2معلممو ف است حداکثر تا پ ،رشز قبل از برگاناری ارزشایابی پایاانی یار نوباتذ ن،ار ارزشایابی
تکوی،ی را به دفهر مدرسه تحویل دید .در ض ،معل،ان باید نهای ارزشیابییای باهع،ال آماد در ماورد یار
دانشآموز را در ورت مر صی یا انهقال از طریق مدیر مدرسه به معلم سدید تحویل دی،د.
تبصره - 3با توسه به نقش اشلیای دانشآموزان در فعالیتیای ارج از مدرسهذ معل،ان میتوان،د در یار نوبات
حداکثر تا دش ن،ر ذ ارزشیابی تکوی،ی یردرس را به نسر اشلیای دانشآموزان ا هصاص دی،د.
تبصره -4در مورد دانشآموزانی که در ارزشایابی غاایبی موساه شارکت مای ک،،اد ش ی، ،ای در صاوص
دانشآموزان مخ،ول ماد 44ذ ن،رات تکوی،ی آ ری نوبت در احهماب ن،رات درسی آنان م،سور میشود.
تبصره -5برای دانشآموزی که به علت غیبت موسه فاقد ن،ر ارزشیابی تکوی،ی استذ ن،ار ارزشایابی پایاانی
شی سایگنی ن،ر ارزشیابی تکوی،ی میشود .ای تبصر شامل درشس انهخابی ن،یشود.
تبصره -6ن،ر ارزشیابی تکوی،ی دانش آماوزی کاه قبال از برگاناری ارزشایابی پایاانی باا رعایات مقاررات از
مدرسهای به مدرسه دیگر م،هقل شودذ توسط معلم مدرسه مقصد بر اساس ارزشیابییای شی ش ارزشایابییاای
معلم مدرسه قبل (در ورت حبور ) تعیی میشود.
تبصره -7مدیر مدرسه مو ف است در طول یر نوبت حداقل یک بار (حدشد یک ما قبل از ارزشیابی پایاانی)
دانشآموز ش شلی شی را از شضعیت تحصیلی دانشآموز در یر درس مطلع ن،اید.
تبصره -8ن،ر ارزشیابی دانشآموزان در یر درس ش در یر نوبت به شسیله معلم در لیمت ن،ر یا ثبت ش امباا
میشود ش حداکثر  13رشز بعد از پایان ارزشیابی یر نوبت تملیم دفهر مدرسه میشود.
ماده -24ت،اامی ارزشایابی یاای تحصایلی ایا دشر ذ باه اورت دا لای باود ش توساط مدرساه برگانار
میشود .مدیر مو ف است حداکثر دشی هه پ

از ارزشیابی پایانی یر نوبتذ نهای ارزشیابی را به اشلیا تحویال

دید.
تبصره -ادار آموزش ش پرشرش اسهث،ایی اسهان میتواند امهحان پایانی نوبت دشم یاا دشر تابماهانی یاک مااد
درسی از پایهیای ی همذ یخهم یا نعم را به ورت ی،ای،گ برگنار ک،د.
ماده -25به م،سور ک،هرل کی یت آموزشیاای نساری ش ع،لای در دشر اشل مهوساطه پایشحرفاهایذ ساازمان
آموزش ش پرشرش اسهث،ایی دسهورالع،لی در زمی،ه ارزشیابی تعیه ش ابالغ مین،اید.
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ماده -26برای دانشآموز دارای نقص عبو یا بی،اری موثری کاه بی،ااریاش ماانع شارکت شی در امهحاناات
کهبیذ ش ایی ش ع،لی شود ذ مدیر با نسر شورای مدرسه تمعیالتی مه،اسب با نقص عبو یا بی،ااری اش فارایم
می ک،د ش در ورت لنشم از ارزشیابی بخخی از آن درس که قادر به ان ام آن ن،ی باشدذ معااف مایشاود .در
ای

ورت سعم ن،ر ای بخش به سایر بخشیا اضافه میشود.

تبصره - 1م،اسب سازی نحو ارزشیابی پایانی برای دانشآموزان سم،ی حرکهی با نسر مهخصصای مرباو ش
تریید شورای مدرسه بالمانع است.
تبصره – 2دانشآموزان با مخکالت شدید گ هاری (به سن دانشآموزان آسیب دید ش،وایی) با نسر مهخصصی
مربو ش تایید شورای مدرسهذ از ارزشیابی بخش قرائت درسیای مربو معاف میشوند.
تبصره - 3چ،ان ه دانشآموزی به دلیل بی،اری اص قادر باه حباور در سلماه ارزشایابی پایاانی نباشادذ باا
در واست شلی ش ارائه گوایی پنشک ش با نسر مدیرذ یکای از معل،اان در اارج از مدرساه از شی ارزشایابی
بهع،ل میآشرد.
تبصره - 4دانشآموزی که در زمان برگناری ارزشیابی ش یا قبل از آن دچار سانحهای شود به نحوی که قادر باه
نوشه نباشدذ میتواند از فرد معه،د( به ع،وان م،خی) که از طرف مدیر مدرسه تعیی میشودذ اسه اد ک،د.
ماده -27ارزشیابی درس تعلی،اات دی،ای داناشآماوزان اقلیات یاای دی،ای ماذکور در قاانون اساسایذ برابار
شیو ناماهیاای شزارت آماوزش ش پارشرش ان اام ش ن،ار آن در دفااتر ثبات ارزشایابی ش کارناماه آناان قیاد
ماایشااود .دانااشآمااوزان مااذکور از شاارکت در ارزشاایابی درس قاارآن معاااف ماایباشاا،د ش در کارنامااه آنااان
برای ای درس ن،ر ای م،سور نخواید شد.
تبصااره -در ااورت ت،ایاال دانااشآمااوز بااه شاارکت در ارزشاایابی تعلی،ااات دی،اای اسااالمیذ م،عاای باارای
شرکت شی نخواید بود.
ماااده -28ارزشاایابی از رفهااار دانااشآمااوز در یاار نوباات باار اساااس میاانان رعایاات مقااررات از سااوی اشذ
توسااط ماادیر ش بااا نسر ااوایی از معاااشنذ مرباای تربیهاایذ اشلیااای دانااشآمااوزان ش باار اساااس گاانارشیااای
شا له از معل،ان ش ساایر کارک،اان مدرساه ان اام مای شاود .گانارش شضاعیت انبابا باه اورت کی ای
بااود ش شااامل یکاای از مااوارد "عااالی" ذ " بماایار ااوب" ذ " ااوب" ش" نیاااز بااه رای،،ااایی ش تااالش
بیخهر" می باشد.
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تبصااره -1نحااو ش سااعم یریاااک از عواماال مااذکور در تعیاای ن،ااار انباابا را شااورای مدرسااه تعیاای
میک،د.
تبصاره – 2چ،اچاه گانارش شضاعیت انبابا داناشآماوز حااکی از " نیااز باه رای،،اایی ش تاالش بیخاهر"
باشدذ مراتب به اطالا اشلیای دانشآموز میرسد.
تبصااره -3شضااعیت انباابا در محاساابه معاادل ارزشاایابی م،سااور ن،اای شااود شلاای در کارنامااه تحصاایلی ش
دفهر ثبت ارزشیابی درج میشود.
تبصره - 4برای شرکتک،،دگان درارزشیابی شرشدی(تعیی پایه) ن،ر انببا م،سور ن،یشود.
ماده -29چ،ان اه معلا،ای قبال از برگاناری امهحاان دا لایذ در یار یاک از نوبات یاای امهحاانیذ باه یار
دلیلاای از طراحاای س اوالیااای امهحااانی درس مربااو امه،اااا ک،ااد یااا اارف م ادكت  5رشز پ ا

از ان ااام

ارزشاایابیذ از تصااحیح اشرا ارزشاایابی بااه یاار علاهاای ااودداری ن،ایاادذ ماادیر مدرسااه ضاا ،گاانارش
موضوا باه ادار آماوزش ش پارشرش اساهث،ایی اساهانذ بایاد باه تخاخیص اود طراحای ساوال ش تصاحیح
اشرا ارزشیابی را درا هیار یکی ازمعل،ان شاسد شرایط قراردید.
ماااده -31معلاات اعهاارا

بااه ن،اارات ارزشاایابی پایااانیذ حااداکثر  5رشز پ ا

از اعااالم نهی ااه آن نوباات

وایااد بااود .ماادیر مدرسااه مو ااف اساات اشرا ارزشاایابی معهرضااان را سعاات ت دیااد نساار در ا هیااار
معلام مربااو ش یااا بااه تخااخیص ااود در ا هیااار معلام مربااو ش یااک ن اار دیگاار از معل،ااان ی،ااان درس
قرار دید .در ورت اعهارا

م ادد ش یاا ا اهالف نسارذ نسار معلام ساوم از ی،اان درسذ تعیای ک،،اد ش

الزماالسراست.
تبصااره -ن،اارات ممااه،ر ارزشاایابی تکااوی،ی ش ن،اارات درشس ش ا ایی ش ع،لاای قاباال اعهاارا

نیمااه،د ش

ن،ر اعالم شد قطعی است.
ماااده -31پاا

از برگااناری ارزشاایابی پایااانی نوباات دشمذ دانااشآمااوزی در یاار درس قبااول شاا،ا هه

میشود که دارای شرایط زیر باشد:
الف) ن،ر ارزشیابی نوبت دشم اش در آن درس بدشن ضریبذ ک،هر از  13نباشد.
ب) ن،رات سالیانه آن درس ک،هر از 13نباشد.
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تبصره - 1ن،ر ساالیانه یار درس حا ال س،اع ن،ار نوبات اشل ش دش برابار ن،ار نوبات دشم تقمایم بار 3
واید بود.
تبصره - 2در اورت شارکت داناشآماوز در دشر تابماهانیذ ماال

قباولی شی در یار درسذ کماب ن،ار

حداقل  13می باشد .ن،ر یر درس در دشر تابمهانیذ ی،ان ن،ر پایانیذ بدشن ضریب واید بود.
ماده -32چ،ان ه دانشآموزی در ارزشیابی پایانی نوبت اشل یا دشم درسیذ غیبت غیرموسه داشهه باشادذ ن،ار
پایانی آن درس
ن،ر

رتعیی

رمحموب میشود ش ن،ر شی در آن درس از میانگی ن،ر ارزشایابی تکاوی،ی آن نوبات ش
واید شد.

تبصره -در درسیایی که ارزشایابی آنیاا باه اورت کهبایذ شا ایی یاا ع،لای اورت مای پاذیردذ ن،ار
یر دانشآموز در یر نوبت به ورت زیر محاسبه میشود :
ن،ر تکوی،ی آن نوبت  +ن،ر پایاانی(ن،ر بخخای کاه حاضار باود ش ن،ار

ا ر بخخای کاه غایاب باود )

تقمیم بر عدد 2
ماااده -33اگاار دانااشآمااوزی در ارزشاایابی پایااانی نوباات اشل در یااک یااا چ،ااد ماااد درساای غیباات موسااه
داشهه باشدذ ن،ارات امهحاان پایاانی نوبات دشم شی باه ساای ن،ارات پایاانی نوبات اشل درسیاای مرباو
نین م،سور می شود.
ماده -34اگار داناش آماوزی در ارزشایابی نوبات دشم ش یاا یار دش نوبات یاا دشر تابماهانی درسای غیبات
موسه داشهه باشدذ ن،ر آن درس در محاسبه معدل ساالنه یا دشر تابمهانی شی لحاظ نخواید شد.
ماااده - 35تخااخیص غیباات موسااه براساااس دالیاال ش ماادار ارائااه شااد از طاارف دانااشآمااوز در
ارزشیابییاذ با شورای مدرسه واید بود.
ماااده -36اگاار دانااشآمااوزی بااا عااذر موسااه در ارزشاایابی یاایي یااک از مااواد درساای نوباات دشم یااا دشر
تابمااهانی شاارکت نک،اادذ اارف نساار از آن کااه در نوباات اشل ن،اار داشااهه یااا نداشااهه باشاادذ آن سااال
تحصیلی برای شی شق ه تحصیلی محموب میشود.
ماده -37چ،ان ه دانش آموزی بدشن عذر موسه در فا له زمانی بعد از ثبت ناام ش قبال از برگاناری ارزشایابی
نوبت اشلذ مدرسه را تر ک،دذ یر چ،د که ن،ر ارزشیابی تکوی،ی داشهه باشدذ آن سال تحصیلی برای شی تر
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تحصیل تلقی میشود ش سن س،وات تحصیلی محموب ن،یگردد .اگر دانشآموزی بعاد از برگاناری ارزشایابی
نوبت اشلذ بدشن عذر موسه مدرسه را تر ک،دذ کارنامه با نکر مراتب تر تحصیل برای شی ادر ش آن سال
سنش س،وات تحصیلی دانشآموز محاسبه میشود.
ماده -38از داناش آماوزی کاه در ارزشایابی نوبات دشم ش یاا دشر تابماهانی در یاک یاا چ،اد مااد درسای
غیبت موسه داشهه باشادذ باا پیخا،عاد مادیر مدرساه ش موافقات شاورای مدرساه تاا دش ی هاه پا

از پایاان

آن نوبتذ ارزشیابی به ع،ل میآید.
ماده -39دانشآموز انی که ارزشایابی آناان باه علال مخهلاف از قبیال حاواد

پایش بی،ای نخاد یاا بالیاای

طبیعاای برگاانار نخااد یااا اشرا ارزشاایابی آنااان م قااود یااا معاادشم گردیااد اسااتذ ماای توان،ااد بااا ترییااد
ک،یماایون اااص اسااهان در اشلاای فر اات ش حااداکثر تااا یااکمااا پاا

از پایااان زمااان ارزشاایابیذ در

ارزشیابی م دد شرکت ن،ای،د.
ماده -41داناشآماوزانی کاه باه دالیال موساه از قبیال شارکت در ال،ایادیاا ش دشر یاای آموزشای مرباو ذ
ممابقات عل،یذ فری،گایذ شرزشای ش نساایر آن ش باا تخاخیص ک،یمایون ااص اساهان موفاق باه شارکت
در ارزشیابی مرباو ن،ایشاوندذ مایتوان،اد عاالش بار اساه اد از مااد  31در نوبات ارزشایابی بعادی یام
شرکت ک،،د ش قبولی آنان به ع،وان قبولی در ارزشیابی نوبت قبل محموب واید شد.
ماااده -41ت،ااامی کماانی کااه یکاای از بمااهگان درسااه اشل آنیااا در طااول سااال تحصاایلی شااعیدذ اساایر یااا
م قود میشود ش ی، ،ای داناشآماوزانی کاه یکای از بماهگان درساه اشل آنعاا در فا اله یاک ماا قبال از
آغاز ارزشیابی نوبات دشم یاا دشر تابماهانی فاوت مایشااودذ مای توان،اد عاالش بار نوباتیاای ارزشایابی
مذکور در یک نوبت ارزشیابی دیگر ی،ارا باا غاایبی م ااز شارکت ک،،اد .ن،ار ایا ارزشایابی ساایگنی
ن،ر پایانی نوبت دشم یا دشر تابمهانی واید شد.
ماده -42ن،ار ارزشایابی نوباتیاای اشلذ دشمذ دشر تابماهانی ش شضاعیت انبابا حاداکثر یاک ماا پا
ازپایااان ارزشاایابی در دفهاار ثباات ارزشاایابی مدرسااه ش کارنامااه تحصاایلی دانااشآمااوزان در سااهونیااای
سداگانه به ورت رایانهای ثبت میشود.
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تبصااره  -کارنامااه دانااشآمااوزان ش دفهاار ثباات ارزشاایابی مدرسااه حااداکثر یااک مااا پ ا

از اعااالم نهی ااه

قطعی ارزشیابی به امبای مدیر ش ممئول ثبت ن،رات میرسد ش با معر مدرسه تایید میشود.
مااده -43داناشآماوزان مخارش زیار باا رعایات شارایط سا،ی م اازذ مای توان،اد باا در واسات کهبای ش
تایید مراساع مرباو ش معرفای ادار آماوزش ش پارشرش اساهث،ایی اساهانذ در ارزشایابی نوبات دشم یاا دشر
تابمااهانی پایااه مااورد نسرشاارکت ک،،ااد ش در ااورت قبااولی در ت،ااامی درسیااای آن پایااهذ ماایتوان،ااد بااا
رعایت سایر شرایط ش مقرراتذ در پایه بعدی ادامه تحصیل دی،د.
 -1دانااشآمااوزان بااا نیازیااای شیااژ کااه قماا،هی از تحصاایالت ااود را در ماادارس ااارج از کخااور
گذراند اند کاه باا برناماه دشر اشل مهوساطه پایشحرفاهای مطابقات نادارد یاا یی گوناه مادر تحصایلی
که مینان تحصیالت ارسی آنان را مخخص ک،دذ نداشهه باش،د.
 -2دانشآموزانی که بخخای از مادار تحصایلی آناان در اثار حاوادثی از قبیال سایلذ زلنلاهذ س،اگذ آتاش
سااوزی ش  ...از باای رفهاااه باشااد ش یاایي گونااه سااابقهای از ماادر تحصاایلی آنیااا شسااود نداشااهه باشااد.
(با تایید ادار آموزش ش پرشرش مبدا مب،ی بر شقوا حادثه)
 -3پ،ای،ادگان بااه کخاور س،عااوری اساالمی ش رانااد شادگان از سااایر کخاوریا کااه باه ااورت قااانونی در
ایااران سااکونت دارنااد(افرادی کااه دارای اساااز اقاماات مااورد ترییااد شزارت کخااور یمااه،د) شلاای ماادر
قابل قبولی برای ارزشیابی دردست ندارند.
تبصره -1چ،ان ه دانشآماوزی در ارزشایابی شرشدی تعیای پایاهذ موفاق باه دریافات ن،ار قباولی از ت،اامی
درسیا نخودذ مدرسه میتواند از دانشآموز در پایه پایی تر ارزشیابی بهع،ل آشرد.
تبصره - 2در ورت قبولی ای افراد در پایهیاای یخاهم یاا نعامذ ی،اه ماواد درسای پایاه یاا پایاهیاای قبال
به ورت قبول بدشن ن،ر پذیرفهه میشود.
تبصااره - 3ن،اارات ارزشاایابی شرشدی تعیاای پایااه قبااول شاادگان در سااهون مالحسااات دفهاار امهحانااات آن
سال ش کارنامه تحصایل آناان ثبات مایشاود .شا،ار معرفایناماه باا اشاار باه مااد  43ایا آیای ناماه در
سهون مالحسات درج ش توسط مدیر مدرسه امبا ش معر میشود.
تبصره - 4برای ای قبیل از دانشآموزان ن،ر انببا ش ن،ر درسیای انهخابی لحاظ ن،یشود.
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ماااده -44چ،ان ااه دانااشآمااوزی در پایااه نعاام دشر اشل مهوسااطه پاایشحرفااهای تااا پایااان تابمااهان ی،ااان
سال تحصیلی ذ حداکثر در دش مااد درسای موفاق باه کماب ن،ار حاد نصااب قباولی نخاودذ مایتواناد در
ارزشیابی معرماا ی،اان ساال ی،ارا باا غاایبی موساه دشر تابماهانی شارکت ن،ایاد ش در اورت احاراز
شرایط قبولی در آن درس یا درسیاذ گوایی،امه پایان دشر برای شی ادر میشود.
ماده -45داناشآماوزی فاارغ الهحصایل دشر اشل مهوساطه پایشحرفاهای شا،ا هه مایشاود کاه در ت،اامی
شاحدیای درسی (حداقل  22شاحد درسی) قبول شد باشد.
مااااده -46بااااارای محاسااابه معااادل کااال ن،ااارات یااار داناااشآماااوز در پایاااان دشر اشل مهوساااطه
پاایشحرفااهایذ تعااداد شاحاادیای یاار درس در ن،اار قبااولی آن درس(نوباات دشم یااا دشر تابمااهانی ش
یاامهحااان معاار ما )ذضاارب ش م ،ااوا حا اال ضااربیااای ب اهدساات آمااد باار م ،ااوا شاحاادیای ای ا
درسیا تقمیم میشود.
ماده -47به دانشآموزی کاه طباق م ااد ایا آیای ناماه موفاق باه گذرانادن ت،اامی شاحادیای درسای دشر
اشل مهوسااطه پاایشحرفااهای شااودذ بااا رعایاات سااایر ضااوابطذ گااوایینامااه پایااان تحصاایالت دشر اشل
مهوسطه پیشحرفهای اص دانشآموزان با نیازیای شیژ اعطا میشود.
ماااده -48باارای دانااشآموزانااای کااه موفااق بااه فااارغ الهحصیااالی از دشر اشل مهوسااطه پاایشحرفااهای
میشاوندذ کااربرگ یادایت حرفاهای تک،یال ش اادر مایگاردد .فاارغ الهحصایالن ایا دشر ذ در اورت
دارا بودن ضوابط ش شرایطذ می توان،د در دشر دشم مهوسطهحرفهای ادامه تحصیل دی،د.
ماااده -49ن،ونااه اساا،اد ش ماادار تحصاایلی دانااشآمااوزان از سااوی سااازمان آماوزش ش پاارشرش اسااهث،ایی
تعیه ش به ادارات آموزش ش پرشرش اسهث،ایی اسهانیا ابالغ می شود.
ماده -51در یار ساال تحصایلیذ دفهار ارزشایابی مدرساه بایاد حاداکثر تاا پایاان آباان ماا ت،سایم شاد ش
توسط ن،ای،اد ادار آماوزش ش پارشرش اساهث،ایی اساهانذ بررسای ش برابار مقاررات مرباو
پل،پ ش ممدشد شود.
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پا

از ترییادذ

ماااده -51اشرا ارزشاایابییااای پایااانی نوباات دشم ش دشر تابمااهانی حااداکثر بااه ماادت شااش مااا بعااد از
پایان ساال تحصایلی نگعاداری ش ساا

برابار مقاررات امحاا مایشاودذ شلای دفااتر ثبات نهاای ارزشایابی

(دفهر امهحانات) ش لیمت رین ن،رات دبیر مدرسه به طور دائم نگعداری میشود.
ماده -52با مهخل اان در ارزشایابیذ طباق آیای ناماه رسایدگی باه تخل اات امهحاانی مصاوب شاورای عاالی
آموزش ش پرشرش رفهار میشود.
ماااده -53نسااارت باار برگااناری ارزشاایابییااای پیخاارفت تحصاایلی دشر اشل مهوسااطه پاایشحرفااهایذ باااه
ععد سازمان آماوزش ش پارشرش اسهث،ایی میباشد.
فصل پنجم  -شیوه هدايت حرفهای دانشآموزان و ضوابط آن:
ماده -54ادار آماوزش ش پارشرش اساهث،ایی اساهان باا ی،کااری مادیرانذ مخااشران ش ماددکاران اسه،ااعی
ماادارسذ در طااول یاار سااال تحصاایلی ااط مخااییااای توسااعه ش تعاادیل رفیاات یاار رشااهه معااارتی را
براساس نیازیاای شاغلی م،ااطقذ عالقاهذ تواناایی ذاساهعدادیا ش تقاضاایای داناشآماوزان ش اشلیاای آناان ش
پ

از تریید ادار کل آماوزش ش پارشرش اساهان باه ساازمان آماوزش ش پارشرش اساهث،ایی اعاالم مایک،اد.

سازمان آموزش ش پارشرش اساهث،ایی کخاور اطال عااتی را کاه باه ایا ترتیاب حا ال مایشاودذ در تادشی
ط مخییای یدایت حرفهای م،سور واید کرد.
مااده -55ماادیر مدرسااه باا ی،کاااری ان ،ا اشلیاا ش مربیااان ش سااایر نیرشیاای مهخصااص مربااو ذ ت،ااامی
اشلیااای دانااشآمااوزان پایااه نعاام را مطااابق تقااویم اسرایاایذ بااه مدرسااه دعااوت ماایک،ااد ش ضاا ،توضاایح
ایااداف نسااام آمااوزش دشر دشم مهوسااطه حرفااهایذ میاانان نیاااز سامعااه بااه معااارتیااای مخهلاافذ ای،یاات
یاار یااک از رشااههیااای معاااارتی ش مااال یااای پااذیرش دانااشآماااوزان بااا نیازیاااای شیااژ ذ آناااان را
رای،،اااایی ماایک،ااد ش پ ا

از برگااناری سلماااتی در نی،ااه دشم فاارشردی مااا ذ ن،ااون باارگ مربااو (نساار

شالاادی دانااشآمااوزان در مااورد رشااهه معااارتی دانااشآمااوز) را بااه آنااان ارائااه ش در نی،ااه اشل اردیبعخاات
س،عآشری مین،اید.
ماده -56مخاشر باید با ی،کاری دبیر رای،،ای آموزش ش نیرشی توانبخخی در طول دشر اشل مهوسطه
پیشحرفهای بهطور گرشیی ش ان رادی طی سلماتی با دانشآموزانذ اطالعات مورد نیاز را در صوص
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رشههیای معارتی دشر دشم مهوسطهحرفهایذ مخاغل مرتبط ش ...در ا هیار آنان قرار دید ش سا

ن،ون برگ

مربو (نسر وایی از دانشآموز) را در نی،ه دشم فرشردی پایه نعم به آنان تحویل ش در نی،ه اشل اردیبعخت
س،عآشری ک،د.
ماااده -57گاارش یاادایت حرفااهای مهخااکل از دبیااران درشس کااار ش ف ،ااشری ش ی،اارذ رای،،ااای آموزشاایذ
مخااشر ش مربیاان توانبخخایذ مطاابق باا شایو ناماه ارساالی از ساوی ساازمان آماوزش ش پارشرش اسااهث،ایی
پا

از بررساای پیخاای،ه تحصاایلی دانااشآمااوزذ کاااربرگیااای نسر ااوایی از دانااشآمااوز ش اشلیااای شی ش

کاربرگیای مربو باه الناماات رشاههیاای معاارتیذ نسار اود را در ماورد رشاهه معاارتی داناشآماوز باه
ترتیب اشلویت اعالم میک،،د.
ماااده -58مماائولیت حم ا اساارای یاادایت حرفااهای دانااشآمااوزان ش ترییااد نعااایی ن،ااون باارگ یاادایت
حرفهای به ععد مدیر مدرسه میباشد.
ماااده -59ن،ااون باارگ یاادایت حرفااهای بایااد در زمااان فااارغ الهحصایلی دانااشآمااوزان دشر اشل مهوسااطه
پاایشحرفااهای ااادر شااود ش پا

از ترییااد ش امبااای ماادیر مدرسااه بااا دعااوت از اشلیااای دانااشآمااوز در

ا هیار آنان قرار گیرد.
تبصره -1دانشآموزی کاه شارایط شرشد باه دشر دشم مهوساطه حرفاهای را کماب نکارد اساتذ مایتواناد
سعت بررسی م دد ش ت دیاد نسار تاا پایاان شاعریورما باه مدرساه محال تحصایل اود مراسعاه ک،اد ش
مدیر مدرساه مو اف اسات کااربرگیاای یادایت حرفاهای داناشآماوز را سعات بررسای بیخاهر باه ادار
آموزش ش پرشرش اسهث،ایی اسهان ارسال ن،اید.
تبصره -2چ،ان اه داناشآماوز شارایط رشاههای را کماب ک،اد کاه در محال ساکونت شی نباشادذ بایاد باا
نسر گرش یدایت حرفهای به رشهه دیگری یدایت شود.
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جدول شماره : 1عناوين و ساعت واحدهای درسي دوره اول متوسطه پیشحرفهای
پایه ی هم
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

شاحد

ع،لی

ساعت

ساعت

ساعت
س،ع

نام درس

پایه یخهم
شاحد

پایه نعم

تعلی،ات دی،ی ش قرآن

2

-

2

2

-

2

2

-

2

2

-

2

2

-

2

2

-

2

معارتعای اسه،اعی ا اقهصادی

2

2

4

2

3

5

2

2

4

2

3

5

2

2

4

2

3

5

ادبیات فارسی

4

-

4

4

-

4

4

-

4

4

-

4

4

-

4

4

-

4

ت کر شسبک زندگی

1

-

1

1

-

1

1

-

1

1

-

1

1

-

1

1

-

1

ریاضی *

3

-

3

3

-

3

3

-

3

3

-

3

3

-

3

3

-

3

علوم ت ربی ش بعداشت

2

-

2

2

-

2

2

-

2

2

-

2

2

-

2

2

-

2

کارشف،اشری

1

3

4

1

6

2

1

3

4

1

6

2

1

3

4

1

6

2

ی،ر

-

1

1

-

2

2

-

1

1

-

2

2

-

1

1

-

2

2

تربیت بدنی

-

1

1

-

2

2

-

1

1

-

2

2

-

1

1

-

2

2

درس یای انهخابی **

-

2

2

-

2

2

-

2

2

-

2

2

-

2

2

-

2

2

س،ع

15

9

24

15

15

33

15

9

24

15

15

33

15

9

24

15

15

33

*محهوای درس ریاضی در دش سطح دشواری تدشی شد است که براساس توانایی ش پیشآمو ههیای فراگیران ارائه واید شد.
** ع،اشی درس یای انهخابی در سدشل ش،ار  2درج شد است.
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جدول شماره : 2عناوين وساعت درسهای انتخابي دوره اول متوسطه پیشحرفهای
درشس انهخابی
نام درس

شاحد

ع،لی

نسری

ساعت

س،ع

نسری ع،لی

س،ع

توانبخخی 1

-

1

1

-

1

1

توانبخخی 2

-

1

1

-

1

1

توانبخخی 3

-

1

1

-

1

1

زبان انگلیمی 1

1

-

1

1

-

1

زبان انگلیمی 2

1

-

1

1

-

1

زبان انگلیمی 3

1

-

1

1

-

1

زبان عربی 1

1

-

1

1

-

1

زبان عربی 2

1

-

1

1

-

1

زبان عربی 3

1

-

1

1

-

1

،ایع دسهی 1

-

1

1

-

1

1

،ایع دسهی 2

-

1

1

-

1

1

،ایع دسهی 3

-

1

1

-

1

1

بازییای آموزشی ش تربیهی 1

-

1

1

-

1

1

بازییای آموزشی ش تربیهی 2

-

1

1

-

1

1

بازییای آموزشی ش تربیهی3

-

1

1

-

1

1
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جدول شماره : 3نحوه ارزشیابي درسهای دوره اول متوسطه پیشحرفهای
ردیف

نوا ارزشیابی

نام درس

1

تعلی،ات دی،ی ش قرآن

ش ایی -کهبی

2

معارتیای اسه،اعی -اقهصادی

کهبی -ع،لی

قرائت فارسی( واندن ش در مطلب)

3

ش ایی

ادبیات فارسی امال فارسی

کهبی

انخا فارسی

کهبی

4

ریاضیات

کهبی -ع،لی

5

علوم ت ربی ش بعداشت

کهبی -ع،لی

6

کارشف،اشری

کهبی -ع،لی

2

ی،ر

1

تربیت بدنی

9

ت کر ش سبک زندگی

13

انببا

ع،لی
ش ایی -ع،لی
کهبی -ع،لی
کی ی
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