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  كارنماي امتيازي

است كه از طريق كار مستمر و همه جانبه دانش آموز و مدرسه به نتيجه  بعديتربيت ، فرآيندي چند 

 كه در آن نموده معي را در اين خصوص طراحي و اجرامي رسد . بنابراين از مدرسه انتظار مي رود برنامه جا

د و و به همه ابعاد رش ، رعايت گشته ش آموز در مدرسهي مختلف دانهافعاليتتوازن و تناسب مطلوبي ميان 

ي هاتاليفعالعات همه نمايش اطّ ي دانش آموز با توجه به شرايط و امكانات مدرسه توجه شده باشد .هافعاليت

   دانش آموز در مدرسه در قالب يك گزارش كلي تحت عنوان كارنماي امتيازي انجام مي شود .

  الف) كليات كارنما

آموزشي، پرورشي و انضباطي  يآموز در سه حوزهدانش يهاتاليفعكارنماي امتيازي نمايانگر مجموعه 

ها در مدرسه  ت هر كدام از اين بخشيعالوه بر اينكه اهم ، مي باشد . با كنار هم قرار گرفتن اين سه بخش

امتياز خاصي داشته  ،بخش . هر فراهم مي گرددامكان بررسي بهتر عملكرد دانش آموز نيز  ، مشخص مي شود

مسال انجام . ارائه كارنما در انتهاي هر ني، امتيازات مربوط، محاسبه مي گردد ل اول و دومكه در دو نيمسا

نيمسال ، امتيازات ساليانه دانش آموز را مشخص مي نمايد . الزم به ذكر است كه  شده و مجموع امتيازات دو

در ميان همان نيمسال زم با توجه به كسب امتيازات ال ، حضور دانش آموز در برنامه تشويقي پايان نيمسال

  انجام مي شود .  ،ساير دانش آموزان پايه مربوط

  

  

  

  

  

 آموزدانش تحصيلي تقيدر موفّآموزشي، پرورشي و انضباطي ي هاهر كدام از بخشي كه تيه به اهمتوج با

  شود: براساس جدول زير مشخص مي ،سهم هر بخش از امتياز كل دارد،

  

  

ساليانه

)امتياز  21000( 

نيم سال دوم

 )9950 (

نيم سال اول

 )11050 (
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  ب) نحوه اجرا

ت رسيدگي مسئوليهر قسمت تكميل شده و  مسئولينسال توسط امتيازات كارنما به تدريج در طول نيم

توانند براي پيگيري در هر مورد به ايشان مراجعه آموزان ميبا معلّمين راهنما بوده كه دانش ، به امتيازات

افزايشي و در بخش انضباطي  الزم به ذكر است نحوه محاسبه امتياز در بخشهاي آموزشي و پرورشيكنند . 

به همراه جداول مربوط معرفي مي  ،زير شاخه هاي مرتبط با آنو هر بخش  ، در ادامهكاهشي مي باشد . 

  گردد . 

  ) بخش آموزشي1

 هاي  مختلف آموزشيدر زمينه  آموزانارتقاي سطح علمي دانش ، ترين اهداف مدرسهيكي از مهم

با توجه به اند. بندي شدهدسته  »انگليسيزبان«و  »درس«آموزشي مدرسه در دو بخش  يهافعاليتباشد. مي

  تقسيم بندي انجام شده در اين بخش توضيحات هر قسمت به ترتيب به شرح زير مي باشد :

  

 

 

 

 

 

 

 

   

آموزشي

)امتياز   3850(  

زبان انگليسي

 )1150 (

درس

)2700 (

)امتياز 11050(نيمسال اول 

)امتياز 9950(نيمسال دوم 

انضباطي

 )2100 (

پرورشي

 )5100  /4000  (

آموزشي

 )3850 (



 5صفحه       كارنماي امتيازي
 

  

 الف) درس 

  

ها سال تحصيلي به آنآموزان در طول نيمي درسي است كه دانشهافعاليت هقسمت بيانگر مجموع اين

اثر امتيازي معدل كارنامه در اين بخش بوده ، همچنين نحوه انجام تكليف و  سيكارنامه درل معدپردازند. مي

كه دانش آموز جهت حفظ موقعيت درسي خود طي نيمسال انجام داده كه به شكل توان درسي  هاييتالش نيز

  گردد.منعكس مي مي شود در اين بخشتعريف 

  

  

 
  

  

  

  

 معدل كارنامه) 1 -الف 

  

حاصل امتيازي است كه از كارنامه تحصيلي دانش آموز در  ،ل كارنامهمعد

تنها به  ،ل كارنامهالزم به ذكر است كه معد .به دست مي آيد نيمسال تحصيلي 

توان به اين ترتيب مي د تربيتي دانش آموز ديده شده ،عنوان بخشي از فرآين

نمرات درسي كه در به اطّالع رساندن جزئيات و ريز صرفاً آموزان راهدف از ارائه كارنامه درسي به اوليا و دانش

ش در كارنما به صورت پلكاني امتياز اين بخ محاسبهضريب دانست.  ،درل كارنامه قرار دامحدوده زيرشاخه معد

  و براساس جدول زير مي باشد : 

  

  

  

كارنامه لمعد  
 )2000 (  

 >معدل ×  ضريب محاسبه <

درس

)امتياز  2700( 

توان درسي

 )300 (

انجام تكليف

 )400 (

معدل كارنامه( 

 )2000 (
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  ضريب محاسبه  محدوده معدل

  امتياز كامل  19,5 ≥معدل 

  95  19 ≥معدل  > 19,5

  90  18,5 ≥معدل  > 19

  85  18 ≥معدل  > 18,5

  80  17,5 ≥معدل  > 18

  75  17 ≥معدل  >17,5

  70 17 >معدل 

  

 تكليفانجام )  2 -الف 

  

با توجه به اينكه درست انجام دادن تكاليف، در امر يادگيري دانش آموز 

نقش بسيار مهمي دارد، به همين دليل، اين مهم توسط معلّمين مربوط و معلم 

راهنما كنترل شده و موارد نقص تكليف در طي هر نيمسال ثبت مي گردد. به 

 ،از اين بخش امتياز -200تا  ، مورد 4بيشتر از  از امتياز كل كسر شده و درموارد امتياز 100ازاي هر مورد 

  كسر خواهد شد. 

 توان درسي)  3 -الف 

  

كنند كه در تمام امتياز مربوط به اين عنوان را كسب مي دانش آموزاني كه

  باشند.  ) نداشته 15زير  ههيچ درسي ضعف ( نمر

كه  از كل كسر شده و درصورتيامتياز  100 ، هر مورد ضعف درسيبه ازاي 

   كسر خواهد شد . امتياز -200تا  ،مورد ضعف درسي اتفاق بيفتد 3 بيش از

  انجام تكليف
 )400  (  

 >  400 -100× مورد 6حداكثر   <

  توان درسي
 )300  (  

 > 300 - 100× مورد 5حداكثر   <



 7صفحه       كارنماي امتيازي
 

  

 ب ) زبان انگليسي

 

 مهمي جهت حضور و نقش آفريني در دنياي علم و  گيري زبان انگليسي به عنوان مهارتت ياداهمي

 ي زبان رسمي آموزش و پرورشهابرگزاري كالس، عالوه بر به همين دليل بركسي پوشيده نيست.  ،ژوهشپ

نيز در  كانون زبان ايراني هاكالسزمينه برگزاري  ، (توضيحات در دفترچه آئين نامه آموزشي داده شده )

تيازات اين بخش مطابق ام ، آموزان در كالس زبان كانونتوجه به نتايج دانش بامدرسه فراهم شده است . 

  :استدر نظر گرفته شده جدول زير 

  

  

  

  

 نمره زبان)  1 - ب

 

دو ترم زبان گذرانده  هدر مجموع نمر 5/1امتياز اين قسمت با اعمال ضريب 

سال اول و نيمدو ترم تابستان و پاييز براي  دست مي آيد.هشده در هرنيم سال ب

آموزاني شد. امتياز دانش منظور خواهد ،سال دومبراي نيم ،دو ترم زمستان و بهار

ي فقط در نمره ،5/1و بزرگسال اختياري ) با اعمال ضريب  نوجوانكنند ( كه در ترم تابستاني شركت نمي

  شد. ها محاسبه خواهدترم پاييز آن

 قبولي در ترم)  2 - ب

 

در سطح آموزان تنظيم شده است كه دانش آموزش زبان به گونه اي هبرنام

ترم  3 در سطح نوجوان درترم و  4توانند در يك سال تحصيلي در بزرگسال مي

قسمتي از امتياز اين بخش را  ،هاكنند. قبول شدن در هريك از اين ترمشركت

  شود.امتيازدهي در اين قسمت مشخّص مي هامتياز ، نحو 100با احتساب هر قبولي داد.  تشكيل خواهد

  زبان نمره
 )300 (  

 >ترم   2مجموع نمرة ×  5/1 <

  ترم در قبولي
 )200 (  

 > قبوليتعداد ×  100 <

زبان انگليسي

)امتياز  1150( 

اتمام دوره

 )200 (

موقعيت نسبي

)  450حداكثر ( 

قبولي در ترم

 )200 (

نمره ترم

 )300 (
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 موقعيت نسبي)  3- ب

 

كامل  هآموز بتواند دوربيني شده، براي اينكه دانشپيش همطابق برنام

انتظار مي رود با توجه به پايه تحصيلي در هر نيم  ،دبان را به پايان برسانآموزش ز

آموز بتواند در . اگر دانشاسبي مطابق جدول قرار داشته باشدت مندر موقعي ،سال

 ازاي هر ترم عقبه امتياز دريافت خواهدكرد. اما ب  200ت ترم خود را حفظ كند، سال، موقعيانتهاي هرنيم

 ،دريافت خواهد كرد . حداكثر امتياز اين قسمتامتياز + 50 ،ترم جلو بودنازاي هر ه ب امتياز و   -50 ،بودن

  :مي باشدصورت زير ه ت نسبي بجدول موقعي .مي باشد 0و حداقل   450

  
  
  
  
  
  

  

ترم قبل، بدون درنظر گرفتن امتياز قبولي در ترم، در نظر گرفته در صورت عدم تشكيل كالس، امتيازات 

  مي شود .

  

 اتمام دوره)  4- ب

 

به اتمام  1دوره  زبان خود را در دبيرستان هآموزاني كه دوربراي دانش

منظور خواهد  )صرف نظر از ديگر بخش ها(رسانده باشند، كلّ امتياز اين قسمت 

امتياز و در صورت  100 ،باشد  Highدر صورتي كه دانش آموزي در سطوح شد. 

  . مي نمايد كل امتياز را كسب ، H٣ در سطح ليبوق

  

��� ����	
 �� ����	
� ��� 

Run 3 Run 1 ���  

Race 2 Run 4 ���� 

El 2 

 
Race 3 ���� 

  موقعيت نسبي
)450  (  

 > 200 ±خر نسبي أيا ت تقدم× 50 <

  دوره اتمام
 )200 (  
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  ) بخش پرورشي2

 است كه مدرسه مواردياز  ،دانش آموزان  امور غير درسي و تربيتيو عاليق  توجه به پرورش استعدادها و

تشامل  ،پرورشيه ويژه اي به آنها دارد . بخش توجالييي است كه اين مهم را به انجام رسانده و در سه هافع

  شود.عنوان نظري ، عملي و آزاد دسته بندي مي

  

  

  

  

 

  

 هاي نظريالف) فعاليت

 

هاي دانش آموز در ارتباط  يي است كه به جنبه آموخته هاي ذهني و فراگيريهافعاليت اين بخش شامل

بخش در جدول زير ارائه  مي پردازد . عناوين و امتيازات هر، ديني و تربيتي با موضوعات مختلف فرهنگي 

  مي گردد:

  

  

  

  

 

  

  

پرورشي

)امتياز   5100/  4000( 

فعاليت هاي آزاد 

)1100 (

فعاليت هاي عملي  

 )1600  /2700 (

فعاليت هاي نظري 

 )1300   (

فعاليت هاي نظري

)امتياز  1300(  

كتابخانه

 )100 (

قرآن

 )1200 (
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  قرآن)  1- الف

 

گوهر ارزشمندي است كه سبب و  توانايي بهره مندي از قرآن با قرآن اُنس 

ي قرآني دانش آموزان طراحي و اجرا هافعاليتشده تا مدرسه برنامه مشخصي براي 

دفترچه در  )شودكه از ابتداي سال آغاز مي(مسابقات قرآن  هجزئيات برنام .نمايد

امتيازات  هحاسبم هبه اختصار به نحو ،. در اين قسمتبه آگاهي دانش آموزان مي رسد  مسابقات قرآن مدرسه

  كنيم.اين قسمت اشاره مي

  

  

  

  

  

 

انجام مي شود. در صورت تحويل ، مطابق جدول صفحه بعد در طول سال تحصيلي برنامه حفظ قرآن

 محاسبه مي شود. 0,8با ضريب  و در غير اينصورت، 1سوره ها به روش ترتيل، امتياز با ضريب 

 
 پايه

  هشتم  هفتم  ششم
هفتم 

  جديد

هشتم 

  سوره  جديد

  15  30  	  	  	  ناس

  15  30  	  	  	  فلق

  10  20  	  	  	  توحيد

  15  30  	  	  	  مسد

  15  30  	  	  	  نصر

  15  30  	  	  	  كافرون

  10  20  	  	  	  كوثر

  20  45  	  	  	  ماعون

  حفظ  / عنوان پايه و بازه زماني

  روان خواني  مفاهيم

  كتاب درسي
  داستانهاي 

  قرآني
  كالس قرآن

  400  100  100  600  ششم(نيمسال )

  300  -  300  600  هفتم و هشتم (نيمسال)

  قرآن
 )1200 (  
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  15  30  	  	  	  قريش

  15  30  	  	  	  فيل

  20  45  	  	  	  همزه

  10  20  	  	  	  عصر

  15  30  	  	  	  تكاثر

  25  55  	  	  	  قارعة

  25  55  	  	  	  عاديات

  20  45  	  	  	  زلزال

  90  	  45  45  95  بينه

  15  30  	  	  	  قدر

  75  	  	  	  40  علق

  20  45  	  	  	  تين

  15  30  	  	  	  انشراح

  25  55  	  	  25  ضحى

  	  	  	  40  40  ليل

  	  	  	  45  45  بلد

  	  	  70  75  155  فجر

  	  	  	  50  55  غاشيه

  	  	  	  	  40  أعلى

  	  	  	  35  35  طارق

  	  	  	  	  55  بروج

  	  	  	  60  60  انشقاق

  	  	  170  	  	  مطففين

  	  	  55  60  115  تكوير

  	  	  60  70  135  عبس

  45  110  	  	  	  الكرسيآيه

  35  90  	  	  40  الرسولآمن

 	    115  455  	  واقعه

 120    		210  	  	  آيه حشر 7

 240	    		230  	  	  دهر

حاقه + قلم 

مدثر+ صف 

  ملك+معارج

265	 	265	 	245	 	295 260	 	

  1200  جمع
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وم ددر پايه ششم در نيمسال اول داستان حضرت داوود(ع) و در نيمسال  برنامه مفاهيم قرآن -

 مفاهيم كتاب منتخب صرفا در پايه هاي هفتم و هشتم بوده و داستان زندگي حضرت علي(ع)

 مي باشد . (آموزش ترجمه و مفاهيم قرآن)

 به مي گردد.برنامه روان خواني براساس روان خواني در كالس قرآن انجام شده و امتياز آن، محاس -

 ساختار امتيازي مفاهيم و روان خواني قرآن در كارنما به ترتيب زير مي باشد: -

 پايه ششم :

  

  

  پايه هاي هفتم و هشتم :

  

 كتابخانه)  2- الف

 

ترويج فرهنگ كتابخواني و مطالعه از جمله موارد مهمي است كه شكل گيري آن در دوران مدرسه مي 

تواند نتايج بسيار خوبي را در ارتقاء دانش و سطح فكر دانش آموز رقم بزند . به همين منظور توجه به آن 

  �محدوده نمره
  �عنوان

20نمره= 19≥نمره>20  18≥نمره>19  17≥نمره>18  16≥نمره>17  نمره>16   

   150   200   250   300   350   400  مفاهيم 

   75   100   125   150   175   200  روان خواني كتاب درسي

  �محدوده نمره
  �عنوان

20نمره= 19≥نمره>20  18≥نمره>19  17≥نمره>18  16≥نمره>17  نمره>16   

   100   140   180   220   260   300  مفاهيم كتاب منتخب

   100   140   180   220   260   300  روان خواني كتاب منتخب
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به موارد امتيازات اين قسمت  در كارنماي امتيازي درنظر گرفته شود .سبب شده تا جايگاه خاصي براي آن 

  گيرد:زير تعلّق مي

   امتياز 10حداكثر  ،به ازاي هر مورد خالصه كتاب  -

 ب ) فعاليتهاي عملي

  

بوده هاي فيزيكي و جسماني فعاليتاز نوع بيشتر يي است كه هافعاليتي عملي شامل هافعاليت

پردازد . تقسيم بندي اين بخش به ترتيب زير ت ميه خود در اين قسمت  به فعاليبا توجه به عالق آموز ودانش

  مي باشد .

  

  

  

  

  

 اردوي تابستاني)  1- ب

  

اوقات فراغت و تعطيالت  زمان قابل توجهي از ،اردوي تابستاني هبرنام

ي متعدد و با نشاط هافعاليتوجود  آموزان را به خود اختصاص داده است. دانش

   ي عملي مي باشد .هافعاليتمستلزم توجه ويژه به اين بخش از  ،در تابستان

  ود .امتياز اين بخش در كارنماي امتيازي نيمسال اول براي دانش آموزان  پايه هفتم محاسبه نمي ش

هاي  با بخش همانند سال تحصيليو  عنوان كلي پرورشي و انضباطي  اردوي تابستان در دو يهافعاليت

  زير ارائه مي شود :

  

فعاليت هاي عملي

)امتياز   2700/  1600( 

اردوها و بازديدها

 )100 (

فوق  برنامه 

 )400 (

مسؤوليت ها

 )500 (

ورزش

 )600 (

اردوي تابستاني

 )1100 (

  تابستاني  اردوي
 )1100 اول نيمسال  (

  كتابخانه
 )100 (  

 >فعاليت متناسب با  <
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  ي پرورشي عملي:هافعاليت

العات آن در دفترچه اردوي تابستان درج شده كه اطّ، كالس  4هر دانش آموز در  هاي آموزشي :كالس

 شركت مي نمايد . ،و در خرداد ماه به ايشان ارائه شده

  شود.مي پيگيري،آموزش شنا براساس برنامه كلي مدرسه ،همانند سال تحصيلي آموزش شنا:

هاي اردو) نيز همانند روال جاري مدرسه، در اردو (با عناوين متناسب با فعاليت: اين بخش  هامسئوليت

  ها در جدول مشخص شده است.هاي اردو، در بخش مسئوليتاجرا مي شود . عناوين مسئوليت

  ي اجزاي اين بخش، همانند بخش متناظر در سال تحصيلي است.ي محاسبهنحوه

  ي انضباطي:هافعاليت

هاي انضباطي دانش آموزان در اردوگاه، مانند مدرسه پيگيري شده و از عناوين حضور در مدرسه فعاليت

  تشكيل مي شود . ،رعايت قوانين و حضور در اماكن ، ) (اردوگاه

  

 ورزش)  2- ب

  

 ت سالمت جسماني ايشانآموزان و اهميتوجه به شادابي و طراوت دانش

 ي ورزشي دانش آموزانهاتاليفعبرنامه ويژه اي براي  موجب شده تا مدرسه

. با توجه به امكانات و شرايط خوبي كه در مدرسه فراهم آمده پيش بيني نمايد

  350انضباطي  750پرورشي 

  شنا

  هامسئوليت

هاي كالس

حضور   اردويي

  موقع به

وضعيت 

  ظاهري
  وسايل

نظم 

در 

  اماكن 

نظم 

در 

 ارزيابي حضور ارزيابي حضور  كالس

50 100 300 100 200 50 50 50 50 150 

  ورزش
 )600 (  

 >مطابق تقسيمات    <
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اجرا مي شود .  ،هاي آغازين دبستان تا پايان دوره دبيرستاناز سال ،مدرسه به طور پيوستهبرنامه ورزشي 

نحوه تخصيص  در اين بخش  رسانده شده وو دانش آموزان  در دفترچه ورزش به اطّالع اوليا جزئيات اين برنامه

  .آموزان ارائه مي شودورزشي دانش يهافعاليتامتياز به 

  

  

  

  

 ورزش نمره) 1- 2- ب

  

امتياز نمره ورزش با توجه به نمره اي كه دانش آموز در كالس ورزش كسب مي نمايد، مطابق جدول 

  زير محاسبه مي گردد :

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 شنا)  2-2 – ب

  

ادامه خواهد داشت. امتياز اين قسمت  ،آموزش شنا به طور مستمر و پيوسته در طول سال تحصيلي

امتياز كسر شده و امتياز ارزيابي،  25غيبت در بخش حضور،  ازاي هر بهمطابق جدول زير محاسبه مي گردد : 

  گردد.بر اساس ارزيابي پاياني دبير شنا، محاسبه مي

امتياز                      محدوده نمره

  200  19,5 ≥نمره 

  150  18,5 ≥نمره  > 19,5

  125  17,5 ≥نمره  > 18,5

  100  17 ≥نمره  >17,5

نمره   < 17 50  

ورزش

)600(

ورزش تخصصي 

)200(

شنا

)200(

نمره ورزش

)200(
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�����  ��	���  

 ����  ��  

 !����  "#�  

  

 ورزش تخصصي)  4 - 2 – ب

  

در  هاي فوق برنامهكالسبه عنوان بخشي از  مجموعه ورزشي بامداددر  هاي تخصصيآموزش ورزش

  مي گردد:. امتياز اين قسمت مطابق جدول زير محاسبه سال تحصيلي ادامه خواهد داشتطول 

�����  ��	���  

����  ��  

 !����  "#�  

امتياز ارزيابي بر اساس ارزيابي پاياني دبير  گردد.امتياز كسر مي 25 ،غيبت در بخش حضور ازاي هر به

  گردد.در هر كالس، محاسبه مي

 دانش آموزيمسئوليت هاي )  3- ب

  

 ت پذيري و پاسخگويي در قبال وظايف پذيرفته شدهروحيه مسئولي، ي است كه براي موضوع بسيار مهم

. براي ارج هاي مختلفي برنامه ريزي شده استفعاليت ،تقويت آن در مدرسه

يي كه توان انجام آن هاتاليفع خوب و شركت همگان در هنهادن به اين روحي

ها ت و كار جمعي، معاونتهاي آموزش مديرينين ايجاد زمينهرا دارند و همچ

 ها،تمسئولياند.  اين محول كردهبه دانش آموزان، بيني و يي را پيشهامسئوليت ،هاي مختلف مدرسهو بخش

كيفيت انجام مسئوليت، تعيين كننده ميزان امتياز مسئوليت ده و كلي فردي و گروهي انجام ش به دو شكل

  است .

آموزيدانش هايتمسئولي  
 )500 (  

 >بر اساس جدول    <
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  مسئوليت هاي گروهي :

ها شامل گروه تقسيم مي شود. گروه 10نفره، هر كالس به  3هاي آموزان به گروهبا دسته بندي دانش

م از درسي و انجام آموزان در مدرسه (اعهاي روزمره دانشسرگروه و اعضاي گروه بوده و تمام فعاليت

ها انجام مي شود. همچنين مسئوليت نظارت بر انجام و حسن انجام آموزي) توسط گروههاي دانشمسئوليت

فعشود.ها، توسط مسئولين فردي كه در بخش بعد توضيح داده شده، انجام ميت گروهالي  

  مسئوليت هاي فردي :

هاي زماني مشخص تغيير هاي فردي به صورت انفرادي توسط دانش آموز انجام شده و در بازهمسئوليت

عهده دار شده و امتياز مسئوليت،  مسئوليت را از طرف مدرسه 3تا  1كند . هر دانش آموز در هر نيمسال از مي

اساس عناوين  عالي ، بسيار خوب ، خوب ،  ارزيابي كيفيت مسئوليت، بر. براساس كيفيت انجام آن محاسبه مي شود 

  ص شده است.ها، مشخّي بعد، عناوين و نوع مسئوليتمتوسط ،  ضعيف  انجام مي شود. در جدول صفحه

   توضيحات تعداد دورة تغيير نحوه انتخاب امتياز عنوان

 نفر در سال 8 8 ساليانه گيريرأي 200 آموزياي دانششور

ت
ولي
سئ
م

س
كال
ي 
ورا

 ش
ظر
ر ن
زي
ي 
رد
ي ف

ها
  

  نفر در نيمسال 1  1  سالنيم  گيريرأي  300 مدير كالس

 نفر در نيمسال 1  1 سالنيم  گيريرأي  300 مسئول اجرايي

 نفر در نيمسال 1  1 سالنيم  گيريرأي  300 مسئول درسي

  250  هميار درسي

  
  نفر در نيمسال 1  1  سالنيم  مسئول درسي

 نفر در نيمسال 1  1 سالنيم  گيريرأي  300 مسئول پرورشي

  نفر در نيمسال 2  1 سالميان نيم  مسئول اجرايي  150 حضور و غياب

  نفر در نيمسال 2  1 سالميان نيم  مسئول اجرايي  150 وسايل كالس

  نفر در نيمسال 2  1 سالميان نيم  مسئول اجرايي  200 دفتر يادداشت

  نفر در نيمسال 2  1  سالميان نيم  مسئول اجرايي  200  هانامهرضايت

  نفر در نيمسال 2  1 سالميان نيم  مسئول اجرايي  200 آوري دفاترجمع

  نفر در نيمسال 2  1  ميان نيمسال  مسئول پرورشي  150  مسئول نماز كالس
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  نفر در نيمسال 3  3 سالنيم  ايپايه  250 امور ورزشي

ت
ولي
سئ
م

ـه
ســ

در
مــ
ر 
نظ
ر 
زي
ي 
رد
ي ف

ها
  

  نفر در نيمسال 6 3 سالميان نيم ايپايه 200 مازخانهن

  نفر در نيمسال 4 4 سالنيم ايپايه 200 ريناهار خو

 نفر در نيمسال 6 6 سالنيم ايمدرسه 200 حياط

 نفر در نيمسال 13 13 سالنيم ايمدرسه 200 راهرو

  نفر در نيمسال 2 2 سالنيم ايمدرسه 150 قرآن صبحگاهي

 20 ساليانه ايمدرسه 200 سرويس
 1سرويس هر

 نفر
 نفر در نيمسال 4 2 نيمسال و ترم سطح زبان و كالس فوق برنامه 200 كانون زبان و فوق برنامه

 نفر در نيمسال 1 1 سالنيم ايمدرسه 100 كليددار

  نفر در نيمسال 6  3  سالميان نيم  ايمدرسه  200  كتابخانه

 نفر در نيمسال 4 2 سالنيم ايمدرسه 150 تاخير صبح

  -  -  سالنيم  ايمدرسه  50  اذان و دعا

 نفر در نيمسال 4 2 سالميان نيم ايمدرسه 100 پرچم

  50  ت كالسنظاف

  آموزيگروه دانش

  كل دانش آموزان  3  ساليانه

ت
ولي
سئ
م

ي
وه
گر
ي 
ها

  

  كل دانش آموزان  3  ساليانه  50  نظافت ناهارخوري

  كل دانش آموزان  3  هفتگي  50  ه كالسنظافت تخت

  كل دانش آموزان  3  نيمسال  50  ( مكبر ، سجاده )نمازخانه 

  مربيان اردو  20  مسئول غرفه نمايشگاه

  تا پايان اردو

  براساس نظر مربي

  

ت
ولي
سئ
م

ان
ست
تاب
ي 
دو
 ار
ي
ها

  

  20  قات پرورشيمساب

پرورشي  معاونت

  اردو

  براساس تعداد

  دانش آموزان پايه

  20  صبحگاه

  20  پخش تغذيه

  60  جمع آوري وسايل

  60  نظافت

  100  كالسمسئول 
  اجرايي اردومسئول 

-  

  -  100  سرويس
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 فوق برنامه)  4- ب

  

دانش  توجه به ذوقيات كه پرداختن به عاليق غير درسي و ه به اينبا توج

رسه اقدام به برنامه ريزي مد ،مورد نظر مي باشد ،آموزان در طول سال تحصيلي

عموماً شامل  ها،كالسي فوق برنامه نموده است . اين هاكالس اجرايو 

و  هاكالسالعات اين اطّ .مايشگاهي و پيشرفته درسي مي باشندي هنري ، فرهنگي ، ورزشي ، آزهافعاليت

نحوه  ،. در اين بخشهر نيمسال به اطالع مي رسدجداگانه اي در ابتداي ، در دفترچه هانحوه انتخاب آن

  بررسي مي شود. ،محاسبه امتياز اين بخش در كارنما

 ،ازاي هر غيبته حضور در كالس : با شركت مستمر و بدون تاخير و غيبت ، امتياز اين بخش اخذ و ب

غيبت (موجه يا  3آموزاني كه بيش از ي فوق برنامه، دانشهاكالسخواهد شد. بر اساس مقرّرات  امتياز كسر

آموزاني كه در بيش از يك دانشدر ترم جاري محروم خواهند ماند.  هاكالس هباشند، از ادامغيرموجه) داشته 

امتياز  25 ،هرجلسه غيبت كسب نموده و بابتامتياز  75 ،هر كالسحضور در بابت كنند، كالس شركت مي

امتياز ارزيابي،  واهند داد.آموز ارائه خارزيابي خود را از كار هر دانش ،مربيان ،در پايان هر ترم كسر مي شود .

  نام شده، محاسبه مي شود .ها در كالس هاي ثبتبراساس ميانگين ارزيابي

  

  

  

 اردوها و بازديدها)  5- ب

  

است تا دانش آموزان ضمن  ارزشمنديفرصت  ،اردوها و بازديدهاي علمي

با شرايط واقعي محيط نيز آشنا شده و  ،هاي كاري و علمي قرار گرفتن در محيط

امتياز  برنامه،. با توجه به نحوه حضور و استفاده دانش آموزان از ده خود انتخاب مناسبي انجام دهندبراي آين

  :ن قسمت به ترتيب زيرتعريف مي شوداي

  

  امتياز  عنوان

  150  حضور

  250  ارزيابي

  برنامه فوق
 )400 (  

 >ارجاع به دفترچه    <

  اردوها و بازديدها
>  100  < 
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  امتياز  عنوان

  80  ر مي شود)امتياز كس 40بازديد،  امتياز و به ازاي هر غيبت غيرموجه 80 ،ازاي هر غيبت غيرموجه از سفر ( به حضور

  20  (درصورت امكان )گزارش

  

 هاي آزادج  ) فعاليت

  

اين بخش شامل مجموعه فعاليتهايي است كه دانش آموزان براساس عاليق و توانمنديهاي خود و بعضاً 

اين  كارخاصي در مدرسه يا پشتيباني مدرسه اقدام به آن نموده و به موفقيت دست مي يابند .بدون انجام 

  وزي تقسيم بندي مي شود .يتهاي ويژه و دستاوردهاي دانش آم، فعال مدرسه اي بخش در عناوين مسابقات

  

  

  

  

  

 مدرسه اي مسابقات1- ج

  

انجام مي دهند در سه حوزه مسابقات پرورشي ، در اين بخش ه فعاليتهايي كه دانش آموزان مجموع

 300هر كدام از مسابقات حداكثر  در دانش آموز الزم به ذكر است ورزشي و علمي تقسيم بندي مي شود .

  نمايد .دريافت ي تواند مامتياز  600اين بخش حداكثر امتياز  و در 

  

  

  

  

فعاليت هاي آزاد

)امتياز 1100( 

دستاوردهاي دانش آموزي

)300 (

فعاليت هاي ويژه

)200 (

مسابقات مدرسه اي

(600)

مسابقات مدرسه اي

( امتياز 600 )

علمي

)300(

ورزشي

)300(

پرورشي

)300(
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 مسابقات پرورشي :

نيازهاي پرورشيِ جهت برآورده نمودن يا  و خاصهاي در طي سال تحصيلي با توجه به مناسبت

موجب  ،كه عالوه بر متنوع ساختن فضاي مدرسه گشتهيا مسابقات متنوعي طراحي  هافعاليتآموزان، دانش

. مسابقات فرهنگي مدرسه در دو بخش كلي  موضوعات فرهنگي و اعتقادي  مي شود آشنايي دانش آموزان با

  انجام مي شود :

مانند  ؛شودانجام مي ،اي آن در مدرسه و توسط مسئولين مربوط، كه مرحله مدرسه  مسابقات منطقه

. نفرات برتر اين ز، نهج البالغه و صحيفه سجاديه و... قرائت و حفظ و مفاهيم قرآن، اذان، احكام و انشاي نما

  مي گردند .، معرفي  مسابقات براي شركت در مسابقات منطقه

،  دهه فجر، ريزنگ غدمانند  ؛هاي تقويمي انجام مي شود وجه به مناسبت، كه با ت مسابقات مناسبتي

  . و ...) ليه السالم(عيامام عل ليفضاي ، كتاب خوان،  سرخ شهادت اتيآ

 : مسابقات ورزشي

شود كه آموز ، مسابقات ورزشي در مدرسه برگزار ميهاي مختلف مثل روز دانشدر هر ترم به مناسبت

  گيرد.اين مسابقات، امتيازاتي تعلّق ميبه شركت كنندگان در 

 : مسابقات علمي

با توجه به شرايط مدرسه ، دانش آموزان مي توانند در رشته هايي مانند علوم آزمايشگاهي و رباتيك 

  شركت نمايند . 

  مي باشد .زير مطابق جدول در هر يك از مسابقات پرورشي ،  ورزشي و علمي نحوه محاسبه امتياز
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 هاي ويژهفعاليت)  2- ج

  

 وهنري  ،مختلف فرهنگييي در حوزه هاي هافعاليتاين بخش شامل 

هاي شخصي و دست ساخته هاي مدرسه ،نمايشگاهحضور در  نظير آموزشي

ي حسيني، طرح مدرسه در دست ، حفظ شعر ، مشاركت درخيمههاي علميپروژه

و ... مي باشد. ويژگي اصلي اين ، همكاري با بخش هاي مختلف مدرسه ها آموزان، برگزاري ويژه برنامهدانش

ص آموزان بر اساس عاليق و يا توان و تخصي رقابتي نداشته و دانشاين است كه جنبه هافعاليتدسته از 

  . شده و با مدرسه همكاري مي كننددر آن به كار گرفته  ،خود

ينه مناسبي براي بروز خالقيت هاي زمشده، زيرا همچنين انتشار نشريه مدرسه نيز در اين بخش تعريف 

  در مدرسه است.  هايشان خواستهنظرات و  بيانگر آموزان و دانش

  اختصاص امتياز در اين بخش به ترتيب زير مي باشد : 

  امتياز  عنوان

  امتياز) 100امتياز (تا سقف  20  هر فعاليت

  امتياز) 100امتياز (تا سقف  20  هر مورد كار در نشريه

  

  

 آموزيدستاوردهاي دانش)  2- ج

  

براساس كوششها و استعدادهاي فردي دانش آموز و  كه ي استهايتاليفع ،آموزيدستاوردهاي دانش

تهايي در مسابقات قيبعضاً فارغ از برنامه هاي مدرسه و توسط دانش آموز دنبال شده و منجر به كسب موفّ

  امتيازات اين بخش مشخص مي شود : ،مطابق با جدول زير خارج از مدرسه مي شود .

  

  

  هاي ويژهفعاليت
 >  200امتياز   <

  آموزيدانش دستاوردهاي
 )300 (  

 >  ارزيابي با متناسب  <
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  امتياز  عنوان  سطح

  300  كسب رتبه و عنوان در مسابقات كشوري  1

  200  شناي مدرسهادوار ركورد شكن /  كسب رتبه و عنوان در مسابقات استان  2

  150  ( ورزشي ، پرورشي و ... ) كسب رتبه و عنوان در مسابقات منطقه  3

  100  ركورددار سال شناي مدرسه  4

  

و امتياز رتبه سوم با ضريب  8/0، امتياز رتبه دوم، با ضريب  1هر رديف، امتياز رتبه اول، با ضريب در 

  محاسبه مي شود . 6/0

فقط امتيازات  ،وارد مرحله مسابقات استان مي شوند ،است كساني كه از مرحله مسابقات منطقه ذكرقابل 

ه و به كسب رتبه وارد مرحله كشوري مسابقات شدمرحله استان را دريافت مي نمايند . همچنين كساني كه 

، به عمل تقدير شايسته اي نيز از ايشان در مدرسه، عالوه بر دريافت امتياز كل اين بخشاي موفق مي شوند، 

  . مي آيد

  ) بخش انضباطي3

به اهميت بسياري در زندگي و رفتار انسان دارد   ،برقراري نظم و انضباط و وجود آرامش در محيط كار

 ،همين دليل توجه به حفظ آرامش و رعايت مقررات و قواعد مدرسه اهميت ويژه اي مي يابد . در اين خصوص

در  قانونمندي رفتارنمودن در نهادينه  به عنوان يك واحد اجتماعي كوچك نقش مهمي  مدرسه مي تواند

زمينه اتالف وقت و آشفتگي  ،ريقعادت پسنديده نموده تا از اين ط اشته و آن را تبديل به يكدانش آموزان د

  از ميان برداشته شود. امور

  

  

   

انضباطي

 )2100 (

رعايت قوانين

 )900 (

حضور در مدرسه

 )1200 (
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آنچه كه در  است. در آيين نامه انضباطي به تفصيل بيان شده ،شيوه مدرسه درخصوص بخش انضباطي

. اين بخش از دو در كارنماي امتيازي مي باشد نحوه اختصاص امتياز اين بخش ،اين قسمت مورد توجه است

قابل ذكر است امتيازات اين بخش در ابتدا به همه .  مي شود "رعايت قوانين"و  "حضور در مدرسه"قسمت 

  دانش آموزان تعلق گرفته و درصورت مشاهده موارد انضباطي، با توجه به نوع مورد، از امتياز، كسر مي شود .

  

 حضور در مدرسهالف ) 

  

يشان در مدرسه حضور اي انضباطي دانش آموزان است كه با نحوه هاعاليتفبخشي از  ،حضور در مدرسه

      .مي شود  جدول مشاهده ، در امتيازدهي به اين قسمت هو اماكن مختلف سر و كار دارد . نحو

  

  

  

  

  

 حضور به موقع)  1 -الف 

  

انتظار مي  هاتاليفعبا توجه به اهميت وقت شناسي و توجه به نظم زماني 

صورت امتياز كامل اين  اين . دردانش آموز بدون تاخير در مدرسه حضور يابد رود

تاخير ازاي هر مورد هب ،صورت انجام تاخير بخش به وي تعلق خواهد گرفت . در

 -200تا  تعدد تأخير غير موجه، حداكثردر صورت  شود.يمامتياز از اين قسمت كسر  100غير موجه(صبح)، 

  خواهد شد. كسر از وي امتياز

  

  حضور به موقع 
 )400 (  

 >  400 - 100× )  موارد تأخير(   <

حضور در مدرسه

 )1200  (

نظم دركالس

 )400 (

نظم در اماكن

 )400 (

حضور به موقع  

 )400 (
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 نظم در اماكن)  2 -الف 

  

هاي مختلف مدرسه توسط در صورت تخلّف و عدم رعايت مقرّرات در بخش

حداكثر موارد،  عددشود. در صورت تميامتياز از وي كسر  100هر بار  ،آموزدانش

  خواهد شد .وي، كسر امتياز از  -200تا 

  

 نظم در كالس)  3 -الف 

  

ت محترم دانستن فضاي كالس درس و تنظيم رفتار فردي در اين مكان اهمي

دو  صورت گرفته و موارد انضباطي تحتاين بخش  توجه ويژه اي درسبب شده تا 

كه كسر مي شود  عريفت »بي نظمي در كالس«و  »اخالل در كالس«زير شاخه 

امتياز، از دانش آموز خاطي كسر  -200تا  ،. درصورت تكرارشود، مطابق جدول زير انجام ميامتياز هر قسمت

  خواهد شد.

  سر امتيازميزان ك  مصاديق  نوع بي نظمي

  200  اخراج از كالس ، محروميت از كالس ، غيبت غير موجه  اخالل در كالس

  100  تاخير ورود به كالس ، بي نظمي داخل كالس  بي نظمي در كالس

  

 رعايت قوانينب ) 

  

 ازكه  قوانيني است وضعنيازمند  ،عنوان يك محيط فرهنگي براي رسيدن به اهداف خود به مدرسه

توان در مواردي مي راعد اجرا كنند. اين قوارا  هامفهومِ اين قوانين ، آن شناخت رود باآموزان انتظار ميدانش

در نمودار زير،  ،تقسيم امتياز بين اين موارد چگونگي. كردت ظاهري ارزيابيوضعي و ورود همچون عدم تأخير

  است:داده شده نمايش

  نظم در كالس
 )400 (  

 >  400 - موارد طبق جدول  <

  نظم در اماكن
 )400 (  

 >  400 - 100× )  تعداد موارد(   <
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 ت ظاهريوضعي)  1 -ب 

  

ت ظاهري فرد با شئونات دانش آموزي و آراستگي و متناسب بودن وضعي

ضروري مي باشد . موارد كسر  ،از موارد مهمي است كه توجه به آن ،مدرسه

  امتياز،كسر خواهد شد. -200گشته و تا مطابق جدول زير محاسبه  ،امتياز

  

  كسر امتياز  مصاديق  عنوان

  150  سادگي در مو، سادگي در پوشش، عدم افراط در هماهنگي البسه و نظم و پاكيزگي در پوشش  آراستگي ظاهري

  100  امها، توجه به نظافت فردي و استحمكوتاه كردن و مرتّب بودن موي سر، كوتاه بودن ناخن  بهداشت فردي

  

 وسايل)  2 -ب 

  

انتظار مي رود دانش آموز در حفظ و مراقبت از وسايل شخصي و عمومي 

. با ي الزم را در اين خصوص انجام دهدها در مدرسه كوشا بوده و مراقبت

  امتيازات اين بخش محاسبه مي گردد : ،مطابق جدول زير ،توجه به موضوع

  

  وضعيت ظاهري
  ) 300-مورد )  5(حداكثر  ×كسر امتياز( 

 >متناسب با تقسيمات    <

  وسايل
 )200 (  

 >  200 - موارد طبق جدول  <

رعايت قوانين

)امتياز   900( 

نمره انضباط

 )400 (

وسايل

 )200 (

وضعيت ظاهري

 )300 (
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  كسر امتياز   مصاديق  نظمينوع بي 

  مراقبت از وسايل شخصي
گم شدن وسايل ، نداشتن مشخصات ، همراه نداشتن وسيله 

  وسايل ينظمبي مورد نياز ، استفاده از وسايل ديگران ، 
50  

  موارد خاص
، آسيب به وسايل عمومي ،  غيرمجاز همراه داشتن وسيله

  نگهداري نامناسب فايل دانش آموزي
100  

  

  . امتياز، كسر خواهد شد -200تا  ،تكرار موارد درصورت

 نمره انضباط)  2 -ب 

  

كسر نمره انضباط ،  25/0ر اساس نمره انضباط كارنامه محاسبه شده و به ازاي هر ب ،امتياز نمره انضباط

  امتياز  از حداكثر نمره، كسر مي شود . 50

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  كارنما در يك نگاه

  امتياز  نمره

  

  امتياز  نمره

20  400  18,75  150  

19,75  350  18,5  100  

19,5 300  18,25  50  

19,25  250  18  0  

19 200  -  -  
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ت
مسابقا

(600)

اتمام دوره

(200)

توان درسي

(300)

ت نسبي
موقعي

(450)

آموزشي   (3850)

س
در

ف
انجام تكلي

قبولي در ترم

(200)

(2000)
(300)

(4000)

زبان انگليسي

(2700)
(1150)

معدل كارنامه
نمره ترم

نمره انضباط

(400)

انضباطي   (2100)

ت قوانين
رعاي

(900)

وسايل

(200)

ت ظاهري
وضعي

(300)

حضور در مدرسه

(1200)

س
نظم در كال

(400)

نظم در اماكن

(400)

حضور به موقع

فوق برنامه

(400)

اردوها و بازديد

(100)

(600)

مسئوليتها

(500)
(400)

فعاليتهاي عملي

(1600/2700)

اردوي تابستاني

(1100)

ش
ورز

نيمسال دوم (9950)

نيمسال اول ( 11050)

پرورشي   (4000/5100)

فعاليتهاي آزاد

(1100)
(1300)

فعاليتهاي نظري

قرآن

(1200)

كتابخانه

(100)

فعاليتهاي ويژه

(200)

ش آموزي 
دستاوردهاي دان

(300)


