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 99صفحه      دفترچه راهنماي كارنماي امتيازي
 مهمقدّ

آموز و مدرسه به جانبه دانشتربيت، فرآيندي چند بعدي است كه از طريق كار مستمر و همه

رود برنامه جامعي را در اين خصوص طراحي و اجرا رسد. بنابراين از مدرسه انتظار مينتيجه مي

يت آموز در مدرسه، رعاهاي مختلف دانشنموده كه در آن توازن و تناسب مطلوبي ميان فعّاليّت

آموز با توجّه به شرايط و امكانات مدرسه توجّه شده هاي دانشگشته و به همه ابعاد رشد و فعّاليّت

آموز در مدرسه در قالب يك گزارش كلّي تحت عنوان هاي دانشنمايش اطاّلعات همه فعّاليّت باشد.

 شود.كارنماي امتيازي انجام مي

 

 ساختار كلّي كارنما -۱

ي و آموزشي، پرورش يآموز در سه حوزهدانش هايتاليّايانگر مجموعه فعّكارنماي امتيازي نم

از اين بخش  باشد. با كنار هم قرار گرفتن اين سه بخش، عالوه بر اينكه اهمّيّت هر كدامانضباطي مي

گردد. هر بخش، آموز نيز فراهم ميشود، امكان بررسي بهتر عملكرد دانشها در مدرسه مشخّص مي

گردد. ارائه كارنما در صي داشته كه در دو نيمسال اوّل و دوم، امتيازات مربوط، محاسبه ميامتياز خا

آموز را مشخّص سال، امتيازات ساليانه دانشو نيمسال انجام شده و مجموع امتيازات دانتهاي هر نيم

به كسب  توجّه سال، باآموز در برنامه تشويقي پايان نيمنمايد. الزم به ذكر است كه حضور دانشمي

 شود.آموزان پايه مربوط، انجام ميسال در ميان ساير دانشامتيازات الزم همان نيم

بخش عمده  سهي در كلّ توان به طورآموزان را ميدانش هايفعّاليّتهاي مدرسه و برنامهمجموعه 

 بخش انضباطي -3و  بخش پرورشي -2، بخش آموزشي -1 بندي كرد:دسته

 سال دومنيم
(9950) 

 سال اوّلنيم
(11050) 

 ساليانه
(2۱۰۰۰) 
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گذاري كه ارزش دارد، آموزانت دانشقيّها در موفّهر كدام از اين بخشي كه تيّه به اهمّتوجّ با

 مطابق نمودار زير است:براي هر بخش در نظر گرفته شده 

ها، امكانات و شرايط اجرايي سياست دهندهتواند نشانهاي فوق مينسبت سهميه هر كدام از بخش

هاي مطرح كه در قالب واحدهاي با تناسب وجود هر يك از نظام مدرسه و صالحديدي كه در رابطه

 باشد.امتيازي تعريف شده است 

جانبه اي همههاي موجود، توشهشاءاهلل با توجّه و تناسب و سعي در تقويت كافي هر كدام از زمينهان

 ها و تجربيات جهت آماده شدن براي ورود به اجتماع كسب كنيم.از توانمندي

 ه اجرانحو -2

سط مسؤولين هر قسمت به صورت تدريجي تكميل سال توامتيازهاي كارنما در واقع در طول نيم

هاي مختلفي كه در كارنما براي درج امتيازها در نظر گرفته شده است، شود. با توجّه به بخشمي

راهنماي  ماي به مسؤول هر بخش و يا معلّتوانند براي تحقيق در هر مورد و مسئلهآموزان ميدانش

 پايه خود مراجعه نمايند.

 گردد.هاي مرتبط با آن معرفي ميدر ادامه هر بخش و زيرشاخه

 انضباطي
(2۱۰۰) 

 آموزشي
(385۰) 

 (۱۱۰5۰سال اوّل )نيم
 (۹۹5۰سال دوم )نيم

 يپرورش
(5۱۰۰/4۰۰۰) 
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 بخش آموزشي -3

ترين اهداف مدرسه ارتقاي سطح از اصلي

هاي مختلف آموزان در زمينهعلمي دانش

هاي آموزشي فعّاليّتباشد. آموزشي مي

 زبان»و  «درس» مدرسه در دو بخش

 د.انشدهبندي دسته «انگليسي

اين بخش  امتياز 2700شود، گونه كه تقسيم امتيازهاي اين بخش در نمودار باال مشاهده ميهمان

كه توضيحات هر بخش به  امتياز ديگر آن به شاخه زبان اختصاص يافته 1150به شاخه درس و 

 است. شرح زير

 درس -الف -3

ت كه تهاي درسي اساليّاين قسمت بيانگر مجموعه فعّ

 لپردازند. معدّسال تحصيلي به آنها ميآموزان در طول نيمدانش

كارنامه درسي اثر امتيازي معدل كارنامه در اين بخش بوده، 

همچنين نحوه انجام تكليف و نيز تالشهايي كه دانش آموز جهت 

سال انجام داده كه به شكل توان حفظ موقعيت درسي خود طي نيم

 .گرددن بخش منعكس ميود در ايشتعريف ميدرسي 

 زبان انگليسي
(1150) 

 درس
(2700) 

 آموزشي
(385۰) 

 معدّل كارنامه
(2000) 

 توان درسي
(300) 

 درس
(27۰۰) 

 انجام تكليف
(۴00) 
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كارنامه، حاصل امتيازي است كه از كارنامه تحصيلي ل معدّ

آيد . الزم به ذكر است سال تحصيلي به دست ميآموز در نيمدانش

آموز كارنامه ، تنها به عنوان بخشي از فرآيند تربيتي دانش لكه معدّ

ان هدف از ارائه كارنامه درسي به توديده شده، به اين ترتيب مي

آموزان را صرفاً به اطاّلع رساندن جزئيات و ريزنمرات درسي كه در محدوده زيرشاخه اوليا و دانش

دانست. ضريب محاسبه امتياز اين بخش در كارنما به صورت پلكاني و  داردكارنامه قرار ل معدّ

 :براساس جدول زير مي باشد

 

محدوده 

 معدل
 معدل>۱7 ۱7≥معدل>5/۱7 ۱7.5≥معدل>۱8 ۱8≥معدل>5/۱8 ۱8.5≥معدل>۱۹ ۱۹≥معدل>5/۱۹ 5/۱۹≥معدل

ضريب 

 محاسبه

امتياز 

 كامل
95 90 ۸5 ۸0 75 70 

بيني شده براي تمرين و تكاليف منزل با اهداف آموزشي پيش

در امر يادگيري بوده و كننده تثبيت مطالب درسي بسيار كمك

به همين دليل، اين باشد. مي آموز نقش بسيار مهمي دارددانش 

مهم توسط معلّمين مربوط و معلم راهنما كنترل شده و موارد نقص تكليف در طي هر نيمسال ثبت 

به ازاي هر  امتياز اين بخش را مشخّص خواهد كرد. ،آموزانانجام تكاليف دانش نحوهمي گردد. 

امتياز از اين بخش  - 200مورد تا ،  ۴شده و درموارد بيشتر از  امتياز از امتياز كل كسر 100مورد 

 .كسر خواهد شد

 معدّل كارنامه
(2۰۰۰) 

 <ل* معدّ ضريب محاسبه>

 تكليفانجام 
(4۰۰) 

 <4۰۰-نقص *تعداد۱۰۰>
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وجّه به طيف و حداقل استعدادها از تمامي 

سال نيم هاي پايانرود در نتايج آزمونآموزان انتظار ميدانش

هاي هفتم و هشتم و در پايه 1۶در پايه ششم نمره كمتر از 

عدم تالش كافي در اين راستا  دهندهتواند نشاننداشته باشند كه وجود آن مي 15ه كمتر از نمر

باشد.

امتياز كسر خواهد شد. در صورت افزايش  100لذا در صورت وجود نمره قرمز به ازاي هر مورد 

 گردد.امتياز منفي محاسبه مي 200تعداد موارد اين بخش تا 

 توان درسي
(3۰۰) 

 <3۰۰-نمره قرمز *تعداد۱۰۰>
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 زبان انگليسي -ب -3

يادگيري زبان انگليسي به عنوان مهارت مهمي جهت اهمّيّت 

آفريني در دنياي علم و پژوهش، بركسي پوشيده حضور و نقش

نيست. به همين دليل، عالوه بر برگزاري كالسهاي زبان رسمي 

نامه در آئينمربوط به آن توضيحات )كه آموزش و پرورش 

كانون زبان ، زمينه برگزاري كالسهاي است( آموزشي داده شده

آموزان ه به نتايج دانشايران نيز در مدرسه فراهم شده است. با توجّ

در  مقابلامتيازات اين بخش مطابق جدول  ،در كالس زبان كانون

  .نظر گرفته شده است

مجموع  در 5/1 ضريباعمال با  برابر اين قسمت متيازا

ترم  دوباشد. مي سالنيم هرترم گذرانده شده در  2نمره 

ل و دو ترم زمستان و بهار براي سال اوّو پاييز براي نيم تابستان

 .خواهد شدسال دوم منظور نيم

نوجوان و بزرگسال اختياري( با اعمال كنند )در ترم تابستاني شركت نميآموزاني كه دانش امتياز

 ها محاسبه خواهد شد.ي ترم پاييز آن، فقط در نمره5/1ضريب 

اي تنظيم شده است كه گونههآموزش زبان برنامه

 شركتترم  ۴در توانند مييك سال تحصيلي آموزان در دانش

 كنند.

 نمره زبان
(300) 

 اتمام دوره
(200) 

 انگليسيزبان 
(۱۱5۰) 

 موقعيت نسبي ترم
(۴50) 

 قبولي در ترم
(200) 

 نمره زبان
(3۰۰) 

 <ترم 2ميانگين نمرات  * 3>

 قبولي در ترم
(2۰۰) 

 <ترم( 2تعداد قبولي ) * ۱۰۰>



 105صفحه      دفترچه راهنماي كارنماي امتيازي
حتساب اها، قسمتي از امتياز اين بخش را تشكيل خواهد داد. با قبول شدن در هريك از اين ترم

شود.امتياز، نحوه امتيازدهي در اين قسمت مشخّص مي 100هر قبولي 

آموز بتواند بيني شده، براي اينكه دانشبرنامه پيش طبق

رود با دوره كامل آموزش زبان را به پايان برساند، انتظار مي

سال، در موقعيّت مناسبي توجّه به پايه تحصيلي در هر نيم

 ابق جدول قرار داشته باشد.مط

امتياز دريافت  200سال، موقعيّت ترم خود را حفظ كند، آموز بتواند در انتهاي هرنيماگر دانش

+ امتياز 50امتياز و به ازاي هر ترم جلو بودن،  -50بودن،  خواهدكرد. امّا به ازاي هر ترم عقب

 باشد.ل صفر ميو حداق ۴50دريافت خواهد كرد. حداكثر امتياز اين قسمت، 

 باشد:ها به صورت زير مينصاب حد جدول

 سال دومنيم سال اوّلنيم پايه

 El1 El2 ششم

 El3 Pre1 هفتم

 Pre2 Pre3 هشتم

 را در دبيرستان دوره اوّل دوره زبان خود كهآموزاني دانش ايبر

ظر از ديگر اين قسمت صرف نامتياز كلّ  ،دنبه اتمام رسانده باش

 ها منظور خواهد شد.بخش

امتياز و در صورت قبولي در سطح  100باشد،  Highآموزي در سطوح در صورتي كه دانش

High3، نمايد.كل امتياز را كسب مي 

 

 موقعيت نسبي ترم
(45۰) 

 <2۰۰ضريب موقعيت * 5۰>

 اتمام دوره
(2۰۰) 

 <= اتمام سقف اختصاص>
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 بخش پرورشي -4

آموزان، از مواردي است كه ه به عاليق و امور غير درسي و تربيتي دانشپرورش استعدادها و توجّ

هايي است كه اين مهم را به انجام ها دارد. بخش پرورشي، شامل فعّاليّتاي به آنوجّه ويژهمدرسه ت

شود.بندي ميرسانده و در سه عنوان نظري، عملي و آزاد دسته

 

 هاي عمليفعّاليّت -الف -4

آموزان وارد اجتماع خواهند شد و مسؤوليت در نهايت دانش

هند گرفت. براي انجام هرچه بهتر آن قسمتي از آن را بر عهده خوا

هايي مانند انجام يك كار اكنون در كسب تواناييالزم است از هم

هاي گروهي و هدايت ديگران به فردي مشخّص، انجام فعّاليّت

 هاي ارتباطي مناسب آمادگي الزم را پيدا كنند. همراه شيوه

ز نوع هايي است كه بيشتر اهاي عملي شامل فعّاليّتفعّاليّت

آموز با توجّه به عالقه دانش بوده وهاي فيزيكي و جسماني تاليّفعّ

بندي اين بخش به . تقسيمپردازدت مياليّخود در اين قسمت به فعّ

 .باشدمي مقابلترتيب 

 هاي آزادفعّاليّت
(1100) 

 هاي عمليفعّاليّت
(1۶00/2700) 

 پرورشي
(4۱۰۰/5۱۰۰) 

 هاي نظريفعّاليّت
(1300) 

 هامسؤوليت
(500) 

 هاي عمليفعّاليّت
(۱۶۰۰/27۰۰) 

 اردوها و بازديدها
(100) 

 ورزش
(۶00) 

 اردوي تابستاني
 (1100سال اوّل )نيم

 فوق برنامه
(۴00) 
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پذيري و پاسخگويي در قبال وظايف پذيرفته تؤوليمس روحيه

است كه براي تقويت آن در مدرسه،  شده، موضوع بسيار مهمّي

 .ريزي شده استهاي مختلفي برنامهتاليّفعّ

هايي كه توان انجام آن را دارند براي ارج نهادن به اين روحيه خوب و شركت همگان در فعّاليّت

هاي مختلف مدرسه، ها و بخشهاي آموزش مديريت و كار جمعي، معاونتو همچنين ايجاد زمينه

 .اندآموزان، محوّل كردهبيني و به دانشرا پيش هاييمسؤوليت

هاي فردي نحوه عملكرد شوند. در مسؤوليتها به دو نوع فردي و گروهي تقسيم ميمسؤوليت :۱تبصره 

شود ولي در آموز ارزيابي شده و بر اساس آن امتيازدهي انجام ميپذيري فردي دانشو مسؤوليت

روه امتياز يكساني تعلق شود و به هر يك از اعضاي گارزيابي ميهاي گروهي تالش جمعي گروه مسؤوليت

 گيرد.مي

  

 هامسؤوليت
(5۰۰) 

 <ارجاع به جدول مربوطه>
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ص هاي زماني مشخّآموز انجام شده و در بازههاي فردي به صورت انفرادي توسط دانشتؤوليمس

شده و دار ت را از طرف مدرسه عهدهؤوليمس 3تا  1سال از آموز در هر نيمكند. هر دانشتغيير مي

اس اس ت، برؤوليشود. ارزيابي كيفيت مساساس كيفيت انجام آن محاسبه مي ت، برؤوليامتياز مس

ها، يتولؤ، عناوين و نوع مسشود. در جدول، ضعيف انجام ميمتوسط ، خوب،، بسيار خوبعناوين عالي

 مشخّص شده است.

 دورة تغيير نحوه انتخاب امتياز عنوان
تعدا

 د
  توضيحات

 نفر در سال 8 8 ساليانه گيريرأي 200 آموزيششوراي دان

ت
ولي

سؤ
م

س
كال

ي 
ورا

 ش
ظر

ر ن
زي

ي 
رد

ي ف
ها

 

 سالنفر در نيم 1 1 سالنيم گيريرأي 300 مدير كالس

 سالنفر در نيم 1 1 سالنيم گيريرأي 300 ول اجراييؤمس

 سالنفر در نيم 1 1 سالنيم گيريرأي 300 ول درسيؤمس

 250 هميار درسي

 
 سالنفر در نيم 1 1 سالنيم ول درسيؤمس

 سالنفر در نيم 1 1 سالنيم گيريرأي 300 ول پرورشيمسؤ

 سالنفر در نيم 2 1 سالميان نيم ول اجراييؤمس 150 حضور و غياب

 سالنفر در نيم 2 1 سالميان نيم ول اجراييؤمس 150 وسايل كالس

 سالنفر در نيم 2 1 سالنيمميان  ول اجراييؤمس 200 دفتر يادداشت

 سالنفر در نيم 2 1 سالميان نيم ول اجراييؤمس 200 هانامهرضايت

 سالنفر در نيم 2 1 سالميان نيم ول اجراييؤمس 200 آوري دفاترجمع

 سالنفر در نيم 2 1 سالميان نيم ول پرورشيؤمس 150 نماز كالسول ؤمس
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  توضيحات تعداد دورة تغيير نحوه انتخاب امتياز عنوان

 سالنفر در نيم 3 3 سالنيم ايپايه 250 امور ورزشي

سؤ
م

ت
ولي

رس
مد

ر 
نظ

ر 
زي

ي 
رد

ي ف
ها

 ه

 سالنفر در نيم 6 3 سالميان نيم ايپايه 200 نمازخانه

 سالنفر در نيم 4 4 سالنيم ايپايه 200 ناهارخوري

 سالنفر در نيم 6 6 سالنيم ايمدرسه 200 حياط

 سالنفر در نيم 13 13 سالنيم ايمدرسه 200 راهرو

 سالنفر در نيم 2 2 سالنيم ايمدرسه 150 قرآن صبحگاهي

 نفر 1سرويس هر  20 ساليانه ايمدرسه 200 سرويس

 سالنفر در نيم 4 2 سال و ترمنيم زبان و فوق برنامه 200 كانون زبان و فوق برنامه

 سالنفر در نيم 1 1 سالنيم ايمدرسه 100 كليددار

 سالنفر در نيم 6 3 سالميان نيم ايمدرسه 200 كتابخانه

 سالنفر در نيم 4 2 سالنيم ايمدرسه 150 خير صبحتأ

 - - سالنيم ايمدرسه 50 اذان و دعا

 سالنفر در نيم 4 2 سالميان نيم ايمدرسه 100 پرچم

 50 نظافت كالس

 وزيآمگروه دانش

 آموزانكل دانش 3 ساليانه

سؤ
م

ت
ولي

هي
رو

 گ
ي

ها
 

 آموزانكل دانش 3 ساليانه 50 نظافت ناهارخوري

 آموزانكل دانش 3 هفتگي 50 نظافت تخته كالس

 آموزانكل دانش 3 سالنيم 50 )مكبر، سجاده(نمازخانه 

 يان اردومربّ 20 ول غرفه نمايشگاهؤمس

 تا پايان اردو

 يمربّاساس نظر  بر

ؤمس
ت

ولي
ان

ست
تاب

ي 
دو

 ار
ي

ها
 

 20 مسابقات پرورشي

 پرورشي اردو معاونت
 اساس تعداد بر

 آموزان پايهدانش

 20 صبحگاه

 20 پخش تغذيه

 60 آوري وسايلجمع

 60 نظافت

 100 ول كالسمسؤ
 اجرايي اردوول ؤمس

- 

 - 100 سرويس
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ها شود. گروهگروه تقسيم مي 10نفره، هر كالس به  3هاي آموزان به گروهبندي دانشبا دسته

از درسي  آموزان در مدرسه )اعمهاي روزمره دانششامل سرگروه و اعضاي گروه بوده و تمام فعّاليّت

ام نجت نظارت بر اؤوليشود. همچنين مسها انجام ميآموزي( توسط گروههاي دانشتؤوليو انجام مس

م ، انجاجدول صفحه قبل مشخص شدهولين فردي كه در ؤها، توسط مسو حسن انجام فعّاليّت گروه

 شود.مي
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يّت سالمت آموزان و اهمّه به شادابي و طراوت دانشوجّت

اي براي جسماني ايشان موجب شده تا مدرسه برنامه ويژه

 .نمايدبيني آموزان پيشهاي ورزشي دانشفعّاليّت

ه به امكانات و شرايط خوبي كه در مدرسه فراهم آمده برنامه ورزشي مدرسه به طور با توجّ

شود. جزئيات اين برنامه در هاي آغازين دبستان تا پايان دوره دبيرستان، اجرا ميپيوسته، از سال

امتياز به  آموزان رسانده شده و در اين بخش نحوه تخصيصدفترچه ورزش به اطاّلع اوليا و دانش

 شود.آموزان ارائه ميهاي ورزشي دانشفعّاليّت

 امتياز بخش

 200 نمره ورزش

 200 شنا )حضور و فعّاليّت(

 200 ورزش تخصصي

نمايد طبق جدول زير آموز در كالس كسب مياي كه دانشامتياز نمره ورزش با توجّه به نمره

 گردد:محاسبه مي

 x  5/19 5/19< x 5/1۸ 5/1۸< x 5/17 5/17< x 17 17 < x (xنمره ورزش)

 50 100 125 150 200 امتياز

آموزان داده پايه به تمامي دانش صورتبه امتياز(  75حضور در جلسات آموزشي شنا ) امتياز

امتياز(  125گردد. امتياز ارزيابي )امتياز كسر مي 25غيبت در بخش حضور  ازاي هر به و شودمي

 يابد.هم با توجّه به ارزيابي مربّي شنا اختصاص مي

 

 ورزش
(۶۰۰) 

 <نحوه فعّاليّت>
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هاي فوق برنامه هاي تخصصي در مجموعه ورزشي بامداد به عنوان بخشي از كالسآموزش ورزش

 گردد:ن قسمت مطابق جدول زير محاسبه ميحصيلي ادامه خواهد داشت. امتياز ايدر طول سال ت

 امتياز عنوان

 75 حضور

 125 ارزيابي

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

 گردد.دبير در هر كالس، محاسبه مي

ردوها و بازديدهاي علمي، فرصت ارزشمندي است تا ا

هاي كاري و علمي، با شرايط آموزان ضمن قرار گرفتن در محيطدانش

واقعي محيط نيز آشنا شده و براي آينده خود انتخاب مناسبي انجام 

آموزان از برنامه، امتياز ه به نحوه حضور و استفاده دانشدهند. با توجّ

 شود:تعريف مي ب زيراين قسمت به ترتي

 امتياز عنوان

 ۸0 شود(از كسر ميامتي ۴0امتياز و به ازاي هر غيبت غيرموجّه بازديد،  ۸0)به ازاي هر غيبت غيرموجّه از سفر، حضور 

 20 )در صورت امكان(گزارش 

 اردوها و بازديدها
(۱۰۰) 

 <ارائه گزارش و حضور>
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هايي براي عالوه بر آموزش رسمي و تكميلي مدرسه، كالس

هاي علمي، ذوقي، هنري، ن عالقمند و مستعد در حوزهآموزادانش

 گردد.مهارتي و اعتقادي برگزار مي

در پايان هر ترم  .است امتياز براي آن در نظر گرفته شده ۴00با توجّه به اهمّيّت اين بخش 

نگين اساس ميا بر امتياز ارزيابي،آموز ارائه خواهند داد و ر هر دانشمربّيان، ارزيابي خود را از كا

اين قسمت طبق جدول زير امتيازدهي  شود.نام شده، محاسبه ميهاي ثبتها در كالسارزيابي

 شود.مي

 امتياز بخش

 150 حضور در كالس

 250 ارزيابي دبير

هي از اوقات فراغت و اردوي تابستاني، زمان قابل توجّنامه  بر

خود اختصاص داده است. وجود آموزان را به تعطيالت دانش

هاي متعدّد و با نشاط در تابستان، مستلزم توجّه ويژه به اين فعّاليّت

سال اوّل براي امتياز اين بخش در كارنماي امتيازي نيم. باشدهاي عملي ميبخش از فعّاليّت

 شود.آموزان پايه هفتم محاسبه نميدانش

ي پرورشي و انضباطي و همانند سال تحصيلي با كلّهاي اردوي تابستان در دو عنوان فعّاليّت

 شود:هاي زير ارائه ميبخش

 75۰پرورشي 

 جمع 35۰انضباطي 
 كل

 شنا

ت
ولي

سؤ
م

 

 هاي اردوييكالس

۱5۰ 3۰۰ 

ور
ض

ح
بي 

زيا
ار

ور 300 
ض

ح
بي 

زيا
ار

 

قع
مو

ه 
ر ب

ضو
ح

 

ت 
عي

وض

ي
هر

ظا
 

ل
ساي

و
 

كن
اما

در 
م 

نظ
س 

ال
 ك

در
م 

نظ
 

 

50 100 100 200 50 50 50 50 150 ۱۱۰۰ 

 فوق برنامه
(4۰۰) 

 <حضور و ارزشيابي>

 اردوي تابستاني
 سال اوّل( نيم۱۰۰۰)
 <ارجاع به جدول مربوطه>



 11۴صفحه      دفترچه راهنماي كارنماي امتيازي

كالس، كه اطاّلعات آن در دفترچه اردوي  ۴ حداكثر آموز در: هر دانشهاي آموزشيكالس

 نمايد.تابستان درج شده و در خردادماه به ايشان ارائه شده، شركت مي

 شود.يري ميپيگ ي مدرسه،اساس برنامه كلّ آموزش شنا: همانند سال تحصيلي، آموزش شنا بر

هاي تاليّها: اين بخش نيز همانند روال جاري مدرسه، در اردو )با عناوين متناسب با فعّتوليمسؤ

ها در تؤوليهاي اردو، در بخش مستؤوليشود. عناوين مساردو( به صورت فردي و گروهي اجرا مي

 ص شده است.جدول مشخّ

 سال تحصيلي است.اجزاي اين بخش، همانند بخش متناظر در  نحوه محاسبه

ضور در حآموزان در اردوگاه، مانند مدرسه پيگيري شده و از عناوين هاي انضباطي دانشفعّاليّت

 .شودمدرسه )اردوگاه(، حضور در اماكن و رعايت قوانين، تشكيل مي
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 هاي نظريفعّاليّت -ب -4

هاي ذهني آموختههايي است كه به جنبه ليّتاين بخش شامل فعّا

آموز در ارتباط با موضوعات مختلف فرهنگي، هاي دانشو فراگيري

اين بخش به ترتيب  عناوين و امتيازاتپردازد. ديني و تربيتي مي

 .باشدمي مقابل

مندي از قرآن گوهر ارزشمندي است كه سبب شده تا مدرسه برنامه نس با قرآن و توانايي بهرهاُ

جزئيات برنامه مسابقات قرآن آموزان طراحي و اجرا نمايد.هاي قرآني دانشي براي فعّاليّتصمشخّ

رسد. آموزان ميشود( در دفترچه مسابقات قرآن مدرسه به آگاهي دانش)كه از ابتداي سال آغاز مي

كنيم.در اين قسمت، به اختصار به نحوه محاسبه امتيازات اين قسمت اشاره مي

 حفظ زماني/ عنوانپايه و بازه 
 خوانيروان مفاهيم

 كتاب
 درسي

 هايداستان
 قرآني

 كالس
 قرآن

 ۴00 100 100 ۶00 سال(ششم )نيم

 300 - 300 ۶00 سال(هفتم و هشتم )نيم

 قرآن
(1200) 

 هاي نظريفعّاليّت
(۱3۰۰) 

 كتابخانه
(100) 
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ها شود. در صورت تحويل سورهانجام مي سال تحصيلي، مطابق جدول برنامه حفظ قرآن در طول

 شود.محاسبه مي ۸/0صورت، با ضريب  و در غير اين 1ب به روش ترتيل، امتياز با ضري

 پايه
 سوره

 هشتم هفتم ششم
هفتم 
 جديد

هشتم 
 جديد

 15 30    ناس

 15 30    فلق

 10 20    توحيد

 15 30    مسد

 15 30    نصر

 15 30    كافرون

 10 20    كوثر

 20 ۴5    ماعون

 15 30    قريش

 15 30    فيل

 20 ۴5    همزه

 10 20    عصر

 15 30    تكاثر

 25 55    قارعة

 25 55    عاديات

 20 ۴5    زلزال

 90  ۴5 ۴5 95 بينه

 15 30    قدر

 75    ۴0 علق

 20 ۴5    تين

 15 30    انشراح

 ادامه در صفحه بعد جمع
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 پايه

 سوره
 هشتم هفتم ششم

هفتم 
 جديد

هشتم 
 جديد

 25 55   25 ضحى

    ۴0 ۴0 ليل

    ۴5 ۴5 بلد

   70 75 155 فجر

    50 55 غاشيه

     ۴0 أعلى

    35 35 طارق

     55 بروج

    ۶0 ۶0 انشقاق

   170   مطففين

   55 ۶0 115 تكوير

   ۶0 70 135 عبس

 ۴5 110    الكرسيآيه

 35 90   ۴0 الرسولآمن

   115 ۴55  واقعه

 120  210   آيه حشر 7

 2۴0  230   دهر

 + مدثر ،حاقه + قلم
 معارج + ملك ،صف

2۶5 2۶5 2۴5 295 2۶0 

 ۱2۰۰ جمع

 هايسال شامل يكي از سورهدر هر نيم) برنامه قرآن صبحگاهي به صورت يك برنامه سه ساله

سال به صورت خواهد شد و ارزيابي آن در پايان هر نيم حاقه + قلم، مدثر + صف و ملك + معارج(

 يرد.پذكتبي صورت مي
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سال دوم ل داستان حضرت داوود)ع( و در نيمسال اوّبرنامه مفاهيم قرآن در پايه ششم در نيم

تاب کمفاهيم  های هفتم و هشتم صرفاًبوده و در پايهدر قرآن کريم علي)ع(  سيمای اميرالمونين

 باشد.يمنتخب )آموزش ترجمه و مفاهيم قرآن( م

 گردد.يمکالس قرآن انجام شده و امتياز آن، محاسبه خواني در اساس روان بر خوانيروانبرنامه 

 باشد:خواني قرآن در کارنما به ترتيب زير ميساختار امتيازی مفاهيم و روان

 

 محدوده نمره

 عنوان
 نمره<16 16≤نمره<17 17≤نمره<18 18≤نمره<19 19≤نمره<20 20نمره=

 20 40 60 80 90 100 های قرآنيداستان/مفاهيم

 150 200 250 300 350 400 درسيخواني کتاب روان

 محدوده نمره

 عنوان
 نمره<16 16≤نمره<17 17≤نمره<18 18≤نمره<19 19≤نمره<20 20نمره=

 100 140 180 220 260 300 مفاهيم کتاب منتخب

 100 140 180 220 260 300 خواني کتاب منتخبروان

 

ي ترويج فرهنگ کتابخواني و مطالعه از جمله موارد مهمّ

تواند نتايج بسيار گيری آن در دوران مدرسه مياست که شكل

 آموز رقم بزند.خوبي را در ارتقاء دانش و سطح فكر دانش

نظر  امتيازی دره به آن سبب شده تا جايگاه خاصي برای آن در کارنمای به همين منظور توجّ

.گيردتعلّق مي امتياز 10ازای هر مورد خالصه کتاب، حداکثر اين قسمت به  گرفته شود. امتياز

 كتابخانه
(100) 

 <متناسب با فعّاليّت>
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 هاي آزادفعّاليّت -ج -4

 آموزانهايي است كه دانشخش شامل مجموعه فعّاليّتباين 

خاصي  هاي خود و بعضاً بدون انجام كاراساس عاليق و توانمندي بر

قيّت وفّدر مدرسه يا پشتيباني مدرسه اقدام به آن نموده و به م

اي، يابند. اين بخش در عناوين مسابقات مدرسهدست مي

 .شودبندي ميآموزي تقسيمهاي ويژه و دستاوردهاي دانشفعّاليّت

 

 

آموزان در فضايي سالم و اي است كه دانشمسابقات عرصه

هاي فردي و گروهي خويش را بوته آزمايش قرار پرنشاط مهارت

شي و علمي راي در سه زمينه ورزشي، پروند. مسابقات مدرسهده

گردد. سعي شده است كه مسابقات در طول ريزي و اجرا ميبرنامه

سال تحصيلي و تابستان توزيع شده كه همواره فضاي نشاط و رقابت 

 سالم در مدرسه برقرار باشد.

آموز در هر كدام از مسابقات حداكثر الزم به ذكر است دانش

تواند دريافت امتياز مي ۶00امتياز و در اين بخش حداكثر  300

 نمايد.

 باشد:مي زيرقسمت طبق جدول  اين يامتيازهاشيوه محاسبه 

 امتياز عنوان

 ۴0 امتياز( ۴0شركت در مسابقه )هر مسابقه 

 ۶0 نفر يا تيم سوم

 ۸0 نفر يا تيم دوم

 100 نفر يا تيم اوّل

 ايمسابقات مدرسه
(۶00) 

 هاي آزادفعّاليّت
(۱۱۰۰) 

 هاي ويژهفعّاليّت
(200) 

 دستاوردهاي شخصي
(300) 

 مسابقات ورزشي
(300) 

 ايمسابقات مدرسه
(۶۰۰) 

 مسابقات علمي/آموزشي

(300) 

 قات پرورشيمساب
(300) 
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شيِ هاي خاص و يا جهت برآورده نمودن نيازهاي پروره به مناسبتتحصيلي با توجّ در طي سال

مدرسه،  ها يا مسابقات متنوعي طراحي گشته كه عالوه بر متنوع ساختن فضايتاليّآموزان، فعّدانش

 شود.آموزان با موضوعات فرهنگي و اعتقادي ميموجب آشنايي دانش

 شود:ي انجام ميلّمسابقات فرهنگي مدرسه در دو بخش ك

شود؛ ولين مربوط، انجام ميؤاي آن در مدرسه و توسط مسمسابقات منطقه، كه مرحله مدرسه

اديه و... . البالغه و صحيفه سجمانند قرائت و حفظ و مفاهيم قرآن، اذان، احكام و انشاي نماز، نهج

 د.گردننفرات برتر اين مسابقات براي شركت در مسابقات منطقه، معرفي مي

، هه فجرد، ريزنگ غدشود؛ مانند هاي تقويمي انجام ميه به مناسبتمسابقات مناسبتي، كه با توجّ

 . ( و...السالمليه)عيامام عل ليفضاي، خوانكتاب، سرخ شهادت اتيآ

 

مدرسه برگزار  آموز، مسابقات ورزشي درهاي مختلف مثل روز دانشدر هر ترم به مناسبت

 گيرد.كنندگان در اين مسابقات، امتيازاتي تعلّق ميكه به شركتشود مي

 

و رباتيك  هايي مانند علوم آزمايشگاهيتوانند در رشتهآموزان ميبا توجّه به شرايط مدرسه، دانش

 شركت نمايند.
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 ،هنگيمختلف فرهاي هايي در حوزهبخش شامل فعّاليّت اين

دست  هاي مدرسه،حضور در نمايشگاه نظير آموزشي وهنري 

، حفظ شعر، مشاركت در هاي علميهاي شخصي و پروژهساخته

هاي همكاري با بخشها، آموزان، برگزاري ويژه برنامهحسيني، طرح مدرسه در دست دانش خيمه

رقابتي نداشته و  ن است كه جنبهايها باشد. ويژگي اصلي اين دسته از فعّاليّت... ميمختلف مدرسه و

كار گرفته شده و با مدرسه همكاري آموزان بر اساس عاليق و يا توان و تخصّص خود، در آن بهدانش

 .كنندمي

سال اختصاص امتياز در هر نيم 100امتياز و تا سقف  20 فعّاليّتامتياز اين بخش به ازاي هر 

 يابد.مي

 

ها و اساس كوشش هايي است كه برفعّاليّت خش شاملاين ب

هاي مدرسه آموز و بعضاً فارغ از برنامهاستعدادهاي فردي دانش

هايي در آموز دنبال شده و منجر به كسب موفّقيّتو توسط دانش

 شود:ص ميشود. مطابق با جدول زير، امتيازات اين بخش مشخّمسابقات خارج از مدرسه مي

 امتياز م يا رتبه دركسب مقا رديف

 300 مسابقات كشوري 1

 200 شناي مدرسهادوار ركوردشكن  /مسابقات استان 2

 150 منطقه )ورزشي، پرورشي و...(مسابقات  3

 100 ركورددار سال شناي مدرسه ۴

و رتبه سوم با ضريب  ۸/0، رتبه دوم با ضريب 1در هر رديف امتياز با كسب رتبه اوّل با ضريب  تبصره:

 گردد.محاسبه مي ۶/0

شوند، فقط قه، وارد مرحله مسابقات استان ميقابل ذكر است كساني كه از مرحله مسابقات منط

همچنين كساني كه وارد مرحله كشوري مسابقات شده نمايند. امتيازات مرحله استان را دريافت مي

 هاي ويژهفعّاليّت
(2۰۰) 

 دستاوردهاي شخصي
(3۰۰) 
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اي نيز از ش، تقدير شايستهشوند، عالوه بر دريافت امتياز كلّ اين بخاي موفّق ميو به كسب رتبه

 آيد.ايشان در مدرسه، به عمل مي
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 بخش انضباطي -5

رقراري نظم و انضباط و وجود آرامش ب

ت بسياري در زندگي و يّدر محيط كار، اهمّ

ه به رفتار انسان دارد به همين دليل توجّ

حفظ آرامش و رعايت مقررات و قواعد 

 يابد.اي ميت ويژهيّمدرسه اهمّ

ي در نهادينه تواند به عنوان يك واحد اجتماعي كوچك نقش مهمّخصوص، مدرسه مي در اين

آموزان داشته و آن را تبديل به يك عادت پسنديده نموده تا از نمودن قانونمندي رفتار در دانش

 اين طريق، زمينه اتالف وقت و آشفتگي امور از ميان برداشته شود.

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

باشد. كه در اين قسمت مورد توجّه است، نحوه اختصاص امتياز اين بخش در كارنماي امتيازي مي

 شود.مي« رعايت قوانين»و « حضور در مدرسه»اين بخش از دو قسمت 

رفته و در صورت مشاهده آموزان تعلق گقابل ذكر است امتيازات اين بخش در ابتدا به همه دانش

 شود.موارد انضباطي با توجّه به نوع مورد، از امتياز كسر مي

 حضور در مدرسه -الف -5

صوص به خود مي      شأني مخ سه داراي  شد  هر مكاني در مدر با

ترين اين باشددد. اصددلينياز هر فعّاليّتي در آن ميكه حفظ آن پيش

كان  طه و          م نه، كالس، محو خا ماز مدرسددده ن هارخوري   ها در  نا

باشدد. اين قسدمت از سده بخش حضدور به موقع در مدرسده،      مي

هاي مدرسه تشكيل شده است  رعايت نظم در كالس و ساير مكان 

 امتياز دارد. 1200كه در مجموع 

 رعايت قوانين
(900) 

 حضور در مدرسه
(1200) 

 انضباطي
(2۱۰۰) 

  موقع به حضور
(۴00) 

 حضور در مدرسه
(۱2۰۰) 

 نظم در اماكن
(۴00) 

 نظم در كالس
(۴00) 
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ه به نظم زماني شناسي و توجّت وقتيّه به اهمّتوجّ با

خير در مدرسه وز بدون تأآمرود دانشها انتظار ميفعّاليّت

 حضور يابد.

ازاي  خير، به. در صورت انجام تأدر اين صورت امتياز كامل اين بخش به وي تعلق خواهد گرفت

شود. در صورت تعدّد تأخير امتياز از اين قسمت كسر مي 100)صبح(،  هخير غيرموجّهر مورد تأ

 امتياز از وي كسر خواهد شد. -200غيرموجّه، حدّاكثر تا 

يّت محترم دانستن فضاي كالس درس و تنظيم رفتار اهمّ

اين بخش  اي دره ويژهفردي در اين مكان سبب شده تا توجّ

اخالل در »صورت گرفته و موارد انضباطي تحت دو زير شاخه 

انجام  شود كه كسر امتياز هر قسمت، مطابق جدول زيرتعريف مي« نظمي در كالسبي»و « كالس

 شود.مي

 ميزان كسر امتياز مصاديق نظمينوع بي

 200 اخراج از كالس، محروميت از كالس، غيبت غيرموجّه اخالل در كالس

 100 نظمي داخل كالستأخير ورود به كالس، بي نظمي در كالسبي

 گردد.امتياز منفي محاسبه مي 200در صورت افزايش تعداد موارد، اين بخش تا 

 حضور به موقع
(4۰۰) 

 <۱۰۰-4۰۰مورد(* ۶ )حداكثر>

 در كالسنظم 
(4۰۰) 

 <4۰۰-مربوطه( جدول طبق موارد)>
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نشانه شخصيت  مكان هر آموزان دردانش حضور هنحو

 ،شخصي هراز طرف  آنت گذاشتن به يّاهمّ ها بوده وآن

 شود.محترم شناخته مي

هايي همچون ناهارخوري, . مكانباشدتواند نمايانگر اين شخصيت حضور در محوطه مدرسه نيز مي

ازاي وجود هر مورد به قسمت نيز  ايندر  .گرفتونه درنظر توان به عنوان نمراهروها را مي حياط و

امتياز  200شود. در صورت افزايش تعداد موارد، اين بخش تا امتياز از آن كسر مي 100انضباطي 

 گردد.منفي محاسبه مي

 رعايت قوانين -ب -5

عنوان يك محيط فرهنگي براي رسيدن به اهداف خود  به مدرسه

رود آموزان انتظار ميدانش ازنيني است كه نيازمند قراردادن قوا

توان مي رااجرا كنند. اين قوانين ، ت وضع آنشناخت علّ ها را باآن

ت وضعيّداشتن  رعايت موارد و نكات انضباطي،در مواردي همچون 

  كرد.ارزيابي مراقبت از وسايل شخصي و عمومي و مناسب ظاهري

نمودار، نمايش داده شده در تقسيم امتياز بين اين موارد  چگونگي

 است.

امتياز نمره انضباط، بر اساس نمره انضباط كارنامه  نمره

 50كسر نمره انضباط،  25/0محاسبه شده و به ازاي هر 

 .شودامتياز از حداكثر نمره، كسر مي

 يابد.امتياز اين بخش به ازاي نمره انضباط كسب شده مطابق جدول زير اختصاص مي

 

 نظم در اماكن
(4۰۰) 

 <۱۰۰-4۰۰تعداد موارد(*)>

 نمره انضباط
(۴00) 

 رعايت قوانين
(۹۰۰) 

 وضعيت ظاهري
(300) 

 مراقبت از وسايل
(200) 

 نمره انضباط
(4۰۰) 

 <4۰۰-5۰*2۰ از كمتر 25/۰تعداد>
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 امتياز نمره  امتياز نمره

20 ۴00  1۸,75 150 

 100 1۸,5  350 19,5 >نمره  19,75

19,5  <19,25 300  1۸,25 50 

19,25 250  1۸ 0 

19 200  - - 

مراقبت از وسايل موجب افزايش انضباط دادن به  تيّاهمّ

دسترس ما هاي در شخصي و استفاده بهتر از امكانات و نعمت

هاي الهي اي از شكر اين نعمتباشد كه اين امر خود مرتبهمي

 است.

 گردد.موارد اين بخش مطابق با جدول زير موجب كسر امتياز مي

 ميزان كسر امتياز مصاديق نظمينوع بي

 50 نداشتن وسيله مورد نياز گم شدن وسايل، نداشتن مشخّصات، مراقبت از وسايل

 موارد خاص
يله نامجاز، استفاده از وسايل ديگران، نگهداري داشتن وس

آموزي، آسيب به وسايل عمومي، داشتن نامناسب فايل دانش
 وسيله خارج عرف مدرسه

100 

 گردد.امتياز منفي محاسبه مي 200در صورت افزايش تعداد موارد، اين بخش تا 

 وسايل
(2۰۰) 

 <2۰۰-مربوطه( جدول طبق موارد)>
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يت ظاهري ب بودن وضععين حال مرتّ در رعايت سادگي و

باشد. وضعيت ظاهري را شخص مسلماني مي هاي هراز زينت

، رعايت لباس آراستگي ، پاكيزگي ونحوه پوشيدن توان درمي

 ناسب بودن وضعيت موي سر مشاهده كرد.تم وبهداشت فردي 

ازاي وجود هر مورد انضباطي مطابق جدول زير از امتياز اين بخش كسر به قسمت نيز  ايندر 

 گردد.امتياز منفي محاسبه مي 200در صورت افزايش تعداد موارد، اين بخش تا شود. مي

 ميزان كسر امتياز مصاديق نظمينوع بي

 بهداشت فردي 
 كوتاه نبودن و مرتب نبودن موي سر

 عدم رعايت نظافت فردي
100 

 آراستگي ظاهري
 عدم رعايت سادگي در مدل مو و پوشش

 ن البسهدار بودافراط در هماهنگي و مدل
 عدم رعايت نظم و پاكيزگي در پوشش

150 

 وضعيت ظاهري
(3۰۰) 

 <3۰۰-۱۰۰مورد(* 5 حداكثر)>
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 كارنما در يك نگاه -6

 نمودار تقسيمات -الف -6

 

 سالهر نيم
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 محاسبه شيوه -ب -6

 هامسؤوليت
(500) 

 <مربوطه جدول به جاعار>

 ورزش
(۶00) 

 <نحوه فعّاليّت>

 اردوها و بازديدها
(100) 

 <حضور و گزارش>

 فوق برنامه
(۴00) 

 <ارزشيابي و حضور كيفيت>

 (۱۰۰5۰/۱۱۰5۰سال )هر نيم

 پرورشي
(۴000/5100) 

 آموزشي
(3۸50) 

 درس
(2700) 

 زبان انگليسي
(1150) 

 هاي عمليفعّاليّت
(1۶00/2700) 

 هاي نظريفعّاليّت
(1300) 

 هاي آزادفعّاليّت
(1100) 

 انجام تكليف
(۴00) 

 <۴00-نقص *تعداد100>

 توان درسي
(300) 

 <300 -* تعداد100>

 معدّل كارنامه
(1۶00) 

 <ضريب * معدّل>

 قبولي در ترم
(200) 

 <ترم(2) قبولي تعداد * 150>

 موقعيت نسبي ترم
(۴50) 

 <300نسبي تقدم * 50>

 اتمام دوره
(200) 

 <اتمام = سقف اختصاص>

 نمره زبان
(300) 

 <ترم2 نمره ميانگين * 3>

 كار گروهي
(۴00) 

 <نظم -فعّاليّت علمي>

 اردوي تابستاني
 سال اوّل( نيم1100)
 <مربوطه جدول به ارجاع>

 انضباطي
(2100) 

 حضور در مدرسه
(1200) 

 رعايت قوانين
(900) 

 (۴00نظم در اماكن )

 <۴00-100موارد * >

 (۴00حضور به موقع )

 <۴00-100تعداد تاخير * >

 (200) وسايل

 <200-موارد طبق جدول>

 (300وضعيت ظاهري )

 <300-100*موارد)>

 (۴00نمره انضباط )
*  20كمتراز25/0تعداد >

۴00-100> 

 (۴00نظم در كالس )

 <۴00-موارد طبق جدول>

 قرآن
(0021)  
<نحوه فعّاليّت>  

 ايمسابقات مدرسه
(۶00) 

 <نحوه فعّاليّت>

 هاي ويژهفعّاليّت
(200) 

 < نحوه فعّاليّت >

 دستاوردهاي شخصي
(300) 

 <طبق جدول مربوطه>
 

 كتابخانه
(100) 

 <نحوه فعّاليّت>




