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 مقدّمه

آموز و مدرسه به جانبه دانشدي است كه از طريق كار مستمر و همهتربيت، فرآيندي چند بع

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

آموز در مدرسه، رعايت هاي مختلف دانشنموده كه در آن توازن و تناسب مطلوبي ميان فعّاليّت

آموز با توجّه به شرايط و امكانات مدرسه توجّه شده هاي دانشد و فعّاليّتگشته و به همه ابعاد رش

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 يهاتاليّكارنماي امتيازي نمايانگر مجموعه فعّ

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 اوّل و دوم، امتيازات مربوط، محاسبه ميامتياز خاصي داشته كه در دو نيمسال 

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

ه به كسب سال، با توجّآموز در برنامه تشويقي پايان نيمنمايد. الزم به ذكر است كه حضور دانشمي

 شود.آموزان پايه مربوط، انجام ميسال در ميان ساير دانشزم همان نيمامتيازات ال

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
(9150) 

 سال اوّلنيم
(9550) 

 ساليانه
(18700) 
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گذاري كه ارزش دارد، آموزانت دانشقيّها در موفّاز اين بخشهر كدام ي 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 ظاممدرسه و صالحديدي كه در رابطه با تناسب وجود هر يك از ن

 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

 نحوه اجرا -2

سال توسط مسؤولين هر قسمت به صورت تدريجي تكميل ر واقع در طول نيمامتيازهاي كارنما د

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

راهنماي  اي به مسؤول هر بخش و يا معلّمتوانند براي تحقيق در هر مورد و مسئلهآموزان ميدانش

 ه نمايند.پايه خود مراجع

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

 انضباطي
(2100) 

 آموزشي
(3850) 

 (9550سال اوّل )نيم
 (9150سال دوم )نيم

 پرورشي
(3200/3600) 
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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، ونه كه تقسيم امتيازهاي اين بخش در نمودار باال مشاهده ميگهمان

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

 است. شرح زير

 درس -الف -3

تهاي درسي است كه اليّاين قسمت بيانگر مجموعه فعّ

 لپردازند. معدّسال تحصيلي به آنها مييمآموزان در طول ندانش

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

 .گرددود در اين بخش منعكس ميشتعريف ميدرسي 

 زبان انگليسي
(1150) 

 درس
(2700) 

 آموزشي
(3850) 

 معدّل كارنامه
(2000) 

 توان درسي
(300) 

 درس
(2700) 

 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

رسي به توان هدف از ارائه كارنامه دديده 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>17 17≥معدل>5/17 17.5≥معدل>18 18≥معدل>5/18 18.5≥معدل>19 19≥معدل>5/19 5/19≥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 دانش آموز نقش بسيار مهمي دارد

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 ،  ۴امتياز از امتياز كل كسر شده و درموارد بيشتر از  100مورد 

 .كسر خواهد شد

 معدّل كارنامه
(2000) 

 <ل* معدّ ضريب محاسبه>

 تكليفانجام 
(400) 

 <400-نقص *تعداد100>
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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 16در پايه ششم نمره كمتر از 

عدم تالش كافي در اين راستا  دهندهتواند نشانكه وجود آن مي نداشته باشند 15نمره كمتر از 

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
(300) 

 <300-نمره قرمز *تعداد100>
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 زبان انگليسي -ب -3

يسي به عنوان مهارت مهمي جهت يادگيري زبان انگلاهمّيّت 

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 

، زمينه برگزاري كالسهاي كانون زبان است( آموزشي داده شده

آموزان ه به نتايج دانشدرسه فراهم شده است. با توجّايران نيز در م

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 انتابست

 .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

 ترم  شركت ۴در يك سال تحصيلي در توانند ميآموزان دانش

 كنند.

 نمره زبان
(300) 

 اتمام دوره
(200) 

 انگليسيزبان 
(1150) 

 موقعيت نسبي ترم
(۴50) 

 قبولي در ترم
(200) 

 نمره زبان
(300) 

 <ترم 2ميانگين نمرات  * 3>

 قبولي در ترم
(200) 

 <ترم( 2تعداد قبولي ) * 100>
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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

 مطابق جدول قرار داشته باشد.

امتياز دريافت  200ال، موقعيّت ترم خود را حفظ كند، سآموز بتواند در انتهاي هرنيماگر دانش

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

 باشد.و حداقل صفر مي ۴50دريافت خواهد كرد. حداكثر امتياز اين قسمت، 

 باشد:ها به صورت زير مينصاب حد جدول

 سال دومنيم اوّل سالنيم پايه

 El1 El2 ششم

 El3 Pre1 هفتم

 Pre2 Pre3 هشتم

 را در دبيرستان دوره اوّل دوره زبان خود كهآموزاني دانش ايبر

اين قسمت صرف نظر از ديگر امتياز كلّ  ،دنبه اتمام رسانده باش

 ها منظور خواهد شد.بخش

امتياز و در صورت قبولي در سطح  100باشد،  High آموزي در سطوحدر صورتي كه دانش

High3، نمايد.كل امتياز را كسب مي 

 

 موقعيت نسبي ترم
(450) 

 <200عيتضريب موق * 50>

 اتمام دوره
(200) 

 <= 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

ه اين مهم را به انجام هايي است كها دارد. بخش پرورشي، شامل فعّاليّتاي به آنمدرسه توجّه ويژه

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

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

هايي مانند انجام يك كار انايياكنون در كسب توالزم است از هم

هاي گروهي و هدايت ديگران به فردي مشخّص، انجام فعّاليّت

 هاي ارتباطي مناسب آمادگي الزم را پيدا كنند. همراه شيوه

هايي است كه بيشتر از نوع هاي عملي شامل فعّاليّتفعّاليّت

عالقه  آموز با توجّه بهدانش بوده وهاي فيزيكي و جسماني تاليّفعّ

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

 .باشدمي مقابلترتيب 

 هاي آزادفعّاليّت
(1100) 

 هاي عمليفعّاليّت
(900/1300) 

 پرورشي
(3200/3600) 

 هاي نظريفعّاليّت
(1200) 

 هامسؤوليت
(500) 

 هاي عمليفعّاليّت
(900/1300) 

 اردوي تابستاني
 (۴00سال اوّل )نيم

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

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

 .شده استريزي هاي 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 دانشهايي را پيشمسؤوليت

هاي فردي نحوه عملكرد شوند. در مسؤوليتها به دو نوع فردي و گروهي تقسيم ميمسؤوليت :1تبصره 

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 گهاي گروهي تالش جمعي گروه ارزيابي ميمسؤوليت

 رد.گيمي

ص هاي زماني مشخّآموز انجام شده و در بازههاي فردي به صورت انفرادي توسط دانشتؤوليمس

ت، ؤوليشود. ارزيابي كيفيت مساساس كيفيت انجام آن محاسبه مي ت، برؤوليكند. امتياز مستغيير مي

 ود. ش، ضعيف انجام ميمتوسط ، خوب،، بسيار خوباساس عناوين عالي بر

هاي فوق برنامه هاي تخصصي در مجموعه ورزشي بامداد به عنوان بخشي از كالسآموزش ورزش

 گردد:ن قسمت مطابق جدول زير محاسبه ميدر طول سال تحصيلي ادامه خواهد داشت. امتياز اي

 امتياز عنوان

 75 حضور

 125 ارزيابي

 هامسؤوليت
(500) 

 <ارجاع به جدول مربوطه>
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ابي پاياني گردد. امتياز ارزيابي بر اساس ارزيكسر مي امتياز 25غيبت در بخش حضور،  ازاي هر به

 گردد.دبير در هر كالس، محاسبه مي

هايي براي عالوه بر آموزش رسمي و تكميلي مدرسه، كالس

هاي علمي، ذوقي، هنري، آموزان عالقمند و مستعد در حوزهدانش

 گردد.مهارتي و اعتقادي برگزار مي

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

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

ي اين قسمت طبق جدول زير امتيازده 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

آموزان را به خود اختصاص داده است. وجود تعطيالت دانش

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

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

 شود.آموزان پايه هفتم محاسبه نميدانش

 فوق برنامه
(400) 

 <حضور و ارزشيابي>

 اردوي تابستاني
 سال اوّل( نيم400)
 <ارجاع به جدول مربوطه>
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 هاي نظريفعّاليّت -ب -4

هاي ذهني هايي است كه به جنبه آموختهليّتاين بخش شامل فعّا

وعات مختلف فرهنگي، آموز در ارتباط با موضهاي 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 نمايدهاي قرآني دانشصي براي فعّاليّتمشخّ

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 پايه و بازه زماني/ عنوان
 خوانيروان مفاهيم

 كتاب
 درسي

 ايهداستان
 قرآني

 كالس
 قرآن

 ۴00 100 100 600 سال(ششم )نيم

 300 - 300 600 سال(هفتم و هشتم )نيم

 قرآن
(1200) 

 هاي نظريفعّاليّت
(1200) 
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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 1به روش ترتيل، امتياز با ضريب 

 پايه
 ورهس

 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

    60 60 انشقاق

   170   مطففين

   55 60 115 تكوير

   60 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

265 265 2۴5 295 260 

 1200 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(

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

مفاهيم کتاب  های هفتم و هشتم صرفاًبوده و در پايهدر قرآن کريم علي)ع(  سيمای اميرالمونين

 باشد.يمنتخب )آموزش ترجمه و مفاهيم قرآن( م

 گردد.خواني در کالس قرآن انجام شده و امتياز آن، محاسبه مياساس روان بر خوانيروانبرنامه 

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

 

 نمرهمحدوده 

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

 20 40 60 80 90 100 مفاهيم

 20 40 60 80 90 100 های قرآنيداستان

 150 200 250 300 350 400 خواني کتاب درسيروان

 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
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 هاي آزادفعّاليّت -ج -4

 آموزانهايي است كه دانشخش شامل مجموعه فعّاليّتباين 

خاصي  هاي خود و بعضاً بدون انجام كارساس عاليق و توانمنديا بر

قيّت در مدرسه يا پشتيباني مدرسه اقدام به آن نموده و به موفّ

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، پرودهند. مسابقات مدرسه

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

واره فضاي نشاط و رقابت سال تحصيلي و تابستان توزيع شده كه هم

 سالم در مدرسه برقرار باشد.

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

تواند دريافت امتياز مي 600امتياز و در اين بخش حداكثر  300

 نمايد.

 باشد:مي زيرقسمت طبق جدول  اين يامتيازهاشيوه محاسبه 

 امتياز عنوان

 ۴0 امتياز( ۴0ر مسابقه شركت در مسابقه )ه

 60 نفر يا تيم سوم

 ۸0 نفر يا تيم دوم

 100 نفر يا تيم اوّل

 ايمسابقات مدرسه
(600) 

 هاي آزادفعّاليّت
(1100) 

 ي ويژههافعّاليّت
(200) 

 دستاوردهاي شخصي
(300) 

 مسابقات ورزشي
(300) 

 ايمسابقات مدرسه
(600) 

 مسابقات علمي/آموزشي

(300) 

 مسابقات پرورشي
(300) 
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شيِ هاي خاص و يا جهت برآورده نمودن نيازهاي پروره به مناسبتدر طي سال تحصيلي با توجّ

درسه، مختن فضاي ها يا مسابقات متنوعي طراحي گشته كه عالوه بر متنوع ساتاليّآموزان، فعّدانش

 شود.آموزان با موضوعات فرهنگي و اعتقادي ميموجب آشنايي دانش

 شود:ي انجام ميمسابقات فرهنگي مدرسه در دو بخش كلّ

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

اديه و... . البالغه و صحيفه سجشاي نماز، نهجمانند قرائت و حفظ و مفاهيم قرآن، اذان، احكام و ان

 گردند.نفرات 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 ميشود كه به شركتمي

 

رباتيك  ومايشگاهي هايي مانند علوم آزتوانند در رشتهآموزان ميبا توجّه به شرايط مدرسه، دانش

 شركت نمايند.
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 ،مختلف فرهنگيهاي 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، ن، برگزاري ويژه برنامهآموزاحسيني، طرح مدرسه در دست دانش خيمه

رقابتي نداشته و  اين است كه جنبهها 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 فعّاليّتزاي هر امتياز اين بخش به ا

 يابد.مي

 

ها و اساس كوشش هايي است كه برفعّاليّت اين بخش شامل

هاي مدرسه آموز و بعضاً فارغ از برنامهاستعدادهاي فردي دانش

هايي در وفّقيّتآموز دنبال شده و منجر به كسب مو توسط دانش

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

 امتياز كسب مقام يا رتبه در رديف

 300 مسابقات كشوري 1

 200 شناي مدرسهادوار ركوردشكن  /مسابقات استان 2

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

 100 ناي مدرسهركورددار سال ش 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 6/0

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

چنين كساني كه وارد مرحله كشوري مسابقات شده همنمايند. امتيازات مرحله استان را دريافت مي

 هاي ويژهفعّاليّت
(200) 

 دستاوردهاي شخصي
(300) 
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اي نيز از از كلّ اين بخش، تقدير شايستهشوند، عالوه بر دريافت امتياي 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 فتار انسان دارد به همين دليل توجّر

حفظ آرامش و رعايت مقررات و قواعد 

 يابد.اي ميت ويژهيّمدرسه اهمّ

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

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

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

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

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»مت اين بخش از دو قس

آموزان تعلق گرفته و در صورت مشاهده قابل 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  هارخوري             م نا طه و  نه، كالس، محو خا ماز مدرسددده ن ها در 

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
(2100) 

  موقع به حضور
(۴00) 

 حضور در مدرسه
(1200) 

 نظم در اماكن
(۴00) 

 نظم در كالس
(۴00) 



 ۸0صفحه      دفترچه راهنماي كارنماي امتيازي

ه به نظم زماني شناسي و توجّت وقتيّه به اهمّتوجّ با

خير در مدرسه آموز بدون تأرود 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 »ضباطي تحت دو زير شاخه صورت گرفته و موارد ان

شود كه كسر امتياز هر قسمت، مطابق جدول زير انجام تعريف 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 كالسالس، بيتأخير ورود به ك نظمي در كالسبي

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

 حضور به موقع
(400) 

 <100-400مورد(* 6 )حداكثر>

 نظم در كالس
(400) 

 <400-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 مدرسه نيز ميحضور در محوطه 

ازاي وجود هر مورد به قسمت نيز  ايندر  .گرفتتوان به عنوان نمونه درنظر راهروها را مي حياط و

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

 گردد.اسبه ميمنفي مح

 رعايت قوانين -ب -5

عنوان يك محيط فرهنگي براي رسيدن به اهداف خود  به مدرسه

رود آموزان انتظار ميدانش ازنيازمند قراردادن قوانيني است كه 

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

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

 است.

امتياز نمره انضباط، بر اساس نمره انضباط كارنامه  نمره

 50، كسر 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
(400) 

 <100-400تعداد موارد(*)>

 نمره انضباط
(۴00) 

 رعايت قوانين
(900) 

 وضعيت ظاهري
(300) 

 مراقبت از وسايل
(200) 

 نمره انضباط
(400) 

 <400-50*20 از كمتر 25/0تعداد>
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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

هاي در دسترس ما 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

 يزان كسر امتيازم مصاديق نظمينوع بي

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

 موارد خاص
داشتن وسيله نامجاز، استفاده از وسايل ديگران، نگهداري 

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

100 

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

 وسايل
(200) 

 <200-مربوطه( جدول طبق موارد)>



 ۸3صفحه      دفترچه راهنماي كارنماي امتيازي

ب بودن وضعيت ظاهري عين حال مرتّ در رعايت سادگي و

باشد. وضعيت ظاهري را شخص مسلماني مي هاي هراز زينت

، رعايت لباس آراستگي ، پاكيزگي ونحوه پوشيدن توان درمي

 ي سر مشاهده كرد.ناسب بودن وضعيت موتم وبهداشت فردي 

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

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

 ميزان كسر امتياز مصاديق نظمينوع بي

 بهداشت فردي 
 ي سركوتاه نبودن و مرتب نبودن مو

 عدم رعايت نظافت فردي
100 

 آراستگي ظاهري
 عدم رعايت سادگي در مدل مو و پوشش

 دار بودن البسهافراط در هماهنگي و مدل
 عدم رعايت نظم و پاكيزگي در پوشش

150 

 وضعيت ظاهري
(300) 

 <300-100مورد(* 5 حداكثر)>



 ۸۴صفحه      دفترچه راهنماي كارنماي امتيازي
 كارنما در يك نگاه -6

 نمودار تقسيمات -الف -6

 

 سالهر نيم



 ۸5صفحه      نماي امتيازيدفترچه راهنماي كار
 محاسبه شيوه -ب -6

 هامسؤوليت
(500) 

 <مربوطه جدول به ارجاع>

 فوق برنامه
(۴00) 

 <ارزشيابي و حضور كيفيت>

 (10050/11050سال )هر نيم

 پرورشي
(3200/3600) 

 آموزشي
(3۸50) 

 درس
(2700) 

 زبان انگليسي
(1150) 

 يهاي عملفعّاليّت
(900/1300) 

 هاي نظريفعّاليّت
(1200) 

 هاي آزادفعّاليّت
(1100) 

 انجام تكليف
(۴00) 

 <۴00-نقص *تعداد100>

 توان درسي
(300) 

 <300 -* تعداد100>

 معدّل كارنامه
(1600) 

 <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( نيم۴00)
 <مربوطه جدول به ارجاع>

 انضباطي
(2100) 

 حضور در مدرسه
(1200) 

 قوانين رعايت
(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
(600) 

 <نحوه فعّاليّت>

 هاي ويژهفعّاليّت
(200) 

 < نحوه فعّاليّت >

 دستاوردهاي شخصي
(300) 

 <طبق جدول مربوطه>
 




