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 2صفحه      دفترچه راهنماي كارنماي امتيازي
 مقدّمه

 نب زندگيتمامي جواايست كه عالوه بر ابعاد علمي در هاي تربيت يافتهناجامعه فردا نيازمند انس

شدن لي. براي ناستهاناگونه انس هدف مدرسه نيز تربيت اين باشند. م را كسب كردهزآمادگي ال

حال  مدرسه در در هم اكنونباشد. اين برنامه مي دقيق و كامل نياز به يك برنامه، به اين هدف

ه رد آن بخود را پيدا خواهدكرد كه بتوان ارزيابي درستي از عملك واقعيزماني شكل ا . امّستاجرا

 ارنماكطرح  هدف،اين را نيز برطرف نمود. در راستاي نتايج آن، نقايص آن به دنبال و آورد  عمل

هاي ناقص در مدرسه به اجرا درآمده تا بتوان با دستيابي به اين هدف، جايگزيني براي ديگر شيوه

 رزيابي پيدا كرد.ا

 ساختار كلّي كارنما -1

هاي گر مجموعه فعّاليّتص است نمايانطور كه از نامش مشخّكارنماي امتيازي همان

سال به نيم كه انتهاي هر، باشدسال ميدر يك نيم ،با اعمال ضرايب متعادل سازنده آموزاندانش

 در نهايت نيز شود.ارائه مي يازدهم و دهم نهم،آموزان پايه دانش يهمراه كارنامه درسي به اوليا

 مجموع .گرددارائه مي ،باشدآموزان ميبندي از عملكرد ساليانه دانشكارنماي ساليانه كه جمع

 مجموع در نظر گرفته خواهد شد. سالهر نيم در كارنماي امتيازي در آموزاندانش هايامتياز

 .اشدبميامتياز  16100 ،كارنماي ساليانه هايامتياز

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

 بندي كرد:دسته

 بخش انضباطي -3و  بخش پرورشي -2، بخش آموزشي -1

 سال دومنيم

(7850) 

 سال اوّلنيم

(8250) 

 ساليانه
(16100) 
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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 مدرسه و صالحديدي كه در رابطه با تناسب وجود هر يك از نظام

 باشد.امتيازي تعريف شده است 

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

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

 نحوه اجرا -2

سال توسط مسؤولين هر قسمت به صورت تدريجي امتيازهاي كارنما در واقع در طول مسير نيم

هاي مختلفي كه در كارنما براي درج امتيازها در نظر گرفته شده شود. با توجّه به بخشتكميل مي

اي به مسؤول هر بخش و يا توانند براي تحقيق در هر مورد و مسئلهيآموزان ماست، دانش

 راهنماي پايه خود مراجعه نمايند. معلّم

 انضباطي
(1200) 

 آموزشي
(3450) 

 سالهر نيم
(7850/8250) 

 پرورشي
(3200/3600) 
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 بخش آموزشي -3

ترين اهداف مدرسه ارتقاي سطح از اصلي

هاي مختلف آموزان در زمينهعلمي دانش

ها در حال اين برنامهباشد. آموزشي مي

 حاضر به دو صورت اجرايي درس و زبان

بندي انگليسي )زبان كانون( قابل دسته

 هستند.

اين بخش  امتياز 2300شود، گونه كه تقسيم امتيازهاي اين بخش در نمودار باال مشاهده ميهمان

 امتياز ديگر آن به شاخه زبان اختصاص يافته است. 1150به شاخه درس و 

 درس -الف -3

گر به طور خاص بيان باشدامتياز مي 2300 شاملكه  شاخه اين

آموزان در طول دو هاي درسي است كه دانشفعّاليّت مجموعه

ل تنها به معدّپردازند. اين شاخه ها ميسال تحصيلي به آننيم

هايي كه در طي شود؛ بلكه شامل تالشخالصه نمي سيكارنامه در

سال براي باال بردن سطح كيفي دروس نيز انجام شده است، نيز نيم

 آموزان بيش از هاي مستمر دانشباشد. فعّاليّتمي

ها درصد اين بخش را تأمين خواهد كرد. نمود اين تالش 40

وان درسي انجام تكاليف و ت ها،عملكرد در آزمونتواند شامل مي

 باشد.

گذاري كل كارنما را شامل درصد ارزش 15معدّل كارنامه حدود 

با توجّه ) معدل ضريبضرب از حاصلاين قسمت  امتيازشود. مي

 باشد.در معدّل مي صفحه بعد( به جدول

 زبان انگليسي
(1150) 

 درس
(2300) 

 آموزشي
(3450) 

 دّل كارنامهمع
(1600) 

 درس
(2300) 

 توان درسي
(300) 

 انجام تكليف
(400) 

 معدّل كارنامه
(1600) 

 <ل* معدّ ضريب>
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ع رساندن آموزان را به اطّالتوان هدف از ارائه كارنامه درسي به اوليا و دانشمي به اين ترتيب

 جزئيات و ريز نمرات درسي در محدوده زيرشاخه معدّل كارنامه قرار داد.

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
80 75 70 65 60 55 

بيني شده براي تمرين و تكاليف منزل با اهداف آموزشي پيش

انجام تكاليف  نحوهباشد. كننده ميتثبيت مطالب درسي بسيار كمك

 كرد.امتياز اين بخش را مشخّص خواهد  ،آموزاندانش

شود و در صورت افزايش تعداد امتياز از اين قسمت مي 100هر نقص غير موجه موجب كسر 

 گردد.امتياز منفي محاسبه مي 200نقص تكليف اين بخش تا 

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 

 تكليفانجام 
(400) 

 <400-نقص *تعداد100>

 توان درسي
(300) 

 <300-نمره قرمز *تعداد100>

 توان درسي
(300) 

 <300-قرمز نمره تعداد * 100>

 معدّل كارنامه
(1600) 

 <لمعدّ *ضريب >

 درس
(2300) 

 انجام تكليف
(400) 

 <400-تعداد* 100>
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 زبان انگليسي -ب -3

اهمّيّت يادگيري زبان به عنوان يك ابزار ضروري در تمامي 

ها چه تحقيق و تالش علمي براي كساني كه تحصيالت خود زمينه

كنند و چه ارتباطات و كارهاي روزمره بر كسي پوشيده را دنبال مي

آموزان دانشاي كه نيست. لذا با در نظر گرفتن زمان قابل مالحظه

كنند، امتياز مستقلي به اين شاخه اختصاص در اين زمينه صرف مي

 داده شده است.

زبان  نمره ميانگين در 3 ضريباعمال با  اين قسمت امتياز

ترم  دو. گرددمحاسبه مي سالنيم هرترم گذرانده شده در  2

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

 .خواهد شدسال دوم منظور نيم

بر مبناي ترمي كه نمره  ،اندشركت نكرده ساليكي از دو ترم هر نيم آموزاني كه دردانش امتياز

 محاسبه خواهد شد. دارند

 نمره زبان
(300) 

 اتمام دوره
(200) 

 انگليسيزبان 
(1150) 

 نسبي ترمموقعيت 
(450) 

 قبولي در ترم
(200) 

 نمره زبان
(300) 

 <ترم 2ميانگين نمرات  * 3>

 قبولي در ترم
(200) 

 <ترم( 2تعداد قبولي ) * 100>
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آموزان كه دانش براي اين ،شده بينيپيشبرنامه  طبق

در وضعيت مطلوبي در پايان دوره نهايت  بتوانند در

سال يك هر نيم تحصيلي در براي هر پايه آموزي باشند،زبان

 انتظارآموزان نصاب در نظر گرفته شده است كه از دانش حد

بيني شده خود را به پيش سطح ،سالرود در انتهاي هر نيممي

 پايان برسانند.

 باشد:ها به صورت زير مينصاب حد جدول

 سال دومنيم سال اوّلنيم پايه

 El3 Pre2 نهم

 Pre3 Inter2 دهم

 Inter3 High2 يازدهم

ها نصاب جدول حدبا مطابق موقعيت سطح خود را  سالنيم هرآموزان بتوانند در انتهاي دانش اگر

 . كردخواهند دريافت امتياز  200 حفظ كنند،

 وداده امتياز از دست  50ترم(  چهارتر باشد )تا ترم كه عقب هرازاي  بهدر صورت عقب بودن 

صورتي  خواهد كرد. به دريافتامتياز مثبت  50ازاي هر ترم  به، نصاب از حد در صورت جلوتر بودن

امتياز اين  450 ،باشد داشتهنصاب پايه خود جلوتر قرار  ترم از موقعيت حد پنجكه شخصي كه 

 بخش را دريافت خواهد كرد.

را به اتمام ( Adv3) دوره زبان خود كهآموزاني دانش براي

ها ديگر بخشاين قسمت صرف نظر از امتياز كلّ  ،دنرسانده باش

 منظور خواهد شد.

 موقعيت نسبي ترم
(450) 

 <200ضريب موقعيت * 50>

 اتمام دوره
(200) 

 <= اتمام سقف اختصاص>
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 100( قرار داشته باشد، براي وي Adv3( تا )Adv1هاي )آموزي در يكي از سطحچنانچه دانش: 1تبصره 

 شود.امتياز در نظر گرفته مي

گيرند و رسيده باشند، امتياز كامل اين قسمت را مي Advكه به سطح  يآموزان پايه نهمدانش :2تبصره 

 نمايند.امتياز كسب مي 100قرار داشته باشند  Highهاي كساني كه در يكي از سطح

صره   سطح    :3تب سيدن به  سه( امتياز بخش    Advدر موارد خاص)ر شكيل كالس از جانب مدر يا عدم ت

 شود.زبان مطابق جدول زير محاسبه مي

 اتمام دوره موقعيّت نسبي نمره زبان قبولي در ترم زآمووضعيت زبان

 طبق فرمول طبق فرمول طبق فرمول طبق فرمول سالشركت در دو ترم نيم

 100 امتياز كامل امتياز كامل طبق فرمول Advسطح 

  امتياز كامل امتياز كامل  اتمام كلّ دوره

عدم تشكيل 
 كالس از

 جانب مدرسه

تا پايان 
High3 

 
ترم آخر نمره 

 تشكيل شده
بر اساس ترم 

  آخر تشكيل شده

 100 امتياز كامل امتياز كامل ADV سطح 

 اتمام دوره
(200) 

 <اتمام  سقف اختصاص>

 نمره زبان در ترم
(300) 

 <)ترم 2(مجموع نمره *  5/1>

 زبان انگليسي
(1150) 

 قبولي در ترم
(200) 

 >ترم( 2قبولي )* تعداد  100>

 موقعيت نسبي ترم
(450) 

 <200ضريب موقعيت * 50>
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 بخش پرورشي -4

يافته آداب و سنن فرهنگي، اجتماعي يافتة معلومات، و پرورشآموزشتوجّه به اين كه هر فرد، 

و مذهبي است، الزم است از دوران كودكي براي تأمين اين نيازها بكوشد. اكنون كه دوران اوج اين    

كند. بخش پرورشي كارنما از سه اي پيدا ميباشد ضرورت دقّت در تربيت نيز اهمّيّت ويژهرشد مي 

هايهاي نظري و فعّاليّتعملي، فعّاليّت هايبخش فعّاليّت

 

 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 اكنون در كسب تواناييالزم است از هم

هاي گروهي و هدايت ديگران به فردي مشخّص، انجام فعّاليّت

 آمادگي الزم را پيدا كنند.  هاي ارتباطي مناسبهمراه شيوه

هايي در مدرسه مانند نظام تقسيم در راستاي اين اهداف برنامه

هاي هاي ورزشي، اردوها، مراسم و فعّاليّتها، فعّاليّتمسؤوليت

كس با توجّه به  باشند كه الزم است هربرنامه در حال اجرا ميفوق

 ت بگمارد.احساس نياز در هر كدام، به شركت در آن مسؤوليت هم

 هاي آزادفعّاليّت
(1200) 

 هاي عمليفعّاليّت
(900/1300) 

 پرورشي
(3200/3600) 

 هاي نظريفعّاليّت
(1100) 

 هامسؤوليت
(500) 

 هاي عمليفعّاليّت
(900/1300) 

 اردوي تابستاني
 (400سال اوّل )نيم

 فوق برنامه
(400) 
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آموزان عزيز حس در اين قسمت سعي شده كه دانش

پذيري و مديريت در وجودشان تقويت شود تا شايد گامي مسؤوليت

 در پيشبرد اهداف و مديريت آينده كشور برداشته باشيم.

ها توان به آنهايي كه ميآموزان در مدرسه، نوع مسئوليتدانشامسال با توجه به عدم حضور 

آموزان در اداره كالس مجازي االمكان از دانشكه حتي است. سعي ما بر اين بودهسپرد، تغيير كرده

ها دستخوش تغييرات جدي شود. لذا تعداد و نوع مسئوليتو كنترل مواد آموزشي كمك جدي گرفته

 .است گرديده

 محدوديتي براي گرفتن بيش از يك مسؤوليت وجود ندارد. :1تبصره 

 باشد كه در جدول مشخص شده است.ها متفاوت ميدوره زماني مسؤوليت :2تبصره 

 اند، به شرح زير است:ي كه در سال جاري مشخص شدههامسؤوليت

 تعداد دوره تغيير حوزه امتياز نوع عنوان رديف

 نفر 1 سالنيم كالسي 350 فردي مدير كالس 1

 نفر 1 سالنيم كالسي 350 فردي مسؤول درسي 2

 نفر 1 سالنيم كالسي 300 فردي هميار درسي 3


 

هايي براي عالوه بر آموزش رسمي و تكميلي مدرسه، كالس

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

 گردد.مهارتي و اعتقادي برگزار مي

برنامه هاي فوقبا توجه به تشكيل كالس بصورت غير حضوري، نوع برگزاري و موضوعات كالس

 است.تغييراتي كرده

امتياز براي آن در نظر گرفته شده است كه شامل شركت در  400با توجّه به اهمّيّت اين بخش 

 باشد. برنامه ميهاي فوقو ديگر كالسهاي گروه انديشه كالس

 

 هامسؤوليت
(500) 

 <ارجاع به جدول مربوطه>

 فوق برنامه
(400) 

 <حضور و ارزشيابي>



 11صفحه      دفترچه راهنماي كارنماي امتيازي
 شود.در اين قسمت طبق جدول زير امتيازدهي مي

 امتياز بخش

 75 حضور در كالس

 175 ارزيابي دبير

 براي هر كالس امتياز حضور كنند،آموزاني كه در بيش از يك كالس شركت ميبراي دانش

امتياز  25شود. به ازاي هر غيبت آموزان داده ميدانشباشد و به صورت پايه به تمامي امتياز مي 75

كنند، آموزاني كه در بيشتر از يك كالس شركت ميبراي دانش گردد.از اين بخش كسر مي

رزيابي شود. در قسمت اامتياز محاسبه مي 225امتيازهاي حضور هر كالس با يكديگر جمع و تا سقف 

گرددها، امتياز ايشان محاسبه ميشده در دوره دبير با توجّه به ميانگين كلّ نمرات اخذ

 فقطسال گذشته  برنامه اردوي تابستاني ،هابا توجه به محدوديت

كه سهم اين قسمت  گذشتبرنامه هاي فوقكالسبرگزاري به 

  .امتياز در نظر گرفته شده است 400

 برنامه است.هاي فوقمبناي محاسبه امتيازها شبيه كالس

 اردوي تابستاني
 سال اوّل( نيم400)

 <برنامهمربوطه به كالس فوق>

 اردوي تابستاني
 سال اوّل( نيم400)

 <برنامهمربوطه به كالس فوق>
 

 هامسؤوليت
(500) 

 <ارجاع به جدول مربوطه>

 هاي عمليفعّاليّت
(900/1300) 

 فوق برنامه
(400) 

 <ارزشيابي و حضور>
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 هاي نظريفعّاليّت -ب -4

باشد در مقطع دبيرستان اين بخش صرفاً شامل بخش قرآن مي

 كه توضيحات آن در ادامه آمده است.

كتاب آسماني ما  و (صد)معجزه جاويد حضرت محمّ ,قرآن

فراوان داراي  هايراهنمايي وبرداشتن نصايح  ت درها به علّنامسلم

نقشي اساسي در زندگي تمامي مسلمانان  ارزش بسياري است و

درك هرچه بهتر اين كتاب  ما واجب است تا با . بنابراين بردارد

در دنيا  روشنگرش خود را رهنمودهايدادن  سرمشق قرار وعزيز 

رشد  زمينهآخرت سعادتمند سازيم. مدرسه براي فراهم كردن  و

برنامه آموزش و  ،اين زمينه تر درعميق آموزش هرچه بهتر و و

نمايد. اجرا مي و دقيق ممنظّبه صورت  را هر سالهمسابقات قرآن 

رد كه چهار بخش زير تقسيم امتياز دا 1100اين بخش در مجموع 

 گردد:مي

اي است كه همراه با حديثي قرآن صبحگاهي شامل آيات برگزيده

مربوطه هر روز در صبحگاه مدرسه  از معصومين)ع( متناسب با آيه

شود. امتياز اين قسمت بر اساس آزموني است كه از قرائت مي

 امتياز به آن اختصاص 200سال برگزار خواهد شد كه بر اساس جدول زير نمره در پايان هر نيم 5

 يابد.مي

 x  5 5< x 5/4 5/4< x 4 4< x 5/3 5/3< x 3 3 < x (xنمره )

 25 75 100 125 175 200 امتياز

 قرآن
(1100) 

 هاي نظريفعّاليّت
(1200) 

 مفاهيم
(400) 

 حفظ
(200) 

 قرآن
(1100) 

 روانخواني
(300) 

 قرآن صبحگاهي
(200) 

 قرآن صبحگاهي
(200) 
 <آزمون>
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سش    سخ پر ست  پژوهش و تحقيق، تمريني براي يافتن پا هايي ا

اي هاي علمي داريم و پژوهش در مفاهيم قرآني وسيلهكه در زمينه

ست كه بايد در    تر و عميقبراي انس بيش ضوابطي ا تر با قرآن و 

 تحقيق رعايت گردد.

است كه به عميق شدن درك انسان كمك  ترين ابزارهاييتوانايي در اين زمينه شايد از قوي

كند. از اين رو از مباحث مرتبط با آموزش مفاهيم قرآن كريم كه روال اجرايي آن در برنامه مي

شود كه نمره آن سال يك آزمون برگزار ميساليانه قرآن مدرسه توضيح داده شده، در پايان هر نيم

 گردد.امتياز تبديل مي 400مطابق جدول زير به 

 x  5/19 5/19< x 19 19< x 5/18 5/18< x 18 18< x 17 17 < x (xره )نم

امتياز 
 مفاهيم

400 350 300 250 200 100 

 خواني، روانخواني،، صحيحرعايت قواعد در خواندن آيات

تجويد و ترتيل در خواندن آيات، موضوعي است كه در اين 

 قسمت مورد توجّه قرار گرفته است.

گيرد كه نمره آن مطابق جدول در كالس قرآن روانخواني دانش آموزان مورد ارزيابي قرار مي

 گردد.امتياز تبديل مي 300زير به 

 x  75/4 75/4< x 5/4 5/4< x 25/4 25/4< x 4 4< x 5/3 5/3 < x (xنمره )

امتياز 
 روانخواني

300 250 200 150 100 50 

 روانخواني
(300) 
 <آزمون>
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براي پايه نهم و دهم سوره يا آياتي با هدف مرور محفوظات 

آموز از امتياز آن ها دانشگذشته در نظرگرفته شده كه با حفظ آن

 شود.بخش برخوردار مي

رسد، تحويل گرفته آموزان ميدانشحفظ اين آيات در مقاطع زماني تعيين شده كه به آگاهي 

 شود.مي

 سال دومنيم سال اوّلنيم پايه

 نهم
نيمه اوّل  انسان ،(110نيمه اوّل ) الرحمن

 (20اعلي )، (40) نيم اوّل قيامت، (30)
 دومنيمه  انسان ،(115) دومنيمه  الرحمن

 (15شمس )، (40) نيم اوّل قيامت، (30)

 دهم
 (60) جمعه نيمه اوّل ،(65نبأ نيمه اوّل )
 (25) طارق ،(50) فجر

 (65)دوم  نيمه جمعه ،(65نبأ نيمه دوم )
 (40غاشيه ) ،(30بلد )

 حفظ
(200) 

 <مربوطه جدول به ارجاع>

 مفاهيم
(400) 
 <آزمون>

 قرآن
(1200) 

 قرآن صبحگاهي
(200) 
 <آزمون>

 روانخواني
(300) 
 <آزمون>

 حفظ
(200) 

 <ارجاع به جدول مربوطه>
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 هاي آزادفعّاليّت -ج -4

هاي دلخواه ها و فعّاليّتاين قسمت دربرگيرنده بخشي از تالش

آموزاني كه با توجّه به شرايط باشد. دانشآموزان ميو آزاد دانش

هاي دلخواه و برخي فعّاليّتو مناسبت خاص در مدرسه در 

نمايند و يا در مسابقات داخلي يا خارج از داوطلبانه شركت مي

توانند امتياز كسب گردند، در اين قسمت ميمدرسه حائز رتبه مي

 نمايند.

 

 

آموزان در فضايي سالم و اي است كه دانشمسابقات عرصه

هاي فردي و گروهي خويش را بوته آزمايش قرار پرنشاط مهارت

شي و رزمينه پرو دودر  امسال ايدهند. مسابقات درون مدرسه

گردد. سعي شده است كه ريزي و اجرا ميعلمي و آموزشي برنامه

تابستان توزيع شده كه همواره مسابقات در طول سال تحصيلي و 

 فضاي نشاط و رقابت سالم در مدرسه برقرار باشد.

 باشد:مي زيرقسمت طبق جدول  اين يامتيازهاشيوه محاسبه 

 امتياز عنوان

 40 امتياز( 40شركت در مسابقه )هر مسابقه 

 60 نفر يا تيم سوم

 80 نفر يا تيم دوم

 100 نفر يا تيم اوّل

امتياز  300تا سررقف در هر شرراخه به ازاي شررركت در بيش از يك مسررابقه مجموع امتيازها  تبصررره:

 باشد.امتياز مي 600اي مدرسه درون گردد و سقف امتياز كل مسابقاتمحاسبه مي
  

 ايمسابقات مدرسه
(600) 

 هاي آزادفعّاليّت
(1200) 

 هاي ويژهفعّاليّت
(200) 

 دستاوردهاي شخصي
(400) 

 مسابقات پرورشي
(300) 

 ايمسابقات مدرسه
(600) 

 مسابقات علمي/آموزشي

(300) 
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آموزان دانشها و كارهايي هستند كه هر كدام از شامل فعّاليّت

اي هها و حوزهو آزاد در مناسبتتوانند به صورت داوطلبانه مي

 مختلف مسؤوليت آن را بپذيرند.

 شود.باشد و مطابق جدول زير امتيازها محاسبه مييم 200سقف امتياز اين بخش 
 

 حداكثر امتياز فعّاليّت عنوان رديف

 50 قرائت ادعيه و زيارت 1

 50 مسابقاتبرگزاري مراسم يا  2

 50 )معرفي كتاب، نمايشگاه كتاب، ....( ترويج كتابخواني 3

 50 آموزي )بيان فضائل، توضيح آيات قرآن صبحگاهي، ...(ارائه دانش 4

 100 كارگاه ارائه مطلب 5

 100 عضويت فعّال در گروه انديشه / همكاري با مدرسه /همكاري با پرورشي 6

هاي فردي در مسابقات، ند موفّقيّتآموزان با تالش خود توانستهايي است كه دانششامل فعّاليّت

 .كسب نمايندهاي مختلف خارج از مدرسه ها و جشنوارهآزمون

نحوه كسب امتياز آن باشد و مي 400سقف امتياز اين بخش 

 باشد.طبق جدول زير مي

 امتياز مقام يا رتبه دركسب  رديف

 400 مسابقات كشوري و جشنواره خوارزمي/ قبولي مرحله دوم المپياد 1

 200 آموزيالمپياد/ ارائه پروژه دانش اوّل مرحله قبولي استاني/ مسابقات 2

 100 (و... ورزشي ،آزمايشگاهي ،يا بين مدارس )قرآن واي مسابقات منطقه 3

و رتبه سوم با ضريب  8/0، رتبه دوم با ضريب 1در هر رديف امتياز با كسب رتبه اوّل با ضريب  تبصره:

محاسبه  (مورد تأييد معاون پرورشي)4/0با ضريب  هايا جشنواره مسابقات در و شركت 6/0

 گردد.مي

 هاي ويژهفعّاليّت
(200) 

 دستاوردهاي شخصي
(400) 
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 بخش انضباطي -5

و انضباط دستور دين است و رهبران  نظم

را جزء وجود يك انسان متّقي  الهي آن

تواند خود را دانند، بنابراين كسي نميمي

متعالي بداند ولي نظم و انضباط در زندگي 

 او جايي نداشته باشد.

و تواند گوياي تمام مسائل و جزئيات كار انضباطي باشد از طرفي چون نمره انضباط به تنهايي نمي

برانگيز است، نياز است نظامي براي ارزيابي آن ارائه داد. دو ركن اصلي اين نظام چگونگي بعضاً سؤال

 باشد.مدرسه و نحوه رعايت قوانين آن ميهاي برنامهآموزان در دانش شركت

آموزان در ابتداي باشد. يعني به تمام دانشدر اين قسمت روش امتيازدهي به صورت كاهشي مي

هاي انضباطي شود و در صورت بروز موردي در هر يك از شاخهسال تحصيلي امتياز كامل داده مينيم

 رو خواهند شد.با كاهش امتياز روبه

 حضور در مدرسه -الف -5

باشد كه هر مكاني در مدرسه داراي شأني مخصوص به خود مي

در سال تحصيلي باشد. نياز هر فعّاليّتي در آن ميحفظ آن پيش

هاي مجازي دو بخش حضور به موقع در كالساين قسمت از فعلي 

رعايت نظم در كالس تشكيل شده است كه در مجموع يا مدرسه و 

 امتياز دارد. 800

 رعايت قوانين
(400) 

 حضور در مدرسه
(800) 

 انضباطي
(1200) 

  موقع به حضور
(400) 

 حضور در مدرسه
(800) 

 نظم در كالس
(400) 
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تواند راهگشايي مي ايزمينههر  دادن به زمان در تيّاهمّ

 هايدر برنامه موقعه ب حضورتر كارها باشد. براي انجام دقيق

 عنوانه ب توانمي نيز را با توجه به آموزش مجازي مدرسه

 .اي داردشدهبندي مناسب و كنترلكه نياز به زمان نظر گرفت در شناسيبراي وقت تمريني

. در صورت وجود هر باشدامتياز مي 400 ،گرفته شده است امتيازي كه براي اين قسمت در نظر

گردد و در صورت افزايش تعداد اين بخش كسر مي هايامتياز از مجموع امتياز 100تأخير غيرموجّه 

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

باشررد س داراي حرمتي ميمكان مقدّ يكبه عنوان  كالس

اين  نگهداشررتن ،عالي تحصرريل اهدافكه براي رسرريدن به 

 حرمت ضروري است.

 رديگر شئون آن د رعايتكالس و  موقع سره مواردي همچون حضور ب توان دررا مي حريماين 

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

 ميزان كسر امتياز مصاديق نظمينوع بي

 200 كالس، غيبت غيرموجّهاخراج از كالس، محروميت از  اخالل در كالس

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

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



 حضور به موقع
(400) 

 <400-100مورد(* 6 )حداكثر>

 نظم در كالس
(400) 

 <400-مربوطه( جدول طبق موارد)>

 حضور در مدرسه
(800) 

 حضور به موقع
(400) 

 <400-100مورد(* 6 )حداكثر>

 كالسدر  نظم
(400) 

 <400-مربوطه( جدول طبق موارد)>
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 رعايت قوانين -ب -5

 

عنوان يك محيط فرهنگي براي رسيدن به اهداف خود  به مدرسه

رود آموزان انتظار ميدانش ازنيازمند قراردادن قوانيني است كه 

 اجرا كنند. ، ت وضع آنشناخت علّ ها را باآن

 

جهت داشتن شأن انضباطي در كارنامه و اين كه در آن عالوه بر موارد انضباطي  انضباط بهنمره 

در سال تحصيلي  باشد.اي ميشود، داراي امتياز تكميلي جداگانهبه ديگر شرايط نيز توجّه خاص مي

 باشد.در اين قسمت نمره انضباط مبناي محاسبه امتياز مي فعلي با توجه به شرايط صرفاً

 

 

ارائه بخش اجرايي و معلّم راهنما كه توسط  انضباط نيز نمره

 .ي داردرمؤثّ نقش گيري امتيازهاي كارنماشكل در ،شودمي

 100 ،20از تر كم 25/0ازاي هر  به اين شكل است كه به ،امتياز بهتبديل نمره انضباط  ينحوه

باشد، امتياز اين قسمت را از  19معنا كه اگر كسي داراي نمره انضباط . بدينشدامتياز كسر خواهد 

امتياز منفي به او تعلق خواهد  200، تا 19تر از دست خواهد داد و در صورت كسب نمره پايين

 گرفت.

  

 نمره انضباط
(400) 

 رعايت قوانين
(400) 

 نمره انضباط
(400) 

 <400-100*20 از كمتر 25/0>
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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 ارجاع>

 فوق برنامه
(400) 

 <ارزشيابي و حضور كيفيت>
 

 اردوي تابستاني
 سال اوّل( نيم400)
 <مربوطه جدول به ارجاع>

 

 (7850/8250سال )هر نيم

 پرورشي
(3200/3600) 

 آموزشي
(3450) 

 درس
(2300) 

 زبان انگليسي
(1150) 

 هاي عمليفعّاليّت
(900/1300) 

 هاي نظريفعّاليّت
(1100) 

 هاي آزادفعّاليّت
(1200) 

 توان درسي
(300) 

 <300 -* تعداد100>
> 

 معدّل كارنامه
(1600) 

 <ضريب * معدّل>

 قبولي در ترم
(200) 

 <ترم(2) قبولي تعداد * 150>

 موقعيت نسبي ترم
(450) 

 <300نسبي تقدم * 50>

 اتمام دوره
(200) 

 <اتمام = سقف اختصاص>

 نمره زبان
(300) 

 <ترم2 نمره ميانگين * 3>

 انجام تكليف
(400) 

 400-نقص *تعداد100>

 انضباطي
(1200) 

 حضور در مدرسه
(800) 

 رعايت قوانين
(400) 

 (400حضور به موقع )

 <400-100تعداد تاخير * >

 (400نمره انضباط )
*  20كمتراز25/0>

100-400> 

 (400نظم در كالس )

 <400-موارد طبق جدول>

 قرآن
(1100) 
 <نحوه فعّاليّت>

 ايمسابقات مدرسه
(600) 

 <نحوه فعّاليّت>

 هاي ويژهفعّاليّت
(200) 

 < نحوه فعّاليّت >

 دستاوردهاي شخصي
(400) 

 <طبق جدول مربوطه>
 


