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رسًل خدا ( صلی اهلل علیٍ ي آلٍ ) فرمًدٌ اود :
« َر كس برای آمًخته بابی از علم از مىسلص خارج گردد  ،خدايود برای َر قدمی كٍ بر می دارد
پاداش پیامبری از پیامبران را می وًیسد ي در برابر َر حرفی كٍ می ضىًد یا می وًیسد ضُری در
بُطت بٍ اي عطا می كىد » .
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1ـ مقدمٍ :
تطَیق ٍ تدلیل یکی اص ؾَاهل هَثش دس سًٍذ یبدگیشی ٍ ثْجَد ٍضؿیت تحصیلی داًص آهَصاى هحسَة
هی گشدد  .دس فشآیٌذ آهَصش ّش خب کِ سطح پیطشفت تحصیلی داًص آهَصاى ثِ سطحی اص داًص یب هْبست ثشسذ
کِ ثب خبیگبُ قجلی تفبٍت قبثل دسک ٍ هؿٌبداسی پیذا کٌذ الصم است ایي هَفقیت هَسد تَخِ قشاس گشفتِ ٍ ثشای
تثجیت ٍ گستشش آى اقذاهبتی صَست پزیشد  .ثِ ایي هٌػَس ٍ ثشای ایدبد اًگیضُ ٍ تحشک تحصیلی دس خبهؿِ ّذف
ثب ًگبُ استقبی کیفیت سطح ؾلوی ـ آهَصضی ٍکست هذاسج تحصیلی ثبالتش  ،ضبیستِ است ًسجت ثِ تطَیق ٍ
تدلیل اص هوتبصیي ثب تَخِ ثِ ضشایط تحصیلی ٍ هیضاى هَفقیت آًبى اقذام گشدد تب ضوي حفع ٍ استقبی سًٍذ سٍ ثِ
سضذ تحصیلی ٍ فشٌّگی داًص آهَصاى هستؿذ  ،صهیٌِ تشقیت سبیش داًص آهَصاى ضبّذ ٍ ایثبسگش ثشای تالش ٍ
اّتوبم ثیطتش ثِ اهش یبدگیشی ٍ پیطشفت تحصیلی فشاّن گشدد .

2ـ اَداف :
 2/1ـ تَخِ ثِ هَفقیت ّبی ؾلوی داًص آهَصاى هوتبص ٍ کَضب ثِ ؾٌَاى سشهبیِ ّبی اسصضوٌذ کطَس
 2/2ـ ضٌبسبیی استؿذاد ّبی ثشتش ؾلوی  ،تطَیق ٍ حوبیت اص آًبى
 2/3ـ ایدبد اًگیضُ ٍ فشاّن ًوَدى صهیٌِ سقبثت سبلن ٍ سبصًذُ ؾلوی ـ فشٌّگی ثیي داًص آهَصاى
 2/4ـ تقَیت صهیٌِ ٍ ثستش خْبد ؾلوی ثشای ًْضت تَلیذ ؾلن دس خبهؿِ ّذف ضبّذ ٍ ایثبسگش

3ـ جامعٍ آماری تحت پًضص :
 3/1ـ ّوسشاى ٍ فشصًذاى  :ضْذاء  ،خبًجبصاى  ٍ %50ثبالتش ٍ آصادگبى
 3/2ـ آصادگبى ٍ خبًجبصاى  ٍ %25ثبالتش
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 4ـ حیطٍ عمل :
اخشای اقذاهبت ثشای فؿبلیت تطَیق داًص آهَصاى هوتبص صشفبً دسسطح استبى ٍ ضْشستبى ٍ هٌبطق تبثؿِ
ثوٌػَس ثْشُ هٌذی خبهؿِ ّذف صَست هی پزیشد .ثشای اخشای هَثش ٍ تحقق اّذاف دس ًػش گشفتِ ضذُ ٍغبیفی
هتَخِ حَصُ ّبی ریشثط هی ثبضذ کِ ثِ ضشح صیش ثِ آًْب اضبسُ هی ضَد :
 -4/1ستاد استاى :

ایي فؿبلیت اص ٍغبیف هؿبًٍت فشٌّگی استبى ثَدُ  ،لزا ثشًبهِ سیضی ٍ ّوبٌّگی ً ،ػبست  ،سبصهبًذّی  ،اخشای
ثشًبهِ ٍ خوؽ ثٌذی گضاسش ؾولکشد ٍ اسسبل ثِ اداسُ کل آهَصش سا ؾْذُ داس هی ثبضذ .
 -4/2تٌیاد شْسستاى ّاٍ هٌاطق ( شعثات تٌیاد شْید ٍ اهَزایثازگساى دز کالى شْسّا ) :

اداسات ثٌیبد دسضْشستبى ٍ هٌبطق تبثؿِ ثب ّوبٌّگی ستبد اخشایی ضبّذ هسئَل اطالؼ سسبًی ثِ هشاکض آهَصضی
هی ثبضٌذ  .خوؽ آٍسی لیست اسوی ٍاخذیي ضشایط ٍ اطالؾبت تحصیلی خبهؿِ ّذف دس حیطِ ٍغبیف ثٌیبد
ضْشستبى ٍ هٌبطق تبثؿِ استبى هی ثبضذ .

 5ـ فرآیىد ي وحًٌ اجرا :
ثٌیبد ضْیذ ٍ اهَسایثبسگشاى ضْشستبًْب ٍ یب هٌبطق تبثؿِ استبى ثبیذ ثالفبصلِ ثؿذ اص اهتحبًبت خشدادهبُ اقذاهبت صیش
سا ثؿول آٍسدُ ٍ گضاسش آى سا ثِ ثٌیبد استبى اسسبل داسًذ .
5/1ـ ثب ّوبٌّگی هجبدی ریشثط (هذاسس ضبّذ ٍ سبیش هذاسس هحل تحصیل هطوَلیي تحت پَضص ایي
دستَسالؿول ) ًسجت ثِ ضٌبسبیی داًص آهَصاى هوتبص اقذام ًوبیٌذ .
5/2ـ پیص ثیٌی ٍ توْیذ هقذهبت ثشگضاسی هشاسن ثب حضَس خبًَادُ ّب ٍ هسئَلیي ضْشستبى ثب تبکیذ ثش :
* خلت هطبسکت سبیش سبصهبى ّب دس سطح استبى ثشای ثشگضاسی ّش چِ ثب ضکَُ تش هشاسن هَسد تبکیذ هی ثبضذ .
* پیطٌْبد هی گشدد ثب تؿبهل استبًی تَسط یکی اص هَسسبت هبلی هؿتجش ًسجت ثِ افتتبح حسبة ثبًکی ثٌبم داًص
آهَص هوتبص اقذام ٍ دس هشاسن تدلیل اص هوتبصیي  ،سٌذ افتتبح حسبة ( دفتشچِ ثبًکی  ،صذٍس کبست ثبًکی ٍ ) . . .
ثِ ایي ؾضیضاى اّذاء گشدد .
5/3ـ اسسبل لیست اسبهی داًص آهَصاى هوتاش تستس ( ثبالتشیي هؿـذل ّـب دس دٍسُ دٍم هتَسـطِ ) ضْشسـتبى ثـِ
ّوشاُ اطالؾبت تحصیلی آًبى ثِ استبى ثِ تفکیک طشح ضبّذ ضشٍسی است .
تثصسُ  :ثِ هٌػَس خلَگیشی اص تضـییؽ حقـَآ آًذسـتِ اص داًـص آهـَصاى ضـبّذ ضـبقل ثـِ تحصـیل دس هـذاسس
استؿذادّبی دسخطبى ٍ ًوًَِ دٍلتی کِ ثِ لحبظ ؾذالت آهَصضی دس سطح ثبالتشی ًسجت ثِ سـبیش داًـص آهـَصاى
هذاسس طشح پشاکٌذُ قشاسداسًذ ٍ ثؿضب" اص هیبًگیي هؿذل کوتشی ثشخَسداسًذ الصم است ثِ هٌػَستؿییي هوتاشیي

تستس کشَزی ثشسسی هؿذل ایي گشٍُ اص داًص آهَصاى دس ثیي خَدضبى هطبثق ثب خذاٍل یک ٍ دٍ پیَسـت اًدـبم
پزیشد .
5/4ـ ضٌبسبیی ،اًتخبة ٍ تطَیق ثشتشیي ّبی استبًی ثِ تفکیک دٍسُ  ،پبیِ  ،خٌسیت ًَ ،ؼ هذسسِ هحل تحصیل
ٍ اسسبل اسبهی آًبى ثِ ستبد هشکض ثِ تفکیک ًَؼ ایثبسگشی دس طشح ضبّذ .
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5/5ـ حذاکثش هجلف تطَیق داًص آهَصاى ثشاسبس سشاًِ تؿییي ضذُ دسخذٍل سشاًِ تطَیق (صفحِ  )5هی ثبضذ کِ
هطبثق ثب اؾتجبس هصَة ثِ استبى اثالـ خَاّذ ضذ .

جديل الف ـ حد وصاب معدل تطًیق برای كلیٍ داوص آمًزان ضاغل بٍ تحصیل ( در ديرٌ ريزاوٍ )
پایِ تحصیلی

هعدل ساالًِ

زشتِ تحصیلی

اٍل تا ششن اتتدایی

دز حد خیلی خَب

اٍل  ،دٍم ٍ سَم هتَسطِ 1

 ٍ 18تاالتس
زیاضی ٍ تجستی

 ٍ 17تاالتس

اًساًی

 ٍ 17/5تاالتس

فٌی ٍ حسفِ ای ٍ کازداًش

 ٍ 17تاالتس

اٍل  ،دٍم ٍ چْازم هتَسطِ 2
هتَسطِ 2

جديل ب ـ حد وصاب معدل تطًیق برای مدارس ایثارگران  ،بسرگساالن ي وُضت سًاد آمًزی
دٍزُ تحصیلی

هعدل ساالًِ

ًْضت سَاد آهَشی ( هقدهاتی  ،تکویلی  ،پایاًی ششن اتتدایی)

هَفقیت دز گرزاًدى دٍزُ

هتَسطِ 1

هیاًگیي هعدل دٍ ًیوسال  ٍ 18تاالتس

هتَسطِ 2

هیاًگیي هعدل دٍ ًیوسال  ٍ 17تاالتس

چْازم هتَسطِ 2

هیاًگیي هعدل دًٍیوسال  ٍ16تاالتس

جديل ج ـ حد وصاب معدل تطًیق برای داوص آمًزان با ویازَای يیژٌ
گسٍُ ًیاشّای ٍیژُ

هعدل ساالًِ

دٍزُ تحصیلی

عقة هاًدُ ذٌّی  ،چٌد هعلَلیتی

 ٍ12تاالتس

ًاتیٌا ٍ ًیوِ تیٌا ً ،اشٌَا ٍ ًیوِ شٌَا  ،حسی ٍ حسکتی

 ٍ 17تاالتس

هتَسطِ 1

ًاتیٌا ٍ ًاشٌَا ٍ ًیوِ شٌَا

 ٍ15تاالتس

هتَسطِ 2

ًاتیٌا ٍ ًاشٌَا ٍ ًیوِ شٌَا

 ٍ14تاالتس

اتتدایی

تثصسُ  : 1دساًتخبة داًص آهَص هوتبص دس صَستیکِ هؿذل ًیوسبل دٍم اص هؿذل سبالًِ ثیطتش ثبضذ هؿذل ًیوسبل دٍم
هالک ؾول قشاس گیشد .
تثصسُ  : 2دس هَاسدی کِ دس اسصضیبثی داًص آهَصاى ثِ خبی هقبیسِ ًوشُ ای  ،اص هقبیسِ ستجِ ای استفبدُ هی ضَد
اًتخبة داًص آهَص هوتبص  ،ثش اسبس کست ستجِ « دس حذ خیلی خَة » هالک هی ثبضذ .
تثصسُ  : 3صهبى ثشًبهِ  ،ثؿذ اص اؾالم ًتبیح اهتحبًبت خشداد هبُ ٍ حذاکثش تب پبیبى ضْشیَس هبُ ّوبى سبل تحصیلی
هی ثبضذ .
تثصسُ  : 4ثشاسبس اطالؾبت خذاٍل ضوبسُ  2 ٍ 1هَضَؼ هوتبصیي ثشتش استبًی دس دٍسُ دٍم هتَسطِ اسسبلی اص سَی
استبًْب  ،ثبالتشیي هیضاى هؿذل دس ّش سضتِ تحصیلی ثؿٌَاى هوتبصیي ثشتش کطَسی خَاٌّذ ضذ .
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