آﻳﺎ ﻣﻲ داﻧﻴﺪ ...
ﺷﺮاﻳﻂ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ
در
دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ دوﻟﺘﻲ

ب ـ دوره ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﻧﻈﺮي
 .1اﺣﺮاز ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ در دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ
دوﻟﺘﻲ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﻛﺴﺐ ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻤﺮه  12در ﻫﺮ ﻣﺎده
درﺳﻲ ) اﻋﻢ از ﻧﻈﺮي ﻳﺎ ﻋﻤﻠﻲ ( و ﻧـﻤـﺮه  14در
دروس ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ اﺳﺖ .
ﺗﺒﺼﺮه  :ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزي در ﻫﺮﻣﺎده درﺳـﻲ

ﻣﺎده  36دﺳﺘـﻮراﻟـﻌـﻤـﻞ اﺟـﺮاﻳـﻲ

ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻤﺮه ﻣﺬﻛﻮر را ﻛﺴﺐ ﻧـﻜـﻨـﺪ ﺑـﺎﻳـﺪ در

ﻣﺪارس ﻧﻤﻮﻧﻪ دوﻟﺘﻲ :

اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﺷﻬﺮﻳﻮرﻣﺎه ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻤﺎﻳـﺪ و
در ﺻﻮرت ﻛﺴﺐ ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻤﺮه ﻻزم  ،ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اداﻣﻪ
ﺗﺤﺼﻴﻞ در دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ دوﻟﺘﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .

داﻧﺶ آﻣﻮزان اﻳﻦ ﻣﺪارس ﺿﻤﻦ ﺣـﻔـﻆ
ﺷﺌﻮﻧﺎت اﺳﻼﻣﻲ و رﻋﺎﻳﺖ آﻳـﻴـﻦ ﻧـﺎﻣـﻪ
اﻧﻀﺒﺎﻃﻲ ﻣﺪارس  ،ﺑﺮاي اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ در

 .2ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻧﻤﺮات داﻧﺶ آﻣﻮز ﻛﻤﺘﺮ از  10ﻧـﺒـﺎﺷـﺪ
ﻣﻼك ﻗﺒﻮﻟﻲ در آن درس ﻣﻨﻈﻮر و در ﻣـﺪارك
ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺛﺒﺖ ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﻧﻤﺮات اﻛـﺘـﺴـﺎﺑـﻲ در
ﺷﻬﺮﻳﻮرﻣﺎه ) ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺒﺼﺮه ﺑﻨﺪ  1ذﻳﻞ ب از ﻣﺎده ( 36

ﺟﻬﺖ اﺣﺮاز ﺷﺮاﻳﻂ اداﻣـﻪ ﺗـﺤـﺼـﻴـﻞ در آن

ﻣﺪارس ﻣﺬﻛﻮر ؛ ﺑﺎﻳﺪ ﺷـﺮاﻳـﻂ ذﻳـﻞ را

دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن ﺑﻮده و ﻓﻘﻂ در ﺳـﺘـﻮن ﻣـﻼﺣـﻈـﺎت
ﻛﺎرﻧﺎﻣﻪ داﻧﺶ آﻣﻮز ﺛﺒﺖ ﻣﻲ ﮔﺮدد .
 .3ﻣﻮاردي ﻛﻪ داﻧﺶ آﻣﻮز ﺷﺮاﻳﻂ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴـﻞ
در دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ دوﻟﺘﻲ را از دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داد،
ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :
ﺗﺒﺼﺮه  1ـ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات دروس داﻧﺶ آﻣﻮز در
ﻳﻚ ﺳﺎل ﻛﻤﺘﺮ از  10ﺑﺎﺷﺪ .
ﺗﺒﺼﺮه  2ـ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات دروس در دو ﺳـﺎل
ﻣﺘﻮاﻟﻲ ﻛﻤﺘﺮ از  14ﺑﺎﺷﺪ .
ﺗﺒﺼﺮه  3ـ داﻧﺶ آﻣﻮز در ﻫﺮ ﻣـﺎده درﺳـﻲ 2
ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻧﻤﺮه ﻛﻤﺘﺮ از ﻧﺼﺎب ﻻزم ) دروس ﻧﻈﺮي ﻳﺎ
ﻋﻤﻠﻲ ﻧﻤﺮه  12و دروس ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ ﻧﻤﺮه  ( 14داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ .
 .4ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات داﻧﺶ آﻣﻮزي در ﻳـﻚ
ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺣﺪاﻗﻞ  17ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻴـﻜـﻦ در ﻳـﻚ
ﻋﻨﻮان درﺳﻲ ﻋﻤﻠﻲ ﻳﺎ ﻧﻈﺮي ﻧﻤﺮه وي ﺑﻴﻦ  10ﺗﺎ 12
و در درس ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ ﺑﻴﻦ  12ﺗﺎ  14ﺑﺎﺷﺪ آن درس
ﻧﻴﺰ از وي ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .

اﺣﺮاز ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .

ﺗﻴﺮﻣﺎه 1394

اداره ﻛﻞ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮن
ﻣﻌﺎوﻧﺖ آﻣﻮزش ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ
اداره آﻣﻮزش ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﻧﻈﺮي

ﺗﺒﺼﺮه  :داﻧﺶ آﻣﻮز در ﻃﻮل دوره ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﻓﻘﻂ
ﻳﻚ ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻣﻔـﺎد اﻳـﻦ ﻣـﺎده
اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﺪ .

