
 

 
 
 

 آموز برتر آيين نامه انتخاب و تشويق دانش
 1397-98سال تحصيلي 

 واحد ظفر (پايه هفتم ، هشتم و نهم)
 

 الف) تشويق آموزشي:
تعلق  امتياز 100تا  200ي كسب شده، از مشخص شده و متناسب با رتبه پايهنفر برتر هر  10ي داخلي مدرسه، در هر كارنامه .1

 گيرد. مي

امتياز تعلق  100تا  200ي كسب شده، از مشخص شده و متناسب با رتبه نفر برتر هر پايه 10اي ان ترم منطقهدر امتحانات پاي .2
 گيرد. مي

 نمايند. امتياز كسب مي 100تا  200هاي جامع به ترتيب از در آزمون برتر هر پايه  رتبه 10 .3

 امتياز  100نمره معدل هر كارنامه داخلي نسبت به كارنامه قبل  1رشد حداقل  .4

 امتياز  100رتبه ارتقاء  10رتبه در پايه در هر آزمون جامع نسبت به آزمون قبل به ازاء هر « جابجايي  .5

تعلق  امتياز به ايشان 150تا  250) را كسب نمايد، به ترتيب از 3تا  1ي ممتاز (آموزي در مسابقات علمي منطقه رتبهاگر دانش .6
 گيرد. مي

امتياز به ايشان تعلق  300 تا 500 از ) را كسب نمايد، به ترتيب3تا  1ي ممتاز (قات علمي استان رتبهآموزي در مساباگر دانش .7
 گيرد. مي

امتياز به ايشان تعلق  700تا  900) را كسب نمايد، به ترتيب از 3تا  1ي ممتاز (رتبه كشورآموزي در مسابقات علمي اگر دانش .8
 گيرد. مي

 و ورزشي: ب) تشويق فرهنگي، انضباطي 
 امتياز دريافت خواهند نمود.  50كسب نمايند،  20ي انضباط آموزاني كه در هر نيم سال تحصيلي، نمرهدانش .1

 امتياز كسب خواهند كرد.  100تا  200از هاي فرهنگي، هنري و ورزشي در سطح منطقه به ترتيب هاي اول تا سوم مسابقهرتبه .2

 امتياز كسب خواهند كرد.  200تا  300از ي، هنري و ورزشي در سطح استان به ترتيب هاي فرهنگهاي اول تا سوم مسابقهرتبه .3

 امتياز كسب خواهند كرد. 300تا  500از هاي فرهنگي، هنري و ورزشي در سطح كشور به ترتيب هاي اول تا سوم مسابقهرتبه .4

تعيين  دبيرستانريزي و مديريت نظر شوراي برنامهبا  كنندجوايز ورزشكاراني كه در سطح تهران و كشور و بين المللي مقام كسب  .5
 گردد. مي

 

 تصميم گيري و ، : موارد خاص به غير از موارد ذكر شده فوق با نظر و تشخيص مدير دبيرستان و هماهنگي با هيئت مؤسس تبصره
  اعالم خواهد شد.

تخفيف شهريه ثابت سال تحصيلي آينده برخوردار  آموزان ازدانش ، در پايان سال متناسب با مجموع امتيازات كسب شده :توجه
 خواهند گرديد. 

 
    

 



 الف) معيار انتخاب: 

 )امتياز 200امتياز (هر كارنامه 1000                                     هاي داخلي معدل كارنامه .1

 امتياز) 200امتياز (هر كارنامه  400                                         نوبت)  2اي (هاي منطقهمعدل كارنامه .2

 )امتياز 200تياز ( هر آزمون جامع ام 1000                                     نوبت)  5هاي جامع (آزمون تراز .3

 امتياز)  150و  200، 250ي اول تا سوم به ترتيب امتياز (رتبه 250                                  ايهاي ممتاز در مسابقات علمي منطقهرتبه .4

 امتياز)  300و  400، 500ي اول تا سوم به ترتيب امتياز (رتبه 500                                   هاي ممتاز در مسابقات علمي استان رتبه .5

 امتياز)  100و  150، 200يب ي اول تا سوم به ترتامتياز (رتبه 200      و ورزشي در منطقه    هاي ممتاز در مسابقات فرهنگي، هنريرتبه .6

 امتياز)  200و  250، 300ي اول تا سوم به ترتيب امتياز (رتبه 300         و ورزشي در استان هاي ممتاز در مسابقات فرهنگي، هنريرتبه. 10

 امتياز)  300و  400، 500ه ترتيب ي اول تا سوم بامتياز (رتبه 500        و ورزشي در كشور  هاي ممتاز در مسابقات فرهنگي، هنريرتبه. 11

      امتياز                            200           شوراي آموزشي مدرسه  هاي تحقيق و پژوهش به تأييدپروژه.  12

 امتياز  100                                  نظر كلي مدير، معاونان و مسئوالن پايه    .  13

 امتياز 100تا  50از           ر پيشرفت تحصيلي همكالسان خود با نظر مسئول آموزشي پايه   دكمك موثر آموزشي .  14

 

 ي تشويق: ) نحوهب

 گيرند. مورد تشويق قرار مي نفر 5 به ازاي هر پايه

  ي تابستاني) و دوره خدمات ويژهي سال تحصيلي آتي (بدون احتساب شهريه تخفيف شهريه %25رتبه اول هر پايه 

 ي تابستاني)و دوره خدمات ويژهي سال تحصيلي آتي(بدون احتساب شهريه تخفيف شهريه %20تبه دوم هر پايه ر 

  ي تابستاني)و دوره خدمات ويژهي سال تحصيلي آتي(بدون احتساب شهريه تخفيف شهريه %15رتبه سوم هر پايه 

 ي تابستاني)و دوره خدمات ويژهي ساب شهريهسال تحصيلي آتي(بدون احت تخفيف شهريه %10هر پايه  رتبه چهارم 

 ي تابستاني)و دوره خدمات ويژهي سال تحصيلي آتي(بدون احتساب شهريه تخفيف شهريه %5هر پايه  رتبه پنجم 

 
 
 
   


