
  

 

 
 

 دهمياز دهم و هـپاي يـه آموزشـن نامــآيي

 1044 - 1041سال تحصيلي 
 

 گردد:شيوه برگزار مي چهارامتحانات به  .1

    ي ـورت هفتگـي دروس را در برگرفته و مطابق تقويم ارائه شده از سوي دبيرستان به صاين امتحانات كليه الف( امتحانات مستمر داخلي:

 گردد. )تستي و تشريحي( در مدرسه برگزار مي

 باشد. ريزي ميهاي تكميلي مصوب شوراي برنامهها و تمريننامهها در چارچوب محتوي كتاب درسي، درسسؤالات اين آزمون

 باشد. مي 41 عمومي دروس و  41ي دروس اختصاصي حد نصاب نمره *

 خواهد بود . 4/8و  غيبت موجه  صفريبت غير موجه در هر يک از امتحانات نمره آن در صورت غ* 

 شنبه ، آزمون در روز بعد برگزار مي گردد .ورت تعطيلي  پيش بيني نشده روز يك*در ص

 گردد. در دو نوبت دي ماه و خرداد ماه به صورت تشريحي برگزار مي ب( امتحانات پايان هر نيم سال:

 باشد. مي 48در اين امتحانات  ( عمومي و اختصاصي و ساير دروس) ي دروس ي كليهحد نصاب نمره

يک مرحله در  يي دروس عمومي و اختصاصي، كُتب درسي آموزش و پرورش بوده و به صورت تستها از كليهاين آزمون هاي جامع:ج(آزمون

 باشد.مي( 0666تراز  حداقل ا)ي  %55 هادد. حدنصاب نمره در اين آزمونگرمرحله برگزار مي 2در هر نيم سال  تابستان و

  خواهد بود .(3033) يا تراز  3/33درصد و  غيبت موجه  صفرجامع نمره آن  هاي* در صورت غيبت غير موجه در هر يک از آزمون

نامه تشويق فوق در مجموع امتيازات سالانه آيين هايجامع، امتياز كارنامه آزمون هايروز منتهي به آزمون 3آموزان در انش* در صورت غيبت د

 گردد.محاسبه نمي

 

 گردد:كارنامه به شرح ذيل ارائه مي نوبت 24در طول سال تحصيلي به اولياي محترم جمعاً  .2

 ( نوبت 2گردد. )اي كه در پايان هر نيم سال تحصيلي ارائه ميهاي منطقهكارنامه الف(

 )مهر، آبان، آذر، بهمن و اسفند، فروردين و ارديبهشت(  نوبت 5هاي داخلي مدرسه جمعاً به تعداد كارنامه ب(

 ((  نوبت 2مسال دوم )ني –( نوبت 2نيمسال اول ) -( نوبت 1، )تابستان )نوبت 5هاي آزمون جامع كارنامه ج(

 

تر از حد نصاب كسب كند، يک اخطار ي كمدرس در هر كارنامه نمره 3آموزي اي، دانشدر صورتي كه در امتحانات داخلي مدرسه و منطقه الف( .3

 آموزشي دريافت خواهد كرد. 

 ب كند، يک اخطار آموزشي ـكس 0666 حداقل ترازيا  %55ر از ــتن كمـجامع، ميانگي تابستان يا در صورتي كه در هر كارنامه آزمون ب(

 دريافت خواهد كرد. 

 باشد يک اخطار انضباطي دريافت خواهد كرد.  11تر از آموزي كمي انضباط دانشي داخلي نمرهدر صورتي كه در هر كارنامه ج(

بر حفظ و ارتقاي سطح آموزشي و انضباطي دبيرستان،  آموزان مبنيريزي و اولياي محترم دانش* با توجه به تأكيد هيئت مؤسس، شوراي برنامه

داشته باشند در اولويت ثبت نام سال تحصيلي آتي قرار  يک اخطار انضباطييا  اخطار آموزشي 3 بيش از آموزاني كه در طول سال تحصيليدانش

 نخواهند گرفت. 

شان زير حد نصاب باشد آن درس ولي ميانگين سالانه برخي از دروستر از آن باشد و يا كم 3آموزاني كه تعداد اخطارهاي آنان : دانشتبصره

  د.باشمي در تيرماه يـمجدد داخل در آزمونملزم به شركت آموز دانشو ده ـروط تلقي گرديـمش

 

گير ال دقت پيانضباطي دبيرستان الزامي است و مستدعي است اولياي گرامي با كم –حضور اولياي محترم در تمامي جلسات توجيهي آموزشي  .4

 همربوط آموزشمسئول آموز بوده و در صورت بروز هر گونه مشكل در امر تحصيل فرزند خود، سريعًا مراتب را با مسائل آموزشي و انضباطي دانش

 آموز بهتر انجام پذير باشد. هماهنگ نمايند تا بررسي وضعيت دانش

 
  

 


