
 

 

 

 

 

 ر ـآموز برتق دانشـاب و تشويـانتخه ـن نامــآيي

  دهـميازدهـم و ه ـپاي
 1044 - 1041سال تحصيلی 

 

 الف( تشويق آموزشي:
 گيرد. امتياز تعلق مي 122تا  022ي كسب شده، از مشخص شده و متناسب با رتبه هـ/ رشت هـر هر پايـنفر برت 6ي داخلي مدرسه، هـدر هر كارنام .1

 گيرد. امتياز تعلق مي 122تا  022ي كسب شده، از مشخص شده و متناسب با رتبه هـ/ رشت هـر هر پايـنفر برت 6اي ات پايان ترم منطقهـدر امتحان .0

 نمايند. امتياز كسب مي 122تا  022هاي جامع به ترتيب از در آزمون هـ/ رشت هـبرتر هر پاي شش رتبه .3

 امتياز 122ه قبل دل هر كارنامه داخلي نسبت به كارنامنمره مع 1رشد حداقل  .4

 امتياز  122رتبه ارتقاء  12در هر آزمون جامع نسبت به آزمون قبل به ازاء هر  "رتبه در پايه"جا به جايي  .5

 امتياز به ايشان تعلق مي گيرد .  152تا  152( را كسب نمايد، به ترتيب از 3تا  1قات علمي مدرسه رتبه ممتاز )اگر دانش آموزي در مساب .6

 گيرد. از به ايشان تعلق ميـامتي 152تا  052( را كسب نمايد، به ترتيب از 3تا  1ي ممتاز )ه رتبهـي منطقـات علمـوزي در مسابقـآمشـاگر دان .7

 گيرد. ان تعلق ميـاز به ايشـامتي 322 تا 522 از د، به ترتيبـ( را كسب نماي3تا  1ي ممتاز )هـان رتبـي استـمسابقات علموزي در ـآماگر دانش .8

 گيرد. ان تعلق ميـاز به ايشـامتي 722تا  922د، به ترتيب از ـ( را كسب نماي3تا  1ي ممتاز )هـور رتبـوزي در مسابقات علمي كشـآماگر دانش .9

، امتياز 1622، سه المپياد كشوري امتياز 1122امتياز، دو المپياد كشوري  522ي اول پذيرفته شود، آموزي در يك المپياد كشوري در مرحلهنشچنانچه دا .12

 دريافت خواهد كرد. امتياز  0022 چهار المپياد 

 امتياز دريافت خواهد كرد . 0222آموزي در مرحله ي دوم المپياد كشوري پذيرفته شود، دانش چنانچه .11

 امتياز دريافت خواهد كرد . 6222تا  3222آموزي در مرحله ي نهايي المپياد پذيرفته شود، از چنانچه دانش .10

 

 ب( تشويق فرهنگي، انضباطي و ورزشي: 
 امتياز دريافت خواهند نمود.  52كسب نمايند،  02ي انضباط نمره آموزاني كه در هر نيم سال تحصيلي،دانش .1

 امتياز كسب خواهند كرد .  62رتبه هاي اول تا سوم مسابقه هاي فرهنگي، هنري و ورزشي در سطح مدرسه به ترتيب از   تا  .0

 امتياز كسب خواهند كرد.  122تا  022از هاي فرهنگي، هنري و ورزشي در سطح منطقه به ترتيب هاي اول تا سوم مسابقهرتبه .3

 امتياز كسب خواهند كرد.  022تا  322از هاي فرهنگي، هنري و ورزشي در سطح استان به ترتيب هاي اول تا سوم مسابقهرتبه .4

 امتياز كسب خواهند كرد. 322تا  522از هاي فرهنگي، هنري و ورزشي در سطح كشور به ترتيب هاي اول تا سوم مسابقهرتبه .5

 ردد . تعيين مي گريزي و مديريت آموزشگاه با نظر شوراي برنامه كنندورزشكاراني كه در سطح تهران و كشور و بين المللي مقام كسب جوايز  .6
 

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

 ( برخوردار خواهند گرديد. %12تا  %122آموزان از تخفيف شهريه ثابت سال تحصيلي آينده )از دانش ،در پايان سال متناسب با مجموع امتيازات كسب شده :توجه

 

 

 

 

 

 

 



 

 الف( معيار انتخاب: 
 (امتياز 022امتياز )هر كارنامه 1222                                     هاي داخلي معدل كارنامه .1

 امتياز( 022امتياز )هر كارنامه  422                                        نوبت(  0اي )هاي منطقهمعدل كارنامه .0

 امتياز،  1122دو المپياد امتياز،  522يك المپياد                           ي اول هر المپياد قبولي در مرحله .3

 امتياز  0022 ار المپيادامتياز، چه 1622سه المپياد                                                                                         

 امتياز 0222                                     قبولي در مرحله دوم المپياد                  .4

 امتياز(   3222امتياز، مدال برنز  4222امتياز، مدال نقره  6222)مدال طلا امتياز  6222                                     ي نهايي هر المپياد قبولي در مرحله .5

 (امتياز 022تياز ) هر آزمون جامع ام 1222                                      نوبت(  5هاي جامع )آزمون تراز .6

 امتياز  52و  122، 152رتبه هاي ممتاز در مسابقات علمي مدرسه                                    رتبه اول تا سوم به ترتيب  .7

 امتياز(  152و  022، 052ي اول تا سوم به ترتيب امتياز )رتبه 052                                  ايهاي ممتاز در مسابقات علمي منطقهرتبه .8

 امتياز(  322و  422، 522ي اول تا سوم به ترتيب امتياز )رتبه 522                                    هاي ممتاز در مسابقات علمي استان تبهر .9

 امتياز(  722و  822، 922ي اول تا سوم به ترتيب امتياز )رتبه 922                                     كشورهاي ممتاز در مسابقات علمي رتبه .12

 امتياز  62و  82، 122رتبه اول تا سوم به ترتيب                  رتبه هاي ممتاز در مسابقات فرهنگي، هنري و ورزشي در مدرسه .11

 امتياز(  122و  152، 022ي اول تا سوم به ترتيب امتياز )رتبه 022       و ورزشي در منطقه    هاي ممتاز در مسابقات فرهنگي، هنريرتبه .10

 امتياز(  022و  052، 322ي اول تا سوم به ترتيب امتياز )رتبه 322          و ورزشي در استان هاي ممتاز در مسابقات فرهنگي، هنريرتبه  .13

 امتياز(  322و  422، 522ي اول تا سوم به ترتيب امتياز )رتبه 522          و ورزشي در كشور  هاي ممتاز در مسابقات فرهنگي، هنريرتبه .14

      امتياز                            022     شوراي آموزشي مدرسه          هاي تحقيق و پژوهش به تأييدپروژه  .15

 امتياز  122                                    و مسئولان پايه    نظر كلي مدير، معاونين   .16

 امتياز 122تا  52از               در پيشرفت تحصيلي همكلاسان خود با نظر مسئول آموزشي پايه   كمك موثر آموزشي  .17

 امتياز 122تا  52از               هاي فرهنگي با نظر معاون فرهنگيمشاركت فعال در فعاليت .18

 

 ي تشويق: ( نحوهب
 گيرند: كنند به شرح ذيل مورد تشويق قرار ميي نهايي كشوري شركت ميبرگزيدگان المپيادي كه در مرحله .1

  ي كامل در سال تحصيلي آتي تخفيف شهريه %122مدال طلاي المپياد جهاني 

 ي كامل در سال تحصيلي آتيتخفيف شهريه %122ي المپياد جهاني مدال نقره 

  ي كامل در سال تحصيلي آتيتخفيف شهريه %122مدال برنز المپياد جهاني 

  ي كامل در سال تحصيلي آتيتخفيف شهريه %92مدال طلاي المپياد كشوري 

 ي كامل در سال تحصيلي آتيتخفيف شهريه %82ي المپياد كشوري مدال نقره 

  ي كامل در سال تحصيلي آتيتخفيف شهريه %72مدال برنز المپياد كشوري 

 گيرند. مورد تشويق قرار مي نفر 3 / رشته به ازاي هر پايه .0

  ي تابستاني( ي فوق برنامه و دورهسال تحصيلي آتي )بدون احتساب شهريه تخفيف شهريه %05رتبه اول هر پايه 

  ي تابستاني(ي فوق برنامه و دورهسال تحصيلي آتي)بدون احتساب شهريه تخفيف شهريه %02رتبه دوم هر پايه 

  ي تابستاني(ي فوق برنامه و دورهسال تحصيلي آتي)بدون احتساب شهريه تخفيف شهريه %15رتبه سوم هر پايه 

 

 آموز بهرا به صورت توأم كسب نمائيد. يكي از آنها به انتخاب دانش 0و بند  1آموزي كه شرايط دريافت تشويق بند دانش:  تبصره 

 ايشان تعلق خواهد گرفت.             

 
 

   


