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-۱ﻣﻘﺪﻣﻪ
داﻧﺶآﻣﻮزی ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﻪ ﻧﻬﻢ ﺷﺎﺧﻪ ﯾﺎ رﺷﺘﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﺘﯿﺎزات ﻓﺮم ﻫﺪاﯾﺖ
ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽمنﺎﯾﺪ ،در ﭘﺎﯾﻪ دﻫﻢ ﺗﮑﻠﯿﻒ اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان
ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﻣﮑﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ رﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﴍاﯾﻄﯽ در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺮای رﺷﺘﻪ ﺟﺪﯾﺪ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ و داﻧﺶآﻣﻮزان
ﺷﺎﺧﻪ ﻧﻈﺮی دوره ﭘﯿﺶداﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻧﺪارﻧﺪ.
 -۲ﺗﺮﮐﯿﺐ اﻋﻀﺎی ﻫﺪاﯾﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ واﺣﺪ آﻣﻮزﺷﯽ
اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از :ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺪرﺳﻪ-ﻣﺸﺎور ﻣﺪرﺳﻪ-دﺑﯿﺮان دروس ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻫﺮ
رﺷﺘﻪ .اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺎﺧﻪ/رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻼکﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ آﯾﯿﻦ
ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ در ﭘﺎﯾﺎن دوره اول ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد؛ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ دو دﺳﺘﻪ
ﻣﻼک ﻣﯽ ﺷﻮد:
 -۱منﺮات درﺳﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ رﺷﺘﻪ  ۳۵اﻣﺘﯿﺎز.
 -۲اﻣﺘﯿﺎزات ﻣﺸﺎورهای  ۶۵اﻣﺘﯿﺎز:
ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺴﺖ اﺳﺘﻌﺪاد  ۱۵اﻣﺘﯿﺎز  -ﺗﺴﺖ رﻏﺒﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﺷﻐﻠﯽ  ۱۵اﻣﺘﯿﺎز  -ﻧﻈﺮ
دﺑﯿﺮان دروس ﻣﺮﺗﺒﻂ  ۱۰اﻣﺘﯿﺎز  -ﻧﻈﺮ داﻧﺶآﻣﻮز  ۱۰اﻣﺘﯿﺎز  -ﻧﻈﺮ واﻟﺪﯾﻦ داﻧﺶآﻣﻮز
 ۵اﻣﺘﯿﺎز  -ﻧﻈﺮ ﻣﺸﺎور آﻣﻮزﺷﮕﺎه  ۱۰اﻣﺘﯿﺎز ﮐﻪ در ﻣﺠﻤﻮع  ۶۵اﻣﺘﯿﺎز ﻣﺸﺎور ﺑﺎ اﻣﺘﯿﺎز
دروس روی ﻫﻢ  ۱۰۰اﻣﺘﯿﺎز ﻫﺪاﯾﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ.
 -۳ﴍاﯾﻂ منﺮات درﺳﯽ ﺟﻬﺖ ﻗﺒﻮﻟﯽ در رﺷﺘﻪ رﯾﺎﺿﯽ-ﻓﯿﺰﯾﮏ
ﺑﺮای ورود ﺑﻪ رﺷﺘﻪ رﯾﺎﺿﯽ ﻣﻌﺪل منﺮه درس رﯾﺎﺿﯽ ﺳﻪ ﭘﺎﯾﻪ ﻫﻔﺘﻢ ،ﻫﺸﺘﻢ و ﻧﻬﻢ
ﺣﺪاﻗﻞ  ۱۴و ﻣﻌﺪل منﺮه درس ﻋﻠﻮم ﺳﻪ ﭘﺎﯾﻪ ﺣﺪاﻗﻞ  ۱۳ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ .منﺮه ﮐﺘﺒﯽ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ
درس رﯾﺎﺿﯽ و ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ در ﭘﺎﯾﻪ ﻧﻬﻢ ﺑﺎ ﴐﯾﺐ  ۳ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﮔﺮدد؛ اﻣﺎ منﺮه ﮐﺘﺒﯽ
ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ درس رﯾﺎﺿﯽ و ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ ﻫﻔﺘﻢ و ﻫﺸﺘﻢ ﺑﺎ ﴐﯾﺐ  ۱ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
 -۴ﴍاﯾﻂ منﺮات درﺳﯽ ﺟﻬﺖ ﻗﺒﻮﻟﯽ در رﺷﺘﻪ ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ
ﺑﺮای ورود ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻣﻌﺪل منﺮه ﺳﻪ ﭘﺎﯾﻪ ﻫﻔﺘﻢ ،ﻫﺸﺘﻢ و ﻧﻬﻢ ﺣﺪاﻗﻞ ۱۴

۱۲

و ﻣﻌﺪل منﺮه رﯾﺎﺿﯽ ﺳﻪ ﭘﺎﯾﻪ ﺣﺪاﻗﻞ  ۱۳ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ .منﺮه ﮐﺘﺒﯽ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ درس رﯾﺎﺿﯽ و
ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ در ﭘﺎﯾﻪ ﻧﻬﻢ ﺑﺎ ﴐﯾﺐ  ۳ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﮔﺮدد؛ اﻣﺎ منﺮه ﮐﺘﺒﯽ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ درس
رﯾﺎﺿﯽ و ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ ﻫﻔﺘﻢ و ﻫﺸﺘﻢ ﺑﺎ ﴐﯾﺐ  ۱ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺗﺬﮐﺮ ﻣﻬﻢ :ﺑﺮای ﺛﺒﺖﻧﺎم داﻧﺶآﻣﻮزان در رﺷﺘﻪ ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻇﺮﻓﯿﺖ
ﮐﻼس در ﻣﺪارس دوﻟﺘﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺎﯾﺪ اﻣﺘﯿﺎز ﺑﺎﻻﺗﺮی از ﺑﻘﯿﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﮐﺴﺐ
ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻫامن ﻃﻮری ﮐﻪ در آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﻫﺪاﯾﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ اﯾﻦ اﻣﺘﯿﺎز
ﻓﻘﻂ ﺑﻪ منﺮه ﻋﻠﻮم و رﯾﺎﺿﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺴﺘﮕﯽ ﻧﺪارد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ دﺑﯿﺮان ﻋﻠﻮم و
رﯾﺎﺿﯽ و ﻧﻈﺮ ﻣﺸﺎور و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷام در ﺗﺴﺖﻫﺎی اﺳﺘﻌﺪاد و رﻏﺒﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺴﺘﮕﯽ
دارد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺛﺒﺖﻧﺎم ﺷام در رﺷﺘﻪ ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ.
 -۵ﴍاﯾﻂ منﺮات درﺳﯽ ﺟﻬﺖ ﻗﺒﻮﻟﯽ در رﺷﺘﻪ ادﺑﯿﺎت و ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻪ منﺮه ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪﺷﺪه ﺧﺮداد ﯾﺎ ﺷﻬﺮﯾﻮر در ﻫﺮ ﯾﮏ از درسﻫﺎی زﺑﺎن و ادﺑﯿﺎت
ﻓﺎرﺳﯽ ،ﻋﺮﺑﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺟﺘامﻋﯽ در ﺳﻪ ﭘﺎﯾﻪ دوره ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ اول در ﺧﺮداد ﺑﻪ ﻗﺮار
زﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ منﺮه درس زﺑﺎن و ادﺑﯿﺎت ﻓﺎرﺳﯽ در ﻫﻔﺘﻢ ،ﻫﺸﺘﻢ و ﻧﻬﻢ ﮐﻤﱰ از
 ۱۴ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ منﺮه درس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺟﺘامﻋﯽ در ﻫﻔﺘﻢ ،ﻫﺸﺘﻢ و ﻧﻬﻢ ﮐﻤﱰ از ۱۳
ﻧﺒﺎﺷﺪ .منﺮه درس ﻋﺮﺑﯽ در ﻫﻔﺘﻢ ،ﻫﺸﺘﻢ و ﻧﻬﻢ ﮐﻤﱰ از  ۱۲ﻧﺒﺎﺷﺪ.
 -۶ﴍاﯾﻂ منﺮات درﺳﯽ ﺟﻬﺖ ﻗﺒﻮﻟﯽ در ﺷﺎﺧﻪ ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪای و ﮐﺎرداﻧﺶ
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ منﺮات دروس رﯾﺎﺿﯽ ،ﻋﻠﻮم ،ﮐﺎر و ﻓﻨﺎوری و ﻫرن در ﺳﻪ ﭘﺎﯾﻪ ﻫﻔﺘﻢ ،ﻫﺸﺘﻢ و
ﻧﻬﻢ ﮐﻤﱰ از  ۱۲ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﭘﺲ از ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪای و ﮐﺎرداﻧﺶ در ﭘﺎﯾﺎن دوره
اول ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ و ﺛﺒﺖﻧﺎم اوﻟﯿﻪ در ﻫرنﺳﺘﺎن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ،ﻫﺪاﯾﺖ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺮای ورود ﺑﻪ
زﻣﯿﻨﻪ ،ﮔﺮوه و رﺷﺘﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﻣﺸﺎورهای و ﻧﻈﺮ ﻓﻨﯽ ﮐﻤﯿﺘﻪ
ﻫﺪاﯾﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﻫرنﺳﺘﺎن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﺗﻮﺟﻪ :ﺑﺮای رﺷﺘﻪﻫﺎی ﮐﺎر و داﻧﺶ منﺮه ﻗﺒﻮﻟﯽ  ۱۰در ﭘﺎﯾﻪ ﻧﻬﻢ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ.
ﻧﮕﺎرش :ﻣﯿﺜﻢ رﻧﺠﱪ – ﻣﺸﺎور ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

