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 آيين نامه ي تخّلفات امتحاني

چنانچه داوطلب آزاد يا دانش آموزي در امتحانات نهايي يا داخلي مدارس ، مرتکب تخلف شود ، برابر مفاد اين آيين نامه و مندرجات  -1ماده 

 جدول پيوست با وي رفتار خواهد شد .

 اگر نمره درسي در امتحانات پاياني به علت تخلف صفر شود ، نمره صفر به عنوان نمره آن درس منظور و در کارنامه ثبت مي گردد . -2ماده 

چنانچه پس از اعمال مفاد اين آيين نامه ، نمرات کليه دروس دانش آموز متخلف صفر شود ، نمره انضباط وي نيز در همان نوبت صفر  -3ماده 

 هد شد .خوا

مجازات دانش آموزان متخلف مدارس بزرگساالن و داوطلبان آزاد در امتحانات دوره ابتدايي و امتحانات داخلي دوره راهنمايي تحصيلي  -4ماده 

برابر مجازات متخلفين مذکور در امتحانات داخلي دوره متوسطه برابر مجازات متخلفين امتحانات نهايي دوره راهنمايي تحصيلي خواهد بود . 

 مجازات امتحانات نهايي دوره متوسطه خواهد بود .

و امتحانات داخلي يا نهايي دوره متوسطه در يک نوبت امتحاني مرتکب تکرار تخلف شود ،  1فردي که در امتحانات نهايي دوره راهنمايي -5ماده 

 م مي گردد .و از شرکت در امتحانات بقيه دروس محرو 2امتحانات انجام شده وي در آن نوبت باطل

دانش آموز باشد ، کليه   اگر به جاي دانش آموز يا داوطلب اصلي فرد ديگري در جلسه امتحان شرکت نمايد ، در صورتي که فرد مذکور -6ماده 

ز نباشد در آن نوبت باطل و از شرکت در امتحانات بقيه دروس همان نوبت محروم مي شود . در صورتي که دانش آمو  وي  امتحانات انجام شده

در امتحانات نهايي مراتب را به اداره آموزش و پرورش گزارش خواهد نمود . اداره  مدير مدرسه در امتحانات داخلي و رييس هيأت ممتحنه

  3آموزش و پرورش مکلف است فرد خاطي را به مراجع قضايي ذي صالح معرفي نمايد .

 ح ورقه و هر زمان ديگري که مشخص شود مشمول مقررات اين آيين نامه خواهد بود .تخلف خواه زمان بر گزاري امتحان ، هنگام تصحي -7ماده 

   
باشد تحويل پرونده و مدارک تحصيلي وي تا قبل از اتمام  چنانچه فرد متخلف از امتحان نهايي نوبت بعدي سال سوم متوسطه محروم شده -8ماده  

 4محروميت مجاز نيست .

 ن فرصت امتحاني است که دانش آموز قبل از محروميت مجاز به شرکت در آن بوده است .منظور از نوبت ، اولي –تبصره  

رسيدگي به تخلف در امتحانات داخلي به عهده شوراي مدرسه و در امتحانات نهايي به عهده کميسيون رسيدگي به تخلفات امتحانات نهايي  -9ماده

 است .

 امه اجرايي مدارس خواهد بود .ترکيب اعضاي شوراي مدرسه برابر آيين ن -1تبصره 

ترکيب اعضاي کميسيون رسيدگي به تخلفات امتحانات نهايي شامل يکي از روساي حوزه تصحيح و چهار نفر ديگر از بين اعضاي هيأت  -2تبصره 

هاد مسؤول امتحانات و موافقت مذکور در امتحانات نهايي دوره راهنمايي به پيشن  خواهد بود . اعضاي کميسيون ممتحنه )حوزه هاي اجرا و تصحيح(

اداره آموزش و پرورش منطقه و در امتحانات نهايي دوره متوسطه به پيشنهاد کارشناس مسؤول امتحانات و موافقت مدير کل آموزش و پرورش 

دوره متوسطه را به  استان انتخاب مي شوند . مدير کل آموزش و پرورش استان مي تواند تشکيل کميسيون رسيدگي به تخلفات امتحانات نهايي

 مناطق يا شهرستان ها تفويض نمايد .

در نظام واحدي ، چنانچه فردي به علت تخلف در امتحان از يک يا چند نوبت امتحان محروم شود دفعات محروميت ، جزو نوبت هاي  -11ماده 

 مجاز تحصيلي و مشروطي وي در آن دوره محسوب مي شود .

د که با هيچ يک از موارد اين آيين نامه قابل انطباق نباشد ، تعيين نوع مجازات در امتحانات داخلي به عهده چنانچه تخلفي صورت گير -11ماده 

 شوراي مدرسه و در امتحانات نهايي به عهده کميسيون رسيدگي به تخلفات امتحانات نهايي خواهد بود .

نهايي با رأي اکثريت اعضا الزم االجرا است . مدير مدرسه موظف است  مصوبات شوراي مدرسه و کميسيون رسيدگي به تخلفات امتحانات -12ماده 

 آراء صادره را به اطالع دانش آموز يا ولي وي برساند .

موارد خاص تخلفات امتحاني دروس مهارتي شاخه کاردانش که قابل انطباق با اين آيين نامه نمي باشد توسط معاونت آموزشي تهيه و پس  -13ماده 

 5يسيون معين شوراي عالي آموزش و پرورش ابالغ خواهد شد .از تصويب کم

مدير مدرسه و رييس حوزه اجرا موظفند قبل از برگزاري امتحانات به نحو مقتضي مفاد اين آيين نامه را به اطالع دانش آموزان و  – 14ماده 

 آزاد برسانند .  داوطلبان

 ر قبلي لغو مي گردد .با تصويب اين آيين نامه ، کليه مقررات مغاي -15ماده 

به تصويب رسيد . 24/11/77موضوع : آيين نامه رسيدگي به تخلفات امتحاني در ششصد و سي امين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش مورخ 

 صحيح است به مورد اجراء گذاشته شود .
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 حسين مظفر                        8/12/1377 - 8/4381/121

 رييس شوراي عالي و وزير آموزش و پرورش                                        

 رونوشت جهت استحضار معاونت محترم آموزشي ارسال مي گردد . خواهشمند است دستور فرمايند به ادارات ، دفاتر و مراجع ذيربط ابالغ شود .

 عزيززادههادي                                                                      

 دبير کل شوراي عالي آموزش و پرورش                                                     

که طي شماره  11/6/77به استناد اظهار نظر يکصد و شصت و چهارمين جلسه کميسيون معين شوراي عالي آموزش و پرورش مورخ  -1

 ابالغ شده است : 16/6/77مورخ  8/1966/121

 ات کالسهاي جبراني مرداد ماه به عنوان يک نوبت امتحاني مستقل محسوب مي شود .متحانا( 1

کليه ( دانش آموزان و داوطلبان آزاد پايه سوم راهنمايي تحصيلي که به علت انجام تخلف از نوبت امتحاني خرداد ماه محروم مي شوند مي بايست 2

 مواد درسي پايه مذکور را در شهريور ماه امتحان دهند .

 8/155/121که طي شماره  23/12/79به استناد رأي دويست و پنجاه و چهارمين جلسه کميسيون معين شوراي عالي آموزش و پرورش مورخ  -2

 ابالغ شده است ، منظور از باطل نمودن امتحانات ، صفر مي باشد . 3/2/81مورخ 

که طي شماره  4/11/79شوراي عالي آموزش و پرورش مورخ  به استناد رأي صادره در دويست و پنجاهمين جلسه کميسيون معين -3  

ابالغ شده است ، مجازات تخلف امتحاني دانش آموزي که پس از انجام امتحانات خردادماه )صرف نظر از قبولي  24/11/79مورخ  8/3291/121

 6شهريور ماه شرکت مي کند . برابر قسمت دوم ماده يا مردودي و يا عدم انتخاب واحد در دوره تابستاني( بجاي دانش آموز ديگري در امتحانات 

آيين نامه رسيدگي به تخلفات امتحاني )ارسال گزارش از تخلف انجام شده در امتحانات داخلي توسط مدير و در امتحانات نهايي توسط هيأت 

 ممتحنه به اداره آموزش و پرورش محل جهت معرفي به مراجع قضايي( تعيين مي شود .

دبيرخانه شوراي عالي آموزش و پرورش ماده فوق ناظر بر امتحانات نهايي سال آخر متوسطه  22/2/78مورخ  8/89/121امه شماره برابر ن -4

 )نظام جديد و فعلي ( است .

 8/545/121که طي شماره  14/2/1378به استناد رأي صادره در يکصد و نود و هفتمين جلسه کميسيون معين شوراي عالي آموزش و پرورش  -5

 ابالغ شده است : 27/4/78مورخ 

( در صورتي که برگزاري آزمون دروس مهارتي در اختيار آموزش و پرورش باشد با متخلفين آزمونهاي مذکور برابر آيين نامه رسيدگي به 1

 رفتار مي شود . 24/11/1377تخلفات امتحاني مصوب ششصد و سي امين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش مورخ 

صورتي که برگزاري آزمون دروس مهارتي در اختيار آموزش و پرورش نباشد و بعد از برگزاري آزمون دروس مهارتي ثابت شود که دانش  ( در2

آموز يا داوطلب آزاد مرتکب تخلف شده است ، از ثبت نمره هاي دروس گواهينامه مهارتي مربوط خودداري و در صورت ثبت نمره ها ، نسبت به 

 م مي شود .حذف انها اقدا
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 داخلي دوره متوسطه عمل مي شود .در مورد امتحانات دوره پيش دانشگاهي همانند امتحانات  توضيح : 

دي
ر ف

 

 مجازات نوع امتحان دوره تحصيلي نوع تخلف

1 

همراه داشتن کتاب ، جزوه ، ياد داشت و ساير  -

 در جلسه امتحان 1وسايل غير مجاز

 تذکر شفاهي و کسر نمره درس با نظر معلم امتحانات ابتدايي

تذکر شفاهي و کسر نمره درس با نظر  امتحانات داخلي راهنمائي

 شوراي مدرسه

 نمره درس صفر مي شود امتحانات نهايي راهنمايي

 نمره درس صفر مي شود امتحانات داخلي متوسطه

 نمره درس صفر مي شود امتحانات نهائي متوسطه

2 

گذاشتن هر نوع عالمت روي ورقه امتحاني به  -

 منظور سوء استفاده

 ---------- امتحانات ابتدايي

 ---------- ي راهنمائيامتحانات داخل

 نمره درس صفر مي شود امتحانات نهايي راهنمائي

 ---------- امتحانات داخلي متوسطه

 نمره درس صفر مي شود امتحانات نهائي متوسطه

3 

استفاده يا اقدام به استفاده از کتاب ، جزوه ،  -

 يادداشت و ساير وسايل غير مجاز

اني از طريق نگاه پاسخگويي به سئواالت امتح -

دانش آموزان ديگر يا کردن به ورقه امتحاني 

 صحبت کردن با آنها

 رد و بدل کردن يادداشت و روشهاي مشابه -

 کسر نمره درس با نظر شوراي مدرسه امتحانات ابتدايي

 نمره درس صفر مي شود امتحانات داخلي راهنمايي

 دنمره درس صفر مي شو امتحانات نهايي راهنمايي

 نمره درس صفر مي شود امتحانات داخلي متوسطه

امتحانات انجام شده اعم از داخلي و نهايي  امتحانات نهايي متوسطه

باطل و از شرکت در امتحان بقيه دروس 

 همان نوبت محروم مي شود .

4 

 بيرون بردن ورقه امتحاني -

 نوشتن ورقه امتحاني براي دانش آموز ديگر -

رقه امتحاني نوشته شده توسط استفاده از و -

 دانش آموز ديگر

 مشارکت در تعويض اوراق امتحاني -

 نمره درس صفر مي شود امتحانات ابتدايي

 نمره درس صفر مي شود امتحانات داخلي راهنمايي

 نمره درس و انضباط صفر مي شود امتحانات نهائي راهنمايي

 صفر مي شود نمره درس و انضباط امتحانات داخلي متوسطه

امتحانات انجام شده اعم از داخلي و نهايي  امتحانات نهائي متوسطه

باطل و از شرکت در امتحان بقيه دروس 

 همان نوبت محروم مي شود .

5 

فرستادن شخص ديگري به جاي خود به جلسه  -

 امتحان

 اخالل در نظم جلسه يا حوزه امتحاني -

اني افشاء شده افشاء يا استفاده از سئواالت امتح -

 و يا مشارکت در افشاء

 نمره درس و انضباط صفر مي شود امتحانات ابتدايي

 نمره درس و انضباط صفر مي شود امتحانات داخلي راهنمائي

و در مورد  2نمره کليه دروس صفر امتحانات نهائي راهنمايي

بزرگساالن و داوطلبان آزاد موضوع به 

 ي گرددمراجع قضائي ذي صالح گزارش م

 نمره درس و انضباط صفر مي شود امتحانات داخلي متوسطه

و متخلف از  2نمره کليه دروس صفر امتحانات نهائي متوسطه

امتحانات نوبت بعدي محروم مي شود و 

موضوع به مراجع قضايي ذي صالح گزارش 

 مي گردد
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 8/1854/121که طي شماره  5/7/79برابر رأي صادره در دويست و چهلمين جلسه کميسيون معين شوراي عالي آموزش و پرورش مورخ  -1

عايت موارد همراه داشتن اسلحه ، بي سيم و تلفن همراه در جلسات امتحاني مجاز نيست . در صورت عدم رابالغ شده است ،  18/7/79مورخ

 مذکور با متخلفين برابر رديف يک جدول فوق برخورد خواهد شد .

 8/2155/121که طي شماره 16/6/78پرورش مورخ  به استناد نظريه دويست و دوازدهمين جلسه کميسيون معين شوراي عالي آموزش و -2

 ابالغ شده است :  24/6/78مورخ 

 متحاني است و شامل نوبت هاي قبلي نخواهد بود .نمره صفر منحصر به مواد امتحاني همان نوبت ا
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