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 استانمحترم آموزش و پرورش  مدیرکل

 

 با سالم و احترام،

تمامی همكاران و آرزوی توفيق روزافزون، در سالی كه از سوی مقام معظم  دریغ بی های تالشضمن تشكر از 

دانش آموزان در  نام ثبت رساند میبه اطالع  با نام حمایت از كاالی ایرانی مزین گردیده است،( العالی مدظله)رهبری 

آغاز پيوند عميق دو نهاد خانه و  ی نقطهبرای فرزندان ميهن عزیز اسالمی و  ساز سرنوشتمدارس، آغازی مهم و 

، شایسته است با باشد میمهم نظام آموزش و پرورش  های مأموریتدر اجرای  ها ریزی برنامه ساز زمينهمدرسه و 

دانش آموزان،  همه موقع به نام ثبتدر زمينه  مؤثربكارگيری تجارب گذشته و اتخاذ تدابير الزم، ضمن اقدام 

و استقرار پایه دوازدهم  (6-3-3و اقدام الزم در خصوص اجرای كامل ساختار نظام جدید آموزشی ) بينی پيش

 :گردد میبه شرح ذیل ارسال  نام ثبتدستورالعمل تكميلی  وسيله بدینانجام پذیرد. 

 :كليات 

، ریزی برنامه منظور بهمقام عالی وزارت مبنی بر كاهش تمركز و تفویض اختيار و  های سياستبا توجه به  -1

 ای منطقهآموزان، موضوع در كميته مرتبط استانی و  دانش نام ثبتسازماندهی و نظارت بر امور مربوط به 

ارزیابی عملكرد در سطوح مختلف، كيفيت  های حوزهو انجام گردد و  بينی پيشبررسی و اقدامات الزم 

 و ارزیابی قرار خواهند داد. موردسنجشو كميت عملكرد واحدها را 

شورای عالی  652اجرایی مدارس موضوع مصوبه جلسه  نامه آیينآموزان مطابق با  دانش نام ثبت -2

ابالغ گردیده  23/26/1331مورخ  8/1233/122كه با نامه شماره  22/25/1331مورخ  وپرورش آموزش

 تحصيلی انجام گردد. های دورهیك از  آموزشی مصوب مربوط به هر های نامه آیين است و
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شماره  نامه شيوهبر اساس  1313-18آموزان اتباع خارجی در سال تحصيلی  دانش نام ثبت خصوص در -3

 از سوی مركز امور متعاقباًاقدام گردد و هرگونه تغيير و اصالح  11/2/1316مورخ  22/5321/322

 .گردد میو مدارس خارج از كشور اعالم  الملل بين

سنی امكان تحصيل در  ازنظرفاقد مدارك هویتی الزم كه  ایرانیپوشش كامل تحصيلی، افراد  منظور به -2

 ت/151118محترم وزیران و نامه شماره  هيأتنظام آموزش رسمی كشور را دارند، به استناد مصوبه 

تحصيلی معاون اول محترم ریاست جمهوری، با ارائه كارت حمایت  22/12/1315/ه مورخ 53532

 صورت پذیرد. ها آناز  نام ثبت( ها فرمانداریصادره از وزارت كشور )

 ضروریبه لزوم مدیریت منابع مالی و سرمایه انسانی )دستورالعمل ساماندهی نيروی انسانی(،  توجه با -5

خ تا تاری ها نام ثبتشود كه تمامی  ریزی برنامه ای گونه به، 13برای استفاده از فرصت شهریورماه  است

 به اتمام برسد. 31/5/13

اجرایی مدارس  نامه آیين 31دانش آموزان به استناد ماده  نام ثبتاجرای محدوده بندی جغرافيایی برای  -6

 صورت پذیرد.

 محدودیتو مدارس خاص بدون لحاظ  ها هنرستانهنر جویان عشایری،  آموزان دانشاز  نام ثبت تبصره:

 جغرافيایی، بر اساس ضوابط مربوط انجام خواهد شد.

اجرایی مدارس، برگزاری آزمون ورودی، مصاحبه و تعيين شرط معدل برای  نامه آیين 32به استناد ماده  -3

درسی( در  های كتابدانش آموزان و دریافت هرگونه وجه )بجز وجوه مربوط به بيمه حوادث و  نام ثبت

 محروم گردد. نام ثبتبه دالیل مذكور از  آموزی دانشو نباید  باشد نمیمجاز  نام ثبتزمان 
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، لباس فرم، وذهاب ایاب، سرویس برنامه فوق های فعاليتمردمی،  های كمكمربوط به  اختياری وجوه تبصره:

لباس كارگاهی، با هماهنگی و موافقت انجمن اولياء و مربيان مدرسه و رعایت سایر قوانين و مقررات بعد از 

 خواهد بود. پذیر امكانشروع سال تحصيلی 

 سناد و سنجش بدو ورود انجام پذیرد. ازجملهمربوط  های سامانهاز طریق  نام ثبتفرآیند  -8

 .باشد میممنوع  1/3/13بل از تاریخ ق نام ثبتهرگونه پيش  تبصره:

ثبت مشخصات فردی والدین به تفكيك پدر و مادر شامل نام، نام خانوادگی، كد ملی، شماره تلفن  -1

 آموز ضروری است. نام دانش همراه در سامانه سناد جهت ثبت

موضوع ، نامه شيوهكودكان و دانش آموزان استثنایی، عالوه بر رعایت مفاد این  نام ثبت خصوص در -12

سازمان آموزش و پرورش استثنایی مالك عمل خواهد  12/3/15مورخ  2328/13222بخشنامه شماره 

 بود.

پایه اول مطابق دستورالعمل سازمان آموزش و پرورش استثنایی كشور، ملزم به   تمامی كودكان ورودی -11

 .باشند میدو ورود شركت در برنامه سنجش سالمت جسمانی و آمادگی تحصيلی نوآموزان ب

، سنجش بدو ورود 21/21/1312مورخ  136882ری مصوبه شماره یاساسنامه مدارس عشا 3به استناد ماده  تبصره:

 باشد. ری الزامی مییآموزان عشا دانش

 های اختاللحركتی و دارای  -شنوایی، بينایی، معلول جسمی دیده آسيب های گروهآموزان  دانش -12

تحصيلی  های دورهدر تمامی  توانند میرفتاری خفيف تا متوسط، در صورت دارا بودن شرایط -هيجانی

نموده و از خدمات مربوط  نام ثبتمربوط )آموزش به شيوه تلفيقی( در مدارس عادی  نامه شيوهبرابر 

 برخوردار گردند.
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پایه اول( در اسرع وقت و حداكثر  ویژه بهانش آموزان را )د اطالعات اند موظفمدیران مدارس ابتدایی  -13

 در سامانه سنجش بدو ورود و سناد ثبت نمایند. 13 مردادماهتا پایان 

امنایی مطابق با  هيأتدرخشان و  استعدادهای نمونه دولتی، مدارس درو پذیرش دانش آموزان  نام ثبت -12

 .پذیرد میمصوبات شورای عالی آموزش و پرورش و با رعایت سایر قوانين و مقررات انجام 

مصوب شورای عالی  های نامه آیينغيردولتی و شاهد عالوه بر رعایت  مدارس دردانش آموزان  نام ثبتشيوه  -15

 :گيرد میآموزش و پرورش با در نظر گرفتن موارد ذیل انجام 

  دولتیغيرمدارس: 

در محل  ها فعاليتغيردولتی نصب پوستر نرخ شهریه مصوب ابالغی به همراه رئوس كليه  مدارس در -1

 معرض دید اوليا دانش آموزان و مراجعين الزامی است. در و نام ثبت

نام صرفاً مجاز به اخذ شهریه مصوب )برنامه هفتگی مصوب شورای عالی  مدارس غيردولتی در زمان ثبت -2

دریافت هزینه خدمات از قبيل تغذیه بين روز، لباس  و باشند درسی( می برنامه فوقآموزش و پرورش و 

با  از اوليای دانش آموزان های تابستانی و فعاليت غيردرسی و هزینه تشكيل كالس وذهاب ایاب، متحدالشكل

هماهنگی و موافقت انجمن اوليا و مربيان مدرسه و كسب موافقت شورای نظارت بر مدارس و مراكز 

 خواهد بود. پذیر امكانغيردولتی منطقه / ناحيه در زمان مقرر 

وجهی تحت این عناوین در  هرگونهاختياری بوده و دریافت  كامالً استفاده از خدمات مذكور تذکر:

 .باشد میممنوع  نام ثبت هنگام

های مردمی به آدرس  با ورود به سامانه مشاركت نام ثبتهنگام  اند موظفمدیران مدارس غيردولتی  -3

www.mosharekatha.ir  واحد آموزشی در  و آموز دانشنسبت به انعقاد قرارداد اخذ شهریه بين ولی
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 آموز دانشرا چاپ و پس از مهر و امضا به ولی  شده تكميل قراردادسامانه تعيين شهریه اقدام و یك نسخه از 

 تحویل دهند.

الكترونيكی و از سامانه مذكور باید انجام شود و قرارداد دستی فاقد  صورت به قراردادهاكليه  تبصره:

 اعتبار است.

 مدارس استعدادهاي درخشان 

ی دوره اول استعدادهای ها رستانيدبورودی  و پذیرش سنجشاز طریق پایه هفتم  شدگان رفتهیپذ نام ثبت -1

سنجش و و دستورالعمل  (د)بخش  نام ثبتضوابط و شرایط پذیرش ( 1-د )بند  بر اساسدرخشان 

 . باشد یممجاز  11/3/13مورخ  22238/262 این مدارس به شماره پذیرش

آموزان  ی دوره دوم استعدادهای درخشان و دانشها رستانيدبورودی  آزمون شدگان رفتهیپذثبت نامه  -2

دستورالعمل  (2-د)و  (1-د)بند  بر اساساین مدارس در پایه دهم،  1316-13پایه نهم سال تحصيلی 

 .ردیصورت پذ 13/12/16مورخ  232652/262آزمون ورودی این مدارس به شماره 

 یابی ارزش نامه نیيآ 12و  13م و نهم این مدارس، با رعایت مفاد ماده شته یها هیپاآموزان  دانش ثبت نام -3

شورای عالی آموزش و پرورش مورخ  352مصوب جلسه  (دوره اول متوسطه)تحصيلی و تربيتی 

 (روزانه)شی دوره دوم متوسطه زآمو نامه نیيآ 33و  66دوره دوم با رعایت مفاد ماده  و در 26/2/1386

 انجام شود. 13/3/1315شورای عالی آموزش و پرورش مورخ  132مصوب جلسه 

دوره اول و دوره دوم استعدادهای درخشان، با  یها رستانيدبآموزان متقاضی انتقال در  دانش نام ثبت -2

وجود ظرفيت، مطابق ضوابط نقل و انتقال این مدارس و از  شرط بهرعایت كف نمره مدرسه مقصد و 

و مقصد  مبدأ یها استانموافقت  با آموزان مدارس استعدادهای درخشان، نقل و انتقال دانش سامانهطریق 

 انجام شود.
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ورودی، در بين  آزمونآموزان پایه هفتم و دهم این مدارس در سال اول پذیرش در  دانش انتقال :1تبصره 

 ممنوع است. داًياكمدارس استعدادهای درخشان درون یك شهرستان 

ورودی مدارس استعدادهای درخشان، در  آزموندر  شده رفتهیپذآموزان پایه دهم  دانش نام ثبت :2تبصره 

 ورودی، ممنوع است. سنجشدر  شده رفتهیپذغير از رشته  یا رشته

امكان یا عدم امكان انتقال به هریك از مدارس استعدادهای  در خصوص یريگ ميتصم :3تبصره 

 درخشان، در اختيار اداره كل آموزش و پرورش استان خواهد بود.

آموزان پایه یازدهم مدارس استعدادهای درخشان متقاضی تغيير رشته تحصيلی با رعایت  دانش نام ثبت -5

در صورت دارا بودن كف امتياز قبولی در  صرفاًوجود ظرفيت و  شرط بهو  و ضوابط تغيير رشته شرایط

 پایه دهم بالمانع است. یورود آزموندر  موردنظررشته 

 درصد پنجاهت امناء سمپاد كه معادل أمصوبه هي بر اساسميزان حق الثبت مدارس استعدادهای درخشان،  -6

آموزش و پرورش ارس غيردولتی هر شهر است، توسط اداره كل در مد نام ثبتمربوط به  نامه بخشمبلغ 

 به مدارس استعدادهای درخشان ابالغ شود. استان تعيين و

تحصيلی و  یابی ارزش نامه نیيآآموزان، مدیران این مدارس با عنایت به مفاد  دانش نام ثبتدر هنگام  -3

وجوه كتب تكميلی ویژه این مدارس را  26/2/1386مورخ  352مصوبه جلسه  (دوره اول متوسطه)تربيتی 

به ثبت سفارش كتب فوق از طریق سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی  و نسبتدریافت  موزاناز دانش 

 حساب بهوجوه دریافتی باید )گروهی اقدام نمایند.  صورت بهآموزشی  یزیر برنامهسازمان پژوهش و 

مورخ  52318/122محتوای تكميلی به شماره  نامه بخشالزم به ذكر است  (مدرسه واریز شود.

 است. االجرا الزم 13-18در دوره اول و دوم مدارس استعدادهای درخشان در سال تحصيلی  5/2/1315

 :مدارس شاهد 
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 22113/222شماره  دستورالعملنسبت به  شده انجامدانش آموزان مدارس شاهد؛ تغييرات  نام ثبت خصوص در

 پس از طرح موضوع در ستاد شاهد استان اجرا شود. نامه شيوهمندرج در این  22/2/1315مورخ 

 و ادامه تحصيل دانش آموزان: نام ثبتشرایط 

دانش آموزان قبولی خرداد در پایه سوم دوره اول ابتدایی مدارس شاهد برای ورود به پایه  نام ثبت -1

 مجدد ندارد. امتيازبندیچهارم دوره دوم ابتدایی، ادامه تحصيل محسوب شده و نياز به 

 كه درصورتیدرصد در دوره ابتدایی  21تا  25ادامه تحصيل دانش آموزان جانباز و فرزندان جانباز  -2

 كسب كرده باشند، بالمانع است."خيلی خوب"و مابقی  "خوب" مقياسس یك در

خيلی "و مابقی  "خوب"در یك درس مقياس  كه درصورتیورودی پایه هفتم: دانش آموزان پایه ششم  -3

 نمایند نام ثبتدر پایه هفتم در سامانه سجا  توانند می اند نمودهكسب  16-13را در خردادماه  "خوب

 13و نمره حداقل  18 با معدل كل خردادماههشتم و نهم: كسب نمره قبولی در  های پایهورودی  -2

 در تمامی دروس. ()ميانگين تكوینی و پایانی خردادماه

 16و نمره حداقل  13 با معدل كل خردادماههشتم و نهم: كسب نمره قبولی در  های پایهادامه تحصيل  -5

 دروس.( در تمامی خردادماه)ميانگين تكوینی و پایانی 

و كسب شرایط علمی الزم در انتخاب  13در پایه نهم با معدل كل حداقل  خردادماهورودی پایه دهم: قبول  -6

 شاخه و رشته تحصيلی مربوط.

 15 و نمره ساالنه حداقل 16یازدهم و دوازدهم: قبول خردادماه با حداقل معدل سال  های پایه ورودی -3

 در دروس اختصاصی رشته تحصيلی مربوط.

و حداقل نمره  15با حداقل معدل سال  یازدهم و دوازدهم: قبول خردادماه های پایهادامه تحصيل  -8

 در دروس اختصاصی رشته تحصيلی مربوط. 12ساالنه 

www.ti
zla

nd
.ir

http://tizland.ir/


8 

 

توسط مدیر  اند نشدهالزم  حدنصابكه بعد از امتحانات خردادماه موفق به كسب  آموزانی دانشاسامی  :1 تبصره

 به ستاد اجرایی شاهد منطقه اعالم گردد. شده انجاممدرسه به همراه گزارش اقدامات 

در مدرسه شاهد  ها آنادامه تحصيل  خصوص درستاد مذكور با بررسی علل ضعف درسی این دانش آموزان 

 تصميم الزم را اتخاذ نمایند.

 .باشد میمه تحصيل( بر عهده ستاد شاهد استان اغماض از كسر نمره دانش آموزان )ورودی و ادا :2تبصره 

 تغييرات جدول امتيازات:

 امتياز 3222 درصد: 21 تا 25جانباز  فرزند امتياز -

 امتياز 522 مورد هر :% و باالتر32و جانباز  شهيد برادرو  خواهر امتياز -

 امتياز )گواهی معتبر از حوزه ایثارگران سپاه( 32رزمنده جبهه مقاومت: هرماه  فرزندامتياز  -

جانبازی یا شهادت رزمندگان جبهه مقاومت تا زمانی كه تحت پوشش بنياد شهيد قرار  صورتدر -

 قطعی خواهند شد. نام ثبتبا گواهی صادره از سوی حوزه ایثارگران سپاه،  ، فرزندانشاناند نگرفته

 رزمنده نظامی یا وظيفه: فرزند امتياز -

ماه(؛  16حداكثر  ؛63 شهریور تا 51 شهریورسال دفاع مقدس ) 8 درو مناطق جنگی  جبهه درحضور -الف 

 امتياز( 15 )هرماه

 2 هرماهماه )به ازای  12 حداكثربه بعد  1/3/63حضور در مناطق امنيتی )درگير و غير درگير( از تاریخ -ب

 امتياز(

 امتياز( 5/1 هرماهماه )به ازای  62به بعد حداكثر  1/3/63عملياتی از تاریخ  مناطقحضور در  -ج

 15 هرماهماه(  18)به مدت  31/6/51لغایت  1/1/58از تاریخ  (شمال غرب ایران)حضور در مناطق امنيتی  -د 

 امتياز
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 امتياز 152 درصد: 61تا  نوه آزاده با جانبازی -

 آموزش و پرورش با البالغه نهجآن و  ، مفاهيم، قرائت قرحفظ ساالنهامتياز حائز رتبه اول تا سوم در مسابقات  -

و  (امتياز 52) كشور امتياز(، 32) استانامتياز(،  5) منطقه سطح درارائه گواهی معتبر از واحد مرتبط: 

 منطقهاز  شده پذیرفتهحداكثر گواهی ) است امتياز 152 بخش در این امتياز حداكثرامتياز(،  62) المللی بين

 (.باشد میگواهی  2

 از سوی برگزارشدهامتياز حائز رتبه اول تا سوم در مسابقات فرهنگی، هنری، ورزشی و علمی دانش آموزان؛  -

 كشور امتياز(، 32امتياز(، استان ) 5منطقه ) سطح درآموزش و پرورش با ارائه گواهی معتبر از واحد مرتبط: 

از  شده پذیرفتهاست. )حداكثر گواهی  امتياز 152 بخش در این امتياز حداكثرامتياز(،  62) المللی بينو  (امتياز 52)

 (باشد میگواهی  3منطقه 

گواهی معتبر از واحد مرتبط اداره كل آموزش و پرورش استان یا  ارائهامتياز حافظان قرآن كریم با  كسب-

 است. پذیر امكانستاد شاهد استان  تائيدسازمان اوقاف و امور خيریه با 

یا انتقالی به ادارات  مأموررسمی آموزش و پرورش و بنياد شهيد )شاغل یا بازنشسته؛  كارمند فرزند امتياز -

 امتياز )حداكثر امتياز 5 ا پيمانی در آموزش و پرورش و بنياد شهيد:دیگر(: هرسال سابقه خدمت رسمی ی

 امتياز( 322سابقه خدمت زوج كارمند: 

 اهداء زمين؛  -ب امتياز 122مدرسه؛  ساخت واحداث  -: الفساز مدرسه خيرفرزند یا نوه  امتياز -

نسبت هزینه  تجهيز مدرسه به -ج (گواهی از اداره كل نوسازی و تجهيز مدارس استان )ارائه امتياز 82

  استان شاهد ستادبه تشخيص  -امتياز 22 شاهدمدارس غير  -امتياز 52مدارس شاهد  كرد؛

دوره اول و دوم  پایه مياندانش آموزان: معدل سال / كل دانش آموزان )ورودی پایه دهم و  علمیامتياز  -

 15 × (متوسطه در خردادماه
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 دانش آموزان مدارس شاهد برنامه فوقتغييرات وجوه حاصل از ارائه خدمات آموزشی، پرورشی و 

 : دانش آموزان غير شاهد1جدول 

 حداكثر حداقل دوره تحصيلی

 ریال 222/222/6 ریال 222/822/3 ابتدایی

 ریال 222/322/3 ریال 222/222/2 دوره اول متوسطه

 ریال 222/522/1 ریال 222/322/5 دوره دوم متوسطه

 آموزان شاهد : دانش2 جدول

 مبلغ قابل پرداخت دوره تحصيلی

 ریال 222/122/3 ابتدایی

 ریال 222/622/3 دوره اول متوسطه

 ریال 222/522/2 دوره دوم متوسطه

 مدارس شاهد به سامانه سجا مراجعه شود. نام ثبتمراحل  بندی زمانتذكر: جهت اطالع از 
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