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  ش استانرآموزش و پرومحترم مدیرکل 

  با سالم و احترام  

االت و برگزاري امتحانات نهایی و برنامه ریزي، طراحی سؤ« باعنوان ، 8-4اجراي فعالیت کددر     
و 03/02/1399تاریخ116/14شماره موضوع بخشنامه،1399ی سالــــبرنامه ابالغ ،»99 درسالغیرنهایی 
آیین نامه هاي و ی آموزش و پرورشــشوراي عال 13/05/1399مورخ  977 مصوبهبراساس 

پیشرفت تحصیلی ارزشیابی فرایند براي  و برنامه ریزيور نظم ــبه منظ، تحصیلی پیشرفت ابیــارزشی
آموزش از  ،بزرگساالنداوطلبان آزاد، روزانه، مدارس دوره هاي تحصیلی دانش آموزان نیم سال اول 

  :  نکات ذیل مورد توجه قرار گیرند ؛است دستور فرمایید مندایثارگران، خواهش و راه دور

  : مشترك براي همه دوره هاي تحصیلی )الف

 دانش یلیتحص شرفتیپ یابیارزش ،باشد فراهم آموزان دانش یکیزیف حضور امکان که یطیشرا در   
 یبهداشت يها شیوه نامهکامل  تیرعا با ودوره هاي تحصیلی  مربوط يها نامه نییآ مطابق ،آموزان

  .می گیرد انجام
  : دوره ابتدایی   ) ب
آیین نامه  9و4،3،2،1دوره ابتدایـی؛ طبق مواد نوبت اول بیتی ترو  ارزشیابی پیشرفت تحصیـــــلی   

شیوه نامه بازگشایی و  )شوراي عالی آموزش و پرورش 20/05/1388تاریخ 793جلسهمصوب (مربوط 
  .گیردانجام می  1399-1400مدارس درسال تحصیلی

 پایه هاي اول و دوم ابتداییبراساس پیشنهاد معاونت محترم آموزش ابتدایی، از دانش آموزان  -تبصره

به صورت حضـــوري در مدرسه، با آزمون عملکردي و ریاضی،) خواندن و نوشتن(در دروس فارسی
   .بهــــداشتی بعمل می آید يها شیوه نامهگـروه بندي دانش آموزان و رعایت کامل 
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  )شاخه هاي نظري، فنی و حرفه اي و کاردانش(دوره هاي اول و دوم متوسطه ) پ

مدارس روزانه دوره هاي اول و دوم متوسطه  آموزان دانش یکیزیف حضور امکان که یطیشرا در -1
 ،شاخه نظريمتوسطه دوم  متوسطه اول، ت اولـنوب تربیتی-پیشرفت تحصیلی یابیارزش ،نباشد فراهم

 ریغ صورت به ،شاخه فنی و حرفه اي و کاردانشفنی غیر فنی و پایه یستگی هاي شا ،عمومیدروس 
، نمره امتحانات پایانی صورتدر این . شود یم انجام مدرسه ریمد نظارت و معلم تیمسئول با يحضور

مورد تایید  ر سامانه شاد یا سایر سامانه هايد) برخط(از طریق برگزاري آزمون آنالین ) تراکمی(
از   شده يآور جمع شواهد و مستندات تفاده ازاسبا  )مستمر(نمره ارزشیابی تکوینیدرسه و شوراي م
  .تعیین می شود  در نیم سال اول ان دانش آموزي آموزشی و تربیتی فعالیت ها

ذیل که نتایج آن ها در کارپوشه دانش آموزان در شیوه هاي  )مستمر(ینیتکوارزشیابی براي  -1تبصره
 : پیشنهاد می شودی گردد، طول دوره درج م

ر سطوح باالي آزمون هاي شفاهی، آزمون هاي عملکردي، آزمون هاي کتاب باز ناظر ب   
،آزمون })خلق کردن(به کاربستن، تحلیل کردن، ارزشیابی کردن وآفریدننظیرفهمیدن، {شناختی

ي دانش ، تکالیف کالسی، بحث وگفتگو)چند سؤال درزمان معین(هاي کوتاه به صورت مستمر 
آموزان با معلم، پروژه هاي فردي وگروهی، پژوهش هاي دانش آموزي، مشاهده رفتار در موقعیت 
هاي واقعی و شبیه سازي شده، ارزشیابی از گروه هاي کوچک به جاي ارزشیابی تک تک افراد، 

هاي بهداشتی و گزارش آن در قالب یادداشت به معلم،  شیوه نامهکارهاي میدانی کوچک با رعایت 
مطالب، ارائه فیلم عملکرد یادگیري، توضیح و تفسیر فیلم هاي کوتاه آموزشی یا  )برخط(ارائه آنالین

پاسخ دادن به سؤاالت در خصوص آنها، استفاده از ابزارهاي خودسنجی توسط دانش آموز و گزارش 
-یان، استفاده از همکاري والدین براي نظارت بر فرایند یاددهیآن به معلم، ارزشیابی توسط همتا

 یادگیري دانش آموزان و ارائه گزارش یادگیري دانش آموز به معلم از طریق تولید ویدئو و تصویر
  ...و
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آنالین امکان ارزشیابی پایانی بصورت  ،درصورتی که به تشخیص معلم و تایید مدیر مدرسه –2تبصره
براي تعیین نمره پایانی  ،نوبت اول )مستمر( معلم می تواند از ارزشیابی تکوینی د،فراهم نباش )برخط(

  . دانش آموزان استفاده نماید

غیرحضوري غیرنهایی  تربیتی نیم سال اول دروس حضوري و-یارزشیابی پیشرفت تحصیل -2
بر اساس تبصره   ،ایثارگرانر، بزرگساالن، آموزش از راه دودارس مدانش آموزان  و داوطلبان آزاد

مجوز مرکز مدیریت و  شوراي عالی آموزش و پرورش 13/05/1399تاریخ 977جلسه مصوب 9ذیل بند

رت بهداشت، درمان و آموزش وزا 06/09/99د تاریخ 14023/304نامه شماره ( بیماري هاي واگیر
ي بهداشتی به ها شیوه نامهدر تمام شرایط با رعایت کامل مطابق آیین ها و ضوابط مربوط،  ،)پزشکی

  .صورت حضوري انجام می شود

 همینشانزد مصوب 6ماده (بصورت استانیپایه نهم داوطلبان آزاد طراحی سؤاالت هماهنگ  -تبصره 
د پایه ششم آزااوطلبان و د )04/07/1397تاریخ آموزش و پرورش  عالی شوراي معین کمیسیون جلسه

خ ــــتاری آموزش و پرورش یـــعال ورايــش  859جلسه وبــمص(ايبه صورت هماهنگ منطقـــــه 
   .شودمی انجام  )22/01/1391

 از پس توانند می ،فارغ التحصیل نشده اند قبلکه از سال هاي  دانشگاهی پیش دوره آموزان دانش -3
 مصوب 2بند (نمایند شرکت دوازدهم پایه معادل دروسامتحانات نهایی حضوري  در ،دروس تطبیق

 نمرات و اطالعات است بدیهی .)17/11/1397تاریخ  عالی شوراي معین یونکمیس جلسه هجدهمین
 طریق از ،شود می برگزار نهایی صورت به دوازدهم پایه در که دانشگاهی پیش هدور داخلی دروس
  .شد خواهد ارسال فاینال به مربوط سامانه
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هاي مهارت شاخه ارزشیابی دروس شایستگی هاي فنی شاخه هاي فنی و حرفه اي و استاندارد -4
 13/05/1399تاریخ 977مصوب جلسه 10بر اساس بند ،ش و دروس کار آموزي و کارورزيــکاردان

هاي شیوه نامه ل ـــــوري با رعایت کامــــبه صورت تراکمی و حض شوراي عالی آموزش و پرورش
   .انجام می شودبهداشتی 

دروس غیر نهایی از سوي سازمان آموزش و نحوه ارزشیابی ازدانش آموزان با نیاز هاي ویژه، در  -5
  .پروش استثنایی ابالغ خواهدشد

 1399امتحانات نهایی دي ماه  )ت

  .انجام می شود   22/09/1399 تاریخ    384/460 مطابق بخشنامه شماره    

  

  

  خسرو ساکی                                                            

  رئیس مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی                                                              

  


