
 بسمه تعالی
 آیین نامه امتیازات 

 مدرسه متوسطه دوره اول پسرانه معلم 
 

جهت تربیت دانش آموزان در ابعاد گوناگون و پرهیز تک بعدی شدن دانش آموزان در زمینه آموزشی، سیستم امتیازی  

 مدرسه نسبت به ارزیابی دانش آموزان در ابعاد علمی، ورزشی، پرورشی، انضباطی و... می پردازد.  

نند می تواند در سامانه به صورت ماهانه ثبت  امتیازاتی که دانش آموزان می توانند براساس آیین نامه امتیازی کسب ک

کارنامه امتیازی به صورت منظم   شود، یا به صورت ساالنه و یا به صورت موردی؛ ثبت امتیازات باید مرتب و منظم انجام شود. 

از نفرات برتر    در کنار کارنامه آموزشی تقدیم اولیای گرامی و دانش آموزان عزیز خواهد شد. در صورت عدم صدور کارنامه تقدیر 

 آن پایه انجام نخواهد شد. 

از  شرکت خواهند کرد. البته  )شمال( در پایان سال تحصیلی تعداد یک سوم برتر دانش آموزان هر پایه در اردوی امتیازی 

ر به عمل  نفرات برتر امتیازی پایه هفتم در پایگاه تابستانی و همچنین نفرات برتر امتیازی هر سه پایه در فصل پاییز نیز تقدی 

 خواهد آمد. 

مسئولیت ثبت امتیازات دانش آموزان با مسئولین پایه می باشد. رعایت دستورالعمل آیین نامه امتیازی باید با دقت انجام  

 شود. به صورت مستمر باید بازخورد عملکرد امتیازی دانش آموزان از طریق کارنامه امتیازی به دانش آموزان داده شود. 

 

 اهانه عناوین امتیازی م

 امتیاز سرفصل 

 1000 معدل ماهانه

 500 برگه ارتباط 

 400 (100امتیاز مسئول پایه )هرهفته 

 1000 نمازخانه

)از تبدیل نمره انضباط( نظم و انضباط  1000 

 400 نظافت کالس

 

 

 



 عناوین امتیازی ساالنه 

 امتیاز سرفصل 

 2000 مسئولیت در مدرسه

 1000 تحقیق و پژوهش 

 500 در زمان های خاص در مدرسهحضور 

 2000 پیشرفت درسی 

 100 امتیاز دبیر

 

 عناوین موردی امتیازی 

 امتیاز سرفصل 

 100 شرکت در مسابقات مدرسه

 400 کسب مقام در مسابقات مدرسه

 2000 کسب رتبه اول در مسابقات منطقه

 1000 کسب رتبه دوم در مسابقات منطقه

 500 مسابقات منطقهکسب رتبه سوم در 

 3000 استانکسب رتبه اول در مسابقات  

 2000 استانکسب رتبه دوم در مسابقات  

 1000 استانکسب رتبه سوم در مسابقات 

 5000 کسب مقام در مسابقات کشوری

 2000 عمکلرد دانش آموز در جشنواره ها

 2000 معدل نوبت اول

 300 اردوهای یک روزه

 1000 استانی اردوی برون 

 500 تکالیف نوروز 

 300 حضور اولیا در جلسات )هرجلسه(

 500 آزمون جامع تستی 

 100 پایگاه تابستانیهر روز 
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