
باسمه تعالی                                                            24/07/69تاریخ:       1نسخه:   

 آموزی دانش تشویق جدید  طرح
 96-97سال تحصیلی 

 شرح طرح:

 دری قرار می گیرد.هس فصل مورد ارزیابی و با توجه هب رشد دانش آموز رد مقایسه با خود و دیگران مورد تق    –    هس اپهی     –   رد این طرح دانش آموزان رد هس سطح 
 

 سه سطح مورد نظر عبارتند از :

 سطح رشد فردی: رشد دانش در هر مرحله نسبت به دفعات قبل بررسی و در صورت قابل توجه بودن رشد مورد تقدیر قرار می گیرد (1

 بررسی وضعیت دانش آموز در سطح کالس درسی نسبت به سایر همکالسان خودرشد کالسی: سطح  (2

 سطح رشد پایه ای: در رشته عمومی و ریاضی رشد دانش آموزان در پایه مربوطه نسبت به سایر هم پایه ای ها بررسی می گردد. (3

 

 چهارم کلیه رشته ها می باشد.وم و س ،دهم های پایه های مورد نظر در این طرح سال

 

یک از سطوح  رمکانیزم ثبت و محاسبه: کلیه امور ثبت در قالب الکترونیکی و در نرم افزار انجام می گیرد و محاسبات اعم از جمع، میانگین و رتبه در ه *

 و همچنین مقایسه ماهانه توسط سیستم انجام می گیرد.

 

 زمان های ارزیابی:

 مقطعی( خواهد بودبه صورت مستمر )روزانه، هفتگی، ماهانه، فصلی، 

 

 شیوه تشویق:

ماهانه نوبت های اصلی، المپیاد، مسابقات  عملکردی )آموزشی، انضباطی، پرورشی(براساس کارنامه  چهارمو  سوم ،مدهکلیه دانش آموزان سه پایه 

 خوارزمی، هنری، ورزشی، آزمون های فرامدرسه ای به صورت جدول زیر تشویق می گردند.

 

 در کارنامه های ماهانه و آزمون های فرامدرسه ای 3تا  1معاونت با ذکر رتبه برای رتبه های  لوح تقدیر به امضاء (1

 لوح تقدیر به امضاء مدیر با ذکر رتبه در آزمون های اصلی، المپیاد و خوارزمی (2

 معرفی در وبسایت مدرسه و نگهداری آن تا پایان سال تحصیلی (3

 عکس رتبه و ... دانش آموزان برتر هر ماهاختصاص یکی از تابلوهای اعالنات جهت نصب  (4

ان در رتبه های برتر سطح منطقه، است تماس تلفنی معاونت مربوطه یا مشاوره با خانواده دانش آموز و ابراز تقدیر و شادباش به خانواده دانش آموز (5

 و کشور

 می شود.در هر نوبت برای تمام کسانی که نسبت به قبل پیشرفت کرده اند پیامک تقدیر ارسال  (6

 

 قواعد کلی درج موارد برای دانش آموزان

، هدیه کارت که در امور مالی مدرسه )اردو، هزینه کالس های فوق برنامه، امور ورزشی، دریافت برای امتیازها معادل ریالی مشخص می گردد (1

 از طریق بانک جوایز و ...( دارای اعتبار می باشد. دریافت هدیه

 تحصیلی اعتبار دارندامتیازات تا پایان سال  (2

 تندیس ها تا پایان دوره تحصیلی اعتبار دارند. (3

می توانند از طریق  درج خواهد شد و دانش آموز، ولی دانش آموز، مدیر، و معاون در هر لحظه نرم افزارامتیازها در طول ماه به مرور زمان در  (4

 لع گردند.اینترنت یا شبکه داخلی از وضعیت وی در قالب یک کارنامه ی جامع مط

 امتیاز هر قسمت و هر دانش آموز توسط مجریان )معاونت ها( وارد سیستم خواهد شد. (5

 



 نحوه محاسبه امتیاز رتبه های برتر

 رتبه
کارنامه 

 ماهانه
 آزمون فرامدرسه ای

آموزشی  کارنامه 

 نوبت اولو  عملکردی
 خوارزمی المپیاد

  آموزشی کارنامه

 پایان سالعملکردی 

، ورزشی هنری

 علمی، آموزشی

1 10.000 

 80.000 کشوری

 50.000 استانی

 12.000 مدرسه

25.000 
 مرحله اول

40.000 

 مرحله اول

40.000 
40.000 

 20.000 مدرسه

 30.000  منطقه

 60.000 استانی

 100.000 کشوری

2 8.000 

 50.000 کشوری

 30.000 استانی

 10.000 مدرسه

22.000 
 مرحله دوم

300.000 

 استانی

90.000 
35.000 

 15.000 مدرسه

 25.000  منطقه

 50.000 استانی

 80.000 کشوری

3 6.000 

 30.000 کشوری

 20.000 استانی

 8.000 مدرسه

20.000 
 مرحله سوم

900.000 

 کشوری

300.000 
30.000 

 10.000 مدرسه

 20.000  منطقه

 40.000 استانی

 60.000 کشوری

4 5.000 

 20.000 کشوری

 10.000 استانی

 6.000 مدرسه

18.000 

 

 25.000 

 5.000 مدرسه

 15.000  منطقه

 30.000 استانی

 40.000 کشوری

5 4.000 5.000 16.000   20.000  

6 3.000 4.000 15.000   15.000  

7 ------ ---------- 13.000   10.000  

8 ------ ---------- 12.000   5.000  

 توضیحات

 )حداقلی و حداکثری براساس نتیجه( مشمول «شایسته تقدیر»پس از ممهور شدن کارنامه عملکردی به مهر  نفرات هر پایهدرصد از مجموع  10 (1

 تشویق خواهند شد.

 به طور همزمان یک فرد در یک شاخص مورد تقدیر قرار خواهد گرفت. (2

قرار خواهد  تقدیرامتیاز مورد  5.000لی به میزان دهر دانش آموز در صورت رشد معمولی نسبت به آزمون قبل )ماهانه ها( به ازای یک نمره رشد مع  (3

 گرفت.

 امتیاز از طریق معاونین امکان پذیر خواهد بود. 000.5تا سقف  تشویقی های موردی (4

 خواهد بود. ،و ارزیابی آن پژوهش، پروژه میزان امتیاز براساس نوع کار پروژه ای پژوهشی و  در کارهای (5

 نوبت نمره انضباط مازاد داشته باشد معادل آن کارت امتیاز می گیرد.چنانچه دانش آموزی در پایان هر  (6

 ( 8و ریاضی تا رتبه  4امتیازات فرامدرسه ای و ماهانه و نوبت اول و دوم براساس رشته تحصیلی است. ) رشته های انسانی و تجربی تا رتبه  (7

 ستاد جشنواره خواهد بود.جشنواره اخالق دانش هدی بصورت ساالنه و براساس مصوبات  میزان هدایای (8

 درصد تیم های شرکت کننده خواهد بود. 30میزان هدایای ورزشی در مدرسه  (9

امتیاز در هر زنگ آموزشی می توانند دانش آموزان را  5.000دبیران محترم برای تشویق دانش آموزان براساس میزان ساعات تدریس به میزان  (10

 جهت تقدیر به معاونین پایه معرفی کنند.

 تندیس ها

 پایان سال هر رشته در رتبه اول هر پایه در آموزیش

 پذیرفته شدگان مرحله اول المپیاد

 جشنواره دانش اخالق هدینفر از برترین های اخالقی و تربیتی در پایان سال براساس  5 اخالقی و تربییت

 استانی مسابقات آزمایشگاهی در مرحله -پذیرفته شدگان طرح خوارزمی  علیم و آموزیش

 گانه فرهنگی و هنری 8پذیرفته شدگان مرحله استانی در مسابقات  فرهنیگ و هنری

 رتبه های اول منطقه ای و پذیرفته شدگان استانی ورزیش

حکمی که مشخصات گیرنده تندیس و سطح و نوع تندیس در آن مشخص گردیده و به امضاء مدیر واحد آموزشی و ممهور به مهر واحد آموزشی  * به همراه هر تندیس

 می باشد ارائه می گردد.

کل هزینه های کالس های  تخفیفدرصد  50مشمول مدرسه را دریافت نماید  شش گانهتندیس از تندیس های  5در صورتی که فردی بتواند طی یک یا چند سال  ***

 فوق برنامه خواهد بود.

 **** در صورت استفاده از تخفیف ذکر شده میزان هدایای ارائه شده جهت تندیس از مبلغ تخفیف کسر خواهد شد.


