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  آيين نامه هدايت تحصيلي دانش آموزان
 

 مقدمه

هدايت تحصيلي دانش آموزان امري فرآيندي است كه با تعيلم و تربيت رسمي آغاز و تا پايان دوره دوم متوسطه استمرار دارد . 
لذا آماده سازي دانش آموزان براي انتخاب آگاهانه از طريق شناخت خود،امكانات و نيازهاي شغلي حال و آينده كشور با بهره 

 گيري از مشاوران، مديران ، معلمان و ساير كاركنان مدرسه ادامه مي يابد . 

٠Fبر اساس مفاد  سند تحول بنيادين آموزش و پرورش

١F و برنامه درسي ملي جمهوري اسالمي ايران�

 آيين نامه هدايت تحصيلي �
 جهت اجرا تصويب و ابالغ مي گردد:

 :  تعريف 1ماده

زمينه سازي واتخاذ تدابير الزم براي شناخت استعداد ، توانايي، عالقه و ويژگي هاي شخصيتي دانش آموزان و هدايت آنان به 
 مناسب ترين شاخه و رشته تحصيلي براساس امكانات و نيازهاي شغلي كشور 

 : اهداف2ماده 

 -شناسايي استعداد، توانايي،عالقه و ويژگي هاي شخصيتي دانش آموزان

 - كمك به انتخاب آگاهانه رشته تحصيلي و مسير آينده شغلي دانش آموزان

  - توزيع علمي ومتوازن دانش اموزان به شاخه ها و رشته تحصيلي

 : مالك هاي هدايت تحصيلي: 3ماده 

 انتخاب دانش آموز

 عملكرد تحصيلي دانش اموز 

 نظر معلمان 

 نتايج آزمون هاي مشاوره اي  

 نظر والدين دانش اموزان 

 نظر مشاور 

 نياز و امكانات محلي،منطقه اي،استاني كشوري

  انجام مي شود . 3: هدايت دانش آموزان به شاخه و رشته هاي تحصيلي در پايان پايه نهم براساس مالك هاي ماده1تبصره

: چنانچه سوابق و عملكردهاي تحصيلي دانش آموزي بنا به داليل موجه ناقص باشد سوابق و عملكرد پايه قبلي مالك عمل قرار 2تبصره
 مي گيرد . 

                                                           
طراحي و استقرار نظام جامع هدايت تحصيلي و استعداديابي به منظور هدايت دانش آموزان به سوي رشته ها وحرف و مهارت هاي مورد نياز حال و  :21-3راهكار  �

 آينده كشور متناسب با استعدادها ، عالقه مندي و توانايي آنان.
) : مشاوره و هدايت تحصيلي و تربيتي در همه دوره هاي تحصيلي الزامي است . انتخاب شاخه و رشته تحصيلي در پايان دوره آموزش عمومي و بر اساس 13-5 بند ( �

 نتايج عملكرد درسي و تربيتي در طول اين دوره تحصيلي صورت مي گيرد.
) : دوره متوسطه دوم داراي سه شاخه نظري ، فني و حرفه اي و كاردانش است ؛ هر يك ازشاخه هاي اين دوره داراي رشته هايي خواهد بود كه تنوع آن ها 13-6بند (

 بر اساس نياز جامعه ، اقتضاي زمان و امكان اجراي آن تعيين مي شود. 
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 : به منظور برنامه ريزي،هماهنگي ،سياستگذاري و نظارت بر فرايند هدايت تحصيلي دانش آموزان كميته هدايت تحصيلي 4ماده
 براساس سياست توسعه متوازن در سطح ستاد وزارت آموزش و پرورش تشكيل مي گردد . 

 : تركيب اعضاي كميته هدايت تحصيلي عبارتند از : 1تبصره 

 اعضاي شوراي معاونين وزير -

  معاونت آموزش متوسطه مديركل امور تربيتي و مشاوره و مديران ستادي -

 

 : تشكيل كميته هدايت تحصيلي استاني و منطقه اي متناظر، در صورت صالحديد وزير آموزش و پرورش بالمانع است. 2تبصره

 

 : وظايف كميته برنامه ريزي هدايت تحصيلي5ماده 

 تبيين و ابالغ خط مشي هاي اجرايي هدايت تحصيلي به استانها و مناطق -1

 بررسي امكانات و نياز و ظرفيت هاي تحصيلي و شغلي حال و آينده كشور -2

 بررسي و ابالغ سياست هاي توزيع متوازن دانش آموزان به رشته هاي تحصيلي -3

 نظارت و ارزشيابي از فرايند هدايت تحصيلي دانش آموزان -4

 بررسي و تقويت شيوه نامه اجرايي آيين نامه هدايت تحصيلي -5

 

 مسئوليت اجرايي هدايت تحصيلي برعهده مشاور مدرسه است و همه كاركنان آموزشي و پرورشي مدرسه ملزم به همكاري با وي :6ماده
 مي باشد .

 : هدايت تحصيلي به صورت فرايندي از دوره ابتدايي با تشكيل پرونده مشاوره اي شروع و با انجام مداخالت تخصصي و آموزشي 7ماده 
 تا پايان دوره دوم متوسطه، ادامه مي يابد. 

: اختصاص مشاور با مدرك تحصيلي مرتبط (براساس دستورالعمل طرح طبقه بندي معلمان) براي اجراي فرايند هدايت تحصيلي 8ماده
  براي مدارس دوره متوسطه الزامي است. 12/1 براي مدارس دوره ابتدايي و 15/1در تمامي دوره ها با شاخص 

: مسئوليت اجراي مطلوب هدايت تحصيلي دانش آموزان و تاييد نهايي نمون برگ هدايت تحصيلي برعهده مديــــر آموزشي است 9ماده
 . 

: نمون برگ هدايت تحصيلي بايد همزمان با اعالم نتايج امتحانات خرداد ماه در پايان پايه نهم براي همه دانش آموزان صادر و 10ماده
  تيرماه وضعيت تحصيلي آنان مشخص گردد. 14پس از تاييد توسط مسئول ثبت نمرات،مشاور و مدير مدرسه تا 

 

  : تغيير شاخه يا رشته:11ماده

دانش آموزي كه در پايه دهم متوسطه به تحصيل اشتغال دارد جنانچه متقاضي تغيير شاخه يا رشته باشد با نظر مشاور و رعايت موارد ذيل 

 مي تواند در پايه يازدهم متوسطه به شاخه يا رشته دلخواه هدايت شود.

دانش آموزي كه متقاضي تغيير رشته به رشته هاي شاخه نظري است بايد در خرداد يا شهريور ماه پايه دهم متوسطه در امتحان  :11ـ1

تغيير رشته درسهاي تخصصي پايه دهم متوسطه رشته جديد (صرفاً درسهايي كه پيش نياز درسهاي پايه يازدهم رشته جديد هستند.) 

 شركت كند و چنانچه از كليهي درسهاي مذكور نمره قبولي كسب كند با تغيير رشته وي موافقت مي شود.
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تغيير رشته دانش آموزان شاخه هاي نظري به رشته هاي شاخه فني و حرفه اي و كاردانش يا تغيير رشته در همان شاخه منوط   : 2-11  

امتحانات كليه درسهاي اختصاصي پايه دهم متوسطه رشته جديد در خرداد يا شهريور ماه همان سال با در نظر گرفتن  به قبولي در

 ظرفيت پذيرش در رشته هايي مي باشد كه اسامي آن از سوي معاونت آموزش متوسطه  اعالم خواهد شد. 

تغيير شاخه يا رشته از ساير شاخه ها و رشته ها به رشته هاي مهارتي شاخه كاردانش بالمانع است و در مواردي كه دانش آموز  :11ـ 3
بخواهد در واحدهاي آموزشي كاردانش دولتي تحت پوشش آموزش و پرورش ادامه تحصيل دهد به لحاظ رعايت ظرفيت رشته هاي 

  مهارتي موافقت اداره آموزش و پرورش منطقه نيز الزامي است.
زمان تغيير شاخه يا رشته در دوره روزانه حداكثر تا پايان شهريور ماه پايه دهم متوسطه مي باشد و دانش آموز موظف است  :11 ـ 4

حداكثر تا دو هفته قبل از شروع امتحانات خرداد يا شهريور ماه تقاضاي كتبي خود را به مدير واحد آموزشي وپرورشي تحويل دهد تا 
  نسبت به انجام مراحل تغيير رشته اقدام شود.

تذكر: دانش آموز متقاضي تغيير رشته مي تواند درسهاي امتحان تغيير رشته را حداكثر در دو مرحله خرداد و شهريور ماه پايه دهم 
 متوسطه امتحان دهد.

شركت دانش آموز در امتحان درسهاي تغيير رشته همراه با امتحان درسهاي پايهي دهم متوسطه رشته اوليه وي بالمانع است.  :11 ـ 5
هاي غير حضوري محاسبه مي شود و چنانچه دانش آموز در امتحان كليه درس هاي  نمره درسهاي امتحان تغيير رشته همانند درس

تغيير رشته نمره قبولي كسب كند و تغيير رشته دهد نمرات درس هاي مذكور از وي پذير فته مي شود و صرفاً در معدل كل دانش آموز 
 در رشته جديد منظور خواهد شد.

  امتحان درسهاي تغيير رشته معادل با تعرفه امتحانات داوطلبان آزاد از دانش آموز دريافت مي شود. هزينه  :11 ـ 6
درسهاي گذرانده شده دانش آموزي كه با تقاضاي تغيير شاخه يا رشته وي موافقت مي شود با درسهاي رشته جديد مطابقت  :11 ـ 7

داده مي شود و درسهاي مازاد در سقف مجاز به عنوان درسهاي انتخابي (درسهاي اختياري در شاخه كاردانش)پذيرفته مي شود و  
دانش آموز موظف است ساير درسهاي عمومي و اختصاصي پايه دهم متوسطه رشته جديد را كه نگذرانده است با رعايت ساير ضوابط 

 انتخاب كند و بگذراند. 
درسهايي كه از نظر محتوا با درسهاي رشته جديد تطبيق دارد بر اساس جدولي كه از سوي سازمان پژوهش و برنامه ريزي  ـ 1تبصره

 آموزشي تهيه و ابالغ ميشود به جاي درس هاي رشته جديد پذيرفته مي شود.
دانش آموز پايه دهم متوسطه شاخه نظري چنانچه بخواهد پايه دهم متوسطه شاخه فني و حرفه اي را تكرار كند مشروط بر آن  ـ 2تبصره

كه ضوابط ورود به شاخهي فني و حرفه اي در پايه نهم دوره اول متوسطه كسب كرده باشد مي تواند در واحدهاي آموزشي روزانه در پايه 
دهم متوسطه در شاخه فني و حرفه اي ثبت نام نموده و با رعايت ساير شرايط ادامه تحصيل دهد. در اين صورت كليه دروس گذرانده پايه 

 دهم متوسطه شاخه نظري حذف و آن سال تحصيلي به سقف سنوات تحصيل دانش آموز افزوده مي شود.
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ت   
مرا

ن ن
گي

يان
م

ل)
مثا

)
 

 فني و حرفه اي كار دانش
 شاخه نظري

 علوم پايه علوم انساني

 رياضي تجربي معارف ادبيات هنر كشاورزي صنعت خدمات هنر كشاورزي صنعت خدمات

C N P C N P C N P C N P C N P C N P C N P C N P C N P C N P C N P C N P 

                                                                         20 آمادگي دفاعي

 0.5 20 تربيت بدني و سالمت
  

15 0.6   16 0.5   15 0.4 15   0.5   13 0.6   14 1   13 0.4 17 0 1   17 0.5   15 1   17 1   17 

 15 18 0.6 15 18 0.7 18   1 18   1 15 0 0.7 14 17 0 14 17 0.5 16 18 0.8 13   0.7 13 15 0.4 13 16 0.5 15 17 0.8 14 تفكر و سبك زندگي

 19   1 18   0.8 13 15 0.4 15 18 0.6 15   0.5 14 16 0 14 17 0.5   15 0.2 15 17 0.5 13 15 0.3 15 16 0.5 0 15 0.2 14 رياضي

 17   1 17   1     0.5 15   1 0 17 0.3 0 17 0 13 16 0.3 13 16 0.4 0 15 0.3   15 0.3 12 15 0.3 12 15 0.3 14 زبان خارجه

 15 18 0.4 15 18 0.5 16 18 0.8 18   1 15 0 0.6   17 0   17 0.2 14 17 0.5 13 0 0.6   15 0.3 0 15 0.3 13 15 0.5 14 زبان و ادبيات فارسي

       0 17 0.3 18 0 1 16 18 0.7   17 0.2   16 0 0 16 0.3 15 17 0.4   15 0.2   14 0.2 0 15 0.2 12 14 2 13 عربي

 17   0.8 19   1 15 17 0.3 16 18 0.5   17 0.2 14 17 0 14 17 0.4   17 0.2   15 0.2 12 15 0.4 13 15 0.4 0 15 0.2 14 علوم تجربي

 15   0.8     0.5 14   0.5 17   0.8 17   1 14 17 0 14 18 0.5 13 17 0.2 15   1 12 15 0.3 13 17 0.5 13 15 0.4 14 فرهنگ و هنر

   17 0.5   17 0.5 18   1 17 19 0.9   17 0.4   17 0 0 16 0.3 0 16 0.4   15 0.4   15 0.3 0 15 0.3 0 15 0.3 14 قرآن

 17   0.5     0.2     0.2     0.2 18   1 18   1 18   1 18   0.3 15   1 16   1 16   1 16   1 17 كار و فناوري

 0 0 0.5 0 0 0.6 15 18 0.7 17   1 15 18 0.5 0 17 0 0 17 0.3 15 17 0.5 13 15 0.5 0 15 0.3 0 15 0.3 14 17 0.5 14 مطالعات اجتماعي

   17 0.5   17 0.6 19   1 17 19 1 0 17 0.4 0 17 0 0 17 0.4   16 0.3 0 15 0.4 0 15 0.3   15 0.4   16 0.3 15 معارف اسالمي

 0   1 0   1 0   1 0   1     0.5     1 0 0 0.5   0       0.25     0.25     0.40     0.25 15.15 معدل

 

 )149.85ادبيات( 1 1اولويت 
 )142.48صنعت (فني حرفه اي)( 1 2اولويت 
 )135.85تجربي( 1 3اولويت 
 )134.78كشاورزي (فني حرفه اي)( 1 4اولويت 
 )132.09خدمات (كار و دانش)( 1 5اولويت 
 )127.55رياضي( 1 6اولويت 
 )115.98هنر (فني حرفه اي)( 1 7اولويت 
 )113.06صنعت (كار و دانش)( 1 8اولويت 
 )111.35معارف( 1 9اولويت 
 )109.6خدمات (فني حرفه اي)( 1 10اولويت 
 )100.19هنر (كار و دانش)( 1 11اولويت 
 )92.29كشاورزي (كار و دانش)( 1 12اولويت 
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  نحوه محاسبه امتياز بررسي هاي مشاوره اي -9 ـ 2
- اجرا، تصحيح، نمره گذاري و تفسير نتايج آزمون هاي مربوط به هدايت تحصيلي از وظايف مشاور است كه در 1-2-9

خصوص اجراي آزمون هاي مذكور مي تواند از همكاري ساير عوامل اجرايي واحد آموزشي بهره مند شود امتيازهاي مربوط به 
 آزمون شامل موارد زير مي باشد.

  امتياز  (مطابق با شيوه نامه مربوط )10آزمون رغبت  
  امتياز  (مطابق با شيوه نامه مربوط)10آزمون استعداد 

 
 

  امتياز)5 امتياز نمون برگ نظر خواهي از دانش آموز (-9ـ2-2
 انتخاب ششم انتخاب پنجم انتخاب چهارم  انتخاب سوم انتخاب دوم انتخاب اول

 صفر امتياز  امتياز1  امتياز2  امتياز 3  امتياز4  امتياز5

 
 

  امتياز)5امتياز نمون برگ نظر خواهي از والدين (  -3-2-9
 انتخاب ششم انتخاب پنجم انتخاب چهارم  انتخاب سوم انتخاب دوم انتخاب اول

 صفر امتياز  امتياز1  امتياز2  امتياز 3  امتياز4  امتياز5

 
 

  امتياز)10 امتياز نمون برگ نظرخواهي  دبيران ( - 4-2-9
انتخاب 

 اول

انتخاب 
 دوم

انتخاب 
 سوم

انتخاب 
 چهارم

انتخاب 
 پنجم

انتخاب 
 ششم

10 
 امتياز

8 
 امتياز

6 
 امتياز 

4 
 امتياز

2 
 امتياز

صفر 
 امتياز

 
 

  امتياز)10 امتياز نمون برگ نظرخواهي  مشاور( - 5-2-9
انتخاب 

 اول

انتخاب 
 دوم

انتخاب 
 سوم

انتخاب 
 چهارم

انتخاب 
 پنجم

انتخاب 
 ششم

10 
 امتياز

8 
 امتياز

6 
 امتياز 

4 
 امتياز

2 
 امتياز

صفر 
 امتياز

 
 

 شيوه نامهي اجرايي هدايت تحصيلي دانش آموزان توسط اداره كل امور تربيتي و مشاوره تنظيم و به استانها  :10مادهي 
 ابالغ مي شود.


	مادهی 10 : شیوه نامهي اجرایی هدایت تحصیلی دانش آموزان توسط اداره کل امور تربيتي و مشاوره تنظیم و به استانها ابلاغ می شود.

