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 تعریف انواع مدرسه
 مدرسه دولتی

 .  استشهریه در آن ممنوع پرداخت و می شود دولت پرداخت هزینه این نوع مدرسه  توسط 
 اوایل و طول سال تحصیلی،  در انجمن اولیا و مربیان نمی شود  و امر رعایت عمل،  این در اما 

 .دریافت می کنداز والدین ... وداوطلبانه، اجباري مبالغی را به صورت 

 مدرسه نیمه دولتی
 )  سازمان ها(این افراد .  تأمین می شود سازمان هایا  خیرینهزینه این نوع مدرسه توسط 

 شهرستان  در اداره مدرسه مشارکت دارند، اما فعالیت آن ها باید به تأیید آموزش وپرورش 
 .  ، فعالیت هاي جنبی دارندتعریف شانیا منطقه برسد که متناسب با 

 )غیرانتفاعی(دولتی غیر مدرسه 
 .  می شودتوسط اشخاص دایر این نوع مدرسه زیر نظر آموزش وپرورش است و 

 می شود  آموزش داده می شود، و مطالبی که در مدارس عادي تدریس همان کتاب   مدرسه هااین در 
 .عادي برخوردارند مدرسه هاينسبت به بیشتري از امکانات ولی 
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 )1393ـ94سال تحصیلی (   ...انواع مدرسه و آماري مختصر 

 :طبقه بندي می شوندگروه  3قالب در  مدرسه هاتمام 
 %  75   دولتی) 1

 مدرسه 79082      
 

 %  17 نیمه دولتیمدارس ) 2
 مدرسه  18684      

 
 %  8 غیردولتیمدارس ) 3

 مدرسه   8502      
 ــــــــــــــــــــــــ                 
 106268 :مجموع        

 

 576 ایثارگران
 802 شاهد

 1585 نمونه دولتی
 5857 عشایري

 3351 شبانه روزي
 671 استعداد درخشان

 1878 قرآنیمدرسه 
 1578 استثناییمدرسه 
 269 وابستهمدرسه 

 2117 امناییهیئت 

 آموزش وپرورشمرکز برنامه ریزي، نیروي انسانی و فناوري اطالعات وزارت : منبع
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 1393-94درس و دانش آموزان در ، کالس مدرسه

 آموزش وپرورشمرکز برنامه ریزي، نیروي انسانی و فناوري اطالعات وزارت : منبع

 دانش آموزان کالس درس مدرسه

 7018285 306399 60066 ابتدایی

 2071173 87555 22765 دوره متوسطه اول

 3288156 152724 21793 دوره متوسطه دوم

 72698 12629 1644 آموزش وپرورش استثنایی

 12450312 559243 106268 :مجموع

 دانش آموز
 در کالس

22,9 

23,6 

21,5 

5,8 
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1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 

7,513 7,029 6,648 6,207 6,007 5,828 5,726 5,655 5,592 5,633 5,702 6,851 7,018 

4,954 4,866 4,679 4,371 4,146 3,939 3,708 3,478 3,292 3,245 3,228 2,113 2,071 

4,462 4,284 4,254 
4,186 4,182 4,117 4,008 3,957 3,670 3,474 3,398 3,278 3,288 

 متوسطه دوم
 متوسطه اول
 ابتدایی

 در سال هاي مختلفتعداد دانش آموزان 

 آموزش وپرورشمرکز برنامه ریزي، نیروي انسانی و فناوري اطالعات وزارت : منبع

رهزار نف  
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1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 

1254 1292 
1400 

1284 
1230 1190 1141 1108 1099 1058 

994 
930 921 869 

171 195 230 245 296 
419 

507 517 527 570 609 589 
533 

467 

 شرکت کنندگان    
 قبولی    

 کنکور سراسري   قبولی هايشرکت کنندگان و 

 13940316000334: شماره - 94/03/18: خبرگزاري فارس: منبع

13.6% 15.1% 16.5% 19.4% 24.1% 35.2% 44.5% 46.7% 47.9% 53.9% 61.2% 63.3% 57.9% 53.7% 

رهزار نف  
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1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 

15138 14824 
13414 

16592 

14195 
12935 12954 

10474 

6783 6615 
5259 

4437 

744 879 1089 1284 1354 1972 2374 2880 

4722 5057 4835 4666 

 کارشناسی    
 کارشناسی ارشد    

 )کارشناسی و کارشناسی ارشد( ریاضیظرفیت پذیرش رشته 

 سازمان سنجش آموزش کشور: منبع
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168 182 232 289 301 355 457 479 558 744 879 1089 1284 1354 

1972 
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4722 
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 )کارشناسی ارشد( ظرفیت پذیرش رشته ریاضی

 سازمان سنجش آموزش کشور: منبع
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 ...هدف و یادگیري با تدریس 
 و اختصاص زمان مناسب براي تدریس الزم است  ) مدرسه اي(کتاب خوب 

 ...بلکه باید ) هر چند که هر دو تأمین نشده است... (اما کافی نیست 

 . استطلب علم از دل و جان ایجاد انگیزه به معناي 

 .  نیست یادگیري، بدون توجه به تعبیرمان از روش تدریساشاره به 

 با معنا می شود و  یاددهی و یادگیري بر اساس چنین تعریفی 

 .  ارائه می شودعمل تدریس به دنبال آن روش تدریس و 

 .  استعبور از آزمون مشکل امروز ما دور شدن از این محتوا و تمرکز بر 
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 ...هدف و یادگیري با تدریس 

A B 

 ...  عبور از آزمون ها : هدف
 مجموعه اي از مفاهیم دانشی،بیان 

 دسته بندي شده، مطالب ارائه 

 ،  چرایی هاو  اثبات هاحذف 

 جزییات،  عدم بررسی 

 حل مسئله هاي نوعی،  

 ...  تمرین هاي مکرر 
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 با تشکر
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