
 باسمه تعالي
 )ابتداييدوره  امتحانات ترژوري و دف نحوه تنظيم ( اطالعيه

 اداره  كارشناس مسئول محترم سنجش     
 با سالم و احترام    

  وري دبيران آموزشگاه هـاي دوره  توجه به سواالت مكرر ادارات در خصوص نحوه تنظيم دفاتر امتحانات و ژ با
 موارد ذيل به اطالع مي رسد. ابتدايي

 ابتداييدوره  )معلم(ليست ريز نمرات  معلمالف) نحوه ترتيب ژوري 
 

 ارزشيابي كمي(نظام نمره اي) -
 مرتب و صحافي گردد دقيقاً همانند نحوه تنظيم ژوري هاي راهنمايي مندرج در بند الف اطالعيه قبلي  

 ارزشيابي كيفي (توصيفي) -
 .مي گردد مرتب به تفكيك پايهتدا اب برگ ارزشيابي تحصيلي، نسخه دست نويس آموزگار، -1
 .مرتب مي شود تفكيك كالسبه ي مذكور ليست ها  هر پايهدر  -2
 ) مرتب مي شود.دفتر آمارنام فرددربراساس رديف (حروف الفباترتيب به ي فوق ليست ها  هر كالسدر  -3
تحصـيلي  مجموعه فوق روي هم قرار گرفته و در يك مجموعـه و تحـت عنـوان دفتـر اوراق ارزشـيابي       -4 

 معلمان صحافي گردد
 تذكر:  

 نياز به صحافي نسخ رايانه اي نيسته شكل فوق جمع بني وصحافي شودوبدست نويس آموزگارفقط نسخه -
اما افزايش آن تا تعدادي كه دفتر سـنگين نشـده    برگ تجاوز ننمايد 200حتي المقدور اوراق دفتر فوق از  -

   و شيرازه آن به هم نريزد بالمانع است
 ژوري هاي كمي و كيفي در يك مجموعه مشروط به رعايت بند قبل بالمانع است. صحافي -
 آموزشگاه هاي بزرگ مي توانند صحافي را براي هر پايه جداگانه انجام دهند -
كليه مراحل مذكور عيناً براي اوراق ارزشيابي تربيتي(نسخه دست نويس معلم) نيز انجام و تحـت عنـوان    -

 ي معلمان صحافي شود.دفتر اوراق ارزشيابي تربيت
 ليست هاي مذكور به تفكيك نوبت مي بايست داراي امضاء زنده معلم و مدير باشدكليه  -

 ابتداييدفتر امتحانات دوره نحوه ترتيب ب) 
 مرتب مي شود. و كالس به تفكيك پايه اوراق دفتر امتحانات  -1
 مي گيرد.أئيد معاون اجرايي ومديرقرارپس ازت(دست نويس)ضميمه استپايان هر پايه برگ انسداد كه در -2
 دريافت مي گردد(نيازي به تنظيم فرم دست نويس سال قبل نيست) سيستمدفتراز گزارش انسدادكلي -3

 تذكر: در ستون ناتمام فرم هاي انسداد لزوماً بايد فقط عدد صفر ثبت شده باشد.
 .صورت مي پذيرداد دفتر نماينده انسد معاون اجرايي، مدير و تذكر: تأئيد اين فرم توسط

در پايان دفتر قرار داده شده و تغيير و تحـول، تأئيـد  و پلمـب آن بـر      فرم پاياني انسداد دفتر امتحانات -3
 )نمون برگ انسداد پاياني ضميمه است ( اساس فرم مذكور صورت مي پذيرد.

 الزم االجراست ساير مراحل نيز از قبيل تأئيد، شماره صفحه و ..... همانند سنوات قبل -4
 (( اداره سنجش آموزش و پرورش ))
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 ((باسمه تعالي))
 

 تربيتي  -آمار دانش آموزان پايه    .....     آموزشگاه      ..........         جهت انسداد دفتر نتايج ارزشيابي تحصيلي  
 

 الف)                           
  تعداد كل دانش آموزان 

 

 ب)                           
  ارتقاء يافته اند خرداد ماهتعداد دانش آموزاني كه در 1

 ارتقاء يافته اند شهريور ماهتعداد دانش آموزاني كه در 2

  خردادماه و شهريور ماهجمع ارتقاء يافتگان 3

         

 ج)                               
در اين سال تحصيلي و در اين پايـه ازجهـش   تعداد دانش آموزاني كه 

 18استفاده كرده اند ( اسـتفاده كننـدگان از مفــاد مـاده      تحصيلي
 تحصيلـي و تربيتـي)آييـن نامه ارزشيابـي

 

 

 د)                         
 

1 
تعداد دانش آموزاني كه پس از ارزشيابي شهريور 

 نياز به آموزش و تالش مجدد دارندماه 

 

  انتقاليعداد دانش آموزان ت 2

  ترك تحصيلتعداد دانش آموزان  3

  وقفه تحصيليتعداد دانش آموزان  4

  اخراجي تعداد دانش آموزان 5

  فوت شدهتعداد دانش آموزان  6

  شش گانه فوقجمع رديف هاي  7
   

در اين ›› الف ‹‹ آموزان مندرج دربند بايد با تعداد كل دانش›› د‹‹ بند 7و رديف ›› ب‹‹ بند  3: مجموع رديف 1تذكر 
 پايه  برابر باشد.    

  

 ........                                   نام و نام خانوادگي مسئول آموزشگاه......                         نام و نام خانوادگي معاون اجرايي   
 مهروامضاء                          امضاء                                                 

 
 

 
 
 
 



 ››فرم پاياني انسداد دفتر امتحانات ‹‹ 
 

 

 در    در تاريخ    /   /................  سال تحصيليدانش آموزان آموزشگاه، در نتايج ارزشيابي تحصيلي و تربيتيدفتر 

هاي آموزشي و امتحانات مربوط و دستورالعملرديف با رعايت ضوابط و مقررات آيين نامه .......  صفحه و...... 

 باشد.بررسي گرديد. صحت مندرجات آن مورد تأييد مي

 معاون اجرايي
 نام و نام خانوادگي

 امضا
 
 

 مدير آموزشگاه
 نام و نام خانوادگي

 مهر وامضا
 
 
 

 
 

       .....................        منطقه اره آموزش و پرورشاد.............. ................................... در اجراي مفاد ابالغ شماره
                       .....................به تحصيل در آموزشگاه       دانش آموزان شاغل نتايج ارزشيابي تحصيلي و تربيتيدفتر 

 در تاريخ     /    /       بررسي گرديد.
 باشد.آن با رعايت مقررات آموزشي و امتحاني مورد تأييد ميوسيله صحت مندرجات بدين

 
 نماينده آموزش و پرورش منطقه

 نام و نام خانوادگي
 مهر وامضا

 
 

 
 

پرورش منطقه ط مسئول واحد سنجش اداره آموزش وتوس  /     /         صفحه در تاريخ......اين دفتر مشتمل بر ........
 گرديد....................................خانم/ آقاي ..................................واحد آموزشيبررسي  و پلمپ و تحويل مدير 

 
 مسئول واحد سنجش اداره (تحويل دهنده)

 نام و نام خانوادگي
 امضا

 مدير واحد آموزشي (تحويل گيرنده)
 نام و نام خانوادگي

 امضا
 
 
 
 

 

 
 ي مدير آموزشگاه مربوطه خواهد بود.گردد و حفظ و نگهداري آن براي هميشه به عهدهمي دولتي محسوب ميتوجه : اين دفتر به عنوان اسناد رس

 


