
 باسمه تعالي
 )دوره راهنمايي 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
 د.راهنمايي موارد ذيل به اطالع مي رس

 دوره راهنمايي الف) نحوه ترتيب ژوري دبير (ليست ريز نمرات دبير)
 .دريافت مي گردد به تفكيك پايهليست ريز نمرات ابتدا  -1
 .مرتب مي شود تفكيك كالسليست ها به  هر پايهدر  -2
 ( براساس رديف درس در كارنامه) مرتب مي شود.ترتيب درسليست ها به  هر كالسدر  -3
 .اول،نوبت دوم، مرداد، شهريور، مهر ماه پشت سر هم قرار مي گيرد ژوري نوبت ،هر درسدر  -4

 تذكر:  
 دست نـويس ونمرات نوبت اول ايشان  كامپيوتريدر ژوري نوبت اول اطالعات شناسنامه اي دانش آموزان  -

 دبير خواهد بود.
ت نوبـت دوم  ونمرا كامپيوتري در ژوري نوبت دوم اطالعات شناسنامه اي و نمرات نوبت اول دانش آموزان -

 دبير خواهد بود. دست نويسايشان 
در ژوري مرداد، شهريور ومهر مـاه اطالعـات شناسـنامه اي و نمـرات نوبـت اول و دوم دانـش آمـوزان         -

 دبير خواهد بود. دست نويسونمرات مرداد يا شهريور يا مهر ايشان  كامپيوتري
نمـوده باشـد، در ژوري هـر نوبـت      اگر دانش آموزي در هر سه نوبت مرداد، شهريور و مهر مـاه شـركت   -

 خواهد بود. دست نويسونمرات نوبت جاري  كامپيوترياطالعات نوبت قبلي 
آخـرين   يـك بـرگ ژوري از   4در بند  ژوري هاي مندرجعالوه بر  ،در پايان مجموعه ژوري هاي هر درس -5

العـات  حـاوي اط ( بـا نمـره   وجود داشته،دانش آموز داراي شركت كننده  ،نوبتي كه در آن درس
 )نيز قرار مي گيرد.(ژوري پاياني)كامپيوتري نمرات كليه نوبت هاي آن درس

و  تذكر: كليه ژوري ها اعم از دست نويس و كامپيوتري همه نوبت ها مي بايست توسط دبير، معـاون اجرايـي  
 .صورت عدم وجود معاون اجرايي قسمت مربوط توسط مدير امضاء خواهد شدمدير آموزشگاه امضاء شودودر

 دفتر امتحانات دوره راهنمايينحوه ترتيب ب) 
 به تفكيك پايه مرتب مي شود. اوراق دفتر امتحانات  -1
 در پايان هر پايه برگ انسداد كه از سيستم دريافت شده قرار مي گيرد. -2

 تذكر: در ستون تجديد يا ناتمام فرم هاي انسداد لزوماً بايد فقط عدد صفر ثبت شده باشد.
 تذكر: تأئيد اين فرم توسط نماينده انسداد دفتر كفايت مي كند.

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

 تذكر: نمون برگ انسداد پاياني ضميمه است.
 ئيد، شماره صفحه و ..... همانند سنوات قبل الزم االجراستساير مراحل نيز از قبيل تأ -4

 (( اداره سنجش آموزش و پرورش ))
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 ››فرم پاياني انسداد دفتر امتحانات ‹‹ 

 
 

رديف .......  صفحه و......   در    در تاريخ    /   /................  سال تحصيليتحانات دانش آموزان آموزشگاه، دردفتر ام

هاي آموزشي و امتحانات مربوط بررسي گرديد. صحت وابط و مقررات آيين نامه و دستورالعملبا رعايت ض

 باشد.مندرجات آن مورد تأييد مي

 معاون اجرايي
 نام و نام خانوادگي

 امضا
 
 

 مدير آموزشگاه
 نام و نام خانوادگي

 مهر وامضا
 
 
 

 
 

دفتر امتحانات ..................... منطقه اداره آموزش و پرورش............ ............................ در اجراي مفاد ابالغ شماره
 به تحصيل در آموزشگاه                               در تاريخ     /    /       بررسي گرديد. دانش آموزان شاغل

 شد.باوسيله صحت مندرجات آن با رعايت مقررات آموزشي و امتحاني مورد تأييد ميبدين
 

 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....................................آقايخانم/  ..................................بررسي  و پلمپ و تحويل مدير واحد آموزشي

 
 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.به عهده گردد و حفظ و نگهداري آن براي هميشهتوجه : اين دفتر به عنوان اسناد رسمي دولتي محسوب مي

 


