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 ..................منطقه /اداره آموزش وپرورش شهرستان

 

  : به نشانی  نامه شیوهدر خصوص این  رانظرات اصالحی خویش لطفا همکار گرامی 

sanjesh@teo.ir  

 اداره سنجش اداره کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران ارسال نمائید. 

 های استان تهران اداره کل آموزش وپرورش شهرستان

  پرورش اداره سنجش آموزش و
 

 دفتر صورت جلسات امتحانات داخلی 

)نوبت های اول،دوم ،شهریور ، امتحانات پایانی  

 نیم سال  مدارس   و  دی ماه

 روزانه ،آموزش از راه دور و بزرگسال

 /  سال تحصیلی  

 همراه با ضمائم قانونی



 

 

 تاریخچه ی ارزشیابی:          :           مقدمه 

از   موفقیت فراگیران خود بردن به میزان  پی  داشته اند برای  وکار تدریس وآموزش سر افرادی که با تاکنون دور گذشته های بسیار از       

 محتوای آموزش داده شده به صورت های مختلف از ارزشیابی استفاده کرده اند. مطالب و

سخنوری   افزایش مهارت یا عملی بوده که نقش موثری در و  به طور عمده شفاهی ارزشیابی هایی که درگذشته انجام شده مسلم است  آنچه       

اندازه گیری  شد تا  بوستون آمریکا تالش  مدارس  در   1854 سال  بود در  ناشناخته امتحانات کتبی  نوزدهم قرن  کارایی افراد داشته است. تا و

به کار گرفته  برنامه آموزشی   به مثابه منبعی جهت ارزشیابی  نمرات دانش آموزان شد تا  سعی این حرکت  پیگیری نمایتد در  را امر ارزشیابی  در

 شد. به این ترتیب امتحانات کتبی رایج  شود و

 حاصله از نتایج زیرا. نماید می ایفا یادگیری - یاددهی فرایند بهبود در مهمی نقش ارزشیابی تحصیلی سنجش و پویا، آموزشی نظام یک در      

 برنامه عناصر تمامی ؛ آموزشی است نظام سازی بهینه روند در نوآوری و تغییر گونه هر متضمن اینکه بر عالوه ارزشیابی، علمی و دقیق اجرای

 آموزان دانش تسلّط میزان تعیین پیشرفت تحصیلی، میزان و ها توانایی از آگاهی آموزشی، های نارسایی کشف موجب و برگرفته در را درسی

 .گردد می. . .  و ملی سطح در آموزشی نظام از مراقبت پرورشی، اهرم و آموزشی نظام کارایی و عملکرد ارزشیابی آموزش، محتوای به نسبت

نامه ی امتحانات دوره ابتدایی به سمت ارزشیابی شورای عالی آموزش وپرورش آیین  793ودر کشور ما در سال های اخیر براساس مصوبه ی      

ده پیشرفت تحصیلی وتربیتی )ارزشیابی توصیفی( تغییر مسیر داده است. ونتایج ارزشیابی بصورت توصیفی به اطالع والدین  و دانش آموزان رسان

 می شود.

 ایجاد بدین منظور،. است مختلف مراحل در آن اجرای فرایند کردن قانونمندتر نماید، مطلوب را ارزشیابی روند تواند می که مواردی از یکی       

 باشد، مناسب دادن بازخورد و نتایج تحلیل و تجزیه ارزیابی، کنترل، نظارت، قابل بتواند که ای گونه به کشور ارزشیابی امر در رویه وحدت

 . است ضروری

 مأموریت و شرح وظایف و آموزشی نواحی مناطق، ها، شهرستان ها، استان پرورش و آموزش کل ادارات ساختار در آمده وجود به تغییرات 

 می نمود ایجاب را‹‹  نهایی غیر و امتحانات نهایی اجرایی عوامل وظایف شرح و نامه شیوه››  در بازنگری لزوم پرورش، و آموزش سنجش مرکز های

.      

             :سخنی چند با مدیران محترم مدارس 

  جزء وظایف مقدماتی امتحانات ، بهینه ارزشیابی آموزشی را برای دانش آموزان عزیز فراهم آورد  تجهیزات وامکانات که شرایط مطلوب و بهینه ازفضا ،استفاده

 لذا در این راستا شایسته است: است.

 .موازین محرمانه و امنیتی امتحانات از هر جهت مورد عنایت قرار گیرد 

 شورای مدرسه قرار  مورد توجه مدیر و ،برخورد مدبرانه با این موارد شیوه پیشگیری و مشکالت درحوزه های امتحانی شناسایی و ، نارسایی وعوامل احتمالی بروز تنش

 گیرد.

 تاکید است. ستاد امتحانات منطقه مورد وقایع مهم امتحانی جهت تصمیم گیری در رویدادها و اطالع رسانی به موقع از 

 نوبت  اولیاء می تواند نتایج ثمربخشی دربرگزاری امتحانات در دانش آموزان و ارائه بازخورد مناسب به معلمان و دیریتی از نتایج امتحانات ودریافت گزارش های م

 به همراه داشته باشد. آموزشی سنوات بعد را  نیز بهبود برنامه ریزی درسی و های بعدی و

 وظایف  بهتر انجام ، نظارت موثری در ترغیب هرچه بیشتر همکاران در)تصحیح مخزن، تکثیر، اجرا،( امتحانات داخلی،ول برگزاری ؤحضور به موقع مدیر به عنوان مس

 این  1379 /20/5مورخ  652اجرایی مدارس مصوبه  آیین نامه 4ماده اساس  برمی دانید  همانطور کهزیرا  . از اتفاقات احتمالی جلوگیری می نماید می باشد و

 برعهده مدیر می باشد.مسوولیت 

سنجش   و کارشناس مسئوالن ارزشمند کارشناسان نظرات از گیری بهره با و وظیفه احساس با استان پرورش و آموزش سنجش اداره کارشناسان از جمعی منظور همین به         

 نسبت شده، انجام ی که از حوزه های داخلی امتحانات بازدیدهای و مستند گزارش هایو با استناد به  نواحی و مناطق تابعه  و برخی از مدیران مدارس  و ارزشیابی تحصیلی

 . خواهد گرفت قرار استان پرورش و ادارات آموزش اختیار جهت اطالع و اقدام در  که اند نموده اقدام مذکور نامه شیوه ریبازنگ به
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 تهرانداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان ا

 اداره سنجش آموزش و پرورش

 و امتحانات پایانی پایه ششم ابتدایی متوسطهدوره های اول و دوم آموزش  مدارس داخلی امتحاناتبرگزاری  دستورالعمل

 :امتحانات برگزاری از قبل: الف

  وصورتجلسه نمایند:مدیران  محترم آموزشگاه ها  درجلسات  شورای معلمان  موارد ذیل را مورد توجه  قرار داده 

 فصل  خصوص در و تشکیل همکاران کلیه حضور باآیین نامه اجرایی مدارس ، 10ماده 8بند و  15 موادبر اساس  معلمان  شورای جلسه

 تبادل و بحث ها ، آموزشگاه در امتحانات شدن برگزار بهتر چه هر و  های تحصیلی دوره آموزشی های نامه آیین ارزشیابی و سنجش

 .آید عمل به مقتضی اقدامات و نظر

مدیر مدرسه  باید  با وظایف  و مسئولیت های خود و با شرح وظایف همکاران که از سوی آموزش  آیین نامه اجرایی مدارس: 7ماده 

ابالغ خوبی  آشنا  باشد. مدیر مدرسه موظف است شرح وظایف مصوب هر یک از کارکنان مربوط را به آنان ه و پرورش ابالغ می شود ب

 نماید و بر اجرای صحیح آن نظارت کند.

مواد و اهداف  مندرج در این شیوه نامه در جلسات  مدیر در مدارس عنایت به تشریح و تبیین  همکاران  ،فوق بندیادآوری: بر اساس 

 شورای معلمان و مدارس  پرداخته و بر اجرا تأکید  وافر نمایند.

 معلمانی :ره دوم آموزش متوسطه روزانه و بزرگسال و مدارس آموزش از راه دور بر اساس آیین نامه  های آموزشی دو -1

روز پس از برگزاری امتحان درس  تدریس می کنند موظف اند حداکثر دو را امتحانات نهایی های مربوط به که درس )رسمی و شاغل(

می شود به حوزه های تصحیح مراجعه کنند وحداقل به برابر ابالغی که از طرف اداره آموزش وپرورش منطقه صادر  تشخیص و مربوط با

تعداد دانش آموزان خود نسبت به تصحیح اوراق امتحانی همان درس با دریافت حق الزحمه اقدام نمایند درصورتی که معلمی برای 

 .قررات با وی رفتار شودتصحیح اوراق اقدام نکند موضوع از سوی حوزه تصحیح مربوط به اداره آموزش وپرورش محل گزارش تا برابر م

نگهداری ، بررسی اعتراضات  ،اعالم به موقع نتایج ،ولیت حسن برگزاری امتحانات ؤمسآیین نامه اجرایی مدارس  4 براساس ماده -2

مدیر برعهده و اجرای بخشنامه ها و مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش  (آیین نامه اجرایی102ماده امحاء اوراق وسایر اسناد ) و

 مدرسه می باشد.

فصل چهارم ضوابط سنجش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی درخصوص امتحانات داخلی دانش آموزان دوره دوم بزرگساالن به :   آورییاد 

،آئین نامه آموزشی دوره دوم متوسطه شیوه نیمسالی واحدی )بزرگساالن ،آموزش از راه دور ، ایثارگران و داوطلبان آزاد داخل 

 مراجعه شود. 12/7/96کشور(مصوب دوازدهمین جلسه کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 

 

ویژه (حداقل دوجلسه  نسبت به برگزاری جلسات شورای معلمان )آیین نامه اجرایی مدارس  17و  15های به استناد ماده  -3

در این  .اقدام شوددومین جلسه برای بررسی نتایج امتحانات  و  مقدماتتمهید جهت  قبل از برگزاری امتحانات ، ارزشیابی تحصیلی
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جلسات به مواردی از قبیل طراحی سواالت )بارم بندی،بودجه بندی ، نگارش و ......پاسخگویی به اعتراضات دانش آموزان در موعد 

 .پرداخته شود  ..... کاهش اضطراب در دانش آموزان، راهکارهای  تنظیم برنامه امتحانات مقرر،کمک در برگزاری امتحانات )مراقبت(،

استناد به  با آیین نامه اجرایی مدارس و  18 ماده 10شورای دانش آموزان )بند  مدیران مدارس با همکاری شورای معلمان و یاد آوری:

آیین نامه ها و بخشنامه های ارزشیابی پیشرفت تحصیلی ، برنامه امتحانات داخلی را تنظیم و جهت تائید و زمان اعالم آن به دانش 

 .نمایندآموزان و اولیای آنان به شورای مدرسه ارجاع 

برنامه امتحانات داخلی  پس از بررسی و تصویب ، آیین نامه اجرایی مدارس 10ماده  8و  4به استناد بندهای می بایست و شورای مدرسه 

 .نماید  جهت اجرا به   مدیر واحد آموزشی ابالغرا 

و چنانچه  .ابالغ صادر نماید، تکثیر مسوول و  و مراقبین، منشی، ناظر ثابت برای عوامل اجرایی است   موظف مدیر واحد آموزشی  -4

  این امکان تشکیلو در صورت عدم شورای مدرسه ،  لسهباشد باید درصورتج سواالت را بر عهده داشته  تکثیر یتشخص مدیر مسؤول

 قید گردد.صورتجلسه شورای معلمان  شورا در

 .در هر روز لحاظ گردد دانش آموز یک نفر(30)به ازای هر  متناسب با جمعیت دانش آموزانابالغ صادره  برای مراقبین  4-1  

موارد   آیین نامه اجرایی مدارس( 99)ماده به استناد و مدیران واحدهای آموزشیطراح  سوال در طراحی سواالت همکاران  -5

 :ذیل را  در دستور کار خود قراردهند

طراحی  که باید توسط مسئولین  آموزشگاه در اختیار آنان  قرار گیرد ، درنمون برگ مربوط توسط طراحان امتحانی سئواالت  5-1       

 .(نگردد)در نمون برگ هیچ تغییری ایجاد آموزشگاه گردد. تحویل مدیر، تایپ شده  و

نیاز به  رایانه و چنانچه معلمان  برای تایپ سواالت . را رعایت فرمایند سواالت امنیت  ،تایپ  طرح وهمکاران محترم طراح  در:  یادآوری

 برای این همکاران  فراهم نمایند.امکانات تایپ را در واحد آموزشی  در آموزشگاه داشته باشند مدیران موظفند

و از مطالب مهم تر محتوای آموزشی که بر یادگیری آنان تاکید  شده  .سازگار باشند آموزشی محتوای مواد با امتحانی  سئواالت 5-2 

 شوند. طرح  بودجه بندیبا توجه به است 

باید توانایی دانش آموزان را در سطوح مختلف را محک بزند ، بلکه   نباید فقط محفوظات دانش آموزان سواالت امتحانی 5-3 

از ساده به  از ابهام  از سوال دیگر با بیانی ساده، روشن ، خوانا و دور و هر سوال مستقل یادگیری)شناختی،نگرشی و مهارتی( بسنجد. 

  مشکل طرح و نوشته شود.

روایی و اعتبار آن کاهش می یابد پس  ،ی نشودریک امتحان هر اندازه هم خوب باشد اگر به نحو شایسته ای اجرا و نمره گذا 5-4  

مد نظر  دیگر تسواالنبودن پاسخ یک سوال در متن و  همواره  از آن استفاده نمود. نباید یک نوع سوال را بر انواع دیگر برتری داد و

 قرار گیرد.

 :شود گرفته نظر در سئواالت به پاسخگویی برای مناسب زمان و درطراحی سئواالت انواع سوال  مدنظر قرارگیرد 5-5 

 کوتاه پاسخ غلط، -، جور کردنی ، صحیحچندگزینه ای   سواالت عینی : الف(
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. نمایدیعنی دانش آموز در محدوده مشخص سوال پاسخ دهد واز الگوی تعیین شده ای پیروی  کنترل شده سواالت  ب( سواالت انشایی:

یعنی دانش آموز در پاسخ از الگوی خاصی پیروی نمی کند ودر نحوه  گسترده پاسخسواالت . از فرمول و اثبات قضایامثال استفاده 

 تنطیم وارائه و مقدار پاسخ آزادی کامل دارد.

 عینی به انشایی چینش سواالت از ج(

محسوب شده ومسئولیت آن با دبیرمربوطه و مسئولین مدرسه  نمونه سئواالت سنوات قبل بدون ایجاد تغییر تخلف استفاده از 5-6 

  خواهد بود.

موظف است به    (5-1سواالت مندرج در بند  )، تحویل گیرنده  توسط طراح /طراحان سواالت نهایی کنترل و کار پایان از پس 5-7  

 خانوادگی نام و نام بررسی نماید و با درج،   بارم ، نگارش ، بودجه بندی و....را/ طراحان ،  در حضور طراح محض دریافت سواالت

  و قرار دادهپاکت مخصوص سواالت  و سپس  در به امضاء رسیده   سئواالت تمام برگه های   طراح/طراحان و تحویل گیرنده در پشت

 انتقال داده شود. تا زمان تکثیرو به محل نگهداری سواالت  نموده و روی پاکت توسط همکاران امضاء گردد.پلمپ  پس از چسب و مهر

آیین نامه 41معلمان محترم  با استناد به آیین نامه های آموزشی دوره دوم آموزش متوسطه روزانه و بزرگساالن)ماده های    5-8 

فعلی ارزشیابی تحصیلی آیین نامه آموزش از راه دور( و آیین نامه های    44آیین نامه بزرگساالن و  45آیین نامه روزانه فعلی ،  51جدید،

 از قبل در موعد مقرر و   ،هرنوبت مستمر ارزشیابی نمرات (5ماده 2و تبصره  2ماده  1تبصره   اهنمایی تحصیلیدوره اول متوسطه)ر 

، به مدیر  واحد  امضاء و درج تاریخدر برگ ریز نمرات ثبت و پس از  بدون خدشه و قلم خوردگی پایانی )داخلی( امتحانات آغاز 

 آموزشی تحویل شود.

 بعد از برگزاری هر درس در آن نوبت ، باید تحویل مدیر نماید. معلم حداکثر یک هفتههمچون مواد فوق،   ارزشیابی پایانینمرات  : یادآوری 

مورخ  33967/1200پایه ششم موضوع بخشنامه هماهنگ  در طراحی سربرگ سئواالت امتحانیمناطق همکاران محترم  5-9 

 انجام دهند. را قرار داده و اصالحات الزم در نمونه سربرگ ضمیمه بخشنامهرا مد نظر طراحی سئواالت بدون بارم  16/2/94

 با و مناسب فیزیکی محیط در آموزان دانش تا کنترل حیث هر از را امتحان برگزاری فضای و سالن امتحانات شروع از قبل روز چند -6

 سرمایش وسایل ،صوتی دستگاه ،نورکافی ، مناسب صندلی ، 110الی 90  ها صندلی فاصله) به پاسخگویی سواالت بپردازند کامل آرامش

 ...(  و چپ دست صندلی ،گرمایش و

محل دید  وآیین نامه تخلفات را در نمایند آشنا امتحانی تخلفات موارد با را آموزان دانش امتحانات برگزاری از قبلمدیر آموزشگاه  -7

پیشگیری  تاارائه گردد به دانش آموزان   چاپ وپشت برنامه امتحانی   در آیین نامه تخلفات رایا اینکه نصب نماید و دانش آموزان 

  اطالع رسانی به دانش آموزان انجام پذیرفته باشد . درباره های الزم جهت برگزاری امتحانات 

 گردد اعمال قرنطینه کامل رعایت و گیرد صورت مناسب محل در و آموزشگاه مدیریت نظر زیر مستقیما باید یامتحان التسئوا تکثیر -8

 :شود رعایت نیز زیر موارد و

محل توسط مسوول تکثیر در  و آموزشگاه مدیر شخص نظارت با .گیرد صورت امتحان برگزاری از قبل روز در سئواالت تکثیر 8-1 

 سئواالت تکثیر از پس و زمان شروع تکثیر ثبت گردد مکان تکثیر تصمیم گیری  شود و دربارهیا با نظر شورای آموزشگاه  وآموزشگاه 

 رشته ، ) نام درس ، تاریخ امتحان ، سئوال مشخصات و گردد مهرو چسب و  شده گذاشته مخصوص پاکت در

جهت جلوگیری از خطرات احتمالی همه ی سواالت بصورت یکجا از تکثیر  . شود نوشته پاکت رویآن درس ( معلمانونام  ،اوراقتعداد 

  پیوست می باشد.()نمون برگ خودداری گردد.
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 .گردد رعایت...  و بودن خوانا چاپ، نظر از سئوال تکثیر کیفیت 8-2 

 گردد.یا امحاء  نگه داری و درمحلی مناسبپایان امتحانات  تا اوراق باطله آن وضایعات  اوراق مخدوش و  ،به هنگام تکثیر 8-3 

 شرح وظایف مراقبین حوزه های امتحانی:-9

  از دانش آموزان گرفته شود.امکان تخلف  صحیح انجام وظیفه نموده تامراقبین موظفند به شکل  9-1 

 مداد و ،الک غلط گیراز  تا نمایند یادآوری  کمال آرامش  موظفند به دانش آموزان در و سایر عوامل اجرایی حوزه  مراقبین9-2 

 نمایند.ن استفاده مشکی آبی و رنگاز  غیرهایی خودکار

 .باشند داشته  راتوسط دانش آموزان جلسه امتحان  ازپاسخنامه   عدم خروج در کافی مراقبین  بایستی توجه -9-3 

 را بهمراه داشته باشند. خودابالغ مراقبت  یشمراقبین بایستی در تمام ایام مراقبت خو -9-4 

 .رعایت نمایند را  طراحزمان پیشنهادی  ،برگزاری امتحانمراقبین در -9-5 

 نمایند. خویش امضاءمحل مراقبت  درس و براساسفقط  امتحانی راصورتجلسه  مراقبین موظفند -9-6 

 درمحل مراقبت خویش اجتناب نمایند.از تردد بی مورد  مراقبین موظفند درهنگام مراقبت -9-7 

 .فرمایند خودداری  یگوشی همراه درجلسات امتحان مراقبین موظفند از آوردن-9-8 

 . استالزامی   جلسات  امتحانی برای دانش آموزانتمام  درآموزی  شناسایی دانشکارت  همرا داشتنبه  -10

ی  دوره ریاضی و شیمی فیزیک، دروس کلیه امتحانی جلسات در( اصلی عمل چهار دارای) ساده حساب ماشین از استفاده-10-1 

 .است بالمانع دوم متوسطه نظری

آخرین  ، بر اساسدر امتحانات بایستی برای  دانش آموزان  فنی و حرفه ای و کاردانش  های تخصصی حساب  ز ماشیناستفاده ا-10-2 

 دانش آموزان ذینفع رسانده شود. به اطالع مراقبین و مربوط بخشنامه 

 

  امتحان برگزاری حین:  ب

 و شوند راهنمایی امتحان جلسه به مناسب زمان  در و یافته حضور آموزشگاه در امتحان شروع از قبل ساعت نیم حداقل آموزان دانش-1

 .  گردد ارائه الزم تذکرات  امتحان برگزاری روز اولین در

 جلوگیری بعمل آید. آموزان دانش توسط........و همراه تلفن ، یادداشت ، جزوه ، کتاب : مانند اضافی وسایل هرگونه ازآوردن -2 

  . دانش آموزان سینه به آن  نصب  و ی آموز دانش شناسایی  کارت کنترل -3 
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 .  است انجام قابل  صلوات ذکر با  و مجید.. ا کالم از آیاتی تالوت  با مورد  این که امتحان  برگزاری  شروع در عاطفی و معنوی سازی فضا -4

  امتحان اعالم گردد. شروع قبل از ، همکارانبه همان روز در   مشخص گردد وروز جداگانه  هر محل استقرار مراقبین بایستی برای -5

 راس سئواالت به  آموزان دانش پاسخگویی  که طوریه بانجام پذیرد   امتحان  شروع زمان به مانده دقیقه چند امتحانی اوراق توزیع -6

 . گردد مقررآغاز  ساعت

 چپ دست،شنوایی،بینایی و....( .)در زمان  برگزاری امتحانات،  مشکل خاص  دارایآموزان تمهید مقدمات برای دانش   -7

 مهر به ممهور امتحان جلسه در الزم تعداد به امتحانی  (  در برگه سئوال یا پاسخنامه مجزا پاسخگویی) پاسخنامه اوراق تمام  -8

 قد وجاهت قانونی است( اامتحانات داخلی و.... ف -:  ستاد امتحانات  قالب) صرفا مهر آموزشگاه و هرگونه مهر دیگر در  .گردد آموزشگاه

 .  است ساقط اعتبار درجه از آموزشگاه مهر فاقد امتحانی اوراق ضمناً . نشود مهر اضافی اوراق عنوان هیچ به  و

 خودداری گردد.) حتی دبیر مربوطه (نمونه سوال به همکاران  آموزشگاه بعنوانبه مهر   )سواالت( ممهور پاسخنامه ها از تحویل -1-8

دانش آموزی که از سیستم غیاب رایانه ای  لیست حضور و بر اساسازشروع امتحان  بعددقیقه   15 جلسه در حاضر ازهمکاران یکی یا منشی -9

  برساند. حاضر آموزان دانشامضاء  لیست را به و غیاب دانش آموزان نماید و دریافت شده در هر جلسه امتحان اقدام به حضور

  : باشد زیر اطالعات حاوی باید داخلی امتحاناتصورتجلسات  تنظیم -10

 تعداد ، حاضرین تعداد(  دبیر ای رایانه برگ نمون لیست برابر ) کل تعداد ، پایه ، رشته ، درس ، برگزاری روز و تاریخ ، پایان و شروع ساعت

 بازدید نظر ، متخلفین اسامی ،تعداد کل برگه ها قید گردد  بودن برگی چند صورت در ،امتحانی اوراق تعداد ، آنان اسامی ذکر با بینیغا

 (  باشد می ضمیمه برگ نمون) . امضاء و سمت قید با اجرایی عوامل مشخصات ثبت ، کنندگان

 .  است الزامی جداگانه صورته ب )غیر مشترک(مختلف دروس جهت صورتجلسه تنظیم -10-1 

 .غایبین حاضرین و تعداد با  مطابقت آن  وکل  ذکر دقیق آمار -10-2 

 .درخواست نموده اند برگه اضافی شماره دانش آموزانی که ثبت اسامی و )چندبرگی( وتعداد اوراق امتحانی  ذکر-10-3 

  در صورتجلسات.  مستندات با نگهداریداده روی ذکر دقیق تخلف های -10-4 

 از درجه اعتبار ساقط است(مخدوش و الک گرفته ) صورتجلسه  .امتحانی در تنظیم صورتجلسات الک غلط گیر  استفاده از  زاجتناب ا -10-5 

 و امضاء( برسد.)مهرمدیرآموزشگاه  تاییدعوامل اجرایی  در پایان به  امضاء وکنترل  صورتجلسه پس از-10-6 

 .تحویل داده شود آن به مرجع درخواست کننده تصویر تایید شده ی ، صورتجلسه درصورت نیاز به-10-7 

در موارد  . باشد می الزامی پایان زمان امتحان  محل برگزاری امتحانات تا در جلسه رئیس عنوان تحت مربوطه آموزشگاه مدیر حضور -11

تائید دبیر ستاد   صورتجلسه و تفویض اختیار ) لزوماً یکی از معاونین( به یکی از  همکاران واحد آموزشی و  با خاص پس از تنظیم

  می توان تصمیم گیری نمود.امتحانات منطقه 
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 .  نمایند امضاء را صورتجلسه امتحان جلسه پایان در بایست می اجرایی عوامل کلیه -12

براساس تحویل  جلسه پایان زمان . نمایند تحویل را خود امتحانی اوراق آموزان دانش تمامی شده اعالم وقت تعیین از قبل چنانچه -13

 . پاسخنامه در صورت جلسه تنظیم گردد  آخرین

و در ضمن اوراق  و بر حوزه مسلط باشد . در جایگاهی که همه ی دانش آموزان از آن  بخش  خارج می شوندمنشی حوزه ،  استقرار  -14

 .جمع آوری گرددن ) در محدوده مراقبت ( مراقبیتوسط  منشی نظارت با 

  : امتحان برگزاری از پس : ج

 آموزشگاه در تصحیح راهنمای همراه به(  است شده امضاء طراح توسط که سوال اصل ترجیحاً)  امتحانی سئواالت از نسخه یک نگهداری -1

 .  باشد می الزامی

 .پوشه دبیرمربوطه قراردادن آن در وتحویل از مراقبین هنگام شمارش اوراق امتحانی توسط منشی -2

 راهنمای و سوال از نسخه یک همراه به تصحیح جهت وشود   داده قرار ای پوشه در جداگانه بطور کالس هر حاضرین اوراق-2-1 

 .  گیرد قرار مربوطه معلم  اختیار در آن تصحیح

 .شود ندهمربوطه رسا معلماطالع  یت وؤر هردرس بهآمارغایبین  -2-2 

انجام  مربوطهپشت صورتجلسه امتحان درس  موجود در  نمون برگ  براساسمحترم  معلمان تحول اوراق امتحانی با  تحویل و -2-3 

 )نمون برگ پیوستی(است که این فرم پشت صورتجلسه امتحانی چاپ گردد. هشایست  .پذیرد

 اوراق تصحیح به نسبت است آمده مربوطه دستورالعمل در که امتحانی  اوراق تصحیح نامه شیوه مفاد گرفتن نظر در با محترم معلمان-3

  . نمایند تحویل اوراق همراه به آموزشگاه دفتر به برگزاری از پس هفته یک حداکثر را نمرات ریز لیست و اقدام  مربوطه

یعنی ابتدا سئوال اول را تصحیح کنید بعد پاسخ های نه ورقه به ورقه، تصحیح کنید سئوالبه  سئوال را   نامهپاسخپیشنهاد می شود 

را و همین طورتا آخر. این روش امکان مقایسه پاسخ های آزمون شوندگان مختلف به یک سئوال را فراهم می  سئوال دوم، همه اوراق

  آورد و کار نمره گذاری به آن سئوال را آسان می سازد.

 نمایند.خودداری یا ستون های خالی   یا مداد نویس شده و های خدشه دار و دریافت لیست معاونین محترم اجرایی از -3-1 

از اوراق امتحانی پنج تا ده درصد  حداقل و داشته کامل نظارت امتحانی اوراق گذاری نمره و تصحیح بر موظفند معاونین و مدیر -4

 . نمایندکنترل را  تصحیح شده از هر  مصحح 

 مدیر توسط کتباً نوبت هر پایان از پس هفته دو تا حداکثر تحصیلی مختلف های دوره امتحانات نامه آئین طبق آموزان دانش نتیجه  -5

 .  شود اعالم  آنها ولی یا و  آموزان دانش به آموزشی واحد
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 50 روزانه وماده  دوره  دوم متوسطهآیین نامه های آموزشی 53یها ماده به توجه با امتحانی نمره به نسبت آموزان دانش اعتراض -6

 بررسی مربوطه توسط معلم  آنان اوراق و رسیدگی دقت به مقررات طبقآیین نامه آموزشی دوره دوم متوسطه شیوه نیم سالی واحدی 

  .گیرد صورت مجدد تصحیح و

 نمره جدید در محل تعیین شده در و نگرددمخدوش  شمارش بارم( نمرهاشتباه در تغییر در اعتراض ویا  )تغییر نمره  درصورت -6-1 

 .امضاء مجدد گردد نوشته وخودکار سبز  سربرگ با

 امتحانی اوراق، ( آموزشی های سرگروه) هادار بازبین گروه توسط شده تصحیح اوراق بررسی و اعتراضات و امتحانات پایان از پس -7

 .  شود بایگانیدفتر امتحانات تا زمان انسداد  دسترس قابل و منظم بصورت

برگزاری  موافقت با  در صورت می باشد وشورای مدرسه  دانش آموز در جلسه امتحان باغیبت یا غیر موجه بودن  موجه و تشخیص  -8

  . الزامی استطراحی سوال جدید  ،موجه ین امتحان غایب

 .  باشد می ممنوع ... ( واعتراض به نتایج امتحان  ، سوال دشواری)  جمله از مختلف دالیل به مجدد امتحان برگزاری -9

باشد )افشای سواالت، مفقود شدن پاسخنامه، می از سوی شورای مدرسه  برگزاری امتحان مجدد  که نیاز به خاص شرایط در -9-1 

 مربوطه اداره امتحانات ستاد مصوبه براساس،  به ستاد امتحانات ادارهمعرفی متخلف عدم رعایت بودجه بندی و...( ضمن شناسایی و

 . شود عمل

)نتیجه اولیه قطعی  نتایج روز   پس از اعالم  (ده)10حداکثر  اطالعات  نمره ای دانش آموزان را  واحد های آموزشی موظفندمدیران  -10

نیم سال مدارس  پایان هر  واحدی و -برای روزانه سالی   )دی ، خرداد، شهریور(در هر نوبت  ،غائبین موجه و بررسی اعتراضات(

 در نمرات دانش آموزان  وهر گونه تغییر   به سیستم منطقه ارسال نمایند.  در غیر اینصورت مسئولیتآموزش از راه دور و بزرگسال 

 می باشد. عهده مدیر  ارسال  اطالعات نمره ای بر در تأخیر

به صورت کتبی و با ذکر دقیق دلیل  در موعد مقرر میسر نشد  حتماًامکان ارسال اطالعات نمره ای  چنانچه به هر دلیلی -10-1 

 مربوطه به کارشناسی سنجش و ارزشیابی تحصیلی منطقه اطالع رسانی گردد.

 

 

 پرورش اداره کل شهرستان های استان تهران اداره سنجش آموزش و
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 ش آموزان و داوطلبان آزاد متخلف در امتحاناتبرخورد با دانواع تخلفات و نحوه ان

 شود عمل می دوره متوسطه  داخلی همانند امتحانات در مورد امتحانات دوره پیش دانشگاهی : توضیح

 

 مجازات دوره تحصیلی نوع امتحان تخلف نوع ردیف

1 
 داشتن کتاب، جزوه، یادداشت و سایر  همراه

 امتحانات در جلسه سایل غیر مجازو

 کسر نمره درس با نظر معلم تذکر شفاهی و ابتدایی امتحانات

 کسر نمره درس با نظر شورای مدرسه تذکر شفاهی و راهنماییداخلی  امتحانات

 می شود نمره درس صفر راهنمایی نهاییامتحانات 

 می شود نمره درس صفر متوسطه امتحانات داخلی

 می شود نمره درس صفر متوسطه امتحانات نهایی

2 
نوع عالمت روی ورقه امتحانی به  گذاشتن هر

 منظور سوءاستفاده

 _____________ ابتدایی امتحانات

 _____________ راهنمایی  داخلی امتحانات

 می شود نمره درس صفر راهنمایی نهایی امتحانات

 _____________ متوسطه داخلیامتحانات 

 می شود نمره درس صفر متوسطه امتحانات نهایی

3 

یا اقدام به استفاده از کتاب، جزوه،  استفاده -

 مجاز یادداست و سایر وسایل غیر

امتحانی از طریق نگاه  پاسخگویی به سؤاالت -

کردن به ورقه امتحانی دانش آموزان دیگر یا 

 صحبت کردن با آنها

 روشهای مشابه یادداشت وردو بدل کردن  -

 با نظر شورای مدرسه کسر نمره درس ابتدایی امتحانات

 می شود نمره درس صفر راهنماییداخلی امتحانات 

 می شود نمره درس صفر راهنمایینهایی امتحانات 

 می شود نمره درس صفر متوسطه امتحانات داخلی

 متوسطه امتحانات نهایی

اعم از داخلی و نهایی باطل و از شده  امتحانات انجام

 شرکت در امتحان بقیه دروس همان نوبت محروم

 شود می

4 

 امتحانی بیرون بردن ورقه - 

 دیگر نوشتن ورقه امتحانی برای دانش موز -

توسط  استفاده از ورقه امتحانی نوشته شده -

 دانش آموز دیگر

 امتحانی مشارکت در تعویض اوراق-

 می شود نمره درس صفر ابتدایی امتحانات

 می شود نمره درس صفر راهنمایی امتحانات داخلی

 صفر می شود  انضباط نمره درس و راهنمایی نهاییامتحانات 

 صفر می شود  انضباط نمره درس و متوسطه امتحانات داخلی

 متوسطه امتحانات نهایی

شده اعم از داخلی و نهایی باطل و از  امتحانات انجام

شرکت در امتحان بقیه دروس همان نوبت محروم 

 شود می

5 

شخص دیگری به جای خود به  فرستادن -

 جلسه امتحان

 حوزه اخالل در نظم جلسه یا -

افشاء  الت امتحانیافشاء یا استفاده از سؤا -

 مشارکت در افشاءیا شده و 

 صفر می شود  انضباط نمره درس و ابتدایی امتحانات

 صفر می شود  انضباط نمره درس و راهنمایی داخلیامتحانات 

 راهنمایی نهاییامتحانات 

نمره کلیه دروس صفرو در مورد بزرگساالن و داوطلبان 

آزاد موضوع به مراجع قضایی ذی صالح گزارش می 

 گردد.

 صفر می شود  انضباط نمره درس و متوسطه امتحانات داخلی

 متوسطه امتحانات نهایی

و متخلف از امتحانات نوبت بعدی  صفر کلیه دروسنمره 

قضائی ذی صالح  محروم می شود و موضوع به مراجع

 گزارش می گردد

 جمهوری اسالمی ایران

 وزارت آموزش و پرورش

 باسمه تعالی

 

 8/4381/120شماره :

              8/12/77 

 شورای عالی آموزش و پرورش
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 نمونه فرم ها 

 اشاره شده و  ابالغ های

  امتحانات داخلی در شیوه نامه 

 برای تکثیر و استفاده  

 برگزاریدر فرآیند 

 امتحانات داخلی 
 از ایجاد هرگونه تغییر در فرم ها خودداری نمائید

 

 

 

   مدیر محترم واحدآموزشی  همکار گرامی

بررسی و تبادل نظر  که نسبت به با احترام ضمن تشکر از جنابعالی و همکاران گرامی آن واحد آموزشی        

سات و لشایسته است در تنظیم صورتج ،اهتمام ورزیده ا ید در خصوص موارد مندرج در شیوه نامه ضمیمه

شیوه نامه  7و موارد مرتبط در صفحه  6صفحه  10موارد مندرج در بند  ،یل فرم های تحویل و تحول اوراقکمت

 را دقیقا مطالعه نموده و اجرا نمائید. 
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 باسمه تعالی

 های استان تهران تحصیلی                       مناطق تابعه اداره کل آموزش و پرورش شهرستانصورتجلسه برگزاری امتحانات  هماهنگ و داخلی دوره های 

 .................روز  ........... در ساعت............................... شهرستان/ناحیه/منطقه   .................................. آموزشگاه .............................. دوره و رشته تحصیلی .................پایه   ......................................امتحان هماهنگ / داخلی درس 

 به پایان رسید. ......................با حضور عوامل اجرایی و پس از تایید صحت چسب و مهر پاکت سؤاالت ، مفتوح  و بین دانش آموزان توزیع گردید وطبق جداول ذیل در ساعت ......... /......... /........ مورخ

 تعداد غايبين: تعداد حاضرين: تعدادكل شركت كنندگان:

                                                                                                                                                                                                                                                                             :نام ونام خانوادگی غايبين وشماره كارت  -1

              

              

              

 برگ (  ....................شماره كارت افرادي كه برگه اضافی دريافت نموده اند.  ) تعداد برگ پاسخنامه اين درس پاسخنامه و   تعدادآمار   -2

 يا نام شركت كنندگانی كه برگه اضافی دريافت نموده اند.  شماره كارت جمع برگ تعداد نفر تعداد برگه اضافی

    يک برگی

    دوبرگی

    سه برگی

 متخلفينمتخلف /  اسامی  -3

 نوع تخلف وكيفيت استفاده از آن ذكر شود شماره كارت نام پدر نام و نام خانوادگی رديف

1     

2     

3     

 (و ...  تخلف،حوادث غير مترقبه، استفاده از منشیاتفاقات خاص : ) شرح كامل   -4

 

 نظرات بازديد كنندگان    از جلسه امتحانی: -5

 و امضا                                     حوزه نام و نام خانوادگی عوامل اجرايی                     .كليه مندرجات اين صورت جلسه بهمراه  اسامی غايبين پشت صورت جلسه مورد تاييد است  -6

 منشی حوزه: -7 -4 -1

 ناظر حوزه:

 مهر وامضاي مدير مدرسه   : 

 

2- 5- 8- 

3- 6- 9- 

 

 امضاء نظريات سمت نام ونام خانوادگی
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 تعالیباسمه 

 های استان تهران اداره کل آموزش وپرورش شهرستان

 اداره سنجش آموزش وپرورش

 ......منطقه..../آموزش وپرورش شهرستاناداره  /مدیریت 

 همکارگرامی: 

 سالم علیکم

به ،شیوه نامه امتحانات اداره کل متبوع   به بخشنامه شماره......مورخه......  استناد با با احترام و              

موجب این ابالغ ،جنابعالی به عنوان: مسوول حوزه/مسوول تکثیر/منشی/ناظر/مراقب  درامتحانات 

ماده )سال تحصیلی ............ منصوب می شوید لذا شایسته است برابر شرح وظایف خویش   نوبت......

ظایف خویش زیر نظر مدیر آموزشگاه انجام وظیفه نمایید. در نسبت به انجام و (آیین نامه اجرایی مدارس7

                                                                                                 .ضمن موارد قابل توجه وروزهای مراقبت شما درظهر این برگه مشخص گردیده است 

 امضاءنام ونام خانوادگی مدیرآموزشگاه 

 

 دردونسخه تنظیم گردد 

 (تحویل به فرد ذینفع1

 ( بایگانی در آموزشگاه2

  

:                                شماره

                                      :  تاریخ:
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 مدیر آموزشگاه با سپاس

 باسمه تعالی                                            فرم مراقبت دبیران                                

 "در کارهایتان سفارش می کنم.امیرالمومنین علی )ع( می فرماید: بندگان خدا، شما را به تقوای الهی ونظم "

 

    همکارمحترم:   .........................                                                                                      

 سالم علیکم

باشند امید است همکاران محترم هیچگونه دایر می    14براساس دستورالعمل وآیین نامه آموزشی ، کالس های درس تا تاریخ   /   /     -1

 تاخیر و غیبت در مدت دایر بودن کالس های درس  نداشته  باشند.

رعایت کامل بودجه بندی و استانداردهای الزم و سئواالت به صورت علمی، دقیق، مفهومی، متعادل )بارعایت تنوع در سوال( طراحی  -2

 شود.

در طراحی تایپ، تصحیح و تحویل سئواالت امتحانی تمامی جوانب و نکات امنیتی برابر این شیوه نامه  وسایر دستورالعمل  های  -3

با رعایت موارد ذیل  سئواالت به پاسخگویی برای مناسب زمان و درطراحی سئواالت انواع سوال  مدنظر قرارگیردآموزشی رعایت گردد. 

 شود:  گرفته نظر در

 غلط، کوتاه پاسخ -صحیح، :چندگزینه ای ، جور کردنی  سواالت عینیالف( 

یعنی دانش آموز در محدوده مشخص سوال پاسخ دهد واز الگوی تعیین شده ای پیروی نماید.  سواالت  کنترل شده: سواالت انشاییب( 

پاسخ از الگوی خاصی پیروی نمی کند ودر نحوه تنطیم و یعنی دانش آموز در  سواالت گسترده پاسخمثل استفاده از فرمول و اثبات قضایا . 

 ارائه و مقدار پاسخ آزادی کامل دارد.

پیشنهاد می شود پاسخنامه ها را سئوال  به سئوال تصحیح کنید نه ورقه به  در تصحیح:ج(چینش سواالت از عینی به انشایی. د(

پاسخ  این روش امکان مقایسهل دوم، همه اوراق را و همین طورتا آخر. ورقه،یعنی ابتدا سئوال اول را تصحیح کنید بعد پاسخ های سئوا

های آزمون شوندگان مختلف به یک سئوال را فراهم می آورد و کار نمره گذاری به آن سئوال  را آسان  و تسریع در تصحیح را ممکن می 

 سازد.

 تا...........................تحویل مدیر آموزشگاه  گردد.سواالت با توجه به مصوبه شورای مدرسه حداکثر  -4

 ی مراقبت که به پیوست تقدیم می شود در جلسات امتحانی حضور یابید.لطفا در تاریخ، روز و ساعت تعیین شده مطابق برنامه -5

یل عدم استفاده از الک غلط گیر و مداد و مراقبت دقیق و جلوگیری از هر گونه تقلب  مورد تاکید است ودرهنگام مراقبت مواردی از قب -6

 یا خودکاری غیر از خودکار آبی ویا مشکی  مورد تاکید می باشد .

لطفا از غیبت در جلسات امتحانی خودداری فرمایید درموارد خاص جهت جابجایی روزهای مراقبت خویش با مدیر آموزشگاه هماهنگی  -7

 الزم را بعمل آورید. 

 نی حضور دبیر درس مربوطه در صورت امکان ضروری است .در هر جلسه امتحا -8

حداکثر یک هفته پس از برگزاری امتحان لیست ریزنمرات را بدون هر گونه خدشه و خط خوردگی به همراه اوراق امتحانی به دفتر  -9

 آموزشگاه تحویل دهید.

آیین نامه آموزشی  53س می کنند ضروریست طبق ماده قابل توجه دبیران محترمی که  دردوره دوم متوسطه دروس نهایی را تدری -10

سه ساله متوسطه به تعداد دانش آموز در کالس خویش اوراق نهایی درس مورد تدریس خویش را پس از حضور در حوزه تصحیح نهایی 

 بل پرداخت می باشد.دریافت کرده ونسبت به تصحیح آن اهتمام ورزند بدیهی است حق الزحمه ایشان از محل اعتبارات اداره کل قا

 برنامه ی مراقبت جنابعالی در امتحانات نوبت ........آموزشگاه.........سال تحصیلی..........

 نام درس/دروس پایه/پایه ها ساعت تاریخ روز نام  درس پایه/پایه ها ساعت تاریخ روز

      /  /          /  /    

       /   /           /   /    

       /   /           /   /    
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 اداره کل آموزش وپرورش شهرستانهای استان تهران                           شماره   صندلی              

 ......……………مدیریت آموزش و پرورش شهرستان

 ....................مدرسه/آموزشگاه/دبیرستان/هنرستان

 س:کالس/پایه:                         رشته:                                   نام معلم :                                  نام در                نام ونام خانوادگی:                    

 ...............   صفحه        ............. تعداد صفحه           :دقیقه     نوبت صبح/عصر            ساعت شروع   ....................مدت امتحان:      14/        تاریخ امتحان:       / 

 نمره باعدد:                                      نام مصحح:

 نمره باحروف:          تاریخ و امضاء :                                             
 

 نام مصحح:                                                  نمره تجدیدنظر باعدد:

 تاریخ و امضاء:                                          نمره تجدید نظر باحروف:
 

 بارم سواالت ردیف

1 
  

2 
  

3 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 20 جمع بارم 

 مهر آموزشگاه درتمام صفحات 

 زده شود)محل مهر(
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 اداره کل آموزش وپرورش شهرستانهای استان تهران                           شماره   صندلی             

 ......……………شهرستان مدیریت آموزش و پرورش

 ....................مدرسه/آموزشگاه/دبیرستان/هنرستان

 س:کالس/پایه:                         رشته:                                   نام معلم :                                  نام در                نام ونام خانوادگی:                    

 ...............   صفحه        ............. نوبت صبح/عصر            تعداد صفحه                                                       14ریخ امتحان:       /     /      تا

 نمره باعدد:                                      نام مصحح:

 نمره باحروف:          تاریخ و امضاء :                                             
 

 نام مصحح:                                                  نمره تجدیدنظر باعدد:

 تاریخ و امضاء:                                          نمره تجدید نظر باحروف:
 

 بارم پاسخنامه ردیف

1 
  

2 
  

3 
  

4 
  

5 
  

6 
  

7 
  

8 
  

9 
  

10 
  

11 
  

12 
  

13 
  

14 
  

 مهر آموزشگاه درتمام صفحات 

 زده شود)محل مهر(
 پاسخنامه
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 بارم پاسخنامه ردیف

15   

16   

17   

18   

19   

20   

21   

22   

23   

 20 جمع بارم  
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ی
باسمه تعال

 

ت
ی  سواال

ت  محتوا
ت  پاک

ت  پش
صا

گ مشخ
ن بر

نمو
 

تکثیر شده
 

طقه/ 
ن / من

شهرستا

ناحیه/:
......................................................

 

نام آموزشگاه:
...........................................................

..........
 

ح سوال:
نام طرا

.........................................................
...........

 

  
ی:

صیل
پایه تح

.........................................................
............

.
 

 
ی:

صیل
رشته تح

...........................................................
...

 

س:
نام در

...................................................................
..

 

ت:
تعدادپاک

.......
.........................................................

.........
 

ن:
ت امتحا

ساع
............................................................

............
.....

 

ن:    
خ امتحا

تاری
.........../..........  /..........

 

 

ی
باسمه تعال

 

اداره 
ن

ن تهرا
ی استا

ن ها
ش شهرستا

ش وپرور
ل آموز

ک
 

ش شهرستان/ منطقه/ ناحیه...........
ش وپرور

ت / اداره آموز
مدیری

س آموزشگاه 
س .........به ریی

س / درو
ت سوال از دبیر در

ل پاک
صورتجلسه تحوی

 

ت / 
راااگ کنندران زیر   پاک

رااور ام
ت...........روز..........مور................باح

سااا.
پ شااده ومهر 

ی پلم
پاکتها

راگ ومنگنه          
ب ومهر وام

س
ت چ

صح
ی 

س از بررس
س مربوطه پ

ط معلم)طراح سوال(در
راگ شده توس

وام

ل مدیر آموزشگاه رردید.
به شرح جدول زیر تحوی

 

 

 

ل دهنده                 مدیر آموزشگاه 
تحوی
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باسمه 

ت
ی                                

عال
    

    
    

    
    

   

ن
ن تهرا

ی استا
ش شهرستانها

ش وپرور
ل آموز

اداره ک
                         

    
    

    
    

خ:
تاری

 

   
طقه/ ناحیه...........

ن/ من
ش شهرستا

ش وپرور
ت / اداره آموز

مدیری
             

    
    

    

شماره:
    

 

ی
ت داخل

ت امتحانا
ی به تخلفا

ن رسیدگ
ی کمیسیو

غ رأ
ال

گ   اب
ن بر

نمو
 

خ.........مربو   
ی   مور

ت داخل
حانا

ت امت
خلفا

ی به ت
سیدگ

ی  ر
سه 

ت جل
صور

باتوجه به 
ط 

 
بهههه

 آمهههوز    
ش

 دانههه
ف

خهههلههه
 تههه

ص
صههههو

 درخ
س...............

در

.............................................فههههرزنههههد........................
 شهههههمههههار

ی
..دارا

ه  

شگاه....     
شته............... آموز

ی...................پایه..............ر
صندل

...........ر
صادره به  

ی 
أ

ی گردد.
الم م

ل اع
ح ذی

شر
 

      
                                                                  
    

    
    

    
    

 

  

ی 
ش آموز..............بایگان

ی دان
ط درپرونده 

ظور اجرا وضب
ی مذکور به من

رأ

ی گردد.
م

 

                                     
ی مدیرآموزشگاه

نام ونام خانوادگ
 :

 

                
                            

ضاء
مهروام

 

                                             
ی                                                                                

باسمه تعال

ن
ن تهرا

ی استا
ن ها

ش شهرستا
ش وپرور

ل آموز
اداره ک

                                         
خ:

تاری
 

   
طقه/ ناحیه...........

ن/ من
ش شهرستا

ش وپرور
ت / اداره آموز

مدیری
                         

شماره:
    

 

ی
ت داخل

ت امتحانا
ی به تخلفا

ن رسیدگ
ی کمیسیو

غ رأ
ال

گ   اب
ن بر

نمو
 

ت         
حانا

ت امت
ی به تخلفا

ی  رسههیدگ
سههه 

ت جل
صههور

باتوجه به 
 

ط به  
خ.........مربو

ی   مور
داخل

 آمههههوز    
ش

 دانهههه
ف

خههههلهههه
 تهههه

ص
صههههههو

 درخ
س...............

در

شههههههمهههههاره   
 

ی
.............................................فهههههرزنهههههد..........................دارا
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 نکات قابل توجه در تنظیم و ابالغ برنامه امتحانات داخلی

شورای عالی آموزش و  652آیین نامه اجرایی مدارس مصوبه  18ماده  10) بند مدیران مدارس با همکاری شورای معلمان و شورای دانش آموزان  یاد آوری: 

رسانی به دانش و اطالع و جهت تائید   ، برنامه امتحانات داخلی را تنظیم و با  استناد به آیین نامه ها و بخشنامه های ارزشیابی پیشرفت تحصیلی  پرورش (

  ..ارجاع نمایندشورای مدرسه  آموزان و اولیای آنان به

  را جهت اجرا بهبررسی و تصویب ، برنامه امتحانات داخلی  مدارس پس از آیین نامه اجرایی 10ماده  8و  4بندهای می بایست به استناد  شورای مدرسه( 1

 ابالغ  نماید. مدیر واحد آموزشی

 هر سال تحصیلی خواهد بود.نوبت اول در دیماه  و برای نوبت درخرداد ماه برای آئین نامه های آموزشی  زمان برگزاری امتحانات با توجه به صراحت  (2

وجود داشت،  باید به  مدارستعطیلی ساعتی  خواهد بود و چنانچه بنابر ضرورت نیاز بهامتحانات نوبت اول ) دیماه( دایر  کالس های درس در زمان برگزاری( 3

 : ترتیب زیر اقدام نمود

صیلی داخلی  (  1-3 شیابی تح سطه    برگزاری ارز شرط رعایت و اجرای دقیق دوره های  اول و دوم متو صوبه   به  شورای عالی آموزش و  پرورش  مورخ   669م

 قابل اجرا خواهد بود . با تعطیلی ساعتی  29/09/80

شی       از آنجا که اخذ مجوز تعطیلی   ( 2-3 همه دانش آموزان یک     در برگزاری امتحانات می باشههد، لذا برگزاری امتحان      به منزله ی ابزاری برای کیفیت بخ

   تنظیم گردد.حداقل در دو زمان برای یک روز و با فاصله مناسب  مقدور نیست و حتما باید برنامه امتحانیمدرسه در یک ساعت و همزمان 

ضمن   پس از تنظیم برنامه ، واحد ( 3-3 شی  سیون خاص            آموز ساعتی به کمی ست تعطیلی  ضای کتبی با ذکر دالیل درخوا سخه از برنامه و تقا سال یک ن ار

صورت منطقه  ساعتی    اقدام می نماید. در  سال مجوز کتبی تعطیلی  ضوع  موافقت و ار سیون خاص منطقه این مو همراه با برنامه امتحانی کتبا به اطالع   از کمی

 سانده شود.راولیای دانش آموزان 

سه ای با توجه به ( 4-3 ضای موجود توانایی برگزاری همزمان امتحان برای همه دانش آموزان را   چنانچه مدر شامل دریافت مجوز  ف شد  تعطیلی  دارا می با

   آموزش گردد. اقدام به برگزاری امتحان نموده و مابقی زمان روز صرفابتدا یا انتهای زمان آموزشی هر روز  ساعتی نمی گردد و  باید در

ص برگزاری امتحان شههرط اخذ مجوز تعطیلی سههاعتی( 5-3   برای هر پایه بوده و حداکثر روزهای برگزاری امتحان بهه( لات بدون تعطیلی روزانه ) بدون فا

 مطابق با آئین نامه آموزشی دوره مربوطه در هر پایه و رشته خواهد بود.تعداد دروس مشمول برگزاری امتحان کتبی 
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 باسمه تعالی

 ی استان تهرانصورتجلسه برگزاری امتحانات  هماهنگ و داخلی دوره های تحصیلی                       مناطق تابعه اداره کل آموزش و پرورش شهرستان ها

 .................روز  ........... در ساعت............................... شهرستان/ناحیه/منطقه   .................................. آموزشگاه .............................. تحصیلی دوره و رشته .................پایه   ......................................امتحان هماهنگ / داخلی درس 

 به پایان رسید. ......................با حضور عوامل اجرایی و پس از تایید صحت چسب و مهر پاکت سؤاالت ، مفتوح  و بین دانش آموزان توزیع گردید وطبق جداول ذیل در ساعت ......... /......... /........ مورخ

 تعداد غايبين: تعداد حاضرين: تعدادكل شركت كنندگان:

                                                                                                                                                                                                                                                                             :نام ونام خانوادگی غايبين وشماره كارت  -1

              

              

              

 برگ (  ....................شماره كارت افرادي كه برگه اضافی دريافت نموده اند.  ) تعداد برگ پاسخنامه اين درس آمار تعداد پاسخنامه و    -2

تعداد برگه 

 اضافی

 يا نام شركت كنندگانی كه برگه اضافی دريافت نموده اند.  شماره كارت جمع برگ تعداد نفر

    يک برگی

    دوبرگی

    سه برگی

 اسامی  متخلف / متخلفين -3

 نوع تخلف وكيفيت استفاده از آن ذكر شود شماره كارت نام پدر نام و نام خانوادگی رديف

1     

2     

3     

 تخلف،حوادث غير مترقبه، استفاده از منشی  و ...(اتفاقات خاص : ) شرح كامل   -4

 

 نظرات بازديد كنندگان    از جلسه امتحانی: -5

 جرايی حوزه  و امضا                                    كليه مندرجات اين صورت جلسه بهمراه  اسامی غايبين پشت صورت جلسه مورد تاييد است  .                    نام و نام خانوادگی عوامل ا-6

 منشی حوزه: -7 -4 -1

 ناظر حوزه:

 مهر وامضاي مدير مدرسه   : 

 

2- 5- 8- 

3- 6- 9- 

 

 امضاء نظريات سمت نام ونام خانوادگی

   
   



 

 


