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 امتياز شرح

١ ٢ ٣ ٤ ٥ 
      كنترل  درب ورودي از طريق نگهبان و جلوگيري از  رفت و آمد افراد غير مسئول  ١

      احراز هويت دانش آموز  -الصاق در سمت چپ سينه دانش آموزان  -صدور كارت ورود به جلسه   ٢

      سه با شماره صندلي تطابق  شماره كارت ورود به جل ٣

      آموان در جلسه امتحان  وثبت  اسامي غايبين در صورت جلسه حضوروغياب دانش ٤

      تهيه آلبوم عكس جهت داوطلبان آزاد ٥

      آموزان  كيفيت  تأمين بهداشت رواني دانش ٦

      تنظيم برنامه  استقرار مراقبين  ٧

      نظم و آرامش جلسه امتحان  ٨

      كيفيت نور ، روشنايي  ، وسايل حرارتي  يا برودتي  ٩

      فاصله صندلي ها يا نيمكت ها و ترتيب قرار گرفتن آنها  نسبت به هم  ١٠

      )علت ذكر شود ردر صورت عدم حضو(حضور مدير مدرسه در جلسه امتحان     ١١

      شروع امتحان در ساعت مقرر ١٢

      تنظيم  به هنگام صورتجلسه  ١٣

      )رعايت مدت زمان امتحان(خاتمه امتحان در ساعت مقرر      ١٤

      دريافت سؤاالت هماهنگ از منطقه توسط مدير  ١٥

      گشودن پاكت سئواالت امتحانات هماهنگ از محل مشخص شده  پس از تاييد صحت چسب و مهر توسط معلمين و عوامل اجرايي ١٦

      آموزان  گشودن پاكت سؤاالت امتحانات هماهنگ در جلسه امتحاني و در حضور دانش ١٧

      )ممهور برگه هاي امتحان داخلي به مهر مدرسه(ممهور برگه هاي امتحان هماهنگ به مهر منطقه و مدرسه       ١٨

      كيفيت تكثير برگه هاي  امتحاني ١٩

      در مدرسهتوسط معلم مربوطه ي تصحيح برگه هاي  امتحان ٢٠

      تنظيم صورت جلسه معلمين ، قبل از تصحيح سئواالت هماهنگ ٢١

      امضاء برگه هاي امتحاني  -درج نمرات  با عدد  و حروف   -جمع نمرات   -دقت  در تصحيح سئواالت  ٢٢

      امتحاني يبا نمره برگه ها  معلم مطابقت نمرات ليست  ٢٣

      بايگاني منظم برگه هاي امتحاني و ليست نمرات ٢٤
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