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   I I I R/V I ابالغ دستورالعمل برگزاری آزمون 

به مرکز  اعالم اسامی دانشجویان واجد شرایط شرکت در آزمون

 سنجش وزارت 

R  I   1/11/89  20/11/98 

ه ب اسامی دانشجویان واجد شرایط شرکت در آزمون ارسال فایل

 دانشگاه مجری )جهت آماده ساختن پاسخنامه ها( 

I I R/V    28/11/98 

قبال انجام شده    I  I R/V مواد و منابع آزموناعالم 

 است

قبال انجام شده   I  R I I تعیین تقویم آزمون

 است

برای عضویت در هیات ممتحنه نمایندگان دانشگاه  معرفی

 آزمون به دانشگاه مجری

R  I      قبال انجام شده

 است

و انتخاب به جلسه طراحی اعضای هیات ممتحنه آزمون دعوت 

 سوال 

   R/V    بنا به صالحدید

دبیرخانه های 

 مربوط

بنا به صالحدید   R/V I I   سوال انجام تدارکات اجرایی جلسه طراحی

 مرکز سنجش

R  I 3/12/98   تهیه سواالت  4/12/98 

 I  R  5/12/98   به دانشگاههای مجری ل سواالتارسا

 I I I R/V I 22/11/98 22/11/98 طراحی آزمونبرگزاری جلسه 

 I R/V     4/12/98 پرینت پاسخنامه برای شرکت کنندگان در منطقه 

I  R/V I 3/12/98  دفترچه آزموننهایی کردن سواالت و آماده سازی   4/12/98 

دفترچه آزمون/ آماده سازی نرم افزار آزمون الکترونیک تکثیر 

 )در صورت برگزاری به صورت الکترونیک(

I R/V  - I  5/12/98 

و پاسخنامه همراه با اعزام نماینده ناظر آزمون  ارسال دفترچه

 به دانشگاههای منطقه

I R/V   I  2/12/98 

 R  I - I  9/12/98 )برگزاری آزمون( اجرای آزمون

 I R  - I 1/12/98 2/12/98 تعیین نمایندگان ناظر بر اجرا 

 I R     9/12/98 اعالم کلید اولیه 

 I R    9/12/98 11/12/98  دریافت اعتراضات به سواالت از طریق وب سایت

21/12/89      رسیدگی به اعتراضات دانشجویان نسبت به سواالت  14/12/98 

 I R     12/12/98 + تصحیح نهایی برگه ها  اعالم کلید نهایی در سایتتهیه و 

ارسال نمرات خام )خروجی دستگاه مارک خوان( به بررسی و 

 مرکز سنجش وزارت

 R     20/12/98 

 R   21/12/98 25/12/98   بر اساس نتایج ارسالی دانشگاهها ساخت نمره کل

I R  R   22/12/98 به دانشگاهها و ارسال نمرات تعیین حد قبولی  

I R     28/12/98 اعالم نتایج  

 R =Responsible مسؤول مستقیم انجام فعالیت

 I=Informed فرد یا واحدی که باید در جریان انجام فعالیت قرار گیرد

 V=Veto Member فردی که تصمیم گیرنده نهایی در مورد انجام یا نحوه انجام فعالیت است




