فرم شماره 1

صورتجلسه تایید لیست های برگ ویژه آزمون هنر جویان هنرستان ………………… دخترانه
غیردولتی

شهریور

شهر.....استان  ......ناحیه  ..........منطقه .......خرداد

باعنایت به نامه شماره ...................مورخ .....................دفتر ارزشیابی مهارت ووالحیت فنی وحرفه ای و ابالغیه شماره ..............

پسرانه

سال تحصیلی(

-139

کاردانش روزانه دولتی

غیر

) 139

مورخ  ................دفتر آموزش متوسطه فنی و حرفه ای کاردانش در خصوص

تایید لیست های هنرجویان کاردانش واجب التعلیم از سال  93تا پایان سال تحصیلی  1400-1399بدین وسیله اطالعات هنر جویان هنرستان  ................به شرح مندرجات در برگ ویژه آزمون پیوست
مربوط به سال تحصیلی (
ردیف

تعداد هنرجویان
ثبت شده در
لیست پیوست

-139
تعداد
برگ

 ) 139به تعداد .......برگ به شرح جدول ذیل پس از بررسی با رعایت کلیه ضواب مربوطه و تطابق آن با فایل الکترونیکی مورد تایید امضاء کنندهان می باشد.
شماره
وفحه

نام مهارت

کد استاندارد

تاریخ پایان
آموزش

تاریخ شروع
آموزش

نام ونام خانوادهی
مسئول تنظیم
کننده لیست

تاریخ تنظیم
لیست

نام ونام خانوادهی
مدیر هنرستان

1
2
3
تذکر -1 :با توجه به عدم ثبت اطالعات هنر جویان لیست پیوست در پرتال جامع سازمان فنی وحرفه ای کشور،تایید لیست ها تحت هیچ شرایطی منجرر بره وردور هواهینامره توسر سرازمان
نخواهد شد -2.تایید لیست ها از سال  1393لغایت  1400ورفاً تا پایان سال  1400انجام پذیرد و بعد از آن تمدید نخواهد شد.
تایید کنندهان از طرف اداره کل آموزش و پرورش استان.......................................
سمت

نام نام خانوادهی

هنر آموز
مدیر هنرستان

مهر وامضاء

تایید کنندهان از طرف اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان ...................
تاریخ تایید

سمت

نام نام خانوادهی

مسئول آزمون مرکز
رئیس مرکز آموزش فنی وحرفه
ای

مسئول اداره سنجش ناحیه/منطقه
آموزش و پرورش
رئیس /مدیر ناحیه آموزش و
پرورش
 -فایل الکترونیکی لیست های فوق در قالب لوح فشرده به تفکیک استان شهر و هنرستان تحویل اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان هردید.

مهر وامضاء

تاریخ تایید

نام نام خانوادگی

امضاء تحویل دهنده

تاریخ

نام نام خانوادگی

امضاء تحویل گیرنده

تاریخ

