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شماره ثبت107683 :

تعهدنامه در خصوص اسکن و قرائت پاسخنامههای آزمونهای آزمایشی سنجش در سال تحصیلی 98-99
اینجانب  ..............................................................از استان  ..........................................................شهرستان  .......................................................متعهد میشوم در خصوص اسکن و
قرائت پاسخنامههای آزمونهای آزمایشی سنجش که به تفکیک جدول ذیل آمده است در روز مقرر و با توجه به شرایط مندرج در تعهدنامه اقدام به اسکن و قرائت
پاسخنامههای آزمون نمایم.
تاریخ برگزاری آزمون های آزمایشی سنجش در مقاطع پایۀ دهم ،یازدهم و پیش دانشگاهی به شرح جدول ذیل است:

آزمونهای آزمایشی

مرحله 2

جمعه 98/09/01

مرحله 3
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مرحله 4
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تاریخ برگزاری آزمون

اول تابستانه
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جامع

آزمونهای آزمایشی

تاریخ برگزاری آزمون
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تاریخ برگزاری آزمون

جامع نوبت اول

جمعه 99/01/29

جامع نوبت دوم

جمعه 99/02/19

مرحله 5

جمعه 98/11/25

جامع نوبت سوم

جمعه 99/03/09

مرحله 6

جمعه 98/12/23

جامع نوبت چهارم

جمعه 99/03/30

تعهدات نماینده پایگاه قرائت:

 -1اینجانب متعهد میشوم در هفتهای که آزمون برگزار خواهد شد نسبت به رفع ایرادات دستگاه اسکنر و ویندوز کامپیوتر خود اقدام نموده و از بابت اشکاالت
احتمالی اطمینان حاصل نمایم.
 -2اینجانب متعهد میشوم بالفاصله پس از برگزاری آزمون نسبت به اسکن و قرائت پاسخنامههای آزمون بدون فوت وقت (از ساعت  12:00ظهر) اقدام نموده و
فایل قرائت و اسکن را به صورت آنالین و به تفکیک حاضر و غائب ارسال نمایم.
 -3اینجانب متعهد میشوم با توجه به تاریخ آزمونهای فوق اولویت را انجام امور مربوط به اسکن و قرائت پاسخنامههای آزمون قرار داده و به نحوی برنامهریزی
نمایم تا در این فرآیند به دالیلی از قبیل مسافرت ،مهمانی ،و  ...اختاللی بوجود نیاید .در صورت عدم حضور ،یک نفر که آموزش الزم داده شده را به جای خود به
شرکت معرفی نموده و از بابت اسکن و ارسال اطالعات پاسخنامههای آزمون در روز مقرر(روز آزمون) اطمینان میدهم.
 -4اینجانب متعهد میشوم در صورت بروز هر گونه مشکل برای دستگاه اسکنر میبایست در روزهای قبل از برگزاری آزمون اقدام به برقراری ارتباط با مرکز
پشتیبانی نرم افزار( شرکت آتی پارس پایتخت) به شماره تلفنهای  021-22076858و  021-22374674نموده و تا رفع نهایی عیوب اقدام نمایم.
 -5از آنجایی که شرکت تعاونی خدمات آموزشی مسؤلیت پاسخگویی به داوطلبان را دارد اینجانب متعهد خواهم شد در فرآیند اسکن وقرائت پاسخنامههای آزمون
هیچ خللی را بوجود نیاورم و در صورت بروز هر گونه مشکلی آن شرکت به صورت یک طرفه میتواند خسارتهای احتمالی را پیگیری نماید.
 -6از آنجایی که ارسال اطالعات به شرکت تعاونی خدمات آموزشی به صورت اینترنتی میباشد از اتصال و برقراری شبکه اینترنت در روز برگزری آزمون اطمینان
حاصل نمایم.
 -7در نرم افزار اسکن و قرائت امکانی فراهم گردیده تا مرکز با ورود به قسمت بررسی نواقص ،لیست پاسخنامههای ارسال نشده به مرکز را با انتخاب روز آزمون
مورد نظر مشاهده نماید .لذا اینجانب متعهد میشوم نسبت به این امر در انتهای فرآیند اسکن و قرائت اقدام نمایم و در صورت مشاهده شماره داوطلبی موضوع را تا
لحظه آخر پیگیری نموده تا اختالف را برطرف نمایم.
 -8اینجانب متعهد میشوم پاسخنامههای شهرهای اطراف را با هماهنگی قبلی شرکت اسکن نموده و از اقدام بدون هماهنگی در این خصوص پرهیز نمایم.
 -9درپایان مرکز اسکن و قرائت پس از امضاء و مهر(یا اثر انگشت) موظف است اصل تعهدنامه را پس از فاکس به شماره  88326961به آدرس صندق پستی:
 17775-355از طریق پست پیشتاز ارسال نماید.
شماره تلفن همراه(پاسخگو باشد)

محل امضاء و مهر یا اثر انگشت

شماره تلفن ثابت(پاسخگو باشد)

نماینده پایگاه قرائت
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شماره تلفن فرد جایگزین
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