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 روند ارسال اطالعات به سامانه امتحانات نهایی
براي ارسال نمرات دروس نهايي به سامانه امتحانات نهايي توجه همكاران ارجمند را به نكات زير معطوف مي
دارد:
مرحله اول :از آن جايي كه در نوبت تابستان انتخاب واحد براي دانش آموزان پيش و دبيرستان متفاوت مي باشد
لذا دقت نماييد كه:
الف) در انتخاب واحد دانش آموزان دبيرستان دقت نماييد كه دروس حضوري و غير حضوري درست انتخاب
شده باشند
ب) نمره مستمر براي دروس حضوري (نهايي) ثبت شده باشد.
ج) صحت ثبت نمرات را بررسي نماييد.
د) اما توجه داشته باشيد كه نوع انتخاب واحد دانش آموزان پيش دانشگاهي (چهارم ) فقط به صورت غير
حضوري مي باشد.
ه) دقت نماييد كه دروسي را كه دانش آموزان براي تكماده در نظر گرفته اند ،انتخاب واحد نشده باشند.
مرحله دوم :به عمليان ضمن سال ،نقل و انتقال اطالعات رفته و بر روي گزينهارسال اطالعات به سيستم مكانيزه
امتحانات نهايي تحت وب كليک كنيد ،سال و دوره مورد نظر را انتخاب نماييد .اگر با پيغام خوشبختانه خطايي
مشاهده نشد مواجه شديد ،تأييد كرده و محل ذخيره سازي (پيش فرض صفحه كار {دسكتاپ} است) را
مشخص نماييد.در پايان كار گزارشي از دانش آموزاني كه به سامانه ارسال شده اند به شما نشان مي دهد.
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توجه :قبل از ارسال اطالعات به سامانه نهايي بهتر است اين گزارش را بررسي نماييد تا در صورت وجود هر
گونه اشتباه (در انتخاب واحد و يا ثبت نمره) نسبت به رفع آن اقدام نماييد.

نام فايلي كه براي ارسال به سامانه امتحانات نهايي ساخته مي شود عبارت است از  DanaToWebFinalبعد
كد منطقه ( + )5425كد مدرسه ( )96018366و كد دوره ( )9601اين يعني دوره خرداد سال 96
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مرحله سوم :وارد سامانه برگزاري امتحانات نهايي به آدرس  http://final2.medu.irشويد پس از وارد
كردن كد مدرسه و رمز وارد سامانه شويد .از گزينه اوّل مدرسه ،ارسال اطالعات مدرسه به منطقه را انتخاب
كنيد .در پنجره جديد گزينه  choose fileرا كليک كنيد و فايل دريافت از دانا را انتخاب نماييد .سپس ذخيره
را كليک نماييد اگر فايل مشكل نداشته باشد اسامي و نمرات قابل مشاهده مي باشند.
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پس از ارسال اطالعات مي توانيد از قسمت مشاهده اطالعات ،اطالعات دانش آموزان ارسال شده و همچنين
درس انتخاب شده آن ها را مشاهده كنيد.

بعد از زمان مقرر مي توانيد نسبت به چاپ كارت دانش آموزان و گزارشات مربوطه اقدام نماييد.
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