آزمونهايآزمايشيسنجشِدوازدهم 

ويژهدانشآموزانپايهدوازدهم
آزمونهايآزمايشيسنجشِدوازدهمم

با حمد و سپاس به درگاه خداوند متعال بدینوسیله به اطالع دانشآموزان عزیز پایه دوازدهم میرساند که
سال تحصیلی  7981-89توسط شرکت تعاونی خدمات آموزشی کارکنان سازمان سنجش آموزش کشور بهمنظور:
( )7آشنائی داوطلبان با شیوه برگزاری کنکور سراسری دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی سال ،7989
( )2ارزیابی معلومات مکتسبه داوطلبان در زمینه دروس عمومی و اختصاصی در مقاطع زمانی مختلف،
( )9تعیین و تشخیص میزان پیشرفت تحصیلی داوطلب در زمینه دروس عمومی و اختصاصی،
( )4فراهم آوردن زمینه های الزم به منظور مقایسه نمرات مکتسبه در زمینه دروس عمومی و اختصاصی هر داوطلب با داوطلبان شهرستان و استان محل
تحصی و هم چنین داوطلبان سراسر کشور،
( )5آشنائی و آماده سازی داوطلب برای حضور در جلسات آزمون و کاهش اضطراب داوطلب در هنگام حضور در جلسۀ برگلزاری آزملون سراسلری سلال
 7989و
( )6کمک به واحدهای آموزشی با توجه به نتیجه آزمون ،برگزار میگردد.
،ميتوانبهمواردزيراشارهکرد :
آزمونهايآزمايشيسنجشِدوازدهم» 

ازمزيتهاي«

 آشنایی کام با شیوة درست مطالعۀ کتابهای درسی
 عمیقتر شدن نگاه داوطلب به مطالب کتابهای درسی هر پایه
 آشنایی با پرسشهای چهارگزینهای استاندارد و مفهومی در هر درس
 دریافت ارتباط موجود میان مطالب هر درس در پایههای مختلف
 ممارست و تمرین در مدیریت زمان
 شبیهسازی فضای کنکور سراسری و آشنایی داوطلب با این فضا
 کاهش تدریجی استرس و هیجانات ناشی از آزمون
 آگاهی داوطلب از نقاط ضعف خود در هر درس ،در طول سال تحصیلی
يآزمونهابهشرحجدولزيراست :

نحوهيزمانبند

آزمونهايآزمايشي 

تابستانه 
مرحلمممهاي 

جممامع 

اول تابستانه
دوم تابستانه
سوم تابستانه
مرحله 2
مرحله 1
مرحله 2
مرحله 0
(جمع بندی ترم اول)
مرحله 0
مرحله 2
جامع نوبت اول
(پایه)
جامع نوبت دوم
جامع نوبت سوم
جامع نوبت چهارم

مهلت 

تاريخوروز 

تاريخ 

ثبتناماينترنتي 


توزيعکارتاينترنتي 

برگزاريآزمون 

تا روز سهشنبه مورخ 79/40/21
تا روز سهشنبه مورخ 79/40/41
تا روز سهشنبه مورخ 79/40/12
تا روز سهشنبه مورخ 79/49/10
تا روز سهشنبه مورخ 79/40/20
تا روز سهشنبه مورخ 79/47/22

روز سهشنبه مورخ 79/40/12
روز سهشنبه مورخ 79/40/22
روز سهشنبه مورخ 79/42/42
روز دوشنبه مورخ 79/40/49
روز سهشنبه مورخ 79/40/17
روز سهشنبه مورخ 79/47/19

روز جمعه مورخ 79/40/17
روز جمعه مورخ 79/40/27
روز جمعه مورخ 79/42/47
روز جمعه مورخ 79/40/22
روز جمعه مورخ 79/47/41
روز جمعه مورخ 79/47/24

تا روز سهشنبه مورخ 79/24/20

روز سهشنبه مورخ 79/22/41

روز جمعه مورخ 79/22/40

تا روز سهشنبه مورخ 79/22/22
تا روز سهشنبه مورخ 79/21/49

روز سهشنبه مورخ 79/22/24
روز سهشنبه مورخ 79/21/12

روز جمعه مورخ 79/21/42
روز جمعه مورخ 79/21/10

تا روز سهشنبه مورخ 79/21/12

روز سهشنبه مورخ 70/42/19

روز جمعه مورخ 70/42/24

تا روز سهشنبه مورخ 70/41/42
تا روز سهشنبه مورخ 70/41/29
تا روز دوشنبه مورخ 70/42/22

روز سهشنبه مورخ 70/41/29
روز سهشنبه مورخ 70/41/22
روز سهشنبه مورخ 70/42/10

روز جمعه مورخ 70/41/14
روز جمعه مورخ 70/42/42
روز جمعه مورخ 70/42/22


آزمونهايآزمايشيسنجشِدوازدهم 

چگونگيثبتناموبرگزاري

نحوهبرگزاريآزمونهايآزمايشيسنجشِدوازدهم:

شرکت تعاونی خدمات آموزشی کارکنان سازمان سنجش آموزش کشور با بررسیهای همه جانبه و دریافت نظرات مشاورین ،دبیران و مدیران محتلرم
مراکز آموزشی ،مجموعۀ آزمونهای آزمایشی را مجموعاً در سیزده نوبت برای سال تحصیلی  81-89طراحی نموده است 9 .نوبت از آزمونهلای آزمایشلی
آزمونهماي

بصورت تابستانه 6 ،نوبت از آزمونهای آزمایشی بصورت مرحلهای و  4نوبت آزمون جامع برگزار خواهد شد تا داوطلبان شرکت کننلده در
آزمايشيسنجشِدوازدهم ،با ارزیابی کامالً علمی و استاندار د ،از وضعیت علمی و تحصیلی خود شناخت پیدا کرده و در هر مرحله از آزمونها نسلبت
به رفع مشکالت تحصیلی خود اقدام نمایند.

آزمونهايتابستانه :آزمونهای تابستانه در  9نوبت و در ماههای تیر ،مرداد و شهریور  81با هلد ارزیلابی مطالعلات تابسلتانی داوطلبلان برگلزار

خواهد شد.
هايمرحلهاي :در  6نوبت آزمونهای آزمایشی مرحلهای که از ابتدای سال تحصیلی تا پایان اسفند  81برگلزار ملیگلردد ،منلابع درسلی


آزمون
جهت مطالعه داوطلبان به شش قسمت تقسیم شده است که در هر مرحله از آزمونهای مرحلهای ،سؤاالت از منابع تقسیمبندی شده همان مرحله طلر
می گردد .الزم به توضیح است که سؤاالت آزمون هر مرحله ،با تأکید بر منابع درسی اعالم شده برای همان مرحله (طبق تقسیمبندی) ،به علالوة سلؤاالت
منابع درسی مرحله قب طراحی میگردد (برای مثال در مرحله سوم آزمون قسمتهای مربوط به آزمونهای مراح اول و دوم هم منظلور شلده ،بلا ایلن
تأکید که بیشتر سؤاالت از بودجه بندی مرحله سوم خواهد بود).
آزمونهايجامع :از ابتدای سال  7989و تا قب از برگزاری آزمون سراسری سال  4 ،7989نوبت آزمون آزمایشلی جلامع بلا فاصللههلای زملانی

هدفمند و خصوصیات و ویژگیهای منحصر به فرد و مکم یکدیگر برگزار میشود.
آزمونهايآزمايشيسنجشِدوازدهم:

زمانونحوهتوزيعاينترنتيکارتورودبهجلسهوکارنامه
کارت ورود به جلسه آزمونهايآزمايشيسنجشِدوازدهمبرای کلیه داوطلبان سراسر کشور از روز سهشلنبه قبل از هلر آزملون منحصلراً از
طریق سایت اینترنتی شرکت تعاونی خدمات آموزشی به نشانی www.sanjeshserv.ir :توزیع میگردد و داوطلبان با مراجعه به سایت اینترنتلی فلو
الذکر نسبت به پرینت کارت ورود به جلسه خود اقدام مینمایند.
کارنامه نتایج هر نوبت از آزمونهايآزمايشيسنجشِدوازدهمدر بعدازظهر همان روز برگزاری هر آزملون از طریلق سلایت اینترنتلی شلرکت بله
نشانی www.sanjeshserv.irمنتشر میگردد .ضمناً به اطالع دانشآموزان میرساند که محاسبه نملره کل آزملونهلای آزمایشلی براسلاس آخلرین
مصوبات و ضوابط سازمان سنجش آموزش کشور عم خواهد شد .همچنین نمره آزمون دروس عمومی و اختصاصی همانند آزمون سراسلری و براسلاس
نمره آزمون عمومی (با توجه به ضرایب) به عالوه سه برابر نمره آزمون اختصاصی (با توجه به ضرایب) تقسیم بر مجموع ک ضرایب محاسبه میشود.
آزمونهايآزمايشيسنجشِدوازدهم :

شهريه
هرآزمونتابستانهيامرحلهاي


هرآزمونجامع 

 244/444ریال

 044/444ریال

آزمونهايآزمايشيسنجشِدوازدهم :

جدولشهريه
مبالغبه(ريال)
مراحل

 7مرحله آزمون
 2مرحله آزمون
 9مرحله آزمون
 4مرحله آزمون
 5مرحله آزمون
 6مرحله آزمون
 1مرحله آزمون
 9مرحله آزمون
 8مرحله آزمون

مبلغقابلپرداخت 
تخفیفثبتناميکجا 

وجهثبتنام

بعدازاعمالتخفیف 
مونمرحلهاي

آز
ــــ
244,444
24,444
244,444
24,444
744,444
24,444
2,144,444
244,444
2,044,444
204,444
2,044,444
124,444
1,244,444
104,444
1,044,444
224,444
1,944,444

244,444
074,444
094,444
2,204,444
2,044,444
2,204,444
2,074,444
1,214,444
1,204,444

آزمونجامع 
044,444
ــــ
044,444
 7نوبت آزمون جامع
974,444
24,444
044,444
 2نوبت آزمون جامع
2,294,444
24,444
 9نوبت آزمون جامع 2,144,444
2,004,444
24,444
 4نوبت آزمون جامع 2,244,444
با توجه به جدول شهریه فو و هزینههای ثبتنام مندرج در آن ،این امکان نیز فراهم گردیده تا داوطلبلان عزیلز در صلورت تمایل بتواننلد آزملونهلای
مرحلهای و جامع را به تعداد مورد نیاز و دلخواه ،انتخاب و ثبتنام نمایند .بهعنوان مثال داوطلب میتواند متقاضلی  9نوبلت آزملون مرحللهای و  9نوبلت
آزمون جامع باشد.
* با توجه به اینکه آزمونهای آزمایشی سنجش ،مجموعه آزمونهایی است که هر یک مکم دیگری است و شرکت در تمامی آنها ،داوطللب را گلام بله
گام آمادهتر مینماید لذا توصیه میشود داوطلبان عزیز در کلیۀ آزمونهای مرحلهای و جامع ( 79نوبت آزمون) بطور یکجا ثبتنام نماینلد و از تخفیفلاتی
که برای ثبتنام یکجای آزمونها در نظر گرفته شده بهرهمند گردند.
شایان ذکر است داوطلبان برای استفاده بیشتر از تخفیف پلکانی بهتر است از تعداد مراح و نوبتهای بیشتری از آزمونها را خریداری نماینلد تلا ضلمن
برخورداری از تعداد آزمونهايآزمايشيسنجشِدوازدهماز تخفیف باالتری نیز بهرهمند شوند .بدیهی است مطللوبتلرین حاللت ثبلتنلام بلرای

داوطلبان از نظر هزینه پرداختی ،ثبتنام یکجا در  79نوبت آزمون ( 9تابستانه  6 +مرحله  4 +جامع) میباشد.که در این صورت با احتساب تخفیف ویلژه
 904,444ریالی ،متوسط شهریه هر آزمون  192,444ریال و مجموعاً  2,014,444ریال است.
الزم به ذکر است که در هنگام ثبتنام و پس از انتخاب نوبتهای آزمون توسط دانش آموز ،برنامه ثبتنام اینترنتی بهطور خودکار ،وجه قابل پرداخلت را
پس از کسر تخفیفات ،محاسبه و ارائه مینماید.
الزم به ذکر است که در هنگام ثبتنام و پس از انتخاب نوبتهای آزمون توسط دانش آموز ،برنامه ثبتنام اینترنتی بهطور خودکار ،وجه قابل پرداخلت را
پس از کسر تخفیفات ،محاسبه و ارائه مینماید.
آزمونهايآزمايشيسنجشِدوازدهمبهصورتتلفیقيبهشرحزيراست :

جدولشهريه

مبالغبهريال 

آزمونمرحلهاي+جامع 


 7نوبت آزمون مرحلهای  7 +نوبت آزمون جامع
 7نوبت آزمون مرحلهای  2 +نوبت آزمون جامع
 7نوبت آزمون مرحلهای  9 +نوبت آزمون جامع
 7نوبت آزمون مرحلهای  4+نوبت آزمون جامع
 2نوبت آزمون مرحلهای  7+نوبت آزمون جامع
 2نوبت آزمون مرحلهای  2+نوبت آزمون جامع
 2نوبت آزمون مرحلهای  9+نوبت آزمون جامع
 2نوبت آزمون مرحلهای  4+نوبت آزمون جامع
 9نوبت آزمون مرحلهای  7+نوبت آزمون جامع
 9نوبت آزمون مرحلهای  2+نوبت آزمون جامع
 9نوبت آزمون مرحلهای  9+نوبت آزمون جامع
 9نوبت آزمون مرحلهای  4+نوبت آزمون جامع
 4نوبت آزمون مرحلهای  7+نوبت آزمون جامع
 4نوبت آزمون مرحلهای  2+نوبت آزمون جامع
 4نوبت آزمون مرحلهای  9+نوبت آزمون جامع
 4نوبت آزمون مرحلهای  4+نوبت آزمون جامع
 5نوبت آزمون مرحلهای  7+نوبت آزمون جامع
 5نوبت آزمون مرحلهای  2+نوبت آزمون جامع
 5نوبت آزمون مرحلهای  9+نوبت آزمون جامع
 5نوبت آزمون مرحلهای  4+نوبت آزمون جامع
 6نوبت آزمون مرحلهای  7+نوبت آزمون جامع
 6نوبت آزمون مرحلهای  2+نوبت آزمون جامع
 6نوبت آزمون مرحلهای  9+نوبت آزمون جامع
 6نوبت آزمون مرحلهای  4+نوبت آزمون جامع
 1نوبت آزمون مرحلهای  7+نوبت آزمون جامع
 1نوبت آزمون مرحلهای  2+نوبت آزمون جامع
 1نوبت آزمون مرحلهای  9+نوبت آزمون جامع
 1نوبت آزمون مرحلهای  4+نوبت آزمون جامع
 9نوبت آزمون مرحلهای  7+نوبت آزمون جامع
 9نوبت آزمون مرحلهای  2+نوبت آزمون جامع
 9نوبت آزمون مرحلهای  9+نوبت آزمون جامع
 9نوبت آزمون مرحلهای  4+نوبت آزمون جامع
 8نوبت آزمون مرحلهای  7+نوبت آزمون جامع
 8نوبت آزمون مرحلهای  2+نوبت آزمون جامع
 8نوبت آزمون مرحلهای  9+نوبت آزمون جامع
 8نوبت آزمون مرحلهای  4+نوبت آزمون جامع

وجهثبتنام 


تخفیف 

944,444
2,244,444
2,044,444
2,744,444
2,444,444
2,044,444
2,044,444
1,144,444
2,244,444
2,944,444
1,244,444
1,044,444
2,244,444
1,444,444
1,044,444
1,044,444
2,744,444
1,244,444
1,944,444
2,244,444
1,144,444
1,244,444
2,444,444
2,044,444
1,044,444
1,744,444
2,244,444
2,944,444
1,044,444
2,144,444
2,244,444
0,444,444
2,244,444
2,044,444
2,744,444
0,244,444

24,444
24,444
24,444
244,444
24,444
24,444
244,444
204,444
24,444
244,444
204,444
124,444
244,444
204,444
124,444
104,444
204,444
124,444
104,444
224,444
124,444
104,444
224,444
004,444
104,444
224,444
004,444
004,444
224,444
004,444
004,444
224,444
004,444
004,444
224,444
904,444

قابلپرداخت 
بعدازاعمالتخفیف 

274,444
2,494,444
2,004,444
2,044,444
794,444
2,204,444
2,944,444
1,404,444
2,104,444
2,244,444
2,704,444
1,174,444
2,044,444
2,004,444
1,274,444
1,014,444
2,904,444
1,474,444
1,014,444
1,904,444
2,774,444
1,214,444
1,204,444
1,704,444
1,114,444
1,004,444
1,004,444
2,204,444
1,004,444
1,904,444
2,404,444
2,204,444
1,204,444
1,704,444
2,104,444
2,014,444

نحوهثبتنام :

پرداختاينترنتي :داوطلبان عالقهمند به شرکت در آزمونهايآزمايشيسنجشِدوازدهمدر سراسرکشور میتوانند بلا اسلتفاده از کلارتهلای
ب انکی عضو شبکه شتاب و مراجعه به سایت شرکت تعاونی خدمات آموزشی کارکنان سازمان سنجش آموزش کشور به نشانیwww.sanjeshserv.ir :
نسبت به ثبتنام اقدام و کد رهگیری دریافت نمایند.
الزم به ذکر است که خرید اینترنتی کارت اعتباری ثبتنام نشان دهنده ثبتنام نهایی داوطلب نبوده و الزم است بعد از خریلد کلارت اعتبلاری (دریافلت
شماره پرونده و شماره رمز) به لینک ثبتنام مراجعه نموده و ثبتنام خود را نهایی و شماره پرونده و کدپیگیری  76رقمی دریافت نماید.

داوطلبان گرامی پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبتنام در صورت داشتن هر گونه سؤال در خصوص شرایط و ضوابط ثبتنام میتوانند با خط ویژه
( 127-42866صدای داوطلب) تماس حاص نمایند .ساعات تماس :صبح  9:91الی  72:91و عصر  79:91الی 16:00
ثبتنامگروهيازطريقمدارس:دبیرستانهایی که مای هستند برای سهولت ثبتنام به صورت یکجا از دانش آموزان خود ثبتنام بله عمل آورنلد

بعد از مطالعه دقیق دستورالعم ثبتنام دبیرستانها و مراکز آموزشی همکار ،درصورت داشلتن هرگونله سلؤال ملیتواننلد در سلاعات :صلبح 9:91اللی
72:91و عصر  79:91الی  76:11با شماره تلفنهای  99944187الی  99944189تماس حاص نمایند.
نکاتمهم :
 -7ثبتنام کلیه نوبتها و مراح آزمونها از جمله آزمونهای جامع نیز در این مرحله انجام میشود و توصلیه ملیشلود جهلت برخلورداری از حلداکثر
تخفیف در شهریه پرداختی ،ثبتنام در کلیه مراح درخواستی را یکجا انجام دهید.
 -2وجوهی که به اشتباه به حساب این شرکت واریز می گردد منحصراً پس از طی مراح اداری مربوطه قاب استرداد میباشد؛ للذا داوطلبلان در هنگلام
ثبتنام اینترنتی و انتخاب تعداد آزمونها دقت الزم را بهعم آورند.
ثبتنامحضوري:ثبت نللام بللللرای کلیللله داوطلبللللان سراسر کشور از طریق سایت اینتلللرنتی به نشانی www.sanjeshserv.ir :انجام میگردد.

همچنین داوطلبان،مراکزآموزشيودبیرستانهاي متقاضی آزمونهای آزمایشی سنجش می تواننلد در صلورت تمایل بلا مراجعله حضلوری بله
دفتر مرکزی شرکت تعاون ی خدمات آموزشی کارکنان سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی :تهلران ،پل کلریمخلان زنلد ،خیابلان میلرزای شلیرازی،
خیابان شهید نژادکی ،روبروی کالنتری  715سنایی ،پالک  ،91تلفن 88321455 :نسبت به ثبتنلام در ایلن آزملونهلا در سلاعات اداری اقلدام
نمایند.
آزمونهايآزمايشيسنجشِدوازدهم 

وهثبتناماينترنتي

راهنماينح
مراحلثبتنام :

گاماول :پرداخت مبلغ ثبتنام و دریافت شماره پرونده و رمز عبور (پرداخت از طریق کارتهای بانکی عضو شبکه شتاب و به صورت اینترنتی می باشد)
گامدوم :تکمی فرم ثبتنام (در سایت ارایه شده :لینک ثبتنام آزمونهای آزمایشی سنجش ثبتنام جدید).
گامسوم :دریافت کد پیگیری  76رقمی ثبت نام.
شرکتتعاونيخدماتآموزشيکارکنانسازمانسنجشآموزشکشور 

