آزمونهايآزمايشيسنجشپیش

"ويژهفارغالتحصیالنپیشدانشگاهي"

شرکت تعاونی خدمات آموزشی کارکنان سازمان سنجش آموزش کشور ،بهعنوان مجموعهای که بصورت تخصصی ارائه دهندد خددمات
آموزشی و کمک آموزشی به داوطلبان آزمون سراسری دانشگا ها و مؤسسات آموزش عالی کشور است ،در سدا تصصدیلی  89-89نید
همانند سا های گذشته ،مجموعه آزمونهای آزمایشی سنجش پیش را برای استفاد داوطلبان فارغالتحصیل پیی

دانشیاای و

کلیه افرادی که خود را برای شرکت در آزمون سراسری سا  9389دانشگا ها و مؤسسات آموزش عالی آماد مدینمایندد ،طدر رید ی
نمود است.
ويژگيهايآزمونهايآزمايشيجامعسنجشپیش :

* برگ اری آزمونهای آزمایشی با استانداردهای آزمون سراسری؛
* برگ اری آزمون جامع دروس پایه در فروردین ما با هدف ارزیابی وضعیت آمادگی داوطلبان در دروس پایه؛
* برگ اری آزمونهای آزمایشی جامع مخصوص فارغالتصصیالن پیش دانشگاهی؛
* اعالم نتایج نمرات داوطلبان بالفاصله پس از برگ اری آزمون؛
* ارائه کارنامه نتایج با اطالعات جامع و مفید برای اطالع داوطلب از وضعیت علمی و مقایسه با سایر داوطلبان؛
* ارائه دفترچه پاسخهای کامالً تشریصی به داوطلبان؛

روز جمعه مورخ 70/73/73

تا روز دوشنبه مورخ 70/73/13

روز جمعه مورخ 70/73/31

مرحلـــهاي 


يآزمونهابهشرحجدولزيراست :

نحوهيزمانبند

مهلتثبتناماينترنتي 

آزمونهايآزمايشي 


تا روز سهشنبه مورخ 70/70/42
مرحله 1

تا روز سهشنبه مورخ 70/70/11
مرحله 4

تا روز سهشنبه مورخ 70/77/13
مرحله 3

مرحله ( 2جمع بندی ترم اول) تا روز سهشنبه مورخ 70/17/10

تا روز سهشنبه مورخ 70/11/11
مرحله 1

تا روز سهشنبه مورخ 70/14/70
مرحله 1


تا روز سهشنبه مورخ 70/14/41
جامع نوبت اول (پایه)

تا روز سهشنبه مورخ 70/74/73
جامع نوبت دوم

تا روز سهشنبه مورخ 70/74/10
جامع نوبت سوم

جــامع 



جامع نوبت چهارم

تاريخبرگزاريآزمون 
روز جمعه مورخ 70/70/11
روز جمعه مورخ 70/77/74
روز جمعه مورخ 70/77/37
روز جمعه مورخ 70/11/71
روز جمعه مورخ 70/14/73
روز جمعه مورخ 70/14/42
روز جمعه مورخ 70/71/37
روز جمعه مورخ 70/74/47

نحوهبرگزاريآزمونها:

این آزمونها مجموعاً در  91نوبت برای سا تصصیلی  89-89برگ ار میگردد 6 .نوبت از آزمونهای آزمایشی بهصورت مرحلدهای و
 4نوبت آزمون جامع برگ ار خواهد شد تا داوطلبان شرکت کنند  ،با ارزیابی کامالً علمی و استاندارد ،از وضعیت علمی و تصصدیلی خدود
شناخت پیدا کرد و در هر مرحله از آزمونها نسبت به رفع مشکالت تصصیلی خود اقدام نمایند.
هايمرحلهاي :در  6نوبت آزمونهای آزمایشی مرحلهای که از ابتدای سا تصصیلی تا پایان اسفند  89برگ ار میگردد،


آزمون
منابع درسی جهت مطالعه داوطلبان به شش ق سمت تقسیم شد است که در هدر مرحلده از آزمدونهدای مرحلدهای ،سدؤاتت از مندابع
تقسیمبندی شد همان مرحله طر میگردد .تزم به توضیح است که سؤاتت آزمون هر مرحله ،با تأکید بر مندابع درسدی اعدالم شدد
برای همان مرحله (طبق تقسیمبندی) ،به عالوۀ سؤاتت منابع درسی مرحله قبل طراحی میگردد (برای مثا در مرحلده سدوم آزمدون
قسمتهای مربوط به آزمون های مراحل او و دوم هم منظور شد  ،با این تأکید که بیشتر سؤاتت از بودجه بندی مرحله سدوم خواهدد
بود).
آزمونهايجامع :از ابتدای سا  9389و تا قبل از برگ اری آزمون سراسری سا  4 ،9389نوبدت آزمدون آزمایشدی جدامع بدا

فاصلههای زمانی هدفمند و خصوصیات و ویژگیهای منصصر به فرد و مکمل یکدیگر برگ ار میشود.

زمانونحوهتوزيعاينترنتيکارتورودبهجلسهوکارنامه:
کارت ورود به جلسه برای کلیه داوطلبان سراسر کشور از روز سهشنبه قبل از هر آزمون منصصراً از طریق سدایت اینترنتدی شدرکت
تعاونی خدمات آموزشی به نشانی www.sanjeshserv.ir :توزیع میگردد و داوطلبان با مراجعه به سایت اینترنتی فوق الذکر نسدبت
به پرینت کارت ورود به جلسه خود اقدام مینمایند.
کارنامه نتایج هر نوبت از آزمونهايآزمايشيدر بعدازظهر همان روز برگ اری هدر آزمدون از طریدق سدایت اینترنتدی شدرکت بده
نشانی www.sanjeshserv.irمنتشر میگردد .ضمناً به اطالع دانشآموزان میرساند که مصاسبه نمدر کدل آزمدونهدای آزمایشدی
براساس آخرین مصوبات و ضوابط سازمان سنجش آموزش کشور عمل خواهد شد .همچنین نمر آزمدون دروس عمدومی و اختصاصدی
همانند آزمون سراسری و براساس نمر آزمون عمومی (با توجه به ضرایب) به عال و سده برابدر نمدر آزمدون اختصاصدی (بدا توجده بده
ضرایب) تقسیم بر مجموع کل ضرایب مصاسبه میشود.
آزمونها :

شهريه
هرآزمونمرحلهاي


هرآزمونجامع

 377/777ریال

 277/777ریال

آزمونها :

جدولشهريه
مبالغبه(ريال)
مراحل

تخفیفثبتناميکجا  قابلپرداختبعدازاعمالتخفیف 

وجهثبتنام


 9مرحله آزمون
 2مرحله آزمون
 3مرحله آزمون
 4مرحله آزمون
 5مرحله آزمون
 6مرحله آزمون

377,777
177,777
777,777
1,477,777
1,177,777
1,077,777

آزمونمرحلهاي

ــــ
17,777
37,777
17,777
177,777
117,777

377,777
177,777
007,777
1,127,777
1,277,777
1,117,777

 9نوبت آزمون جامع
 2نوبت آزمون جامع
 3نوبت آزمون جامع
 4نوبت آزمون جامع

277,777
077,777
1,477,777
1,177,777

آزمونجامع 
ــــ
17,777
37,777
17,777

277,777
077,777
1,107,777
1,127,777

با توجه به جدو شهریه فوق و ه ینههای ثبتنام مند رج در آن ،این امکان نی فراهم گردید تا داوطلبان ع ی در صورت تمایل بتوانند
آزمونهای مرحله ای و جامع را به تعداد مورد نیاز و دلخوا  ،انتخاب و ثبتنام نمایند .بهعنوان مثا داوطلب میتواند متقاضدی  3نوبدت
آزمون مرحلهای و  3نوبت آزمون جامع باشد.
الزمبهذکراستکهجدولتکمیليمربوطبههزينههايثبتنامبرايدانشآموزانيکهمايلبهانتخابآزمونهايآزمايشـي
سنجشِدهمبهصورتتلفیقيهستند،درسايتاينترنتيثبتنامآزمونها()www.sanjeshserv.irدرجشدهاست .

تزم به ذکر است که در هنگام ثبتنام و پس از انتخاب نوبتهای آزمون توسط دانش آموز ،برنامه ثبتنام اینترنتی بهطور خودکار ،وجه
قابل پرداخت را پس از کسر تخفیفات ،مصاسبه و ارائه مینماید.
نحوهثبتنام :

پرداختاينترنتي :داوطلبان عالقهمند به شرکت در این آزمونها در سراسرکشور میتوانند با استفاد از کارتهای بانکی 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.
تزم به ذکر است که خرید اینترنتی کارت اعتباری ثبتنام نشان دهند ثبتنام نهایی داوطلب نبود و تزم اسدت بعدد از خریدد کدارت
اعتباری (دریافت شمار پروند و شمار رم ) به لینک ثبتنام مراجعه نمود و ثبتنام خود را نهایی و شمار پروندد و کددپیگیری 96
رقمی دریافت نماید.

داوطلبان گرامی پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبتنام در صورت داشتن هر گونه سؤا در خصوص شرایط و ضدوابط ثبدتندام
میتوانند با خط ویژ ( 129-42866صدای داوطلب) تماس حاصل نمایند .ساعات تماس :صدبح  9:31الدی  92:31و عصدر  93:31الدی
96:11
ثبتنامگروهيازطريقمدارس:دبیرستانهایی که مایل هستند برای سهولت ثبتنام بده صدورت یکجدا از داندش آمدوزان خدود

ثبتنام به عمل آورند بعد از مطالعه دقیق دستورالعمل ثبتنام دبیرستانها و مراک آموزشی همکدار ،درصدورت داشدتن هرگونده سدؤا
میتوانند در ساعات :صبح 9:31الی 92:31و عصر  93:31الی  96:11با شمار تلفنهای  99944989الی  99944983تماس حاصدل
نمایند.
نکاتمهم :
 -9ثبتنام کلیه نوبتها و مراحل آزمونها از جمله آزمونهای جامع نید در ایدن مرحلده انجدام مدیشدود و توصدیه مدیشدود جهدت
برخورداری از حداکثر تخفیف در شهریه پرداختی ،ثبتنام در کلیه مراحل درخواستی را یکجا انجام دهید.
 -2وجوهی که به اشتبا به حساب این شرکت واری میگردد منصصراً پس از طی مراحل اداری مربوطه قابدل اسدترداد مدیباشدد؛ لدذا
داوطلبان در هنگام ثبتنام اینترنتی و انتخاب تعداد آزمونها دقت تزم را بهعمل آورند.
ثبـــتنـــامحیـــوري:ثبدددتندددددام بدددددددرای کلیدددددده داوطلبدددددددان سراسدددر کشدددور از طریدددق سدددایت اینتددددددرنتی بددده
نشانی www.sanjeshserv.ir :انجام میگردد .همچندین داوطلبانومراکزآموزشـيمتقاضدی آزمدونهدای آزمایشدی
سنجش می توانند در صورت تمایل با مراجعه حضوری به دفتر مرک ی شرکت تعاونی خدمات آموزشی کارکنان سازمان سنجش آموزش
کشور به نشانی :تهران ،پل کریمخان زند ،خیابدان میدرزای شدیرازی ،خیابدان شدهید نژادکدی ،روبدروی کالنتدری  915سدنایی ،پدال
 ،31تلفن 99329455 :نسبت به ثبتنام در این آزمونها در ساعات اداری اقدام نمایند.
وهثبتناماينترنتي 

راهنماينح
مراحلثبتنام :

گاماول :پرداخت مبلغ ثبتنام و دریافت شمار پروند و رم عبور (پرداخت از طریق کارتهای بانکی عضو شبکه شتاب و به صدورت
اینترنتی می باشد)
گامدوم :تکمیل فرم ثبتنام (در سایت ارایه شد  :لینک ثبتنام آزمونهای آزمایشی سنجش ثبتنام جدید).
گامسوم :دریافت کد پیگیری  96رقمی ثبت نام.
شرکتتعاونيخدماتآموزشيکارکنانسازمانسنجشآموزشکشور 

