اطالعیه ثبتنام آزمونهاي آزمايشي جامع سنجشِ دوازدهم
ويژه دانش آموزان پايه دوازدهم
از ابتدای سال  8931و تا قبل از برگزاری آزمون سراسری سال  ،8931چهار نوبت آزمون آزمایشی جامع با فاصلههای زمانی هدفمند و خصوصیاا و
ویژگیهای منحصر به فرد و مکمل یکدیگر برگزار میشود.
نحوه ي زمانبندي آزمونها به شرح جدول زير است:
آزمونهاي آزمايشي جامع

جامع نوبت اول (پایه)
جامع نوبت دوم
جامع نوبت سوم
جامع نوبت چهارم

مهلت ثبتنام اينترنتي

تا روز سهشنبه مورخ 79/11/11
تا روز سهشنبه مورخ 78/61/63
تا روز سهشنبه مورخ 78/61/19
تا روز دوشنبه مورخ 78/63/13

تاريخ برگزاري آزمون

روز جمعه مورخ 78/61/36
روز جمعه مورخ 78/61/16
روز جمعه مورخ 78/63/63
روز جمعه مورخ 78/63/31

زمان و نحوه توزيع اينترنتي کارت ورود به جلسه و کارنامه:

کارت ورود به جلسه برای کلاه داوطلبان سراسر کشور ،از روز سهشنبه قبل از هر آزمون منحصراً از طریق سایت اینترنتیی شیرکت تویاونی خیدما
آموزشی به نشانی www.sanjeshserv.ir :توزیع می گردد و داوطلبان با مراجوه به سایت اینترنتی فوق الذکر نسبت به پرینت کیار ورود بیه جلسیه
خود اقدام مینمایند.
کارنامه نتايج هر نوبت از آزمونها در بودازظهر همان روز برگزاری هر آزمون از طریق سایت اینترنتی شرکت به نشانی www.sanjeshserv.irمنتشر
میگردد .ضمناً به اطالع دانشآموزان میرساند که محاسبه نمره کل آزمونهای آزمایشی ،براساس آخرین مصوبا و ضیواب سیازمان سینآش آمیوز
کشور انآام خواهد شد .همچنان نمره آزمون دروس عمومی و اختصاصی ،همانند آزمون سراسری و براساس نمره آزمون عمومی (با توجه به ضرایب) بیه
عالوه سه برابر نمره آزمون اختصاصی (با توجه به ضرایب) تقسام بر مآموع کل ضرایب محاسبه میشود.
جدول شهريه آزمونهاي آزمايشي سنجشِ دوازدهم (مبالغ به ريال):
وجه ثبتنام تخفیف ثبتنام يکجا مبلغ قابل پرداخت بعد از اعمال تخفیف
مراحل

5660666
8660666
101660666
100660666

ــــ
160666
360666
060666

5660666
9760666
101960666
105560666

 8نوبت آزمون جامع
 6نوبت آزمون جامع
 9نوبت آزمون جامع
 4نوبت آزمون جامع
با توجه به جدول شهریه فوق و هزینههای ثبتنام مندرج در آن ،این امکان ناز فراهم گردیده است تا داوطلبان عزیز در صور تمایل بتوانند آزمونهیا را
به توداد مورد نااز و دلخواه ،انتخاب و در هر یک از آنها ثبتنام نمایند.
شایان ذکر است داوطلبان ،برای استفاده باشتر از تخفاف پلکانی بهتر است توداد نوبتهای باشتری از آزمونها را خریداری نمایند تا ضیمن برخیورداری
از توداد آزمونهاي آزمايشي سنجشِ دوازدهم ،از تخفاف باالتری ناز بهرهمند شوند .بدیهی است مطلوبترین حالت ثبتنام بیرای داوطلبیان از نریر
هزینه پرداختی ،ثبتنام یکآا در  4نوبت آزمون جامع است که در این صور با احتساب تخفاف ویژه  060666ریالی ،متوس شهریه هر آزمون 3850666
ریال و مآموعاً  105560666ریال است.
الزم به ذکر است که در هنگام ثبتنام و پس از انتخاب نوبتهای آزمون از سوی دانش آموز ،برنامه ثبتنام اینترنتی بهطور خودکار ،وجه قابل پرداخت را
پس از کسر تخفافا  ،محاسبه و ارائه مینماید.
نحوه ثبتنام:
پرداخت اينترنتي :داوطلبان عالقهمند به شرکت در این آزمونها در سراسرکشور میتوانند با استفاده از کار های بانکی عضو شبکه شتاب و مراجوه بیه

کشور به نشانی www.sanjeshserv.ir :نسبت به ثبتنام در ایین آزمیونهیا

سایت شرکت تواونی خدما آموزشی کارکنان سازمان سنآش آموز
اقدام و کد پیگاری دریافت نمایند.
الزم به ذکر است که خرید اینترنتی کار اعتباری ثبتنام نشان دهنده ثبتنام نهایی داوطلب نبوده و الزم است که داوطلب ،بود از خرید کار اعتباری
(دریافت شماره پرونده و شماره رمز) به لانک ثبتنام مراجوه نموده و ثبتنام خود را نهایی و شماره پرونده و کد پیگاری  81رقمی دریافت نماید.
داوطلبان گرامی ،پس از مطالوه دقاق دفترچه راهنمای ثبتنام ،در صور داشتن هر گونه سؤال در خصوص شرای و ضواب ثبتنام ،میتواننید بیا خی
ویژه ( 168-46311صدای داوطلب) تماس حاصل نمایند .ساعا تماس :صبح  1:91الی  86:91و عصر  89:91الی 81:11
ثبتنام گروهي از طريق مدارس :دبارستانهایی که مایل هستند برای سهولت ثبتنام به صور یکآا از دانش آموزان خود ثبتنام به عمل آورند ،بوید
از مطالوه دقاق دستورالومل ثبتنام دبارستانها و مراکز آموزشی همکار ،درصور داشتن هرگونه سؤال ،میتوانند در سیاعا  :صیبح 1:91الیی 86:91و
عصر  89:91الی  81:11با شماره تلفنهای 11144838 :الی  11144839تماس حاصل نمایند.
نکته مهم :وجوهی که به اشتباه به حساب این شرکت واریز میگردد ،منحصراً پس از طی مراحل اداری مربوطیه قابیل اسیترداد اسیت؛ لیذا داوطلبیان در
هنگام ثبتنام اینترنتی و انتخاب توداد آزمونها دقت الزم را بهعمل آورند.
ثبتنام حضوري :ثبت نام برای کلاه داوطلبان سراسر کشور از طریق سایت اینترنتیی بیه نشیانی ...wneshanjnaw.www :امکیان پیذیر اسیت و دفتیر
مرکزی شرکت به نشانی :تهران ،پل کریمخان زند ،خاابان مارزای شارازی ،خاابان شهاد نژادکی ،روبروی کالنتری سنایی ،پالک  ،91تلفن55412388 :
ناز آماده ثبت نام از مراجوان در ساعا اداری است.
راهنماي نحوه ثبتنام اينترنتي
مراحل ثبتنام:
گام اول :پرداخت مبلغ ثبتنام و دریافت شماره پرونده و رمز عبور (پرداخت از طریق کار های بانکی عضو شبکه شتاب و به صور اینترنتی است).
گام دوم :تکمال فرم ثبتنام (در سایت ارائه شده است :لانک ثبتنام آزمونهای آزمایشی سنآش ثبتنام جدید).
گام سوم :دریافت کد پیگاری  81رقمی ثبتنام.

شرکت تعاوني خدمات آموزشي کارکنان سازمان سنجش آموزش کشور

