آزمونهايآزمايشيجامعسنجشپیش

"ويژهفارغالتحصیالنپیشدانشگاهي"

از ابتدای سال  8931و تا قبل از برگزاری آزمون سراسری سال  4 ،8931نوبت آزمتون آزمای تا عتام بتا ا ت هتای زمتانا هد د تد و صیو توا و
ویژگاهای م حیر ب رد و مکدل یکدیگر برگزار ماشود .
يآزمونهابهشرحجدولزيراست :

نحوهيزمانبند
آزمونهايآزمايشيجامع 








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

مهلتثبتناماينترنتي 

تا روز سهشنبه مورخ 79/11/11
تا روز سهشنبه مورخ 78/61/65
تا روز سهشنبه مورخ 78/61/19
تا روز دوشنبه مورخ 78/65/15

تاريخبرگزاريآزمون 
روز جمعه مورخ 78/61/56
روز جمعه مورخ 78/61/16
روز جمعه مورخ 78/65/65
روز جمعه مورخ 78/65/51

زمانونحوهتوزيعاينترنتيکارتورودبهجلسهوکارنامه:
کارتورودبهجلسه برای ک و داوط بان سراسر ک ور از روز س ش ب قبل از هر آزمون م حیراً از طریت ستای

ای ترنتتا شترک تیتاونا صتدما
آموزشا ب ن انا www.sanjeshserv.ir :توزی ما گردد و داوط بان با مراعی ب سای ای ترنتا وق الذکر نسب ب پری کار ورود ب ع س صود
اقدام ماندای د.
کارنامهنتايج هر نوب از آزمونها در بیدازظهر هدان روز برگزاری هر آزمون از طری سای ای ترنتا شرک ب ن تانا www.sanjeshserv.irم ت تر
ماگردد .ضد اً ب اطالع دانشآموزان مارساند ک محاسب ندره کل آزمونهای آزمای ا براساس آصرین میوبا و ضوابط سازمان س جش آموزش ک ور
عدل صواهد شد .هدچ ون ندره آزمون دروس عدوما و اصتیا ا هدان د آزمون سراسری و براساس ندره آزمون عدوما (با توع ب ضرایب) ب عالوه س
برابر ندره آزمون اصتیا ا (با توع ب ضرایب) تقسوم بر مجدوع کل ضرایب محاسب ماشود.
آزمونها(مبالغبهريال) :

جدولشهريه
مراحل

تخفیفثبتناميکجا  قابلپرداختبعدازاعمالتخفیف 

وجهثبتنام


5660666
8660666
101660666
100660666

ــــ
160666
560666
060666

5660666
9760666
101960666
103560666

 8نوب آزمون عام
 6نوب آزمون عام
 9نوب آزمون عام
 4نوب آزمون عام
با توع ب عدول شهری وق و هزی های ثب نام م درج در آن ،این امکان نوز راهم گردیده تا داوط بان عزیز در ور تدایل بتوان د آزمونهای عام را
ب تیداد مورد نواز و دلخواه ،انتخاب و ثب نام ندای د .
شایان ذکر اس داوط بان ،برای استفاده بو تر از تخفوف پ کانا ،بهتر اس تیداد نوب های بو تری از آزمونها را صریداری ندای د تا ضدن برصتورداری از
تیداد آزمونهايآزمايشيسنجشِپیش،از تخفوف باالتری نوز بهرهم د شوند .بدیها اس مط وبترین حال ثب نام برای داوط بتان از نرتر هزی ت
پرداصتا ،ثب نام یکجا در  4نوب آزمون عام اس ک در این ور با احتساب تخفوف ویژه  060666ریالا ،متوسط شهری هر آزمون  5830666ریتال و
مجدوعاً  103560666ریال اس .
الزم ب ذکر اس ک در ه گام ثب نام و پس از انتخاب نوب های آزمون توسط دانش آموز ،برنام ثب نام ای ترنتا ب طور صودکتار ،وعت قابتل پرداصت را
پس از کسر تخفوفا  ،محاسب و ارائ مانداید.
نحوهثبتنام :

پرداختاينترنتي :داوط بان عالق م د ب شرک در این آزمونها در سراسرک ور ماتوان د با استفاده از کار های بانکا عضو شبک شتاب و مراعی بت
سای شرک تیاونا صدما آموزشا کارک ان سازمان س جش آموزش ک ور ب ن انا www.sanjeshserv.ir :نسب ب ثب نام اقدام و کد رهگوتری
دریا ندای د.
الزم ب ذکر اس ک صرید ای ترنتا کار اعتباری ثب نام ن ان ده ده ثب نام نهایا داوط ب نبوده و الزم است بیتد از صریتد کتار اعتبتاری (دریا ت
شداره پرونده و شداره رمز) ب لو ک ثب نام مراعی ندوده و ثب نام صود را نهایا و شداره پرونده و کدپوگوری  81رقدا دریا نداید.
داوط بان گراما پس از مطالی دقو د ترچ راه دای ثب نام در ور داشتن هر گون سؤال در صیوص شرایط و ضوابط ثب نام ماتوان د با صتط ویتژه
 ( 168-46311دای داوط ب) تداس حا ل ندای د .ساعا تداس :بح  1:91الا  86:91و عیر  89:91الا 81:11
ثبتنامگروهيازطريقمدارس:دبورستانهایا ک مایل هست د برای سهول ثب نام ب ور یکجا از دانش آموزان صود ثب نام ب عدل آورند بید

از مطالی دقو دستورالیدل ثب نام دبورستانها و مراکز آموزشا هدکار ،در ور داشتن هرگون سؤال ماتوان د در ساعا  :بح 1:91الا 86:91و عیر
 89:91الا  81:11با شداره ت فنهای  11144838الا  11144839تداس حا ل ندای د.
نکتهمهم:وعوها ک ب اشتباه ب حساب این شرک واریز ماگردد م حیراً پس از طا مراحل اداری مربوط قابل استترداد متاباشتد لتذا داوط بتان در
ه گام ثب نام ای ترنتا و انتخاب تیداد آزمونها دق الزم را ب عدل آورند .
ثبتنامحضوري:ثب نتتام بتتتترای ک وتتت داوط بتتتتان سراسر ک ور از طری سای ای تتتترنتا ب ن انا www.sanjeshserv.ir :انجام متاگتردد.

هدچ ون داوطلبانومراکزآموزشيمتقاضا آزمونهای آزمای ا س جش ما توان د در ور تدایل با مراعیت حضتوری بت د تتر مرکتزی شترک
تیاونا صدما آموزشا کارک ان سازمان س جش آموزش ک ور ب ن انا :تهران ،پل کریمصان زند ،صوابان مورزای شورازی ،صوابان شهود نژادکا ،روبتروی
کالنتری  811س ایا ،پالک  ،91ت فن 11968411 :نسب ب ثب نام در این آزمونها در ساعا اداری اقدام ندای د.
راهنماينحوهثبتناماينترنتي 

مراحلثبتنام :

گاماول :پرداص مب غ ثب نام و دریا شداره پرونده و رمز عبور (پرداص از طری کار های بانکا عضو شبک شتاب و ب ور ای ترنتا ما باشد)
گامدوم :تکدول رم ثب نام (در سای ارای شده :لو ک ثب نام آزمونهای آزمای ا س جش ثب نام عدید).
گامسوم :دریا کد پوگوری  81رقدا ثب نام.
شرکتتعاونيخدماتآموزشيکارکنانسازمانسنجشآموزشکشور 

