آزمونهايآزمايشيجامع سنجشِيازدهــم

ويژهدانشآموزانپايهيازدهم (سالدومدورهدوممتوسطه)
آزمونهايآزمايشيجامع سنجشِيازدهــم در دو نوبت و در ماههای فروردین و اردیبهشت برگزار خواهد شد .هدف این آزمونها ،آشنایی کامل دانشآموزان با پرسشهای

چهارگزینهای همسو و مرتبط با سؤاالت امتحانات خرداد  8931است.

بنديآزمونهابهشرحجدولزيراست:


نحوۀزمان

آزمونهايآزمايشيجامع

جامعنوبتاول(پايه)
جامعنوبتدوم

مهلتثبتناماينترنتي


تاريخبرگزاريآزمون

تا روز سهشنبه مورخ97/01/10
تا روز سهشنبه مورخ99/11/15

روز جمعه مورخ99/10/51
روز جمعه مورخ99/11/11

 زمانونحوهتوزيعاينترنتيکارتورودبهجلسهوکارنامه:
کارتورودبهجلسه برای کلیه دانشآموزان سراسر کشور ،از روز سه شنبه قبل از هر آزمون منحصراً از طریق سایت اینترنتیی شیرکت تویاونی خیدمات
آموزشی به نشانی www.sanjeshserv.ir :توزیع میگردد و دانشآموزان با مراجوه به سایت اینترنتی فوق الذکر نسبت به پرینت کارت ورود به جلسه
خود اقدام مینمایند.
کارنامــهنتــاي  هییر نوبییت از آزمییونهییا در بوییدازرهر همییان روز برگییزاری هییر آزمییون از طریییق سییایت اینترنتییی شییرکت بییه نشییانی:
 www.sanjeshserv.irمنتشر میگردد .ضمناً به اطالع دانشآموزان میرساند که محاسبه نمره کل آزمونهای آزمایشی ،بر اساس آخرین مصیوبات و
ضوابط سازمان سنجش آموزش کشور انجام خواهد شد .همچنین نمره آزمون دروس عمومی و اختصاصی ،هماننید آزمیون سراسیری و بیر اسیاس نمیره
آزمون عمومی (با توجه به ضرایب) بهعالوه سه برابر نمره آزمون اختصاصی (با توجه به ضرایب) تقسیمبر مجموع کل ضرایب محاسبه میشود ،که این امر
میتواند تجربه مناسبی برای دانشآموز در ارتباط با شرکت در آزمون سراسری سال بود باشد.
آزمونها(مبالغبهريال):

جدولشهريه
مراحل

تخفیفثبتناميکجا مبلغقابلپرداختبعدازاعمالتخفیف

وجهثبتنام


 8نوبت آزمون جامع 0110111
 6نوبت آزمون جامع 9110111

ــــ
010111

0110111
7910111

دانشآموزان ،برای استفاده بیشتر از تخفیف پلکانی ،بهتر اسیت تویداد نوبیتهیای بیشیتری از آزمیونهیا را خرییداری نماینید تیا ضیمن برخیورداری از
توداد آزمونهايآزمايشيجامع سنجشِيازدهــم از تخفیف باالتری نیز بهرهمند شوند .بدیهی است مطلوبترین حالت ثبتنام برای دانشآموزان ازنظیر
هزینه پرداختی ،ثبتنام یکجا در 2نوبتآزمونجامع است که در این صورت با احتساب تخفیف ویژه  010111رییالی ،متوسیط شیهریه هیر آزمیون
 5930111ریال و مجموعاً  7910111ریال است.
الزم به ذکر است که در هنگام ثبتنام و پس از انتخاب نوبتهای آزمون از سوی دانشآموز ،برنامه ثبتنام اینترنتی بهطور خودکار ،وجه قابل پرداخیت را
پس از کسر تخفیفات ،محاسبه و ارائه مینماید.
نحوهثبتنام:



پرداخت اینترنتی :دانشآموزان عالقهمند به شرکت در این آزمونها در سراسر کشور میتوانند با استفاده از کارتهای بانکی عضو شبکه شتاب و مراجویه
به سایت شرکت تواونی خدمات آموزشی کارکنان سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjeshserv.ir :نسبت به ثبتنام در این آزمونهیا
اقدام و کد پیگیری دریافت نمایند.
نکتهمهم:
الزم به ذکر است که خرید اینترنتی کارت اعتباری ثبتنام نشاندهنده ثبتنام نهایی دانشآموز نبیوده و الزم اسیت کیه داوطلیب ،بوید از خریید کیارت
اعتباری (دریافت شماره پرونده و شماره رمز) به لینک ثبتنام مراجوه نموده و ثبتنام خود را نهایی و شماره پرونده و کد پییگییری  81رقمیی دریافیت
نماید.
دانشآموزان گرامی ،پس از مطالوه دقیق دفترچه راهنمای ثبتنام در صورت داشتن هرگونه سؤال در خصوص شرایط و ضوابط ثبتنام ،میتوانند با خط
ویژه ( 168-66311صدای داوطلب) تماس حاصل نمایند .ساعات تماس :صبح  1:91الی  86:91و عصر  89:91الی 81:11
ثبتنامگروهيازطريقمدارس:

دبیرستان هایی که مایل هستند برای سهولت ثبتنام به صورت یکجا از دانش آموزان خود ثبتنام به عمل آورند بود از مطالوه دقیق دستورالومل ثبیتنیام
دبیرستانها و مراکز آموزشی همکار ،در صورت داشتن هرگونه سؤال ،میتوانند در ساعات :صبح 1:91الی 86:91و عصیر  89:91الیی  81:11بیا شیماره
تلفنهای 11166838 :الی  11166839تماس حاصل نمایند.
نکتهمهم :وجوهی که به اشتباه به حساب این شرکت واریز میگردد ،منحصراً پس از طی مراحل اداری مربوطه قابیل اسیترداد اسیت؛ لیذا داوطلبیان در
هنگام ثبتنام اینترنتی و انتخاب توداد آزمونها دقت الزم را بهعمل آورند.
ثبتنامحضوري:

ثبت نام برای کلیه داوطلبان سراسر کشور از طریق سایت اینترنتی به نشانی www.sanjeshserv.ir :امکانپذیر است و دفتر مرکزی شرکت به نشیانی:
تهران ،پل کریم خان زند ،خیابان میرزای شیرازی ،خیابان شهید نژادکی ،روبروی کالنتری سنایی ،پیال  ،91تلفین 11968688 :نییز آمیاده ثبیتنیام از
مراجوان در ساعات اداری است.
راهنماينحوهثبتنام اينترنتي

مراحلثبتنام:

گاماول :پرداخت مبلغ ثبتنام و دریافت شماره پرونده و رمز عبور (پرداخت از طریق کارتهای بانکی عضو شبکه شتاب و بهصورت اینترنتی است).
گامدوم :تکمیل فرم ثبتنام (در سایت ارائه شده است :لینک ثبتنام آزمونهای آزمایشی سنجش ثبتنام جدید).
گامسوم :دریافت کد پیگیری  81رقمی ثبتنام.
شرکتتعاونيخدماتآموزشيکارکنانسازمانسنجشآموزشکشور

