فرم درخواست ثبت نام آزمونهای آزمایشی سنجش سال ( 89-88مشترک سال دهم ،یازدهم ،دوازدهم و فارغ التحصیالن پیش دانشگاهی)
کد مرکز (نام کاربری):

مدارسی که درخواست مجدد دارند میبایست کد مرکز (نام کاربری) را وارد نماید.

دبیرستان......................................................................................... :
استان ......................................... :شهرستان ....................................................... :ادامه آدرس..................................................................................................................................................................................... :
(منطقه .......................... :مختص مدارس شهر تهران) تقاضای برگزاری آزمونها در داخل مرکز را دارد
-

شماره تلفن مرکز:

ندارد

 -نام رابط ....................................................................... :تلفن همراه رابط:

ذکر این نکته ضروری است که شماره همراه اعالم شده توسط مرکز میبایست امکان دریافت پیامک تبلیغاتی را مسدود نکرده باشد؛ در غیر این صورت پیامک ارسالی توسط شرکت را دریافت نخواهد کرد.

جدو شهریه آزمونهای آزمایشی سنجش( :تکمیل نمودن فرم ذیل اجباری می باشد ،به فرمهای ناقص رسیدگی نخواهد شد)
تعداد

مراحل

مبالغ (به ریال)

مراحل

مبالغ (به ریال)

003,333

 1مرحله آزمون مرحلهای

033,333

 1مرحله  1 +نوبت جامع

 2مرحله آزمون مرحلهای

003,333

 1مرحله  2 +نوبت جامع

0,3,3,333

 1نوبت آزمون جامع

033,333

 1مرحله  3 +نوبت جامع

0,003,333

 2نوبت آزمون جامع

,03,333

 1مرحله  4 +نوبت جامع

0,033,333

 3نوبت آزمون جامع

0,0,3,333

 2مرحله  1 +نوبت جامع

0,3,333

 4نوبت آزمون جامع

0,003,333

 2مرحله  2 +نوبت جامع

0,003,333

 2مرحله  3 +نوبت جامع

0,,33,333

 2مرحله  4 +نوبت جامع

0,303,333

تعداد

نکات مهم:
 حق السهم مراکز به ازای هر مرحله ثبت نام  54/000ریال و به ازای هر مرحله برگزاری  54/000ریال می باشد.
 مراکزی که درخواست مجدد دارند میبایست کد مرکز (نام کاربری) را بر روی فیش و فرم درخواست قید نمایند.

 رابطان محترم توجه داشته باشند که آزمونهای سنجش برای مقاطع مختلف به شرح ذیل میباشد.
 برای دانشآموزان پایههای دهم و یازدهم  2مرحله آزمون مرحلهای و  2نوبت آزمون جامع
 برای دانشآموزان پایه دوازدهـم و فارغالتحصیالن پیشدانشگاهی  2مرحله آزمون مرحلهای و  4نوبت آزمون جامع
 جهت مشاهده و اطالع از تاریخ آزمونها به سایت شرکت به نشانی  www.sanjeshserv.irمراجعه نمایید.
 مراکز میبایست پس از تکمیل فرم درخواست آن را به نشانی تلگرام @ieoragemanbtbas

و یا از طریق آدرس ایمیل  sarasari@sanjeshserv.comارساا

نموده تا نسبت به آماده سازی محموله ثبتنام اقدام الزم بعمل آید.
 توجه داشته باشید مدارک ارسالی را با کیفیت باال ارسا نمائید تا روند انجام کارها سریعتر و بهتر صورت پذیرد.
 برای سهولت در دریافت ایمیلهای ارسالی و پاسخگویی به مدارس به نحو مقتضی ،خواهشمند است عنوان ( )subjectایمیل ارسالی به نام دبیرستان و نام شهر باشد.
 مراکز دقت داشته باشند در صورت درخواست مجدد بایستی درخواست قبلی خود را تسویه حساب نموده و مراحل درخواست ثبتنام را مجدداً تکرار و برای پیگیری درخواستهای
مجدد میبایست طبق (گام سوم) دستورالعمل اقدام نمایند.

 مراکز نسبت به پرکردن فرم دقت کافی را داشته باشند ،پس از ارسا فرم به هیچ عنوان جابجائی یا تغییرات امکان پذیر نمیباشد.
 لطفاً تقاضای درخواست ثبتنام را به روزهای آخر موکو نفرمائید.
 حساب جاری شماره  0584500840نزد بانک تجارت شعبه نوآوران تهران کد  500بنام شرکت تعاونی خدمات آموزشی کارکنان سازمان سنجش آموزش کشـور
جهت واریز وجوه ثبتنام میباشد .همچنین برای سهولت در پرداخت و صرفه جویی در زمان ،مراکز ثبتنام میتوانند مبالغ واریزی خـود را بـه صـورت اینترنتـی
به کد شبای شرکت تعاونی خدمات آموزشی به شماره RI 800080000000000584500840 :واریز نموده و تصویر فیش واریزی خود را که دارای شماره پیگیـری
پرداخت میباشد به همراه درج نام مدرسه و کد مرکز بر روی فیش واریزی به شرکت ارسال نمایند.

مهر دبیرستان و امضای مسئول دبیرستان

