"دستورالعمل نحوهی ثبتنام دبیرستانها و مراکز آموزشی"
خواهشمند است دستورالعمل را به دقت مطالعه نموده و طبق آن عمل نمایید.

 گام اول) نحوه دریافت ،تکمیل و ارسال فرم درخواست ثبتنام:

دبیرستانها و مراکز آموزشی همکار میبایست با مراجعه بهه و سهایت شهرکت بهه ی هایی  www.sanjeshserv.irفهر دروواسهت ت هتیها

آزمونهای آزمایشی سننش

را تهیهه و یسه ت بهه تکمیه آن اقهاا و بهه ی هایی تراهرا @ieoragemanbtbas

 sarasari@sanjeshserv.comارسال یموده و با شمارههای اعال شاه در همین دستورالعم تما

حاص یماینا.

و یها آدر

ایمیه

گرفته و از رسیان دروواست وود اطمینان

توجه داشته باشیا ماارک ارسالی را با کیفیت باال ارسال یمائیا تا رویا ایجا کار ها سریعتر و بهتر صورت پذیرد.
نکته مهم :مراکز دقت داشته باشند در صورت درخواست مشدد بایستی درخواست قبلی خود را تسویه حساب نموده و مراحل درخواست
ثبتنام را مشدداً تکرار و برای پیگیری درخواستهای مشدد میبایست طبق (گام سوم) این دستورالعمل اقدام نمایند.
توجه :لطفاً تقاضای درخواست ثبتنام را به روزهای آخر موکول نفرمائید.

* با مراجعه به و سایت فوقالذکر از طریق لینک پرتال دبیرستانهاو مراکز آموزشی همکار (کارشناسی) وارد صفحه مربوطه شویا( .شک یک)

(شکل یک)

توجه :ابتدا دستورالعمل را مطالعه نموده سپس نسبت به پرکردن فرم ثبتنام اقدام نمائید.

* روی جمره (برای دریافت فر ت ت یامی سنجش کریک کنیا) کریک کنیا( .شک )2
(شکل )2

توجه :رابطان محتر توجه داشته باشنا که آزمونهای سنجش برای دایشآموزان پایه دهم  6مرحره آزمون مرحرههای و  2یوبهت آزمهون جهام ،بهرای
دایشآموزان پایه یازدهم  9مرحره آزمون مرحرهای و  2یوبت آزمون جام ،برای دایش آموزان پایه دوازدهم  9مرحره آزمون مرحرهای و  4یوبت آزمون
جام ،و برای فارغالتحصیالن پیش دای ااهی  9مرحره آزمون مرحرهای و  4یوبت آزمون جام ،میباشا.
(ضمناً برای م اهاه تاریخ آزمونها به سایت شرکت به ی ایی  www.sanjeshserv.irمراجعه یماییا)

دقت نمایید:
* تما موارد دروواستی در فر میبایست تکمی گردد( .به فر های یاقص رسیاگی یخواها شا).
* مراکز میبایست براسا

مراح دروواستی فر را تکمی یماینا.

* مرا کز یس ت به پرکردن فر دقت کافی را داشته باشنا پس از ارسال فر به هیچ عنوان جابجائی یا تغییرات امکان پذیر یمیباشا.
برای مثال چنایچه مرکز فقط متقاضی آزمونهای مرحرهای میباشا میبایست فقط ردیفهای آزمون مرحرهای و چنایچه تنها متقاضی آزمونههای جهام،

میباشا میبایست فقط ردیفهای آزمون جام ،و چنایچه متقاضی ترفیقی از آزمونهای مرحرهای و جام ،مهیباشها مهیبایسهت ردیهفههای ترفیقهی
مرحرهای  +جام ،را در جاول تکمی یمایا.
* توجه :برای سهولت در دریافت ایمی های ارسالی و پاسخاویی به دبیرستانها و مراکز آموزشی همکار به یحو مقتضهی وواه همنا اسهت عنهوان
( )subjectایمی ارسالی به یا دبیرستان و یا شهر باشا.
بعهههها از تکمیهههه فههههر تقاضههههایامه دروواسههههت را بههههه ی ههههایی تراههههرا @ieoragemanbtbas

و یهههها بههههه آدر

ایمی  sarasari@sanjeshserv.comارسال یموده و با ترفنهای  77744898الی  77744898واحا پاسخاویی ت تیا دبیرستانها تما

گرفتهه

و از رسیان دروواست وود اطمینان حاص یماییا.

 گام دوم) دریافت نام کاربری و رمز عبور:

بعا از دریافت دروواست ت تیا توسط شرکت برای مرکز روی سایت دروواست ایجاد میگردد.
بعا از ایجاد دروواست توسط شرکت یا کاربری و رمز ع ور مرکز به شماره همراه رابط مرکز ارسال وواها شا.

* توجه :یا کاربری و رمز ع ور مرکز را تا پایان آزمونها یزد وود یاه داریا.
*

نکته مهم :ذکر این نکته ضروری است که شماره همراه اعالم شده توسط مرکز میبایست امکان دریافت پیامک تبلیغاتی را مسدود نکرده باشند ،در

غیر اینصورت پیامک ارسالی از سوی شرکت را دریافت نخواهد نمود.

مرکز میتوایا بعا از دریافت یا کاربری و رمز ع ور به پرتال دبیرستانهاو مراکز آموزشهی همکار(کارشناسهی) روی و سهایت شهرکت بهه ی هایی
 www.sanjeshserv.irمراجعه یموده و مراح دروواست وود را پیایری یمایا.

 گام سوم) پیگیری درخواست:

بنا :8دبیرستانهاو مراکز آموزشی همکار برای ایجا این کار میبایست با مراجعه به ی ایی و سایت شرکت در صفحه اصری سایت از قسمت پرتال
لینک پرتال دبیرستانهاو مراکز آموزشی همکار وارد صفحه فر ورود اطالعات کاربری دبیرستانها شاه یا کاربری و رمز ع ور اعال شاه به مرکهز را
وارد یموده تا وارد صفحه سامایه گزارشگیری ماار

شویا.

بنا :2بعا از ورود به صفحه سامایه گزارشگیری دبیرستانها روی گزینه مایریت دروواستها (قسمت م خص شاه در شهک  )8کریهک یمهوده تها
(شکل )3
دروواستهای ت ت شاه یمایش داده شود.

بنا :8برای پیایری دروواست میبایست روی گزینه پیایری دروواست در صفحه (شک  )4کریک یماییا تا صفحه بعا یمایش داده شود.
(شکل )4

بنا :4بعا از ورود به صفحه بعا جاول دروواست به همراه م رغ یهایی با اعمال تخفیف جهت واریز به حسها شهرکت یمهایش داده وواهها شها.
(شک )5

 گام چهارم) ارسال فی

(شکل )5

پرداختی:

مرکههز مههیبایسههت بعهها از واریههز م رههغ یهههایی بهها اعمههال تخفیههف اعههال شههاه از طریههق سههایت فههیش واریههزی را بههه ی ههایی تراههرا

@ieoragemanbtbas

و یا به آدر

ایمی  sarasari@sanjeshserv.comارسال یماینا( .ذکر یا مرکز کا مرکز و یها شههر روی

فیش ارسالی الزامیست)
* توجه :برای ارسال فیش از طریق فکس لطفاً از اص فیش کپی گرفته و کپی فیش را فکس یمائیا و بعا از ارسال از رسیان دروواست وود اطمینان
حاص یمائیا.

 گام پنشم) دریافت کارتهای اعتباری:

بعا از ارسال فیش به شماره فاکس اعال شاه و تأییا از طرف شرکت

حااکثر تا  47ساعت کارتهای اعت اری روی سایت برای مرکز فعال وواها شا.

مرکز میبایست از طریق پرتال دبیرستانهای همکار پیایر دریافت کارتهای اعت اری باشا( .شک )6
الز به ذکر است کارتهای اعت اری به دو صورت (کارتی و لیستی) روی سایت قاب م اهاه میباشا.

بعد از دریافت کارتهای اعتباری با مراجعه به لینک ثبتنام در صفحه اصلی سایت نسبت به تکمیل ثبتنام و دریافت کدپیگیری  61رقمی اقدام نمایید.
(شکل )6

 گام ششم) ثبتنام آزمونها:

 -8برای اطالع از چاویای ت تیا اینتریتی در آزمونها دفترچه راهنمای ت تیا در لینک ت تیا آزمونها را مطالعه و به سهایت اینتریتهی شهرکت بهه

ی ایی  www.sanjeshserv.irمراجعه یماینا.

* نکته مهم :بعا از دریافت کارتهای اعت اری با مراجعه به لینک ت تیا آزمونهای آزمای ی سنجش (سال تحصهیری  )97-99در صهفحه

اصری سایت یس ت به تکمی ت تیا و دریافت کا پیایری  86رقمی اقاا یمائیا.

 -2دایشآموزان در ایتخا هریک از مراح آزمون مجاز میباشنا لکن با توجه به تقسیمبنای جایا مناب ،درسهی و بریامهه مطالعهاتی مهنوم توصهیه
میشود در تمامی آزمونهای آزمای ی ت تیا یماینا.
 -8همایطور که ق الً ییز اشاره گردیا داوطر ان برای استفاده بی تر از تخفیف پرکایی میبایست از تعااد مراح و یوبتههای بی هتری از آزمهونهها را
وریااری یماینا تا ضمن بروورداری از تعااد آزمونهای آزمای ی سنجش از تخفیف باالتری ییز بهرهمنا گردیا.
 -4حقالسهم دبیرستان و مراکز آموزشی به ازای هر مرحله ثبتنام  16/000ریال و برای اجرای هر مرحلنه آزمنون  56/000رینال و جمعناً

 660/000ریال میباشد.

-5ک شهریه ت تیا دایش آموزان در آزمونها میبایست به حسا شرکت واریز گردد در غیر اینصورت هیچاویهه مسهلولیتی متوجهه ایهن شهرکت

یمیباشا.
 -6حساب جاری شماره  0556160566نزد بانک تشارت شعبه نوآوران تهران کد  100بنام شرکت تعاونی خدمات آموزشی
کارکنان سازمان سنش

آموزش کشور جهت واریز وجوه ثبتنام میباشد .همچنین برای سهولت در پرداخت و صرفه جویی

در زمان ،مراکز ثبتنام میتوانند مبالغ واریزی خود را به صورت اینترنتی به کد شبای شرکت تعاونی خدمات آموزشی به
شماره RI 560650000000000556160566 :واریز نموده و تصویر فی
میباشد به همراه درج نام مدرسه و کد مرکز بر روی فی

واریزی خود را که دارای شماره پیگیری پرداخت

واریزی به شرکت ارسال نمایند.

 -7دبیرستانها و مراکز آموزشی موظف هستنا وجه مربوط به کارتهای اعت اری دروواستی را به حسا شرکت واریز یمایها .کهارتههای اعت هاری
حااکثر تا  47ساعت پس از وصول وجه و ارسال فیش واریزی از طریق پرتال دبیرستانهاو مراکز آموزشهی همکهار بهه ی هایی و سهایت شهرکت

 www.sanjeshserv.irقاب م اهاه و دریافت میباشا.
 -7در صورت ییاز به تما

جهت کسب اطالعات بی تر فقط با ترفنهای  77744898الی  77744898واحها پاسهخاویی تمها

(شماره ترفن فاکس  )77841148ساعات تما

حاصه فرماییها.

ص ح  7:81الی  82:81عصر  88:81الی 86:11

 -9مهرت ت تیا اینتریتی ط ق تاریخهای جاول زمای نای منارج در دفترچه راهنمای آزمونهای آزمای ی میباشا.
 -81پس از اتما تاریخ ت تیا مرحره اول مراکز میتواینا برای مراح باقیمایاه ت تیا بعم آوریا .لذا برای آگاهی از یحوهی ت تیا مراح بعهای
به اطالعیههای این شرکت از طریق پیک سنجش و سایت اینتریتی شرکت به ی ایی  www.sanjeshserv.irمراجعه یماینا.

 گام هفتم) اجرای آزمونها:
 -8دبیرستانهاو مراکز آموزشی واق ،در شهر تهران که مسلولیت برگزاری آزمونها را پذیرفتهایا بایا برای دریافت محموله سواالت و پاسهخنامهههای
آزمون منحصراً روز پنجشن ه ق ازتاریخ آزمون ازساعت  7:81الی  84:11بعاازظهر به دفتر این شرکت مراجعه یماینا.
* آدرس دریافت ملزومات آزمون (مختص مراکز مشری شهر تهران) :تهران – پل کریمخان زند – خیابان میرزای شنیرازی -خیابنان
شهید نژادکی  -پالک 00

 -2دبیرستایهاو مراکز آموزشی واق ،در شهر تهران که مسلولیت برگزاری آزمهونهها را داریها پهس ازبرگهزاری ههر مرحرهه آزمهون بهرای تحویه
پاسخنامههای داوطر ان و صورتجرسات به شرکت فقط تا ساعت  86:11روز جمعه فرصت وواهنا داشت در غیر اینصورت این شهرکت مسهلولیتی در
ق ال پاسخنامههایی که پس از این مهرت ارائه میگردد یخواها داشت .ضمناً میبایست پاسخنامهها به تفکیک داوطر ان حاضر و غائب از شماره کوچک
به بزرگ مرتب (سورت) گردد.
 -8دبیرستانهاو مراکز آموزشی که مسئولیت برگزاری آزمونها را ندارند برای پرینت کارت ورود به جرسه داوطر ان وود از روز سهشهن ه (سهه

روز ق از آزمون) به پرتال مرزومات آزمون کارشناسی (کارت و کاریامه یهائی) و سایت اینتریتهی شهرکت بهه ی هایی www.sanjeshserv.ir
مراجعه یماینا( .شک )8

(شکل )7

 -4دبیرستانهاو مراکز آموزشی که مسئولیت برگزاری آزمونها را دارند میبایست برای دریافت مرزومات آزمون از روز سهشن ه (سه روز ق از
آزمون) (از ق ی کارت و رود به جرسه دستورالعم آزمون لیست شروع و وتم داوطر ی برچسب صنالی لیست الف ایی داوطر ان کاریامه و گهزارش
مایریتی) به پرتال دریافت مرزومات آزمون کارشناسی (کارت و کاریامه یهائی) و سایت شرکت به ی ایی  www.sanjeshserv.irمراجعه یماینا.
 -5کریه مراکز برگزار کنناه آزمون بایا دقیقاً ط ق بریامه زمایی و دستورالعم برگزاری آزمون اقاا یماینا در غیهر اینصهورت ایهن شهرکت از ادامهه
همکاری با آن مرکز معذور بوده و کریه وسارتهای وارده بر عهاه آن مرکز وواها بود.
 -6به ماارک ارسالی یاقص رسیاگی یخواها شا و این شرکت هیچ مسلولیتی را یخواها پذیرفت.

با تقديم احترام
رشکت تعاوني خدمات آموزشي کارکنان
سنج
سازمان ش آموزش کشور

