آزمونهايآزمايشيسنجشِدهم

ويژهدانشآموزانپايهدهم(سالاولدورۀدوممتوسطه)سالتحصیلي 0911-0011
با تغییر نظام آموزشی از «پنج ـ سه ـ چهار» به «شش ـ سه ـ سه»  ،شرکت تعاونی خدمات آموزشی کارکنان سازمان سنجش آموزش کشور بر آن شده
است که آزمونهای آزمایشی استاندارد را برای دانشآموزان سال اول دوره دوم متوسطه (پایه دهم) برگزار نماید .این آزمونها در دوفاز کلی« مرحلهای
و جامع» و در دهنوبت برگزار میشوند.
فازاول ،آزمونهای مرحله ای است که در هشت نوبت از ابتدای سال تحصیلی جاری تا پایان اسفند  99برگزار خواهند شـد .آزمـونهـای مرحلـهای بـر
اساس تقسیمبندی منابع درسی برگزار میشود؛ بهطوریکه در هر مرحله از آزمون ،طبق تقسیمبندیهای انجامشده ،از داوطلبان امتحان به عمل میآیـد؛
عالوه بر این ،در آزمون هر مرحله ،از قسمت یا قسمتهای مربوط به مراحل قبل نیز امتحان گرفته میشود؛ لیكن در هر مرحله ،سؤاالت امتحانی با تأکید
بر منابع مربوط به همان مرحله طراحی میشود (برای مثال ،در مرحله سوم آزمون قسمتهای مربوط به آزمون اول و دوم هم منظور شده اسـت؛ بـا ایـن
تأکید که بیشتر سؤاالت از قسمت سوم خواهد بود).
هدف کلی این آزمونها ،بررسی و نگاه دقیقتر به مطالب کتابهای درسی پایۀ دهم و ارزیابی پیشرفت تحصـیلی دانـشآمـوزان در طـول سـال تحصـیلی
است .در این میان ،آزمون ویژهای (آزمون مرحلۀ  )5در نظر گرفته شده است که در پایان امتحانات نیمسال اول ،در تـاری  9999/91/99برگـزار خواهـد
شد و هدف آن ،جمعبند ی مطالب نیمسال اول است که پس از امتحانات تشریحی نیمسال اول برگزار خواهد شد و طبـق آن ،آمـادگی دانـشآمـوزان بـر
اساس پرسشهای چهارگزینه ای استاندارد مرتبط با مطالب این نیمسال تحصیلی مورد سنجش و ارزیابی قرار خواهد گرفت.
فازدوم ،آزمونهای جامع بوده که در دو نوبت و در ماههای فروردین و اردیبهشت سال  9011برگزار خواهند شد .هدف این آزمونها ،آشنایی کامل
دانشآموزان با پرسشهای چهارگزینهای همسو و مرتبط با سؤاالت امتحانات خرداد  9011و بهنوعی ،مقدمۀ آمادگی برای کنكور سراسری سال 9019
میباشد.
آزمونهای آزمایشی سنجشِ دهم ،فقط در رشتههای تحصـیلی «رياضيوفني»« ،علومتجربي» و «ادبیاتوعلومانسااني» برگـزار مـیشـود و
زمانبندی آزمونها به ترتیبی برنامهریزیشده تا شرکتکنندگان را برای امتحانات پیشرو آماده نماید.
ميباشد :
يآزمونهابهشرحجدولزيراست،ضمناًزمانشروعثبتنامازروزدوشنبهمورخ 11/10/39
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آزمون برگزار شد .روز جمعه مورخ 9077/75/90

جلسهوکارنامهآزمونهايآزمايشيسنجش :

زمانونحوهتوزيعاينترنتيکارتورودبه
کارتورودبهجلسه آزمونهای آزمایشی سنجش برای کلیه داوطلبان سراسر کشور ،از روز سهشنبه قبل از هر برگزاری آزمون منحصراً از طریـق سـایت
اینترنتی شرکت تعاونی خدمات آموزشی به نشانی www.sanjeshserv.ir :توزیع میگردد و داوطلبان با مراجعه به سایت اینترنتی فوقالذکر ،نسبت بـه
پرینت کارت ورود به جلسه خود اقدام مینمایند( .در صورت محیا شدن شرایط برگزاری آزمون به صورت حضوری)
کارنامهنتااي  هـر نوبـت از آزمـونهـای آزمایشـی سـنجش در بعـدازههر روز برگـزاری هـر آزمـون از طریـق سـایت اینترنتـی شـرکت بـه نشـانی
 www.sanjeshserv.irمنتشر میگردد.
شهريهآزمونهايآزمايشيسنجشِدهم :



مبلغهرآزمونمرحلهاي


مبلغهرآزمونجامع

277.777

027.777

با توجه به جدول شهریه فوق و هزینههای ثبتنام مندرج در آن ،این امكان نیز فراهم گردیـده اسـت تـا دانـشآمـوزان عزیـز در صـورت تمایـل بتواننـد
آزمونهای سنجشِ دهم را به تعداد موردنیاز و دلخواه ،انتخاب و در هر یک از آزمونها ثبتنام نمایند؛ بهعنوانمثال ،دانشآموز مـیتوانـد متقایـی سـه
نوبت آزمون مرحلهای و یک نوبت آزمون جامع باشد.
البته با توجه به اینکه آزمون های آزمایشی سنجش ،مجموعه آزمون هایی است که هر یک مکمل دیگری است و شرکت در تمامی آنهاا،
دانشآموز را گامبهگام آمادهتر مینماید ،لذا توصیه میشود که دانشآموزان عزیز ،در کلیۀ آزمونهای مرحلهای و جامع ،باهطاور یکجاا
ثبتنام نمایند.
الزم به ذکر است که جدول تكمیلی مربوط به هزینههای ثبتنام ،برای دانش آموزانی که مایل به انتخاب آزمونهای آزمایشـی سـنجشِ دهـم بـهصـورت
تلفیقی هستند ،در سایت اینترنتی ثبتنام آزمونها  www.sanjeshserv.irدرج شده است.
شایان ذکر است که در هنگام ثبتنام و پس از انتخاب نوبتهای آزمون از سوی دانشآموز ،برنامه ثبتنام اینترنتی بهطور خودکار ،وجه قابل پرداخـت را
محاسبه و ارائه مینماید.
نحوهثبتنام :

پرداختاينترنتي :دانشآموزان عالقهمند به شرکت در آزمونهای آزمایشی سنجش در سراسر کشور میتوانند با استفاده از کارتهای بانكی عضو شبكه
شتاب و مراجعه به سایت شرکت تعاونی خدمات آموزشی کارکنان سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjeshserv.ir :نسبت بـه خریـد و
ثبتنام در این آزمونها اقدام و کد رهگیری دریافت نمایند.
الزمبهذکراستکهخريداينترنتيکارتاعتباريثبتنام،نشاندهندهثبتنامنهاييدانشآموزنبودهوالزماستکهمتقاضیان،بعادازخرياد
يگیاري06
کارتاعتباري(دريافتشمارهپروندهوشمارهرمز)،بهلینکثبتناممراجعهنمودهوثبتنامخودرانهاييوشمارهپروندهوکدپ 
رقميدريافتنمايند.

دانشآموزان گرامی پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبتنام ،در صورت داشتن هرگونه سؤال در خصوص شرایط و یوابط ثبتنام ،میتوانند با خط
ویژه ( 169-06944صدای داوطلب) تماس حاصل نمایند .ساعات تماس :صبح  0:91الی  96:91و عصر  99:91الی .94:11
ثبتنامگروهيازطريقمدارس :دبیرستانهایی که مایل هستند برای سهولت ثبتنام بهصورت گروهی از دانش آموزان خود ثبتنام به عملآورند بعـد
از مطالعه دقیق دستورالعمل ثبتنام دبیرستانها و مراکز آموزشی همكار ،میتوانند در صورت داشتن هرگونه سؤال ،در ساعات :صبح  0:91الـی  96:91و
عصر  99:91الی  94:11با شماره تلفنهای  00000899الی  00000899تماس حاصل نمایند.
نکاتمهم :
 -9ثبتنام کلیه نوبتها و مراحل آزمونها ،ازجمله آزمون جامع نیز ،در این مرحله انجام میشود.
 -6وجوهی که به اشتباه به حساب این شرکت واریز میگردد ،منحصراً پس از طی مراحل اداری مربوطـه قابـل اسـترداد اسـت؛ لـذا داوطلبـان در هنگـام
ثبتنام اینترنتی و انتخاب تعداد آزمونها دقت الزم را بهعمل آورند.
ثبتنامتلفني :


با توجه به ویعیت ایجاد شده به دلیل بحران ویروس کرونا ،امكانی فراهم گردیده تا ثبتنام بـرای کلیـه داوطلبـان سراسـر کشـور
(تهران و شهرستان) و همچنین مراکز آموزشی و دبیرستانهای متقایی آزمونهای آزمایشی سـنجش در صـورت تمایـل ،بصـورت
تلفنی با شماره 00969055 :نسبت به ثبتنام در این آزمونها اقدام نمایند.
اينترنتيآزمونهايآزمايشيسنجش 

راهنماينحوهثبتنام

مراحلثبتنام :

گاماول :پرداخت مبلغ ثبتنام و دریافت شماره پرونده و رمز عبور (پرداخت از طریق کارتهای بانكی عضو شبكه شتاب و بهصورت اینترنتی است).
گامدوم :تكمیل فرم ثبتنام (در سایت ارائهشده است :لینک ثبتنام آزمونهای آزمایشی سنجش /ثبتنام جدید).
گامسوم :دریافت کد پیگیری  94رقمی ثبتنام.
شرکتتعاونيخدماتآموزشي 
کارکنانسازمانسنجشآموزشکشور

