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« آزمونهای آزمایشی سنجشِ پیش ،چرا؟»

بیتردید ،یکی از ابزارهای مهم در یادگیری مطالب درسی و ارزیابی آنها ،شرکت در آزمونهای استاندارد است .حضور در چنین
آزمونهایی که دارای سؤاالت هدفدار و مناسب ،برنامة مطالعاتی منطبق با برنامة آموزشی دبیرستانها و مراکز آموزشی و نیز کارنامة
تحلیلی دقیق باشد ،برای دانشآموزان مقطع پیشدانشگاهی که عمالً داوطلب کنکور سراسری سال  1397هستند ،بسیار مفید و سودمند
است.
شرکت در این آزمونها سبب میشود که نقاط ضعف داوطلب آشکار شده و داوطلب میآموزد که در هر مبحث ،به بررسی سؤاالتی
که جواب نداده و یا مسائلی که درست حل نکرده ،بپردازد و دالیل آنها را جویا شود.
بیشتر داوطلبان ،مطالب کتابهای درسی را به صورت جزیرهای و جدا از هم مطالعه میکنند ،به گونهای که پس از مطالعة یک فصل از
کتاب و حل تمرینها و مسائل آن فصل ،به سراغ فصل بعدی میروند ،بدون آنکه بدانند به چه تواناییهایی در آن فصل رسیدهاند ،آیا همة
هدفهای آموزشی آن فصل را فرا گرفتهاند؟ که معموال چنین اتفاقی نمیافتد و بیشتر داوطلبان پس از برگزاری کنکور سراسری ،متوجه
میشوند که چه اشکاالتی داشتهاند که متاسفانه خیلی دیر است.
از دیگر مشکالتی که داوطلبان با آن دست و پنجه نرم میکنند و به صورت پیوسته از آن گالیه دارند ،این است که مطالعة آنها بدون
برنامه است و نمیدانند که چگونه از وقت خود به صورت بهینه استفاده کنند .برای نمونه ،بسیاری از دانشآموزان پایه یازدهم ،پس از
گذراندن ام تحانات نهایی و تا پیش از شروع سال تحصیلی جدید در مهرماه ،هیچ انگیزهای برای مطالعه ندارند ،در حالی که بیشتر مدارس
زبده وبرنامه محور ،این بازة زمانی را به عنوان یک فصل کاری پر اهمیت قلمداد کرده و برای آن برنامه ریزی خاصی دارند.

در این راستا و به منظور حل مشکل داوطلبان ،شرکت تعاونی خدمات آموزشی ،سیزده نوبت آزمون را تحت عنوان "آزمونهاي
آزمايشي سنجشِ پیش" طراحی کرده که این آزمونها در سه فاز کلی«تابستانه ،مرحلهای و جامع» برگزار میشوند .فاز اول،
آزمونهای تابستانه بوده که در سه نوبت برگزار خواهند شد .هدف اصلی آزمونهای تابستانه بررسی و مرور کلی مطالب براساس بودجه
بندی ارائه شده است .فاز دوم ،آزمونهای مرحلهاي بوده که در شش نوبت برگزار خواهند شد .هدف کلی این آزمونها ،بررسی و نگاه
دقیقتر به مطالب کتابهای درسی و ارزیابی پیشرفت تحصیل ی براساس بودجه بندی پیشنهاد شده است .هدف آزمون مرحلة چهارم که در
پایان امتحانات ترم اول ،در تاریخ  96/11/6برگزار خواهد شد ،جمع بندی مطالب ترم اول پیشدانشگاهی میباشد که پس از امتحانات
تشریحی ترم اول برگزار خواهد شد و هدف آن ،سنجش آمادگی دانشآموزان و داوطلبان براساس پرسشهای چهارگزینهای استاندارد
مرتبط با مطالب این ترم تحصیلی است .فاز سوم ،آزمونهای جامع بوده که در چهار نوبت برگزار خواهند شد .هدف آزمون جامع نوبت اول
که در تاریخ  97/1/31برگزار خواهد شد ،ارزیابی مطالب دروس پایة مطالعه شده در تعطیالت نوروز است .پس از آن ،سه نوبت آزمون
جامع برگزار خواهد شد که بودجه بندی آن ،کامالً منطبق با کنکور سراسری بوده و هدف آنها آشنایی کامل دانشآموزان و داوطلبان با
پرسشهای چهار گزینهای استاندارد و تلفیقی میباشد.
از دیگر مزیتهای «آزمونهاي آزمايشي سنجشِ پیش» ،میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 آشنایی با پرسشهای چهارگزینهای استاندارد در هر درس
 آگاهی دانشآموز از نقاط ضعف خود در هر درس در طول سال تحصیلی
 دریافت ارتباط موجود میان مطالب آموزشی در بخشهای مختلف کتاب درسی
 عمیقتر شدن نگاه داوطلب به مطالب کتاب درسی
 یافتن شیوة درست مطالعة کتابهای درسی
 ممارست و تمرین در مدیریت و استفادة درست از زمان آزمون
 کاهش تدریجی استرس و هیجانات احتمالی
 شبیهسازی فضای کنکور سراسری و آشنایی دانشآموز با این فضا
جزییات و بودجهبندی این آزمونها در سایت  www.sanjeshserv.irآمده است.
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بهنام خدا

دفترچه راهنماي شرکت در آزمونهاي آزمايشي " سنجشِ پیش

"

 -1مقدمه:

با حمد و سپاس به درگاه خداوند متعال و به دنبال استقبال گسترده داوطلبان از برگزاری آزمونهاي آزمايشـي سـنجشِ پـیش شنرکت
تعاونی خدمات آموزشی کارکنان سازمان سنجش آموزش کشور در سال تحصیلی  ،95-96بدینوسیله بنه اطنالع داننشآمنوزان عزینز دورة
پیشدانشگاهی میرساند که آزمونهاي آزمايشي سنجشِ پیش سال تحصیلی  1396-97توسط شرکت تعاونی خدمات آموزشنی کارکننان
سازمان سنجش آموزش کشور بهمنظور:
()1آشنائی داوطلبان با شیوه برگزاری کنکور سراسری دانشگاهها و مؤسسنات آمنوزش عنالی سنال  )2( ،1397ارزینابی معلومنات مکتسنبه
داوطلبان در زمینه دروس عمومی و اختصاصی در مقاطع زمانی مختلف )3( ،تعیین و تشخیص مینزان پیشنرفت تحصنیلی داوطلنب در زمیننه
دروس عمومی و اختصاصی )4( ،فراهم آوردن زمینههای الزم به منظور مقایسه نمرات مکتسنبه در زمیننه دروس عمنومی و اختصاصنی هنر
داوطلب با داوطلبان شهرستان و استان محل تحصیل و هم چنین داوطلبان سراسر کشور )5( ،آشنائی و آماده سازی داوطلب برای حضنور در
جلسات آزمون و کاهش اضطراب داوطلب در هنگام حضور در جلسة برگنزاری آزمنون سراسنری سنال  1397و ( )6کمنک بنه واحندهای
آموزشی با توجه به نتیجه آزمون ،برگزار میگردد.
 برخي از ويژگيهاي منحصر به فرد آزمونهاي آزمايشي سنجشِ پیش به شرح ذيل ميباشد:

برگزاری سه ( )3نوبت آزمون تابستانه ،شش ( )6نوبت آزمون مرحلهای و چهنار ( )4نوبنت آزمنون آزمایشنی جنامع ،قبنل از برگنزاری

آزمون سراسری سال  1397که هر آزمون مکمل آزمون بعدی بوده و سنبب منیگنردد داوطلبنان پنس از شنرکت در کلینة آزمـون هـاي

آزمايشي سنجشِ پیش با کسب حداکثر آمادگی الزم ،از استعداد و توان خود در آزمون سراسری سال  1397استفاده نمایند.
برخورداری از باالترین جامعة آماری آزمونهای آزمایشی در هر یک از گروههای آزمایشی در سطح کشور.
حضور بهترین و قویترین داوطلبان شرکت کننده آزمون سراسری ،در آزمونهاي آزمايشي سنجشِ پیش.

ارائه سؤاالت امتحانی استاندارد ،همتراز و همسنگ با آزمون سراسری  1397به لحاظ کیفیت و سطح دشواری سؤاالت.

امکان مقایسة کاربردی برای هر یک از داوطلبان شرکت کننده در آزمونهاي آزمايشي سنجشِ پیش به منظور مقایسه وضعیت علمنی و
تحصیلی خود نسبت به تعداد کثیری از جدیترین داوطلبان و رقبای واقعی در آزمون سراسری.

ارائه کارنامه اینترنتی نتایج با اطالعات جامع و مفید در هر آزمون بنه منظنور اطنالع کامنل داوطلبنان شنرکت کنننده در آزمـونهـاي

آزمايشي سنجشِ پیش از وضعیت علمی خود نسبت به سایر داوطلبان در شهر ،استان و کشور.

ارائه پاسخ تشریحی سؤاالت آزمونهاي آزمايشي سنجشِ پیش به داوطلبان در پایان جلسه آزمون.

تقسیمبندی دقیق و مؤثر مننابع درسنی بنرای شنش ( )6نوبنت آزمنونهنای آزمایشنی مرحلنهای و ایجناد امکنان اطنالع مسنتمر داوطلنب
از پیشرفت تحصیلی خود در هر ماه.

کليه مراحل مختلف آزمونهاي آزمايشي سنجشِ پیش شامل ثبتنام ،توزيع کارت ورود به جلسهه ،اراههه کارنامههههای اویيهه و نیهايی بهه
صورت اينترنتی و از طريق سايت شرکت تعاونی خدمات آموزشی به نشانی  www.sanjeshserv.irانجام میپذيرد.
نحوه برگزاري آزمونهاي آزمايشي سنجشِ پیش:

شرکت تعاونی خدمات آموزشی کارکنان سازمان سنجش آموزش کشور با بررسیهای کارشناسی ،مجموعة آزمونهنای آزمایشنی را مجموعناً
در سیزده نوبت برای سال تحصیلی  96-97طراحی نموده است .سه نوبت از آزمونهای آزمایشی بصورت تابستانه ،شش نوبنت از آزمنونهنای
آزمایشی بصورت مرحلهاي و چهار نوبت آزمون جامع برگزار خواهد شد تا داوطلبان شرکت کننده در آزمونهاي آزمايشي سنجشِ پیش ،با
ارزیابی کامالً علمی و استاندارد ،از وضعیت علمی و تحصیلی خود شناخت پیدا کنرده و در هنر مرحلنه از آزمنونهنا نسنبت بنه رفنع مشنکالت
تحصیلی خود اقدام نمایند.
آزمونهاي تابستانه :آزمونهای تابستانه در سه نوبت و در ماههای تیر ،مرداد و شهریور  96با هندف ارزینابی مطالعنات تابسنتانی داوطلبنان
برگزار خواهد شد.
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آزمونهاي مرحلهاي :در شش نوبت آزمونهای آزمایشی مرحلهای ،منابع درسی جهت مطالعه داوطلبان بنه شنش قسنمت تقسنیم شنده
است که در هر مرحله از آزمونهای مرحلهای ،سؤاالت از منابع تقسیمبندی شده همان مرحلنه طنرم منیگنردد .الزم بنه توضنیح اسنت کنه
سؤاالت آزمون هر مرحله ،با تأکید بر منابع درسی اعالم شده برای همان مرحله (طبق تقسیمبندی) ،به عالوة سؤاالت منابع درسی مرحله قبل
طراحی میگردد (برای مثال در مرحله سوم آزمون قسمتهای مربوط به آزمونهای مراحل اول و دوم هم منظور شنده ،بنا اینن تأکیند کنه
بیشتر سؤاالت از بودجه بندی مرحله سوم خواهد بود).
جدول تقسیمبندی منابع درسی برای هر یک از آزمنونهنای مرحلنهای از سنایت اینترنتنی شنرکت بنه نشنانی www.sanjeshserv.irقابنل
دریافت میباشد که داوطلبان میبایست مطالعات خود را براساس تقسیمبندی منابع درسی یاد شده انجام دهند .الزم بنهذکنر اسنت اینن تقسنیمبنندی
کامالً منطبق بر پیشرفت درسی دانشآموزان در طول سال تحصیلی میباشد و در این امر از مدرسین ودبیران مجرب نظر خواهی شده است.
آزمونهاي جامع :تا قبل از برگزاری آزمون سراسری سال  ،1397چهار نوبت آزمون آزمایشنی جنامع بنا خصوصنیات و وی گنیهنای
منحصر به فرد و مکمل یکدیگر برگزار میشود.
شرکت در آزمونهای آزمایشی جامع که بزرگترین آزمونهای آزمایشی در سطح کشور به شمار میرود به داوطلبان آزمنون سراسنری
سال  1397این امکان و فرصت را میدهد تا ضمن شرکت در آزمونی معتبر و پایا ،خود را در معرض رقابت با تعداد کثیری از جندیتنرین
داوطلبان آزمون سراسری سال  1397در گروه آزمایشی مربوطه قرارداده و از این طریق قادر به ارزیابی از موقعیت علمی و تحصیلی خنود
و همچنننین مقایسننه بننا رقبننای جنندی خننود در آزمننون سراسننری  1397گردننند .بننه داوطلبننانی کننه هننم اکنننون سننال چهننارم متوسننطه
(پیش دانشگاهی) را آغاز مینمایند و بطور هدفمند و جدی در آزمون سراسری سال  1397شرکت خواهنند نمنود توصنیه منیشنود اوالً بنا
شرکت در آزمونهای تابستانه (  3نوبت) و آزمونهای مرحلهای ( 6نوبت) ضمن کسنب آمنادگیهنای الزم ،امکنان ارزینابی از عملکنرد و
پیشرفت تحصیلی ماهیانة خود را فراهم نموده و با استفاده از کارنامه نتایج آزمونهای مرحلهای ،به رفع نقاط ضعف علمنی خنود بپردازنند،
ثانیاً با شرکت در چهار نوبت آزمون های آزمایشی جامع و حضور در جلسات مشابه آزمون سراسری و پاسخگویی بنه سنؤاالت اسنتاندارد و
همتراز با آزمون سراسری سال ،1397آمادگی خود را روز به روز افزایش داده و موقعیت علمی و تحصیلی خود را در چهار نوبت تا قبل از
برگزاری آزمون سراسری سال  ،1397به طور جدی محک بزنند.
بنابراین توصیه میشود از هم اکنون برای حضور در کلیه آزمونهاي آزمايشي سنجشِ پیش ( 13نوبت) به طور کامل ثبتننام نماینند.
پس از برگزاری هریک از آزمونهای تابستانه ،مرحلهای و همچنین آزمونهای جامع ،کارنامهای با اطالعات بسیار مفید و ارزنده شامل نمره
خام دروس ،میانگین نمرات خام نفرات برتنر ،رتبنه در هنر درس و رتبنه کنل در مقایسنه بنا داوطلبنان شنهر ،اسنتان و کشنور و نمنره کنل
عمننومی و اختصاصننی در زیرگننروههننای آزمایشننی و ....دراختیننار داوطلبننان قننرار مننیگیننرد تننا داوطلبننان براسنناس اطالعننات مننندر در
این کارنامه ها از میزان آمادگی خود در هر مرحله از آزمون آگاهی یافته و نسبت به رفنع نقناط ضنعف خنود تنا برگنزاری آزمنون مرحلنه
بعد اقدام نمایند.
کارنامه نتایج هر نوبت از آزمونهاي آزمايشي سنجشِ پیش در بعدازظهر روز برگزاری هرآزمون از طریق سایت اینترنتی شرکت بنه
نشانی www.sanjeshserv.irمنتشر میگردد .ضمناً به اطالع داوطلبان میرساند کنه محاسنبه نمنره کنل آزمنونهنای آزمایشنی براسناس
آخرین مصوبات و ضوابط سازمان سنجش آموزش کشور در ارتباط با آزمون سراسری سال  1397عمل خواهد شد .همچننین نمنره آزمنون
دروس عمومی و اختصاصی همانند آزمون سراسری و براساس نمره آزمون عمومی (با توجه به ضرایب) به عنالوه سنه برابنر نمنره آزمنون
اختصاصی (با توجه به ضرایب) تقسیم بر مجموع کل ضرایب محاسبه میشود.
-3گروههاي آزمايشي:

هر داوطلب میتواند صرف نظر از نوع رشته تحصیلی یا نوع دیپلمی که در نظام جدید ینا قندیم آمنوزش متوسنطه ،گرفتنه ینا خواهند
گرفت و صرفاً براساس تمایل خود منحصراً در یکی از گروههای آزمایشنی علوم رياضي و فني ،علوم تجربي ،علوم انساني ،هنر و ینا
زبان خارجي (انگلیسی) ثبتنام و در آزمون مربوط شرکت نماید.
 -4امتحانات:

سؤاالت آزمونهاي آزمايشي سنجشِ پیش با هدف آماده نمودن گام به گام داوطلبان برای شرکت در آزمون سراسری سال  1397و بنا
رعایت استانداردهای مورد عمل در آزمون سراسری تهیه و طراحی میشود تا داوطلبان با کیفیت و سطح دشواری سؤاالت آزمون سراسنری
آشنا گردند.
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 -5زمان برگزاري آزمونهاي آزمايشي سنجشِ پیش و مهلت ثبتنام براي اين آزمونها:

آزمونهای آزمایشی سنجشِ پیش ،در تاریخهای مشروحه زیر برگزار میشود:
آزمون

مهلت ثبتنام

تاريخ برگزاري

اول تابستانه
دوم تابستانه
سوم تابستانه

روز جمعه مورخ 96/4/30
روز جمعه مورخ 96/5/20
روز جمعه مورخ 96/6/10

روز سهشنبه مورخ 96/4/13
روز سهشنبه مورخ 96/5/3
روز سهشنبه مورخ 96/5/24

آزمون

تاريخ برگزاري

مهلت ثبتنام

مرحله اول
مرحله دوم
مرحله سوم
مرحله چهارم
مرحله پنجم
مرحله ششم

روز جمعه مورخ 96/8/12
روز جمعه مورخ 96/9/3
روز جمعه مورخ 96/9/24
روز جمعه مورخ 96/11/6
روز جمعه مورخ 96/11/27
روز جمعه مورخ 96/12/18

آزمون

تاريخ برگزاري

نوبت اول جامع
نوبت دوم جامع
نوبت سوم جامع
نوبت چهارم جامع

روز جمعه مورخ 97/4/1

روز چهارشنبه مورخ 96/7/25
روز سهشنبه مورخ 96/8/16
روز سهشنبه مورخ 96/9/7
روز سهشنبه مورخ 96/10/19
روز سهشنبه مورخ 96/11/10
روز سهشنبه مورخ 96/12/1
مهلت ثبتنام

روز جمعه مورخ 97/1/31
روز جمعه مورخ 97/2/21
روز جمعه مورخ 97/3/11

روز سهشنبه مورخ 96/12/22
روز سهشنبه مورخ 97/2/4
روز سهشنبه مورخ 97/2/25
روز چهارشنبه مورخ 97/3/15

* توصیه میشود داوطلبان برای استفاده بهتر از تخفیف پلکانی آزمونها به نحوی که در جدول شهریهها در صفحه  7مشخص گردیده به صنورت یکجنا
(سیزده نوبت) ثبتنام نمایند تا شامل حداکثر تخفیف شهریه ثبتنامی گردیده و هم نتیجهگیری بهتری از این آزمونها داشته باشند.
زمان شروع آزمونهاي آزمايشي سنجشِ پیش :آزمونهای تابستانه ومرحلهای رأس ساعت  8:30صبح و ساعت شنروع آزمنونهنای جنامع
(همانند آزمون سراسری) رأس ساعت  8:00صبح درتاریخهای یاد شده برگزار میگردد.
کارت ورود به جلسه هر آزمون از روز سهشنبه قبل از تاريخ برگزاري هر مرحله از آزمون در سايت اينترنتي شـرکت تاـاوني خـدمات
آموزشي به آدرس  www.sanjeshserv.irقابل مشاهده و پرينت ميباشد.

شهريه آزمونهاي آزمايشي سنجشِ پیش:
هر آزمون تابستانه يا مرحلهاي

هر آزمون جامع

 230/000ریال

 320/000ریال
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 -6جدول شهريه آزمونهاي آزمايشي سنجشِ پیش:
مبالغ (ريال)

مراحل
آزمون مرحلهاي

 1مرحله آزمون

230،000

 2مرحله آزمون

450،000

 3مرحله آزمون

660،000

 4مرحله آزمون

860,000

 5مرحله آزمون

1،050،000

 6مرحله آزمون

1،230،000

 7مرحله آزمون

1،400،000

 8مرحله آزمون

1،560،000

 9مرحله آزمون

1،710،000

آزمون جامع

 1نوبت آزمون جامع

320،000

 2نوبت آزمون جامع

630،000

 3نوبت آزمون جامع

930،000

 4نوبت آزمون جامع

1،220،000

با توجه به جدول شهریه فوق و هزینههای ثبتنام مندر در آن ،این امکان نیز فراهم گردیده تا داوطلبان عزیز در صورت تمایل بتوانند
آزمونهای مرحله ای و جامع را به تعداد مورد نیاز و دلخواه ،انتخاب و ثبتنام نمایند .بهعننوان مثنال داوطلنب منیتوانند متقاضنی  3نوبنت
آزمون مرحلهای و  3نوبت آزمون جامع باشد.
* البته باتوجه به اینکه آزمونهای آزمایشی سنجش ،مجموعه آزمونهایی است که هر یک مکمل دیگری است و شنرکت در تمنامی آنهنا،
داوطلب را گام به گام آماده تر مینماید لذا توصیه میشود داوطلبان عزیز در کلیة آزمونهای مرحلهای و جامع ( 11نوبت آزمنون) بطنور
یکجا ثبتنام نمایند.
شایان ذکر است داوطلبان برای استفاده بیشتر از تخفیف پلکانی بهتر است از تعداد مراحل و نوبنتهنای بیشنتری از آزمنونهنا را خرینداری
نمایند تا ضمن برخورداری از تعداد آزمونهای آزمایشی سنجشِ پیش از تخفیف باالتری نیز بهرهمند شوند .بدیهی است مطلوبترین حالنت
ثبتنام برای داوطلبان از نظر هزینه پرداختی ،ثبتنام یکجا در  13نوبت آزمنون ( 3تابسنتانه  6مرحلنه  4جنامع) منیباشند کنه در اینن
صورت با احتساب تخفیف وی ه 780/000ریالی ،متوسط شهریه هر آزمون حدوداً  198/000ریال و مجموعاً  2/570/000ریال است.
ضمناً به اطالع داوطلبان میرساند که در هنگام ثبتنام و پس از انتخاب نوبتهای آزمون توسط داوطلب ،برنامه ثبنتننام اینترنتنی بنهطنور
خودکار ،وجه را با احتساب تخفیف محاسبه مینماید.
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جدول شهريه آزمونهاي آزمايشي سنجشِ پیش به صورت تلفیقي به شرح زير است:
آزمون مرحلهاي  +جامع

مبالغ به ريال

 1نوبت آزمون مرحلهاي 1 +نوبت آزمون جامع

540/000

 1نوبت آزمون مرحلهاي 2 +نوبت آزمون جامع

840/000

 1نوبت آزمون مرحلهاي 3 +نوبت آزمون جامع

1/130/000

 1نوبت آزمون مرحلهاي 4+نوبت آزمون جامع

1/410/000

 2نوبت آزمون مرحلهاي 1+نوبت آزمون جامع

750/000

 2نوبت آزمون مرحلهاي 2+نوبت آزمون جامع

1/040/000

 2نوبت آزمون مرحلهاي 3+نوبت آزمون جامع

1/320/000

 2نوبت آزمون مرحلهاي 4+نوبت آزمون جامع

1/590/000

 3نوبت آزمون مرحلهاي 1+نوبت آزمون جامع

950/000

 3نوبت آزمون مرحلهاي 2+نوبت آزمون جامع

1/230/000

 3نوبت آزمون مرحلهاي 3+نوبت آزمون جامع

1/500/000

 3نوبت آزمون مرحلهاي 4+نوبت آزمون جامع

1/760/000

 4نوبت آزمون مرحلهاي 1+نوبت آزمون جامع

1/140/000

 4نوبت آزمون مرحلهاي 2+نوبت آزمون جامع

1/410/000

 4نوبت آزمون مرحلهاي 3+نوبت آزمون جامع

1/670/000

 4نوبت آزمون مرحلهاي 4+نوبت آزمون جامع

1/920/000

 5نوبت آزمون مرحلهاي 1+نوبت آزمون جامع

1/320/000

 5نوبت آزمون مرحلهاي 2+نوبت آزمون جامع

1/580/000

 5نوبت آزمون مرحلهاي 3+نوبت آزمون جامع

1/830/000

 5نوبت آزمون مرحلهاي 4+نوبت آزمون جامع

2/070/000

 6نوبت آزمون مرحلهاي 1+نوبت آزمون جامع

1/490/000

 6نوبت آزمون مرحلهاي 2+نوبت آزمون جامع

1/740/000

 6نوبت آزمون مرحلهاي 3+نوبت آزمون جامع

1/980/000

 6نوبت آزمون مرحلهاي 4+نوبت آزمون جامع

2/210/000

 7نوبت آزمون مرحلهاي 1+نوبت آزمون جامع

1/650/000

 7نوبت آزمون مرحلهاي 2+نوبت آزمون جامع

1/890/000

 7نوبت آزمون مرحلهاي 3+نوبت آزمون جامع

2/120/000

 7نوبت آزمون مرحلهاي 4+نوبت آزمون جامع

2/340/000

 8نوبت آزمون مرحلهاي 1+نوبت آزمون جامع

1/800/000

 8نوبت آزمون مرحلهاي 2+نوبت آزمون جامع

2/030/000

 8نوبت آزمون مرحلهاي 3+نوبت آزمون جامع

2/250/000

 8نوبت آزمون مرحلهاي 4+نوبت آزمون جامع

2/460/000

 9نوبت آزمون مرحلهاي 1+نوبت آزمون جامع

1/940/000

 9نوبت آزمون مرحلهاي 2+نوبت آزمون جامع

2/160/000

 9نوبت آزمون مرحلهاي 3+نوبت آزمون جامع

2/370/000

 9نوبت آزمون مرحلهاي 4+نوبت آزمون جامع

2/570/000

 -7نحوه ثبتنام:

داوطلبان عالقمند به شرکت در آزمونهاي آزمايشي سنجشِ پیش میتوانند از روز شنبه مورخ  96/3/27با مراجعه به سنایت شنرکت بنه
نشانی  www.sanjeshserv.irپس از مطالعه دفترچه راهنمای شرکت در آزمونهاي آزمايشي سنجشِ پیش ،آشنایی با کلینه شنرایط و
ضوابط آزمون و تکمیل پیشنویس تقاضانامه ثبتنامی (صفحه  12همین دفترچه راهنما) نسبت به تهیه کارت اعتباری ثبتنام در آزمونهاي

آزمايشي سنجشِ پیش از اقدام نمایند.
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تذکر مهم :بعد از تهیه کارت اعتباری از طریق سایت داوطلبان میبایست از طریق لینک ثبتنام آزمونهاي آزمايشي سنجش نسنبت بنه
تکمیل ثبتنام اقدام نموده و کدرهگیری  16رقمی دریافت نمایند.

نکات مهم:
 -1ثبتنام برای آزمونهای جامع نیز در این مرحله انجام میشود و این ثبتنام منحصر به آزمونهای مرحلهای نیست.بدین منظور داوطلبنان
میتوانند تمامی آزمونها ( 13نوبت تابستانه ،مرحلهای و جامع) را به صورت یکجا در سایت ثبت نام نمایند.
 -2به منظور برگزاری هماهنگتر و مطلوبتر آزمونها به داوطلبان تأکید میشود کنه در مهلنت تعینین شنده بنرای ثبنتننام در  13نوبنت
آزمون (سه نوبت آزمون تابستانه ،شش مرحله آزمونهای مرحلهای و چهار نوبت آزمونهای جامع) اقدام نمایند.
 -3تمامی آزمونهاي آزمايشي سنجشِ پیش بصورت حضوری و بطور همزمان در سطح کشور برگزار میگردد.
 -8نکات مهم براي اطالع داوطلبان شرکت کننده درآزمونهاي آزمايشي سنجشِ پیش:

در جلسه امتحان بنه هنر داوطلنب ینک پاسنخنامه داده منیشنود ،در مسنتطیل بناالی پاسنخنامه شنماره داوطلبنی ،ننام خنانوادگی – ننام
و گروه آزمایشی در شده است.
 -1در مستطیل باالی پاسخنامه مطلقاً نباید چیزی نوشت و یا عالمتی گذاشت .به غیر از محلهای مشخص شده در روی پاسخنامه از نوشنتن و
یا عالمتگذاری در سایر محلها خودداری شود .در غیر این صورت همانند آزمون سراسری ،پاسخنامه وی تصحیح نخواهد شد.
 -2داوطلننب بننه محننف دریافننت پاسننخنامه باینند شننماره آن را بننا شننماره صننندلی و شننماره کننارت ورودی خننود مقایسننه کننند تننا مطمن ن
شننود بننین آنهننا اختالفننی نیسننت و در صننورت مشنناهده تفنناوت ،بننیدرنننگ موضننوع را بننه نزدیکتننرین مراقننب سرجلسننه اطننالع دهنند و
موضوع را دنبال کند تا اختالف برطرف شود.
 -9نحوه پاسخ دادن به سؤاالت امتحاني:

 -1داوطلب باید محل مخصوص جوابی را که در پاسخنامه برای هر سؤال در نظر میگیرد فقنط بنه وسنیله منداد مشنکی ننرم پررننگ (ننه
خودکار ،نه مداد کپی و  )...بطور یکنواخت پرکند .برای آگاهی از طرز پر کردن محل مخصوص هر جواب به نمونه پاسخنامه مندر
در پایین صفحه که در آن به سؤالهای شماره  3 ،2 ،1و  4به ترتیب پاسخهای فرضی  3 ،1 ،4و  2داده شده است توجه شود.
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 -2چون پاسخنامه به وسیله ماشین عالمنتخنوان تصنحیح منی شنود از کثینف کنردن و تنا کنردن و ینا گذاشنتن هرگوننه عالمنت و اثنری
برروی آن جداً خودداری شود.
 -3جواب ها بایند فقنط در پاسنخنامه بنا پرکنردن محنل مخصنوص آن هنا و بنه وسنیله منداد مشنکی ننرم پررننگ مشنخص شنود .پرکنردن
ال بنه جنای پنر کنردن محنل مخصنوص
محل پاسخها باید پررنگ و یکنواخنت باشند .پاسنخ هنایی کنه بنه هنر نحنو دیگنر در پاسنخنامه (منث ً
عالمنت ضنربدر( ) گذاشننته و ینا بطننور یکنواخنت پررنننگ نشنود) یننا در دفترچنه آزمننون عالمتگنذاری یننا نوشنته شننود قابنل تصننحیح و
نمره گذاری با ماشین نیست و به همین علت به هیچ وجه به حساب نمیآید.
 -4در سؤاالت چهارگزینهای بنرای هنر پاسنخ صنحیح  3نمنره مثبنت و بنرای هنر پاسنخ غلنط ،بنه منظنور خنثنی کنردن پاسنخهنای حدسنی
و یا تصادفی  1نمره منفی منظور خواهد شد .به سؤال هنای بندون جنواب نمنره منفنی و ینا مثبنت تعلنق نمنیگینرد و اگنر بنه سنؤالی بنیش
از یک پاسخ داده شود همه پاسخها ،غلط محسوب خواهد شد و به آن سؤال نمره منفی تعلق خواهد گرفت.
 -10دفترچه آزمون عمومي و اختصاصي ،ضرايب دروس ،تاداد سؤاالت و مدت پاسخگويي به آنها:

 -1دفترچه آزمون عمومي:
به کلیه داوطلبان شرکت کننده در آزمونهای آزمایشی تابستانه ،مرحلهای و جامع در گنروههنای آزمایشنی علنوم ریاضنی و فننی ،علنوم
تجربی ،علوم انسانی ،هنر و زبان خارجی (انگلیسی) یک دفترچه عمومی(دفترچه شماره  )1داده خواهد شد.

جدول شماره  -2مواد امتحاني و ضرايب دروس عمومي در کلیه گروه هاي آزمايشي:

آزمون

ضريب

آزمون

ضريب

زبان و ادبیات فارسی

4

فرهنگ و معارف اسالمی

3

زبان عربی

2

زبان انگلیسی

2

 -2دفترچه آزمون اختصاصي:

به داوطلبان شرکت کننده در آزمونهاي آزمايشي سنجشِ پیش در گروههای آزمایشی علوم ریاضی و فنی ،علوم تجربی ،علوم انسانی،
هنر و زبان خارجی (انگلیسی) یک دفترچه آزمون اختصاصی (دفترچه شماره  ) 2داده خواهدشد .داوطلبان باید با توجه به مدت تعیین شنده
به سؤاالت آزمون اختصاصی گروه آزمایشی خود پاسخ دهند.
عنننناوین دروس اختصاصنننی ،هماننننند دروس اختصاصنننی آزمنننون سراسنننری خواهننند بنننود و تعنننداد سنننؤاالت هنننر درس و مننندت
پاسخگویی در روی جلد دفترچه سؤاالت چاپ میشود.
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جدول شماره  -3مواد امتحاني و ضرايب دروس اختصاصي در هر يک از گروه هاي آزمايشي مختلف:
عنوان گروه آزمايشي

علوم ریاضی وفنی

علوم تجربی

علوم انسانی

هنر

زبان خارجی(انگلیسی)


مواد امتحاني

ضرايب دروس به تفکیک زير گروه هاي آزمايشي
زيرگروه 1

زيرگروه2

زيرگروه3

زيرگروه 4

زيرگروه 5

ریاضیات

4

4

3

-

-

فیزیک

3

3

2

-

-

شیمی

2

3

3

-

-

زمین شناسی

0

1

4

1

1

ریاضیات

2

3

3

4

3

زیست شناسی

4

4

2

2

2

فیزیک

2

2

2

3

2

شیمی

3

4

2

2

2

ریاضیات

2

4

4

3

3

اقتصاد

1

2

3

2

2

زبان وادبیات فارسی

4

2

2

2

2

زبان عربی

4

1

1

1

1

تاریخ و جغرافیا

1

1

1

3

1

علوم اجتماعی

1

3

2

2

3

فلسفه و منطق

3

1

1

2

2

روانشناسی

1

2

1

3

3

درک عمومی هنر

4

3

3

3

3

درک عمومی ریاضی – فیزیک

1

3

1

1

1

ترسیم فنی

1

2

2

1

1

خالقیت تصویری و تجسمی

4

4

2

2

1

خالقیت نمایشی

1

1

1

4

1

خالقیت موسیقی

1

1

1

1

4

خواص مواد

1

1

1

1

1

زبان تخصصی انگلیسی

4

-

-

-

-

نکته مهم :در آزمونهای آزمایشی جامع تعداد سؤاالت ،مدت پاسخگویی و سایر شرایط ،دقیقاً همانند آزمون سراسری خواهد بود.

 -11تاريخ توزيع کارت و کارنامه اينترنتي ،تاريخ و محل برگزاري آزمونهاي آزمايشي سنجشِ پیش:

 -1توزيع کارت اينترنتي :کارت ورود به جلسه آزمونهاي آزمايشي سنجشِ پیش برای کلیه داوطلبان سراسر کشور از روز سهشنبه قبل از
هر آزمون منحصراً از طریق سایت اینترنتی شرکت تعاونی خدمات آموزشی به نشانی  www.sanjeshserv.irتوزیع میگردد و داوطلبان
می بایست با مراجعه به سایت اینترنتی فوق الذکر نسبت به پرینت کارت ورود به جلسه خود اقدام نمایند.
 -2روزهاي برگزاري:آزمونهاي آزمايشي سنجشِ پیش به طور همزمان برای کلیه داوطلبان گروههنای آزمایشنی مختلنف در تناریخهنای
ذکر شده در بند ( )5در سراسر کشور برگزار خواهد شد.
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 -3ساعت شروع آزمونها :درکلیه آزمونهاي آزمايشي سنجشِ پـیش ،شنروع برگنزاری آزمنون عمنومی و اختصاصنی کلینه داوطلبنان
گروههای آزمایشی علوم ریاضی و فنی ،علوم تجربی ،علوم انسانی ،هنر و زبان خارجی (انگلیسی) ،در آزمونهنای تابسنتانه مرحلنهای ،رأس
ساعت  8:30صبح و ساعت شروع برگزاری آزمونهای جامع ( همانند آزمون سراسری) رأس سناعت  8:00صنبح منیباشند .درهنای ورودی
حوزه امتحانی ،همزمان با شروع برگزاری آزمون بسته خواهد شد .لذا کلیه داوطلبان گرامی باید بموقع و قبل از بسته شدن درهای ورودی در
محل حوزه امتحانی ذیربط حاضر باشند.
 -4محل برگزاري آزمونها :هر یک از داوطلبان گروههای آزمایشی مختلف باید با توجه به شنماره داوطلبنی منندر در کنارت ورودی و
براساس آدرس حوزههای امتحانی که در روی کارت ورود به جلسه در شده است قبل از آزمون ،نسبت بنه شناسنایی حنوزه امتحنانی خنود
اقدام نمایند.
 -5توزيع کارنامه :کارنامنه اینترنتنی نتنایج داوطلبنان بعندازظهر روز برگنزاری هنر آزمنون از طرینق سنایت اینترنتنی شنرکت بنه نشنانی
 www.sanjeshserv.irمنتشر میگردد.
 -6اطالعرساني از طريق پیام کوتاه ( :)SMSاطالعرسانی در خصوص زمان توزینع کنارت و نتنایج آزمنونهنا و  ...بنه داوطلبنان از طرینق
سرویس پیام کوتاه ( )SMSبه شماره تلفن همراه معرفی شده در تقاضانامه ثبتنام انجام میگیرد ،بنابراین توصیه منیشنود داوطلبنان حتمناً
شماره تلفن همراه خود را در فرم ثبتنام اینترنتی در نمایند.
توصیه هاي مهم

 -1برای تکمیل تقاضانامه ثبنتننام اینترنتنی ،توصنیه منی شنود نخسنت کلینه مطالعنات الزم انجنام گینرد و پنیشننویس دقینق تهینه شنود
(فرم پیش نویس تقاضانامه در صفحه  12این دفترچه در شده است) ،و اطالعات تکمیل شده مندر در فرم پیشنویس ثبنتننام را عینناً بنر
روی برنامه نرم افزارثبتنام آزمونهای آزمایشی وارد نمایند.
 -2با توجه به اینکه برخی داوطلبان در هنگام ثبتنام اینترنتی ،اطالعاتی را وارد می نمایند کنه بعند ًا بنه اینن اطالعنات نیناز پیندا منیکننند
(از جمله اینکه در کدام یک از مراحل آزمونها ثبتنام کردهاند) لذا به داوطلبان توصنیه منیشنود بعند از پاینان ثبنتننام اینترنتنی پریننت
تقاضانامه اینترنتی خود را دریافت نمایند و به همراه کارت اعتباری و کد رهگیری تا پاینان مراحنل مختلنف آزمنونهنای آزمایشنی سننجش
نزد خود نگهداری نمایند.
 تذکرات خیلی مهم:
 -1داوطلبان در روز برگزاری آزمون ،عالوه بر پرینت کارت ورود به جلسه ،ملزومات مورد نیاز از قبیل چند مداد سیاه نرم پررنگ ،منداد
پاک کن ،مداد تراش و آب معدنی به همراه داشته باشند.
 -2داوطلبان گرامی از بردن وسایل اضافی بجز وسایل مندر در بند( )1مانند کیف دستی ،ساک دسنتی ،کتناب ،جنزوه ،ماشنین حسناب،
تلفن همراه و ....به جلسه امتحان اکیداً خودداری نمایند.
داوطلبننان بننرای کسننب اطالعننات بیشننتر مننیتوانننند بننه سننایت اینترنتننی بننه نشننانی www.sanjeshserv.ir :مراجعننه و یننا بننا
خط وی ه ( 021 -42966صداي داوطلب) و یا تلفن گويا  88320233شرکت تعاونی خدمات آموزشی کارکنان سازمان سنجش آموزش
کشور تماس حاصل نمایند.
شماره پیامک ( : 300074100 )SMSداوطلبان میتوانند نظرات و پیشنهادات خود را در هنر ینک از منوارد مربنوط بنه آزمنون اعنم از
برگزاری ،سؤاالت ،اعالم نتایج و  ...از این طریق اعالم نمایند تا در اسرع وقت اقدام الزم بعمل آید.
آرزوي قلبي ما موفقيت شما در آزمون سراسري ورود به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي در سال 1397ميباشد.
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پیشنويس تقاضانامه ثبتنام آزمونهاي آزمايشي سنجشِ پیش
 -1نام خانوادگی:
 -2نام:
 -3نام پدر:
مرد

 -4جنسیت :زن
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 -5سال تولد:
 -6شماره شناسنامه:
 -7کدملی:

 -8داوطلبان اقلیتهای مذهبی ،دین خود را مشخص نمایند :کلیمی

زرتشتی

مسیحی

 -9چپ دست هستم (مخصوص داوطلبان متقاضی صندلی چپ دست در جلسه آزمون):
علوم تجربی

 -10گروه آزمایشی :علوم ریاضی و فنی

هنر

علوم انسانی

 -11شهرستان محل اخذ مدرک سال چهارم متوسطه (پیش دانشگاهی)

زبان خارجی (انگلیسی)
این اطالعات برای تعیین

 -12شهرستان محل اخذ مدرک سال سوم متوسطه (سال ماقبل از سال چهارم متوسطه)
 -13شهرستان محل اخذ مدرک سال دوم متوسطه (دو سال ماقبل از سال چهارم متوسطه)

سهمیه مناطق میباشد.

 -14معدل کتبی دیپلم متوسطه:
 -15متقاضی شرکت در آزمونهای:
اول تابستانه مورخ 96/4/30

مرحلهاي
اول مرحلهای مورخ 96/8/12

جامع
نوبت اول جامع مورخ 97/1/31

تابستانه
دوم تابستانه مورخ 96/5/20

دوم مرحلهای مورخ 96/9/3

نوبت دوم جامع مورخ 97/2/21

سوم تابستانه مورخ 96/6/10

سوم مرحلهای مورخ 96/9/24

نوبت سوم جامع مورخ 97/3/11

چهارم مرحلهای مورخ 96/11/6

نوبت چهارم جامع مورخ 97/4/1

پنجم مرحلهای مورخ 96/11/27
ششم مرحلهای مورخ 96/12/18
 -16شهرستان محل اقامت (برای تعیین حوزه امتحانی):
(دقت شود :چنانچه در شهر انتخابی شما تعداد داوطلبان به حد نصاب الزم نرسد ،آزمون در شهرستان همجوار برگزار خواهد شد).

 -17منطقه سکونت (براساس تقسیم بندی مناطق آموزش و پرورش برای دانش آموزان متقاضی شهر تهران):
 -18تلفن ثابت:
 -19تلفن همراه (جهت ارسال پیام ضروری):
 -20آدرس پست الکترونیکی :E-mail

@

 -21نشانی:
کدپستی:
 -22عالقمند به خرید کتابهای آمادگی کنکور با تخفیف مخصوص ثبتنام آزمونهای آزمایشی سنجش میباشم.
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