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چرا سنجشِ دهم؟
بررسی نتایج آزمونهای آزمایشی داوطلبان در نظام آموزشی قبل(نظام آموزشی  )4-3-5حکایت از آن دارد که مشکل بیشتر داوطلبان
در دروس پایۀ دبیرستان است ،زیرا زمان زیادی از یادگیری آن ها گذشته و در آن مقطع زمانی نیز ،داوطلبان اهمیت زیادی به این دروس
نداده و در نتیجه به هنگام کنکور ،برای جبران زمان از دست رفته ،با حجم انبوهی از کتابهای درسی و جزوههای کمک آموزشی روبهرو
میشوند که مطالعۀ این حجم زیاد از کتابها ،از عهدۀ هر داوطلبی برنیامده و به ناچار نتایج بسیار ضعیفی حاصل میشود.
با تغییر نظام آموزشی از  4-3-5به  ،3-3-6دورۀ اصلی آموزش متوسطه ،از  4سال به  3سال تقلیل یافته و در نتیجه 3 ،سال آخر یعنی
دورۀ دوم متوسطه ،نقش بسیار مهمی در کنکور سراسری دانشآموزان خواهد داشت .بنابراین میطلبد که دانشآموزان پایۀ دهم ،از همین
ابتدا ،به فکر این باشند که عالوه بر کسب نتیجۀ عالی در طی سال تحصیلی ،به گونهای مطالعه کنند که خود را برای کنکور سراسری 1399
ن یز آماده کنند ،زیرا آمادگی کامل برای کنکور سراسری ،متفاوت از آمادگی برای کسب نتیجۀ خوب در امتحانات پایان سال تحصیلی
است .برای مثال اگر دانشآموزی در یک درس ،نمرۀ  20را کسب کند ،لزوماً به این معنی نیست که این دانشآموز بتواند از عهدۀ پرسش-
های چهار گزینهای مطرح شده از آن درس بر بیاید ،زیرا در آزمونهای چهارگزینهای ،عالوه بر دانش کافی ،مهارتهایی مانند سرعت،
دقت ،مدیریت زمان و  .....نیز ،نقش اساسی دارند و بهتر است این مهارتها در دانشآموز به صورت تدریجی ،تقویت شوند.
با این توضیحات و با توجه به اهمیت سوابق تحصیلی و تاثیر آن در کنکور سراسری ،کامالً واضح و مبرهن است که دانشآموزان پایۀ
دهم ،برای موفقیت در کنکور سراسری  ،1399نیازمند شرکت در آزمونهای آزمایشی استاندارد سنجشِ دهم هستند تا به این طریق ،خود را
از نظر علمی بیمه کرده و موفقیتشان را تضمین کنند.

از مهمترین مزیتهای «آزمونهای آزمایشی سنجشِ دهم» ،میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 آشنایی با شیوۀ درست مطالعۀ کتابهای درسی
 شبیهسازی کنکور سراسری  1399برای دانشآموزان
 ممارست و تمرین در مدیریت و استفادۀ درست از زمان
 کاهش تدریجی استرس و هیجانات احتمالی شرکت در امتحانات
 عمیقتر شدن نگاه دانشآموز به پیوستگی مطالب کتابهای درسی
 آگاهی دانشآموز از نقاط ضعف خود در هر درس ،در طول سال تحصیلی
 دریافت ارتباط موجود میان مطالب آموزشی در بخشهای مختلف کتاب درسی
 آشنایی با محتوای سواالت همتراز با امتحانات نیمسال اول و پایانی در قالب پرسشهای چهارگزینهای استاندارد در هر درس
در راستای اهداف فوق و در پاسخ به درخواست مکرر مدیران و مشاوران محترم مراکز آموزشی ،شرکت خدمات آموزشی سازمان
سنجش ،هشت( )8نوبت آزمون آزمایشی ،ویژۀ دانشآموزان پایۀ دهم (سال اول دورۀ دوم متوسطه) در رشتههای «ریاضی و فیزیک ،علوم

تجربی و ادبیات و علوم انسانی» ،بر اساس کتابهای درسی سال تحصیلی  1396-97تحت عنوان «آزمونهای آزمایشی سنجشِ دهم»
برگزار خواهد کرد .جزییات و بودجهبندی این آزمونها ،در سایت شرکت به آدرس  www.sanjeshserv.irآمده است.
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 –1مقدمه
 – 2نحوه برگزاریآزمونهای آزمايشی سنجشِ دهم

 – 3گروههای آزمایشی
 -4امتحانات
 – 5زمان برگزاریآزمونهای آزمايشی سنجشِ دهم و مهلت ثبتنام برای این آزمونها
 -6جدول شهریهآزمونهای آزمايشی سنجشِ دهم

 – 7نحوه ثبتنام
 – 8نکات مهم برای اطالع دانش آموزان شرکت کننده درآزمونهای آزمايشی سنجشِ دهم

 – 9نحوه پاسخ دادن به سؤاالت امتحانی
 –10دفترچه آزمون عمومی و اختصاصی
 – 11تاریخ توزیع کارت و کارنامه اینترنتی ،تاریخ و محل برگزاریآزمونهای آزمايشی سنجشِ دهم
نمونه پیشنویس تقاضانامه ثبتنام درآزمونهای آزمايشی سنجشِ دهم

جدول زمانبندی مراحل اجرايی آزمونهای آزمايشی سنجشِ دهم سال تحصيلی 96 -97
آزمونهای آزمايشی

مرحله 1

مرحلـــهای

تا روز سهشنبه

مورخ 96/7/25

روز سهشنبه مورخ
96/8/9

روز جمعه مورخ
96/8/12

تا روز سهشنبه

مورخ 96/8/16

روز سهشنبه مورخ
96/8/30

روز جمعه مورخ

تا روز سهشنبه

روز سهشنبه مورخ

روز جمعه مورخ

روز سهشنبه مورخ

روز جمعه مورخ

مرحله 3

مورخ 96/9/7

مرحله 4

تا روز سهشنبه

(جمعبندی نیمسال دهم)

مرحله 5
مرحله 6

جامع

جامع 1
جامع 2

96/9/21

96/9/3

96/9/24

مورخ 96/10/19

96/11/3

تا روز سهشنبه

مورخ 96/11/10

روز سهشنبه مورخ
96/11/24

روز جمعه مورخ

تا روز سهشنبه

مورخ 96/12/1

روز سهشنبه مورخ
96/12/15

روز جمعه مورخ

تا روز سهشنبه

مورخ 96/12/22

روز سهشنبه مورخ
97/1/28

روز جمعه مورخ

تا روز سهشنبه

روز سهشنبه مورخ

روز جمعه مورخ

مورخ 97/2/4

97/2/18

96/11/6

96/11/27
96/12/18
97/1/31

عصر روز برگزاری هر آزمون

مرحله 2

مهلت
ثبتنام اينترنتی

تاريخ و روز
توزيع کارت اينترنتی

تاريخ برگزاری
آزمون

اعالم نتايج
در سايت اينترنتی

97/2/21

توجه :اطالعرسانی به داوطلبان آزمونهای آزمایشی سنجش (مرحلهای و جامع) و همچنین سایر اطالعیههای شرکت تعاونی خدمات آموزشی از طریق
نشریه پیک سنجش و سایت اینترنتی به نشانی www.sanjeshserv.irانجام میشود.
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بهنام خدا

دفترچه راهنمای شرکت در آزمونهای آزمايشی

سنجشِ دهم

 -1مقدمه:

ضمن 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 تمامی پایههای سال اول دورۀ دوم متوسطه (پایه دهم)
برگزار نماید .این آزمونها در  2فاز کلی« مرحلهای و جامع» و در  8نوبت برگزار میشوند .فاز اول ،آزمونهای مرحلهای است که در 6
نوبت برگزار خواهند شد .هدف کلی این آزمونها ،بررسی و نگاه دقیقتر به مطالب کتابهای درسی پایۀ دهم و ارزیابی پیشرفت تحصیلی
دانشآموزان در طول سال تحصیلی است .در این میان ،آزمون ویژهای(آزمون مرحلۀ  )4در نظر گرفته شده است که در پایان امتحانات
نیمسال اول ،در تاریخ  1396/11/6برگزار خواهد شد و هدف آن ،جمع بندی مطالب نیمسال اول میباشد که پس از امتحانات تشریحی
نیمسال اول برگزار خواهد شد و بر اساس آن ،آمادگی دانشآموزان براساس پرسشهای چهارگزینهای استاندارد مرتبط با مطالب این نیمسال
تحصیلی مورد سنجش و ارزیابی قرار خواهد گرفت .فاز دوم ،آزمونهای جامع است که در  2نوبت برگزار خواهند شد .هدف این
آزمونها ،آشنایی کامل دانشآموزان با پرسشهای چهارگزینهای همسو و مرتبط با سواالت امتحانات خرداد  1397و به نوعی ،مقدمۀ
آمادگی برای کنکور سراسری سال  1399میباشد.
 -2نحوه برگزاری آزمونهای آزمايشی سنجشِ دهم:

آزمونهای آزمایشی سنجش دهم در راستای تکمیل نیاز دانشآموزان سال اول دوره دوم متوسطه ،برنامهریزی و در هشت ( )8نوبت ،به
صورت مرحلهای و جامع ،مطابق با برنامۀ درسی دانشآموزان و تاریخهای اعالم شده در جدول باال برگزار خواهد شد.
-3گروههای آزمايشی:

آزمونهای آزمایشی سنجشِ دهم  ،فقط در رشتههای تحصیلی «رياضی ـ فیزيک»« ،علوم تجربی» و « علوم انسـانی» برگـزار مـیشـود و
زمانبندی آزمونها به ترتیبی برنامهریزی شده تا شرکت کنندگان را برای امتحانات هر نیمسال آماده نماید.
 -4امتحانات:

سؤاالت آزمونهای آزمايشی سنجشِ دهم با هدف آماده نمودن گام به گام دانش آموزان برای شرکت در امتحانات طراحـی و تـدوین
میگردد .همچنین آنان را با کیفیت و سطح دشواری سؤاالت امتحانات نهایی آشنا میگرداند.
 -5زمان برگزاری آزمونهای آزمايشی سنجشِ دهم و مهلت ثبتنام برای اين آزمونها:

آزمونهای آزمایشی سنجشِ دهم ،در تاریخهای مشروحه زیر برگزار میشود:
آزمونهای آزمايشی

مرحلهای

تاريخ برگزاری آزمون

مهلت ثبتنام اينترنتی

مرحله 1

روز جمعه مورخ 96/8/12

تا روز سهشنبه مورخ 96/7/25

مرحله2

روز جمعه مورخ 96/9/3

تا روز سهشنبه مورخ 96/8/16

مرحله3

روز جمعه مورخ 96/9/24

تا روز سهشنبه مورخ 96/9/7

روز جمعه مورخ 96/11/6

تا روز سهشنبه مورخ 96/10/19

مرحله 5

روز جمعه مورخ 96/11/27

تا روز سهشنبه مورخ 96/11/10

مرحله 6

روز جمعه مورخ 96/12/18

تا روز سهشنبه مورخ 96/12/1

نوبت اول جامع

روز جمعه مورخ 97/1/31

تا روز سهشنبه مورخ 96/12/22

نوبت دوم جامع

روز جمعه مورخ 97/2/21

تا روز سهشنبه مورخ 97/2/4

مرحله 4
(جمع بندی نیمسال اول)

جامع
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شهريه آزمونهای آزمايشی سنجشِ دهم:

مبلغ هر آزمون مرحلهای

آزمون جامع

230/000ریال

 320/000ریال

* البته باتوجه به اینکه آزمونهای آزمایشی سنجش ،مجموعه آزمونهایی است که هر یک مکمل دیگری است و شرکت در تمامی آنها،
دانشآموز را گام به گام آماده تر مینماید لذا توصیه میشود دانشآموزان عزیز در کلیۀ آزمونهای مرحلهای و جامع ( 8نوبت آزمون)
بطور یکجا ثبتنام نمایند.
زمان شروع آزمونهای آزمايشی سنجشِ دهم در آزمونهای مرحلهای رأس ساعت  8:30صبح و آزمونهای جامع رأس ساعت  8:00صـبح
در تاریخهای یاد شده برگزار میگردد.
کارت ورود به جلسه هر آزمون از روز سهشنبه قبل از تاريخ برگزاری هر مرحله از آزمون در سايت اينترنتی شرکت تعاونی خدمات
آموزشی به آدرس  www.sanjeshserv.irقابل مشاهده و پرينت میباشد.
 -6جدول شهريه آزمونهای آزمايشی سنجشِ دهم:
مبالغ (ريال)

مراحل

آزمون مرحلهای
 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

آزمون جامع
 1نوبت آزمون جامع

320،000

 2نوبت آزمون جامع

630،000

با توجه به جدول شهریه فوق و هزینههای ثبتنام مندرج در آن ،این امکان نیز فراهم گردیـده تـا دانـش آمـوزان عزیـز در صـورت تمایـل
بتوانند آزمونها را به تعداد مورد نیاز و دلخواه ،انتخاب و ثبتنام نمایند.
شایان ذکر است دانش آموزان عزیز برای استفاده بیشتر از تخفیفات پلکانی بهتر است تعـداد مراحـل و نوبـتهـای بیشـتری از آزمـونهـا را
خریداری نمایند تا ضمن استفاده کامل از آزمونها ،از تخفیف باالتری نیز بهرهمند شوند .بدیهی اسـت مطلـوبتـرین حالـت ثبـتنـام بـرای
دانشآموزان از نظر هزینه پرداختی ،ثبتنام یکجا در  8نوبت آزمون ( 6مرحله  2 +آزمون جامع) است
ضمناً به اطالع دانش آموزان میرساند که در هنگام ثبتنام و پس از انتخاب نوبتهای آزمون توسط دانش آمـوز ،برنامـه ثبـتنـام اینترنتـی
بهطور خودکار ،وجه را با احتساب تخفیف محاسبه مینماید.
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جدول شهريه آزمونهای آزمايشی سنجش دهم به صورت تلفیقی به شرح زير است:

آزمون مرحلهای  +جامع

مبالغ به ريال

 1نوبت آزمون مرحلهای 1 +نوبت آزمون جامع

540/000

 1نوبت آزمون مرحلهای 2 +نوبت آزمون جامع

840/000

 2نوبت آزمون مرحلهای 1+نوبت آزمون جامع

750/000

 2نوبت آزمون مرحلهای 2+نوبت آزمون جامع

1/040/000

 3نوبت آزمون مرحلهای 1+نوبت آزمون جامع

950/000

 3نوبت آزمون مرحلهای 2+نوبت آزمون جامع

1/230/000

 4نوبت آزمون مرحلهای 1+نوبت آزمون جامع

1/140/000

 4نوبت آزمون مرحلهای 2+نوبت آزمون جامع

1/410/000

 5نوبت آزمون مرحلهای 1+نوبت آزمون جامع

1/320/000

 5نوبت آزمون مرحلهای 2+نوبت آزمون جامع

1/580/000

 6نوبت آزمون مرحلهای 1+نوبت آزمون جامع

1/490/000

 6نوبت آزمون مرحلهای 2+نوبت آزمون جامع

1/740/000

 -7نحوه ثبتنام:

دانش آموزان عالقمند به شرکت در آزمونهای آزمايشی سنجشِ دهم میتوانند از روز شنبه مورخ  96/3/27با مراجعه به سایت شـرکت
به نشانی  www.sanjeshserv.irپس از مطالعه دفترچه راهنمای شرکت در آزمونهای آزمايشی سنجشِ دهم ،آشنایی با کلیه شرایط و
ضوابط آزمون و تکمیل پیشنویس تقاضانامه ثبتنامی (صفحه  8همین دفترچه راهنما) با استفاده از کـارتهـای بـانکی عضـو شـبکه شـتاب
نسبت به تهیه کارت اعتباری ثبتنام در آزمونهای آزمايشی سنجشِ دهم اقدام نمایند.
تذکر مهم :بعد از تهیه کارت اعتباری از طریق سایت ،دانش آموزان میبایست از طریق لینک ثبتنام آزمونهـای آزمايشـی سـنجش
نسبت به تکمیل ثبتنام اقدام نموده و کد پیگیری  16رقمی دریافت نمایند.
 نکات مهم:
 -1ثبتنام برای تمامی آزمونها ( 8نوبت آزمون) اعم از آزمونهای مرحلهای و آزمونهای جامع در این مرحله انجام میشود و این ثبتنام
منحصر به آزمونهای مرحلهای نیست.
 -2به منظور برگزاری هماهنگتر و مطلوبتر آزمونها به دانش آموزان تأکید میشود که در مهلت تعیین شده بـرای ثبـتنـام در  8نوبـت
آزمون اقدام نمایند.
 -3تمامی آزمونهای آزمايشی سنجشِ دهم بصورت حضوری و بطور همزمان در سطح کشور برگزار میگردد.
 -8نکات مهم برای اطالع دانش آموزان شرکت کننده درآزمونهای آزمايشی سنجشِ دهم:

در جلسه امتحان به هر دانش آموز یـک پاسـخنامه داده مـیشـود ،در مسـتطیل بـاالی پاسـخنامه شـماره داوطلبـی ،نـام خـانوادگی – نـام
و گروه آزمایشی درج شده است.

 -1در مستطیل باالی پاسخنامه مطلقاً نباید چیزی نوشت و یا عالمتی گذاشت .به غیر از محلهای مشخص شده در روی پاسخنامه از نوشـتن و
یا عالمتگذاری در سایر محلها خودداری شود .در غیر این صورت همانند آزمون سراسری ،پاسخنامه وی تصحیح نخواهد شد.
 -2دانش آموز به محض دریافـت پاسـخنامه بایـد شـماره آن را بـا شـماره صـندلی و شـماره کـارت ورودی خـود مقایسـه کنـد تـا مطمـ ن
شــود بــین آنهــا اختالفــی نیســت و در صــورت مشــاهده تفــاوت ،بــیدرنــگ موضــوع را بــه نزدیکتــرین مراقــب سرجلســه اطــالع دهــد و
موضوع را دنبال کند تا اختالف برطرف شود.
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 -9نحوه پاسخ دادن به سؤاالت امتحانی:

 -1دانشآموزان میبایست محل مخصوص جوابی را که در پاسخنامه برای هر سؤال در نظر میگیرند فقط به وسیله مداد مشکی نرم پررنگ
(نه خودکار ،نه مداد کپی و  )...بطور یکنواخت پرکند .برای آگاهی از طرز پر کردن محل مخصوص هر جواب به نمونه پاسـخنامه منـدرج
در پایین صفحه که در آن به سؤالهای شماره  3 ،2 ،1و  4به ترتیب پاسخهای فرضی  3 ،1 ،4و  2داده شده است توجه شود.

 -2چون پاسخنامه به وسـیله ماشـین عالمـتخـوان تصـحیح مـی شـود از کثیـف کـردن و تـا کـردن و یـا گذاشـتن هرگونـه عالمـت و اثـری
برروی آن جداً خودداری شود.
 -3جواب ها بایـد فقـط در پاسـخنامه بـا پرکـردن محـل مخصـوص آن هـا و بـه وسـیله مـداد مشـکی نـرم پررنـگ مشـخص شـود .پرکـردن
ال بـه جـای پـر کـردن محـل مخصـوص
محل پاسخها باید پررنگ و یکنواخـت باشـد .پاسـخ هـایی کـه بـه هـر نحـو دیگـر در پاسـخنامه (مـث ً
عالمـت ضـربدر( ) گذاشــته و یـا بطــور یکنواخـت پررنــگ نشـود) یــا در دفترچـه آزمــون عالمتگـذاری یــا نوشـته شــود قابـل تصــحیح و
نمره گذاری با ماشین نیست و به همین علت به هیچ وجه به حساب نمیآید.
 -4در سؤاالت چهارگزینهای بـرای هـر پاسـخ صـحیح  3نمـره مثبـت و بـرای هـر پاسـخ غلـط ،بـه منظـور خنثـی کـردن پاسـخهـای حدسـی
و یا تصادفی 1نمره منفی منظور خواهد شد .به سـؤال هـای بـدون جـواب نمـره منفـی و یـا مثبـت تعلـق نمـیگیـرد و اگـر بـه سـؤالی بـیش
از یک پاسخ داده شود همه پاسخها ،غلط محسوب خواهد شد و به آن سؤال (1عدد یک) نمره منفی تعلق خواهد گرفت.
 -10دفترچه آزمون عمومی و اختصاصی ،تعداد سؤاالت و مدت پاسخگويی به آنها:

 -1دفترچه آزمون عمومی:
به کلیه دانش آموزان شرکت کننده در آزمونهای آزمایشی مرحلهای و جامع در گروههای آزمایشی «ریاضی ـ فیزیک»« ،علوم تجربی» و
« علوم انسانی» یک دفترچه عمومی(دفترچه شماره  )1داده خواهد شد.
 -2دفترچه آزمون اختصاصی:

به دانش آموزان شرکت کننده در آزمونهای آزمايشی سنجشِ دهم در گروههای آزمایشی «ریاضی ـ فیزیـک»« ،علـوم تجربـی» و
«ادبیات و علوم انسانی» یک دفترچه آزمون اختصاصی (دفترچه شماره  )2داده خواهدشد .دانش آموزان باید با توجه به مدت تعیین شده به
سؤاالت آزمون اختصاصی گروه آزمایشی خود پاسخ دهند.
 -11تاريخ توزيع کارت و کارنامه اينترنتی ،تاريخ و محل برگزاری آزمونهای آزمايشی سنجشِ دهم:

 -1توزيع کارت اينترنتی :کارت ورود به جلسه آزمونهای آزمايشی سنجشِ دهم برای کلیه دانش آموزان سراسر کشـور از روز سـهشـنبه
قبل از هر آزمون منحصراً از طریق سایت اینترنتی شرکت تعاونی خدمات آموزشی به نشانی  www.sanjeshserv.irتوزیع میگـردد و
دانش آموزان می بایست با مراجعه به سایت اینترنتی فوق الذکر نسبت به پرینت کارت ورود به جلسه خود اقدام نمایند.
 -2روزهای برگزاری :آزمونهای آزمايشی سنجشِ دهم به طـور همزمـان بـرای کلیـه دانـش آمـوزان گـروههـای آزمایشـی مختلـف در
تاریخهای ذکر شده در بند ( )5در سراسر کشور برگزار خواهد شد.
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 -3ساعت شروع آزمونها :درکلیه آزمونهای آزمايشی سنجشِ دهم ،شروع برگزاری آزمون عمومی و اختصاصـی کلیـه دانـشآمـوزان
گروههای آزمایشی «ریاضی ـ فیزیک»« ،علوم تجربی» و « علوم انسانی» در آزمونهای مرحلهای رأس ساعت  8:30صـبح و آزمـونهـای
جامع رأس ساعت  8:00صبح میباشد .درهای ورودی حوزه امتحانی ،همزمان با شروع برگزاری آزمون بسته خواهـد شـد .لـذا کلیـه دانـش
آموزان گرامی باید بموقع و قبل از بسته شدن درهای ورودی در محل حوزه امتحانی ذیربط حاضر باشند.
 -4محل برگزاری آزمونها :هر یک از دانش آموزان گروه های آزمایشی مختلف باید با توجه به شماره داوطلبی مندرج در کـارت ورودی
و براساس آدرس حوزههای امتحانی که در روی کارت ورود به جلسه درج شده است قبل از آزمون ،نسبت به شناسایی حـوزه امتحـانی خـود
اقدام نمایند.
 -5توزيع کارنامه :کارنامه اینترنتـی نتـایج دانـش آمـوزان عصـر روز برگـزاری هـر آزمـون از طریـق سـایت اینترنتـی شـرکت بـه نشـانی
 www.sanjeshserv.irمنتشر میگردد.
 -6اطالعرسانی از طريق پیام کوتاه ( :)SMSاطالعرسانی در خصوص زمان توزیع کارت و نتایج آزمونها و  ...به دانـش آمـوزان از طریـق
سرویس پیام کوتاه ( )SMSبه شماره تلفن همراه معرفی شده در تقاضانامه ثبتنام انجام میگیرد ،بنابراین توصـیه مـیشـود دانـش آمـوزان
حتماً شماره تلفن همراه خود را در فرم ثبتنام اینترنتی درج نمایند.
توصیه های مهم

 -1برای تکمیل تقاضـانامه ثبـتنـام اینترنتـی ،توصـیه مـی شـود نخسـت کلیـه مطالعـات الزم انجـام گیـرد و پـیشنـویس دقیـق تهیـه شـود
(فرم پیشنویس تقاضانامه در صفحه  8این دفترچه درج شده است) ،و اطالعات تکمیل شده مندرج در فرم پیشنویس ثبتنام را عیناً بـر روی
برنامه نرم افزارثبتنام آزمونهای آزمایشی (قسمت ثبتنام)وارد نموده و ثبت نام نهایی را انجام دهند.
 -2با توجه به اینکه برخی دانش آموزان در هنگام ثبتنام اینترنتی ،اطالعاتی را وارد مینمایند که بعداً به این اطالعات نیاز پیـدا مـیکننـد
(از جمله اینکه در کدام یک از مراحل آزمونها ثبتنام کردهاند) لذا به دانش آموزان توصیه میشود بعد از پایان ثبـتنـام اینترنتـی پرینـت
تقاضانامه اینترنتی خود را دریافت نمایند و به همراه کارت اعتباری و کد رهگیری تا پایان مراحل مختلف آزمونهای آزمایشـی مرحلـهای و
جامع نزد خود نگهداری نمایند.
 تذکرات خیلی مهم:

 -1دانش آموزان در روز برگزاری آزمون ،عالوه بر پرینت کارت ورود به جلسه ،ملزومات مورد نیاز از قبیل چند مداد سیاه نـرم پررنـگ،
مداد پاك کن ،مداد تراش و آب معدنی به همراه داشته باشند.
 -2دانش آموزان گرامی از بردن وسایل اضافی بجز وسایل مندرج در بنـد ( )1ماننـد کیـف دسـتی ،سـاك دسـتی ،کتـاب ،جـزوه ،ماشـین
حساب ،تلفن همراه و ....به جلسه امتحان اکیداً خودداری نمایند.
دانــش آمــوزان بــرای کســب اطالعــات بیشــتر مــیتواننــد بــه ســایت اینترنتــی بــه نشــانی www.sanjeshserv.ir :مراجعــه و یــا بــا
خط ویژه ( 021 -42966صدای داوطلب) و یا تلفن گويا  88320233شرکت تعاونی خدمات آموزشی کارکنان سازمان سنجش آموزش
کشور تماس حاصل نمایند.
شماره پیامک ( : 300074100 )SMSدانش آموزان میتوانند نظرات و پیشنهادات خود را در هر یک از موارد مربوط به آزمـون اعـم 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 امتحانات نهایي خرداد  97و آمادگي در کنکور سراسري  1399ميباشد.
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پیشنويس تقاضانامه ثبتنام آزمونهای آزمايشی سنجشِ دهم

 -1نام خانوادگی:
 -2نام:
 -3نام پدر:
 -4جنسیت :زن
 -5سال تولد:

مرد
13
(دقت شود :در وارد کردن شماره شناسنامه نیازی به وارد کردن صفر در ابتدای آن نمیباشد)

 -6شماره شناسنامه:
 -7کدملی:

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

مسیحی

زرتشتی

 -9چپ دست هستم (مخصوص داوطلبان متقاضی صندلی چپ دست در جلسه آزمون):
 -10گروه آزمایشی :ریاضی– فیزیک

ادبیات و علوم انسانی

علوم تجربی

 -11متقاضی شرکت در آزمونهای:

اول مرحلهای مورخ 96/8/12

جامع
نوبت اول جامع مورخ 97/1/31

مرحلهای
دوم مرحلهای مورخ 96/9/3

نوبت دوم جامع مورخ 97/2/21

سوم مرحلهای مورخ 96/9/24
چهارم مرحلهای مورخ 96/11/6
پنجم مرحلهای مورخ 96/11/27
ششم مرحلهای مورخ 96/12/18
 -12شهرستان 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).

 -13منطقه سکونت (براساس تقسیم بندی مناطق آموزش و پرورش برای دانش آموزان متقاضی شهر تهران):
 -14تلفن ثابت:
 -15تلفن همراه (جهت ارسال پیام ضروری):
 -16آدرس پست الکترونیکی :E-mail

@

 -17نشانی:
کدپستی:
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