"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 به وب سایت شرکت به نشانی  www.sanjeshserv.irفرم درخواست ثبتنام آزمونهای

آزمایشییی سیی

را تهیییه و نسییبت بییه تکمییی آن اقییمام و بییه نشییانی تم ییرام @ieoragemanbtbas

و یییا آدرا ایمییی

 sarasari@sanjeshserv.comارسال نموده و با شمارههای اعالم شمه در همین دستورالعم تماا گرفته و از رسیمن درخواست خود اطمی ان

حاص نمای م.

توجه داشته باشیم ممارک ارسالی را با کیفیت باال ارسال نمائیم تا رونم ان ام کار ها سریعتر و بهتر صورت پذیرد.
نکته مهم :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) این دستورالعمل اقدام نمایند.
توجه :لطفاً تقاضای درخواست ثبتنام را به روزهای آخر موکول نفرمائید.

* با مراجعه به وب سایت فوقالذکر از طریق لی ک پرتال دبیرستانهاو مراکز آموزشی همکار (کارش اسی) وارد صفحه مربوطه شویم( .شک یک)
(شکل یک)

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

* روی جممه (برای دریافت فرم ثبت نامی س

کمیک ک یم) کمیک ک یم( .شک )2
(شکل )2

برای دان آموزان (پایه دهم)  6مرحمه آزمون مرحمهای و  2نوبیت آزمیون جیام ،بیرای
توجه :رابطان محترم توجه داشته باش م که آزمونهای س
دان آموزان پایه یازدهم  9مرحمه آزمون مرحمهای و  2نوبت آزمون جام ،و برای مقط ،پی  9مرحمه آزمون مرحمهای و  4نوبت آزمون جام ،میباشم.
(ضم اً برای مشاهمه تاریخ آزمونها به سایت شرکت به نشانی  www.sanjeshserv.irمراجعه نماییم)
دقت نمایید:
* تمام موارد درخواستی در فرم میبایست تکمی گردد( .به فرمهای ناقص رسیمگی نخواهم شم).
* مراکز میبایست براساا مراح درخواستی فرم را تکمی نمای م.

* مراکز نسبت به پرکردن فرم دقت کافی را داشته باش م پس از ارسال فرم به هیچ ع وان جاب ائی یا تغییرات امکان پذیر نمیباشم.
برای مثال چ انچه مرکز فقط متقاضی آزمونهای مرحمهای میباشم میبایست فقط ردیفهای آزمون مرحمهای و چ انچه ت ها متقاضی آزمونهیای جیام،
میباشم میبایست فقط ردیفهای آزمون جام ،و چ انچه متقاضی تمفیقی از آزمونهای مرحمهای و جام ،مییباشیم مییبایسیت ردییفهیای تمفیقیی
مرحمهای  +جام ،را در جمول تکمی نمایم.
* توجه :برای سهولت در دریافت ایمی های ارسالی و پاسخ ویی به دبیرستانها و مراکز آموزشی همکار به نحو مقتضیی خواهشیم م اسیت ع یوان
( )subjectایمی ارسالی به نام دبیرستان /مرکز پی دانش اهی و نام شهر باشم.
و یییییا بییییه آدرا
بعییییم از تکمییییی فییییرم تقاضییییانامه درخواسییییت را بییییه نشییییانی تم ییییرام @ieoragemanbtbas
ایمی  sarasari@sanjeshserv.comارسال نموده و با تمفنهای  88844791الی  88844793واحم پاسخ ویی ثبتنام دبیرستانها تماا گرفتیه
و از رسیمن درخواست خود اطمی ان حاص نماییم.
گام دوم) دریافت نام کاربری و رمز عبور:

بعم از دریافت درخواست ثبتنام توسط شرکت برای مرکز روی سایت درخواست ای اد میگردد.
بعم از ای اد درخواست توسط شرکت نام کاربری و رمز عبور مرکز به شماره همراه رابط مرکز ارسال خواهم شم.
* توجه :نام کاربری و رمز عبور مرکز را تا پایان آزمونها نزد خود ن ه داریم.
* نکته مهم :ذکر این نکته ضروری است که شماره همراه اعالم شده توسط مرکز میبایست امکان دریافت پیامک تبلیغاتی را مسدود نکرده باشدد ،در
غیر اینصورت پیامک ارسالی از سوی شرکت را دریافت نخواهد نمود.

مرکز میتوانم بعم از دریافت نام کاربری و رمز عبور به پرتال دبیرستانهاو مراکز آموزشیی همکار(کارش اسیی) روی وب سیایت شیرکت بیه نشیانی
 www.sanjeshserv.irمراجعه نموده و مراح درخواست خود را پی یری نمایم.
گام سوم) پیگیری درخواست:

ب م :1دبیرستانهاو مراکز آموزشی همکار برای ان ام این کار میبایست با مراجعه به نشانی وب سایت شرکت در صفحه اصمی سایت از قسمت پرتال
لی ک پرتال دبیرستانهاو مراکز آموزشی همکار وارد صفحه فرم ورود اطالعات کاربری دبیرستانها شمه نام کاربری و رمز عبور اعالم شمه به مرکیز را
وارد نموده تا وارد صفحه سامانه گزارشگیری ممارا شویم.
ب م :2بعم از ورود به صفحه سامانه گزارشگیری دبیرستانها روی گزی ه ممیریت درخواستها (قسمت مشخص شمه در شیک  )3کمییک نمیوده تیا
درخواستهای ثبت شمه نمای داده شود.
(شکل )3

ب م :3برای پی یری درخواست میبایست روی گزی ه پی یری درخواست در صفحه (شک  )4کمیک نماییم تا صفحه بعم نمای
(شکل )4

ب م :4بعم از ورود به صفحه بعم جمول درخواست به همراه مبمغ نهایی با اعمال تخفیف جهت واریز به حسیاب شیرکت نمیای
(شک )5

(شکل )5

داده شود.

داده خواهیم شیم.

گام چهارم) ارسال فیش پرداختی:

مرکییز میییبایسییت بعییم از واریییز مبمییغ نهییایی بییا اعمییال تخفیییف اعییالم شییمه از طریییق سییایت فییی

و یا به آدرا ایمی  sarasari@sanjeshserv.comارسال نمای م( .ذکر نام مرکز کم مرکز و نیام شیهر روی

@ieoragemanbtbas
فی

ارسالی الزامیست)

* توجه :برای ارسال فی

واریییزی را بییه نشییانی تم ییرام

از طریق فکس لطفاً از اص فی

کپی گرفته و کپی فی

را فکس نمائیم و بعم از ارسال از رسیمن درخواست خود اطمی ان

حاص نمائیم.
گام پنجم) دریافت کارتهای اعتباری:

بعم از ارسال فی

به شماره فاکس اعالم شمه و تأییم از طرف شرکت

حماکثر تا  48ساعت کارتهای اعتباری روی سایت برای مرکز فعال خواهم شم.

مرکز میبایست از طریق پرتال دبیرستانهای همکار پی یر دریافت کارتهای اعتباری باشم( .شک )6
الزم به ذکر است کارتهای اعتباری به دو صورت (کارتی و لیستی) روی سایت قاب مشاهمه میباشم.

بعد از دریافت کارتهای اعتباری با مراجعه به لینک ثبتنام در صفحه اصلی سایت نسبت به تکمیل ثبتنام و دریافت کدپیگیری  16رقمی اقدام نمایید.
(شکل )6

گام ششم) ثبتنام آزمونها:

 -1برای اطالع از چ ون ی ثبتنام ای ترنتی در آزمونها دفترچه راه مای ثبتنام در لی ک ثبتنام آزمونها را مطالعه و به سیایت ای ترنتیی شیرکت بیه
نشانی  www.sanjeshserv.irمراجعه نمای م.

* نکته مهم :بعم از دریافت کارتهای اعتباری با مراجعه به لی ک ثبتنام آزمونهای آزمایشی س
سایت نسبت به تکمی ثبتنام و دریافت کم پی یری  16رقمی اقمام نمائیم.

(پی

دهم یازدهم) در صفحه اصمی

 -2دان آموزان درانتخاب هریک از مراح آزمون م از میباش م لکن با توجه به تقسیمب می جمیم م یاب ،درسیی و برنامیه مطالعیاتی می صم توصییه
میشود در تمامی آزمونهای آزمایشی ثبتنام نمای م.
 -3همانطور که قبالً نیز اشاره گردیم داوطمبان برای استفاده بیشتر از تخفیف پمکانی میبایست از تعماد مراح و نوبتهیای بیشیتری از آزمیونهیا را
از تخفیف باالتری نیز بهرهم م گردنم.
خریماری نمای م تا ضمن برخورداری از تعماد آزمونهای آزمایشی س
 -4حقالسهم دبیرستان و مراکز آموزشی به ازای هر مرحله ثبتنام  31/000ریال و برای اجرای هر مرحلده آزمدون  54/000ریدال و جمعداً

 85/000ریال میباشد.
-5ک شهریه ثبتنام دان
نمیباشم.

آموزان در آزمونها میبایست به حساب شرکت واریز گردد در غیر ای صورت هیچ ونیه مسیلولیتی متوجیه ایین شیرکت

 -6حساب جاری شماره  0285410851نزد بانک تجارت شعبه نوآوران تهران کد  400بنام شرکت تعاونی خدمات آموزشی کارکنان سازمان سنجش 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 810180000000000285410851 :واریز نموده و تصویر فیش واریزی خود را که دارای شماره پیگیری پرداخت
میباشد به همراه درج نام مدرسه و کد مرکز بر روی فیش واریزی به شرکت ارسال نمایند.

 -7دبیرستانها و مراکز آموزشی موظف هست م وجه مربوط به کارتهای اعتباری درخواستی را به حساب شرکت واریز نماییم .کیارتهیای اعتبیاری
حماکثر تا  48ساعت پس از وصول وجه و ارسال فی واریزی از طریق پرتال دبیرستانهاو مراکز آموزشیی همکیار بیه نشیانی وب سیایت شیرکت
 www.sanjeshserv.irقاب مشاهمه و دریافت میباشم.
 -8درصورت نیاز به تماا جهت کسب اطالعات بیشتر فقط با تمفنهای  88844791الیی  88844793واحیم پاسیخ ویی تمیاا حاصی فرمایییم.
(شماره تمفن فاکس  )88140041ساعات تماا صبح  8:30الی  12:30عصر  13:30الی 16:00
 -9مهمت ثبتنام ای ترنتی طبق تاریخهای جمول زمانب می م مرج در دفترچه راه مای آزمونهای آزمایشی میباشم.
 -10پس از اتمام تاریخ ثبتنام مرحمه اول مراکز میتوان م برای مراح باقیمانمه ثبتنام بعم آورنم .لذا برای آگاهی از نحوهی ثبتنام مراح بعیمی
و سایت ای ترنتی شرکت به نشانی  www.sanjeshserv.irمراجعه نمای م.
به اطالعیههای این شرکت از طریق پیک س
گام هفتم) اجرای آزمونها:

 -1دبیرستانهاو مراکز آموزشی واق ،در شهر تهران که مسلولیت برگزاری آزمونها را پذیرفتهانم بایم برای دریافت محموله سواالت و پاسیخ امههیای
آزمون م حصراً روز پ جش به قب ازتاریخ آزمون ازساعت  8:30الی  14:00بعمازظهر به دفتر این شرکت مراجعه نمای م.
* آدرس دریافت ملزومات آزمون (مختص مراکز مجری شهر تهران) :تهران – پل کریمخان زند – خیابان میرزای شدیرازی-خیابدان
شهید نژادکی – روبروی کالنتری  105سنایی  -پالک 30

 -2دبیرستانهاو مراکز آموزشی واق ،در شهر تهران که مسلولیت برگزاری آزمیونهیا را دارنیم پیس ازبرگیزاری هیر مرحمیه آزمیون بیرای تحویی
پاسخ امههای داوطمبان و صورت مسات به شرکت فقط تا ساعت  16:00روز جمعه فرصت خواه م داشت در غیر ای صورت این شیرکت مسیلولیتی در
قبال پاسخ امههایی که پس از این مهمت ارائه میگردد نخواهم داشت .ضم اً میبایست پاسخ امهها به تفکیک داوطمبان حاضر و غائب از شماره کوچک
به بزرگ مرتب (سورت) گردد.
 -3دبیرستانهاو مراکز آموزشی که مسئولیت برگزاری آزمونها را ندارند برای پری ت کارت ورود به جمسه داوطمبان خود از روز سهشی به (سیه
روز قب از آزمون) به پرتال ممزومات آزمون کارش اسی (کارت و کارنامه نهائی) وب سایت ای ترنتیی شیرکت بیه نشیانی www.sanjeshserv.ir
مراجعه نمای م( .شک )7

(شکل )7

 -4دبیرستانهاو مراکز آموزشی که مسئولیت برگزاری آزمونها را دارند میبایست برای دریافت ممزومات آزمون از روز سهش به (سه روز قب از
آزمون) (از قبی کارت ورود به جمسه دستورالعم آزمون لیست شروع و ختم داوطمبی برچسب ص ملی لیست الفبایی داوطمبان کارنامه و گیزارش
ممیریتی) به پرتال دریافت ممزومات آزمون کارش اسی (کارت و کارنامه نهائی) وب سایت شرکت به نشانی  www.sanjeshserv.irمراجعه نمای م.
 -5کمیه مراکز برگزار ک مه آزمون بایم دقیقاً طبق برنامه زمانی و دستورالعم برگزاری آزمون اقمام نمای م در غییر ای صیورت ایین شیرکت از ادامیه
همکاری با آن مرکز معذور بوده و کمیه خسارتهای وارده بر عهمه آن مرکز خواهم بود.
 -6به ممارک ارسالی ناقص رسیمگی نخواهم شم و این شرکت هیچ مسلولیتی را نخواهم پذیرفت.

حت
با تقديم ا رام
رشکت تعاوني خدمات آموزشي کارکنان
سنج
سازمان ش آموزش کشور

