فرم درخواست ثبت نام آزمونهای آزمایشی سنجش سال ( 96-97مشترک سال دهم ،یازدهم و پیش دانشگاهی)
مدارسی که درخواست مجدد دارند میبایست کد مرکز (نام کاربری) را وارد نماید.

کد مرکز (نام کاربری):

دبیرستان  /مرکز پیش دانشگاهی......................................................................................... :
استان ......................................... :شهرستان ....................................................... :ادامه آدرس..................................................................................................................................................................................... :
(منطقه .......................... :مختص مدارس شهر تهران) تقاضای برگزاری آزمونها در داخل مرکز را دارد
شماره تلفن مرکز:

ندارد

 -نام رابط ....................................................................... :تلفن همراه رابط:

-

ذکر این نکته ضروری است که شماره همراه اعالم شده توسط مرکز میبایست امکان دریافت پیامک تبلیغاتی را مسدود نکرده باشد؛ در غیر این صورت پیامک ارسالی توسط شرکت را دریافت نخواهد کرد.

جدول شهریه آزمونهای آزمایشی سنجش( :تکمیل نمودن فرم ذیل اجباری می باشد ،به فرمهای ناقص رسیدگی نخواهد شد)

مرحلهای
جامع

 3مرحله آزمون مرحلهای

660،000

 1نوبت آزمون جامع

320،000

 2نوبت آزمون جامع

630،000

 3نوبت آزمون جامع

930،000

 4نوبت آزمون جامع

1،220،000

حق السهم مراکز به ازای هر مرحله ثبت نام  31/000ریال

 2مرحله آزمون مرحلهای

450،000

مرحلهای  +جامع

 1مرحله آزمون مرحلهای

230،000

و حق السهم مراکز به ازای هر مرحله برگزاری  54/000ریال می باشد.

مراحل

مبالغ (به ریال)

تعداد

مراحل

مبالغ (به ریال)

 1مرحله  1 +نوبت جامع

540،000

 1مرحله  2 +نوبت جامع

840،000

 1مرحله  3 +نوبت جامع

1،130،000

 1مرحله  4 +نوبت جامع

1،410،000

 2مرحله  1 +نوبت جامع

750،000

 2مرحله  2 +نوبت جامع

1،040،000

 2مرحله  3 +نوبت جامع

1،320،000

 2مرحله  4 +نوبت جامع

1،590،000

 3مرحله  1 +نوبت جامع

950،000

 3مرحله  2 +نوبت جامع

1،230،000

 3مرحله  3 +نوبت جامع

1،500،000

تعداد

 3مرحله  4 +نوبت جامع 1،760،000

نکات مهم:








مراکزی که درخواست مجدد دارند میبایست کد مرکز (نام کاربری) را بر روی فیش و فرم درخواست قید نمایند.
رابطان محترم توجه داشته باشند که آزمونهای سنجش برای دانشآموزان پایه دهم  3مرحلمه آزممون مرحلمهای و 2نوبم آزممون جمام ،بمرای
دانشآموزان پایه یازده  3مرحله آزمون مرحلهای و  2نوب آزمون جام ،و برای مقط ،پیش  3مرحلمه آزممون مرحلمهای و  4نوبم آزممون جمام،
میباشد.
برای مشاهده تاریخ آزمونها به سای شرک به نشانی  www.sanjeshserv.irمراجعه نمایید.
و یمما از طریممآ آدرا ایمیممل
مراکممز مممیبایسمم پمم از ت میممل خممرم درخواسمم آن را بممه نشممانی تل ممرام @ieoragemanbtbas
 sarasari@sanjeshserv.comارسال نموده تا نسب به آماده سازی محموله ثب نام اقدام الزم بعمل آید.
توجه داشته باشید مدارک ارسالی را با کیفی باال ارسال نمائید تا روند انجام کارها سریعتر و بهتر صورت پذیرد.
برای سهول در دریاخ ایمیلهای ارسالی و پاسخ ویی به مدارا به نحمو مقتیمی خواهشممند اسم ننموان  )subjectایمیمل ارسمالی بمه نمام
دبیرستان  /مرکز پیش دانش اهی و نام شهر باشد.

 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) دستورالعمل اقدام نمایند.

 مراکز نسب به پرکردن خرم دق کاخی را داشته باشند پ از ارسال خرم به هیچ ننوان جابجائی یا تغییرات ام ان پذیر نمیباشد.
 لطفاً تقاضای درخواس ثب نام را به روزهای آخر موکول نفرمائید.
مهر دبیرستان و امضای مسئول دبیرستان

