آزمونهايآزمايشيجامعسنجشِدهم

ويژهدانشآموزانپايهدهم(سالاولدورۀدوممتوسطه)سالتحصیلي 7981-89
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 تمامی پایههای سال اول دوره دوم متوسطه (پایه دهم) برگزار نماید.
آزمونهای جامع در  2نوبت و در ماههای فروردین و اردیبهشت برگزار خواهند شد .هدف این آزمونها ،آشنایی کامل دانشآموزان با پرسشهای
چهارگزینهای همسو و مرتبط با سؤاالت امتحانات خرداد  8931و بهنوعی ،مقدمۀ آمادگی برای کنکور سراسری سال  8933میباشد.
آزمونهايآزمايشيجامعسنجشِدهم ،فقط در رشتههای تحصیلی «رياضيـفیزيک»«،علومتجربي»و«ادبیاتوعلومانساني» برگزار میشود

و زمانبندی آزمونها به ترتیبی برنامهریزیشده تا شرکتکنندگان را برای امتحانات هر نیمسال آماده نماید.
يآزمونهابهشرحجدولزيراست :

زمانبند

نحوۀ
آزمونهايآزمايشيجامع

جامعنوبتاول(پايه)
جامعنوبتدوم

تاريخبرگزاريآزمون

روز جمعه مورخ 89/30/03
روز جمعه مورخ 89/31/13

مهلتثبتناماينترنتي


تا روز سهشنبه مورخ 89/01/10
تا روز سهشنبه مورخ 89/31/30

زمانونحوهتوزيعاينترنتيکارتورودبهجلسهوکارنامه:
کارتورودبهجلسه برای کلیه داوطلبان سراسر کشور از روز سه شنبه قبل از هر آزمـون منحصـر اا از طریـا سـایت اینترنتـی شـرکت تعـاونی خـدمات

آموزشی به نشانی www.sanjeshserv.ir :توزیع میگردد و داوطلبان با مراجعه به سایت اینترنتی فوقالذکر نسبت به پرینـت کـارت ورود بـه جلسـه
خود اقدام مینمایند.
کارنامهنتايج هر نوبت از آزمونها در بعدازظهر روز برگزاری هر آزمون از طریا سایت اینترنتی شـرکت بـه نشـانی www.sanjeshserv.irمنتشـر
میگردد.
جدولشهريهآزمونها(مبالغبهريال) :

مراحل
7نوبتآزمونجامع
2نوبتآزمونجامع

تخفیفثبتناميکجا  مبلغقابلپرداختبعدازاعمالتخفیف 

وجهثبتنام 


0330333
9330333

ــــ
030333

0330333
9830333

دانش آموزان برای استفاده بیشتر از تخفیف پلکانی بهتر است تعداد نوبتهای بیشتری از آزمـون هـا را خریـداری نماینـد تـا بـمن برخـورداری از تعـداد
آزمونهايآزمايشيسنجشِدهم از تخفیف باالتری نیز بهرهمند شوند .بدیهی است مطلوبتـرین حالـت ببـتنـام بـرای دانـشآمـوزان از نظـر هزینـه
پرداختی ،ببتنام یکجا در 2نوبتآزمونجامع میباشد که در این صورت با احتساب تخفیف ویژه  030333ریالی ،متوسط شـهریه هـر آزمـون 0830333
ریال و مجموعاا  9830333ریال است.
الزم بهذکر است که در هنگام ببتنام و پس از انتخاب نوبتهای آزمون توسط دانشآموز ،برنامه ببتنام اینترنتی بهطور خودکار ،وجـه قابـل پرداخـت را
پس از کسر تخفیفات ،محاسبه و ارائه مینماید.
نحوهثبتنام :

پرداختاينترنتي :دانشآموزان عالقهمند به شرکت در این آزمونها در سراسر کشور میتوانند با اسـتفاده از کـارتهـای بـانکی ع ـو شـبکه شـتاب و

مراجعه به سایت شرکت تعاونی خدمات آموزشی کارکنان سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjeshserv.ir :نسبت به ببتنـام اقـدام و
کد رهگیری دریافت نمایند.
الزم به ذکر است که خرید اینترنتی کارت اعتباری ببتنام نشاندهنده ببتنام نهایی دانش آموز نبوده و الزم است بعد از خرید کـارت اعتبـاری (دریافـت
شماره پرونده و شماره رمز) به لینک ببتنام مراجعه نموده و ببتنام خود را نهایی و شماره پرونده و کد پیگیری  81رقمی دریافت نمایند.
دانشآموزان گرامی پس از مطالعه دقیا دفترچه راهنمای ببتنام در صورت داشتن هرگونه سؤال در خصوص شرایط و بوابط ببتنام میتواننـد بـا خـط
ویژه ( 128-62311صدای داوطلب) تماس حاصل نمایند .ساعات تماس :صبح  1:91الی  82:91و عصر  89:91الی 81:11
ثبتنامگروهيازطريقمدارس:دبیرستانهایی که مایل هستند برای سهولت ببتنام بهصورت یکجا از دانش آموزان خود ببتنام به عملآورند بعـد از
مطالعه دقیا دستورالعمل ببتنام دبیرستانها و مراکز آموزشی همکار ،میتوانند در صورت داشتن هرگونه سـؤال در سـاعات :صـبح  1:91الـی  82:91و
عصر  89:91الی  81:11با شماره تلفنهای  11166838الی  11166839تماس حاصل نمایند.
نکتهمهم:وجوهی که به اشتباه به حساب این شرکت واریز میگردد منحصراا پس از طی مراحل اداری مربوطه قابل استرداد مـیباشـد لـذا داوطلبـان در
هنگام ببتنام اینترنتی و انتخاب تعداد آزمونها دقت الزم را بهعمل آورند.
ثبتنامحضوري:ببت نام برای کلیه داوطلبان سراسر کشور از طریا سایت اینترنتی به نشانی ...wneshanjnaw.www :امکانپذیر است و دفتر مرکزی

شرکت به نشانی :تهران ،پل کریمخان زند ،خیابان میرزای شیرازی ،خیابان شهید نژادکی ،روبروی کالنتری  811سنایی ،پالک  ،91تلفن99927388 :
نیز آماده ببتنام از مراجعان در ساعات اداری است.
راهنماينحوهثبتناماينترنتي 


مراحل ثبتنام:
گاماول :پرداخت مبلغ ببتنام و دریافت شماره پرونده و رمز عبور (پرداخت از طریا کارتهای بانکی ع و شبکه شتاب و بهصورت اینترنتی میباشد)
گامدوم :تکمیل فرم ببتنام (در سایت ارائهشده :لینک ببتنام آزمونهای آزمایشی سنجش ببتنام جدید).
گامسوم :دریافت کد پیگیری  81رقمی ببتنام.
شرکتتعاونيخدماتآموزشيکارکنانسازمانسنجشآموزشکشور

