بسمه تعالی
اطالعیه شرکت تعاونی خدمات آموزشی درباره
دفترچه پاسخهای تشریحی آزمونهای آزمایشی سنجش
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همانطور که کلّیه دانشآموزان و داوطلبان عزیز شرکتکننده در آزمونهای آزمایشی سنجش و همچنین
دبیران ،مشاوران و مدیران محترم دبیرستانها و مراکز آموزشی مستحضر هستند ،شرکت تعاونی خدمات
آموزشی همزمان با برگزاری هر یک از آزمونهای آزمایشی سنجش در مقاطع و پایههای مختلف تحصیلی،
اقدام به توزیع «دفترچة پاسخهای تشریحی» مینماید تا دانشآموزان و داوطلبان شرکتکننده در این
آزمونها در حداقل زمان ممکن به پاسخ های تشریحی سؤاالت دسترسی داشته و از آن به منظور ارتقای
سطح دانش و رفع اشکاالت درسی خود استفاده نمایند.
از آنجا که ارسال دفترچههای پاسخ تشریحی به حوزههای امتحانی با هدف توزیع آنها در پایان جلسة آزمون در
بین داوطلبان ،قبل از برگزاری آزمون امری اجتنابناپذیر است و علیرغم تالشهای صورت گرفته جهت حفظ
امنیت سؤاالت و پاسخهای آزمون ،متأسفانه در مواردی سؤاالت و پاسخهای تشریحی توسط افراد سودجو و
فرصتطلب بطور غیرقانونی از طریق برخی کانالها در شبکههای مجازی عرضه میگردد ،لذا این شرکت با
بررسی کلیة جوانب بر آن شد تا به منظور سالمت و امنیت آزمونها ،ارسال دفترچة پاسخهای تشریحی به
حوزههای برگزاری آزمون را از دستور کار خارج نموده و فایل  Pdfاین دفترچهها را جهت استفاده داوطلبان
عزیز ،همزمان با برگزاری هر آزمون ،در سایت اینترنتی خود به نشانی  www.sanjeshserv.irو
کانال تلگرام  @nusrinoitacudensejnasمنتشر نماید.
امید است با حمایت و همراهی دانشآموزان ،مشاوران ،مدیران و دبیران محترم دبیرستانها و مراکز آموزشی
در حفظ و ارتقای سطح کیفی و امنیت آزمونهای آزمایشی سنجش توفیق یافته و رضایت خاطر مخاطبان
این آزمونها را بیش از پیش فراهم نمائیم.
همچنین با یادآوری این نکته که این آزمون ها همانطور که همگان مستحضرند جنبه آمادگی ،آزمایشی و
خودارزیابی داشته و به ویژه ،از معدود دانشآموزان و داوطلبان عزیزی که دچار وسوسة بیثمر دسترسی به
سؤاالت یا کلیدها قبل از برگزاری آزمون میشوند انتظار میرود با بیاعتنایی به تبلیغات برخی کانالهای
غیرقانونی در شبکههای مجازی که از حساسیت آنان در جهت منافع صرفاً مادی خود سوء استفاده مینمایند
در وهله نخست به خودشان جهت ارزیابی صحیح و دقیق از میزان آمادگی درسی کمک نموده ،ثانیاً ما را در
جهت ارائه خدمات بهتر و کیفیتر یاری نمایند.
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