آزمونهايآزمايشي سنجشِيازدهــم 

ويژهدانشآموزانپايهيازدهم (سالدومدورهدوممتوسطه) 
طی سال های اخیر و بر اساس مصوبات مراجع قانونی مربوطه ،سوابق تحصیلی سال یازدهم متوسطه ،نقش تعیینکنندهای در سرنوشت داوطلباا ززماو
سراسری دانشگاهها و مؤسسات زموزش عالی ایفا نموده است؛ بهطوری که سوابق تحصیلی سال یازدهم متوسطه داوطلبا ززمو سراسری ،هماکنو یکی
از عوامل مهم تعیینکننده کیفیت رشته محل قبولی داوطلب در ززمو سراسری است.
شرکت تعاونی خدمات زموزشی کارکنا سازما سنجش کشور ،با استفاده از بیش از دو دهه تجربه در طراحای و برزاراری ززماو هاای ززمایشای بارای
زمادزی دانش زموزا دوره متوسطه ،برای سال تحصیلی  88-89اقدام به طراحی ززمو های تابستانه ،مرحلهای و جامع برای دانش زماوزا اایاه یاازدهم
(سال دوم دوره متوسطه) که امتحانات نهایی را در ایش دارند نموده است .این ززمو ها ،با ماهیتی جدید ازنظر محتوا ،بودجهبندی و اجرا زاامی مهام در
جهت ااسخگویی به نیاز موجود در این زمینه است کاه امیاد اسات ماورد توجاه داناش زماوزا عریار ساال یاازدهم متوساطه و هماناین مشااورا و
دستاندرکارا دبیرستا ها قرار زیرد.
هايزيرميباشد:

آزمونهايآزمايشيسنجشِيازدهم دارايويژگ 
ي


 ارائه سؤاالت مفهومی تستی که ضمن زماده نمود دانش زموزا برای شرکت در امتحانات نیمسال اول و اایانی سال یازدهم ،زمینه زشنایی و مهاارت
این عریرا را برای ااسخگویی به سؤاالت ززمو سراسری سال بعد ،برای دانشزموز فراهم مینماید؛
 بودجهبندی منابع درسی بر اساس برنامه درسی دبیرستا ها؛
 ارائه کارنامه تحلیلی ایشرفت تحصیلی در هر ززمو و مقایسه با ززمو های قبل؛
 ارائه زرارشهای تحلیلی ،مقایسهای و مدیریتی برای دبیرستا هایی که دانشزموزا سال یازدهم خود را بهصورت زروهی در ایان ززماو هاا شارکت
میدهند؛
 ارائه نتیجه نمرات ززمو به شرکتکنندزا بالفاصله اس از اایا هر ززمو .
بنديآزمونهابهشرحجدولزيراست:


نحوۀزمان
آزمونهايآزمايشي 
تابستانه 
مرحلـــهاي 
جامع 



مهلتثبتناماينترنتي 

تاريخبرگزاريآزمون 

گروههايآزمايشي 


اول تابستانه

تا روز سهشنبه مورخ 89/14/11

روز جمعه مورخ 89/14/79

دوم تابستانه

تا روز سهشنبه مورخ 89/10/11

روز جمعه مورخ 89/10/19

سوم تابستانه

تا روز سهشنبه مورخ 89/10/77

روز جمعه مورخ 89/10/19

علوم ریاضی و فنی،
علوم تجربی
و علوم انسانی

مرحله 1

تا روز سهشنبه مورخ 89/12/73

روز جمعه مورخ 89/19/11

مرحله 7

تا روز سهشنبه مورخ 89/19/14

روز جمعه مورخ 89/18/11

مرحله 3

تا روز سهشنبه مورخ 89/18/17

روز جمعه مورخ 89/18/78

مرحله 4

تا روز سهشنبه مورخ 89/11/11

روز جمعه مورخ 89/11/72

مرحله 0

تا روز سهشنبه مورخ 89/11/19

روز جمعه مورخ 89/11/70

مرحله 0

تا روز سهشنبه مورخ 89/17/10

روز جمعه مورخ 89/17/73

جامع نوبت اول (اایه)

تا روز سهشنبه مورخ 89/17/71

روز جمعه مورخ 88/11/78

جامع نوبت دوم

تا روز سهشنبه مورخ 88/17/17

روز جمعه مورخ 88/17/18

(جمع بندی ترم اول)

علوم ریاضی و فنی،
علوم تجربی،
علوم انسانی
هنر
و زبا خارجی
(انگلیسی)

آزمونهايآزمايشيسنجشِيازدهم :

نحوهبرگزاري
این ززمو ها در  3فاز کلی«تابستانه ،مرحلهای و جامع» و در  11نوبت برزرار میشوند.
فازاول ،ززمو های تابستانه است که در سه نوبت و در ماههای تیر ،مرداد و شهریور  89برزرار خواهند شد .هدف اصلی ززمو های تابساتانه ،بررسای و
مرور کلی مطالب کتابهای درسی اایۀ دهم خواهد بود.
توجه :ززمو های تابستانه فقط برای سه زروه ززمایشی علومرياضيوفني ،علومتجربي و علومانساني برزرار خواهد شد.
فازدوم ،ززمو های مرحلهای است که در شش نوبت از ابتدای سال تحصیلی تا اایا اسفند  89برزرار خواهند شد .هدف کلی این ززمو هاا ،بررسای و
نگاه دقیقتر به مطالب کتابهای درسی اایۀ یازدهم و ارزیابی ایشرفت تحصیلی دانشزموزا در طول سال تحصیلی است .در این میاا  ،ززماو ویا های
(ززمو مرحلۀ  )4در نظر زرفته شده است که در اایا امتحانات نیمسال اول ،در تاریخ  1389/11/72برزرار خواهد شد و هدف ز  ،جمعبنادی مطالاب
نیمسال اول است که اس از امتحانات تشریحی نیمسال اول برزرار خواهد شد و طبق ز  ،زمادزی داناشزماوزا بار اسااس ارساشهاای ههارزریناهای
استاندارد مرتبط با مطالب این نیمسال تحصیلی مورد سنجش و ارزیابی قرار خواهد زرفت.

فازسوم ،ززمو های جامع بوده که در دو نوبت در ماههای فروردین و اردیبهشت برزرار خواهد شد .هدف این ززمو ها ،زشنایی کامال داناشزماوزا باا
ارسشهای ههارزرینهای همسو و مرتبط با سؤاالت امتحانات خرداد  1388است.
ززمو های مرحلهای بر اساس تقسیمبندی منابع درسی برزرار میشود؛ بهطوریکه در هر مرحله از ززمو  ،طبق تقسیمبندیهای انجامشده ،از داوطلباا
امتحا به عمل میزید؛ عالوه بر این ،در ززمو هر مرحله ،از قسمت یا قسمتهای مربوط به مراحل قبل نیر امتحا زرفته میشود؛ لیکن در هر مرحلاه،
سؤاالت امتحانی با تأکید بر منابع مربوط به هما مرحله طراحی میشود (برای مثال ،در مرحله سوم ززمو قسمتهای مربوط به ززماو اول و دوم هام
منظور شده است؛ با این تأکید که بیشتر سؤاالت از قسمت سوم خواهد بود).
اس از برزراری هریک از ززمو های مرحلهای و همانین ززمو جامع ،کارنامه ای با اطالعات بسیار مفید و ارزنده شامل نمره خام دروس ،میانگین نمرات
خام نفرات برتر ،رتبه در هر درس و رتبه کل در مقایسه با داوطلبا شهر ،استا و کشور و نمره کل عمومی و اختصاصای در زیرزاروههاای ززمایشای در
اختیار داوطلبا قرار می زیرد تا داوطلبا بر اساس اطالعات مندرج در این کارنامهها از میرا زمادزی خود در هر مرحله از ززمو ززاهی یافتاه و نسابت
به رفع نقاط ضعف خود تا برزراری ززمو مرحله بعد اقدام نمایند و در نهایت نیر با شرکت در ززمو ها زمادزی الزم را برای شارکت در امتحاناات نهاایی
سال  1388کسب نمایند.
زمانونحوهتوزيعاينترنتيکارتورودبهجلسهوکارنامهآزمونهايآزمايشيسنجش :

کارتورودبهجلسه ززمو های ززمایشی سنجش برای کلیه داوطلبا سراسر کشور ،از روز سه شنبه قبل از هر ززمو منحصراً از طریق سایت اینترنتای
شرکت تعاونی خدمات زموزشی به نشانی www.sanjeshserv.ir :توزیع میزردد و داوطلبا با مراجعه به سایت اینترنتی فوقالذکر ،نسابت باه ارینات
کارت ورود به جلسه خود اقدام مینمایند.
کارنامهنتايج هر نوبت از ززمو های ززمایشی سانجش یاازدهم ،در بعادازههر هماا روز برزاراری هار ززماو از طریاق ساایت اینترنتای شارکت باه
نشانی www.sanjeshserv.irمنتشر میزردد .ضمناً به اطالع دانشزموزا میرساند که محاسبه نمره کل ززمو هاای ززمایشای ،بار اسااس زخارین
مصوبات و ضوابط سازما سنجش زموزش کشور انجام خواهد شد .همانین نمره ززمو دروس عمومی و اختصاصی ،همانند ززمو سراسری و بر اسااس
نمره ززمو عمومی (با توجه به ضرایب) به عالوه سه برابر نمره ززمو اختصاصی (با توجه به ضرایب) تقسیم بر مجموع کل ضرایب محاسبه میشود ،کاه
این امر میتواند تجربه مناسبی برای دانشزموز در ارتباط با شرکت در ززمو سراسری سال بعد باشد.
آزمونهايآزمايشيسنجشِيازدهم :

شهريه
هرآزمونتابستانهيامرحلهاي


آزمونجامع

 411/111ریال

 011/111ریال

شرکت تعاونی خدمات زموزشی سازما سنجش ،هماو سنوات زذشته ،برای متقاضیا بیش از یک نوبت ززمو تخفیفاتی در نظر زرفته است که ایان
امکا را میسر می نماید تا در صورت افرایش تعداد مراحل از تخفیف بیشتری بهرهمند زردند و در این جهت برای ساال تحصایلی  88-89شایوه اعماال
تخفیف شهریه ززمو را برای متقاضیا بیش از یک ززمو در جهت رفاه حال دانشزموزا عریر به کار زرفته است تا ضمن تجمیع فرزیند ثبتنام بارای
هر یک از دانش زموزا در کلیه مراحل ،امکا ارداخت شهریه کمتری برای ثبتنام فراهم شود.
آزمونهايآزمايشيسنجشِيازدهم :

جدولشهريه
مبالغبهريال
مراحل

وجهثبتنام


تخفیفثبتناميکجا


مبلغقابلپرداخت 
بعدازاعمالتخفیف

ززمو مرحلهای
 1مرحله ززمو
 7مرحله ززمو
 3مرحله ززمو
 4مرحله ززمو
 0مرحله ززمو
 0مرحله ززمو
 2مرحله ززمو
 9مرحله ززمو
 8مرحله ززمو

411،111
911،111
1،171،111
1،011،111
7،111،111
7،411،111
7،911،111
3،711،111
3،011،111

اااا
11،111
31،111
01،111
111،111
101،111
711،111
791،111
301،111

411،111
281،111
1،121،111
1،041،111
1،811،111
7،701،111
7،081،111
7،871،111
3،741،111

آزمون جامع

 1نوبت ززمو جامع 011،111
 7نوبت ززمو جامع 1،111،111

اااا
11،111

011،111
881،111

با توجه به جدول شهریه فوق و هرینههاای ثبات ناام منادرج در ز  ،ایان امکاا نیار فاراهم زردیاده اسات تاا داناشزماوزا عریار در صاورت تمایال
بتوانند ززمو های ززمایشی سنجش یازدهم را به تعداد موردنیاز و دلخواه ،انتخاب و در هر یک از ززمو ها ثبتنام نمایناد؛ باهعناوا مثاال ،داناشزماوز
میتواند متقاضی سه نوبت ززمو مرحلهای و یک نوبت ززمو جامع باشد.
البته با توجه به اینکه آزمون های آزمایشی سنجش ،مجموعه آزمون هایی است که هر یک مکمل دیگری است و شرکت در تمامی آنهاا،
دانشآموز را گامبهگام آمادهتر مینماید ،لذا توصیه میشود که دانشآموزان عزیز ،در کلیۀ آزمونهای مرحلهای و جامع ،باهطاور یکجاا
ثبتنام نمایند.
الزم به ذکر است که جدول تکمیلی مربوط به هرینههای ثبت نام ،برای دانش زموزانی که مایل به انتخاب ززمو های ززمایشی سنجش یازدهم باهصاورت
تلفیقی هستند ،در سایت اینترنتی ثبتنام ززمو ها  www.sanjeshserv.irدرج شده است.
شایا ذکر است دانشزموزا  ،برای استفاده بیشتر از تخفیف الکانی ،بهتر است تعداد مراحل و نوبتهای بیشتری از ززمو ها را خریداری نمایند تا ضامن
برخورداری از تعداد ززمو های ززمایشی سنجش یازدهم از تخفیف باالتری نیر بهرهمند شوند .بدیهی است مطلوبترین حالت ثبتنام برای دانشزماوزا
آزمونمرحلهاي2+نوبتآزمونجامع) است که در

از نظر هرینه ارداختی ،ثبتنام یکجا در  11نوبت ززمو (3نوبتآزمونتابستانه6+مرحله
این صورت با احتساب تخفیف وی ه  550/000ریالی ،متوسط شهریه هر ززمو حدوداً  363/000ریال و مجموعاً  4/050/000ریال است.
الزم به ذکر است که در هنگام ثبتنام و اس از انتخاب نوبتهای ززمو از سوی دانشزموز ،برنامه ثبتنام اینترنتی بهطور خودکار ،وجه قابل ارداخات را
اس از کسر تخفیفات ،محاسبه و ارائه مینماید.
نحوهثبتنام :

پرداختاينترنتي :دانشزموزا عالقهمند به شرکت در ززمو های ززمایشی سنجش در سراسر کشور میتوانند با استفاده از کارتهای بانکی عضو شبکه
شتاب و مراجعه به سایت شرکت تعاونی خدمات زموزشی کارکنا سازما سنجش زموزش کشور به نشانی www.sanjeshserv.ir :نسبت باه ثباتناام
در این ززمو ها اقدام و کد رهگیری دریافت نمایند.
الزمبهذکراستکهخريداينترنتيکارتاعتباريثبتنام،نشاندهندهثبتنامنهاييدانشآموزنبودهوالزماستکهمتقاضیان،بعـدازخريـد
کارتاعتباري(دريافتشمارهپروندهوشمارهرمز)،بهلینکثبتناممراجعهنمودهوثبتنامخودرانهاييوشمارهپروندهوکدپيگیـري66
رقميدريافتنمايند.

دانشزموزا زرامی اس از مطالعه دقیق دفترهه راهنمای ثبتنام ،در صورت داشتن هرزونه سؤال در خصوص شرایط و ضوابط ثبتنام ،میتوانند با خط
وی ه ( 171-47800صدای داوطلب) تماس حاصل نمایند .ساعات تماس :صبح  9:31الی  17:31و عصر  13:31الی .10:11
ثبتنامگروهيازطريقمدارس :دبیرستا هایی که مایل هستند برای سهولت ثبتنام بهصورت یکجا از دانش زموزا خود ثبتنام به عملزورند بعاد از
مطالعه دقیق دستورالعمل ثبتنام دبیرستا ها و مراکر زموزشی همکار ،میتوانند در صورت داشتن هرزونه ساؤال ،در سااعات :صابح  9:31الای  17:31و
عصر  13:31الی  10:11با شماره تلفنهای  99944281الی  99944283تماس حاصل نمایند.
نکاتمهم :
 -1ثبتنام کلیه نوبتها و مراحل ززمو ها ،ازجمله ززمو جامع نیر ،در این مرحله انجام و توصیه می شود کاه بارای برخاورداری از حاداکثر تخفیاف در
شهریه ارداختی ،ثبتنام در کلیه مراحل درخواستی را یکجا انجام دهید.
 -7وجوهی که به اشتباه به حساب این شرکت واریر می زردد ،منحصر ًا اس از طی مراحل اداری مربوطاه قابال اساترداد اسات؛ لاذا داوطلباا در هنگاام
ثبتنام اینترنتی و انتخاب تعداد ززمو ها دقت الزم را بهعمل زورند.
ثبتنامحضوري :


ثبت نام برای کلیه داوطلبا سراسر کشور ،از طریق سایت اینترنتی به نشاانی www.sanjeshserv.ir :امکاا ااذیر اسات و هماناین داوطلباا  ،مراکار
زموزشی و دبیرستا های متقاضی ززمو های ززمایشی سنجش می توانند در صورت تمایل با مراجعه حضوری به دفتار مرکاری شارکت تعااونی خادمات
زموزشی کارکنا سازما سنجش زموزش کشور به نشانی :تهرا  ،ال کریم خا زند ،خیابا میرزای شیرازی ،خیابا شاهید ن ادکای ،روباروی کالنتاری
 110سنایی ،االک  ،31تلفن 99371400 :نسبت به ثبتنام در این ززمو ها در ساعات اداری اقدام نمایند.
ناماينترنتيآزمونهايآزمايشيسنجش 


راهنماينحوهثبت
مراحلثبتنام :

گاماول :ارداخت مبلغ ثبتنام و دریافت شماره ارونده و رمر عبور (ارداخت از طریق کارتهای بانکی عضو شبکه شتاب و بهصورت اینترنتی است).
گامدوم :تکمیل فرم ثبتنام (در سایت ارائهشده است :لینک ثبتنام ززمو های ززمایشی سنجش ثبتنام جدید).
گامسوم :دریافت کد ایزیری  10رقمی ثبتنام.
شرکتتعاونيخدماتآموزشي 
کارکنانسازمانسنجشآموزشکشور

