آزمونهايآزمايشيسنجشپیش

"ويژهفارغالتحصیالنپیشدانشگاهي"

شرکت تعاونی خدمات آموزشی کارکنان سازمان سنجش آموزش کشور ،بهعنوان مجموعه ای که بصورت تخصصی ارائه دهندد خددمات آموزشدی و کمد
آموزشی به داوطلبان آزمون سراسری دانشگا ها و مؤسسات آموزش عالی کشور است ،در سال تحصیلی  99-99نیز همانندد سدالهدای ذششد،ه ،مجموعده
آزمونهای آزمایشی سنجش پیش را برای اس،فاد داوطلبان فارغالتحصیل پیشدانشگاهی و کلیه افرادی که خود را برای شرکت در آزمدون سراسدری
سال  9999دانشگا ها و مؤسسات آموزش عالی آماد مینمایند ،طرحریزی نمود است.
ويژگيهايآزمونهايآزمايشيجامعسنجشپیش:

* برذزاری آزمونهای آزمایشی با اس،انداردهای آزمون سراسری؛
* برذزاری آزمون جامع دروس پایه در فروردین ما با هدف ارزیابی وضعیت آمادذی داوطلبان در دروس پایه؛
* برذزاری آزمونهای آزمایشی جامع مخصوص فارغال،حصیالن پیش دانشگاهی؛
* اعالم ن،ایج نمرات داوطلبان بالفاصله پس از برذزاری آزمون؛
* ارائه کارنامه ن،ایج با اطالعات جامع و مفید برای اطالع داوطلب از وضعیت علمی و مقایسه با سایر داوطلبان؛
يآزمونهابهشرحجدولزيراست:

نحوهيزمانبند


آزمونهايآزمايشي

اول تابستانه

تابستانه

دوم تابستانه
سوم تابستانه
مرحله 1
مرحله 5

مرحلـــهاي


مرحله 2
مرحله 0
(جمع بندی ترم اول)
مرحله 2
مرحله 0
جامع نوبت اول
(پایه)

جــامع

جامع نوبت دوم
جامع نوبت سوم
جامع نوبت چهارم

مهلت
ثبتناماينترنتي

تا روز سهشنبه مورخ
89/40/11
تا روز سهشنبه مورخ
89/42/41
تا روز سهشنبه مورخ
89/42/55
تا روز سهشنبه مورخ
89/40/52
تا روز سهشنبه مورخ
89/49/10
تا روز سهشنبه مورخ
89/48/15
تا روز سهشنبه مورخ
89/14/14
تا روز سهشنبه مورخ
89/11/49
تا روز سهشنبه مورخ
89/15/40
تا روز سهشنبه مورخ
89/15/54
تا روز سهشنبه مورخ
88/45/45
تاروز سهشنبه مورخ
88/45/52
تاروز سهشنبه مورخ
88/42/12

تاريخوروز

تاريخ

توزيعکارتاينترنتي

برگزاريآزمون

روز سهشنبه مورخ 89/40/52

روز جمعه مورخ 89/40/59

روز سهشنبه مورخ 89/42/12

روز جمعه مورخ 89/42/19

روز سهشنبه مورخ 89/40/42

روز جمعه مورخ 89/40/49

روز دوشنبه مورخ 89/49/40

روز جمعه مورخ 89/49/14

روز سهشنبه مورخ 89/49/59

روز جمعه مورخ 89/48/41

روز سهشنبه مورخ 89/48/50

روز جمعه مورخ 89/48/58

روز سهشنبه مورخ 89/14/50

روز جمعه مورخ 89/14/50

روز دوشنبه مورخ 89/11/51

روز جمعه مورخ 89/11/52

روز سهشنبه مورخ 89/15/54

روز جمعه مورخ 89/15/52

روز سهشنبه مورخ 88/41/50

روز جمعه مورخ 88/41/58

روز سهشنبه مورخ 88/45/10

روز جمعه مورخ 88/45/18

روز سهشنبه مورخ 88/42/40

روز جمعه مورخ 88/42/48

روز سهشنبه مورخ 88/42/50

روز جمعه مورخ 88/42/24

گروههايآزمايشي

علوم ریاضی و فنی،
علوم تجربی
و علوم انسانی

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

نحوهبرگزاريآزمونها:

این آزمونها مجموعاً در  99نوبت برای سال تحصیلی  99-99برذزار میذردد 9 .نوبت آزمونهای تابس،انه 6 ،نوبت از آزمونهدای آزمایشدی بدهصدورت
مرحلهای و  4نوبت آزمون جامع برذزار خواهد شد تا داوطلبان شرکت کنند  ،با ارزیابی کامالً علمی و اس،اندارد ،از وضعیت علمی و تحصیلی خود شدناخت
پیدا کرد و در هر مرحله از آزمونها نسبت به رفع مشکالت تحصیلی خود اقدام نمایند.
آزمونهايتابستانه :آزمونهای تابس،انه در  9نوبت و در ما های تیر ،مرداد و شهریور  99برذزار خواهد شد.

هايمرحلهاي :در  6نوبت آزمونهای آزمایشی مرحلهای که از اب،دای سال تحصیلی تا پایان اسفند  99برذزار میذردد ،منابع درسی جهدت


آزمون
مطال عه داوطلبان به شش قسمت تقسیم شد است که در هر مرحله از آزمونهای مرحلهای ،سؤاالت از منابع تقسیمبندی شد همان مرحله طرح میذردد.
الزم به توضیح است که سؤاالت آزمون هر مرحله ،با تأکید بر منابع درسی اعالم شد برای همان مرحله (طبق تقسیمبندی) ،به عالوۀ سؤاالت منابع درسدی

مرحله قبل طراحی میذردد (برای مثال در مرحله سوم آزمون قسمتهای مربوط به آزمونهای مراحل اول و دوم هم منظور شد  ،با این تأکید کده بیشد،ر
سؤاالت از بودجه بندی مرحله سوم خواهد بود).
آزمونهايجامع :از اب،دای سال  9999و تا قبل از برذزاری آزمون سراسری سال  4 ،9999نوبدت آزمدون آزمایشدی جدامع بدا فاصدلههدای زمدانی

هدفمند و خصوصیات و ویژذیهای منحصر به فرد و مکمل یکدیگر برذزار میشود.
زمانونحوهتوزيعاينترنتيکارتورودبهجلسهوکارنامه:
کارت ورود به جلسه برای کلیه داوطلبان سراسر کشور از روز سهشنبه قبل از ه ر آزمون منحصدر ًا از طریدق سدایت این،رن،دی شدرکت تعداونی خددمات
آموزشی به نشانی www.sanjeshserv.ir :توزیع می ذردد و داوطلبان با مراجعه به سایت این،رن،ی فوق الشکر نسبت به پرینت کارت ورود به جلسه خود
اقدام مینمایند.
کارنامدده ن،ددایج هددر نوبددت از آزمــونهــايآزمايشــيدر بعدددازرهر همددان روز برذددزاری هددر آزمددون از طریددق سددایت این،رن،ددی شددرکت بدده
نشانی www.sanjeshserv.irمن،شر میذردد .ضمناً به اطالع دانشآموزان میرساند که محاسبه نمر کل آزمونهای آزمایشی براساس آخرین مصوبات
و ضوابط سازمان سنجش آموزش کشور عمل خواهد شد .همچنین نمر آزمون دروس عمومی و اخ،صاصی همانند آزمون سراسری و براساس نمر آزمدون
عمومی (با توجه به ضرایب) به عالو سه برابر نمر آزمون اخ،صاصی (با توجه به ضرایب) تقسیم بر مجموع کل ضرایب محاسبه میشود.
آزمونها:

شهريه
هرآزمونمرحلهاي


هرآزمونجامع

 044/444ریال

 244/444ریال

آزمونها:

جدولشهريه
مبالغبه(ريال)
مراحل
 9مرحله آزمون
 2مرحله آزمون
 9مرحله آزمون
 4مرحله آزمون
 5مرحله آزمون
 6مرحله آزمون
 7مرحله آزمون
 9مرحله آزمون
 9مرحله آزمون

تخفیفثبتناميکجا

وجهثبتنام

آزمونمرحلهاي

ــــ
044،444
14،444
944،444
24،444
1،544،444
04،444
1،044،444
144،444
5،444،444
124،444
5،044،444
514،444
5،944،444
594،444
2،544،444
204،444
2،044،444

مبلغقابلپرداخت
بعدازاعمالتخفیف
044،444
084،444
1،104،444
1،204،444
1،844،444
5،524،444
5،284،444
5،854،444
2،504،444

آزمونجامع
244،444
ــــ
244،444
 9نوبت آزمون جامع
884،444
14،444
 2نوبت آزمون جامع 1،444،444
1،004،444
24،444
 9نوبت آزمون جامع 1،244،444
1،804،444
04،444
 4نوبت آزمون جامع 5،444،444
با توجه به جدول شهریه فوق و هزینههای ثبت نام مندرج در آن ،این امکان نیز فراهم ذردید تدا داوطلبدان عزیدز در صدورت تمایدل ب،وانندد آزمدونهدای
مرحلهای و جامع را به تعداد مورد نیاز و دلخوا  ،ان،خاب و ثبتنام نمایند .بهعنوان مثال داوطلب میتواندد م،قاضدی  9نوبدت آزمدون مرحلدهای و  9نوبدت
آزمون جامع باشد.
* با توجه به اینکه آزمونهای آزمایشی سنجش ،مجموعه آزمون هایی است که هر ی مکمل دیگری است و شرکت در تمامی آنها ،داوطلب را ذام به ذام
آماد تر مینماید لشا توصیه میشود داوطلبان عزیز در کلیۀ آزمونهای مرحلهای و جامع ( 99نوبت آزمون) بطور یکجا ثبتندام نمایندد و از تخفیفداتی کده
برای ثبتنام یکجای آزمونها در نظر ذرف،ه شد بهر مند ذردند.
شایان ذکر است داوطلبان برای اس،فاد بیش،ر از تخفیف پلکانی به،ر است تعداد مراحل و نوبتهای بیشد،ری از آزمدونهدا را خریدداری نمایندد تدا ضدمن
آزمونهايآزمايشيسنجشِپیشاز تخفیف باالتری نیز بهر مند شوند .بدیهی است مطلوبترین حالت ثبتنام برای داوطلبدان از

برخورداری از تعداد
نظر هزینه پرداخ،ی ،ثبتنام یکجا در  99نوبت آزمون ( 3تابستانه  6 +مرحله  4 +جامع) میباشد که در این صورت با اح،ساب تخفیف ویدژ 080/000
ریالی ،م،وسط شهریه هر آزمون حدوداً  303/000ریال و مجموعاً  4/820/000ریال است.
الزم به ذکر است که در هنگام ثبتنام و پس از ان،خاب نوبتهای آزمون توسط دانش آموز ،برنامه ثبتنام این،رن،ی بهطور خودکدار ،وجده قابدل پرداخدت را
پس از کسر تخفیفات ،محاسبه و ارائه مینماید.
الزم به ذکر است که در هنگام ثبتنام و پس از ان،خاب نوبتهای آزمون توسط دانش آموز ،برنامه ثبتنام این،رن،ی بهطور خودکدار ،وجده قابدل پرداخدت را
پس از کسر تخفیفات ،محاسبه و ارائه مینماید.

نحوهثبتنام:

پرداختاينترنتي :داوطلبان عالقهمند به شرکت در این آزمونها در سراسرکشور میتوانند با اس،فاد از کارتهای بانکی عضو شبکه ش،اب و مراجعه بده
سایت شرکت تعاونی خدمات آموزشی کارکنان سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjeshserv.ir :نسبت به ثبتنام اقدام و کد رهگیدری
دریافت نمایند.
الزم به ذکر است که خرید این،رن،ی کارت اع،باری ثبتنام نشان دهند ثبتنام نهایی داوطلب نبود و الزم اسدت بعدد از خریدد کدارت اع،بداری (دریافدت
شمار پروند و شمار رمز) به لین ثبتنام مراجعه نمود و ثبتنام خود را نهایی و شمار پروند و کدپیگیری  96رقمی دریافت نماید.
داوطلبان ذرامی پس از مطالعه دقیق دف،رچه راهنمای ثبتنام در صورت داش،ن هر ذونه سؤال در خصوص شرایط و ضوابط ثبتنام میتوانند با خدط ویدژ
( 129-42966صدای داوطلب) تماس حاصل نمایند .ساعات تماس :صبح  9:91الی  92:91و عصر  99:91الی 96:11
ثبتنامگروهيازطريقمدارس:دبیرس،انهایی که مایل هس،ند برای سهولت ثبتنام به صورت یکجا از دانش آموزان خود ثبتنام به عمل آورند بعد

از مطالعه دقیق دس،ورالعمل ثبتنام دبیرس،انها و مراکز آموزشی همکار ،درصورت داش،ن هرذونه سؤال میتوانند در ساعات :صبح 9:91الی 92:91و عصر
 99:91الی  96:11با شمار تلفنهای  99944799الی  99944799تماس حاصل نمایند.
نکاتمهم:
 -9ثبتنام کلیه نوبتها و مراحل آزمونها از جمله آزمونهای جامع نیز در این مرحله انجام میشود و توصیه میشود جهت برخورداری از حداکثر تخفیف
در شهریه پرداخ،ی ،ثبتنام در کلیه مراحل درخواس،ی را یکجا انجام دهید.
 -2وجوهی که به اش،با به حساب این شرکت واریز می ذردد منحصراً پس از طی مراحل اداری مربوطه قابل اس،رداد مدیباشدد؛ لدشا داوطلبدان در هنگدام
ثبتنام این،رن،ی و ان،خاب تعداد آزمونها دقت الزم را بهعمل آورند.
ثبتنامحضوري:ثبت نددام بددددرای کلیددده داوطلبددددان سراسر کشور از طریق سایت این،دددرن،ی به نشانی www.sanjeshserv.ir :انجام مدیذدردد.

همچنین داوطلبانومراکزآموزشيم،قاضی آزمونهای آزمایشی سنجش میتوانند در صورت تمایل با مراجعده حضدوری بده دف،در مرکدزی شدرکت
تعاونی خدمات آموزشی کارکنان سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی :تهران ،پل کریمخان زند ،خیابان میرزای شیرازی ،خیابان شهید نژادکی ،روبدروی
کالن،ری  915سنایی ،پالک  ،91تلفن 99929455 :نسبت به ثبتنام در این آزمونها در ساعات اداری اقدام نمایند.
راهنماينحوهثبتناماينترنتي

مراحلثبتنام:

گاماول :پرداخت مبلغ ثبتنام و دریافت شمار پروند و رمز عبور (پرداخت از طریق کارتهای بانکی عضو شبکه ش،اب و به صورت این،رن،ی می باشد)
گامدوم :تکمیل فرم ثبتنام (در سایت ارایه شد  :لین
گامسوم :دریافت کد پیگیری  96رقمی ثبت نام.

ثبتنام آزمونهای آزمایشی سنجش ثبتنام جدید).
شرکتتعاونيخدماتآموزشيکارکنانسازمانسنجشآموزشکشور

