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 مهلت های آزمايشیآزمون

 نام اينترنتیثبت
 تاريخ و روز

 توزيع کارت اينترنتی
 تاريخ 

 برگزاری آزمون
 نتايجاعالم 

 سايت اينترنتیدر 

نه
ستا
تاب

 

 اول تابستانه
 شنبه مورختا روز سه

11/40/89 
شنبه مورخ روز سه
52/40/89 

روز جمعه مورخ 
59/40/89 

ن
ـو
زم
 آ
هر
ی 
ار
گز
ـر
ز ب
رو
ر 
ص
ع

 

 دوم تابستانه
 شنبه مورختا روز سه

41/42/89 
شنبه مورخ روز سه
12/42/89 

روز جمعه مورخ 
19/42/89 

 تابستانهسوم 
 شنبه مورختا روز سه

55/42/89 
شنبه مورخ روز سه
42/40/89 

روز جمعه مورخ 
49/40/89 

ـه
ــ
حل
مر

ی
ا

 

 1مرحله 
 شنبه مورختا روز سه

52/40/89 
شنبه مورخ روز دو
40/49/89 

روز جمعه مورخ 
14/49/89 

 5مرحله 
 شنبه مورختا روز سه

10/49/89 
شنبه مورخ روز سه
59/49/89 

جمعه مورخ  روز
41/48/89 

 2مرحله 
 شنبه مورختا روز سه

15/48/89 
شنبه مورخ روز سه
50/48/89 

روز جمعه مورخ 
58/48/89 

 0مرحله 
 )جمع بندی ترم اول(

 شنبه مورختا روز سه
14/14/89 

شنبه مورخ روز سه
50/14/89 

روز جمعه مورخ 
50/14/89 

 2مرحله 
 شنبه مورختا روز سه

49/11/89 
روز دوشنبه مورخ 

51/11/89 
روز جمعه مورخ 

52/11/89 
 0مرحله 

 شنبه  مورختا روز سه
40/15/89 

شنبه مورخ روز سه
54/15/89 

روز جمعه مورخ 
52/15/89 

مع
ـا
جـ

 

جامع نوبت اول 
 )پایه(

 شنبه مورختا روز سه
54/15/89 

شنبه مورخ روز سه
50/41/88 

روز جمعه مورخ 
58/41/88 

 نوبت دومجامع 
 شنبه مورختا روز سه

45/45/88 
شنبه مورخ روز سه
10/45/88 

روز جمعه مورخ 
18/45/88 

 جامع نوبت سوم
 شنبه مورخسه روزتا

52/45/88 
شنبه مورخ روز سه
40/42/88 

روز جمعه مورخ 
48/42/88 

 جامع نوبت چهارم
 مورخشنبه سه روزتا

12/42/88 
شنبه مورخ روز سه
50/42/88 

روز جمعه مورخ 
24/42/88 

http://www.sanjeshserv.com/


 

 

                                                                                             

          های آزمایشی سنجشِ دوازدهم نام و شرکت در آزمون ای ثبتـراهنم     
 

3 

 ؛ دوازدهمسنجشِ های آزمايشی آزمون

 3199-99آموزان پاية دوازدهم در سال تحصیلی ويژة دانش
« شـش ـ سـه ـ سـه      »آمـوزان ناـام آموزشـی    گروه از دانش دومين، 99-99سال تحصيلی  آموزان پایة دوازدهمدانش

این است که چرا شرکت در کنکور سراسـری   سؤالتجربه خواهند کرد. حال  ، کنکور سراسری را1199هستند که در سال 

 ای برخوردار است؟آموزان، از اهميت ویژهبرای این دانش

                 کننـد،  زمان کـه خـود را بـرای کنکـور سراسـری آمـاده مـی       آموزان، همدر پاسخ به این سؤال باید گفت، این دانش

، نگاهی جدی به این امتحانا  داشـته  1199کنکور سراسری سال ثير امتحانا  نهایی در نتيجة بایست با توجه به تأمی

ــی       ــته، ســب  نگران ــم، ناخواس ــون مه ــن دو آزم ــانی ای ــد. همزم ــاده کنن ــا ، آم ــن امتحان ــرای ای ــود را ب                       باشــند و خ

از آمـادگی بـرای کنکـور    شود، به این دليل که آمادگی برای امتحانا  نهایی، سازوکاری کامالً متفـاو   آموزان میدانش

 سراسری دارد.

ای مناسـ   آموزان برای مطالعة دروس با آن مواجه هستند، نداشتن برنامهترین مشکلی که دانشدر این راستا، مهم

مانـده و تـا زمـان برگـزاری کنکـور      توانند در یک سال بـایی آموزان، نگران این هستند که آیا میاست. بسياری از دانش

ای مطالعـه کننـد کـه بـه واسـطة آن      های دهم و یازدهم( و دوازدهم خود را به گونهدروس پایه )سال سراسری، تمامی

کنـد، عـدم   بتوانند هر دو هدف را به درستی نشانه روند و موفق شوند؟ مشکل دیگری که در این ميان، خودنمـایی مـی  

 های یبل است.ای از کنکورهای سالهای چهارگزینهوجود پرسش

آمـوزان  آموزان پایة دوازدهم، عالوه بر ریابت بـا دیگـر دانـش   ی که باید مدّ نار داشت این است که دانشنکتة دیگر

پنج ـ سه ـ   »که بازماندگان ناام آموزشی  1199های کنکور سراسری سال بایست که با پشت کنکوریمی پایة خود،هم

 گروه، به طور عمده متفاو  از یکدیگر است. هستند نيز، ریابت کنند؛ هر چند که منابع سؤاال  این دو« چهار

هـای اسـتاندارد   تردید، یکی از ابزارهای مهم در تثبيت مطال  درسی و یادگيری نکا  جدید، شـرکت در آزمـون  بی

اسـت.  « های آزمایشـی سـنجش  آزمون»شرکت تعاونی خدما  آموزشی کارکنان سازمان سنجش آموزش کشور، یعنی 

ها و مراکـز آموزشـی   که دارای برنامة مطالعاتی دیيق و منطبق با برنامة آموزشی دبيرستانهایی حضور در چنين آزمون

پایـة دوازدهـم،   آموزان باشد، برای دانشمعتبر )طرح درس(، سؤاال  استاندارد و هدفدار و نيز کارنامة تحليلی دیيق می

 ثمر خواهد بود.بسيار مفيد و مثمر

حل مشـکل داوطلبـان، شـرکت تعـاونی خـدما  آموزشـی کارکنـان سـازمان         اساس توضيحا  فوق و به مناور بر 

طراحـی  « دوازدهـم سنجشِ های آزمايشی آزمون»سنجش آموزش کشور، سيزده نوبت آزمون آزمایشی را تحت عنـوان  

 برگزار خواهند شد.« ای و جامعتابستانه، مرحله»ها در سه فاز به هم پيوستة کرده است. این آزمون

سی و مـرور  های تابستانه، بررنوبت برگزار خواهند شد. هدف اصلی آزمون 1بوده که در  تابستانههای زمون، آفاز اول

 دهم است.  های پایهکامل کتاب

ای، بررسـی  هـای مرحلـه  آزمـون  هدف اصـلی  نوبت برگزار خواهند شد. 6بوده که در  ایمرحلههای ، آزمونفاز دوم

های پایة دوازدهم است. در ایـن  دهم و یازدهم و آشنایی با نحوة طرح سؤال از کتاب هایهای پایهتر مطال  کتابدیيق

برگزار خواهـد شـد، از اهميـت     72/11/1199سال اول و در تاریخ ميان، آزمون مرحلة چهارم که در پایان امتحانا  نيم



 

 

                                                                                             

          های آزمایشی سنجشِ دوازدهم نام و شرکت در آزمون ای ثبتـراهنم     
 

4 

باشـد کـه پـز از امتحانـا      هم مـی سال اول پایة دوازدبندی مطال  نيمای برخوردار است. هدف این آزمون، جمعویژه

  .سال برگزار خواهد شدتشریحی این نيم

                    نوبـت برگـزار خواهنـد شـد. هـدف آزمـون جـامع نوبـت اول کـه در           4بـوده کـه در    جـامع هـای  ، آزمـون فاز سوم

سومين بار است. پـز از آن،   های دهم و یازدهم برایهای پایهبرگزار خواهد شد، مرور کامل کتاب 71/11/1199تاریخ 

هـای  برگزار خواهد شد کـه در هـر آزمـون، شـاهد پرسـش      1199نوبت آزمون جامع، مطابق با کنکور سراسری سال  1

 خواهيم بود. ای استاندارد، مفهومی و تلفيقیچهارگزینه

 ، چنـدین بـار،   هـای آزمایشـی سـنجش   طور که توضيح داده شد، یک داوطل ، با شـرکت در آزمـون  بنابراین، همان

 ای منام و از پيش تعيين شده، مرور خواهد کرد.های درسی خود را با برنامهکتاب

 توان به موارد زیر اشاره کرد:، می«دوازدهمسنجشِ های آزمايشی آزمون»های از دیگر مزیت

 های درسیآشنایی کامل با شيوة درست مطالعة کتاب 

 های درسی هر پایهکتابتر شدن نگاه داوطل  به مطال  عميق 

 ای استاندارد و مفهومی در هر درسهای چهارگزینهآشنایی با پرسش 

 های مختلفدریافت ارتباط موجود ميان مطال  هر درس در پایه 

 ممارست و تمرین در مدیریت زمان 

 سازی فضای کنکور سراسری و آشنایی داوطل  با این فضاشبيه 

 يجانا  ناشی از آزمونکاهش تدریجی استرس و ه 

 آگاهی داوطل  از نقاط ضعف خود در هر درس، در طول سال تحصيلی 

، در ســایت شــرکت بــه آدرس «دوازدهــمســنجشِ هــای آزمايشــی آزمــون»بنــدی الزم بــه رکــر اســت، بودجــه

www.sanjeshserv.ir .آمده است  
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 نام خدابه

  :مقدمه 

هـای آزمايشـی   آزمونبا حمد و سپاس به درگاه خداوند متعال و به دنبال استقبال گسترده داوطلبان از برگـزاری  

 ،99-99 تحصـيلی  شرکت تعاونی خدما  آموزشی کارکنان سازمان سـنجش آمـوزش کشـور در سـال     دوازدهمسنجشِ 

سـال تحصـيلی    دوازدهمسنجشِ های آزمايشی آزمون رساند کهمی پایه دوازدهم آموزان عزیزدانش وسيله به اطالعبدین

 :مناوربه آموزشی کارکنان سازمان سنجش آموزش کشور توسط شرکت تعاونی خدما  99-1199

( ارزیـابی  7، )1199ها و مؤسسا  آمـوزش عـالی سـال    ور سراسری دانشگاهآشنائی داوطلبان با شيوه برگزاری کنک (1)

يين و تشخيص ميزان ( تع1دروس عمومی و اختصاصی در مقاطع زمانی مختلف، ) مکتسبه داوطلبان در زمينه معلوما 

های الزم بـه مناـور مقایسـه    ( فراهم آوردن زمينه4داوطل  در زمينه دروس عمومی و اختصاصی، )پيشرفت تحصيلی 

ل و هـم  دروس عمومی و اختصاصی هر داوطل  با داوطلبان شهرستان و اسـتان محـل تحصـي    نمرا  مکتسبه در زمينه

( آشنائی و آماده سازی داوطل  برای حضـور در جلسـا  آزمـون و کـاهش اضـطراب      5، )چنين داوطلبان سراسر کشور

کمک به واحدهای آموزشی با توجـه بـه    (6و ) 1199داوطل  در هنگام حضور در جلسة برگزاری آزمون سراسری سال 

 گردد.برگزار می ،نتيجه آزمون

 باشد:به شرح ذيل می دوازدهمسنجشِ های آزمايشی آزمونهای منحصر به فرد از ويژگیبرخی 

یبل  ،نوبت آزمون آزمایشی جامع( 4) چهار وای نوبت آزمون مرحله( 6) شش، نوبت آزمون تابستانه( 1) سه برگزاری

گـردد داوطلبـان پـز از    ن مکمل آزمون بعـدی بـوده و سـب  مـی    که هر آزمو 1199از برگزاری آزمون سراسری سال 

از استعداد و توان خـود در آزمـون    ،با کس  حداکثر آمادگی الزم دوازدهمسنجشِ  آزمايشی آزمون های کليةشرکت در 

 استفاده نمایند. 1199سراسری سال 

های آزمایشی در سطح کشور.های آزمایشی در هر یک از گروهآماری آزمون ةی از باالترین جامعبرخوردار 

 دوازدهمسنجشِ های آزمايشی آزمون در ،ترین داوطلبان شرکت کننده آزمون سراسریبهترین و یویحضور. 

بـه لحـاک کيفيـت و سـطح دشـواری       1199همتراز و همسنگ با آزمون سراسـری   ،ارائه سؤاال  امتحانی استاندارد

 .سؤاال 

 بـه مناـور    دوازدهمسنجشِ آزمايشی  هایآزمونکت کننـده در  برای هر یک از داوطلبان شر کاربردیامکان مقایسة

تـرین داوطلبـان و ریبـای وایعـی در آزمـون      وضعيت علمی و تحصيلی خود نسبت بـه تعـداد کثيـری از جـدی     مقایسه

 .سراسری

 نتایج با اطالعا  جامع و مفيد در هر آزمون به مناور اطالع کامل داوطلبان شرکت کننـده در  اینترنتی ارائه کارنامه                  

 .استان و کشور ،از وضعيت علمی خود نسبت به سایر داوطلبان در شهر دوازدهمسنجشِ های آزمايشی آزمون

ای و ایجـاد امکـان اطـالع    هـای آزمایشـی مرحلـه   نوبت آزمون( 6) ششمنابع درسی برای  بندی دیيق و مؤثرتقسيم

 .از پيشرفت تحصيلی خود در هر ماه مستمر داوطل 

هـای  ورود به جلسه، ارائه کارنامـه نام، توزیع کار  شامل ثبت دوازدهمسنجشِ های آزمايشی آزمونکليه مراحل مختلف 

  www.sanjeshserv.irبه صور  اینترنتی و از طریق سایت شرکت تعاونی خدما  آموزشی به نشانی اوليه و نهایی 

 د.پذیرمیانجام 
 

   دوازدهمسنجشِ آزمايشی  هایآزموننحوه برگزاری: 

همـه جانبـه و دریافـت ناـرا      هـای  خدما  آموزشی کارکنان سازمان سنجش آموزش کشور با بررسی شرکت تعاونی

بـرای سـال   نوبـت   دهسـيز  درمجموعـاً  آزمایشـی را   هایمجموعة آزمون ،مشاورین، دبيران و مدیران محترم مراکز آموزشی

هـای آزمایشـی   نوبـت از آزمـون   6 ،تابسـتانه های آزمایشی بصور  نوبت از آزمون 1 .طراحی نموده است 99-99تحصيلی 

http://www.sanjeshserv.com/
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سـنجشِ  آزمايشـی   هـای آزمونر برگزار خواهد شد تا داوطلبان شرکت کننده د جامعنوبت آزمون  4و  ایمرحلهبصور  

 در هـر مرحلـه از    پيـدا کـرده و  از وضعيت علمـی و تحصـيلی خـود شـناخت      ،با ارزیابی کامالً علمی و استاندارد ،دوازدهم

 .دیننسبت به رفع مشکال  تحصيلی خود ایدام نما هاآزمون

با هدف ارزیـابی مطالعـا     99مرداد و شهریور تير، های و در ماه نوبت 1در تابستانه  هایآزمون تابستانه:های آزمون

   برگزار خواهد شد.،علوم انسانی، علوم تجربی ،علوم رياضی و فنیهای آزمایشی  در گروهتابستانی داوطلبان 

 99که از ابتدای سـال تحصـيلی تـا پایـان اسـفند       ایهای آزمایشی مرحلهنوبت آزمون  6در  :ایهای مرحلهآزمون

 هـای  یسمت تقسيم شده است که در هر مرحله از آزمون ششمنابع درسی جهت مطالعه داوطلبان به  ،گرددبرگزار می

گردد. الزم به توضيح است که سـؤاال  آزمـون هـر    بندی شده همان مرحله طرح میتقسيمسؤاال  از منابع  ،ایمرحله

ه   منابع درسی مرحلبه عالوة سؤاال ،بندی(با تأکيد بر منابع درسی اعالم شده برای همان مرحله )طبق تقسيم ،مرحله

های مراحل اول و دوم هم مناـور  های مربوط به آزمونمرحله سوم آزمون یسمت)برای مثال در  گرددیبل طراحی می

 مرحله سوم خواهد بود.(بودجه بندی با این تأکيد که بيشتر سؤاال  از  ،شده

ــيم  ــدول تقس ــون    ج ــک از آزم ــر ی ــرای ه ــی ب ــابع درس ــدی من ــه بن ــای مرحل ــه    ازای ه ــرکت ب ــی ش ــایت اینترنت س

بندی منـابع  یست مطالعا  خود را براساس تقسيمباکه داوطلبان می باشدیابل دریافت می www.sanjeshserv.irنشانی

آمـوزان در طـول سـال    دانـش بندی کامالً منطبق بر پيشرفت درسـی  تقسيم رکر است اینالزم به .درسی یاد شده انجام دهند

 .در این امر از مدرسين ودبيران مجرب نار خواهی شده است باشد وتحصيلی می

آزمایشـی  نوبت آزمـون   4 ،1199سال  تا یبل از برگزاری آزمون سراسریو  1199از ابتدای سال  :های جامعآزمون

 .شودفرد و مکمل یکدیگر برگزار میهای منحصر به خصوصيا  و ویژگی های زمانی هدفمند وفاصله جامع با

رود بـه  آزمایشـی در سـطح کشـور بـه شـمار مـی       هـای های آزمایشی جامع که بزرگترین آزمـون شرکت در آزمون

خود را در  ،در آزمونی معتبر و پایا دهد تا ضمن شرکتاین امکان و فرصت را می 1199داوطلبان آزمون سراسری سال 

آزمایشی مربوطه یـرارداده و  گروه ر د 1199ترین داوطلبان آزمون سراسری سال جدی بت با تعداد کثيری ازمعرض ریا

ـ    ارزیابی ازاز این طریق یادر به  ریبـای جـدی خـود در آزمـون     ا مویعيت علمی و تحصيلی خود و همچنـين مقایسـه ب

جـدی در آزمـون    و بطور هدفمنـد و  نمایندمیرا آغاز پایه دوازدهم به داوطلبانی که هم اکنون  .گردند 1199سراسری 

هـای  نوبت( و آزمون 1تابستانه )های شود اوالً با شرکت در آزمونمی شرکت خواهند نمود توصيه 1199سراسری سال 

امکان ارزیابی از عملکرد و پيشرفت تحصيلی ماهيانة خـود را فـراهم    ،های الزمضمن کس  آمادگینوبت(  6) ایمرحله

شـرکت در  به رفع نقاط ضعف علمی خـود بپردازنـد، ثانيـاً بـا      ،ایهای مرحلهموننموده و با استفاده از کارنامه نتایج آز

ال  اسـتاندارد و  های آزمایشی جامع و حضور در جلسا  مشابه آزمون سراسری و پاسخگویی به سـؤا آزمون نوبت چهار

داده و مویعيت علمـی و تحصـيلی خـود را در     آمادگی خود را روز به روز افزایش،1199همتراز با آزمون سراسری سال 

 .به طور جدی محک بزنند ،1199نوبت تا یبل از برگزاری آزمون سراسری سال  چهار

نوبت( به طـور   11) دوازدهمسنجشِ آزمايشی های آزمونم اکنون برای حضور در کليه از هشود توصيه میبنابراین 

ای با کارنامه ،های جامعای و همچنين آزمونمرحلهتابستانه، های برگزاری هریک از آزمون نام نمایند. پز ازثبت کامل

رتبه در هر درس و رتبه کـل در   ،ميانگين نمرا  خام نفرا  برتر ،دروس اطالعا  بسيار مفيد و ارزنده شامل نمره خام

اختيـار   ... در. هـای آزمایشـی و  عمـومی و اختصاصـی در زیرگـروه   و نمره کل استان و کشور  ،مقایسه با داوطلبان شهر

ها از ميزان آمـادگی خـود در هـر مرحلـه از     این کارنامه گيرد تا داوطلبان براساس اطالعا  مندرج درداوطلبان یرار می

 .بعد ایدام نمایند ه و نسبت به رفع نقاط ضعف خود تا برگزاری آزمون مرحلهآزمون آگاهی یافت

آزمـون از طریـق   هربرگزاری روز همان  بعدازظهردر  دوازدهمسنجشِ آزمايشی های آزمونهر نوبت از  کارنامه نتايج

 رسـاند کـه  ضمناً به اطـالع داوطلبـان مـی    .گرددمنتشر می www.sanjeshserv.irسایت اینترنتی شرکت به نشانی

های آزمایشی براساس آخرین مصوبا  و ضوابط سازمان سنجش آموزش کشـور عمـل خواهـد    نمره کل آزمون محاسبه

http://www.sanjeshserv.com/
http://www.sanjeshserv.com/
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توجـه   نمره آزمون دروس عمومی و اختصاصی همانند آزمون سراسری و براساس نمره آزمون عمومی )با شد. همچنين

            سـيم بـر مجمـوع کـل ضـرای  محاسـبه       به ضرای ( به عالوه سه برابر نمره آزمون اختصاصی )با توجه بـه ضـرای ( تق  

 شود.می

 های آزمايشیگروه: 

 ،آمـوزش متوسـطه   یا یـدیم  دیپلمی که در ناام جدیدنوع رشته تحصيلی یا نوع تواند صرف نار از هر داوطل  می 

                      ،علـوم رياضـی و فنـی   هـای آزمایشـی   خـود منحصـراً در یکـی از گـروه     تمایلبراساس  صرفاًگرفته یا خواهد گرفت و 

 آزمون مربوط شرکت نماید.   نام و درثبت زبان خارجی )انگلیسی( یا و هنر ،علوم انسانی ،علوم تجربی
 

 :امتحانات 

آزمـون   با هدف آماده نمودن گام به گـام داوطلبـان بـرای شـرکت در     دوازدهمسنجشِ  های آزمايشیآزمون سؤاال      

تـا داوطلبـان بـا     شـود تهيه و طراحی میو با رعایت استانداردهای مورد عمل در آزمون سراسری  1199سراسری سال 

 .کيفيت و سطح دشواری سؤاال  آزمون سراسری آشنا گردند
 

  هانام برای اين آزمونو مهلت ثبت دوازدهمسنجشِ آزمايشی  هایآزمونزمان برگزاری: 

 شود:های مشروحه زیر برگزار میدر تاریخ ،دوازدهمآزمايشی سنجشِ  هایآزمون

 

و سـاعت   صـب   9:13ساعت رأس  ایمرحلهتابستانه و های آزمون :دوازدهمسنجشِ آزمايشی های آزمون زمان شروع

 .  گرددبرگزار میهای یاد شده تاریخ در صب  9:33)همانند آزمون سراسری( رأس ساعت  های جامعآزمون شروع

در سـایت اینترنتـی    شنبه قبل از تاریخ برگزاری هر مرحلهه از آزمهون  از روز سهآزمون هر کار  ورود به جلسه 

 باشد.یابل مشاهده و پرینت می www.sanjeshserv.ir شرکت تعاونی خدما  آموزشی به آدرس
 

 دوازدهمهای آزمايشی سنجشِ شهريه آزمون: 

 هر آزمون جامع ایهر آزمون تابستانه يا مرحله

ریال 444/044 ریال 444/244   

 های آزمایشی گروه ناممهلت ثبت تاریخ برگزاری آزمون

 00/14/82شنبه مورخ روز سه 22/14/82روز جمعه مورخ  اول تابستانه
 علوم ریاضی و فنی، 

 10/15/82شنبه مورخ روز سه 02/15/82روز جمعه مورخ  دوم تابستانه علوم تجربی و علوم انسانی

 22/15/82شنبه مورخ روز سه 12/16/82روز جمعه مورخ  سوم تابستانه
    

 23/17/82شنبه مورخ روز سه 01/12/82روز جمعه مورخ  مرحله اول

 علوم ریاضی و فنی،
 علوم تجربی،

 علوم انسانی،هنر
 و زبان )خارجی( انگلیسی

 04/12/82شنبه مورخ روز سه 10/18/82روز جمعه مورخ  مرحله دوم

 02/18/82شنبه مورخ روز سه 28/18/82روز جمعه مورخ  مرحله سوم

 01/01/82شنبه مورخ روز سه 27/01/82روز جمعه مورخ  مرحله چهارم

 12/00/82شنبه مورخ روز سه 25/00/82مورخ  روز جمعه مرحله پنجم

 16/02/82شنبه مورخ روز سه 23/02/82روز جمعه مورخ  مرحله ششم
    

 21/02/82شنبه مورخ روز سه 28/10/88روز جمعه مورخ  نوبت اول جامع
 علوم ریاضی و فنی،

 علوم تجربی،
 علوم انسانی،هنر

 و زبان )خارجی( انگلیسی

 12/12/88شنبه مورخ روز سه 08/12/88روز جمعه مورخ  نوبت دوم جامع

 23/12/88شنبه مورخ روز سه 18/13/88روز جمعه مورخ  نوبت سوم جامع

 03/13/88شنبه مورخ روز سه 31/13/88روز جمعه مورخ  نوبت چهارم جامع

http://www.sanjeshserv.com/
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 :دوازدهمسنجشِ های آزمايشی جدول شهريه آزمون
 

 )ريال( به مبالغ

 نام يکجاتخفیف ثبت ناموجه ثبت مراحل
 مبلغ قابل پرداخت 

 بعد از اعمال تخفیف

 ایمرحله آزمون

 044,444 ــــ 044,444 مرحله آزمون 0

 084,444 14,444 944,444 مرحله آزمون 2

 1,104,444 24,444 1,544,444 مرحله آزمون 3

 1,204,444 04,444 1,044,444 مرحله آزمون 4

 1,844,444 144,444 5,444,444 مرحله آزمون 5

 5,524,444 124,444 5,044,444 مرحله آزمون 6

 5,284,444 514,444 5,944,444 مرحله آزمون 7

 5,854,444 594,444 2,544,444 مرحله آزمون 2

 2,504,444 204,444 2,044,444 مرحله آزمون 8

 آزمون جامع

 244,444 ــــ 244,444 نوبت آزمون جامع 0

 884,444 14,444 1,444,444 نوبت آزمون جامع 2

 1,004,444 24,444 1,244,444 نوبت آزمون جامع 3

 1,804,444 04,444 5,444,444 نوبت آزمون جامع 4

عزیـز در  نام مندرج در آن، این امکان نيز فراهم گردیده تا داوطلبان های ثبتبا توجه به جدول شهریه فوق و هزینه

عنـوان  نـام نماینـد. بـه   ای و جامع را به تعداد مورد نياز و دلخواه، انتخاب و ثبـت های مرحلهصور  تمایل بتوانند آزمون

 نوبت آزمون جامع باشد. 1ای و نوبت آزمون مرحله 1 تواند متقاضیمثال داوطل  می

اسـت کـه هـر یـک مکمـل دیگـری اسـت و        هایی های آزمایشی سنجش، مجموعه آزمونتوجه به اینکه آزمون * با

هـای  شود داوطلبان عزیز در کلية آزمـون نماید لذا توصيه میتر میها، داوطل  را گام به گام آمادهشرکت در تمامی آن

ها در ناـر  نام یکجای آزموننام نمایند و از تخفيفاتی که برای ثبتآزمون( بطور یکجا ثبتنوبت  11) ای و جامعمرحله

 مند گردند.ه بهرهگرفته شد

هـای بيشـتری از   شایان رکر است داوطلبان برای استفاده بيشتر از تخفيف پلکانی بهتر است از تعداد مراحل و نوبت

از تخفيـف بـاالتری نيـز     های آزمايشی سنجشِ دوازدهمآزمونها را خریداری نمایند تا ضمن برخورداری از تعداد آزمون

نوبت  11نام یکجا در نام برای داوطلبان از نار هزینه پرداختی، ثبتترین حالت ثبتبمطلو بدیهی است مند شوند.بهره

ریالی، متوسـط   111/291باشد که در این صور  با احتساب تخفيف ویژه جامع( می 4مرحله +  6تابستانه +  1) آزمون

 ریال است. 111/971/4ریال و مجموعاً  111/121شهریه هر آزمون حدوداً 

نام اینترنتـی  برنامه ثبت آزمون توسط دانش آموز، هاینوبتنام و پز از انتخاب که در هنگام ثبت رکر استالزم به 

 نماید.وجه یابل پرداخت را پز از کسر تخفيفا ، محاسبه و ارائه میطور خودکار، به
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 به صورت تلفیقی به شرح زير است: دوازدهمهای آزمايشی سنجشِ جدول شهريه آزمون

 ای + جامع مرحله آزمون
 مبالغ به ريال

 تخفیف ناموجه ثبت
 قابل پرداخت

 بعد از اعمال تخفیف

 984,444 14,444 844,444 نوبت آزمون جامع 1ای+ نوبت آزمون مرحله 1
 1,204,444 24,444 1,044,444 نوبت آزمون جامع 7ای+ نوبت آزمون مرحله 1
 1,904,444 04,444 1,844,444 جامعنوبت آزمون  1ای+ نوبت آزمون مرحله 1

 5,244,444 144,444 5,044,444 نوبت آزمون جامع 4ای+نوبت آزمون مرحله 1

 1,504,444 24,444 1,244,444 نوبت آزمون جامع 1ای+نوبت آزمون مرحله 7

 1,004,444 04,444 1,944,444 نوبت آزمون جامع 7ای+نوبت آزمون مرحله 7

 5,544,444 144,444 5,244,444 نوبت آزمون جامع 1ای+نوبت آزمون مرحله 7

 5,024,444 124,444 5,944,444 نوبت آزمون جامع 4ای+نوبت آزمون مرحله 7

 1,004,444 04,444 1,044,444 نوبت آزمون جامع 1ای+نوبت آزمون مرحله 1
 5,144,444 144,444 5,544,444 نوبت آزمون جامع 7ای+نوبت آزمون مرحله 1
 5,224,444 124,444 5,044,444 نوبت آزمون جامع 1ای+نوبت آزمون مرحله 1

 5,884,444 514,444 2,544,444 نوبت آزمون جامع 4ای+نوبت آزمون مرحله 1

 5,444,444 144,444 5,144,444 نوبت آزمون جامع 1ای+نوبت آزمون مرحله 4
 5,024,444 124,444 5,044,444 نوبت آزمون جامع 7ای+نوبت آزمون مرحله 4
 5,984,444 514,444 2,144,444 نوبت آزمون جامع 1ای+نوبت آزمون مرحله 4

 2,254,444 594,444 2,044,444 نوبت آزمون جامع 4ای+نوبت آزمون مرحله 4

 5,224,444 124,444 5,244,444 نوبت آزمون جامع 1ای+نوبت آزمون مرحله 5
 5,084,444 514,444 2,444,444 نوبت آزمون جامع 7ای+نوبت آزمون مرحله 5
 2,554,444 594,444 2,244,444 نوبت آزمون جامع 1ای+نوبت آزمون مرحله 5

 2,004,444 204,444 0,444,444 نوبت آزمون جامع 4ای+نوبت آزمون مرحله 5

 5,084,444 514,444 5,844,444 نوبت آزمون جامع 1ای+نوبت آزمون مرحله 6
 2,154,444 594,444 2,044,444 نوبت آزمون جامع 7ای+نوبت آزمون مرحله 6
 2,204,444 204,444 2,844,444 نوبت آزمون جامع 1ای+نوبت آزمون مرحله 6

 2,824,444 024,444 0,044,444 نوبت آزمون جامع 4ای+نوبت آزمون مرحله 6

 2,454,444 594,444 2,244,444 نوبت آزمون جامع 1ای+نوبت آزمون مرحله 2
 2,004,444 204,444 2,944,444 نوبت آزمون جامع 7ای+نوبت آزمون مرحله 2
 2,924,444 024,444 0,244,444 نوبت آزمون جامع 1ای+نوبت آزمون مرحله 2

 0,524,444 224,444 0,944,444 نوبت آزمون جامع 4ای+نوبت آزمون مرحله 2

 2,204,444 204,444 2,044,444 نوبت آزمون جامع 1ای+نوبت آزمون مرحله 9
 2,024,444 024,444 0,544,444 نوبت آزمون جامع 7ای+نوبت آزمون مرحله 9
 0,124,444 224,444 0,044,444 نوبت آزمون جامع 1ای+نوبت آزمون مرحله 9

 0,204,444 004,444 2,544,444 نوبت آزمون جامع 4ای+نوبت آزمون مرحله 9

 2,024,444 024,444 0,144,444 نوبت آزمون جامع 1ای+نوبت آزمون مرحله 9
 0,424,444 224,444 0,044,444 نوبت آزمون جامع 7ای+نوبت آزمون مرحله 9
 0,004,444 004,444 2,144,444 نوبت آزمون جامع 1ای+نوبت آزمون مرحله 9

 0,954,444 094,444 2,044,444 نوبت آزمون جامع 4ای+نوبت آزمون مرحله 9
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نام:نحوه ثبت 
شرکت بـه نشـانی    به سایتمراجعه  باتوانند می دوازدهمسنجشِ آزمايشی های آزمونداوطلبان عالیمند به شرکت در 

www.sanjeshserv.ir  آشنایی بـا  دوازدهم آزمايشی سنجشِهای آزمونپز از مطالعه دفترچه راهنمای شرکت در ،
نسبت بـه  ( راهنما همين دفترچه 11نامی )صفحه ثبت نویز تقاضانامهپيشفرم کليه شرایط و ضوابط آزمون و تکميل 

 ند.نمایایدام از  دوازدهمسنجشِ های آزمايشی آزموندر  نام کار  اعتباری ثبت تهيه
 

 :هـای  آزمـون  نـام ثبـت بایست از طریـق لينـک   می انطریق سایت داوطلببعد از تهيه کار  اعتباری از  تذکر مهم

       د.  ندریافت نمای ریمی 16 نام ایدام نموده و کدرهگيرینسبت به تکميل ثبت سنجش آزمايشی

  :نکات مهم 
 ای نيست.های مرحلهنام منحصر به آزمونود و این ثبتشجامع نيز در این مرحله انجام می هاینام برای آزمونثبت -1

ای و جامع( را به صور  یکجا در سـایت  تابستانه، مرحله) نوبت 11 هاتوانند تمامی آزمونبدین مناور داوطلبان می
 نام نمایند.ثبت

           شـود کـه در مهلـت تعيـين شـده بـرای       ها به داوطلبان تأکيد مـی تر آزمونتر و مطلوببه مناور برگزاری هماهنگ -7
هـای  نوبـت آزمـون   چهارای و های مرحلهآزمون مرحله ششنوبت آزمون تابستانه،  سه) نوبت آزمون 11ر نام دثبت

 جامع( ایدام نمایند.

 گردد.بصور  حضوری و بطور همزمان در سطح کشور برگزار می دوازدهمسنجشِ آزمايشی  هایآزمونتمامی  -1

 دوازدهمسنجشِ  آزمايشیهای مهم برای اطالع داوطلبان شرکت کننده درآزمون نکات: 
نـام   ،شود، در مستطيل بـاالی پاسـخنامه شـماره داوطلبـی    در جلسه امتحان به هر داوطل  یک پاسخنامه داده می

 و گروه آزمایشی درج شده است. نام –خانوادگی 
در  هـای مشـخص شـده   یا عالمتی گذاشت. به غير از محل در مستطيل باالی پاسخنامه مطلقاً نباید چيزی نوشت و -1

ماننـد آزمـون   ههـا خـودداری شـود. در غيـر ایـن صـور        شتن و یا عالمتگذاری در سایر محلروی پاسخنامه از نو
 پاسخنامه وی تصحيح نخواهد شد. ،سراسری

داوطل  به محض دریافت پاسخنامه باید شماره آن را با شماره صندلی و شماره کار  ورودی خود مقایسه کنـد تـا    -7
درنـگ موضـوع را بـه نزدیکتـرین مرایـ       بـی  ،ختالفی نيست و در صور  مشاهده تفـاو  ها اشود بين آن مطمئن

 موضوع را دنبال کند تا اختالف برطرف شود. سرجلسه اطالع دهد و

امتحانیت پاسخ دادن به سؤاال نحوه: 
مداد مشـکی  گيرد فقط به وسيله داوطل  باید محل مخصوص جوابی را که در پاسخنامه برای هر سؤال در نار می -1

نرم پررنگ )نه خودکار، نه مداد کپی و ...( بطور یکنواخت پرکند. برای آگاهی از طرز پر کردن محل مخصوص هـر  
هـای  به ترتي  پاسـخ  4و  1، 7، 1های شماره جواب به نمونه پاسخنامه مندرج در پایين صفحه که در آن به سؤال

 داده شده است توجه شود. 7و  1، 1، 4فرضی 

 

 

 

 

 
شود از کثيف کـردن و تـا کـردن و یـا گذاشـتن هرگونـه       خوان تصحيح میون پاسخنامه به وسيله ماشين عالمتچ -7

 برروی آن جداً خودداری شود. عالمت و اثری
ها و به وسيله مداد مشکی نرم پررنگ مشـخص شـود.   ها باید فقط در پاسخنامه با پرکردن محل مخصوص آنجواب -1

هایی که به هر نحو دیگر در پاسخنامه )مثالً بـه جـای پـر    پررنگ و یکنواخت باشد. پاسخها باید محل پاسخ پرکردن
( گذاشـته و یـا بطـور یکنواخـت پررنـگ نشـود( یـا در دفترچـه آزمـون          عالمـت ضـربدر)   کردن محل مخصـوص 

سـاب  نمره گذاری با ماشين نيست و به همين علت بـه هـيو وجـه بـه ح     عالمتگذاری یا نوشته شود یابل تصحيح و
 آید.نمی

http://www.sanjeshserv.ir/
http://www.sanjeshserv.ir/
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             دنبـه مناـور خنثـی کـر     ،نمره مثبت و بـرای هـر پاسـخ غلـط     1ای برای هر پاسخ صحيح در سؤاال  چهارگزینه -1
های بدون جواب نمـره منفـی و یـا مثبـت     نمره منفی مناور خواهد شد. به سؤال 1و یا تصادفی  های حدسیپاسخ

غلط محسوب خواهد شـد و بـه آن سـؤال     ،هاداده شود همه پاسخ از یک پاسخ گيرد و اگر به سؤالی بيشتعلق نمی
 .نمره منفی تعلق خواهد گرفت

 

 ها:تعداد سؤاالت و مدت پاسخگويی به آن ،ضرايب دروس ،دفترچه آزمون عمومی و اختصاصی 
 

 :دفترچه آزمون عمومی -3

علـوم  هـای آزمایشـی   در گـروه و جـامع  ای مرحلـه تابستانه، های آزمایشی يه داوطلبان شرکت کننده در آزمونبه کل

( 1)دفترچـه شـماره    یک دفترچه عمومی خارجی )انگلیسی( زبانو  هنر ،علوم انسانی ،علوم تجربی ،رياضی و فنی
 داده خواهد شد.  

 :مواد امتحانی و ضرايب دروس عمومی در کلیه گروه های آزمايشی -2جدول شماره 

 ضريب آزمون ضريب آزمون
 1 فرهنگ و معارف اسالمی 4 ادبيا  فارسیزبان و 

 7 زبان انگليسی 7 زبان عربی

 :دفترچه آزمون اختصاصی -2
علـوم   ،علوم رياضی و فنیهای آزمایشـی  در گروه دوازدهمسنجشِ های آزمايشی آزمونبه داوطلبان شرکت کننده در 

( داده خواهدشـد.  7یک دفترچه آزمون اختصاصی )دفترچه شـماره   خارجی )انگلیسی( زبانو  هنر ،علوم انسانی ،تجربی
 داوطلبان باید با توجه به مد  تعيين شده به سؤاال  آزمون اختصاصی گروه آزمایشی خود پاسخ دهند.

     همانند دروس اختصاصی آزمون سراسری خواهد بـود و تعـداد سـؤاال  هـر درس و مـد                         ،عناوین دروس اختصاصی
 شود.در روی جلد دفترچه سؤاال  چاپ میپاسخگویی 

 مواد امتحانی و ضرايب دروس اختصاصی در هر يک از گروه های آزمايشی مختلف: -1جدول شماره 
عنوان گروه 

 زمايشیآ
 مواد امتحانی

 ضرايب دروس به تفکیک زير گروه های آزمايشی
 5زیرگروه  4زیرگروه  3زیرگروه 2زیرگروه 0زیرگروه 

 علوم رياضی وفنی
 - - 3 4 4 ریاضیات
 - - 2 3 3 فیزیک
 - - 3 3 2 شیمی

 علوم تجربی

 0 0 4 0 1 زمین شناسی
 3 4 3 3 2 ریاضیات

 2 2 2 4 4 زیست شناسی
 2 3 2 2 2 فیزیک
 2 2 2 4 3 شیمی

 علوم انسانی

 3 3 4 4 2 ریاضیات
 2 2 3 2 0 اقتصاد
 2 2 2 2 4 فارسیزبان وادبیات 

 0 0 0 0 4 زبان عربی
 0 3 0 0 0 تاریخ و جغرافیا
 3 2 2 3 0 علوم اجتماعی
 2 2 0 0 3 فلسفه و منطق

 3 3 0 2 0 روانشناسی

 رـهن

 3 3 3 3 4 درک عمومی هنر
 0 0 0 3 0 فیزیک –درک عمومی ریاضی 
 0 0 2 2 0 ترسیم فنی

 0 2 2 4 4 خالقیت تصویری و تجسمی
 0 4 0 0 0 خالقیت نمایشی
 4 0 0 0 0 خالقیت موسیقی

 0 0 0 0 0 خواص مواد
 خارجی زبان
 انگلیسی()

 - - - - 4 زبان تخصصی انگلیسی
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 آزمـون  دیيقـاً هماننـد    ،مـد  پاسـخگویی و سـایر شـرایط     ،تعداد سـؤاال   های آزمایشی جامعدر آزمون :نکته مهم

 خواهد بود. سراسری

  وازدهمدسنجشِ  های آزمايشیآزمون برگزاریتاريخ و محل  ،اينترنتی و کارنامه توزيع کارتتاريخ: 

 ازبرای کليه داوطلبـان سراسـر کشـور     دوازدهمسنجشِ  های آزمايشیآزمونکار  ورود به جلسه  :اينترنتیتوزيع کارت  -1

 تعــاونی خــدما  آموزشــی بــه نشــانیســایت اینترنتــی شــرکت از طریــق منحصــراً یبــل از هــر آزمــون  شــنبهســه روز

www.sanjeshserv.ir بایست با مراجعه بـه سـایت اینترنتـی فـوق الـذکر نسـبت بـه        و داوطلبان می گرددمی توزیع

 .پرینت کار  ورود به جلسه خود ایدام نمایند

هـای آزمایشـی   به طور همزمان برای کليه داوطلبـان گـروه   دوازدهمسنجشِ های آزمايشی آزمون :روزهای برگزاری -7

 ( در سراسر کشور برگزار خواهد شد.5های رکر شده در بند )تاریخر د مختلف

می و اختصاصـی  آزمـون عمـو   شروع برگـزاری ، دوازدهمسنجشِ آزمايشی  هایآزمونکليه  در :هاساعت شروع آزمون -1

در ، خـارجی )انگلیسـی(   زبـان و  هنر ،علوم انسانی ،علوم تجربی ،علوم رياضی و فنیهای آزمایشـی  گروه کليه داوطلبان

)همانند آزمون سراسری(  های جامعآزمونو ساعت شروع برگزاری  صب  9:13 ساعترأس ، ایمرحلهتابستانه  هایآزمون

آزمون بسـته خواهـد شـد. لـذا     برگزاری همزمان با شروع  ،درهای ورودی حوزه امتحانی .باشدمی صب  9:33 ساعترأس 

 کليه داوطلبان گرامی باید بمویع و یبل از بسته شدن درهای ورودی در محل حوزه امتحانی ریربط حاضر باشند.

ر های آزمایشی مختلف باید با توجه به شـماره داوطلبـی منـدرج د   یک از داوطلبان گروههر  :هاآزمونمحل برگزاری  -4

نسـبت   ،ه است یبل از آزمونشددرج  به جلسه   ورودکار رویهای امتحانی که در کار  ورودی و براساس آدرس حوزه

 به شناسایی حوزه امتحانی خود ایدام نمایند.

از طریـق سـایت اینترنتـی    آزمون  روز برگزاری هرهمان  بعدازظهرداوطلبان نتایج  کارنامه اینترنتی توزيع کارنامه: -5 

 .گرددمنتشر می www.sanjeshserv.irشرکت به نشانی 

داوطلبـان  ها و ... به در خصوص زمان توزیع کار  و نتایج آزمونرسانی اطالع (:SMSاز طريق پیام کوتاه )رسانی اطالع -6

بنـابراین   گيـرد، انجـام مـی  نام به شماره تلفن همراه معرفی شده در تقاضانامه ثبت( SMSاز طریق سرویز پيام کوتاه )

 .نام اینترنتی درج نمایندداوطلبان حتماً شماره تلفن همراه خود را در فرم ثبت شودتوصيه می

 توصیه های مهم:  

نـویز  توصيه می شود نخست کليـه مطالعـا  الزم انجـام گيـرد و پـيش      ،نام اینترنتیبرای تکميل تقاضانامه ثبت -1

منـدرج  این دفترچه درج شده است(، و اطالعا  تکميل شـده   11نویز تقاضانامه در صفحه )فرم پيش دیيق تهيه شود

 های آزمایشی وارد نمایند.نام آزمونی برنامه نرم افزارثبتنام را عيناً بر رونویز ثبتدر فرم پيش

نمایند که بعداً بـه ایـن اطالعـا     نام اینترنتی، اطالعاتی را وارد میبا توجه به اینکه برخی داوطلبان در هنگام ثبت -7

شود بعد از داوطلبان توصيه میاند( لذا به نام کردهها ثبت)از جمله اینکه در کدام یک از مراحل آزمون کنندمیا نياز پيد

پایـان  قاضانامه اینترنتی خود را دریافت نمایند و به همراه کار  اعتباری و کد رهگيری تا نام اینترنتی پرینت تپایان ثبت

 نزد خود نگهداری نمایند. سنجشهای آزمایشی آزمون مراحل مختلف
 

تذکرات خیلی مهم: 
چند مداد سياه  ليبه جلسه، ملزوما  مورد نياز از یب کار  ورودپرینت عالوه بر  ،داوطلبان در روز برگزاری آزمون -1

 به همراه داشته باشند. آب معدنیمداد تراش و  ،نرم پررنگ، مداد پاك کن

سـاك دسـتی، کتـاب،     ،( مانند کيـف دسـتی  1داوطلبان گرامی از بردن وسایل اضافی  بجز وسایل مندرج در بند) -7

 ... به جلسه امتحان اکيداً خودداری نمایند.. تلفن همراه و   جزوه، ماشين حساب،
 

                                    با  امراجعه و ی  www.sanjeshserv.ir ه سایت اینترنتی به نشانی:توانند بداوطلبان برای کس  اطالعا  بيشتر می

خدما  آموزشی کارکنان سازمان شرکت تعاونی  99171711تلفن گویا  و یا )صدای داوطل ( 171 -47966خط ویژه 

   تماس حاصل نمایند. سنجش آموزش کشور

یـک از مـوارد مربـوط بـه      هر رانند نارا  و پيشنهادا  خود را دتوداوطلبان می : 133370333(  SMSشماره پیامک )

 آزمون اعم از برگزاری، سؤاال ، اعالم نتایج و ... از این طریق اعالم نمایند تا در اسرع ویت ایدام الزم بعمل آید.

http://www.sanjeshserv.com/
http://www.sanjeshserv.com/
http://www.sanjeshserv.com/
http://www.sanjeshserv.com/
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دوازدهم سنجشِِِهای آزمايشی آزموننام نويس تقاضانامه ثبتپیش  

 

 نام خانوادگی:                                                             -1   

 نام:                             -7    

 نام پدر:   -1    

 جنسيت: زن              مرد               -4    

        11 سال تولد:                    -5    

  باشد(به وارد کردن صفر در ابتدای آن نمی )دقت شود: در وارد کردن شماره شناسنامه نیازیشماره شناسنامه:                                 -6    

 کدملی:        -2    

 های مذهبی، دین خود را مشخص نمایند:   کليمی            مسيحی            زرتشتی داوطلبان ایليت -9    

 چپ دست هستم )مخصوص داوطلبان متقاضی صندلی چپ دست در جلسه آزمون(:  -9    

 )انگليسی( علوم انسانی        هنر         زبان خارجی         گروه آزمایشی: علوم ریاضی و فنی         علوم تجربی -11    

 پایه دوازدهمشهرستان محل اخذ مدرك   -11     

                 پــایه یازدهمشهرستان محل اخذ مدرك   -17     
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 باشد.می 1199در سال ها و مؤسسا  آموزش عالی ورود به دانشگاهآرزوی یلبی ما موفقيت شما در آزمون سراسری 

 جامع ایمرحله تابستانه

 79/11/99نوبت اول جامع مورخ  11/19/99 ای مورخاول مرحله 79/14/99اول تابستانه مورخ 

 19/17/99نوبت دوم جامع مورخ  11/19/99 ای مورخدوم مرحله 19/15/99دوم تابستانه مورخ 
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