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 1400  -1401سال تحصيلی   دهمسنجشِ های آزمايشی آزمون  مراحل اجرايی  ی بندزمانجدول  

هیای و همچنین  سیایر اطالهنیه  (ای و جامعمرحله)  آزمایشی سنجش  هایرسانی به داوطلبان آزموناطالع:  توجه

نشیریه ینیس سینجش و  www.sanjeshserv.irسایت اینترنتی به نشانیشرکت تعاونی خدمات آموزشی از طریق 

 شود.انجام می

 

 
 

 های آزمايشی آزمون
 مهلت 

 نام اينترنتی ثبت
 تاريخ و روز 

 توزيع کارت اينترنتی 
 تاريخ  

 برگزاری آزمون 

 نتايج اعالم 
در سايت  
 اينترنتی 

ــ
حل

مر
ـه

ی 
ا

 

 1مرحله  
شنبه مورخ  تا روز سه

06/07/1400 
به مورخ  شنسه روز

20/07/1400 

روز جمعه مورخ  
23/07/1400 

ن 
مو
آز
ر 
 ه
ی
ار
گز
بر
ز 
رو
ر 
ص
ع

 

 2مرحله  
 

شنبه مورخ  تا روز سه
27/07/1400 

مورخ  به شنسه روز
11/08/1400 

روز جمعه مورخ  
14/08/1400 

 3مرحله  
شنبه مورخ  تا روز سه

18/08/1400 
به مورخ  شنسه روز

02/09/1400 

روز جمعه مورخ  
05/09/1400 

 4حله  مر
شنبه مورخ  تا روز سه

09/09/1400 
به مورخ  شنسه روز

23/09/1400 

روز جمعه مورخ  
26/09/1400 

 5  مرحله
 ( اولبندی نیمسال )جمع

مورخ  شنبه تا روز سه
07/10/1400 

مورخ  به شنسهروز
21/10/1400 

روز جمعه مورخ  
24/10/1400 

 6  مرحله
شنبه مورخ  تا روز سه

28/10/1400 
به مورخ  شنسه روز

12/11/1400 

روز جمعه مورخ  
15/11/1400 

 7  مرحله
شنبه مورخ  تا روز سه

19/11/1400 
مورخ  به شنسه روز

03/12/1400 
روز جمعه مورخ  

06/12/1400 

 8  مرحله
تا روز چهارشنبه  

 27/11/1400مورخ 
به مورخ  شنسه روز

17/12/1400 
روز جمعه مورخ  

20/12/1400 

ع
ام

ج
 

 1جامع  
شنبه مورخ  تا روز  

21/12/1400 
به مورخ  شنسه روز

23/01/1401 

روز جمعه مورخ  
26/01/1401 

 2جامع  
شنبه مورخ  تا روز سه

30/01/1401 
  دوشنبه مورخ روز

12/02/1401 

روز جمعه مورخ  
16/02/1401 

http://www.sanjeshserv.com/
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 چرا سنجشِ دهم؟ 
( حکاییت از آن دارد کیه 4-3-5های آزمایشی داوطلبان در نظام آموزشی قبل )نظیام آموزشیی بررسی نتایج آزمون

ها گذشته و در آن مقطع زمیانی دبنرستان است، زیرا زمان زیادی از یادگنری آنمشکل بنشتر داوطلبان در دروس یایۀ  

ننز، داوطلبان اهمنت زیادی به ای  دروس نداده و در نتنجه به هنگام کنکور، برای جبران زمان از دست رفته، بیا حجی  

هیا، از هدید  ج  زیاد از کتیابشوند که مطالعۀ ای  حرو میهای کمس آموزشی روبههای درسی و جزوهانبوهی از کتاب

 شود.هر داوطلبی برننامده و به ناچار نتایج بسنار ضعنفی حاصل می

سیا  تقلنیل یافتیه و در  3سیا  بیه    4، دور  اصلی آموزش متوسطه، از  3-3-6به    4-3-5با تغننر نظام آموزشی از  

آموزان خواهد داشت. بنابرای ، ری دانشسا  آخر یعنی دور  دوم متوسطه، نقش بسنار مدمی در کنکور سراس  3نتنجه،  

آموزان یایۀ ده ، از همن  ابتدا، به فکر ای  باشند که هالوه بر کسب نتنجۀ هالی در طی کند که دانشای  امر اقتضا می

 ای نزدیس ننز آماده کنند، زیرا آمادگیای مطالعه کنند که خود را برای کنکور سراسری در آیندهسا  تحصنلی، به گونه

کامل برای کنکور سراسری، متفاوت از آمادگی برای کسب نتنجۀ خوب در امتحانات یایان سیا  تحصینلی اسیت. بیرای 

آموز بتوانید از هدید  را کسب کند، لزوماً به ای  معنی ننست که ای  دانش 20آموزی در یس درس، نمر  مثا  اگر دانش

ای، هیالوه بیر دانیش کیافی، های چدارگزینیهد، زیرا در آزمونای مطرح شده از آن درس بر بنایهای چدار گزینهیرسش

           هیا در هیایی ماننید سیرهت، دقیت، میدیریت زمیان و ..... ننیز، نقیش اساسیی دارنید و بدتیر اسیت ایی  مدیارتمدارت

 آموز به صورت تدریجی، ندادینه شوند.دانش

ر آن در کنکور سراسری، کامالً واضح و مبره  است که            با ای  توضنحات و با توجه به اهمنت سوابق تحصنلی و تاثن 

هیای آزمایشیی هیای آتیی، ننازمنید شیرکت در آزمیونآموزان یایۀ ده ، برای موفقنت در کنکور سراسیری سیا دانش

 استاندارد سنجشِ ده  هستند تا به ای  طریق، خود را از نظر هلمی بنمه کرده و موفقنتشان را تضمن  کنند.

 توان به موارد زیر اشاره کرد:«، می های آزمايشی سنجشِ دهمآزمون های »تری  مزیتز مد ا

  های درسیآشنایی با شنو  درست مطالعۀ کتاب 

  ممارست و تمری  در مدیریت و استفاد  درست از زمان 

  کاهش تدریجی استرس و هنجانات احتمالی شرکت در امتحانات 

  های درسیآموز به ینوستگی مطالب کتابتر شدن نگاه دانشهمنق 

  آموز از نقاط ضعف خود در هر درس، در طو  سا  تحصنلیآگاهی دانش 

  های مختلف کتاب درسیدریافت ارتباط موجود منان مطالب آموزشی در بخش 

    ای هیای چدارگزینیهتراز با امتحانیات ننمسیا  او  و یاییانی در قالیب یرسیشت ه سؤاالمحتوای  آشنایی با

 استاندارد در هر درس

در راستای اهداف فوق و در یاسخ به درخواست مکرر مدیران و مشاوران محترم مراکیز آموزشیی، شیرکت خیدمات 

آموزان یایۀ ده  )سا  او  دور  دوم متوسیطه( در ( نوبت آزمون آزمایشی، ویژ  دانش10)  دهآموزشی سازمان سنجش،  

هیای درسیی سیا  تحصینلی بر اسیاس کتیاب  »رياضی و فیزيک، علوم تجربی و ادبیات و علوم انسانی«،    هایرشته

بنیدی ایی  برگزار خواهد کرد. جزینات و بودجیه  های آزمايشی سنجشِ دهم«آزمون»تحت هنوان    1401-1400

 آمده است.  www.sanjeshserv.ir  شرکت به آدرسها، در سایت آزمون
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 نام خدا به

 دهمسنجشِ   های آزمايشیآزموندفترچه راهنمای شرکت در 
 

 :مقدمه 

تغننر نظام آموزشی از »ینج ی سه ی چدار« به »شش ی سیه ی سیه«، شیرکت تعیاونی خیدمات آموزشیی   همزمان با

آموزان تمیامی های آزمایشی استاندارد را برای دانشکارکنان سازمان سنجش آموزش کشور بر آن شده است که آزمون

 « و درای و جهام مرحلههفاز کلی»    2در    هاهای سا  او  دور  دوم متوسطه )یایه ده ( برگزار نماید. ای  آزمونیایه

 شوند.  نوبت برگزار می 10  )ده(

برگیزار خواهنید   1400از ابتدای سا  تحصنلی تا یاییان اسیفند    نوبت  8که در    استای  های مرحله، آزمونفاز اول

 ینشیرفت تحصینلی های درسی یایۀ ده  و ارزییابی  تر به مطالب کتابها، بررسی و نگاه دقنقشد. هدف کلی ای  آزمون

( در نظر گرفته شده است که در 5)آزمون مرحلۀ  ایآموزان در طو  سا  تحصنلی است. در ای  منان، آزمون ویژهدانش

برگزار خواهد شد و هیدف آن، جمیع بنیدی مطالیب ننمسیا  او    24/10/1400یایان امتحانات ننمسا  او ، در تاریخ  

آمیوزان براسیاس باشد که یس از امتحانات تشریحی ننمسا  او  برگزار خواهد شید و بیر اسیاس آن، آمیادگی دانشمی

                ای استاندارد مرتبط با مطالب ای  ننمسا  تحصنلی مورد سنجش و ارزیابی قرار خواهد گرفت.  های چدارگزینهیرسش

برگیزار خواهنید شید.   1401های فروردی  و اردیبدشت سا   در ماه  نوبت  2که در    استهای جامع  ، آزمونفاز دوم

ت امتحانیات خیرداد سؤاالای همسو و مرتبط با چدارگزینه  هایآموزان با یرسشها، آشنایی کامل دانشآزمون  هدف ای 

 باشد.میهای آتی ر سراسری سا مۀ آمادگی برای کنکوو به نوهی، مقد 1401

 

  دهمسنجشِ آزمايشی  هایآزمون نحوه برگزاری:                                                                                                       

ریزی و در ، برنامیهآموزان سا  او  دوره دوم متوسطهنناز دانشدر راستای تکمنل    دهم  های آزمايشی سنجشِآزمون

های اهالم شیده برگیزار خواهید تاریخآموزان و  برنامۀ درسی دانشبا  مطابق  ای و جامع،  به صورت مرحلهنوبت،  (  10)  ده

 شد.

  های آزمايشیگروه: 

 » علههوم انسههانی«و    »علوم تجربی«،  »رياضی ه فیزيک« های تحصینلیدر رشته،  های آزمايشی سنجشِ دهمآزمون 

کنندگان را برای امتحانات هر ننمسیا  آمیاده ریزی شده تا شرکت ها به ترتنبی برنامهشود و زمانبندی آزمونبرگزار می

 نماید.

   :امتحانات 

 بیرای شیرکت در دانیش آمیوزانبا هدف آمیاده نمیودن گیام بیه گیام    دهمسنجشِ    های آزمايشیآزمون  سؤاالت

       آشینا ندیایی    امتحانیاتکنفنیت و سیطح دشیواری سیؤاالت  بیا  گردد. همچنین  آنیان را  امتحانات طراحی و تدوی  می

 .نداگردمی
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  هانام برای اين آزمون و مهلت ثبت  دهمسنجشِ آزمايشی  هایآزمون زمان برگزاری: 

 شود:های مشروحه زیر برگزار میدر تاریخ ،دهمسنجشِ آزمايشی های آزمون 
 

 

  های آزمايشی سنجشِ دهم: شهريه آزمون 
 

 م  اجآزمون  ای مرحلهمبلغ هر آزمون 

 ریال 000/850 ریال 000/600

 

در سايت اينترنتی   شنبه قبل از تاريخ برگزاری هر مرحله از آزمون از روز سهآزمون  هر  کارت ورود به جلسه  

 باشد.قابل مشاهده و پرينت می www.sanjeshserv.ir  شرکت تعاونی خدمات آموزشی به آدرس
 

  نام:نحوه ثبت 

شیرکت بیه   به سیایتمراجعه    باتوانند  می  دهمسنجشِ  آزمايشی  های  آزمون  هالقمند به شرکت در  آموزاندانش   

، دههمسهنجشِ  های آزمايشهی  آزمون   یس از مطالعه دفترچه راهنمای شرکت در  www.sanjeshserv.irنشانی  

بیا همین  دفترچیه راهنمیا(  7 نامی )صیفحهتقاضانامه ثبتنویس آشنایی با کلنه شرایط و ضوابط آزمون و تکمنل ینش

سهنجشِ های آزمايشی  آزمون  در  نامکارت اهتباری ثبت  نسبت به تدنههای بانکی هضو شبکه شتاب  استفاده از کارت

 ند.نمایاقدام  دهم

  :نهام ثبهت   لننیسبایسیت از طرییق  میی  دانیش آمیوزان  ،بعد از تدنه کارت اهتباری از طریق سیایت  تذکر مهم             

   د.ندریافت نمایرقمی   16 ینگنری  نام اقدام نموده و کدنسبت به تکمنل ثبت سنجش های آزمايشیآزمون 

  :نکات مهم 
جیامع در ایی  مرحلیه   هایآزمونای و  های مرحلهنوبت آزمون( اه  از آزمون  10)ها  تمامی آزموننام برای  ثبت  -1

 ای ننست.های مرحلهنام منحصر به آزمونثبتای  شود و  انجام می

شیود کیه در مدلیت تعنین  شیده تأکند می دانش آموزانها به تر آزمونتر و مطلوببه منظور برگزاری هماهنگ  -2

 اقدام نمایند. نوبت آزمون 10نام در برای ثبت

آزمایشی سنجشِ ده  در زمیان توزییع کیارت های نکات مد  برای اطالع دانش آموزان شرکت کننده در آزمون  -3

 رسانی خواهد شد.اطالع

 نام اينترنتی مهلت ثبت  تاريخ برگزاری آزمون  های آزمايشی آزمون 

 ای مرحله

 1400/ 06/07شنبه مورخ تا روز سه 23/07/1400جمعه مورخ روز  1مرحله 
 27/07/1400شنبه مورخ تا روز سه 14/08/1400روز جمعه مورخ  2مرحله
 18/08/1400شنبه مورخ تا روز سه 05/09/1400روز جمعه مورخ  3مرحله
 09/09/1400شنبه مورخ تا روز سه 26/09/1400روز جمعه مورخ  4مرحله 
 5مرحله 

 )جم  بندی نیمسال اول(
 07/10/1400شنبه مورخ تا روز سه 24/10/1400روز جمعه مورخ 

 28/10/1400شنبه مورخ تا روز سه 1400/ 15/11روز جمعه مورخ  6مرحله 
 1400/ 19/11شنبه مورخ تا روز سه 06/12/1400روز جمعه مورخ  7مرحله  
 27/11/1400تا روز چهارشنبه مورخ  20/12/1400مورخ روز جمعه  8مرحله  

 جام  
 21/12/1400شنبه مورخ  تا روز 26/01/1401روز جمعه مورخ  نوبت اول جام  
 30/01/1401شنبه مورخ تا روز سه 16/02/1401روز جمعه مورخ  نوبت دوم جام 
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 دفترچه آزمون عمومی و اختصاصی: 

، »رياضی ه فیزيک«های آزمایشیی گروه درو جامع ای  های آزمایشی مرحلهآزمون  کلنه  در  :دفترچه آزمون عمومی  -1

   در نظر گرفته خواهد شد.( 1)دفترچه شماره   یس دفترچه همومی »ادبیات و علوم انسانی«و   »علوم تجربی«

»علهوم ،»رياضهی ه فیزيهک« هیای آزمایشییگروه  در  های آزمایشیدرکلنه آزمون  :دفترچه آزمون اختصاصی  -2

 بننی خواهد شد.ینش( 2یس دفترچه آزمون اختصاصی )دفترچه شماره  »ادبیات و علوم انسانی«و  تجربی«
 

  در صورت محیا شههدن  دهمسنجشِ  های آزمايشیآزمون   برگزاری  و زمان   اينترنتی  کارنامه  ،تاريخ توزي  کارت(

 :صورت حضوری(شرايط برگزاری آزمون به

سراسیر  دانیش آمیوزانبرای کلنه   دهمسنجشِ    های آزمايشیآزمون   کارت ورود به جلسه:  اينترنتیتوزي  کارت    -1

 سایت اینترنتی شیرکت تعیاونی خیدمات آموزشیی بیه نشیانیاز طریق منحصراً قبل از هر آزمون   شنبهسهروز    ازکشور  
www.sanjeshserv.ir  نسیبت  الیذکرفوق بایست با مراجعه به سایت اینترنتی می دانش آموزانو  گرددمی توزیع

 .به یرینت کارت ورود به جلسه خود اقدام نمایند
هیای آزمایشیی گیروه دانش آموزانبرای کلنه  زمانه  طوربه دهمسنجشِ های آزمايشی آزمون  :برگزاری زمان  -2

 های ذکر شده در سراسر کشور برگزار خواهد شد.تاریخ رد مختلف
از طرییق سیایت آزمیون    روز برگیزاری هیر  بعیدازهدر همیان  دانش آموزاننتایج    کارنامه اینترنتیتوزي  کارنامه:    -3

 .گرددمنتشر می  www.sanjeshserv.irاینترنتی شرکت به نشانی  
 هیا و ... بیه در خصوص زمان توزییع کیارت و نتیایج آزمیونرسانی  اطالع  (:SMSاز طريق پیام کوتاه )رسانی  اطالع  -4

              انجیام نیام به شماره تلفی  همیراه معرفیی شیده در تقاضیانامه ثبیت(  SMSاز طریق سرویس ینام کوتاه )  آموزان  دانش

 .نام اینترنتی درج نمایندحتماً شماره تلف  همراه خود را در فرم ثبت دانش آموزان شودبنابرای  توصنه می  گنرد،می

 مهم: یهاهیتوص 

نویس دقنق شود نخست کلنه مطالعات الزم انجام گنرد و ینشتوصنه می  ،نام اینترنتیتقاضانامه ثبتبرای تکمنل    -1

منیدرج در فیرم ای  دفترچه درج شده است(، و اطالهات تکمنل شده   7نویس تقاضانامه در صفحه  )فرم ینش  تدنه شود

نیام نمیوده و ثبتوارد  نیام()قسیمت ثبیتهای آزمایشی آزمون نامافزار ثبتنرمی برنامه نام را هنناً بر رونویس ثبتینش

 .ندایی را انجام دهند

نماینید کیه بعیداً بیه ایی  نام اینترنتیی، اطالهیاتی را وارد مییدر هنگام ثبت  دانش آموزانبا توجه به اینکه برخی    -2

توصینه  دانش آمیوزاناند( لذا به  نام کردهها ثبت)از جمله اینکه در کدام یس از مراحل آزمون  کننداطالهات نناز یندا می

              نام اینترنتی یرینت تقاضانامه اینترنتی خیود را دریافیت نماینید و بیه همیراه کیارت اهتبیاری وشود بعد از یایان ثبتمی

 نزد خود نگدداری نمایند. جامع ای وهای آزمایشی مرحلهآزمون یایان مراحل مختلفکد رهگنری تا  

مراجعه و  www.sanjeshserv.irتوانند به سایت اینترنتی به نشانی:  برای کسب اطالهات بنشتر می  دانش آموزان

آموزشی کارکنیان سیازمان سینجش آمیوزش شرکت تعاونی خدمات    )صدای داوطلب(  021  -42966  خط ویژه  یا با

الــی   13:30ز ســاعت و عصر ا 12:30الی  8:30 : صبح از ساعتگویی)ساعات پاسخ  کشور تماس حاصل نمایند.

 باشد.(می 16
ییس از میوارد   هیر  رانند نظیرات و ینشیندادات خیود را دتومی  دانش آموزان  :  300074100(   SMSشماره پیامک )

 به همیلمربوط به آزمون اه  از برگزاری، سؤاالت، اهالم نتایج و ... از ای  طریق اهالم نمایند تا در اسرع وقت اقدام الزم 

 آید.
 

 باشد. مي هاي آتيسال و آمادگي در کنکور سراسري  1401خرداد امتحانات نهایي آرزوي قلبي ما موفقيت شما در  
 

http://www.sanjeshserv.com/
http://www.sanjeshserv.com/
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      دهمسنجشِ های آزمايشی آزموننام تقاضانامه ثبتنويس پیش
 

 نام خانوادگی:                                                -1     

 نام:                                           -2     

 نام پدر:     -3     

 جنسیت: زن              مرد                  -4     

 سال تولد:                         -5     

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

 کدملی:          -7     

 های مذهبی، دین خود را مشخص نمایند: کلیمی            مسیحی            زرتشتیداوطلبان اقلیت -8      

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

 ادبیات و علوم انسانی             فیزیک             علوم تجربی –گروه آزمایشی:    ریاضی    -10     

 های:متقاضی شرکت در آزمون   -11     

 جام  ایمرحله

 23/07/1400 ای مورخاو  مرحله

 14/08/1400 ای مورخدوم مرحله

 05/09/1400 ای مورخسوم مرحله

 26/09/1400ای مورخ چدارم مرحله

 1400/ 24/10ای مورخ  ینج  مرحله

 15/11/1400ای مورخ شش  مرحله

 06/12/1400ای مورخ هفت  مرحله

 20/12/1400ای مورخ هشت  مرحله

 26/01/1401نوبت او  جامع مورخ 

 16/02/1401نوبت دوم جامع مورخ 

 

 

 (:                         آزمونشهرستان محل اقامت )برای   -12     

 :مناطق آموزش و پرورش برای دانش آموزان متقاضی شهر تهران(  یبندمیتقس بر اساس)منطقه سکونت   -13     

 تلفن ثابت:   -14     

 :   )جهت ارسال پیام ضروری(تلفن همراه   -15     

 :   E-mailآدرس پست الکترونیکی   -16     

 نشانی:    -17     

 :یکد پست            

                        @ 
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