


 

 

 

                                                                                             
  های آزمایشی سنجشِ دوازدهم        نام و شرکت در آزمونای ثبتـراهنم         

 

2 

 فهرست مندرجات دفترچه راهنما: 

   :4 ........................................................................................................................................ مقدمه 

  4 ................................................................................. سنجشِ دوازدهم: یشیآزما یهاآزمون ینحوه برگزار 

  5 .......................................................................................................................... :یشیآزما یهاگروه 

  :5 ..................................................................................................................................... امتحانات 

 5 ........................................ ها: آزمون نیا ینام براآزمایشی سنجشِ دوازدهم و مهلت ثبت یهاآزمون یزمان برگزار 

 6 ..........................................................................................سنجشِ دوازدهم:  یشیآزما یهاآزمون هیشهر 

6 .................................................................................................................................. نام:نحوه ثبت 

 6 .................................... سنجشِ دوازدهم:  یشیآزما یهاآزمون یبرگزار زمانو  ینترنتیکارت، کارنامه ا عیتوز خ یتار 

 7 ................................ ها:به آن ییدروس، تعداد سؤاالت و مدت پاسخگو بی، ضرایو اختصاص  یدفترچه آزمون عموم 

 

 1400 -1401سال تحصيلی  دوازدهمسنجشِ های آزمايشی آزمونزمانبندی مراحل اجرايی  -  1جدول شماره 

های شارت  تااونی ددما  آموزشای ای و جامع و همچنين سااير اطالیي های مرحل داوطلبان آزمونرساانی ه  اطالع  توجه:

 شود.و نشري  پيک سنجش انجام می  www.sanjeshserv.ir   از طريق ساي  اينترنتی ه  نشانی
 

 

 

 

 

 

 مهلت های آزمايشی آزمون
 نام اينترنتی ثبت

 تاريخ و روز
 توزيع کارت اينترنتی 

 تاريخ 
 آزمون برگزاری 

 اعالم نتايج 
 در سايت اينترنتی 

نه 
ستا

تاب
 

شنبه مورخ  پنج تا روز اول تابستانه 
14/05/1400 

به مورخ  شنسه روز
19/05/1400 

روز جمعه مورخ  
22/05/1400 

ن 
ـو

زم
 آ
هر

ی 
ار
گز

ـر
ز ب

رو
ر 
ص
ع

 

شنبه مورخ  تا روز سه دوم تابستانه 
26/05/1400 

به مورخ  شنسه روز
09/06/1400 

مورخ  روز جمعه 
12/06/1400 

ـه
ــ

حل
مر

ی 
ا

 

شنبه مورخ  تا روز سه 1مرحله 
06/07/1400 

مورخ  به شنسه روز
20/07/1400 

روز جمعه مورخ  
23/07/1400 

شنبه مورخ  تا روز سه 2مرحله 
27/07/1400 

مورخ  به شنسه روز
11/08/1400 

روز جمعه مورخ  
14/08/1400 

شنبه مورخ  تا روز سه 3مرحله 
18/08/1400 

به مورخ  شنسه روز
02/09/1400 

روز جمعه مورخ  
05/09/1400 

شنبه مورخ  تا روز سه 4مرحله 
09/09/1400 

به مورخ  شنسه روز
23/09/1400 

روز جمعه مورخ  
26/09/1400 

 5مرحله 
 )جمع بندی ترم اول( 

شنبه مورخ  تا روز سه
07/10/1400 

مورخ  به شنسهروز
21/10/1400 

جمعه مورخ  روز 
24/10/1400 

شنبه مورخ  تا روز سه 6مرحله 
28/10/1400 

به مورخ  شنسه روز
12/11/1400 

روز جمعه مورخ  
15/11/1400 

شنبه مورخ  تا روز سه 7مرحله 
19/11/1400 

مورخ  به شنسه روز
03/12/1400 

روز جمعه مورخ  
06/12/1400 

تا روز چهارشنبه مورخ   8مرحله 
27/11/1400 

به مورخ  شنسه روز
17/12/1400 

روز جمعه مورخ  
20/12/1400 

ع 
ام
ــ

ج
 

جامع نوبت اول  
 )پایه(

شنبه مورخ  تا روز  
21/12/1400 

به مورخ  شنسه روز
23/01/1401 

روز جمعه مورخ  
26/01/1401 

شنبه مورخ  تا روز سه جامع نوبت دوم
30/01/1401 

  مورخ دوشنبه روز
12/02/1401 

روز جمعه مورخ  
16/02/1401 

تا روز دوشنبه مورخ   جامع نوبت سوم 
12/02/1401 

به مورخ  شنسه روز
27/02/1401 

روز جمعه مورخ  
30/02/1401 

شنبه مورخ  تا روز سه جامع نوبت چهارم
10/03/1401 

به مورخ  شنسه روز
24/03/1401 

روز جمعه مورخ  
27/03/1401 

http://www.sanjeshserv.ir/
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 دوازدهم سنجشِ های آزمايشی آزمون
 1400-1401آموزان پایة دوازدهم در سال تحصیلی  ویژة دانش

آموزان نظام آموزشی »شش ا س  ا س « هستند گروه از دانش   ومين س ،  1400- 1401سال تحصيلی   آموزان پاية دوازدهم دانش 
اين اسا  ت  ررا شارت  در تنکور ساراساری هرای اين   سااال تجره  دواهند ترد. حال  ، تنکور ساراساری را 1401ت  در ساال 

 ای هردوردار اس ؟ آموزان، از اهمي  ويژه دانش 
هايس  ها توج   تنند، میزمان ت  دود را هرای تنکور سراسری آماده میآموزان، همدر پاسا  ه  اين ساال هايد گت ، اين دانش

، نگاهی جدی ه  اين امتحانا  داشات  هاشاند و دود را هرای اين  1401ه  تأثير امتحانا  نهايی در نتيجة تنکور ساراساری ساال  
شاود، ه  اين دیيل ت  آمادگی هرای آموزان میامتحانا ، آماده تنند. همزمانی اين دو آزمون مهم، نادواسات ، سابن نگرانی دانش

 امتحانا  نهايی، سازوتاری تامالً متتاو  از آمادگی هرای تنکور سراسری دارد.
ای مناسان اسا .  آموزان هرای مطایاة دروس ها آن مواج  هساتند، نداشاتن هرنام ترين مشاکلی ت  دانشراساتا، مهم در اين

                مانده و تا زمان هرگزاری تنکور ساااراساااری،  توانند در يک ساااال ها یآموزان، نگران اين هساااتند ت  آيا میهساااياری از دانش
ای مطایا  تنند ت  ه  واساطة آن هتوانند هر دو هد  را يازدهم( و دوازدهم دود را ه  گون   های دهم وتمامی دروس پاي  )ساال

ای از  های رهارگزين تند، یدم وجود پرسشه  درستی نشان  روند و موفق شوند؟ مشکل ديگری ت  در اين ميان، دودنمايی می
 های  بل اس .تنکورهای سال

پاية  آموزان همآموزان پاية دوازدهم، یالوه هر ر اه  ها ديگر دانشداشااا  اين اسااا  ت  دانشنکتة ديگری ت  هايد مدّ نظر 
 ، ر اه  تنند.نيز 1400های تنکور سراسری سال هايس  ت  ها پش  تنکوریدود، می
د شاارت   های اسااتاندارترديد، يکی از اهزارهای مهم در تثبي  مطاین درساای و يادگيری نکا  جديد، شاارت  در آزمونهی

های آزمايشای سانجش« اسا . ح اور در رنين تااونی ددما  آموزشای تارتنان ساازمان سانجش آموزش تشاور، يانی »آزمون
ها و مراتز آموزشااای ماتبر )طرر درس(،  هايی ت  دارای هرنامة مطایااتی د يق و منطبق ها هرنامة آموزشااای دهيرساااتانآزمون

آموزان پاية دوازدهم، هسايار متيد و مثمرثمر دواهد  هاشاد، هرای دانشتحليلی د يق می  سااات  اساتاندارد و هدفدار و نيز تارنامة
 هود.

هر اساس توضيحا  فوق و ه  منظور حل مشکل داوطلبان، شرت  تااونی ددما  آموزشی تارتنان سازمان سنجش آموزش  
ی  آزموننوه  آزمون آزمايشای را تح  ینوان »  رهاردهتشاور،  نجشِ  های آزمايـش ها « طراحی ترده اسا . اين آزموندوازدهمـس

 ای و جامع« هرگزار دواهند شد.در س  فاز ه  هم پيوستة »تاهستان ، مرحل 
تانههای  ، آزمونفاز اول های تاهساتان ، هررسای و مرور تامل  نوه  هرگزار دواهند شاد. هد  الالی آزمون  2هوده ت  در   تابـس

 اس . و يازدهم  دهم    های پاي تتاب
تر ای، هررساای د يقهای مرحل هد  الاالی آزمون  نوه  هرگزار دواهند شااد.  8هوده ت  در   ایمرحلههای  ، آزمونفاز دوم
های پاية دوازدهم اساا . در اين ميان، آزمون های دهم و يازدهم و آشاانايی ها نحوط طرر ساااال از تتابهای پاي مطاین تتاب

ای هردوردار اسا . هرگزار دواهد شاد، از اهمي  ويژه  24/10/1400ساال اول و در تاري    نيمت  در پايان امتحانا پنجممرحلة 
ساال هرگزار دواهد  هاشاد ت  پ  از امتحانا  تشاريحی اين نيمساال اول پاية دوازدهم میهندی مطاین نيمهد  اين آزمون، جمع

   .شد
وم   26/01/1401نوه  هرگزار دواهند شااد. هد  آزمون جامع نوه  اول ت  در تاري     4هوده ت  در   جامعهای ، آزمونفاز ـس

نوه  آزمون جامع، مطاهق   3های دهم و يازدهم هرای ساومين هار اسا . پ  از آن، های پاي هرگزار دواهد شاد، مرور تامل تتاب
ای استاندارد، متهومی و تلتيقی های رهارگزين هد پرساشهرگزار دواهد شاد ت  در هر آزمون، شاا 1401ها تنکور ساراساری ساال  

 دواهيم هود.
های  های آزمايشاای ساانجش، رندين هار، تتابطور ت  توضاايد داده شااد، يک داوطلن، ها شاارت  در آزمونهناهراين، همان

 ای منظم و از پيش تايين شده، مرور دواهد ترد.درسی دود را ها هرنام 
 توان ه  موارد زير اشاره ترد:«، میدوازدهمسنجشِ  های آزمايشی  نآزموهای »از ديگر مزي 

 های درسی آشنايی تامل ها شيوط درس  مطایاة تتاب 
 های درسی هر پاي  تر شدن نگاه داوطلن ه  مطاین تتاب یميق 
  ای استاندارد و متهومی در هر درسهای رهارگزين آشنايی ها پرسش 
  های مختلفدرياف  ارتباط موجود ميان مطاین هر درس در پاي 
 ممارس  و تمرين در مديري  زمان 
  تاهش تدريجی استرس و هيجانا  ناشی از آزمون 
  آگاهی داوطلن از نقاط ضاف دود در هر درس، در طول سال تحصيلی 

هودجاا  اساااا ،  رتر  هاا   »تزم  ايشـی  آزمونهناادی  آزـم ای  آدرس  دوازدهمسـنجشِ  ـه هاا   شااارتاا   ساااااياا   در   ،»
www.sanjeshserv.ir  . آمده اس  

 



 

 

 

                                                                                             
  های آزمایشی سنجشِ دوازدهم        نام و شرکت در آزمونای ثبتـراهنم         

 

4 

 نام خدا به
  :مقدمه 

ی  آزمونها حمد و سااساس ه  درگاه دداوند متاال و ه  دنبال اسااتقبال گسااترده داوطلبان از هرگزاری   نجشِ  های آزمايـش ـس
پاي   آموزان یزيز  دانش وسايل  ه  اطالعهدين ،شارت  تااونی ددما  آموزشای تارتنان ساازمان سانجش آموزش تشاور  دوازدهم
توسط شرت  تااونی ددما  آموزشی  1400-1401ساال تحصيلی   دوازدهمسنجشِ  های آزمايشی  آزمونرسااند ت  می  دوازدهم

ها و ماساساا   آشانایی داوطلبان ها شايوه هرگزاری تنکور ساراساری دانشاگاه  (1)  منظور:تارتنان ساازمان سانجش آموزش تشاور ه 
( ارزياهی مالوما  مکتسااب  داوطلبان در زمين  دروس یمومی و ادتصااالاای در مقاطع زمانی  2، )1401آموزش یایی سااال 

( فراهم آوردن 4( تايين و تشااخيم ميزان پيشاارف  تحصاايلی داوطلن در زمين  دروس یمومی و ادتصااالاای، )3مختلف، )
در زمين  دروس یمومی و ادتصاالای هر داوطلن ها داوطلبان شاهرساتان و    های تزم ه  منظور مقايسا  نمرا  مکتساب زمين 

تمک ه  واحدهای آموزشاای ها توج  ه  نتيج  آزمون، هرگزار   (5اسااتان محل تحصاايل و هم رنين داوطلبان سااراساار تشااور، )
 گردد.می

 باشد:به شرح ذيل می دوازدهمسنجشِ های آزمايشی آزمون های منحصر به فرد برخی از ويژگی
  ( نوه  آزمون آزمايشاای جامع،  بل از 4ای و رهار )( نوه  آزمون مرحل 8)  هشاا   ( نوه  آزمون تاهسااتان ،2)  دوهرگزاری

  گردد داوطلبان پ  از شارت  در تليةت  هر آزمون مکمل آزمون هادی هوده و سابن می  1401هرگزاری آزمون ساراساری ساال  
 استتاده نمايند. ریها تسن حداتثر آمادگی تزم، از استاداد و توان دود در آزمون سراس  دوازدهمسنجشِ  آزمون های آزمايشی  

های آزمايشی در سطد تشور.های آزمايشی در هر يک از گروههردورداری از هاتترين جاماة آماری آزمون 
دوازدهمسنجشِ  های آزمايشی  آزمون ترين داوطلبان شرت  تننده آزمون سراسری، درح ور ههترين و  وی. 
 ه  یحاظ تيتي  و سطد دشواری ساات . 1401ارای  ساات  امتحانی استاندارد، همتراز و همسنگ ها آزمون سراسری 
 ی  آزمونامکان مقايساة تارهردی هرای هر يک از داوطلبان شارت  تننده در نجشِ  های آزمايـش ه  منظور مقايسا    دوازدهمـس

 ترين داوطلبان و ر بای وا ای در آزمون سراسری.وضاي  یلمی و تحصيلی دود نسب  ه  تاداد تثيری از جدی
  داوطلباان شااارتا ها  منظور اطالع تاامال  آزمون  متياد در هر  و  جاامع  اطالیاا   هاا  نتاايا  اينترنتی                                ارایا  تاارنااما  

 از وضاي  یلمی دود نسب  ه  ساير داوطلبان در شهر، استان و تشور.  دوازدهمسنجشِ  های آزمايشی  آزمون در  تننده
ای و ايجاد امکان اطالع مسااتمر های آزمايشاای مرحل ( نوه  آزمون8)  هشاا اهع درساای هرای  هندی د يق و ماثر منتقساايم

 از پيشرف  تحصيلی دود در هر ماه. داوطلن
ی  آزمونتلي  مراحل مختلف  نجشِ  های آزمايـش های اویي  و  نام، توزيع تار  ورود ه  جلسا ، ارای  تارنام شاامل ثب   دوازدهمـس

 پذيرد. انجام می www.sanjeshserv.ir نهايی ه  لور  اينترنتی و از طريق ساي  شرت  تااونی ددما  آموزشی ه  نشانی  
 

  دوازدهم:سنجشِ های آزمایشی نحوه برگزاری آزمون 
هم  جانب  و درياف  نظرا  مشااورين،  های  ساازمان سانجش آموزش تشاور ها هررسای شارت  تااونی ددما  آموزشای تارتنان  

-1401نوه  هرای سااال تحصاايلی   رهارده های آزمايشاای را مجمویاً در ، مجمویة آزمون دهيران و مديران محترم مراتز آموزشاای 
تانههای آزمايشای هصاور   نوه  از آزمون  2طراحی نموده اسا .   1400  4و   ایمرحلههای آزمايشای هصاور   نوه  از آزمون  8،  تابـس

نجشِ  های آزمايـشی  آزمونر هرگزار دواهد شاد تا داوطلبان شارت  تننده د   جامعنوه  آزمون   ، ها ارزياهی تامالً یلمی و دوازدهمـس
شاکال  تحصايلی دود ها نساب  ه  رفع م آزمون  اساتاندارد، از وضااي  یلمی و تحصايلی دود شاناد  پيدا ترده و در هر مرحل  از  

 ا دام نمايند. 
های آزمايشاای  در گروهنوه  و ها هد  ارزياهی مطایاا  تاهسااتانی داوطلبان    2های تاهسااتان  در آزمون  های تابستاانه:آزمون

 ،هرگزار دواهد شد. علوم انسانی،  علوم تجربی  ،علوم رياضی و فنی
هرگزار نوه   8در  1400از اهتدای سااال تحصاايلی تا پايان اسااتند    ایهای آزمايشاای مرحل آزمون  ای:های مرحلهآزمون

ای، مرحل  های  سام  تقسايم شاده اسا  ت  در هر مرحل  از آزمون هشا مناهع درسای جه  مطایا  داوطلبان ه    .گرددمی
 هندی(گردد. )طبق تقسيمهندی شده همان مرحل  طرر میساات  از مناهع تقسيم

  w.sanjeshserv.irww از ساي  اينترنتی شرت  ه  نشانی   ، ای های مرحل  هع درسی هرای هر يک از آزمون هندی منا جدول تقسيم 
رتر هندی مناهع درسای ياد شاده انجام دهند. تزم ه  هايسا  مطایاا  دود را هراسااس تقسايم داوطلبان می  یذا هاشاد   اهل درياف  می 
هاشد  آموزان در طول سال تحصيلی می تامالً منطبق هر پيشرف  درسی دانش های ه  یمل آمده هينی طبق پيش هندی  اس  اين تقسيم 

 در اين امر از مدرسين ودهيران مجرب نظر دواهی شده اس .   ت   
های  فالال   نوه  آزمون آزمايشای جامع ها 4،  تا  بل از هرگزاری آزمون ساراساریو  1401از اهتدای ساال   های جامع:آزمون

 شود.های منحصر ه  فرد و مکمل يکديگر هرگزار میدصوليا  و ويژگی  زمانی هدفمند و
ه  داوطلبان   ،رودهای آزمايشاای در سااطد تشااور ه  شاامار میت  هزرگترين آزمون  ،های آزمايشاای جامعشاارت  در آزمون
دهد تا ضامن شارت  در آزمونی ماتبر و پايا، دود را در مارر ر اه  ها  را میاين امکان و فرلا   1401آزمون ساراساری ساال 
ترين داوطلبان آزمون ساااراساااری در گروه آزمايشااای مرهوط   رارداده و از اين طريق  ادر ه  ارزياهی از تاداد تثيری از جدی

 ردند. مو اي  یلمی و تحصيلی دود و همچنين مقايس  ها ر بای جدی دود در آزمون سراسری گ
 1401نمايند و هطور هدفمند و جدی در آزمون ساراساری ساال را آغاز میپاي  دوازدهم  ه  داوطلبانی ت  هم اتنون   :1توصتیه  

( ضامن  گان  8ای )های مرحل ( و آزمونگان   2های تاهساتان  )اوتً ها شارت  در آزمونت   شاود می  شارت  دواهند نمود تولاي 
امکان ارزياهی از یملکرد و پيشارف  تحصايلی ماهيانة دود را فراهم نموده و ها اساتتاده از تارنام  نتايا،  های تزم، تسان آمادگی

مشااه  آزمون ساراساری    ت های آزمايشای جامع ه  رفع نقاط ضااف یلمی دود هسردازند، ثانياً ها شارت  در رهار نوه  آزمون

http://www.sanjeshserv.com/
http://www.sanjeshserv.com/
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آمادگی دود را روز ه  روز پاسا  دهند تا هدين وسايل   1401ری ساال  ه  سااات  اساتاندارد و همتراز ها آزمون ساراساهاشاد  می
 ه  طور جدی محک هزنند. ،1401افزايش داده و مو اي  یلمی و تحصيلی دود را تا  بل از هرگزاری آزمون سراسری سال 

ی  آزموناز هم اتنون هرای ح اور در تلي    هايسا می  داوطلبان :2توصتیه   نجشِ  های آزمايـش نوه ( ه  طور    14)  دوازدهمـس
آزمونثبا   تاامال از  هرگزاری هرياک  از  پ   نماايناد.  مرحلا ناام  تااهساااتاانا ،  آزمونهاای                             هاای جاامع،  ای و همچنين 
رتب  تل    ای ها اطالیا  هسايار متيد و ارزنده شاامل نمره دام دروس، ميانگين نمرا  دام نترا  هرتر، رتب  در هر درس وتارنام 

 رار   هاآن.... در ادتيار   های آزمايشای ویمومی و ادتصاالای در زيرگروهو نمره تل  در مقايسا  ها داوطلبان شاهر، اساتان و تشاور  
ها از ميزان آمادگی دود در هر مرحل  از آزمون آگاهی يافت  و نساب  ه  رفع اين تارنام  گيرد تا هراسااس اطالیا  مندر  درمی

 ا دام نمايند. ،هاد تا هرگزاری آزمون مرحل نقاط ضاف دود 
آزمون از طريق   روز هرگزاری هرهمان در هادازظهر    دوازدهمسنجشِ  های آزمايشی  آزمونهر نوه  از   اولیّهکارنامه    تولید کارنامه:

رساند ت  محاسب  نمره گردد. ضمناً ه  اطالع داوطلبان میمنتشر می  www.sanjeshserv.irساي  اينترنتی شرت  ه  نشانی
های آزمايشای هراسااس آدرين مصاوها  و ضاواهط ساازمان سانجش آموزش تشاور یمل دواهد شاد. همچنين نمره تل آزمون

زمون ساراساری و هراسااس نمره آزمون یمومی )ها توج  ه  ضاراين( ه  یالوه سا  هراهر  آزمون دروس یمومی و ادتصاالای همانند آ
 شود.می نمره آزمون ادتصالی )ها توج  ه  ضراين( تقسيم هر مجموع تل ضراين محاسب 

هايسا  ه  سااي  داوطلبان می  ،ها و ...رسااند، در لاور  وجود هرگون  ایترار نساب  ه  سااات  و گزين ضامناً ه  اطالع می
و در  موارد دردواستی هطور   )فرم اعتراض به سؤاالت آزمون(اينترنتی شرت  مراجا  نموده و ها استتاده از یينک تايين شده  

  ایترار دود ا دام نمايند. یذا پ  از هررسای ایتراضاا  مون مورد نظر، جه  ثبزتامل، حداتثر تا سا  روز پ  از هرگزاری آ
توساط طراحان مرتبط، در لاور  وجود اشاکال و وارد هودن ایترار، الاالر مورد نظر در تليد نهايی ایمال شاده و جه  تویيد 

 گردد.تارنام  نهايی ا دام می
 
 های آزمایشی:گروه 

ی يا نوع ديسلمی ت  در نظام جديد يا  ديم آموزش متوساط ، گرفت  يا  تواند لار  نظر از نوع رشات  تحصايلهر داوطلن می 
،  علوم انـسانی،  علوم تجربی،  علوم رياـضی و فنیهای آزمايشای  دواهد گرف  و لارفاً هراسااس تمايل دود منحصاراً در يکی از گروه

 نام و در آزمون مرهوط شرت  نمايد.  ثب   زبان خارجی )انگلیسی(و يا    هنر 
 

 :اماحانات   
یآزمونسااات         نجشِ    های آزمايـش ها هد  آماده نمودن گام ه  گام داوطلبان هرای شارت  در آزمون ساراساری    دوازدهمـس

شااود تا داوطلبان ها تيتي  و سااطد  تهي  و طراحی میو ها ریاي  اسااتانداردهای مورد یمل در آزمون سااراسااری   1401سااال 
 دشواری ساات  آزمون سراسری آشنا گردند.

  ها: نام برای این آزموندوازدهم و مهلت ثبتسنجشِ های آزمایشی زمان برگزاری آزمون 
 شود:های مشروح  زير هرگزار میتاري در  ، آزمايشی سنجشِ دوازدهم  هایآزمون

هتار  ورود ه  جلساا  هر آزمون   نبه بب  از تاریخ برگزاری هر مرلله از آزموناز روز ـس در ساااي  اينترنتی شاارت    ـش
 هاشد. اهل مشاهده و پرين  می  www.sanjeshserv.ir تااونی ددما  آموزشی ه  آدرس

 

 
 

 های آزمایشی گروه نام مهلت ثبت تاریخ برگزاری  آزمون
 علوم ریاضی و فنی،   14/05/1400شنبه مورخ پنجتا روز  22/05/1400روز جمعه مورخ  اول تابستانه

 26/05/1400شنبه مورخ تا روز سه 12/06/1400روز جمعه مورخ  دوم تابستانه علوم تجربی و علوم انسانی 
    

 1400/ 06/07شنبه مورخ تا روز سه 23/07/1400روز جمعه مورخ  مرلله اول

 علوم ریاضی و فنی، 
 علوم تجربی، 

 علوم انسانی، هنر 
 و زبان )خارجی( انگلیسی 

 27/07/1400شنبه مورخ تا روز سه 14/08/1400روز جمعه مورخ  مرلله دوم 
 18/08/1400شنبه مورخ تا روز سه 05/09/1400مورخ روز جمعه  مرلله سوم 
 09/09/1400شنبه مورخ تا روز سه 26/09/1400روز جمعه مورخ  مرلله چهارم 
 07/10/1400شنبه مورخ تا روز سه 24/10/1400روز جمعه مورخ  مرلله پنجم
 28/10/1400شنبه مورخ تا روز سه 1400/ 15/11روز جمعه مورخ  مرلله ششم
 1400/ 19/11شنبه مورخ تا روز سه 06/12/1400روز جمعه مورخ  مرلله هفتم
 27/11/1400تا روز چهارشنبه مورخ  20/12/1400روز جمعه مورخ  مرلله هشتم 

    

 21/12/1400شنبه مورخ  تا روز 26/01/1401روز جمعه مورخ  نوبت اول جامع
 علوم ریاضی و فنی،  

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

 30/01/1401شنبه مورخ تا روز سه 16/02/1401روز جمعه مورخ  نوبت دوم جامع
 12/02/1401تا روز دوشنبه مورخ  30/02/1401روز جمعه مورخ  جامع  سومنوبت 
 10/03/1401شنبه مورخ تا روز سه 27/03/1401روز جمعه مورخ  جامع  چهارمنوبت 

http://www.sanjeshserv.com/
http://92.242.195.129/sanjeshservtqform/
http://www.sanjeshserv.com/
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 های آزمایشی سنجشِ دوازدهم: شهریه آزمون 
 هر آزمون جامع  ای هر آزمون تابستانه يا مرحله

ریال  000/600 ریال  000/850   
 

نام: نحوه ثبت 
ی  آزمونداوطلبان یال مند ه  شاارت  در  نجشِ  های آزمايـش توانند ها مراجا  ه  ساااي  شاارت  ه  نشااانی  می  دوازدهمـس

www.sanjeshserv.ir   نجشِ  آزمونپ  از مطایا  دفترر  راهنمای شاارت  در ی ـس ، آشاانايی ها تلي   دوازدهمهای آزمايـش
نسااب  ه  تهي  تار   ( راهنما همين دفترر  8نامی )لااتح   ثب   نوي  تقاضااانام واهط آزمون و تکميل فرم پيششاارايط و ضاا
 نمايند.ا دام   دوازدهمسنجشِ  های آزمايشی  آزموننام در ایتباری ثب 

 

  :های آزمايشـی  آزمون  نامثب هايسااا  از طريق یينک هاد از تهي  تار  ایتباری از طريق سااااي  داوطلبان می  تذکر مهم

 ر می درياف  نمايند.         16نام ا دام نموده و تدرهگيری  نسب  ه  تکميل ثب   سنجش
  :نکات مهم 
هدين   ای نيسا .های مرحل نام منحصار ه  آزمونثب شاود و اين های جامع نيز در اين مرحل  انجام مینام هرای آزمونثب  -1

 نام نمايند. ای و جامع( را ه  لور  يکجا در ساي  ثب تاهستان ، مرحل ) نوه  14  هاتوانند تمامی آزمونمنظور داوطلبان می

           شاااود تا  در مهلا  تايين شااااده هرای هاا ها  داوطلباان تاأتياد میتر آزمونتر و مطلوبها  منظور هرگزاری همااهناگ -2
های جامع(  ای و رهار نوه  آزمونهای مرحل مرحل  آزمون هشااا نوه  آزمون تاهساااتان ،   دونوه  آزمون ) 14ر نام دثب 

 ا دام نمايند.

ر   دهم در زماان توزيع تاادوازهاای آزماايشااای سااانجش   نکاا  مهم هرای اطالع دانش آموزان شااارتا  تنناده در آزمون -3
 رسانی دواهد شد.اطالع

 در صورت مهیا شدن    دوازدهمسنجشِ های آزمایشی برگزاری آزمون  زمان  و  کارنامه اینارنای ،تاریخ توزیع کارت(
 : شرایط برگزاری آزمون به صورت حضوری(

ی  آزمون تار  ورود ه  جلسا     توزیع کارت اینارنای:  -1 نجشِ  های آزمايـش   داوطلبان ساراسار تشاور از روزهرای تلي    دوازدهمـس
  www.sanjeshserv.ir  شانب   بل از هر آزمون منحصاراً از طريق سااي  اينترنتی شارت  تااونی ددما  آموزشای ه  نشاانیسا 

پرين  تار  ورود ه  جلسا  دود ا دام  هايسا  ها مراجا  ه  سااي  اينترنتی فوق ایذتر نساب  ه  گردد و داوطلبان میمی توزيع
 نمايند.

ی  آزمون  برگزاری: زمان   -2 نجشِ  های آزمايـش های آزمايشاای مختلف در ه  طور همزمان هرای تلي  داوطلبان گروه  دوازدهمـس
 های رتر شده در سراسر تشور هرگزار دواهد شد.تاري 

روز هرگزاری هر آزمون از طريق سااي  اينترنتی شارت  ه  همان تارنام  اينترنتی نتايا داوطلبان هادازظهر   توزیع کارنامه:  -3
 گردد.منتشر می  www.sanjeshserv.irنشانی  

ه  داوطلبان از  و ... هاتار  و نتايا آزمونرسانی در دصوص زمان توزيع اطالع  (:SMSاه )وترسانی از طریق پیام کاطالع  -4
گيرد، هناهراين تولااي   نام انجام می( ه  شااماره تلتن همراه مارفی شااده در تقاضااانام  ثب SMSطريق سااروي  پيام توتاه )

 نام اينترنتی در  نمايند.شود داوطلبان حتماً شماره تلتن همراه دود را در فرم ثب می
 توصیه های مهم:  
نوي  د يق تهي   نام اينترنتی، تولاي  می شاود نخسا  تلي  مطایاا  تزم انجام گيرد و پيشرای تکميل تقاضاانام  ثب ه  -1
نوي   اين دفترر  در  شاده اسا (، و اطالیا  تکميل شاده مندر  در فرم پيش 8نوي  تقاضاانام  در لاتح   )فرم پيش شاود
 های آزمايشی وارد نمايند.نام آزموننام را یيناً هر روی هرنام  نرم افزارثب ثب 

ا ا  نياز پيدنمايند ت  هاداً ه  اين اطالی نام اينترنتی، اطالیاتی را وارد میها توج  ه  اينک  هردی داوطلبان در هنگام ثب   -2
                 شاااود هااد از پااياان  اناد( یاذا ها  داوطلباان تولااايا  میناام تردههاا ثبا )از جملا  اينکا  در تادام ياک از مراحال آزمون  تننادمی

رهگيری تاا  ثبا  ایتبااری و تاد  ها  همراه تاار   و  نماايناد  را درياافا   اينترنتی دود  تقااضااااانااما   پرينا   اينترنتی                                   ناام 
 نزد دود نگهداری نمايند. های آزمايشی سنجشآزمون پايان مراحل مختلف

مراجا  و يا ها                                         www.sanjeshserv.irتوانند ه  سااااي  اينترنتی ه  نشاااانی:  داوطلبان هرای تسااان اطالیا  هيشاااتر می
شرت  تااونی ددما  آموزشی تارتنان سازمان سنجش آموزش تشور تماس حالل   )لدای داوطلن( 021 -42966دط ويژه  
 باشد.(می  16الی   13:30و عصر از ساعت  12:30الی    8:30)ساعات پاسخگویی: صبح از ساعت نمايند.  
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  ها: دفارچه آزمون عمومی و اخاصاصی، ضرایب دروس، تعداد سؤاالت و مدت پاسخگویی به آن 
 

 دفارچه آزمون عمومی:  -1

و    هنر،  علوم انستانی، علوم تجربی،  علوم ریاضتی و فنیهای آزمايشای  در گروه  های آزمايـشی ـسنجشِ دوازدهمآزمونتلي  در 

 در نظر گرفت  دواهد شد. (1)دفترر  شماره  يک دفترر  یمومی زبان خارجی )انگلیسی(
 مواد اماحانی و ضرایب دروس عمومی در کلیه گروه های آزمایشی:  -2جدول شماره  

 ضریب آزمون ضریب آزمون
 3 فرهنگ و ماار  اسالمی  4 زهان و ادهيا  فارسی 

 2 زهان انگليسی 2 زهان یرهی 

 اخاصاصی: دفارچه آزمون  -2

  زبانو   هنر ،  علوم انسانی،  علوم تجربی،  علوم رياضی و فنیهای آزمايشی  در گروه دوازدهمهای آزمايشی سنجشِ  آزمون در تلي 

ی( . داوطلبان هايد ها توج  ه  مد   هينی دواهد شاادپيش(  2يک دفترر  آزمون ادتصااالاای )دفترر  شااماره   خارجی )انگلیـس

 آزمون ادتصالی گروه آزمايشی دود پاس  دهند.تايين شده ه  ساات  

یناوين دروس ادتصااالاای، همانند دروس ادتصااالاای آزمون سااراسااری دواهد هود و تاداد ساااات  هر درس و مد                        

 شود.پاسخگويی در روی جلد دفترر  ساات  راپ می

 یک از گروه های آزمایشی مخالف:مواد اماحانی و ضرایب دروس اخاصاصی در هر  -3جدول شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 :آزمون ساراساری های آزمايشای جامع تاداد سااات ، مد  پاساخگويی و سااير شارايط، د يقاً همانند  در آزمون  نکته مهم 
 دواهد هود.

اار  ییام  ) موارد مرهوط ه  آزمون ایم  توانند نظرا  و پيشانهادا  دود را در هر يک از داوطلبان می  :  SMS  )300074100ـش
 از هرگزاری، ساات ، ایالم نتايا و ... از اين طريق ایالم نمايند تا در اسرع و   ا دام تزم هامل آيد.

عنوان گرو   
 آزمايشی 

 مواد امتحانی 
 ضرايب دروس به تفکی  زير گرو  های آزمايشی 

 5زیرگروه  4زیرگروه  3زیرگروه 2زیرگروه 1زیرگروه 

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

 علوم تجربی 

 1 1 4 1 0 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 1 ابتصاد

 2 2 2 2 4 زبان وادبیات فارسی
 1 1 1 1 4 زبان عربی

 1 3 1 1 1 تاریخ و جغرافیا 
 3 2 2 3 1 علوم اجتماعی
 2 2 1 1 3 فلسفه و منطق 
 3 3 1 2 1 روانشناسی

 رـهن

 3 3 3 3 4 درک عمومی هنر 
 1 1 1 3 1 فیزیک  –درک عمومی ریاضی 
 1 1 2 2 1 ترسیم فنی 

 1 2 2 4 4 خالبیت تصویری و تجسمی
 1 4 1 1 1 خالبیت نمایشی
 4 1 1 1 1 خالبیت موسیقی
 1 1 1 1 1 خواص مواد 

خارجی   زبان
 )انگلیسی( 

 - - - - 4 تخصصی انگلیسی زبان 



 

 

 

                                                                                             
  های آزمایشی سنجشِ دوازدهم        نام و شرکت در آزمونای ثبتـراهنم         
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دوازدهم سنجشِ های آزمايشی آزموننام نويس تقاضانامه ثبت ییش  

 

 نام دانوادگی:                                            -1   

 نام:                               -2    

 نام پدر:     -3    

 جنسي : زن              مرد                 -4    

   سال توید:                     -5    

  باشد()دبت شود: در وارد کردن شماره شناسنامه نیازی به وارد کردن صفر در ابتدای آن نمیشماره شناسنام :                                 - 6    

 تدملی:         -7    

 تشتی  های مذهبی، دين دود را مشخم نمايند:   تليمی            مسيحی            زرداوطلبان ا لي   -8    

 رپ دس  هستم )مخصوص داوطلبان متقاضی لندیی رپ دس  در جلس  آزمون(:  -9    

 )انگليسی(  یلوم انسانی        هنر         زهان دارجی         گروه آزمايشی: یلوم رياضی و فنی         یلوم تجرهی  -10    

 پاي  دوازدهم شهرستان محل ادذ مدرک   - 11      

                  پاااي  يازدهمشهرستان محل ادذ مدرک   - 12     

 پااااااي  دهم شهرستان محل ادذ مدرک   - 13     
 

 های: متقاضی شرت  در آزمون  - 14     

 

                  (:                                                                                                                            آزمونشهرستان محل ا ام  )هرای   - 15     

 متقاضی شهر تهران(: منطق  سکون  )هراساس تقسيم هندی مناطق آموزش و پرورش هرای دانش آموزان   -16     

 تلتن ثاه :   - 17     

 تلتن همراه )جه  ارسال پيام ضروری(:     -18     

 :   E-mailآدرس پس  ایکترونيکی   - 19     

 نشانی:    - 20     

 تدپستی:              

 . هاشم های آزمايشی سنجش می نام آزمونهای آمادگی تنکور ها تختيف مخصوص ثب تتابیال مند ه  دريد    - 21     
 

 باشد. می 1401ها و مؤسسات آموزش عالی در سال آرزوی بلبی ما موفقیت شما در آزمون سراسری ورود به دانشگاه

 جامع ایمرحله تابساانه 
 22/05/1400اول تاهستان  مورخ 
 12/06/1400دوم تاهستان  مورخ 

 

 23/07/1400 ای مورخاول مرحل 
 14/08/1400 ای مورخدوم مرحل 
 05/09/1400 ای مورخسوم مرحل 

 26/09/1400ای مورخ رهارم مرحل 
 1400/ 24/10ای مورخ  پنجم مرحل 
 15/11/1400ای مورخ ششم مرحل 
 06/12/1400ای مورخ هتتم مرحل 
 20/12/1400ای مورخ هشتم مرحل 

 26/01/1401نوه  اول جامع مورخ 
 16/02/1401نوه  دوم جامع مورخ 
 30/02/1401نوه  سوم جامع مورخ 

 27/03/1401نوه  رهارم جامع مورخ 

                        @ 

 

 

 باشد. این اطالعات برای تعیین سهمیه مناطق می
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