
 

 
 

 تسقیل ایشاى[ | sanjeshserv.ir] ّسّد لیٌک+  عٌدؼ آصهایؾی ُای آصهْى ًام ثثت

آصهْى ُای آصهایؾی عٌدؼ دس عال ُای اخیش تْاًغتَ اعت آهادگی داًؼ آهْصاى تشای ؽشکت دس کٌکْس 

 sanjeshserv.ir تیؾتش کٌذ. ایي آصهْى ُا تْعظ عایت عٌدؼ تَ آدسط ایٌتشًتیّ اهتساًات هذسعَ سا 

تشگضاس هی ؽْد ّ ًتایح آى ًیض تْعظ ُویي عاهاًَ هٌتؾش هی ؽْد. تا تْخَ تَ ایي کَ اهتساًات ًِایی 

داًؼ آهْصاى دتیشعتاًی ّ کٌکْسی تْعظ عایت عٌدؼ اًتؾاس هی یاتذ ّ ایي عایت هدشی تشگضاسی 

هی تْاًذ هؼیاس  ثبت وام آزمُن ٌای آزمایشی سىجش ای تضسگی هاًٌذ کٌکْس عشاعشی اعت؛ لزاآصهْى ُ

 .خْتی تشای هْفمیت داًؼ آهْصاى دس کٌکْس عشاعشی تاؽذ

هْفمیت دس ایي آصهْى ُا تاثیش تضسگی دس عشًْؽت داًؼ آهْصاى پایَ ُای ًِن، یاصدُن ّ دّاصدُن داسد. 

م آصهْى ُای آصهایؾی عٌدؼ ّ تَ ُویي دلیل لقذ داسین دس ایي همالَ اص ایشاى تسقیل دس هْسد ثثت ًا

 .هشازل آى فسثت کٌین

ؽوا داًؼ آهْصاى گشاهی یا اّلیاء هستشم ًیض دس فْست ًیاص تَ دسیافت هؾاّسٍ دس خقْؿ ثثت ًام 

 9099075307 عاػتَ اص تلفي ثاتت تا ؽواسٍ 24آصهْى ُای آصهایؾی عٌدؼ هی تْاًیذ تَ فْست 

 .اى تسقیل هؾاّسٍ دسیافت ًواییذتواط تگیشیذ ّ اص هؾاّساى کاسآصهْدٍ ایش

 اٌمیت ثبت وام کىکُر آزمایشی سىجش

دس هشزلَ اّل الصم اعت اص اُویت ثثت ًام کٌکْس آصهایؾی عٌدؼ فسثت کٌین تا تَ تاثیش آى سّی 

هْفمیت کٌکْس خْد پی تثشیذ. داّطلثاى کٌکْس عشاعشی تایذ خْد سا تشای ؽشکت دس ایي آصهْى ّ 

ٍ کٌٌذ تا تا هْفمیت دس سؽتَ هذًظش خْد لثْل ؽًْذ. اص آى خا کَ اهتساًات ًِایی ّ اهتساًات ًِایی آهاد

کٌکْس عشاعشی تْعظ عاصهاى عٌدؼ دس عشاعش کؾْس تشگضاس هی ؽْد، لزا ثثت ًام دس کٌکْس 

تٌذی  آصهایؾی آى تَ ؽوا کوک هی کٌذ تا تَ عطر عْاالت آصهْى ُا هغلظ ؽْیذ. کٌکْس آصهایؾی تْدخَ

سدی داسد کَ دس تشًاهَ سیضی دلیك تَ داّطلثاى کوک هی کٌذ. ُوچٌیي ؽشکت دس ایي آصهْى هی اعتاًذا

تْاًذ تَ ؽیٍْ هطالؼَ افْلی، آهْصػ سّػ ُای هطالؼَ ػویك، هذیشیت صهاى، هذیشیت اعتشط، آگاُی 

عت دس داّطلثاى اص ًماط لْت ّ ضؼف خْد، دسک استثاط هیاى هطالة دسعی هختلف کوک کٌذ. لزا تِتش ا

 .اّلیي فشفت دس ایي آصهْى ًام ًْیغی کٌیذ

  وحُي ثبت وام آزمُن ٌای آزمایشی سىجش
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دس زال زاضش عاصهاى عٌدؼ تشای آهادگی تیؾتش داًؼ آهْصاى دس اهتساًات ًِایی ّ کٌکْس عشاعشی 

گضاس هی آصهْى ُای آصهایؾی تشگضاس هی کٌذ. ایي آصهْى ُا دس چٌذ دعتَ تاتغتاًَ، هشزلَ ای ّ خاهغ تش

ؽًْذ. لزا داًؼ آهْصاى پایَ ُای ًِن، یاصدُن ّ دّاصدُن هی تْاًٌذ دس ایي آصهْى ُا ؽشکت کشدٍ ّ خْد 

 .سا تشای ؽشکت دس کٌکْس عشاعشی آهادٍ عاصًذ

الصم تَ رکش اعت تواهی داًؼ آهْصاًی کَ لقذ ؽشکت دس آصهْى ُای آصهایؾی عٌدؼ سا داسًذ اتتذا تایذ 

دس زمیمت داًؼ آهْصاى یا اّلیاء آى  .ام دٌُذ تا خضء خاهؼَ آهاسی آصهْى تَ زغاب آیٌذثثت ًام خْد سا اًد

هشاخؼَ کٌٌذ ّ دس آى خا  sanjeshserv.ir ًام دس آصهْى ُای آصهایؾی عٌدؼ تایذ تَ عایت  ُا تشای ثثت

  .الذاهات الصم سا اًدام دٌُذ

اى هؾخقی تَ عایت ؽشکت تؼاًّی عٌدؼ داّطلثاى ؽشکت دس ایي آصهْى ُا تایذ دلت کٌٌذ کَ دس صه

ّاسد ؽًْذ ّ دس آى خا ثثت ًام کٌٌذ؛ تٌاتشایي اتتذا تایذ دس هْسد صهاى ؽشّع ثثت ًام دس آصهْى ُای 

  .آصهایؾی عٌدؼ اطالػاتی سا تَ دعت تیاّسًذ تا دس تاسیخ همشس ؽذٍ تَ عاهاًَ هشاخؼَ کٌٌذ

 :ؾی عٌدؼ، هشازل صیش تایذ طی ؽًْذپظ اص اطالع اص صهاى ثثت ًام آصهْى ُای آصهای

 اتتذا آدسط ایٌتشًتی عایت ثثت ًام دس آصهْى ُای آصهایؾی عٌدؼ تَ ًؾاًی ایٌتشًتی

www.sanjeshserv.ir سا دس هشّسگش خْد خغتدْ کٌیذ ّ ّاسد عایت هشتْطَ ؽْیذ. 

ثثت ًام آصهْى ُای آصهایؾی »عٌدؼ دس عوت تاال سّی گضیٌَ پظ اص ّسّد تَ عایت ؽشکت تؼاًّی 

 .کلیک کٌیذ 1401تشای عال تسقیلی « عٌدؼ

http://www.sanjeshserv.ir/
http://www.sanjeshserv.ir/


 

 
 

 

زاال ّاسد ففسَ خذیذی خْاُیذ ؽذ کَ دس آى خا صهاى ثثت ًام دس آصهْى ُای آصهایؾی عٌدؼ هؾخـ 

دسیافت »ؽذٍ اعت کَ اهکاى ثثت ًام دس آى تشای ؽوا ّخْد داسد. دس عوت ساعت ففسَ سّی گضیٌَ 

َ هی تْاًذ تَ کلیک کٌیذ ّ دفتشچَ آى سا داًلْد کشدٍ ّ هطالؼَ کٌیذ. هطالؼَ ایي دفتشچ« دفتشچَ ساٌُوا

ؽوا کوک کٌذ تا تا اًتخاب دلیك تشی دس آصهْى ؽشکت کٌیذ. تؼذ اص آى کَ دفتشچَ سا تَ خْتی هطالؼَ 

 .کلیک کٌیذ« ثثت ًام خذیذ»کشدیذ تَ لغوت پاییي ففسَ تشّیذ ّ سّی گضیٌَ 



 

 
 

 

 .کلیک ًواییذ ٌدؼثثت ًام کٌکْس آصهایؾی ع  تشای اطالع اص ��

  

دس ایي خا اص ؽوا ؽواسٍ پشًّذٍ ّ سهض ػثْس هی خْاُذ کَ تشای دسیافت آى ُا تایذ کاست اػتثاسی 

 .خشیذاسی کٌیذ

دس پٌدشٍ تاص ؽذٍ  .کلیک کٌیذ« خشیذ کاست»تشای ایي کاس تَ لغوت ساعت ففسَ تشّیذ ّ سّی گضیٌَ 

  .گضیٌَ تاییذ سا تضًیذسا اًتخاب ًواییذ ّ « خشیذ کاست اػتثاسی»گضیٌَ 

https://irantahsil.org/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%db%8c-%d8%b3%d9%86%d8%ac%d8%b4/
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ففسَ خذیذی تشای ؽوا تاص هی ؽْد کَ دس آى خا همطغ تسقیلی خْد سا هؾخـ کٌیذ ّ تؼذاد آصهْى 

ب ًواییذ. زاال تشای ؽوا ُضیٌَ ؽشکت دس ُای هشزلَ ای ّ خاهؼی کَ لقذ ؽشکت دس آى سا داسیذ، اًتخا

آصهْى ُای آصهایؾی عٌدؼ هؾخـ هی ؽْد. عپظ دس ُویي ففسَ تایذ اطالػاتی هاًٌذ ًام، ًام 

خاًْادگی، ؽواسٍ تلفي ثاتت، ؽواسٍ تلفي ُوشاٍ ّ پغت الکتشًّیکی سا دسج کٌیذ. دس اداهَ دسگاٍ پشداخت 

 .ّ اداهَ سا تضًیذ تاًکی خْد سا اًتخاب ًواییذ ّ گضیٌَ تاییذ



 

 
 

 

ُن اکٌْى تَ دسگاٍ پشداخت تاًکی ُذایت خْاُیذ ؽذ کَ دس آى خا تا دسج اطالػات تاًکی خْد ُضیٌَ الصم 

ا تا هْفمیت اًدام ؽذ ؽواسٍ پشًّذٍ ّ سهض تشای ایي آصهْى سا پشداخت ًواییذ. تؼذ اص آى کَ پشداخت ؽو

 .ػثْس ؽوا تْعظ عاهاًَ اػالم هی گشدد کَ تا رخیشٍ آى ُا هی تْاًیذ ّاسد تخؼ ثثت ًام خذیذ ؽْیذ

دس ایي تخؼ تشای ؽوا ًسٍْ ثثت ًام دس آصهْى ُای آصهایؾی عٌدؼ سا تیاى کشدین. تَ طْسی کَ ؽوا تا 

آصهْى ُا ؽشکت کٌیذ. دلت کٌیذ کَ ؽوا تَ ػٌْاى یکی اص ػاللَ هٌذاى  اًدام هشازل تاال هی تْاًیذ دس ایي

تَ ایي آصهْى هی تْاًیذ دس چٌذ ًْتت اهتساًات تاتغتاًَ، هشزلَ ای ّ خاهغ ثثت ًام کٌیذ. زال اگش ًیاص تَ 

 .تْضیسات تیؾتشی داسیذ هی تْاًیذ تا هؾاّساى ایشاى تسقیل تواط تگیشیذ

  سازمان سىجش 1041زمُن ٌای آزمایشی سال زمان بىدی وام وُیسی در آ



 

 
 

ُواى گًَْ کَ دس تاال اؽاسٍ کشدین داّطلثاى تٌِا دس هسذّدٍ صهاًی خافی هی تْاًٌذ دس آصهْى ُای 

 لزا ؽوا تٌِا دس ایي هسذّدٍ صهاًی هی تْاًیذ ّاسد عاهاًَ .آصهایؾی عاصهاى عٌدؼ ثثت ًام کٌٌذ

sanjeshserv.ir ًْ یغی خْد سا اًدام دُیذؽْیذ ّ دس آى خا ًام. 

تا ّسّد تَ ایي عایت ػالٍّ تش ثثت ًام دس آصهْى ُای آصهایؾی عٌدؼ هی تْاًیذ اص اطالػیَ ُای هشتْط 

تَ آصهْى ُای دیگش هطلغ ؽْیذ ّ دس فْست لضّم دس آى ُا ًیض ثثت ًام کٌیذ. دس خذّل صیش صهاى ثثت 

هؾخـ کشدین تا تا اطالع اص ایي فشآیٌذُا  سا تشای ؽوا 1402-1401ًام آصهْى ُای آصهایؾی عٌدؼ 

 .تتْاًیذ ثثت ًام کٌیذ

 

 .سّی لیٌک آتی کلیک ًواییذ تِتشیي آصهْى آصهایؾی تشای کٌکْس تشای اطالع اص ��

  

https://irantahsil.org/%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1/


 

 
 

 .ل تشًاهَ اهتساًی هشتْط تَ پایَ دّاصدُن سا آّسدٍ ایندس ایي خذّ

  

 ًام ایٌتشًتی ثثت هِلت ُای آصهایؾی آصهْى

تاسیخ 

تشگضاسی 

 آصهْى

ُای  گشٍّ

 آصهایؾی

 تاتغتاًَ

ػلْم سیاضی ّ  ۱۰۴۱/۴۰/۸۲ .آصهْى تشگضاس ؽذ اّل تاتغتاًَ

 فٌی،

 ػلْم تدشتی

 ّ ػلْم اًغاًی

 ۱۰۴۱/۴۰/۱۲ .آصهْى تشگضاس ؽذ دّم تاتغتاًَ

هشزلـــَ 

 ای

 ۱۰۴۱/۴۰/۸۲ ۱۰۴۱/۴۰/۱۰ ۱هشزلَ 

ػلْم سیاضی ّ 

 فٌی،

 ػلْم تدشتی،

 ػلْم اًغاًی

 ٌُش 

ّ صتاى خاسخی 

 ()اًگلیغی

 ۸هشزلَ 
تا سّص دّؽٌثَ 

 .توذیذ ؽذ ۱۰۴۱/۴۲/۴۲
۱۰۴۱/۴۲/۸۴ 

 ۱۰۴۱/۴۲/۴۰ ۱۰۴۱/۴۲/۸۳ ۳هشزلَ 

 ۱۰۴۱/۴۲/۸۰ ۱۰۴۱/۴۲/۴۲ ۰هشزلَ 

 ۰هشزلَ 

خوغ تٌذی )

 (ًْتت اّل

۱۰۴۱/۱۴/۴۰ ۱۰۴۱/۱۴/۸۳ 

 ۱۰۴۱/۱۱/۱۰ ۱۰۴۱/۱۴/۸۰ ۰هشزلَ 

 ۱۰۴۱/۱۸/۴۰ ۱۰۴۱/۱۱/۱۲ ۰هشزلَ 

 ۱۰۴۱/۱۸/۱۲ ۱۰۴۱/۱۸/۴۸ ۲هشزلَ 

 خاهغ

خاهغ ًْتت 

 اّل

 (پایَ)

۱۰۴۸/۴۱/۴۰ ۱۰۴۸/۴۱/۸۰ 

خاهغ ًْتت 

 دّم
۱۰۴۸/۴۱/۸۲ ۱۰۴۸/۴۸/۱۰ 



 

 
 

  
خاهغ ًْتت 

 عْم
۱۰۴۸/۴۸/۱۲ ۱۰۴۸/۴۳/۴۰ 

  
خاهغ ًْتت 

 چِاسم
۱۰۴۸/۴۳/۴۲ ۱۰۴۸/۴۳/۸۰ 

  

  

 .دس خذّل صیش تشًاهَ هشتْط تَ پایَ یاصدُن سا آّسدٍ این

  

 ًام ایٌتشًتیثثت  هِلت ُای آصهایؾیآصهْى
تاسیخ تشگضاسی 

 آصهْى

ُای  گشٍّ

 آصهایؾی

 تاتغتاًَ

ػلْم سیاضی ّ  ۱۰۴۱/۴۰/۸۲ .آصهْى تشگضاس ؽذ اّل تاتغتاًَ

 فٌی،

 ػلْم تدشتی

 ّ ػلْم اًغاًی

 ۱۰۴۱/۴۰/۱۲ .آصهْى تشگضاس ؽذ دّم تاتغتاًَ

هشزلـــَ 

 ای

 ۱۰۴۱/۴۰/۸۲ ۱۰۴۱/۴۰/۱۰ ۱هشزلَ 
ػلْم سیاضی ّ 

 فٌی،

 ػلْم تدشتی،

 ػلْم اًغاًی

 ٌُش 

ّ صتاى خاسخی 

 ()اًگلیغی

 ۸هشزلَ 
تا سّص دّؽٌثَ 

 .توذیذ ؽذ ۱۰۴۱/۴۲/۴۲
۱۰۴۱/۴۲/۸۴ 

 ۱۰۴۱/۴۲/۴۰ ۱۰۴۱/۴۲/۸۳ ۳هشزلَ 

 ۱۰۴۱/۴۲/۱۰۴۱ ۱۰۴۱/۴۲/۴۲ ۰هشزلَ 

 ۰هشزلَ 

خوغ تٌذی )

 (ًْتت اّل

۱۰۴۱/۱۴/۴۰ ۱۰۴۱/۱۴/۸۳ 

 ۱۰۴۱/۱۱/۱۰ ۱۰۴۱/۱۴/۸۰ ۰هشزلَ 

 ۱۰۴۱/۱۸/۴۰ ۱۰۴۱/۱۱/۱۲ ۰هشزلَ 



 

 
 

 ۱۰۴۱/۱۸/۱۲ ۱۰۴۱/۱۸/۴۸ ۲هشزلَ 

 خاهغ

خاهغ ًْتت 

 اّل
۱۰۴۸/۴۱/۴۰ ۱۰۴۸/۴۱/۸۰ 

خاهغ ًْتت 

 دّم
۱۰۴۸/۴۱/۸۲ ۱۰۴۸/۴۸/۱۰ 

  

 .دس خذّل صیش تشًاهَ هشتْط تَ پایَ دُن آّسدٍ ؽذٍ اعت

  

 ًام ایٌتشًتیثثت  هِلت ُای آصهایؾیآصهْى

تاسیخ 

تشگضاسی 

 آصهْى

ُای  گشٍّ

 آصهایؾی

هشزلـــَ 

 ای

 ۱۰۴۱/۴۰/۸۲ ۱۰۴۱/۴۰/۱۰ ۱هشزلَ 

ػلْم سیاضی ّ 

 فٌی،

 ػلْم تدشتی ّ

 ػلْم اًغاًی

  

  

 ۸هشزلَ 
تا سّص دّؽٌثَ 

 .توذیذ ؽذ ۱۰۴۱/۴۲/۴۲
۱۰۴۱/۴۲/۸۴ 

 ۱۰۴۱/۴۲/۴۰ ۱۰۴۱/۴۲/۸۳ ۳هشزلَ 

 ۱۰۴۱/۴۲/۸۰ ۱۰۴۱/۴۲/۴۲ ۰هشزلَ 

 ۰هشزلَ 

تٌذی خوغ)

 (ًْتت اّل

۱۰۴۱/۱۴/۴۰ ۱۰۴۱/۱۴/۸۳ 

 ۱۰۴۱/۱۱/۱۰ ۱۰۴۱/۱۴/۸۰ ۰هشزلَ 



 

 
 

 ۱۰۴۱/۱۸/۴۰ ۱۰۴۱/۱۱/۱۲ ۰هشزلَ 

 ۱۰۴۱/۱۸/۱۲ ۱۰۴۱/۱۸/۴۸ ۲هشزلَ 

 خاهغ

خاهغ ًْتت 

 اّل
۱۰۴۸/۴۱/۴۰ ۱۰۴۸/۴۱/۸۰ 

خاهغ ًْتت 

 دّم
۱۰۴۸/۴۱/۸۲ ۱۰۴۸/۴۸/۱۰ 

  

 1041آخریه مٍلت وام وُیسی در کىکُر ٌای آزمایشی سىجش 

ّخْد داسًذ، آصهْى کٌکْس آصهایؾی پایَ ُای  sanjeshserv.ir اص هیاى آصهْى ُای هختلفی کَ دس عایت

دّاصدُن سیاضی، تدشتی ّ ػلْم اًغاًی اص اُویت تاالیی تشخْسداس اعت. تَ ُویي دلیل افشاد صیادی دس 

ی کٌٌذ تا تا ؽثیَ عاصی کٌکْس عشاعشی تا هسیظ آى آؽٌا ؽًْذ. تا ؽشکت دس ایي ایي آصهْى ُا ؽشکت ه

آصهْى ُا داًؼ آهْصاى تا ًسٍْ تشگضاسی ّ عطر عْاالت کٌکْس عشاعشی آؽٌا خْاٌُذ ؽذ ّ هی تْاًٌذ 

 .خْد سا تا داًؼ آهْصاى دیگش همایغَ کٌٌذ

ْد داسد، آصهْى خاهغ اص داّطلثاى صیادی زال اص هیاى آصهْى ُایی کَ تشای پایَ دّاصدُن هتْعطَ ّخ

تشخْسداس اعت. تَ طْسی کَ ؽشکت ّ ثثت ًام دس ایي آصهْى تشای آهادگی دس کٌکْس عشاعشی تغیاس 

 .هِن اعت؛ صیشا عطر عْاالت ّ ًسٍْ تشگضاسی آصهْى خاهغ کاهال ؽثیَ کٌکْس عشاعشی اعت

؛ تٌاتشایي ؽوا تایذ پظ اص اطالع اص ایي ثثت ًام دس کٌکْس آصهایؾی عاصهاى عٌدؼ هِلت خافی داسد

ؽْیذ ّ دس آى خا الذام تَ ثثت ًام  sanjeshserv.ir هسذّدٍ صهاًی تایذ دس صهاى همشس ؽذٍ ّاسد عایت

  .کٌیذ 1401کٌکْس آصهایؾی عٌدؼ 

هشزلَ تشگضاس هی ؽْد. تا هشاخؼَ تَ خذّل  4دس زال زاضش آصهْى خاهغ کٌکْس آصهایؾی عٌدؼ دس 

تْاًیذ اص آخشیي هِلت ثثت ًام آى ُا هطلغ ؽْیذ. دلت کٌیذ کَ آصهْى ُای خاهغ هختـ داًؼ  تاال هی

آهْصاى پایَ ُای دّاصدُن سؽتَ ُای سیاضی، تدشتی ّ اًغاًی ُغتٌذ. لزا داًؼ آهْصاى پایَ ُای دُن ّ 

آصهْى خاهغ کٌکْس یاصدُن ًوی تْاًٌذ دس ایي آصهْى ُا ؽشکت کٌٌذ. تلکَ تٌِا اخاصٍ ؽشکت تا هشزلَ دّم 



 

 
 

آصهایؾی عٌدؼ سا داسًذ. زال اگش عْالی دس هْسد ایي آصهْى ُای خاهغ ؽشکت تؼاًّی عٌدؼ کؾْس 

 .داسیذ هی تْاًیذ تا هؾاّساى ایشاى تسقیل تواط تگیشیذ

  

 .سّی لیٌک سًگی کلیک کٌیذ ساص هْفمیت دس اهتساًات ًِایی پایَ دّاصدُن ّ ًِن تشای اطالع اص ��

 ٌسیىً ثبت وام در آزمُن ٌای آزمایشی سىجش 

اص خْد هی پشعٌذ ایي اعت  ثبت وام آزمُن ٌای آزمایشی سىجش یکی اص هِن تشیي عْاالتی کَ داّطلثاى

چمذس اعت؟ ّ تشای ُش کذام اص هشازل هختلف  1401دس آصهْى ُای آصهایؾی عٌدؼ  کَ ُضیٌَ ثثت ًام

 آى چمذس تایذ ُضیٌَ پشداخت کٌٌذ؟
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دس تاال اؽاسٍ کشدین کَ داّطلثاى هی تْاًٌذ دس ُش کذام اص آصهْى ُای آصهایؾی عٌدؼ تَ فْست دلخْاٍ 

دؼ آى ُا تغتگی تَ تؼذاد آصهْى ُایی داسد ؽشکت کٌٌذ؛ تٌاتشایي ُضیٌَ ثثت ًام آصهْى ُای آصهایؾی عٌ

کَ لقذ ؽشکت دس آى سا داسًذ؛ تٌاتشایي ُش چَ تؼذاد آصهْى ُای تیؾتشی سا اًتخاب کٌٌذ ُضیٌَ ثثت ًام 

آى ُا تیؾتش خْاُذ ؽذ. هؼوْال ُضیٌَ ثثت ًام دس ُش کذام اص آصهْى ُا تَ ٌُگام خشیذ کاست اػتثاسی دس 

َ ؽوا تا اًتخاب آى ُا هی تْاًیذ ُضیٌَ آى سا دس اًتِا ففسَ هؾاُذٍ کٌیذ ّ کٌاس آى ُا هؾخـ ؽذٍ اعت ک

 .دس ًِایت تا پشداخت ُضیٌَ دس آصهْى ُای آصهایؾی عٌدؼ ؽشکت کٌیذ

 :تَ طْس کلی ُضیٌَ ؽشکت دس ُش هشزلَ آصهْى دس خذّل صیش تشای هؾاُذٍ ؽوا ػضیضاى رکش ؽذٍ اعت

 ًسٍْ تشگضاسی آصهْى
ای تشای   هْى هشزلَهثلغ ُش آص

  تواهی هماطغ

هثلغ ُش آصهْى  

 خاهغ

 لایر ۱,۳۴۴.۴۴۴  لایر ۲۴۴,۴۴۴  زضْسی

 صیال ۲۰۴,۴۴۴    لایر ۰۴۴,۴۴۴  (غیش زضْسی )آًالیي

  

 مسایا شرکت در آزمُن ٌای آزمایشی سازمان سىجش برای داَطلبان

ؽشکت دس آصهْى ُای آصهایؾی عاصهاى عٌدؼ کؾْس هضایای صیادی تشای داًؼ آهْصاى داسد کَ دس صیش 

 :تَ آى ُا اؽاسٍ هی کٌین

داّطلثاى تا سّػ ُای تشگضاسی کٌکْس عشاعشی دس داًؾگاٍ ُا ّ هْعغات آهْصػ ػالی آؽٌا هی  �

 .ؽًْذ

 .یل اسصیاتی هی ؽْدهؼلْهات تَ دعت آهذٍ داًؼ آهْصاى دس طی چٌذ عال تسق �

 .هیضاى پیؾشفت تسقیلی داّطلثاى دس دسّط هختلف هؾخـ هی ؽْد �

 .اهکاى همایغَ ًوشات ُش داّطلة تا داّطلثاى ؽِشعتاى، اعتاى ّ عشاعش کؾْس ّخْد داسد �

داّطلثاى تشای ؽشکت دس کٌکْس عشاعشی آهادٍ هی ؽًْذ. تَ طْسی کَ هی تْاًٌذ ُیداًات ّ اعتشط  �

 .ا کاُؼ دٌُذخْد س

 .داّطلثاى تا سّػ ُای فسیر هطالؼَ دسّط آؽٌا هی ؽًْذ �



 

 
 

ؽشکت دس آصهْى ُای آصهایؾی عٌدؼ ًگاٍ داًؼ آهْصاى سا تَ هطالة دسعی ُش پایَ ػویك تش هی  �

 .کٌذ

 .گضیٌَ ای ّ ًسٍْ پاعخ دادى تَ آى ُا آؽٌا هی ؽًْذ 4داّطلثاى تا عْاالت  �

 .اهکاى هذیشیت صهاى تشای داًؼ آهْصاى فشاُن هی ؽْد �

 .ًام دس آصهْى ُای آصهایؾی عٌدؼ تاػث هی ؽْد تا داّطلثاى تَ ًماط ضؼف خْد پی تثشًذ ثثت �

  

 .کلیک کٌیذ ززفیات اهتساى ًِایی خِت کغة اطالػات تیؾتش دس هْسد ��

  

 زمان دریافت کارت َرَد بً جلسً آزمُن آزمایشی

دسیافت کاست ّسّد تَ خلغَ آصهْى ُای آصهایؾی اُویت صیادی داسد صیشا دس ایي کاست هسل ّ تاسیخ 

لی داّطلة رکش ؽذٍ اعت. ػالٍّ تش ایي ُیچ یک اص داّطلثاى تذّى اسائَ تشگضاسی آصهْى ّ ؽواسٍ فٌذ

کاست ّسّد تَ خلغَ خْد لادس تَ ؽشکت دس آصهْى ًخْاٌُذ تْد ّ اص ّسّد آى ُا تَ زْصٍ اهتساًی 

 .خلْگیشی هی ؽْد

 ایي کاست تشای کلیَ داّطلثاى دس عشاعش کؾْس، اص طشیك عایت ؽشکت تؼاًّی خذهات آهْصؽی تْصیغ

 .سّص پیؼ اص تشگضاسی ُش آصهْى اعت 4تا  3هی گشدد کَ صهاى تْصیغ آى ًیض زذّدا 

تٌاتشایي تا تْخَ تَ هطالة گفتَ ؽذٍ ُشیک اص داّطلثاى ؽشکت دس آصهْى ُای آصهایؾی عٌدؼ هی 

کاست ّسّد تَ  www.sanjeshserv.ir تایغت چٌذ سّص لثل اص صهاى آصهْى خْد تا هشاخؼَ تَ عایت

 .سا دسیافت کشدٍ ّ آى سا پشیٌت ًوایٌذ خلغَ خْد

https://irantahsil.org/%d8%ad%d8%b0%d9%81%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d9%86-%d9%86%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c/


 

 
 

 

  

 مُاد امتحاوی کىکُر آزمایشی سىجش َ ضرایب درَش آن

ْاالت آى اطالع داؽتَ ؽوا تؼذ ثثت ًام کٌکْس آصهایؾی عٌدؼ تایذ اص هٌاتغ، ضشایة، تؼذاد ّ ًْع ع

 :تاؽیذ تا تتْاًیذ ستثَ خْتی سا دسیافت کٌیذ. تَ ُویي دلیل دس اداهَ لقذ داسین تَ ایي هْاسد اؽاسٍ کٌین

 دفترچً درَش عمُمی کىکُر آزمایشی سىجش

دس کٌکْس آصهایؾی عٌدؼ هاًٌذ کٌکْس عشاعشی تشای داّطلثاى کلیَ سؽتَ ُا دفتشچَ عْاالت ػوْهی ّ 

 :اختقافی اسائَ هی دٌُذ کَ ضشایة عْاالت ػوْهی آى ُا تَ ؽکل صیش اعت



 

 
 

 ضشیة آصهْى ضشیة آصهْى

 3 هؼاسف 4 ادتیات

 2 صتاى اًگلیغی 2 ػشتی

 دفترچً درَش اختصاصی کىکُر آزمایشی سىجش

دس دفتشچَ عْاالت اختقافی ًیض تشای ُش کذام اص گشٍّ ُای سیاضی، اًغاًی، ٌُش، تدشتی ّ صتاى 

 .اًگلیغی ضشایثی سا دس ًظش گشفتَ اًذ کَ دس خذّل صیش آى سا هؾاُذٍ هی کٌیذ

گشٍّ 

 آصهایؾی
 ًام دسّط

ضشایة دسّط تَ تفکیک صیش گشٍّ ُای 

 آصهایؾی

صیشگشٍّ 

1 

صیشگشٍّ 

2 

صیشگشٍّ 

3 

صیشگشٍّ 

4 

صیشگشٍّ 

5 

صتاى 

 اًگلیغی

صتاى 

تخققی 

 خاسخی

4 – – – – 

ػلْم 

 سیاضی

 سیاضی

 فیضیک

4 

3 

4 

3 

3 

2 
– – 

 2 2 2 4 3 ؽیوی

ػلْم 

 تدشتی

صهیي 

 ؽٌاعی
0 1 4 1 1 



 

 
 

 سیاضیات

 صیغت

 فیضیک

2 

4 

2 

3 

4 

2 

3 

2 

2 

4 

2 

3 

3 

2 

2 

 2 2 2 4 3 ؽیوی

ػلْم 

 اًغاًی

 3 3 4 4 2 سیاضی

 2 2 3 2 1 التقاد

 2 2 2 2 4 ادتیات

 1 1 1 1 4 ػشتی

تاسیخ ّ 

 خغشافی

 اختواػی

1 

1 

1 

3 

1 

2 

3 

2 

1 

3 

فلغفَ ّ 

 هٌطك

 سّاًؾٌاعی

3 

1 

1 

2 

1 

1 

2 

3 

2 

3 

 ٌُش

دسک 

ػوْهی 

 ٌُش

4 3 3 3 3 



 

 
 

دسک 

ػوْهی 

 سیاضی

1 3 1 1 1 

خاللیت 

 تقْیشی
4 4 2 2 1 

خاللیت 

 هْعیمی
1 1 1 1 4 

خْاؿ 

 هْاد
1 1 1 1 1 

 شرکت در آزمُن ٌای کىکُر آزمایشی سىجش بً صُرت غیر حضُری

ؽوا تشای ؽشکت دس آصهْى ُای آصهایؾی عٌدؼ هی تْاًیذ تَ فْست غیش زضْسی ًیض الذام کٌیذ. تذیي 

تشتیة تَ عایت عٌدؼ هشاخؼَ کٌیذ ّ اص لغوت آصهْى ُای هشزلَ ای ّ خاهغ سّی گضیٌَ آصهْى ُای 

تلف غیش زضْسی کلیک کٌیذ. دس ففسَ خذیذی کَ تشای ؽوا تاص هی ؽْد هی تْاًیذ اص عَ سّػ هخ

 :ّاسد ففسَ آصهْى آصهایؾی خْد ؽْیذ. تشای ّسّد تَ ایي ففسات تَ اطالػات صیش ًیاص داسیذ

 ًام ّ ًام خاًْادگی، عال تْلذ ّ ؽواسٍ ؽٌاعٌاهَ �

 ؽواسٍ پشًّذٍ، ؽواسٍ ؽٌاعٌاهَ ّ عال تْلذ �

 ؽواسٍ داّطلثی، ؽواسٍ ؽٌاعٌاهَ ّ عال تْلذ�

زاال تَ ففسَ عْاالت خْد دعتشعی پیذا خْاُیذ کشد تا تا داًلْد عْاالت ّ کلیذ آى ُا هی تْاًیذ آصهْى 

سا ؽشّع کٌیذ. خْاب ُش کذام اص عْاالت سا دس ففسَ آى ّاسد کٌیذ ّ پظ اص اتوام آصهْى ًیض سّی دکوَ 

تشگ یک کذ سُگیشی دسیافت  هْسد ًظش آى کلیک کٌیذ تا پاعخ تشگ ؽوا اسعال ؽْد. تؼذ اص اسعال پاعخ

 .خْاُیذ کَ زتوا آى سا تشای هؾاُذٍ ًتایح آصهْى یادداؽت کٌیذ

 .کلیک کٌیذ عاهاًَ ّیشایؼ اطالػات ثثت ًام کٌکْس خِت کغة اطالػات تیؾتش دس هْسد

https://irantahsil.org/%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%88%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%b4-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-98/


 

 
 

 وکات تکمیلی آزمُن ٌای آزمایشی سازمان سىجش

ْس اطالع اص ًکات هِن آصهْى ُای آصهایؾی عٌدؼ تَ ؽوا کوک هی کٌذ تا تا آگاُی کاهل دس ایي کٌک

 :آصهایؾی ثثت ًام کٌیذ. ایي ًکات تَ ؽکل صیش ُغتٌذ

هشزلَ آى دس پاییض ّ صهغتاى ّ  8هشزلَ آى دس تاتغتاى،  2هشزلَ داسد کَ  14کٌکْس آصهایؾی عٌدؼ  �

هشزلَ آى ًیض تَ فْست خاهغ دس هاٍ ُای آخش تشگضاسی کٌکْس عشاعشی اخشا هی ؽْد. ایي هشازل  4

 .هتفاّت ُغتٌذتشای هماطغ یاصدُن ّ دُن 

تشای هطالؼَ هٌاتغ آصهْى ُای هشزلَ ای هی تْاًیذ تَ عایت عٌدؼ عشّ هشاخؼَ کٌیذ ّ دس آى خا،  �

 .تْدخَ تٌذی تؼییي ؽذٍ ُش کذام اص آصهْى ُا هؾاُذٍ کٌیذ

 .دس آصهْى ُای تاتغتاًی تیؾتش تَ دًثال تشسعی ّ اسصیاتی ًسٍْ هطالؼَ دسّط پایَ ُغتٌذ �

لقذ داسًذ دس کٌکْس عشاعشی لثْل ؽًْذ، تِتش اعت اص اتتذای هشازل تاتغتاًی آى دس ایي  افشادی کَ �

 .آصهْى ًام ًْیغی کٌٌذ. الثتَ آى ُا هی تْاًٌذ تَ فْست هشزلَ ای ًیض ثثت ًام کٌٌذ

دس آصهْى ُای آصهایؾی خاهغ کلیَ هطالة کتاب ُای دسعی لشاس داسًذ. تَ ُویي دلیل هی تْاًٌذ عطر  �

 .وی ؽوا سا تشای ؽشکت دس کٌکْس عشاعشی تخویي تضًٌذػل

دس فْستی کَ ؽوا تَ عْاالت کٌکْس یا گضیٌَ ُای آى اػتشاضی داؽتَ تاؽیذ هی تْاًیذ آى سا تا  �

هشاخؼَ تَ عایت عٌدؼ عشّ هطشذ کٌیذ. هذت صهاى اػتشاك تَ آصهْى ُا زذاکثش تا عَ سّص تؼذ اص 

 .تشگضاسی ُش آصهْى اعت



 

 
 

 

 اخبار مربُط بً آزمُن ٌای آزمایشی سىجش

 1402ایداد تغییشات دس کٌکْس عشاعشی  �

، دس ایي آصهْى ستثَ 1402طثك هقْتات ؽْسای ػالی اًمالب فشٌُگی دس خقْؿ کٌکْس عشاعشی 

دسفذ ًتیدَ کٌکْس هؾخـ هی ؽْد. دس  60دسفذ عْاتك تسقیلی ّ  40هْصاى تش اعاط ًِایی داًؼ آ

دسعی کَ تَ فْست اعتاًذاسد دس عطر کؾْس تشگضاس هی ؽْد،  10ّالغ ًوشات ًِایی داًؼ آهْصاى دس 

دسفذ آى ًیض تا ؽشکت  60سا تؼییي خْاُذ کشد.  1402دسفذ ستثَ ًِایی آى ُا دس کٌکْس عشاعشی  40

ْس عشاعشی هؾخـ هی ؽْد. طثك ایي گضاسػ ُا تَ تذسیح دسّط ػوْهی دس کٌکْس عشاعشی دس کٌک

ززف خْاٌُذ ؽذ ّ تَ عْاتك تسقیلی هٌتمل هی ؽًْذ. تَ طْسی کَ داًؼ آهْصاى تٌِا دسّط تخققی 



 

 
 

سا دس کٌکْس عشاعشی عال ُای آیٌذٍ اهتساى خْاٌُذ داد. تا تْخَ تَ ایي هطلة آصهْى ُای آصهایؾی ًیض 

 .اص کٌکْس عشاعشی پیشّی هی کٌٌذ

  ؽشکت دس آصهْى ُای آصهایؾی اهتساًات ًِایی عاصهاى عٌدؼ �

تشای  آصهْى ُای آصهایؾی اهتساًات ًِایی عاصهاى عٌدؼ تَ فْست تؾشیسی هی تاؽٌذ ّ افشاد هتماضی

ؽًْذ تا ؽشکت دس ایي آصهْى ُا تایذ دس صهاى اػالم ؽذٍ تْعظ عاصهاى عٌدؼ تَ پْستال خْد ّاسد 

 تتْاًٌذ لیٌک آصهْى اهتساًات ًِایی سا تَ فْست سایگاى دسیافت کٌٌذ. الثتَ الصم تَ رکش اعت لیٌک

آصهْى ُای آصهایؾی اهتساًات ًِایی عاصهاى عٌدؼ تٌِا تشای داّطلثاًی کَ دس دیگش آصهْى ُای 

  .آصهایؾی ایي عاصهاى ؽشکت کشدٍ اًذ تَ فْست سایگاى دس دعتشط اعت

صهاى تشگضاسی ّ تْدخَ تٌذی آصهْى دس پْستال ُشیک اص  ش ایي ًسٍْ تشگضاسی آصهْى آصهایؾی،ػالٍّ ت

 .داّطلثاى هْخْد هی تاؽذ

  

 .کلیک کٌیذ اػالم ًتایح اهتساًات ًِایی خِت کغة اطالػات تیؾتش دس هْسد ��

  

 � خالفَ هطلة

سی آصهْى ُای تاتغتاًَ، هشزلَ ای ّ خاهغ لقذ داسد داًؼ آهْصاى سا تشای عاصهاى عٌدؼ طی تشگضا

اهتساًات هذسعَ ای ّ کٌکْس عشاعشی آهادٍ کٌذ. ؽشکت دس ایي آصهْى ُا تاػث هی ؽْد تا داًؼ آهْصاى 

تا کٌکْس عشاعشی، ًسٍْ تشگضاسی، عطر عْاالت ّ غیشٍ آؽٌا ؽًْذ. لزا اگش ؽوا لقذ داسیذ دس یک 

 .یَ عاصی ؽذٍ تَ کٌکْس عشاعشی ؽشکت کٌیذ هی تْاًیذ دس ایي آصهْى ُا ثثت ًام ًواییذآصهْى ؽث

دس ایي همالَ تَ فْست هفقل دس هْسد ایي آصهْى ّ صهاى ثثت ًام آى ُا فسثت کشدین. ُوچٌیي دس 

اداهَ همالَ افضّدین کَ ُضیٌَ ؽشکت دس آصهْى ُای آصهایؾی عٌدؼ تغتگی تَ تؼذاد آصهْى ُایی داسد کَ 

ت اػتثاسی دس کٌاس ؽوا دس آى ؽشکت هی کٌیذ. ُضیٌَ ؽشکت دس ُش کذام اص آصهْى ُا تَ ٌُگام خشیذ کاس

آى ُا هؾخـ ؽذٍ اعت. لزا ؽوا تا خشیذ ّ ثثت ًام دس آصهْى ُای آصهایؾی عٌدؼ هی تْاًیذ دس آى ُا 

 .ؽشکت کٌیذ

https://irantahsil.org/%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d8%ac-%d8%a7%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d9%86%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c/


 

 
 

زال اًتظاس هی سّد ؽوا تا هطالؼَ همالَ فْق تَ خْاب توام عْاالت خْد پیشاهْى ایي هْضْع سعیذٍ 

داسیذ هی تْاًیذ تا  وام آزمُن ٌای آزمایشی سىجش ثبت تاؽیذ؛ اها اگش تاص ُن عْاالت دیگشی دس هْسد

 9099075307 کاسؽٌاعاى ایشاى تسقیل تواط تگیشیذ. تشای ایي کاس الصم اعت اص تلفي ثاتت تا ؽواسٍ

 .تواط زافل فشهاییذ

ػالٍّ تش ایي ؽوا ُوشاُاى گشاهی هی تْاًیذ عْال خْد سا تَ فْست کاهٌت دس اًتِای ایي هطلة تٌْیغیذ 

 .ؽٌاعاى ایشاى تسقیل دس کْتاُتشیي صهاى هوکي تَ ؽوا پاعخ دٌُذتا کاس

  

 

 


