
  
  

 

دا    نام 

  برگزار گرديد،سنجش  ةتانهاي آزمايشي تابس آزمون

  
آمـوزان مقـاطع يـازدهم دبيرسـتان و      هاي انجام شده و با استقبال گسترده دانـش  ريزي سنجش مطابق برنامه ةهاي آزمايشي تابستان آزمون

هاي يازدهم  ها براي پايه هدف از برگزاري اين آزموننوبت طي ماههاي تير، مرداد و شهريور در سطح كشور برگزار گرديد.  3شگاهي در دان پيش
هـاي قبـل، تحكـيم مطالـب      دانشگاهي استفاده حداكثري از فرصت طاليي سه ماهه فصل تابستان براي مرور مجدد مطالب درسي پايـه  و پيش

بـراي مقطـع    انآمـوز  هاي درسي تا قبل از شروع سال تحصيلي به منظور آمادگي هرچه بهتر و بيشتر دانـش  لي و پيوستگيآموزشي و ايجاد توا
  درسي باالتر بوده است. 

دانشگاهي،  هاي پيش پايهاي و جامع سنجش در  هاي آزمايشي مرحله نام آزمون كه ثبت 96-97اكنون و در آستانه شروع سال تحصيلي 
و همچنـين  هـا   در جريان است از كليه اساتيد، دبيران، مشـاوران و مـديران محتـرم مراكـز آموزشـي و دبيرسـتان       دبيرستانيازدهم و دهم 

هـاي آزمايشـي    ها و جزئيات مربوط به برگزاري آزمـون  نمائيم تا با مطالعه اهداف، برنامه دعوت ميهاي تحصيلي ياد شده  آموزان عزيز پايه دانش
هاي آزمايشي سـنجش   هاي آزمون بطور مشروح توضيح داده شده با ويژگي www.sanjeshserv.irنتي به نشاني سنجش كه در سايت اينتر

اي و  هاي مرحله نام در كليه مراحل آزمون دانشگاهي، يازدهم و دهم دبيرستان) آشنا شده و نسبت به ثبت هاي تحصيلي (پيش در هر يك از پايه
  قدام نمايند. مندي از تخفيفات ويژه ا جامع و بهره

   پيشسنجشِ هاي آزمايشي آزمون جدول زمانبندي مراحل اجرايي
  96 -97سال تحصيلي 

هاي آزمايشيآزمون  
ناممهلت ثبت
اينترنتي

تاريخ و روز توزيع
 كارت اينترنتي

تاريخ برگزاري 
 آزمون

 اعالم نتايج

ـه
حلـ

مر
اي

 
 1مرحله 

 شنبهتاروز سه
 25/07/96مورخ

 شنبهروز سه
 09/08/96مورخ

  روز جمعه
  12/08/96مورخ 

ون
مـ

 آز
هر

ي 
زار

ـرگ
وز ب

ر ر
عص

  

 شنبهتاروز سه 2مرحله 
 16/08/96مورخ

 شنبهروز سه
 30/08/96مورخ

  روز جمعه
 03/09/96مورخ 

 شنبهتاروز سه 3مرحله 
 07/09/96مورخ

 شنبهروز سه
 21/09/96مورخ

  روز جمعه
  24/09/96مورخ 

  4مرحله 
(جمع بندي نيمسال 

 شنبهتاروز سه
 19/10/96مورخ

 شنبهروز سه
 03/11/96مورخ

  روز جمعه
 06/11/96مورخ 

 شنبهتاروز سه 5مرحله 
 10/11/96مورخ

 شنبهروز سه
 24/11/96مورخ

  روز جمعه
  27/11/96مورخ 

 شنبه تاروز سه 6مرحله 
 01/12/96مورخ

 شنبهروز سه
 15/12/96مورخ

  روز جمعه
  18/12/96مورخ 

مع
ــا

 ج

 شنبهتاروز سه جامع نوبت اول (پايه)
 22/12/96مورخ

 شنبهروز سه
 28/01/97مورخ

  روز جمعه
  31/01/97مورخ 

 شنبهتاروز سه جامع نوبت دوم
 04/02/97مورخ

 شنبهروز سه
 18/02/97مورخ

  روز جمعه
  21/02/97مورخ 

 شنبهتاروز سه جامع نوبت سوم
 25/02/97مورخ

 شنبهروز سه
 08/03/97مورخ

  روز جمعه
  11/03/97مورخ 

 شنبه تاروز سه جامع نوبت چهارم
 15/03/97مورخ

 شنبهروز سه
 29/3/97مورخ

  روز جمعه
  01/04/97مورخ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

»اي و جامع سنجش در راه است.هاي آزمايشي مرحلهآزمون«  



  
  

 

 

يازدهم سنجشِ هاي آزمايشي آزمونجدول زمانبندي مراحل اجرايي   
96 -97تحصيلي  سال  

هاي آزمايشيآزمون  
نام مهلت ثبت
 اينترنتي

تاريخ و روز توزيع 
 كارت اينترنتي

تاريخ برگزاري 
 آزمون

 اعالم نتايج

ـه
حلـ

مر
اي

 

 1مرحله 
 شنبهتا روز سه

 25/07/96مورخ
 شنبهروز سه

 09/08/96مورخ
  روز جمعه

  12/08/96مورخ  

ون
مـ

 آز
هر

ي 
زار

ـرگ
وز ب

ر ر
عص

  

 2مرحله 
 شنبهتا روز سه

 16/08/96مورخ
 شنبهروز سه

 30/08/96مورخ 
  روز جمعه 

  03/09/96مورخ 

 3مرحله 
 شنبهتا روز سه

 07/09/96مورخ
 شنبهروز سه

 21/09/96مورخ 
  روز جمعه 

  24/09/96مورخ 
  4مرحله 

(جمع بندي نيمسال 
 شنبهتا روز سه

 19/10/96مورخ
 شنبهروز سه

 03/11/96مورخ  
  روز جمعه

  06/11/96مورخ  

 5مرحله 
 شنبهتا روز سه

 10/11/96مورخ
 شنبهروز سه

 24/11/96مورخ 
  روز جمعه 

  27/11/96مورخ 

 6مرحله 
 شنبه تا روز سه

 01/12/96مورخ
 شنبهروز سه

 15/12/96مورخ 
  روز جمعه 

  18/12/96مورخ 

مع
ــا

 جامع نوبت اول (پايه) ج
 شنبهسهتا روز
 22/12/96مورخ

 شنبهروز سه
 28/01/97مورخ 

  روز جمعه 
  31/01/97مورخ 

 جامع نوبت دوم
 شنبهتا روز سه

 04/02/97مورخ
 شنبهروز سه

 18/02/97مورخ 
  روز جمعه

  21/02/97مورخ  

دهــم سنجشِ هاي آزمايشي آزمون جدول زمانبندي مراحل اجرايي  
96 -97سال تحصيلي   

آزمايشي هايآزمون ناممهلت ثبت 
 اينترنتي

تاريخ و روز توزيع
 كارت اينترنتي

تاريخ برگزاري 
 اعالم نتايج آزمون

ـه
حلـ

مر
اي

 

 1مرحله 
 شنبهتا روز سه

 25/07/96مورخ
شنبهروز سه

 09/08/96مورخ
  روز جمعه

  12/08/96مورخ 

ون
مـ

 آز
هر

ي 
زار

ـرگ
وز ب

ر ر
عص

  

 شنبهتا روز سه  2مرحله
 16/08/96مورخ

 شنبهروز سه
 30/08/96مورخ

  روز جمعه
  03/09/96مورخ 

 شنبهتا روز سه  3مرحله
 07/09/96مورخ

 شنبهروز سه
 21/09/96مورخ

  روز جمعه
  24/09/96مورخ 

  4مرحله 
 بندي نيمسال اول) (جمع

 شنبهتا روز سه
 19/10/96مورخ

 شنبهروز سه
 03/11/96مورخ

  روز جمعه
  06/11/96مورخ 

 5مرحله 
 شنبهتا روز سه

 10/11/96مورخ
 شنبهروز سه

 24/11/96مورخ
  روز جمعه

  27/11/96مورخ 

 شنبهتا روز سه  6مرحله 
 01/12/96مورخ

 شنبهروز سه
 15/12/96مورخ

  روز جمعه
  18/12/96مورخ 

مع
ــا

 شنبهتا روز سه  نوبت اول جامع ج
  22/12/96مورخ 

 شنبهروز سه
 28/01/97مورخ 

  روز جمعه
  31/01/97مورخ 

 شنبهتا روز سه  نوبت دوم جامع
 04/02/97مورخ

 شنبهروز سه
 18/02/97مورخ

  روز جمعه
  21/02/97مورخ 

 021-88844791-3         ها:  هاي گروهي دبيرستان نام ثبت    تماس براي اطالع از جزئيات بيشتر: هاي تلفن   
  sabtenamesanjesh    ها: نام گروهي دبيرستان كانال ثبت     021-42966    صداي داوطلب: 


