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  ( )2-6-1هزینه ثبت نام
هزینهی ثبتنام در آزمونهای ارزشــیابی پیشــرفت تحصیلی گزینهدو برای دانش آموزان دوره اول متوســطه ،برای هر آزمون  175/000ريال و برای هر  7مرحله
 1/225/000ريال میباشد .جدول هزینهی ثبتنام در مراحل مختلف و آخرین مهلت ثبتنام در جدول ذیل ارائه شده است.
هزین های که گزینه دو دریافت میکند ،فقط هزینهی آزمون شامل هزین هی برگزاری و اجرا و دفترچ ه های سوال و پاسخ تشریحی و کارنامه ها و  ...می باشد و بابت
نهای ارزشیابی پیشرفت تحصیلی ارائه می شود ،هیچگونه
خدمات آموزشی و مشاوره ای که بر روی پایگاه اینترنتی  www.gozine2.irبه شرکتکنندگان در آزمو 
هزینه ای از شرکت کنندگان دریافت نمی گردد.
ردیف

مراحل آزمون

هزینه ثبت نام

آخرین مهلت ثبت نام

1

 1تا 7

 1/225/000ريال

پنجشنبه  6آبان 95

2

 2تا 7

 1/050/000ريال

پنجشنبه  19آذر 95

3

 3تا 7

 875/000ريال

پنجشنبه 16دی 95

4

 4تا 7

 700/000ريال

پنجشنبه  14بهمن 95

5

 5تا 7

 525/000ريال

پنجشنبه  5اسفند 95

6

6و7

 350/000ريال

پنجشنبه  19اسفند 95

7

7

 175/000ريال

پنجشنبه  7اردیبهشت 96

   ( )2-6-2نحوه ثبت نام
عالقمندان به ثبت نام در آزمون هاي ارزشیابی پیشرفت تحصیلی گزينه دو مي توانند به يكي از روشهاي زير عمل نمايند:

 )1ثبت نام اينترنتي:

عالقمندان به ثبت نام اينترنتي بايد به نحو ذيل عمل نمايند:
    1با مراجعه به پايگاه اينترنتي گزينهدو به آدرس  www.gozine2.irوارد بخش ثبت نام اينترنتي شوند.
 2فرم ثبت نام را مطابق دستورالعمل تكميل فرم كه در همان قسمت اعالم شده است تكميل نمايند.
 3هزينه ثبت نام را که در همان قسمت نمایش داده می شود از طریق پرداخت الکترونیکی با استفاده از کارتهای پرداخت الکترونیکی
عضو شبکهی شتاب در پایگاه اینترنتی گزینهدو پرداخت نمایید.

   )2ثبت نام در نمايندگي هاي گزينهدو:

عالقمندان به ثبت نام از طريق نمايندگي ها بايد به نحو ذيل عمل نمايند:
     1فرم مخصوص ثبت نام را تكميل و به نمايندگي تحويل دهند.
 2هزينه ثبت نام را طبق جدول ها محاسبه و به نمايندگي پرداخت و رسيد دريافت نمايند.
 3نام كاربري و رمز عبور خود را به همراه کارت عضویت در آزمون های گزینه دو دريافت نمايند.

   ثبت نام های گروهی:

دبیرستان ها و مراکز آموزشی در صورتی که اقدام به ثبت نام گروهی نمایند از تسهیالت و تخفیف های ویژه ،استثنایی و منحصربه فردی
برخوردار خواهند شد .مدارس می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با نمایندگی های گزینه دو در شهرستان خود تماس حاصل نمایند.
در مناطق محروم و کم برخوردار تسهیالت ویژه ای برای ثبت نام گروهی دبیرستان ها در نظر گرفته شده است که توسط نمایندگی های
این شهرهای خاص به آنها اعالم می شود.

