 )2-4-6ثبت نام و قیمت آزمون های آزمایشی گزینه دو در سال تحصیلی 95-96
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   )2-4-6 -1هزینه و مهلت ثبت نام

هزینهی ثبتنام در آزمونهای آزمایشــی گزینهدو در ســال تحصیلی  95-96برای داوطلبان آزمون سراسری سال  96برای هر آزمون  295/000ريال و برای هر 14
مرحله  4/130/000ريال 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 آزمایشی شامل هزین هی برگزاری و اجرا و دفترچ ه های سوال و پاسخ تشریحی و کارنامه ها و  ...می باشد
نهای آزمایشی ارائه می شود ،هیچگونه هزینه ای
و بابت خدمات آموزشی و مشاوره ای که بر روی پایگاه اینترنتی  www.gozine2.irبه شرکتکنندگان در آزمو 
از شرکت کنندگان دریافت نمی گردد.
ردیف

مراحل آزمون

هزینه

آخرین مهلت ثبت نام

1

 1تا 14

 4.130.000ريال

پنجشنبه  16مهر 95

2

 2تا 14

 3.835.000ريال

پنجشنبه  6آبان 95

3

 3تا 14

 3. 540.000ريال

پنجشنبه  27آبان 95

4

 4تا 14

 3. 245 .000ريال

پنجشنبه  18آذر 95

5

 5تا 14

 2.950.000ريال

پنجشنبه  16دی 95

6

 6تا 14

 2.655 .000ريال

پنجشنبه  14بهمن 95

7

 7تا 14

 2.360.000ريال

پنجشنبه  5اسفند 95

8

 8تا 14

2.065.000ريال

پنجشنبه  19اسفند 95

9

 9تا 14

1.770.000ريال

پنجشنبه  24فروردین 96

10

 10تا 14

1.475 .000ريال

پنجشنبه  7اردیبهشت 96

11

 11تا 14

1.180.000ريال

پنجشنبه  21اردیبهشت 96

12

12تا 14

885 ,000ريال

پنجشنبه  4خرداد 96

13

 13و 14

590,000ريال

پنجشنبه  18خرداد 96

14

14

295 ,000ريال

پنجشنبه  25خرداد 96

   )2-4-6-2نحوه ثبت نام
عالقمندان به ثبت نام در آزمون هاي آزمايشي گزينهدو مي توانند به يكي از روشهاي زير عمل نمايند:
 )1ثبتنام اينترنتي
 )2ثبتنام در نمايندگي هاي گزينه دو
 )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 آزمون هاي آزمايشي 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.
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   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.

پیش از ثبت نام حتما به این نکات دقت فرمایید:
 )1هر متقاضی برای ثبتنام باید فقط یک فرم تكميل نماید که پس از تكميل ،امکان حذف و تغییر در آن فرم وجود ندارد.

 )2متقاضیان باید كد رهگيري ثبت نام اينترنتي یا رسید دریافتی از نمایندگی را تا پایان مراحل آزمون ها نزد خود نگهداری نمایند تا
در صورت بروز مشکالت احتمالی به آن مراجعه نمایند.

  )3سند پرداخت وجه و فرم تقاضانامه ثبتنام یک رونوشت تهیه و تا پایان مراحل آزمون ها نزد خود نگهداری نمائید.
 )4هزینه ثبتنام به هیچ وجه مسترد نمی گردد ،لذا در پرداخت وجه مورد نیاز دقت نمائید.

 )5موارد درخواستی در فرم تقاضانامه ثبتنام را با دقت کافی پر نمائید.

 )6پس از ثبت نام امكان تغيير محل آزمون (از شهري به شهر ديگر) يا انصراف وجود نخواهد داشت.

 )7داوطلبانی که به صورت اینترنتی ثبت نام می نمایند باید برای استفاده از خدمات مؤسسه به نمایندگی شهر خود مراجعه نمایند.

تذکرهای بسیار مهـــم:
مشــخصات نمایندگیهای رسمی و معتبر
مؤسســه گزینهدو در ســال تحصیلی 95-96
در شهرســتانهای مختلــف ،از طریق پایگاه
اینترنتی به نشانی  www.gozine2.irیا روابط
عمومی مؤسســه -22239392-22688011
( )021اعالم و معرفی میگردند .این مشخصات
در پایان همین دفترچه نیز آمده است.

به جز موارد فوق ،هیچ شــخص یا مؤسســهی
دیگــری دارای نمایندگی گزینهدو در ســال
تحصیلی  95-96در شهرستانها نمیباشد .به
همین خاطر الزم است تا داوطلبان از پرداخت
وجــه و ثبتنام در مراکــز غیرمجاز خودداری
نمایند.
بدیهی است مسؤولیت پرداخت وجه و ثبتنام در
مراکزی غیر از موارد فوق به عهدهی متقاضیان
میباشد و مؤسسه هیچگونه مسئولیتی در قبال
اینگونه ثبتنامها نخواهد داشت.

بنابراین الزم اســت متقاضیان قبل از ثبتنام
و پرداخــت وجه ،حتماً در این زمینه کســب
اطمینان نمایند.
با توجه به محدودیت زمانی برای انجام امور
اجرایی و لزوم برگــزاری منظم و دقیق آزمون
آزمایشی شماره  ،1مهلت ثبتنام در آزمونهای
شماره  1تا آخر که در بند بعد اعالم شده است
تحت هیچ شرایطی تمدید نمی گردد.
بــه مدارکی که پــس از تاریخ فوق به دفتر
نمایندگی تحویل گردد برای آزمون شــماره 1
ترتیب اثر داده نمیشود.

داوطلبان و دانشآموزانی که دفترچه ثبتنام
را از دبیرســتانها (مراکز پیشدانشــگاهی) یا
مؤسسههای آموزشی دریافت نموده اند ،مطابق
راهنمایی های مراکز خود اقدام نمایند.

حضوری و در شهرهایی که گزینهدو نمایندگی
دارد برگزار می گردد و در شهرهای دیگر برگزار
نمی شــود .لذا به صورت مکاتبه ای ،بسته ای
ارســال نمی گردد و آزمــون مکاتبه ای برگزار
نخواهد شد.
مؤسســهی گزینهدو در هیچ شهرســتانی
کالس یا مشاورهی حضوری و آموزشگاه ندارد.
لــذا هرگونه ارائهی خدمات بــه این عناوین با
نام گزینهدو غیرمجاز میباشــد .بدیهی است
مؤسســهی گزینــهدو هیچ وجهــی بابت این
گونه موارد دریافــت نمینماید .خدمات کمک
آموزشــی و مشــاورهای گزینهدو منحصر به
مواردی اســت که از طریق پایــگاه اینترنتی
 www.gozine2.irارائه میگردد.

آزمون های آزمایشی گزینهدو فقط به صورت

   )2-4-6 -3تاریخ ثبت نام
ثبتنام در آزمونهای آزمایشی گزین ه دو از اردیبهشت ماه  95آغاز میشود و حداکثر مهلت ثبتنام درتمام مراحل این آزمون ها برای داوطلبان آزمون سراسری سال
 96روز پنج شنبه  15مهرماه  95میباشد.

