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    دبی ــر و مشـاور

امکانات کاربردی مدیریت آزمون

خدمات طالیی گزینهدو

آزمونهای آزمایشی گزینهدو

تمرین آنالینموضوعیودرسیباسؤاالتانحصاری گزینهدو
آزمون آنالینچنددرسبامحاسبهزمانودریافت کارنامهوتحلیل آزمون

کارنامه و گزارشهای هوشمند

 ۸کارنامه هوشمند و شخصیسازیشده بعد از هر آزمون
 ۷گزارش هوشمند و  ۲فایل اکسل بعد از هر آزمون برای مدارس

وی ــژهداوطلبان آزمونسراسری۱۴۰۱
از تابستان  ۱۴۰۰تا آزمون سراسری ۱۴۰۱

دسترسیسریعبه کارنامهتمام آزمونهایشخصی،مدرسهایو کشوری

پاسخ تشریحی شخصی

روند تحصیلی شما در طول آزمون ها اعم از شخصی ،مدرسه ای و کشوری

پاسخ تشریحی هر سؤال ،شامل درس و صفحه متناظر آن سؤال و درجۀ سختی سؤال،
_ فایل  PDFکامل پاسخ تشریحی آزمون
بهتفکیک درست ،نادرست و نزده هر فرد

ســاخت و ارســال آزمون در کمترین زمان ویژۀ مدارس

برنامۀ مطالعاتی

برنامه مطالعاتی سطحبندی و اولویتبندیشده در تابستان بهصورت روزانه
برنامهریزی مطالعاتی روزانه و هفتگی در سال تحصیلی

طراحیوارسال آزمونباتعیینجزئیات کاملویژهمدارس
داوطلبــان کنکــوردر تابســتان  ،۱۴۰۰بــا ثبتنــام در حداقــل  ۴مرحلــه از آزمونهــا بــه بانــک ســؤال
گزین ـهدو دسترســی خواهنــد داشــت .همچنیــن دسترســی دبیــران ،مشــاوران و مدیــران مــدارس
تنــام حداقــل  ۲۴نفــر آزمــون در هــر گــروه آموزشــی خواهــد بــود.
بــا ثب 
ً
دسترســی ســال تحصیلــی نیــز دقیقــا متناســب بــا تعــداد مراحــل ثبتنامــی آزمــون در ســال
ً
تحصیلــی خواهــد بــود کــه شــرایط دقیــق متعاقبــا اعــام خواهــد شــد.

محتواهای کمک آموزشی

بیش از  ۲۲۰۰فیلم کالس کنکور و کالس درس دهم و یازدهم و جزوههای کمکآموزشی
آرشیو آزمونهای گزینهدو و آزمون های سراسری

محتواهای مشاوره ای

            تابستـــــان   ۱۴۰۰

App.gozine2.ir

بیش از  2500فیلم ،مقاله و پرسش و پاسخ مشاوره ای
الیو های تعاملی مشاوره ای در اینستاگرام

 ۶مرحله آزمون آزمایشی آنالین

بــرای کســب اطالعــات بیشــتر کدهای زیر را اســکن کنید.

                سال تحصیلی  ۱۴۰۰-۱۴۰1

نرم افزار های هوشمند

نرمافزارهای تخمین رتبه ،ارتقای رتبه و آخرین قبولی ها
نرمافزار کارنامه کنکور  ۹۹به تفکیک درصد و رشته های قبولی

زین هدو

ن

262,000

  دانش آموز

 ،راه

محاسبه دقیق زمان آزمون

الی

230,000
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ی نو

جابهجاییتصادفیگزینهها
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رتبه معتبر و دقیق

آ

ز
مو

 ۲۰مرحلــه آزمون آزمایشــی حضوری و آنالین
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بانکسوالدانش آموز

بانک سوال مدرسه

دانلــود از کافه بازار

6

خدمات طالیی گزینهدو

از تابستان  ۱۴۰۰تا کنکور ۱۴۰۱
با آزمونهای آزمایشی گزینه دو

سنجش استاندارد به سبک گزینهدو
آزمـون و ارزشیابـی مستمــر تا کنکور ۱۴۰۱

ثبتنــام در آزمون های  گزینهدو
 .1وبسایت گزینهدو به آدرس:
gozine2.ir
 .2نمایندگیهای گزینهدو در سراسر کشور

آزمونهـــای آزمایشـــی گزینـــه دو بهصـــورت همراســـتا و تکمیلکننـــدۀ
یکدیگ ــر در تابس ــتان  1400و س ــال تحصیل ــی  1400-1401ارائ ــه میش ــوند.
یشــده کــه تمامــی
محصــول گزین ـهدو در ســال  1400-1401بهگون ـهای طراحــی و برنامهریز 
نیازهــای یــک داوطلــب کنکــور را در حــوزۀ ســنجش بــه بهتریــن شــکل ممکــن بــرآورده
میکنــد .ســنجشهای اصولــی و اســتاندارد گزین ـهدو در تمــام فراینــد یادگیــری در کنــار
داوطلــب و مدرســه اســت و کمــک مــی کنــد تــا داوطلــب نقــاط قــوت و ضعــف خــود را بــا
دیدی باز ،شناسایی و برای ارتقای وضعیت تحصیلی ݣݣاش ،برنامهریزی کند.

بــرای دریافــت اطالعــات تمــاس نمایندگــی شــهر
خــود کــد روبــرو را اســکن کنیــد.

داوطل ــب ب ــه کم ــک ای ــن آزم ــون ه ــا ب ــا مش ــابهت بی ــش از  %80ب ــا
کنکـــور و خدمـــات طالیـــی ویـــژۀ آنهـــا ،بـــرای کنکـــور 1401
ً
کام ــا آم ــاده خواه ــد ش ــد.

بیش

ش ا ز  %82مشاابهت باا ک

نک و

99
ر

بانک سؤال
هوشمند

ســنجش اولیــه میــزان یادگیــری ،بهکمــک تمریــن
و آزمــون آنالیــن شــخصی و مدرسـهای

سنجشهای
مستمر

ســنجش عميــق آموختهها بــا آزمونهای تخصصی
گزینـهدو بــر اســاس طبقهبندی کتابهای درســی

پیشآزمون
آنالین

داوطلبــان در تابســتان ،درسهــای پایــۀ یازدهــم و دهــم را همزمــان بــا هــم و بــا محوریــت پایــۀ یازدهــم
مطالعــه و مــرور میکننــد.
در طــول ســال تحصیلــی نیــز کل منابــع آزمــون سراســری حداقــل  6مرتبــه مطالعــه و مــرور میشــود.
در ابتــدا ،یــک آزمــون تعییــن ســطح برگــزار میشــود .پــس از آن برنامــه مطالعاتــی بــا تمرکــز بیشــتر بــر
پایــه دوازدهــم پیــش مـیرود و در ماههــای پایانــی ،تمامــی منابــع مطابــق آزمــون سراســری جمعبنــدی
خواهنــد شــد.

شناســایی بهموقــع نقــاط قــوت و قابلبهبــود
باقیمانــده از آزمونهــای قبــل ،بهتفکیــک درس

آزمونهای آزمایشی تابستان ۱۴۰۰

آزمونهای
آزمایشی

نهــای
تهــای آزمونــی بهکمــک آزمو 
ارتقــای مهار 
گزینـهدو (مشــابهت  %80بــا کنکــور در  10ســال اخیر )

رفع اشکال
هوشمند

یشــده بــا ســؤاالت غلــط
دریافــت آزمــون شخصیساز 
و نــزده یــا ســؤاالت جدیــد (متناســب با عملکرد شــما)

۱۴۰۰/۴/۱۱

۱۴۰۰/۴/۲۵

۱۴۰۰/۵/۲۲

۱۴۰۰/۶/۱۲

۱۴۰۰/۶/۲۶

شــیوۀ برگــزاری آزمونهــا در تابســتان فقــط آنالیــن و از طریــق اپلیکیشــن بانــک ســؤال اســت .در
طــول ســال تحصیلــی نیــز متناســب بــا نیازهــای آموزشــی و مشــاورهای داوطلبــان ،شــیوۀ برگــزاری هــر
مرحلــه مشــخص شــده اســت.

آزمون های آزمایشی سال تحصیلی ۱۴۰0-۱۴۰1
1400/7/9
1400/9/26
1400/12/20
1401/2/2
1401/3/24

هر آنچه که

در سنجش به آن  نیاز دارید

اینجاست...
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1400/7/23
1400/10/24
1401/1/5
1401/2/16
1401/3/27

آنالین

حضوری

فرصت استثنایی
بیش از  ٪۱۵تخفیف
ویژه ثبتنام کامل فقط تا

۱۴۰۰/۵/۸

1400/8/14
1400/11/15
1401/1/12
1401/2/30
1401/3/31

*برگزاریحضوری آزمونهایاعالمشده،مشروطبهسفیدبودنوضعیت کل کشور است.
در غیر این صورت آن مراحل نیز به صورت آنالین برگزار خواهند شد.

1400/9/5
1400/12/6
1401/1/19
1401/3/20
1401/4/3
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 ۳تیر ۱۴۰۰

قیمــت آزمونها و خدمات طالیی تابســتان ۱۴۰۰

قیمتآزمونهاوخدماتطالییسالتحصیلی۱۴۰۰-۱۴۰۱

۴۹۸,۰۰۰ 414,000
تومان

تومان

۱,۶۶۰,۰۰۰ 1,380,000
تومان

تومان

تخفیف ویژه به مدارس و یازدهمیهای گزینهدو در سال گذشته

راه های تماس با ما
021_22688011 021_22239392

20000316

www.gozine2.ir

gozine2

aparat.com/gozine2

gozine2.ir
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