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 -1ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت ﮔﺰﻳﻨﻪدو وﻳﮋه داوﻃﻠﺒﺎن ﻛﻨﻜﻮر 1400

ﮔﺰﯾﻨﻪدو در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻧﻮدوﻧُﻪ دوﺻﻔﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد را در ﻗﺎﻟﺐ ﭼﻨـﺪﯾﻦ ﻣﺤﺼـﻮل و ﺧـﺪﻣﺖ ﻣﺠـﺰا ﺑـﻪ داوﻃﻠﺒـﺎن آزﻣـﻮن ﴎاﴎی
 ۱۴۰۰در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ۹۹و ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺨﺶ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺷﺎﻣﻞ  ۵ﺧﺪﻣﺖ و ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺷـﺎﻣﻞ  ۷ﺧـﺪﻣﺖ ﻣﺠـﺰا در اداﻣـﻪ
ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﮐﻠﯿﺎت اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت در ﺟﺪول زﯾﺮ ﻗﺎﺑﻞﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ.
ردﯾﻒ

ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت

ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۹۹

ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ۹۹-۰۰

۱

آزﻣﻮنﻫﺎی آزﻣﺎﯾﺸﯽ )ﺣﻀﻮری/آﻧﻼﯾﻦ(

 ۶ﻣﺮﺣﻠﻪ

 ۱۵ﻣﺮﺣﻠﻪ

۲

آزﻣﻮنﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ

ﺣﺪود  ۳۰ﭘﯿﺶآزﻣﻮن

ﺣﺪود  ۱۰۰ﭘﯿﺶآزﻣﻮن  ۴ +آزﻣﻮن ﴎاﴎی

۳

ﺑﺎﻧﮏ ﺳﺆال ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﮔﺰﯾﻨﻪدو

ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺛﺒﺖﻧﺎم

ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺛﺒﺖﻧﺎم

۴

ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﯽ ﺳﺎﯾﺖ

دارد

دارد

۵

ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎورهای ﺳﺎﯾﺖ

دارد

دارد

۶

ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﻣﺸﺎورهای ﺳﺎﯾﺖ

دارد

دارد

۷

دورهﻫﺎی داﻧﺶاﻓﺰاﯾﯽ دﺑﯿﺮان و ﻣﺸﺎوران



دارد

 -1-1آزﻣﻮنﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ

آزﻣﻮنﻫﺎی آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾﻦ ﺧﺪﻣﺘﯽ اﺳﺖ ﮐـﻪ ﮔﺰﯾﻨـﻪدو از ﺳـﺎل  ۷۹ﺗـﺎ ﮐﻨـﻮن ﺑـﻪ داوﻃﻠﺒـﺎن آزﻣـﻮن ﴎاﴎی اراﺋـﻪ ﻣﯽﮐﻨـﺪ .اﯾـﻦ
آزﻣﻮنﻫﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﯿﺎز ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن و ارﺗﻘﺎی ﺧﺪﻣﺎت ﮔﺰﯾﻨﻪدو در ﻃﻮل ﺳﺎلﻫﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘـﻪ و ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ ﺧـﺪﻣﺎﺗﯽ اراﺋـﻪ ﺷـﺪهاﻧﺪ ﮐـﻪ
ﮐﺎرﺑﺮد آنﻫﺎ را ﺑﺮای داﻧﺶآﻣﻮزان و ﻣﺪارس ﺑﯿﺸﱰ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ آزﻣﻮنﻫﺎ در ﻃﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﴍاﯾﻂ ﮐﺸﻮر
ﺑﻪﺻﻮرت ﺣﻀﻮری ﯾﺎ آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻤﻮم ﮐﻪ ﴍاﯾﻂ ﻏﯿﺮﺣﻀﻮری ﻫﻤﻮاره ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﴍاﯾﻂ ﺣﻀﻮری
ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻫﺮ ﺷﻬﺮ و ﻣﺠﻮز ﻣﺮاﺟﻊ ذیرﺑﻂ واﺑﺴﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
آزﻣﻮنﻫﺎی آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ارزﺷﯿﺎﺑﯽ آﻣﻮزﺷﯽ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻗﻀـﺎوت در ﺧﺼـﻮص وﺿـﻌﯿﺖ ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ و ﻣﯿـﺰان
ﭘﯿﴩﻓﺖ و اﻓﺖ داوﻃﻠﺐ را ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زﻣﺎن ﻣﺤﺪود داوﻃﻠﺒﺎن ﺑﺮای آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای آزﻣﻮن ﴎاﴎی اﺳـﺘﻔﺎده از ﻓﺮﺻـﺖ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﻫﻢ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﻫﻢ در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺮای ﻣﺮور ﺑﯿﺸﱰ درسﻫﺎ از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .اﻫﺪاف ﮐﻠـﯽ ﴍﮐـﺖ در
آزﻣﻮنﻫﺎی آزﻣﺎﯾﺸﯽ را ﻣﯽﺗﻮان در ﻋﻨﺎوﯾﻦ زﯾﺮ ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺮد:
 -۱ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی درﺳﯽ
 -۲متﯿﺰ داوﻃﻠﺒﺎن ﻗﻮی و ﺿﻌﯿﻒ
 -۳منﺎﯾﺶ دﻗﯿﻖ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ داﻧﺶآﻣﻮز و ﻣﺪرﺳﻪ
 -۴ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺎﻣﻞ متﺎم ﴎﻓﺼﻞﻫﺎ و ﻣﺮور و ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی ﮐﺎﻓﯽ
 -۵متﺮﯾﻦ آزﻣﻮن ﻣﺸﺎﺑﻪ آزﻣﻮن ﴎاﴎی
آزﻣﻮنﻫﺎی آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﮔﺰﯾﻨﻪدو وﯾﮋه داوﻃﻠﺒﺎن آزﻣـﻮن ﴎاﴎی  ۱۴۰۰ﻧﯿـﺰ ﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺎ ﻫﻤـﯿﻦ اﻫـﺪاف ﻃﺮاﺣـﯽ و اراﺋـﻪ ﻣﯽﺷـﻮﻧﺪ .اﯾـﻦ
آزﻣﻮنﻫﺎ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺨﺶﻫﺎی زﯾﺮ ﻣﯽﺷﻮد:
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ردﯾﻒ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت
آزﻣﻮن آزﻣﺎﯾﺸﯽ
۱
 ۲ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
ﮔﺰارشﻫﺎی ﻣﺪرﺳﻪ
۳
 ۴ﭘﺎﺳﺦ ﺗﴩﯾﺤﯽ آزﻣﻮن
 ۵رﻓﻊ اﺷﮑﺎل ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ

۶

ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۹۹
 ۶ﻣﺮﺣﻠﻪ
 ۸ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ  +ﺳﻨﺠﺶ ﭘﯿﴩﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
 ۷ﮔﺰارش  ۲ +اﮐﺴﻞ
ﭘﺎﺳﺦ ﺗﴩﯾﺤﯽ ﺷﺨﺼﯽ PDF +ﮐﺎﻣﻞ
رﻓﻊ اﺷﮑﺎل آزﻣﻮن  +متﺮﯾﻦ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ
روزاﻧﻪ ﺳﻄﺢﺑﻨﺪی و اوﻟﯿﺖﺑﻨﺪیﺷﺪه

ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ۹۹-۰۰
 ۱۵ﻣﺮﺣﻠﻪ
 ۸ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
 ۷ﮔﺰارش  ۲ +اﮐﺴﻞ
ﭘﺎﺳﺦ ﺗﴩﯾﺤﯽ ﺷﺨﺼﯽ PDF +ﮐﺎﻣﻞ
رﻓﻊ اﺷﮑﺎل آزﻣﻮن  +متﺮﯾﻦ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ
روزاﻧﻪ و ﻫﻔﺘﮕﯽ
ﺳﻄﺢﺑﻨﺪی و اوﻟﯿﺖﺑﻨﺪیﺷﺪه

 -۱-۱-۱آزﻣﻮنﻫﺎی آزﻣﺎﯾﺸﯽ

ﮔﺰﯾﻨﻪدو در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻧﻮدوﻧُﻪ دوﺻﻔﺮ آزﻣﻮنﻫﺎی آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻫﺪف آﻣﺎدﮔﯽ داوﻃﻠﺒﺎن آزﻣﻮن ﴎاﴎی  ۱۴۰۰از ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۹۹
ﺗﺎ آزﻣﻮن ﴎاﴎی  ۱۴۰۰ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ آزﻣﻮنﻫﺎ در دو ﻣﻘﻄـﻊ زﻣـﺎﻧﯽ ﻣﺠـﺰا اﻣـﺎ ﻫـﻢراﺳـﺘﺎ و ﺗﮑﻤﯿـﻞﮐﻨﻨـﺪۀ ﯾﮑـﺪﯾﮕﺮ در
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ۹۹و در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻧﻮدوﻧُﻪ دوﺻﻔﺮ اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﮔﺰﯾﻨﻪدو در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ) ۹۹ﮔﺎم اول  ،(۹۹ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﺧﻮد را در  ۱۱ﻫﻔﺘﻪ از  ۷ﺗﯿﺮ ﺗﺎ  ۲۱ﺷﻬﺮﯾﻮر وﯾﮋۀ داوﻃﻠﺒﺎن آزﻣﻮن ﴎاﴎی در ﺳﻪ ﮔـﺮوه
آزﻣﺎﯾﺸﯽ رﯾﺎﺿﯽ ،ﺗﺠﺮﺑﯽ و اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺎﻣﻞ  ۶ﻣﺮﺣﻠـﻪ آزﻣـﻮن آزﻣﺎﯾﺸـﯽ و دﺳﱰﺳـﯽ ﺑـﻪ ﻣﺤﺼـﻮﻻت و
ﺧﺪﻣﺎت ﻃﻼﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪه اﺳﺖ .داوﻃﻠﺒﺎن در اﯾﻦ آزﻣﻮنﻫﺎ ،درسﻫﺎی ﭘﺎﯾﮥ ﯾﺎزدﻫﻢ و درسﻫـﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻـﯽ
ﭘﺎﯾﮥ دﻫﻢ را ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺎ ﻫﻢ و ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﭘﺎﯾـﮥ ﯾـﺎزدﻫﻢ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ و ﻣـﺮور ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ .در ﻃـﻮل ﺳـﺎل ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ ﻧﯿـﺰ ۱۵ ،ﻣﺮﺣﻠـﻪ آزﻣـﻮن
آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺑﻪﻫﻤﺮاه ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت ﻃﻼﯾﯽ وﯾﮋه داوﻃﻠﺒﺎن ﻧﻈﺎم ﺟﺪﯾﺪ آزﻣﻮن ﴎاﴎی اراﺋﻪ ﻣﯽﺷـﻮد .داوﻃﻠﺒـﺎن در اﯾـﻦ آزﻣﻮنﻫـﺎ
ﮐﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ آزﻣﻮن ﴎاﴎی را ﺣﺪاﻗﻞ  ۶ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻣﺮور ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺷﯿﻮۀ ﺑﺮﮔﺰاری آزﻣﻮنﻫﺎ ﺑﻪ ﴍاﯾﻂ ﮐﺸﻮر و ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﻮرد ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ؛ اﻣﺎ ﺗﻼش اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽاﻻﻣﮑﺎن ﴍاﯾﻂ ﺑﺮﮔﺰاری ﺣﻀﻮری ﺑـﺮای داوﻃﻠﺒـﺎن
ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدد .درﻋﯿﻦِ ﺣﺎل ﴍاﯾﻂ ﺑﺮﮔﺰاری آزﻣﻮن آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺮای متﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﺳﺎل ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ ﺑـﺮای اﻓـﺮادی ﮐـﻪ اﻣﮑـﺎن ﺣﻀـﻮر در
ﺟﻠﺴﻪ آزﻣﻮن را ﻧﺪارﻧﺪ و ﯾﺎ ﻋﻼﻗﻪای ﺑﻪ ﴍﮐﺖ ﺣﻀﻮری ﻧﺪارﻧﺪ ،ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .دﻗﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﴐوری اﺳﺖ ﮐﻪ داوﻃﻠـﺐ ﯾـﮏ
آزﻣﻮن را ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﯾﮏ روش ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﴍﮐﺖ ﮐﻨﺪ.
ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻢ اﯾﻨﮑﻪ در متﺎﻣﯽ ﻣﺮاﺣﻞ آزﻣﻮنﻫﺎی ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ )ﺣﻀﻮری و آﻧﻼﯾﻦ( ﺑﻪ داوﻃﻠﺒﺎن رﺗﺒﮥ ﻣﻌﺘـﱪ و دﻗﯿـﻖ اراﺋـﻪ
ﻣﯽﺷﻮد .اراﺋﮥ رﺗﺒﻪ ﺑﺎ ﺗﺪاﺑﯿﺮ اﺗﺨﺎذﺷﺪه در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺑﻬﺒﻮد زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻓﻨﯽ ﺑﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ دﻗﺖ و رواﯾـﯽ ﻣﻤﮑـﻦ
ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﺗﺎرﯾﺦ ،ﻣﻬﻠﺖ ﺛﺒﺖﻧﺎم و ﻣﺤﺪودۀ آزﻣﻮنﻫﺎی ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ۹۹و ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻧﻮدوﻧُﻪ دوﺻﻔﺮ وﯾﮋۀ داوﻃﻠﺒﺎن آزﻣﻮن ﴎاﴎی  ۱۴۰۰ﺑﻪ ﴍح
زﯾﺮ اﺳﺖ:
آزﻣﻮنﻫﺎی آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۹۹
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ﻣﺮﺣﻠﻪ

زﻣﺎن

۱
۲
۳
۴
۵
۶

ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۹۹
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۹۹
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۹۹
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۹۹
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۹۹
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۹۹

ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﻬﻠﺖ ﺛﺒﺖﻧﺎم
۱۳۹۹/۴/۱۳
۱۳۹۹/۴/۲۷
۱۳۹۹/۵/۱۰
۱۳۹۹/۵/۲۴
۱۳۹۹/۶/۷
۱۳۹۹/۶/۲۱

۱۳۹۹/۴/۵
۱۳۹۹/۴/۱۹
۱۳۹۹/۵/۲
۱۳۹۹/۵/۱۶
۱۳۹۹/۵/۳۰
۱۳۹۹/۶/۱۳

ﻣﺤﺪودۀ ﮐﻠﯽ
درسﻫﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ دﻫﻢ و ﺣﺪود  %۸۰ﯾﺎزدﻫﻢ
ﺣﺪود  %۲۰ﮐﻞ ﻣﺤﺪودۀ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۹۹
ﺣﺪود  %۴۰ﮐﻞ ﻣﺤﺪودۀ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۹۹
از ﴍوع  %۲۰ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن  %۶۰ﮐﻞ ﻣﺤﺪودۀ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۹۹
از ﴍوع  %۴۰ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن  %۸۰درﺻﺪ ﮐﻞ ﻣﺤﺪودۀ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۹۹
درسﻫﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ دﻫﻢ و ﮐﻞ ﯾﺎزدﻫﻢ

آزﻣﻮنﻫﺎی آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻧﻮدوﻧُﻪ دوﺻﻔﺮ
ﻣﺮﺣﻠﻪ

زﻣﺎن

۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵

ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﻬﻠﺖ ﺛﺒﺖﻧﺎم
۱۳۹۹/۷/۲۵
۱۳۹۹/۸/۱۶
۱۳۹۹/۹/۷
۱۳۹۹/۹/۲۸
۱۳۹۹/۱۰/۲۶
۱۳۹۹/۱۱/۱۷
۱۳۹۹/۱۲/۱
۱۳۹۹/۱۲/۲۲
۱۴۰۰/۱/۲۰
۱۴۰۰/۲/۳
۱۴۰۰/۲/۲۴
۱۴۰۰/۲/۳۱
۱۴۰۰/۳/۲۱
۱۴۰۰/۳/۲۸
۱۴۰۰/۴/۴

ﻣﺤﺪوده ﮐﻠﯽ

۱۳۹۹/۷/۱۷
۱۳۹۹/۸/۸
ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﯿﻤﺴﺎل اول ﭘﺎﯾﮥ دوازدﻫﻢ
 +ﺑﺨﺸﯽ از درسﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪ دﻫﻢ
۱۳۹۹/۸/۲۹
۱۳۹۹/۹/۲۰
ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی ﻧﯿﻤﺴﺎل اول ﭘﺎﯾﮥ دوازدﻫﻢ
۱۳۹۹/۱۰/۱۸
۱۳۹۹/۱۱/۹
ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﯿﻤﺴﺎل دوم ﭘﺎﯾﮥ دوازدﻫﻢ
۱۳۹۹/۱۱/۲۳
 +ﺑﺨﺸﯽ از درسﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪ ﯾﺎزدﻫﻢ
۱۳۹۹/۱۲/۱۴
ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی دﻫﻢ و ﯾﺎزدﻫﻢ
۱۳۹۹/۱۲/۱۴
 ۱۴۰۰/۱/۲۶ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی ﻧﯿﻤﺴﺎل اول ﭘﺎﯾﻪ دوازدﻫﻢ و ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی ﭘﺎﯾﻪ دﻫﻢ
 ۱۴۰۰/۲/۱۶ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی ﻧﯿﻤﺴﺎل دوم ﭘﺎﯾﮥ دوازدﻫﻢ و ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی ﭘﺎﯾﮥ ﯾﺎزدﻫﻢ
ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی ﮐﻞ ﭘﺎﯾﮥ دوازدﻫﻢ
۱۴۰۰/۲/۲۳
۱۴۰۰/۳/۱۳
ﺟﺎﻣﻊ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﴎاﴎی ۱۴۰۰
۱۴۰۰/۳/۲۰
۱۴۰۰/۳/۲۷

 -۱در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ،۹۹آزﻣﻮن اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻌﻄﯿﻼت و اﺧﺘﻼل در آﻣﻮزش در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر ﺑـﺎ  %۸۰ﻣﻄﺎﻟـﺐ ﭘﺎﯾـﮥ ﯾـﺎزدﻫﻢ آﻏـﺎز
ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ در ﻃﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﻣﻨﺎﺳﺐ و اراﺋﮥ ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎ ﮐﻞ ﭘﺎﯾﮥ ﯾﺎزدﻫﻢ ﺑﻪ امتﺎم ﻣﯽرﺳﺪ.
 -۲ﺳﺆاﻻت آزﻣﻮن اﺑﺘﺪاﯾﯽ و اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻫﻢﺳﻨﮓ و ﻫﻢﺳﻄﺢ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯽﺳﻮﻧﺪ و ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ داوﻃﻠﺒﺎن ﮔﺰارﺷـﯽ از
ﻣﯿﺰان ﭘﯿﴩﻓﺖ ﯾﺎ اﻓﺖ آنﻫﺎ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن اراﺋﻪ ﻣﯽﮔﺮدد .ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از آزﻣـﻮن اول اراﺋـﻪ ﻣﯽﺷـﻮد ﻧﯿـﺰ ﺑـﺮ ﭘﺎﯾـﮥ
ﺗﻌﯿﯿﻦﺳﻄﺢ داوﻃﻠﺐ در آزﻣﻮن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
 -۳ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن از ﺷﻨﺒﻪ  ۷ﺗﯿﺮ ﺑﻪﺻﻮرت رﺳﻤﯽ ﴍوع ﻣﯽﺷﻮد و اوﻟﯿﻦ آزﻣﻮن ﭘﺲ از ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ در  ۱۳ﺗﯿﺮ  ۹۹ﺑﺮﮔﺰار
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 -۴ﻫامنﻃﻮر ﮐﻪ در ﺟﺪول ﺑﺎﻻ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ،ﻣﺤﺪودهﺑﻨﺪی آزﻣﻮنﻫﺎی آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺑﻪﺻﻮرت ﻧﯿﻤﻪﭘﻮﺷﺸﯽ )ﭘﻮﺷـﺶ ﻣﺮﺣﻠـﮥ ﻗﺒـﻞ(
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
 -۵آزﻣﻮنﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪدو در ﻃﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ از ﻃﺮﯾﻖ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺳـﺆال ،ﺑـﺎ ﻣﺤـﺪودﯾﺖ زﻣـﺎن و منـﺎﯾﺶ
رﻧﺪوم ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد.
 -۱-۱-۲ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ

ﮔﺰﯾﻨﻪدو در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ۹۹و ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ  ۹۹-۰۰ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣـﻮﻧﯽ داوﻃﻠﺒـﺎن ،ﺑـﻪ آنﻫـﺎ ﻣﺸـﺎوره ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ اراﺋـﻪ ﻣﯽدﻫـﺪ .اﯾـﻦ
ﻣﺸﺎوره در ﻗﺎﻟﺐ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن ﺧﻮد را ﺑﻬﱰ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮای ﻫﺮ داوﻃﻠﺐ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ
ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن اﺧﯿﺮ و ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮنﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪاش ﻣﺘﻔﺎوت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻫﺮ ﻓﺮد ﻧﺴﺨﮥ ﺷﺨﺼﯽﺳﺎزیﺷﺪه ﺧﻮد را درﯾﺎﻓـﺖ ﻣﯽﮐﻨـﺪ .ﺑـﺎ
وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ آزﻣﻮنﻫﺎی آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﮔﺰﯾﻨﻪدو ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﻪ دو ﺻﻮرت ﺣﻀﻮری و آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮ روی ﺳـﺎﯾﺖ
ﺑﺎ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻣﺸﺎﺑﻪ زﯾﺮ و ﺑﺎ رﺗﺒﮥ ﻣﻌﺘﱪ و دﻗﯿﻖ در دﺳﱰس داوﻃﻠﺒﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺳﺎﻋﺖ اراﺋﮥ اﯾﻦ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﴍاﯾﻂ ﺑﺮﮔـﺰاری
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺣﺪاﮐرث ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  ۱۹روز آزﻣﻮن اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
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 -۱-۱-۲-۱ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ آزﻣﻮن :داوﻃﻠﺒﺎن ﮔﺰﯾﻨﻪدو ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ ﭘﺲ از ﴍﮐﺖ در آزﻣﻮن ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﺎرﻧﺎﻣﮥ اوﻟﯿﻪ ﺷﺎﻣﻞ درﺻﺪﻫﺎ و ﺗﺨﻤﯿﻦ رﺗﺒﻪ و منﺮه را از
ﻃﺮﯾﻖ وبﺳﺎﯾﺖ ﻣﺆﺳﺴﻪ درﯾﺎﻓﺖ منﺎﯾﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آنﻫﺎ ارﺳﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﭘـﺲ از ﺗﮑﻤﯿـﻞ ﺟﺎﻣﻌـﻪ آﻣـﺎری
آزﻣﻮن ،داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ وبﺳﺎﯾﺖ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ و ﻣﺸﺎورهﻫﺎی ﻧﻬﺎﯾﯽ آزﻣﻮن ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه منﺎﯾﻨﺪ.
 -۱-۱-۲-۲زﯾﺮدرسﻫﺎ :در اﯾﻦ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺘﺎبﻫﺎی درﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﺻﻮرت ﺟﻤﻌﯽ در ﯾﮏ ﻋﻨﻮان ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪﻧﺪ ،وﺿﻌﯿﺖ ﭘﺎﺳـﺦﮔﻮﯾﯽ،
درﺻﺪ و ﺗﺮاز داوﻃﻠﺐ در ﻫﺮﯾﮏ از ﮐﺘﺎبﻫﺎی درﺳﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﮔﺰارش داده ﻣﯽﺷﻮد.
 -۱-۱-۲-۳ﺗﺨﻤﯿﻦ منﺮه و رﺗﺒﻪ :در اﯾﻦ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ،ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﴍﮐﺖﮐﻨﻨﺪه در آزﻣﻮنﻫﺎی ﮔﺰﯾﻨﻪدو ﮔﻔﺘﻪ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺳـﻮاﺑﻖ
ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺧﻮد ،اﮔﺮ در آزﻣﻮن ﴎاﴎی ﻫﻤﯿﻦ درﺻﺪﻫﺎ را ﮐﺴﺐ منﺎﯾﻨﺪ ،ﭼﻪ منﺮه و رﺗﺒﻪای را ﺑﻪدﺳﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ آورد.
 -۱-۱-۲-۴رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻗﺒﻮﻟﯽ :در اﯾﻦ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ داوﻃﻠﺐ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﻫﻤﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ را در آزﻣﻮن ﴎاﴎی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ در ﭼﻪ رﺷﺘﻪﻫﺎ و
داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎﯾﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ داوﻃﻠﺐ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در وبﺳﺎﯾﺖ ،ﺑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ رﺷﺘﻪﻫﺎ ،ﺷﻬﺮﻫﺎ ﯾﺎ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی دﻟﺨﻮاه ﺧـﻮد،
ﻟﯿﺴﺘﯽ از رﺷﺘﻪ -ﻣﺤﻞﻫﺎی ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻋﻼﯾﻘﺶ ﮐﻪ اﺣﺘامل ﻗﺒﻮﻟﯽ در آنﻫﺎ را دارد ،درﯾﺎﻓﺖ منﺎﯾﺪ.
 -۱-۱-۲-۵ﺗﺤﻠﯿﻞ آزﻣﻮن :در اﯾﻦ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﭘﺲ از ﻫﺮ آزﻣﻮن ،ﺑﻪ داوﻃﻠﺐ ﮔﻔﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼـﻪ ﺳـﺆالﻫـﺎﯾﯽ را اﺷـﺘﺒﺎه ﺟـﻮاب داده ،ﺑـﯽﭘﺎﺳـﺦ
ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﯾﺎ ﭘﺎﺳﺦ درﺳﺖ داده اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺳﺆالﻫﺎ ﻫﺮﯾﮏ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﺒﺤﺜﯽ از آن درس ﺑـﻮده اﺳـﺖ .درﻋـﯿﻦِ ﺣـﺎل اﻣﮑـﺎن
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﭘﺎﺳﺦ ﺗﴩﯾﺤﯽ ﺷﺨﺼﯽ و اﻣﮑﺎن دﺳﱰﺳﯽ ﺑﻪ رﻓﻊ اﺷﮑﺎل ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ آزﻣﻮن ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ وﺟﻮد دارد.
 -۱-۱-۲-۶ﺗﺤﻠﯿﻞ ﯾﺎدﮔﯿﺮی :اﯾﻦ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻫﺮ آزﻣﻮن در اﺧﺘﯿﺎر داوﻃﻠﺒﺎن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮنﻫـﺎی داوﻃﻠـﺐ از اﺑﺘـﺪا ﺗـﺎ
زﻣﺎن اراﺋﻪ ،ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ داوﻃﻠﺐ در ﭼﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت و ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ ﻧﻘﻄﻪ ﻗﻮت ﯾﺎ ﺿﻌﻒ دارد.
 -۱-۱-۲-۷ارزﯾﺎﺑﯽ روﻧﺪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ :اﯾﻦ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻧﯿﺰ روﻧﺪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺶآﻣﻮز ،ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻧﻔﺮات ﺑﺮﺗﺮ را در ﻃﻮل آزﻣﻮنﻫﺎ در ﻗﺎﻟﺐ منﻮدار
منﺎﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ،روﻧﺪ را در آزﻣﻮنﻫﺎی ﺣﻀﻮری و آﻧﻼﯾﻦ ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺠﺰا اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 -۱-۱-۲-۸ﻣﺸﺎوره آﻣﻮزﺷﯽ :اﯾﻦ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﻪ داوﻃﻠﺐ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ منﻮد ﺗﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺻﺤﯿﺢ آﻣﻮزﺷﯽ از ﻫـﺮ آزﻣـﻮن و منـﺮات ﺧـﻮد در آن
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻋﻤﻼً اﯾﻦ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺳﺎدهای از ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ اﻋﺪاد ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ آزﻣﻮن در اﺧﺘﯿﺎر داوﻃﻠﺐ ﻗﺮاردﻣﯽدﻫﺪ.
 -۱-۱-۲-۹ﺳﻨﺠﺶ ﭘﯿﴩﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ :آزﻣﻮنﻫﺎی آﻏﺎزﯾﻦ و ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ۹۹ﺑﺎ ﺳﺆاﻻت ﻫﻢﺳﻨﮓ و ﻫﻢﺳﻄﺢ ﺑﺎ ﻣﺤﺪوده ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻣﺸﺎﺑﻪ ﯾﮑـﺪﯾﮕﺮ
ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در آزﻣﻮن اول ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﴍاﯾﻂ ﮐﺸﻮر و ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﻣﺪارس ،از ﮐﻞ اﺧﺘﺼﺎﺻـﯽﻫـﺎی دﻫـﻢ و  %۸۰ﯾـﺎزدﻫﻢ
ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺆال اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻧﯿﺰ ﺑﻪ داوﻃﻠﺐ ﺗﻌﯿﯿﻦﺳﻄﺢ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ آن داده ﻣﯽﺷﻮد .آزﻣﻮن ﭘﺎﯾـﺎﻧﯽ ﻧﯿـﺰ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭘﺎﯾﮥ ﯾﺎزدﻫﻢ در ﻃﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ،ﺑﺎ ﺳﺆاﻻﺗﯽ در ﻫامن ﺳﻄﺢ اﻣﺎ از ﮐﻞ ﻣﺤﺪودۀ ﯾﺎزدﻫﻢ و اﺧﺘﺼﺎﺻﯽﻫﺎی دﻫﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد .در آزﻣﻮن ﻣﺮﺣﻠﮥ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ،ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ ﻧﺘﯿﺠﮥ آزﻣﻮنﻫﺎی  ۱و  ،۶ﮔﺰارﺷﯽ از ﻣﯿﺰان ﭘﯿﴩﻓﺖ ﯾﺎ اﻓﺖ ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ داوﻃﻠـﺐ در ﻃـﻮل
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ او داده ﻣﯽﺷﻮد.
 -۱-۱-۳ﮔﺰارشﻫﺎی ﻣﺪرﺳﻪ

ﻣﺆﺳﺴﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪدو ﭘﺲ از ﻫﺮ آزﻣﻮن ،ﺑﻪ ﻣﺪارس ﴍﮐﺖﮐﻨﻨﺪه در آزﻣﻮنﻫﺎی ﺧﻮد ﮔﺰارشﻫﺎی ﻣﺪرﺳﻪای در ﻣﻮرد وﺿﻌﯿﺖ داﻧﺸـﺂﻣﻮزاﻧﺶ
اراﺋﻪ ﻣﯽمنﺎﯾﺪ .اﯾـﻦ ﮔﺰارشﻫـﺎ در  ۸زﻣﯿﻨـﻪ و ﺑـﺎ ﻫـﺪف ﻣـﺪﯾﺮ ،ﻣﺸـﺎور و دﺑﯿـﺮ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد .ﻣـﺪﯾﺮان ﻣـﺪارس ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﻧﺴـﺨﮥ PDF
ﮔﺰارشﻫﺎی ﺧﻮد را در ﭘﻨﻞ ﻣﺪرﺳﻪ درﯾﺎﻓﺖ منﺎﯾﻨﺪ.
 -۱-۱-۳-۱وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺪرﺳﻪ در ﯾﮏ ﻧﮕﺎه )وﯾﮋۀ ﻣﺪﯾﺮ( :در اﯾﻦ ﮔﺰارش ،ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ درﺻﺪ و ﺗﺮاز داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﺪرﺳﻪ در ﻫﺮ درس منﺎﯾﺶ داده ﻣﯽﺷﻮد.
 -۱-۱-۳-۲وﺿﻌﯿﺖ داﻧﺶآﻣﻮزان )وﯾﮋۀ دﺑﯿﺮ( :در اﯾﻦ ﮔﺰارش درﺻﺪ ،ﺗﺮاز ،ﺗﻌﺪاد ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی درﺳﺖ ،ﻧﺎدرﺳﺖ و ﻧﺰده ﻫﺮ داﻧﺶآﻣﻮز در ﻫـﺮ درس
اراﺋﻪ ﻣﯽﮔﺮدد.
 -۱-۱-۳-۳وﺿﻌﯿﺖ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی آزﻣﻮن )وﯾﮋۀ دﺑﯿﺮ( :در اﯾﻦ ﮔﺰارش وﺿﻌﯿﺖ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﺪرﺳﻪ در ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺳﺆال آن درس ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽﺷﻮد.
 -۱-۱-۳-۴رﯾﺰمنﺮات داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﺪرﺳﻪ )وﯾﮋۀ ﻣﺸﺎور( :در اﯾﻦ ﮔﺰارش ،درﺻﺪﻫﺎ و ﺗﺮازﻫـﺎی متـﺎم داﻧﺶآﻣـﻮزان ﻣﺪرﺳـﻪ در درسﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ
ﺑﺮای ﮐﻞ داﻧﺶآﻣﻮزان در آزﻣﻮن در ﻗﺎﻟﺐ ﺟﺪوﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﺎور ﻣﺪرﺳﻪ اراﺋﻪ ﻣﯽﮔﺮدد.
 -۱-۱-۳-۵ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﺪارس )وﯾﮋۀ ﻣﺸﺎور( :در اﯾﻦ ﮔﺰارش ،وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻠﯽ ﻣﺪرﺳﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺪارس ﺷﻬﺮ منـﺎﯾﺶ داده ﻣﯽﺷـﻮد .اﯾـﻦ وﺿـﻌﯿﺖ
ﮐﻠﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ درﺻﺪﻫﺎ و ﺗﺮازﻫﺎی داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﺪرﺳﻪ در ﻫﺮ درس اﺳﺖ .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐـﻪ وﺿـﻌﯿﺖ متـﺎﻣﯽ ﻣـﺪارس ﺷـﻬﺮ
ﺑﺪون ذﮐﺮ ﻧﺎم ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 -۱-۱-۳-۶روﻧﺪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﺪرﺳﻪ )وﯾﮋۀ ﻣﺸﺎور( :اﯾﻦ ﮔﺰارش منﻮدار وﺿﻌﯿﺖ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﺪرﺳﻪ در ﻣﺠﻤﻮع را در آزﻣﻮنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ منﺎﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ.
 -۱-۱-۳-۷ﻏﺎﯾﺒﯿﻦ ﻣﺪرﺳﻪ )وﯾﮋۀ ﻣﺸﺎور( :در اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻏﯿﺒﺖ ﻫﺮ ﯾﮏ از داﻧﺶآﻣﻮزان در آزﻣﻮنﻫﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد.
 -۱-۱-۳-۸ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی اﮐﺴﻞ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻠﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان و وﺿﻌﯿﺖ درﺳﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان :ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮔﺰارشﻫﺎی ﻣﺸـﺎورهای ﻓـﻮق اﻃﻼﻋـﺎت آزﻣـﻮﻧﯽ
داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی ﺑﯿﺸﱰ در ﻗﺎﻟﺐ دو ﻓﺎﯾﻞ اﮐﺴﻞ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
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 -۱-۱-۴ﭘﺎﺳﺦ ﺗﴩﯾﺤﯽ
ﻓﺎﯾﻞ  PDFﮐﺎﻣﻞ دﻓﱰﭼﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﴩﯾﺤﯽ ﻫﺮ آزﻣﻮن ،ﭘﺲ از آزﻣﻮن از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﯾﺖ ﮔﺰﯾﻨﻪدو در اﺧﺘﯿﺎر داوﻃﻠﺒﺎن ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ .در

اﯾﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﴩﯾﺤﯽ ﺑﺮای ﻫﺮﯾﮏ از ﺳﺆالﻫﺎ ،اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷامره درس و ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ آن ﺳﺆال و ﻧﯿﺰ درﺟﮥ ﺳﺨﺘﯽ ﺳـﺆال ﻫـﻢ
وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
درﻋﯿﻦِ ﺣﺎل داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ آزﻣﻮن و ﺗﺤﻠﯿﻞ آزﻣﻮن ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﴩﯾﺤﯽ ﺷﺨﺼﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺆاﻻت و ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸـﺮﯾﺤﯽ
آنﻫﺎ ﺑﻪﺗﻔﮑﯿﮏ درﺳﺖ ،ﻧﺎدرﺳﺖ و ﻧﺰده ﻧﯿﺰ دﺳﱰﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 -۱-۱-۵رﻓﻊ اﺷﮑﺎل ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ

در ﮐﺎرﻧﺎﻣﮥ آزﻣﻮن و ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ آزﻣﻮن ،اﻣﮑﺎن رﻓﻊ اﺷﮑﺎل ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺮای داوﻃﻠﺒﺎن ﻓﺮاﻫﻢ اﺳﺖ .اﯾـﻦ اﻣﮑـﺎن در دو ﺑﺨـﺶ ﻣﺨﺘﻠـﻒ
اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد؛ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ داﻧﺶآﻣﻮز ﮔﺰﯾﻨﮥ رﻓﻊ اﺷﮑﺎل را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﯾﮑﯽ از ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی زﯾﺮ اﺳﺘﻔﺎده منﺎﯾﺪ:
 -۱-۱-۵-۱رﻓﻊ اﺷﮑﺎل آزﻣﻮن :در اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ اﻣﮑﺎن متﺮﯾﻦ ﻣﺠﺪد ﺳﺆاﻻت ﻏﻠﻂ و ﻧﺰده آزﻣﻮن در ﺑﺎﻧﮏ ﺳﺆال ﺑﺮای داﻧﺶآﻣﻮز ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -۱-۱-۵-۲متﺮﯾﻦ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ :در اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ اﻣﮑﺎن متﺮﯾﻦ ﻣﺠﺪد ﺑﺎ ﺳﺆاﻻت ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻏﻠﻂ و ﻧﺰده آزﻣﻮن در ﺑﺎﻧﮏ ﺳﺆال ﺑﺮای داﻧﺶآﻣﻮز
ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻋﻤﻼً داﻧﺶآﻣﻮز ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ ﺧﻮد در ﻫﺮ درس را ﺑﺎ متﺮﯾﻦ ﺑﯿﺸﱰ ﺑﺮﻃﺮف منﺎﯾﺪ.
 -۱-۱-۶ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ

در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ۹۹و ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ  ۹۹-۰۰ﺑﻪ داوﻃﻠﺒﺎن ﮐﻨﮑﻮر ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰیِ ﺳﻄﺢﺑﻨﺪی و اوﻟﻮﯾﺖﺑﻨﺪیﺷﺪه اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﯾﻦ اﻗﺪام ﺑـﺎ
ﻫﺪف ﺷﺨﺼﯽﺳﺎزی ﺧﺪﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺑﻪﺻﻮرت ﺳﻄﺢﺑﻨﺪیﺷﺪه ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑـﺎ ﺗﻌﯿـﯿﻦﺳـﻄﺢ داوﻃﻠﺒـﺎن در ﻫﺮﯾـﮏ
ِ
اوﻟﻮﯾﺖ دروس ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ زﻣﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ داوﻃﻠﺐ ﻣﺸﺨﺺ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷـﺪ .ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﺗﺮﺗﯿـﺐ
آزﻣﻮنﻫﺎی ﮔﺰﯾﻨﻪدو اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و در آن
ﺳﻄﺢ داوﻃﻠﺐ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آزﻣﻮن ﺑﻪ او اﻋﻼم ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺑﻪﺻﻮرت اﯾﻨﱰﻧﺘـﯽ از ﻃﺮﯾـﻖ ﺳـﺎﯾﺖ ﺑـﻪ داوﻃﻠﺒـﺎن و
ﻣﺪارس ﺛﺒﺖﻧﺎمﺷﺪه اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ۹۹اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪﺻﻮرت روزاﻧـﻪ و در ﻃـﻮل ﺳـﺎل ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ ﺑـﻪ دو ﺻـﻮرت روزاﻧـﻪ و ﻫﻔﺘﮕـﯽ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد .ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪرﯾـﺰی
ﻣﻈﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﮔﺰﯾﻨﻪدو در ﺳﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺗﻌﯿﯿﻦﺷﺪه داوﻃﻠﺐ در ﻫـﺮ آزﻣـﻮن وﯾـﮋۀ داوﻃﻠﺒـﺎن  ۱۴۰۰اراﺋـﻪ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ.
درﻋﯿﻦِ ﺣﺎل در ﻫﺮ ﺑﺨﺶ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﮔﺰﯾﻨﻪدو ،ﻟﯿﻨﮏ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد ﺗـﺎ دﺳﱰﺳـﯽ ﺑـﻪ ﺧـﺪﻣﺎت ﻧﯿـﺰ
ﺳﺎدهﺗﺮ ﮔﺮدد.
 -1-2آزﻣﻮنﻫﺎي آﻧﻼﻳﻦ

اﯾﻦ آزﻣﻮنﻫﺎ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل  ۹۸-۹۹از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎﻧﮏ ﺳﺆال ﮔﺰﯾﻨﻪدو ﺑﺮای اﺟﺮای ﺳﺎدهﺗﺮ آزﻣﻮنﻫـﺎی ﻏﯿﺮﺣﻀـﻮری اراﺋـﻪ ﺷـﺪﻧﺪ.
آزﻣﻮنﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﻋﻤﻼً آزﻣﻮنﻫﺎی ﭼﻬﺎرﮔﺰﯾﻨﻪای ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎﻧﮏ ﺳﺆال ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﮔﺰﯾﻨﻪدو ﺑﻪﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺮﮔـﺰار ﻣﯽﺷـﻮﻧﺪ.
اﯾﻦ آزﻣﻮنﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ دو ﻧﻮع آزﻣﻮن آﻧﻼﯾﻦ ﴎاﴎی و آزﻣﻮن آﻧﻼﯾﻦ درﺳﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
 -۱-۲-۱آزﻣﻮنﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﴎاﴎی

ﮔﺰﯾﻨﻪدو در ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﺑﺮﮔـﺰاری آزﻣﻮنﻫـﺎی ﻏﯿﺮﺣﻀـﻮری از ﻃﺮﯾـﻖ ﺳـﺎﯾﺖ را داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ .در ﺳـﺎل  ۹۸-۹۹ﺑـﺎ ارﺗﻘـﺎی
زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ،اﻣﮑﺎن ﺑﺮﮔﺰاری ﺳﺎدهﺗﺮ آزﻣﻮنﻫﺎی ﻏﯿﺮﺣﻀﻮری ﺑﻪﺷﮑﻞ آﻧﻼﯾﻦ از ﻃﺮﯾـﻖ ﺑﺎﻧـﮏ ﺳـﺆال ﻧﯿـﺰ ﻓـﺮاﻫﻢ ﺷـﺪ .از اﯾـﻦ
اﻣﮑﺎن در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻧﻮدوﻧُﻪ دوﺻﻔﺮ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ .در ﺳـﺎل ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ ﻧﻮدوﻧُـﻪ دوﺻـﻔﺮ ۴ ،ﻣﺮﺣﻠـﻪ آزﻣـﻮن ﴏﻓـﺎً آﻧﻼﯾـﻦ
ﴎاﴎی ﺑﺮای داوﻃﻠﺒﺎن  ۱۴۰۰ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ آزﻣﻮنﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦﻫﺎﯾﺸﺎن ،ﭼﻪ در ﴍاﯾﻂ ﻋﺎدی و ﭼﻪ ﴍاﯾﻂ ﺑﺤﺮاﻧـﯽ
ﺑﻪﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ﭼﺎپ و ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .داوﻃﻠﺒـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ در آزﻣﻮنﻫـﺎی ﺳـﺎل ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ ﺛﺒﺖﻧـﺎم ﮐـﺮده
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﻣﺮاﺣﻞ ﺛﺒﺖﻧﺎﻣﯽ ﺧﻮد اﻣﮑﺎن ﴍﮐﺖ در ﺗﻌﺪادی از اﯾﻦ  ۴ﻣﺮﺣﻠـﻪ آزﻣـﻮن آﻧﻼﯾـﻦ ﴎاﴎی را ﺧﻮاﻫﻨـﺪ داﺷـﺖ.
ﴍاﯾﻂ دﻗﯿﻖ دﺳﱰﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ آزﻣﻮنﻫﺎ در زﻣﺎن ﻣﻘﺘﻀﯽ اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
داوﻃﻠﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آزﻣﻮن آﻧﻼﯾﻦ ﴎاﴎی دﺳﱰﺳﯽ دارد ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در روز آزﻣﻮن در اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﯾﺎ ﻧﺴﺨﮥ وبﺳـﺎﯾﺖ ﺑﺎﻧـﮏ ﺳـﺆال ﻫﻮﺷـﻤﻨﺪ
ﮔﺰﯾﻨﻪدو ،آزﻣﻮن را ﻣﺸﺎﻫﺪه منﺎﯾﺪ و ﭘﺎﺳﺦ ﺳﺆاﻻت را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﺪ .ﻣﺪتزﻣﺎن داوﻃﻠﺐ ﺑـﺮای ﭘﺎﺳـﺦﮔـﻮﯾﯽ ﺑـﻪ آزﻣـﻮن ،از ﻟﺤﻈـﮥ ﴍوع
ﻣﺸﺨﺺ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﭘﺲ از امتﺎم زﻣﺎن ،اﻣﮑﺎن ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ از او ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

|7

آزﻣﻮنﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻧﻮدوﻧُﻪ دوﺻﻔﺮ
ردﯾﻒ
۱
۲
۳
۴

دورۀ زﻣﺎﻧﯽ
ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻧﻮدوﻧُﻪ دوﺻﻔﺮ
ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻧﻮدوﻧُﻪ دوﺻﻔﺮ
ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻧﻮدوﻧُﻪ دوﺻﻔﺮ
ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻧﻮدوﻧُﻪ دوﺻﻔﺮ

ﺗﺎرﯾﺦ
ﻧﻮروز ۱۴۰۰
ﻧﻮروز ۱۴۰۰
۱۴۰۰/۳/۲۵
۱۴۰۰/۴/۱

ﻣﺤﺪودۀ ﮐﻠﯽ
ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی ﭘﺎﯾﮥ دﻫﻢ
ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی ﭘﺎﯾﮥ ﯾﺎزدﻫﻢ
ﺟﺎﻣﻊ ﻣﻄﺎﺑﻖ آزﻣﻮن ﴎاﴎی

ﭘﺲ از آزﻣﻮن ﻧﯿﺰ ،داوﻃﻠﺐ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﻣﮑﺎن رﻓﻊ اﺷﮑﺎل ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺧﻮاﻫﻨـﺪ داﺷـﺖ .ﻣﺪرﺳـﻪ ﻧﯿـﺰ ﮔﺰارﺷـﯽ از ﻋﻤﻠﮑـﺮد
داﻧﺶآﻣﻮزاﻧﺶ در آزﻣﻮن درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .زﻣﺎن درﯾﺎﻓﺖ و ﺗﻨﻮع اﯾﻦ ﮔﺰارشﻫﺎ در زﻣﺎن ﻣﻘﺘﻀﯽ اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻧﮑﺘﮥ ﻣﻬﻢ اﯾﻨﮑﻪ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ۹۹و ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻧﻮدوﻧُﻪ دوﺻﻔﺮ ،متﺎم آزﻣﻮنﻫﺎی ﮔﺰﯾﻨﻪدو آﻧﻼﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﮔـﺰار ﻣﯽﺷـﻮﻧﺪ .در اﯾـﻦ ﴍاﯾـﻂ
داوﻃﻠﺐ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﴍاﯾﻂ ﺷﻬﺮ ،در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪای ﮐﻪ متﺎﯾـﻞ دارد ﺑﻪﺻـﻮرت آﻧﻼﯾـﻦ ﴍﮐـﺖ منﺎﯾـﺪ .ﴍﮐـﺖ در آزﻣـﻮن آﻧﻼﯾـﻦ
ﮔﺰﯾﻨﻪدو ﺑﻪﻣﺮاﺗﺐ ﺳﺎدهﺗﺮ ،دﻗﯿﻖﺗﺮ و ﺷﺒﯿﻪﺗﺮ ﺑﻪ آزﻣﻮن ﺣﻀﻮری اﺳﺖ.
 -۱-۲-۲ﭘﯿﺶآزﻣﻮن آﻧﻼﯾﻦ

ﮔﺰﯾﻨﻪدو در ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر آﻣﺎدﮔﯽ داوﻃﻠﺒﺎن ﺑﺮای آزﻣﻮنﻫﺎی آزﻣﺎﯾﺸﯽ ،ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﺗﺴـﺖﻫﺎﯾﯽ در ﻗﺎﻟـﺐ ﻓﺎﯾـﻞ  PDFرا ﺑـﺎ
ﻋﻨﻮان ﺗﺴﺖ ﭘﯿﺶ آزﻣﻮن اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﺮد .اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺖ در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻧﻮدوﻧُـﻪ دوﺻـﻔﺮ از ﻃﺮﯾـﻖ ﺑﺎﻧـﮏ ﺳـﺆال و ﺑـﻪﺻـﻮرت آﻧﻼﯾـﻦ ﺑـﻪ
داﻧﺶآﻣﻮزان و ﻣﺪارس اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻟﺬا ﻣﺤﺪودﯾﺖ دﺳﱰﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ آزﻣﻮنﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺎ دﺳﱰﺳـﯽ ﺑـﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ﺳـﺆال
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﮔﺰﯾﻨﻪدو ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﯾـﻦ آزﻣﻮنﻫـﺎ را از ﺧـﻮد ﺑﮕﯿﺮﻧـﺪ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ﺳـﺆال
دﺳﱰﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻧﮏ ﺳﺆال ﺑﯿﺸﱰ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داوﻃﻠﺒﺎﻧﯽ ﮐﻪ در آزﻣﻮنﻫﺎی آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻧﻮدوﻧُـﻪ دوﺻـﻔﺮ ﺛﺒﺖﻧـﺎم ﮐﺮدﻧـﺪ ،ﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺎ ﺗﻌـﺪاد ﻣﺮاﺣـﻞ
ﺛﺒﺖﻧﺎمﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺸﺨﺼﯽ آزﻣﻮن آﻧﻼﯾﻦ دﺳﱰﺳـﯽ ﺧﻮاﻫﻨـﺪ داﺷـﺖ .ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﻣﺠﻤﻮﻋـﺎً ﺣـﺪود  ۱۰۰ﭘـﯿﺶآزﻣـﻮن آﻧﻼﯾـﻦ ﻫـﻢ
ﻣﺤﺪوده ﺑﺎ آزﻣﻮن ِ
ﭘﯿﺶ رو )ﻣﺮاﺣﻞ  ۱ﺗﺎ  (۱۲و ﺣﺪود دو ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ از آن در اﺧﺘﯿﺎر داوﻃﻠﺒﺎن ﻫﺮ ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﻗـﺮار ﻣﯽﮔﯿـﺮد .دﺳﱰﺳـﯽ
ﺑﻪ اﯾﻦ آزﻣﻮنﻫﺎ ﺑﺮای متﺎم داوﻃﻠﺒﺎن ﮔﺰﯾﻨﻪدو ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﺮاﺣﻞ ﺛﺒﺖﻧﺎﻣﯽ و دﺳﱰﺳﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺳﺆال ﻣﺘﻔﺎوت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
 -۱-۲-۲-۱ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آزﻣﻮن آﻧﻼﯾﻦ درﺳﯽ :ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﯾﺎن آزﻣﻮن آﻧﻼﯾﻦ درﺳﯽ ،داوﻃﻠﺐ ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﻧﺘـﺎﯾﺞ اﻧﻔـﺮادی ﻋﻤﻠﮑـﺮد ﺧـﻮد را در
ﻗﺎﻟﺐ  ۲ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﺪ.
 -۱-۲-۲-۱-۱ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ آزﻣﻮن

در اﯾﻦ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ،دﻗﯿﻘﺎٌ ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن آزﻣﻮن ﺗﻮﺳﻂ داوﻃﻠﺐ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻫﺮ درس ﺑﻪ او اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﺳﻮاﻻت ،درﺻﺪ و
وﺿﻌﯿﺖ ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ او ﺑﻪ ﺳﺆال ﻫﺎ اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﻦ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ داوﻃﻠﺐ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ورود ﺑﻪ ﻻﯾﻪ ﻫﺎی داﺧﻠﯽ ،ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺳـﻮاﻻت
و ﭘﺎﺳﺦ آنﻫﺎ را ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه منﺎﯾﺪ .در اﯾﻦ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻓﺮد رﺗﺒﻪ ﮐﺸﻮری اراﺋﻪ منﯽﺷﻮد.
 -۱-۲-۲-۱-۲ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ آزﻣﻮن

در اﯾﻦ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﮐﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن آزﻣﻮن اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی داوﻃﻠـﺐ ﺑـﻪ ﺗﻔﮑﯿـﮏ ﻧﺎدرﺳـﺖ ،ﻧـﺰده ،ﻧﺪﯾـﺪه و درﺳـﺖ
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮔﺰﯾﻨﻪ درﺳﺖ ،ﮔﺰﯾﻨﻪ داﻧﺶآﻣﻮز ،ﻣﺤﺪوده و ﻣﻮﺿﻮع ،ﺳﺆال و ﭘﺎﺳﺦ ﺗﴩﯾﺤﯽ در ﻫﺮ درس اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﺗﺮﺗﯿـﺐ
داوﻃﻠﺐ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﻧﻘﻄﻪ ﺿﻌﻒ ﯾﺎ ﻧﻘﻄﻪ ﻗﻮت داﺷﺘﻪ اﺳﺖ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ اﻣﮑﺎن رﻓﻊ اﺷﮑﺎل
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای داوﻃﻠﺒﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -۱-۲-۲-۲ﮔﺰارشﻫﺎی آزﻣﻮن آﻧﻼﯾﻦ :در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺪرﺳﻪ آزﻣﻮن آﻧﻼﯾﻦ درﺳﯽ را ﺑﺮای داﻧﺶآﻣﻮزان ﺧـﻮد ﺑﺮﮔـﺰار منﺎﯾـﺪ ،دو ﮔـﺰارش از ﻋﻤﻠﮑـﺮد
ﮔﺮوﻫﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺮای ﻣﺪرﺳﻪ ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﻮد .درﻋﯿﻦِ ﺣﺎل ﻣﺪﯾﺮ ،ﻣﺸﺎور و دﺑﯿﺮ ﺑﻪ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻓـﺮدی داﻧﺶآﻣـﻮزان دﺳﱰﺳـﯽ ﺧﻮاﻫﻨـﺪ
داﺷﺖ .ﺑﺮای اراﺋﮥ ﮔﺰارشﻫﺎی ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ درﺻﺪ ﻣﺸﺨﺼﯽ از داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﺪرﺳﻪ در آن آزﻣﻮن ﴍﮐﺖ منـﻮده ﺑﺎﺷـﻨﺪ .ﺑـﻪ ﻫـﯿﻤﻦ
ﺧﺎﻃﺮ اﻃﻼﻋﺎت وﺿﻌﯿﺖ ﴍﮐﺖ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺮای ﻣﺪرﺳﻪ منﺎﯾﺶ داده ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در زﻣﺎن ﻣﻄﻠـﻮب ﺧـﻮد درﺧﻮاﺳـﺖ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺰارش ﮔﺮوﻫﯽ دﻫﺪ و در اداﻣﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ﺗﻌﺪاد ﴍﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﺠﺪدا ً درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺰارش دﻫﺪ.
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 -۱-۲-۲-۲-۱وﺿﻌﯿﺖ داﻧﺶآﻣﻮزان

در اﯾﻦ ﮔﺰارش رﯾﺰ درﺻﺪ ،ﺗﺮاز ،ﺗﻌﺪاد ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎی درﺳﺖ ،ﻧﺎدرﺳﺖ ،ﻧﺰده و ﻧﺪﯾﺪه ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ درس و رﺗﺒﻪ داوﻃﻠﺐ ﻫـﺎ در ﻣﺪرﺳـﻪ
در ﯾﮏ ﺟﺪول ﺑﻪ دﺑﯿﺮ اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
 -۱-۲-۲-۲-۲رﯾﺰمنﺮات

اﮔﺮ ﻣﺪرﺳﻪ آزﻣﻮن را ﺑﺎ ﺑﯿﺸﱰ از ﯾﮏ درس ﺗﻌﺮﯾﻒ منﺎﯾﺪ ،ﮔﺰارش رﯾﺰ منﺮات را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﮔـﺰارش رﯾـﺰ درﺻـﺪﻫﺎ و ﺗﺮازﻫـﺎی
داوﻃﻠﺒﺎن در متﺎم درسﻫﺎ و رﺗﺒﻪ آنﻫﺎ در ﮐﻞ در ﯾﮏ ﺟﺪول ﺑﻪ اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﮔﺰارش اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻔﯿﺪی ﺑﺮای ﻣﺸﺎور اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
 -1-3ﺑﺎﻧﻚ ﺳﺆال ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﮔﺰﻳﻨﻪدو

ﺑﺎﻧﮏ ﺳﺆال ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﮔﺰﯾﻨﻪدو از ﺳﺎل  ۹۸-۹۹ﺑﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺟﺪﯾﺪ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .اﯾﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻫﻤﺮاه ﺑـﺎ ارﺗﻘـﺎی ﺑﺮﺧـﯽ
زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﻬﺒﻮد در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻧﻮدوﻧُﻪ دوﺻﻔﺮ ﻧﯿﺰ اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿـﺐ داﻧﺶآﻣـﻮزان دوازدﻫـﻢ ،داوﻃﻠﺒـﺎن
ﮐﻨﮑﻮر و دﺑﯿﺮان ،ﻣﺸـﺎوران و ﻣـﺪﯾﺮان ﻣـﺪارس ﮐـﻪ در آزﻣﻮنﻫـﺎی ﮔﺰﯾﻨـﻪدو ﺛﺒﺖﻧـﺎم ﮐﺮدهاﻧـﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺎ ﺗﻌـﺪاد ﻣﺮاﺣـﻞ
آزﻣﻮنﻫﺎی ﺛﺒﺖﻧﺎم ﺷﺪه از دﺳﱰﺳﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺳﺆال ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ .داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪدﻟﺨﻮاه ﺧﻮد در اﯾﻦ ﺳﯿﺴـﺘﻢ متـﺮﯾﻦ ﺣـﻞ
ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ دﻟﺨﻮاه ﺧﻮد ﯾﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ دﺑﯿﺮ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮔﺰﯾﻨﻪدو آزﻣﻮن ﺑﺪﻫﻨﺪ و ﻧﺘﯿﺠﻪ درﯾﺎﻓـﺖ ﮐﻨﻨـﺪ .در اﯾـﻦ
ﴍاﯾﻂ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ آزﻣﻮن ﺑﺮﮔﺰارﺷﺪه ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ و ﮔﺰارشﻫﺎی ﻓﺮدی و ﮔﺮوﻫﯽ ﻧﯿﺰ ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﻮد.
 -۱-۳-۱ﺑﺎﻧﮏ ﺳﺆال ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﮔﺰﯾﻨﻪدو ﻧﺴﺨﻪ داﻧﺶآﻣﻮز
 -۱-۳-۱-۱متﺮﯾﻦ و آزﻣﻮن داﻧﺶآﻣﻮز :داﻧﺶآﻣﻮزان اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎﻧﮏ ﺳﺆال ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﺤﺪوده ﯾﺎ ﻣﻮﺿـﻮع ﻣـﻮردﻧﻈﺮ
ﺧﻮد در ﯾﮏ درس ،متﺮﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ اﻟﮕـﻮی ﺳـﺆاﻻت را از ﻣﯿـﺎن دﺷـﻮار ،ﻣﺘﻮﺳـﻂ و ﺳـﺎده اﻧﺘﺨـﺎب ﮐﻨﻨـﺪ و ﺣﺘـﯽ
ﻓﯿﻠﱰﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻋﺪم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺳﺆال ﺗﮑﺮاری ﯾﺎ متﺮﯾﻦ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺳﺆاﻻت ﻏﻠﻂ و ﻧﺰده ﺧﻮد اﻋامل منﺎﯾﻨـﺪ .در ﻃـﻮل متـﺮﯾﻦ ﺳـﺆاﻻت ﻣـﻮرد
ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮد را ﻣﺸﺨﺺ منﺎﯾﻨﺪ ،ﭘﺎﺳﺦ ﺗﴩﯾﺤﯽ ﺳﺆال را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﺮ زﻣﺎن ﮐﻪ اﺣﺴﺎس ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﺒﺤﺚ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﺴﻠﻂ ﺷﺪهاﻧﺪ،
متﺮﯾﻦ را ﺧﺎمتﻪ دﻫﻨﺪ.
اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻃﺮاﺣﯽ متﺮﯾﻦ در ﻃﺮاﺣﯽ آزﻣﻮن ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای داوﻃﻠﺐ ﻓﺮاﻫﻢ اﺳﺖ؛ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎ ﮐﻪ در ﻃﺮاﺣﯽ آزﻣﻮن اﻣﮑـﺎن ﺗﻌﯿـﯿﻦ
دﻗﯿﻖ ﺗﻌﺪادﺳﺆاﻻت ،اﻧﺘﺨﺎب ﭼﻨﺪ درس و ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺪودﯾﺖ زﻣﺎن وﺟﻮد دارد .در ﻃﻮل آزﻣﻮن ﻧﯿﺰ اﻣﮑـﺎن ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﭘﺎﺳـﺦ ﺳـﺆاﻻت ﺑـﺮای
داوﻃﻠﺐ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻪﻟﺤﺎظ ﻣﺸﺎورهای ﺑﺮای داوﻃﻠﺐ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﻧﯿﺰ ﻓـﺮاﻫﻢ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﯿﻦ درسﻫـﺎ ﺟﺎﺑـﻪﺟـﺎ ﺷـﻮد و ﻧﯿـﺰ
ﺳﺆاﻻﺗﯽ ﮐﻪ در ﺧﺼﻮص ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﻣﺮدد اﺳﺖ را ﻧﺸﺎن دار ﮐﻨﺪ ﺗﺎ در ﻓﺮﺻﺖ دﯾﮕـﺮی در ﻃـﻮل آزﻣـﻮن ﻣﺠـﺪد ﺑـﻪ آنﻫـﺎ ﺑـﺎزﮔﺮدد.
درﻋﯿﻦِ ﺣﺎل در آزﻣﻮن ﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏ ﺳﺆال اﻣﮑﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از امتﺎم آزﻣﻮن ﺑﺮای داوﻃﻠﺐ ﻓﺮاﻫﻢ اﺳﺖ .ﺑﺎ متـﺎم اﯾـﻦﻫـﺎ ،ﻫـﺮ زﻣـﺎن
داوﻃﻠﺐ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آزﻣﻮن را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
 -۱-۳-۱-۲ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪﻫﺎی داﻧﺶآﻣﻮز در آزﻣﻮن و متﺮﯾﻦ آﻧﻼﯾﻦ :در ﭘﺎﯾﺎن متﺮﯾﻦ و آزﻣﻮن آﻧﻼﯾﻦ ،ﺑﻼﻓﺎﺻـﻠﻪ ﺑـﻪ داﻧﺶآﻣـﻮز ﮐﺎرﻧﺎﻣـﻪای از ﻋﻤﻠﮑـﺮدش
داده ﻣﯽﺷﻮد.
 -۱-۳-۱-۲-۱ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ متﺮﯾﻦ

در ﭘﺎﯾﺎن متﺮﯾﻦ ،ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﮐﻠﯽ از ﺗﻌﺪاد ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی درﺳـﺖ ،ﻧﺎدرﺳـﺖ ،ﻧـﺰده و زﻣـﺎن ﭘﺎﺳـﺦﮔـﻮﯾﯽ ﺑـﻪ داوﻃﻠـﺐ اراﺋـﻪ ﻣﯽﺷـﻮد .اﯾـﻦ
اﻃﻼﻋﺎت در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ منﻮدار داﯾﺮهای ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن متﺮﯾﻦ ﺑﻪ داوﻃﻠﺐ اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
 -۱-۳-۱-۲-۲ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ آزﻣﻮن

در اﯾﻦ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ،دﻗﯿﻘﺎً ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن آزﻣﻮن ﺗﻮﺳﻂ داوﻃﻠﺐ ﺑﻪﺗﻔﮑﯿﮏ ﻫﺮ درس ﺑﻪ او اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﺳﻮاﻻت ،درﺻـﺪ و
وﺿﻌﯿﺖ ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ او ﺑﻪ ﺳﺆالﻫﺎ اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﻦ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ داوﻃﻠﺐ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﻧﺘﺨـﺎب اﻋـﺪاد منـﺎﯾﺶ دادهﺷـﺪه ،ﺟﺰﺋﯿـﺎت
ﺳﻮاﻻت و ﭘﺎﺳﺦ آنﻫﺎ را ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه منﺎﯾﺪ.
 -۱-۳-۱-۲-۳ﺗﺤﻠﯿﻞ آزﻣﻮن

در ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ آزﻣﻮن ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی داوﻃﻠﺐ ﺑﻪﺗﻔﮑﯿﮏ ﻧﺎدرﺳﺖ ،ﻧﺰده ،ﻧﺪﯾﺪه و درﺳﺖ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮔﺰﯾﻨﻪ درﺳﺖ ،ﮔﺰﯾﻨﻪ داﻧﺶآﻣـﻮز،
ﻣﺤﺪوده و ﻣﻮﺿﻮع ،ﺳﺆال و ﭘﺎﺳﺦ ﺗﴩﯾﺤﯽ در ﻫﺮ درس اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ داوﻃﻠﺐ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﮐـﻪ در آنﻫـﺎ
ﻧﻘﻄﻪ ﺿﻌﻒ ﯾﺎ ﻧﻘﻄﻪ ﻗﻮت داﺷﺘﻪ اﺳﺖ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ.
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 -۱-۳-۲ﺑﺎﻧﮏ ﺳﺆال ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﮔﺰﯾﻨﻪدو وﯾﮋه ﻣﺪرﺳﻪ
 -۱-۳-۲-۱ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دﺑﯿﺮان :در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ دﺑﯿﺮان و ﻣﺸﺎوران ﻣﺪرﺳﻪ ﺧﻮد را ﺑـﻪ ﭘﻨـﻞ ﻣﺪرﺳـﻪ اﺿـﺎﻓﻪ منﺎﯾـﺪ ﺗـﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨـﺪ ﺑـﺎ
داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﺪرﺳﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﺪﯾﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ دﺑﯿﺮان و ﻣﺸﺎوران ﻣﺪرﺳﻪ ﺧـﻮد را ﺑـﺎ ﮐـﺪ ﻣﻠـﯽ ﯾـﺎ ﺷـامره ﻣﻮﺑﺎﯾـﻞ
اﯾﺸﺎن ﺟﺴﺖوﺟﻮ منﺎﯾﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ آن ﻓﺮد ﻗﺒﻼً در ﺳﺎﯾﺖ ﮔﺰﯾﻨﻪدو ﻋﻀﻮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪﺳﺎدﮔﯽ او را ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﺧﻮد اﺿﺎﻓﻪ منﺎﯾـﺪ و
اﮔﺮ در ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺴﺖوﺟﻮ ،دﺑﯿﺮ ﯾﺎ ﻣﺸﺎور ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪ ﻣﺪﯾﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺨﺶ ،ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﯾﺸـﺎن را در ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﺛﺒﺖﻧـﺎم و
ﺑﻪ ﻟﯿﺴﺖ دﺑﯿﺮان ﺧﻮد اﺿﺎﻓﻪ منﺎﯾﺪ.
 -۱-۳-۲-۲ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺪرﺳﻪ :زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻟﯿﺴﺖ دﺑﯿﺮان و ﻣﺸﺎوران ﻣﺪرﺳﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دﺑﯿﺮان ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻧﺪ ،ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﺳـﺎﺧﺘﺎر
ﻣﺪرﺳﻪ ،ﮐﻼسﻫﺎ و دﺑﯿﺮان و ﻣﺸﺎوران ﻫﺮ ﮐﻼس را ﻣﺸﺨﺺ منﺎﯾﺪ .ﺣﺘﯽ دﺑﯿﺮ و ﻣﺸﺎور ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻬـﱰ داﻧﺶآﻣـﻮزان،
ﮔﺮوهﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ و ﮐﻼسﻫﺎی ﺑﯿﺸﱰ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﻌﺮﯾﻒ منﺎﯾﻨﺪ اﻣﺎ اﻣﮑﺎن اﺗﺼﺎل دﺑﯿﺮ و ﻣﺸﺎور ﯾﮏ درس در ﻫﺮ ﭘﺎﯾﻪ-ﮔﺮوه ،ﻣﺤـﺪود
ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺪرﺳﻪ اﺳﺖ.
ﻧﮑﺘﮥ ﻣﻬﻢ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد داﻧﺶآﻣﻮزان ﺛﺒﺖﻧﺎمﺷﺪۀ ﺧـﻮد ،در اﺿـﺎﻓﻪ ﮐـﺮدن دﺑﯿـﺮ-درس ﯾـﺎ ﻣﺸـﺎور-درس ﻣﺤـﺪودﯾﺖ
ﻣﺸﺨﺼﯽ دارد ﮐﻪ اﺟﺎزه اﻓﺰودن ﺗﻌﺪاد دﺑﯿﺮ و ﻣﺸـﺎور ﺑـﯿﺶﺗـﺮ از ﺳـﻘﻒ ﻣﺠـﺎز را ﺑـﻪ او منﯽدﻫـﺪ ،ﻣﮕـﺮ اﯾﻨﮑـﻪ ﺗﻌـﺪاد داﻧﺶآﻣـﻮزان
ﺛﺒﺖﻧﺎﻣﯽ ﺧﻮد را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ و ﯾﺎ دﺑﯿﺮ-درسﻫﺎی ﺗﻌﺮﯾﻒﺷﺪه ﻗﺒﻠﯽ را ﺣﺬف منﺎﯾﺪ.
 -۱-۳-۲-۳ﻃﺮاﺣﯽ و ﺑﺮﮔﺰاری آزﻣﻮن در ﺑﺎﻧﮏ ﺳﺆال :دﺑﯿﺮ و ﻣﺸﺎور ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ در درسﻫـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﻣـﺪﯾﺮ ﺑـﻪ آنﻫـﺎ دﺳﱰﺳـﯽ داده اﺳـﺖ ،آزﻣـﻮن
ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﯾﺎ درﺳﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﻪﺻﻮرت اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ از ﻣﯿﺎن ﺳﺆاﻻت ﻣﻮﺟﻮد ،ﺳﺆاﻻت ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب منﺎﯾﻨـﺪ .ﺑـﺮای اﯾـﻦ
ﮐﺎر دو اﻣﮑﺎن ﻃﺮاﺣﯽ آزﻣﻮن ﴎﯾﻊ )ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﮐﻠﯿﮏ ﻣﻤﮑﻦ( و آزﻣﻮن ﭘﯿﴩﻓﺘﻪ )ﺑﺎ ﺑﯿﺸﱰﯾﻦ ﺟﺰﺋﯿﺎت( ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﻃﺮاﺣﯽ آزﻣﻮن ﴎﯾﻊ اﻣﮑﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﭼﻨﺪ درس ،اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﺪوده از درﺧﺖ درسﻫﺎ و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ،ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺆاﻻت ﺗﮑـﺮاری
و ﺣﺬف ،ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ ﺳﺆاﻻت ﺑﺮای دﺑﯿﺮ ﻓﺮاﻫﻢ اﺳﺖ .در آزﻣﻮن ﭘﯿﴩﻓﺘﻪ ﺑﻪﺟـﺰ اﻣﮑﺎﻧـﺎت آزﻣـﻮن ﴎﯾـﻊ ،اﻣﮑـﺎن ﺗﻌﯿـﯿﻦ دﻗﯿـﻖ
ﺳﺆاﻻت ﻫﺮ درس ،ﻣﺤﺪوهﻫﺎی ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و اﻧﺘﺨﺎب دﺳﺘﯽ ﺳﺆاﻻت ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد.
در ﻧﻬﺎﯾﺖ دﺑﯿﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﯿﺎز ﺧﻮد ﻓﺎﯾﻞ  PDFآزﻣﻮن را درﯾﺎﻓﺖ منﺎﯾﻨﺪ ﯾﺎ آزﻣﻮن را ﺑﺮای داﻧﺶآﻣﻮزاﻧﺶ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨـﺪ .اﻣﮑـﺎن
ﺑﺮﮔﺰاری آزﻣﻮن ﺑﻪﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ ﯾﺎ ﮐﺘﺒﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﺳﮑﻦ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺑﺮﮔﻪﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﻣﺪارس ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .دﺑﯿـﺮ در آزﻣـﻮن آﻧﻼﯾـﻦ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ زﻣﺎن ﻓﻌﺎل ﺷﺪن آزﻣﻮن و ﻣﺪت آن را ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺨﺺ منﺎﯾﺪ .در ﺻﻮرت ﺑﺮﮔﺰاری آزﻣﻮن ،در ﭘﺎﯾﺎن ﺑـﺎ درﺧﻮاﺳـﺖ دﺑﯿـﺮ ﯾـﺎ ﻣﺸـﺎور
ﮔﺰارش ﮔﺮوﻫﯽ از ﻋﻤﻠﮑﺮد داﻧﺶآﻣﻮزان ﻫﻢ در اﺧﺘﯿﺎر اﯾﺸﺎن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
 -۱-۳-۲-۴ﮔﺰارشﻫﺎی آزﻣﻮن :در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺪرﺳﻪ آزﻣﻮﻧﯽ را ﺑﺮای داﻧﺶآﻣﻮزان ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺰار منﺎﯾﺪ ،دو ﮔﺰارش از ﻋﻤﻠﮑـﺮد ﮔﺮوﻫـﯽ داﻧﺶآﻣـﻮزان
ﺑﺮای ﻣﺪرﺳﻪ ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﻮد .درﻋﯿﻦِ ﺣﺎل ﻣﺪﯾﺮ ،ﻣﺸﺎور و دﺑﯿﺮ ﺑﻪ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮدی داﻧﺶآﻣﻮزان دﺳﱰﺳﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
در زﻣﺎن ﻣﻄﻠﻮب ﺧﻮد ،درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺰارش ﮔﺮوﻫﯽ دﻫﺪ.
 -۱-۳-۲-۴-۱وﺿﻌﯿﺖ داﻧﺶآﻣﻮزان

در اﯾﻦ ﮔﺰارش رﯾﺰ درﺻﺪ ،ﺗﺮاز ،ﺗﻌﺪاد ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎی درﺳﺖ ،ﻧﺎدرﺳﺖ ،ﻧﺰده و ﻧﺪﯾﺪه ﺑﻪﺗﻔﮑﯿﮏ درس و ﴍﮐﺖﮐﻨﻨﺪهﻫﺎ در ﯾﮏ ﺟـﺪول
ﺑﻪ دﺑﯿﺮ اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
 -۱-۳-۲-۴-۲رﯾﺰمنﺮات

در اﯾﻦ ﮔﺰارش رﯾﺰ درﺻﺪﻫﺎ و ﺗﺮازﻫﺎی داوﻃﻠﺒﺎن در متﺎم درسﻫﺎ در ﮐﻞ در ﯾﮏ ﺟﺪول اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾـﻦ ﮔـﺰارش زﻣـﺎﻧﯽ ﻣﻌﻨـﺎدار
اﺳﺖ ﮐﻪ دﺑﯿﺮ ﯾﺎ ﻣﺸﺎور آزﻣﻮن ﭼﻨﺪ درس ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 -۱-۳-۲-۵ﺗﻌﺪاد ﺳﺆاﻻت ﺑﺎﻧﮏ ﺳﺆال ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﮔﺰﯾﻨﻪدو :در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ،۹۹ﺗﻌﺪاد ﺳﺆاﻻت ﭼﻬﺎر ﮔﺰﯾﻨﻪای در ﭘﺎﯾﻪ دوازدﻫﻢ ﺣـﺪود  ۲۰۰۰۰ﺳـﺆال،
در ﭘﺎﯾﻪ ﯾﺎزدﻫﻢ ﺣﺪود  ۲۰٫۰۰۰ﺳﺆال و در ﭘﺎﯾﻪ دﻫﻢ ﻧﯿﺰ  ۲۰۰۰۰ﺳﺆال ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ داوﻃﻠﺒﺎن و ﻣـﺪارس درﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن در
ﮐﻞ ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  ۶۰٫۰۰۰ﺳﻮال ﻧﻈﺎم ﺟﺪﯾﺪ ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﺰﯾﻨﻪدو دﺳﱰﺳﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .اﯾﻦ ﺳﺆاﻻت ﺑـﻪ ﺗـﺪرﯾﺞ در ﻃـﻮل ﺳـﺎل ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ
اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
 -۱-۳-۲-۶ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی دﺳﱰﺳﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺳﺆال:
ﻣﺤﺪودﯾﺖ داﻧﺶآﻣﻮز :ﮔﺰﯾﻨﻪدو ﺑﺮای داوﻃﻠﺒﺎن آزﻣـﻮن ﴎاﴎی  ۱۴۰۰آزﻣﻮنﻫـﺎی ﺧـﻮد ،اﻣﮑـﺎن دﺳﱰﺳـﯽ ﺑـﻪ ﻧﺮماﻓـﺰار ﺑﺎﻧـﮏ ﺳـﺆال
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ را از ﻃﺮﯾﻖ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ و ﺳﺎﯾﺖ ﻓﺮاﻫﻢ منﻮده اﺳﺖ .در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ۹۹ﺗﻨﻬﺎ داوﻃﻠﺒﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ﺳـﺆال ﮔﺰﯾﻨـﻪدو ﺑـﺮای متـﺮﯾﻦ و
آزﻣﻮن ﺷﺨﺼﯽ دﺳﱰﺳﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ  ۴ﻣﺮﺣﻠﻪ از آزﻣﻮنﻫﺎی آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن را ﺛﺒﺖﻧـﺎم ﮐـﺮده ﺑﺎﺷـﻨﺪ .داﻧﺶآﻣـﻮز از
ﻓﺮدای روزی ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ  ۴ﺗﯿﮏ از آزﻣﻮنﻫﺎﯾﺶ در ﺳﺎﯾﺖ ﺛﺒﺖ ﺷﻮد ،ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺳﺆال ﮔﺰﯾﻨﻪدو دﺳﱰﺳﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
داوﻃﻠﺒﺎن ﮔﺰﯾﻨﻪدو در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد آزﻣﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﮐﺮدهاﻧﺪ ،زﻣـﺎن ﻣﺤـﺪودی از دﺳﱰﺳـﯽ ﺑـﻪ ﺑﺎﻧـﮏ
ﺳﺆال ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ دﻗﯿﻘﺎً ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﻣﺮاﺣﻞ ﺛﺒﺖﻧﺎﻣﯽ ﻓﺮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و زﻣﺎن دﺳﱰﺳﯽ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ،
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم در زﻣﺎن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ داوﻃﻠﺐ ﺑﻪ متﺎم اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺎﻧﮏ ﺳﺆال دﺳﱰﺳﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﴍاﯾﻂ دﻗﯿـﻖ در زﻣـﺎن ﻣﻘﺘﻀـﯽ اﻋـﻼم
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻧﮑﺘﮥ ﻣﻬﻢ اﯾﻨﮑﻪ متﺎم داوﻃﻠﺒﺎن ﺑﺮای ﴍﮐﺖ در آزﻣﻮنﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪدو ،ﻣﺪرﺳﻪ ﺧﻮد و رﻓﻊ اﺷﮑﺎل ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑـﻪ ﺑﺎﻧـﮏ
ﺳﺆال دﺳﱰﺳﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ و اﯾﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ ﺑﺮای آزﻣﻮن و متﺮﯾﻦ ﺷﺨﺼﯽ اﺳﺖ.
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ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﻣﺪرﺳﻪ :ﻣﺪارﺳﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﻧﻔﺮ آزﻣـﻮن ﺣﺪﻧﺼـﺎب ﮔﺰﯾﻨـﻪدو را ﺛﺒﺖﻧـﺎم ﮐﺮدهاﻧـﺪ ،ﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺎ آن ﺑـﻪ ﻣـﺪت ﻣﺤـﺪود
ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺳﺆال ﮔﺰﯾﻨﻪدو دﺳﱰﺳﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .ﻣﺪارﺳﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﻧﻔﺮ آزﻣﻮن ﮐﻤﱰی ﺛﺒﺖﻧﺎم ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ زﻣﺎن
ﺑﯿﺶﺗﺮی ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺳﺆال ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﮔﺰﯾﻨﻪدو دﺳﱰﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺎ ﻣﺤـﺪودﯾﺖﻫﺎی ﺗﻌﺮﯾـﻒﺷـﺪه ﻧﻔـﺮ -آزﻣـﻮن
ﺛﺒﺖﻧﺎﻣﯽ ﺧﻮد را ﺗﮑﻤﯿﻞ منﺎﯾﻨﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﴍط اول اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﻮد ،ﯾﻌﻨـﯽ اﯾﻨﮑـﻪ ﺣﺪﻧﺼـﺎب ﺛﺒﺖﻧـﺎم
ﺣﺪاﻗﻞ  ۶ﻧﻔﺮ در ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺗﺠﺮﺑﯽ و  ۴ﻧﻔﺮ در ﮔﺮوهﻫـﺎی آزﻣﺎﯾﺸـﯽ اﻧﺴـﺎﻧﯽ و رﯾﺎﺿـﯽ را داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ .در اﯾـﻦ ﴍاﯾـﻂ ﻣﺪرﺳـﻪ
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ آزﻣﻮن ﺛﺒﺖﻧﺎمﺷﺪهاش ،ﻓﻘﻂ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ داﻧﺶآﻣـﻮزاﻧﺶ را ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ  ۴ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺛﺒﺖﻧـﺎم ﮐـﺮده ﺑﺎﺷـﺪ ،در ﻃـﻮل
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺳﺆال دﺳﱰﺳﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖ دﻗﯿﻘﺎً ﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺎ ﺛﺒﺖﻧـﺎم داوﻃﻠـﺐ اﺳـﺖ و
ﴍاﯾﻂ آن در زﻣﺎن ﻣﻘﺘﻀﯽ اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﻫﺮ داﻧﺶآﻣﻮز ﻓﺎرغ از اﯾﻨﮑﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺪرﺳﻪ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﮐﺮده اﺳﺖ ﯾـﺎ ﺧﯿـﺮ
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﻣﺮاﺣﻞ ﺛﺒﺖﻧﺎﻣﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺳﺆال دﺳﱰﺳﯽ دارد.
 -1-4ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎي ﻛﻤﻚآﻣﻮزﺷﻲ

ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎی ﮐﻤﮏ آﻣﻮزﺷﯽ ﮔﺰﯾﻨﻪدو ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی وﯾﮋۀ داوﻃﻠﺒﺎن آزﻣﻮن ﴎاﴎی  ۱۴۰۰اراﺋﻪ ﻣﯽﺷـﻮد .اﯾـﻦ ﻣﺤﺘﻮاﻫـﺎ
ﮐﺎﻣﻼً از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﯾﺖ ﮔﺰﯾﻨﻪدو اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎ ﺑﻪﺻـﻮرت اﺧﺘﺼﺎﺻـﯽ وﯾـﮋۀ داوﻃﻠﺒـﺎن ﮔﺰﯾﻨـﻪدو و ﺑﺮﺧـﯽ دﯾﮕـﺮ
ﺑﻪﺻﻮرت ﻋﻤﻮﻣﯽ اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .ﻋﻨﺎوﯾﻦ اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت در اداﻣﻪ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -۱-۴-۱ﺗﺴﺖ ﭘﯿﺶآزﻣﻮن )اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ(

ﻫﻤﭽﻮن ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف آﻣﺎدﮔﯽ داوﻃﻠﺒﺎن ﭘﯿﺶ از ﺑﺮﮔﺰاری آزﻣـﻮن ﺣﻀـﻮری ﻣﺮاﺣـﻞ  ۲ﺗـﺎ  ۵ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن  ۹۹و ﻣﺮاﺣـﻞ  ۱ﺗـﺎ ۱۲
آزﻣﻮنﻫﺎی ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ  ،۹۹-۰۰ﺳﺆاﻻﺗﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﺪودۀ ﻣﺸﺎﺑﻪ آن آزﻣﻮن در درسﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ در ﻗﺎﻟـﺐ ﻓﺎﯾـﻞ  PDFﺑـﻪﻫﻤـﺮاه ﭘﺎﺳـﺦ
ﺗﴩﯾﺤﯽ در ﺳﺎﯾﺖ اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﻓﻘﻂ وﯾﮋۀ داوﻃﻠﺒﺎن ﮔﺰﯾﻨﻪدو اﺳﺖ .ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ اﯾـﻦ ﺗﺴـﺖﻫﺎی ﭘﯿﺶآزﻣـﻮن در ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن
 ،۹۹ﺣﺪود  ۳۰ﻣﻮرد و در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺣﺪود  ۱۰۰ﻣﻮرد در ﻫﺮ ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺸﯽ اﺳﺖ .در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اﯾﻦ ﭘﯿﺶآزﻣـﻮنﻫـﺎ
ﺑﻪﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ ﻫﻢ اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 -۱-۴-۲ﻓﯿﻠﻢ ﮐﻤﮏآﻣﻮزﺷﯽ )ﻋﻤﻮﻣﯽ(

اﯾﻦ ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎ در دو دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﮐﻠﯽ ﺑﻪﺻﻮرت ﻋﻤﻮﻣﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﯾﺖ ﮔﺰﯾﻨـﻪدو و ﺗﯿـﻮا اراﺋـﻪ ﻣﯽﺷـﻮﻧﺪ .ﻓﯿﻠﻢﻫـﺎی ﻧﮑﺘـﻪ و ﺗﺴـﺖ در
درسﻫﺎی دﻫﻢ و ﯾﺎزدﻫﻢ ﺑﺎ زﻣﺎن ﮐﻤﱰ و ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ در  ۲۴ﮐﺘﺎب درﺳـﯽ و ﻓﯿﻠﻢﻫـﺎی ﮐـﻼس ﮐﻨﮑـﻮر دوازدﻫـﻢ و ﮐـﻼس درس
ﻧﯿﻤﺴﺎل اول و دوم دﻫﻢ و ﯾﺎزدﻫﻢ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ زﻣﺎن ﺑﯿﺸﱰ و ﻣﺤﺪودۀ ﻓﺼـﻠﯽ و درﺳـﯽ در  ۱۲ﮐﺘـﺎب درﺳـﯽ در ﭘﺎﯾـﮥ دوزادﻫـﻢ ۱۱ ،ﮐﺘـﺎب
درﺳﯽ در ﭘﺎﯾﮥ ﯾﺎزدﻫﻢ و  ۱۱ﮐﺘﺎب درﺳﯽ در ﭘﺎﯾﮥ دﻫﻢ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ۹۹و ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ  ۹۹-۰۰در اﺧﺘﯿﺎر داوﻃﻠﺒﺎن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﭘﺎﯾﻪ
دﻫﻢ و ﯾﺎزدﻫﻢ
دوازدﻫﻢ
ﻣﺠﻤﻮع

ﻧﮑﺘﻪ و ﺗﺴﺖ
۱۳۶
۰
۱۳۶

ﻓﺼﻞ اﻣﺘﺤﺎن
۳۹
۰
۳۹

ﮐﻼس درس
۱۷۸
۲۶۳
۴۴۱

ﻣﺠﻤﻮع
۳۵۳
۲۶۳
۶۱۶

 -۱-۴-۳ﺟﺰوۀ ﮐﻤﮏآﻣﻮزﺷﯽ )اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ(

اﯾﻦ ﺟﺰوات از ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ۹۹ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻧﻮدوﻧُﻪ دوﺻﻔﺮ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ آزﻣﻮنﻫـﺎی ﮔﺰﯾﻨـﻪدو در درسﻫـﺎی ﻣﻬـﻢ اراﺋـﻪ ﻣﯽﺷـﻮﻧﺪ.
ﺟﺰوات درسﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ۹۹و ﮐﻞ ﺟﺰوات در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ  ۹۹-۰۰در دﺳﱰس داوﻃﻠﺒﺎن ﮔﺰﯾﻨﻪدو ﺧﻮاﻫﺪ ﺑـﻮد .ﺟـﺪول
ﮐﻠﯽ ﺗﻌﺪاد و ﻋﻨﺎوﯾﻦ درﺳﯽ اﯾﻦ ﺟﺰوهﻫﺎ در اداﻣﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ.
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ردﯾﻒ ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺸﯽ
۱

ﻋﻠﻮم رﯾﺎﺿﯽ

۲

ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ

ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ
۳
ﻣﺠﻤﻮع ﺟﺰوات
ﻣﺠﻤﻮع ﺻﻔﺤﺎت

درسﻫﺎی ﭘﺎﯾﮥ دﻫﻢ و ﯾﺎزدﻫﻢ
ﺣﺴﺎﺑﺎن  -۱آﻣﺎر و اﺣﺘامل -رﯾﺎﺿﯽ ۱
ﻓﯿﺰﯾﮏ  ۱و  -۲ﺷﯿﻤﯽ  ۱و ۲
رﯾﺎﺿﯽ  ۱و  -۲ﻓﯿﺰﯾﮏ  ۱و ۲
زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﯽ  ۱و  ۲ﺷﯿﻤﯽ  ۱و ۲
رﯾﺎﺿﯽ و آﻣﺎر  -۲روانﺷﻨﺎﺳﯽ
۶
۴۸۷

درسﻫﺎی ﭘﺎﯾﮥ دوازدﻫﻢ
ﺣﺴﺎﺑﺎن  -۲ﻓﯿﺰﯾﮏ  -۳ﺷﯿﻤﯽ ۳
رﯾﺎﺿﯽ  -۳ﻓﯿﺰﯾﮏ  -۳ﺷﯿﻤﯽ ۳
ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن ادﺑﯽ ۳
۱۴
۱۳۲۸

 -۱-۴-۴ﮐﺘﺎب درﺳﯽ )ﻋﻤﻮﻣﯽ(
در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ،ﻓﺎﯾﻞ  PDFﮐﺘﺎبﻫﺎی درﺳﯽ ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی دﻫﻢ ،ﯾﺎزدﻫﻢ و دوازدﻫﻢ دورۀ دوم ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﻗﺮار دارد.
 -۱-۴-۵ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آزﻣﻮنﻫﺎی ﴎاﴎی )ﻋﻤﻮﻣﯽ(

در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ،ﺳﺆاﻻت و ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی آزﻣﻮنﻫﺎی ﴎاﴎی ﺳﺎلﻫﺎی  ۹۸ﺗﺎ  ۹۹ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
 -۱-۴-۶منﻮﻧﻪ ﺳﺆال اﻣﺘﺤﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ )ﻋﻤﻮﻣﯽ(

اﯾﻦ منﻮﻧﻪ ﺳﺆاﻻت ﺑﺎ ﻫﺪف آﻣﺎدﮔﯽ اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﻧﯿﻤﺴﺎل و ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ در ﻧﯿﻤﺴﺎل اول منﻮﻧﻪ ﺳﺆاﻻت ﺗﺸـﺮﯾﺤﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﺗـﯿﻢ
ﮔﺰﯾﻨﻪدو ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ،ﺑﻪﻫﻤﺮاه ﭘﺎﺳﺦ در ﻗﺎﻟﺐ ﻓﺎﯾﻞ  PDFﺑﺮای داوﻃﻠﺒﺎن و ﻣﺪارس در ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎرﮔـﺬاری ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ .در ﭘﺎﯾـﺎن ﻧﯿﻤﺴـﺎل
دوم منﻮﻧﻪ ﺳﺆال اﻣﺘﺤﺎنﻫﺎی ﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮری ﻧﯿﺰ ﺑﻪﻫﻤﺮاه ﭘﺎﺳﺦ آنﻫﺎ ﺑﻪﺻﻮرت ﻓﺎﯾﻞ ﻣﺘﻨﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮ روی وبﺳﺎﯾﺖ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
 -۱-۴-۷ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آزﻣﻮنﻫﺎی ﮔﺰﯾﻨﻪدو )اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ(

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آزﻣﻮنﻫﺎی ﯾﮑﯽ از ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮای داوﻃﻠﺒﺎن و ﻣﺪارس ﴍﮐﺖﮐﻨﻨﺪه در آزﻣﻮنﻫﺎی آزﻣﺎﯾﺸـﯽ ﮔﺰﯾﻨـﻪدو اراﺋـﻪ ﻣﯽﺷـﻮد.
ﻟﺬا در ﻣﺠﻤﻮع  ۳۶آزﻣﻮن در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺆاﻻت و ﭘﺎﺳﺦ ﺗﴩﯾﺤﯽ آزﻣﻮنﻫﺎی ﺑﺮﮔﺰارﺷﺪه در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻧﻮدوﻧُﻪ دوﺻﻔﺮ ﻧﯿﺰ در ﺑﺨﺶ ﻣﺠﺰاﯾﯽ ﺗﺤﺖﻋﻨﻮان ﺧـﺪﻣﺎت
آزﻣﻮنﻫﺎ اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
 -1-5ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎي ﻣﺸﺎورهاي

ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎی ﻣﺸﺎورهای ﮔﺰﯾﻨﻪدو ﺑﺎ ﻫﺪف اراﺋﻪ ﻣﺸﺎورهﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎی داوﻃﻠﺒـﺎن آزﻣـﻮن ﴎاﴎی اراﺋـﻪ ﻣﯽﺷـﻮد .اﯾـﻦ
ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﯾﺖ ﮔﺰﯾﻨﻪدو اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﮐﻞ اﯾﻦ ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎ ﺑﻪﺻﻮرت ﻋﻤﻮﻣﯽ اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .ﻋﻨﺎوﯾﻦ اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت در اداﻣـﻪ
آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -۱-۵-۱ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﻣﺸﺎورهای )ﻋﻤﻮﻣﯽ(

در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ۹۹و ﺳﺎل ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ ﻧﻮدوﻧُـﻪ دوﺻـﻔﺮ ﻓﯿﻠﻢﻫـﺎی ﻣﺸـﺎورهای در ﻗﺎﻟـﺐ ﺑـﯿﺶ از  ۱۲۵۰ﻓـﯿﻠﻢ ﮐﻮﺗـﺎه ﺑـﺎ ﻣﻮﺿـﻮﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠـﻒ
ﺑﻪﺻﻮرت دﺳﺘﻪﺑﻨﺪیﺷﺪه در اﺧﺘﯿﺎر داوﻃﻠﺒﺎن ،ﻣﺪارس و ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿـﺮد .ﻓﯿﻠﻢﻫـﺎی ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻫـﺮ ﻣﺨﺎﻃـﺐ ﻟﺰوﻣـﺎً ﻣﺸـﺎﺑﻪ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻫﺮﯾﮏ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢﻫـﺎ ﺑـﻪﺻـﻮرت ﻋﻤـﻮﻣﯽ از ﻃﺮﯾـﻖ ﺳﺎﯾﺖ،ﺷـﺒﮑﻪ ﮔﺰﯾﻨـﻪدو در ﺗﯿـﻮا،
ﺗﻠﮕﺮام ،اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام و ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺤﺪودﺗﺮ در ﺷﺒﮑﮥ آﭘﺎرات ﮔﺰﯾﻨﻪدو ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 -۱-۵-۲ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺸﺎورهای ﮔﺰﯾﻨﻪدو )ﻋﻤﻮﻣﯽ(

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺸﺎوره ﺑﺮای داﻧﺶآﻣﻮزان در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻣﺎﻧﯽ ،روزﻫﺎی ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﻣﻮﺿـﻮﻋﺎت ﻣﻬـﻢ و ﻣﻮردﻧﯿـﺎز ﻣﺨﺎﻃﺒـﺎن از
ﻃﺮﯾﻖ اراﺋﮥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺎورهای در ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ ﺗﯿﻮا ،ﺳﺎﯾﺖ ﮔﺰﯾﻨـﻪدو ،ﺗﻠﮕـﺮام ،اﯾﻨﺴـﺘﺎﮔﺮام و ﺑـﻪﺻـﻮرت ﻣﺤـﺪود در ﺷـﺒﮑﮥ آﭘـﺎرات
ﮔﺰﯾﻨﻪدو ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻣﯽﮔﺮدد .اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻬﻢ و ﴐوری ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﮔﺰﯾﻨﻪدو ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد و در ﻫﺮ
ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
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 -۱-۵-۳ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی ﻣﺸﺎورهای )ﻋﻤﻮﻣﯽ(

ﺑﺴﯿﺎری از ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی ﻣﺸﺎورهای داوﻃﻠﺒﺎن ،ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی ﻣﺸﱰﮐﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دارای ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی ﻣﺸﺎورهای ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻧﯿﺰ اﺳﺖ .ﺗﻌـﺪاد ۷۰۰
ﺳﺆال و ﺟﻮاب ﺗﺤﺖﻋﻨﻮان ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی ﻣﺸﺎورهای ﺑﺮ روی وبﺳﺎﯾﺖ ،ﺗﻠﮕﺮام و اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﻣﺆﺳﺴﻪ اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻧﻮع منﺎﯾﺶ اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺳﺖ ﮐـﻪ ﭘﺮﺳـﺶ و ﭘﺎﺳـﺦﻫﺎ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻣﻘـﺎﻃﻊ ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ داﻧﺶآﻣـﻮزان ،در ﻣﻮﺿـﻮﻋﺎت ﮐﻠـﯽ
دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﺷﺪهاﻧﺪ و در ﺻﻔﺤﻪ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ،ﺻﻮرت ﺳﺆاﻻت ﻫﺮ ﻣﻮﺿﻮع زﯾﺮ آن ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮐﺎرﺑﺮ ﭘﺲ از ﮐﻠﯿﮏ ﺑﺮ روی
ﺳﺆال ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ آن ﺳﺆال و ﻧﻈﺮات در ﻣﻮرد آن ارﺟﺎع داده ﻣﯽﺷﻮد.
 -۱-۵-۴ﻻﯾﻮﻫﺎی ﻣﺸﺎورهای اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام )ﻋﻤﻮﻣﯽ(

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن از ﻻﯾﻮﻫﺎی ﻣﺸﺎورهای اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ،ﴐوری اﺳﺖ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﺑﻪﺻـﻮرت رﺳـﻤﯽ ﺑـﻪﻋﻨـﻮان ﯾﮑـﯽ از
ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ اﯾﻨﱰﻧﺘﯽ ﮔﺰﯾﻨﻪدو در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ در زﻣﺎنﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﻻﯾﻮﻫﺎی ﻣﺸﺎورهای ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻘﺒﺎل
داوﻃﻠﺒﺎن ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن در اﯾﻨﺴـﺘﺎﮔﺮام اراﺋـﻪ ﻣﯽﺷـﻮد .ﻣﺸـﺎوران اﯾـﻦ ﻻﯾﻮﻫـﺎ از ﺑﺎﺗﺠﺮﺑـﻪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸـﺎوران ﮐﺸـﻮر اﻧﺘﺨـﺎب ﻣﯽﺷـﻮﻧﺪ .در
ﺧﺼﻮص ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ درسﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و دﺑﯿـﺮان ﮔﺰﯾﻨـﻪدو در ﻻﯾﻮﻫـﺎ ﻣﺸـﺎرﮐﺖ ﺧﻮاﻫﻨـﺪ منـﻮد .ﻣﻮﺿـﻮﻋﺎت اﯾـﻦ
ﻻﯾﻮﻫﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮا و واﺣﺪ ﻣﺸﺎوره ﺗﻮﺳﻂ واﺣﺪ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷـﻮد .روز ،ﺳـﺎﻋﺖ و ﻣﻮﺿـﻮع دﻗﯿـﻖ ﻫـﺮ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ از روز ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن اﻋﻼم ﻣﯽﮔﺮدد و ﻻﯾﻮﻫﺎ در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ذﺧﯿـﺮه ﻣﯽﺷـﻮﻧﺪ .اﯾـﻦ ﻓﯿﻠﻢﻫـﺎ در اداﻣـﻪ در ﺳـﺎﯾﺖ و ﺑـﻪﺻـﻮرت
ﻣﺤﺪودﺗﺮ در آﭘﺎرات ﻧﯿﺰ ﺑﺎرﮔﺬاری ﻣﯽﺷﻮد.
 -۱-۵-۵ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی ﻣﺸﺎورهای )ﻋﻤﻮﻣﯽ(

ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی ﻣﺸﺎورهای ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﻪﺻﻮرت دﺳﺘﻪﺑﻨﺪیﺷﺪه در اﺧﺘﯿﺎر داﻧﺶآﻣـﻮز ،ﻣﺪرﺳـﻪ و ﺧـﺎﻧﻮاده
ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻣﻘﺎﻻت ﻫﺮ ﮔﺮوه از ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺷﺎﻣﻞ داﻧﺶآﻣﻮز ،ﻣﺪرﺳﻪ و ﺧﺎﻧﻮاده ﻟﺰوﻣـﺎً ﻣﺸـﺎﺑﻪ ﯾﮑـﺪﯾﮕﺮ ﻧﯿﺴـﺖ و ﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ ﻧﯿﺎزﻫـﺎی
ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.
 -۱-۵-۶ﻣﻌﺮﻓﯽ رﺷﺘﻪﻫﺎ )ﻋﻤﻮﻣﯽ(

در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ آﮔﺎﻫﯽ داوﻃﻠﺒﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده آنﻫﺎ از رﺷﺘﻪﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ،دروس داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ آنﻫﺎ ،آﯾﻨـﺪۀ ﺷـﻐﻠﯽ و
اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ،ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ در ﻗﺎﻟﺐ ﻣنت در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
 -۱-۵-۷دﻓﱰﭼﻪﻫﺎی ﺗﻔﮑﯿﮏﺷﺪه اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ )ﻋﻤﻮﻣﯽ(

در اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪدو اﻃﻼﻋﺎت دﻓﱰﭼﻪ ﺷامره دو ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ رﺷﺘﻪﻫﺎ و داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺸﻮر اﺳﺖ
را در ﻗﺎﻟﺐﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ داوﻃﻠﺒﺎن اراﺋﻪ ﻣﯽمنﺎﯾﺪ .ﻗﺎﻟﺐﻫﺎی ﻓﻌﻠﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻨﺎوﯾﻦ زﯾﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ:
 -۱ﻟﯿﺴﺖ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﺮ اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺷﻬﺮﻫﺎ
 -۲ﻟﯿﺴﺖ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ رﺷﺘﻪ ﺧﺎص را در دورهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ) روزاﻧﻪ ،ﺷﺒﺎﻧﻪ و (...اراﺋﻪ ﻣﯽمنﺎﯾﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺖ در زﻣـﺎن اﻧﺘﺨـﺎبرﺷـﺘﻪ ﺑـﺎ اﻃﻼﻋـﺎت دﻓﱰﭼـﻪ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺳـﺎل  ۹۹ﺑـﻪ داوﻃﻠﺒـﺎن اراﺋـﻪ ﻣﯽﺷـﻮد .ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ دﻓﱰﭼـﻪﻫﺎی
ﺗﻔﮑﯿﮏﺷﺪه ﺳﺎل  ۹۹در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای داوﻃﻠﺒﺎن ﻗﺎﺑﻞدﺳﱰﺳﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
 -1-6ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎي ﻣﺸﺎورهاي

ﻣﺆﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ -ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮔﺰﯾﻨﻪدو ﺳﺎﺑﻘﮥ ﻃﻮﻻﻧﯽ در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎورهای ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺧﺼﻮﺻﺎً داوﻃﺒﺎن آزﻣﻮن ﴎاﴎی دارد.
در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ۹۹و ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ  ۹۹-۰۰ﻣﺆﺳﺴﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪدو ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ و ﺗﻮان ﻓﻨﯽ ﺧﻮد در زﻣﯿﻨﮥ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ﻧﯿﺰ ﺗﺠﺮﺑﮥ
ﻃﻮﻻﻧﯽ در ﺣﻮزۀ ﻣﺸﺎوره ﮐﻨﮑﻮر ،ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی را اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﺎرﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﯾـﮏ ﻣﺸـﺎور ﮐﻨﮑـﻮر
در اﺧﺘﯿﺎر داوﻃﻠﺒﺎن ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ را ﺑﺎ دﻗﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ ﺗﻮﺳـﻂ
داوﻃﻠﺒﺎن ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ دﺳﺘﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﻣﺸﺎوران آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷـﺪ .ﺑﺮﺧـﯽ از اﯾـﻦ ﻧﺮماﻓﺰارﻫـﺎ ﻋﻤـﻮﻣﯽ و ﺑﺮﺧـﯽ دﯾﮕـﺮ اﺧﺘﺼﺎﺻـﯽ
داوﻃﻠﺒﺎن ﮐﻨﮑﻮر ﮔﺰﯾﻨﻪدو اﺳﺖ .ﻟﯿﺴﺖ اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت در اداﻣﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ:
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 -۱-۶-۱ﻧﺮماﻓﺰار "ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ درﺻﺪ" )ﻋﻤﻮﻣﯽ(

داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻧﺮماﻓﺰار ،درﺻﺪ ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ ﺧﻮد را در ﻫﺮ آزﻣﻮن ﯾﺎ ﺗﺴﺖﻫﺎی متﺮﯾﻨﯽ ﺑﻪدﺳﺖ آورﻧـﺪ .ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ
اﯾﻦ ﻧﺮماﻓﺰار درﺻﺪ ﻗﺎﺑﻞدﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﺪون ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی اﺷﺘﺒﺎه را ﻧﯿﺰ منﺎﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ داوﻃﻠﺐ از ﻣﯿﺰان ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی اﺷـﺘﺒﺎه ﺧـﻮد
در درﺻﺪﻫﺎﯾﺶ ﺑﯿﺸﱰ آﮔﺎه ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻧﺮماﻓﺰار در ﻃـﻮل ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن و در ﺳـﺎل ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ ﻧﻮدوﻧُـﻪ دوﺻـﻔﺮ از ﻃﺮﯾـﻖ ﺳـﺎﯾﺖ ﮔﺰﯾﻨـﻪدو در
دﺳﱰس ﻋﻤﻮم ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
 -۱-۶-۲ﻧﺮماﻓﺰار "آﺧﺮﯾﻦ ﻗﺒﻮﻟﯽﻫﺎ" )اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ(

اﯾﻦ ﻧﺮماﻓﺰار ﻫامﻧﻨﺪ ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ در دوران اﻧﺘﺨﺎبرﺷﺘﻪ آزﻣﻮن ﴎاﴎی در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎبرﺷـﺘﻪ ﮔﺰﯾﻨـﻪدو ﻗـﺮار ﺧﻮاﻫـﺪ ﮔﺮﻓـﺖ و
ﭘﺲ از آن ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﺮماﻓﺰار ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑـﻪﺻـﻮرت اﺧﺘﺼﺎﺻـﯽ در دﺳـﱰس داوﻃﻠﺒـﺎن آزﻣﻮنﻫـﺎی ﮔﺰﯾﻨـﻪدو ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد .داوﻃﻠﺒـﺎن
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻧﺮماﻓﺰار اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻔﯿﺪی را در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺣﺪود رﺗﺒﻪ و منﺮه آﺧﺮﯾﻦ ﻧﻔﺮات ﻗﺒﻮﻟﯽ در رﺷﺘﻪﻫﺎ و داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪدﺳﺖ آورﻧﺪ.
 -۱-۶-۳ﻧﺮماﻓﺰار ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﮐﻨﮑﻮر )ﻋﻤﻮﻣﯽ(

اﯾﻦ ﻧﺮماﻓﺰار ﺷﺎﻣﻞ دو ﺑﺨﺶ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻗﺒﻮﻟﯽﻫﺎی آزﻣﻮن ﴎاﴎی ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺧﺮوﺟﯽ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
 -۱-۶-۳-۱ﺑﺨﺶ "رﺗﺒﻪ ﺑﺪه ،درﺻﺪ ﺑﮕﯿﺮ" :در اﯾﻦ ﻧﺮماﻓﺰار ،ﮐﺎرﺑﺮ اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ رﺗﺒﻪ ﻫﺪﻓﺶ ،ﭼـﻪ رﺗﺒـﻪای اﺳـﺖ و ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل رﺳـﯿﺪن ﺑـﻪ ﭼـﻪ
ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ اﺳﺖ .ﺳﭙﺲ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ او اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺪود رﺗﺒﻪ ،ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﮐـﻪ ﭼـﻪ درﺻـﺪﻫﺎﯾﯽ را ﮐﺴـﺐ ﮐﻨـﺪ.
اﻃﻼﻋﺎت اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس منﻮﻧﻪ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪﺷﺪﮔﺎن آزﻣﻮن ﴎاﴎی ﺳﺎل ﻗﺒﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ اﻋﻼم ﻣﯽﺷـﻮد .ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ
ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﯾﻦ داوﻃﻠﺒﺎن را ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ،ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داوﻃﻠﺒﺎن ﻧﯿﺰ
ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽﺷﻮد.
 -۱-۶-۳-۲ﺑﺨﺶ "رﺗﺒﻪ ﺑﺪه ،رﺷﺘﻪ ﺑﮕﯿﺮ" :در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ،ﻫامﻧﻨﺪ ﭘﻨﻞ ﻓﻌﻠﯽ ﻧﺮماﻓﺰار "ﺑﺮای ﭼﻪ رﺗﺒﻪای ،ﭼـﻪ درﺻـﺪﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿـﺎز دارم؟" ،ﮐـﺎرﺑﺮ اﺑﺘـﺪا
رﺗﺒﮥ ﻣﻮردﻧﻈﺮش را اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ،ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ داوﻃﻠﺒﺎن ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﮐﻪ در ﻣﺤﺪودۀ رﺗﺒﮥ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﻮدهاﻧـﺪ
را اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ .در اﯾﻦ ﭘﻨﻞ ﺑﺮﺧﻼف ﺑﺨﺶ ﻗﺒﻠﯽ ،ﮐﺎرﺑﺮ رﺷﺘﻪ-ﻣﺤﻞ ﻗﺒـﻮﻟﯽ و ﺷـﻬﺮ داوﻃﻠﺒـﺎن را ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨـﺪ و ﺑـﻪ ﻋﺒـﺎرت دﯾﮕـﺮ
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺪود رﺗﺒﻪ ،داوﻃﻠﺒﺎن ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﭼﻪ رﺷﺘﻪ-ﻣﺤﻞﻫﺎﯾﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﮐـﺎرﺑﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﺳـﺎﯾﺮ
ﺟﺰﺋﯿﺎت ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﯾﻦ داوﻃﻠﺒﺎن را ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪﻫﻤﺮاه اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ،ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داوﻃﻠﺒﺎن ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽﺷﻮد.
 -۱-۶-۴ﻧﺮماﻓﺰار ﺗﺨﻤﯿﻦ رﺗﺒﻪ )اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ(

در اﯾﻦ ﻧﺮماﻓﺰار ،داوﻃﻠﺐ درﺻﺪﻫﺎی اﺣﺘامﻟﯽ ﺧﻮد را اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﴍاﯾﻂ ﺑﻮﻣﯽاش رﺗﺒﻪﻫﺎی او در زﯾﺮﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ در
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﯾﺎ آﺧﺮﯾﻦ آزﻣﻮن ﴎاﴎی ﺑﺮﮔﺰارﺷﺪه ،ﺗﺨﻤـﯿﻦ زده ﻣﯽﺷـﻮد .اﯾـﻦ ﻧﺮماﻓـﺰار در ﻃـﻮل ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن و ﺳـﺎل ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ ﻧﯿـﺰ در اﺧﺘﯿـﺎر
داوﻃﻠﺒﺎن آزﻣﻮنﻫﺎی ﮔﺰﯾﻨﻪدو ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
 -۱-۶-۵ﻧﺮماﻓﺰار ارﺗﻘﺎی رﺗﺒﻪ )اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ(

اﯾﻦ ﻧﺮماﻓﺰار ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ داوﻃﻠﺐ از درﺻﺪﻫﺎﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺑﻪ او ﺳﺎدهﺗﺮﯾﻦ راهﺣـﻞ ﺑـﺮای ارﺗﻘـﺎی رﺗﺒـﻪ را اراﺋـﻪ ﻣﯽدﻫـﺪ.
ﻣﺤﻮر اﯾﻦ ﻧﺮماﻓﺰار ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ داوﻃﻠﺒﺎن و رﺗﺒﻪﻫﺎی آزﻣـﻮن ﴎاﴎی ﺳـﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ .ﻧﺮماﻓـﺰار ﻣﺸـﺎوره ﻫﻮﺷـﻤﻨﺪ ارﺗﻘـﺎی رﺗﺒـﻪ در
ﺑﻬﺎر ) ۱۴۰۰آزﻣﻮن  ۹ﺑﻪ ﺑﻌﺪ( ﺑﺮای داوﻃﻠﺒﺎن آزﻣﻮن ﻫﺎی ﮔﺰﯾﻨﻪدو ﺑﺮ روی وبﺳﺎﯾﺖ ﻗﺎﺑﻞدﺳﱰﺳﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﺗﺨﻤﯿﻦ رﺗﺒﻪ ،ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﮐﻨﮑﻮر  ،۹۹آﺧﺮﯾﻦ ﻗﺒﻮﻟﯽﻫﺎ و ارﺗﻘﺎی رﺗﺒﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﺳﺎﻣﺎﻧﮥ ﻣﺸﺎوره ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﮔﺰﯾﻨـﻪدو ﻧﯿـﺰ در
ﺳﺎﯾﺖ اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 -1-7دورهﻫﺎي داﻧﺶاﻓﺰاﻳﻲ

اﯾﻦ دورهﻫﺎ ﮐﻪ وﯾﮋۀ دﺑﯿﺮان ،ﻣﺸﺎوران و ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺪارس اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
 -۱-۷-۱دوره ﺿﻤﻦﺧﺪﻣﺖ

ﮔﺰﯾﻨﻪدو ﻗﺼﺪ دارد در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻧﻮدوﻧُﻪ دوﺻﻔﺮ دورۀ ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺿﻤﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺎ ﻣﻮﺿـﻮع ارزﺷـﯿﺎﺑﯽ در ﺧـﺪﻣﺖ ﯾـﺎدﮔﯿﺮی را ﺑـﺮای
ﻣﺪارﺳﯽ ﮐﻪ در آزﻣﻮنﻫﺎی آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﮔﺰﯾﻨﻪدو ﺛﺒﺖﻧﺎم منﻮدهاﻧﺪ ،اراﺋﻪ منﺎﯾﺪ .اﯾﻦ دوره ﺷﺎﻣﻞ  ۱۷ﻓﯿﻠﻢ در  ۵ﺳﺎﻋﺖ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﮐﺴـﺐ
اﻣﺘﯿﺎز ﻣﻌﺎدل  ۲۴ﺳﺎﻋﺖ آﻣﻮزش ﺑﺮای ﴍﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻣـﺪارس ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺑـﺮای ﴍﮐـﺖ در آن ﺗﻌـﺪاد ﻣﺸﺨﺼـﯽ از
دﺑﯿﺮان ﺧﻮد را ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﻧﻔﺮ-آزﻣﻮن ﺛﺒﺖﻧﺎﻣﯽ ﺑﻪ منﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ دورهﻫﺎ ﺑﻪﺻﻮرت ﻏﯿﺮﺣﻀﻮری ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد.
 -۱-۷-۲آﻣﻮزش ﻣﺸﺎوران

اﯾﻦ دوره  ۷ﺳﺎﻋﺘﻪ در ﻗﺎﻟﺐ  ۱۳ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺸﺎورهای ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﻣﺸﺎوران اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
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 -1-8ﻗﻴﻤﺖ آزﻣﻮنﻫﺎ و ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت ﻃﻼﻳﻲ ﮔﺰﻳﻨﻪدو

در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ۹۹و ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻧﻮدوﻧُﻪ دوﺻﻔﺮ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑـﺎ ﺛﺒﺖﻧـﺎم در آزﻣﻮنﻫـﺎی آزﻣﺎﯾﺸـﯽ ،ﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺎ ﺗﻌـﺪاد ﻣﺮاﺣـﻞ
ﺛﺒﺖﻧﺎمﺷﺪه ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت ﻃﻼﯾﯽ ﮔﺰﯾﻨﻪدو ﻧﯿﺰ دﺳﱰﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ آزﻣﻮنﻫﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺸﻮر و ﴍاﯾـﻂ
ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ دو ﺻﻮرت ﺣﻀﻮری و آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،اﻣﺎ ﮔﺰﯾﻨﻪدو ﻫﯿﭻ ﺗﻌﻬﺪی در ﺧﺼﻮص ﴍاﯾﻂ ﺑﺮﮔﺰاری منﯽدﻫﺪ ،ﻟﺬا اﻣﮑـﺎن
اﻧﴫاف ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻗﯿﻤﺖ آزﻣﻮن ﺣﻀﻮری و آﻧﻼﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﺛﺒﺖﻧﺎم در آزﻣﻮنﻫﺎی ﮔﺰﯾﻨﻪدو از دو ﻃﺮﯾﻖ زﯾﺮ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد:
 -۳وبﺳﺎﯾﺖ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪدو ﺑﻪ آدرس www.gozine2.ir
 -۴منﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺆﺳﺴﻪ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﴎاﴎ ﮐﺸﻮر
 -۱-۸-۱ﻗﯿﻤﺖ

ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦﺷﺪه ﺑﺮای آزﻣﻮنﻫﺎی آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ۹۹و ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ  ۹۹-۰۰در ﺟﺪول زﯾﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ:
داوﻃﻠﺒﺎن ﮐﻨﮑﻮر ۱۴۰۰
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۹۹
آزﻣﻮنﻫﺎی ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻧﻮدوﻧُﻪ دوﺻﻔﺮ
ﻣﺠﻤﻮع آزﻣﻮنﻫﺎی ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ آزﻣﻮن
 ۶۹٫۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن
 ۶۹٫۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن
 ۶۹٫۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن

ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻞ آزﻣﻮنﻫﺎ
 ۴۱۴٫۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن
 ۱٫۰۳۵٫۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن
 ۱٫۴۴۹٫۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن

ﻗﯿﻤﺖ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ آزﻣﻮن آزﻣﺎﯾﺸﯽ داوﻃﻠﺒﺎن  ۱۴۰۰ﺗﺎ  ۵ﺗﯿﺮ  ۹۹ﺑﺎ ﺣﺪود  %۱۵ﺗﺨﻔﯿﻒ  ۵۹٫۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﺗﺎ  ۵ﺗﯿﺮ ۹۹
ﭘﺎﯾﮥ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
آزﻣﻮنﻫﺎی ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ۹۹وﯾﮋۀ داوﻃﻠﺒﺎن ۱۴۰۰
آزﻣﻮنﻫﺎی ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻧﻮدوﻧُﻪ دوﺻﻔﺮ وﯾﮋۀ داوﻃﻠﺒﺎن ۱۴۰۰

ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ آزﻣﻮن ﺑﺎ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺣﺪود

%۱۵

ﺣﺪود  %۱۵ﺗﺨﻔﯿﻒ ) ۵۹٫۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن(
ﺣﺪود  %۱۵ﺗﺨﻔﯿﻒ ) ۵۹٫۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن(

ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ:
 -۱ﺑﺮﮔﺰاری ﺣﻀﻮری ﻓﻘﻂ در ﺻﻮرت ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ذیرﺑﻂ در آن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﯾﺎ ﺷﻬﺮ و اﻣﮑﺎن ﭼـﺎپ و ارﺳـﺎل دﻓﱰﭼـﻪ آزﻣـﻮن از
ﺗﻬﺮان ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
 -۲ﺑﺎ ﻫﺪف ﺟﻠﺐ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن و ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ،ﺣﺘﯽ در ﴍاﯾﻂ ﺑﺮﮔﺰاری ﺣﻀـﻮری ﻧﯿـﺰ اﻣﮑـﺎن ﴍﮐـﺖ ﺑـﻪﺻـﻮرت آﻧﻼﯾـﻦ ﺑـﺮای
اﯾﺸﺎن وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
 -۳داوﻃﻠﺒﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ  ۴ﻣﺮﺣﻠﻪ از آزﻣﻮنﻫﺎی ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن را ﺛﺒﺖﻧـﺎم ﮐﺮدهﺑﺎﺷـﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺑـﻪ ﺑﺎﻧـﮏ ﺳـﺆال ﮔﺰﯾﻨـﻪدو در ﻃـﻮل
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن دﺳﱰﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﻃﻮل ﺳﺎل ﻧﯿﺰ دﺳﱰﺳﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺳﺆال و آزﻣﻮنﻫﺎی آﻧﻼﯾـﻦ ﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺎ ﺗﻌـﺪاد ﻣﺮﺣﻠـﻪ
ﺛﺒﺖﻧﺎﻣﯽ اﻓﺮاد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
 -۴ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦﺷﺪه ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﴏﻓﺎً ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آزﻣﻮن منﯽﺷﻮد و ﺷﺎﻣﻞ دﺳﱰﺳﯽ ﺑﻪ اﻧﻮاع ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧـﺪﻣﺎت ﻃﻼﯾـﯽ
آﻧﻼﯾﻦ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺳﺆال ،ﻓﯿﻠﻢﻫﺎ و ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و ﻣﺸﺎورهای ،ﺧﺪﻣﺎت ﺳﺎﯾﺖ و ﻏﯿﺮه ﻧﯿﺰ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺎ
ﺗﻌﺪاد ﻣﺮاﺣﻞ ﺛﺒﺖﻧﺎمﺷﺪه ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
 -۵ﻫﻤﭽﻮن ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺛﺒﺖﻧﺎم اﻧﻔﺮادی از ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺮاﺣﻞ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
آزﻣﻮنﻫﺎی ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺮای داوﻃﻠﺒﺎن ﻧﻈﺎم ﺟﺪﯾﺪ آزﻣﻮن ﴎاﴎی  ۱۴۰۰در ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،اﻣـﺎ داوﻃﻠـﺐ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻢ ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺠﺰا و ﻫﻢ ﺑﻪﺻﻮرت ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ از اﺑﺘﺪای ﺧﺮداد  ۹۹اﻗﺪام ﺑﻪ ﺛﺒﺖﻧﺎم منﺎﯾﺪ.
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