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1
فصــــل اول

تاریخچه و معرفى گزیــنه دو
مؤسســه گزینه دو یک مؤسســه آموزشــی- 
فرهنگی غیردولتی است که به  صورت کشورى 
در سراســر ایران فعالیت می  کند. فعالیت  هاى 
گزینــه دو در زمینه  هاى برگــزارى آزمون  هاى 
هماهنــگ، برنامه  ریــزى تحصیلی، مشــاورۀ 
تحصیلی هوشــمند و تولید محتواهاى کمک 
آموزشی و مشــاوره  اى در دوره هاى اول و دوم 
دبستان، اول و دوم متوسطه و داوطلبان آزمون 

سراسرى است.
مؤسسه گزینه دو از سال 1379 تا کنون بیش 
از 500 مرحله آزمون و ارزشــیابی برگزار کرده 
است و در حال حاضر خدمات خود را در 360 
شهر در سراســر ایران از طریق نمایندگی  هاى 

خود ارائه می  کند.
رویکــرد و تمرکــز گزینه دو بــر ارائۀ خدمات 
آموزشــی و مشــاوره  اى نویــن، هوشــمند و 
مهم  ترین  همچنین  است.  شده  شخصی سازى 
جهت  گیرى مؤسسه در ارزشــیابی، به سمت 
برگزارى ارزشــیابی منطبق بر اســتانداردهاى 
آموزشــی روز دنیا اســت. گزینــه دو برگزارى 
ارزشــیابی در خدمت یادگیرى براى دوره هاى 
غیر از داوطلبان کنکور را در راســتاى همین 
جهت  گیــرى از ســال تحصیلــی 94-93 به 
خدمات خــود افزوده اســت. رویکــرد اصلی 
مؤسسه در ارائه این خدمت، " ارتقاى یادگیرى 
دانش آموزان" است و توسعه خدمات خود را با 

توجه به این رویکرد انجام می  دهد.

 تاریخچه
مؤسسه آموزشی فرهنگی گزینه دو فعالیت  هاى 
خود را در سطح ملی از سال تحصیلی 79-80 
شروع کرد. هســتۀ اصلی مؤسسه از یک گروه 
آموزشی و مشاوره  اى تشــکیل شده بود که با 
مدارس ممتاز شــهر تهران همکارى می  کردند. 
ایــن گروه در ســال 79 از طریــق برنامه  هاى 
تلویزیونی، ســطح تأثیرگذارى و خدمت رسانی 

خود را در سراسر کشور توسعه داد. 
از جمله خدماتی که مؤسسه گزینه دو در کنار 
آزمون  هاى آزمایشی و برنامه  هاى تلویزیونی در 
ســال  هاى اولیه تأسیس به ارائه آن  ها پرداخت 

می  توان به چــــاپ بیــش از 1000 صفحه 
مطلب آموزشــــی و مشاوره  اى ویژۀ داوطلبان 
آزمون سراسرى به  صورت روزانه در روزنامه جام 
 CD ، جم، تولیــد و ارائۀ نوار  هــاى ویدئویی
VCD و DVD  هاى آموزشــی و مشاوره  اى و 
همچنین گردآورى و تألیف بیش از 20 عنوان 
کتاب کمک آموزشــی و صدهــا جزوۀ کمک 

درسی اشاره نمود.

     چشم انداز و مأموریت
بیانیه  هــاى چشــم  انداز و مأموریت مؤسســه 

گزینه دو به شرح زیر اعالم شده است:
بیانیه چشــم  انداز: ما می  خواهیم مؤسســه اى 
پیشــرو در ارائــه مؤثرترین و بــا کیفیت ترین 

خدمات نوین آموزشی در سطح کشور باشیم.
بیانیه مأموریت: ما هســتیم تا با ارائه خدمات 
توانمند سازى  به  باکیفیت  فرهنگی  آموزشــی 
دانش  آموزان سراســر کشــور کمک کنیم. در 
ایــن راه بهره  گیرى از تخصــص و دانش روز، 
به کارگیــرى روش  هاى نوآورانــه و پایبندى به 

اخالق سرلوحه کار ماست.

  محصـوالت
آزمون  داوطلبــان  ویژۀ  آزمایشــی  آزمون  هاى 
سراســرى: ایــن آزمون  ها طی دو بــازۀ زمانی 
تابســتان ســال یازدهــم (گام اول) و ســال 
تحصیلــی در چندیــن مرحلــه حضــورى و 
در  هماهنگ  به  صورت  (اینترنتی)  غیرحضورى 

سراسر کشور برگزار می  شود.
ارزشیابی پیشرفت تحصیلی ویژه دانش آموزان 
دوره اول و دوم متوسطه و بسته هاى ارزشیابی 
در خدمت یادگیرى ویژه مدارس دوره دبستان: 
این ارزشیابی  ها با هدف بهبود فرآیند یاددهی- 
یادگیرى، توســعه پرســش  هاى اســتاندارد و 
حذف محوریت کنکور در ســال  هاى تحصیلی 
پایین  تر ارائه می  شــود. نتایج این ارزشــیابی  ها 
به مقایســۀ طولی فرد با خــودش می  پردازد و 
فاکتورهاى مقایسه عرضی با سایرین مانند تراز 
و رتبه حذف شده  اند. مؤسسه گزینه دو امیدوار 
است با حذف عامل اضطراب  آور مقایسه شدن، 

ســالمت روانی دانش  آموزان و در نتیجه سطح 
علمی آن  ها را در سال  هاى پایین  تر ارتقا بخشد.  

     نمایندگی هاى گزینه دو
شبکه نمایندگی  هاى مؤسسه گزینه دو در 360 
نقطه شــهرى در سراسر کشور گسترش یافته 
است که این شــهرها پوشــش دهنده حدودا 
96٪ جمعیت دانش  آموزى کشــور هســتند. 
این نمایندگی  ها مسئولیت برگزارى آزمون  هاى 
سراسرى ارزشیابی، و ارائۀ کلیۀ خدمات جانبی 
حضورى مؤسســه به  مدارس و دانش  آموزان را 

برعهده دارند.

   مخاطبان گزینه دو
مؤسسه آموزشــی فرهنگی گزینه دو بر اساس 
مأموریــت خود وظیفــه دارد در جهت ارتقاى 
ســطح علمی دانش  آموزان سطح کشور تالش 
کند. براى این منظــور مخاطبان خود را براى 
ارائه خدمات به چند گروه تقسیم می  نماید و با 
توجه به نیاز ایشان و با بهره  گیرى از روش  هاى 
نوین آموزشــی محصــوالت و خدمات خود را 
طراحی نموده و در اختیار ایشان قرار می  دهد.
گروه  هاى مخاطب مؤسسه براى ارائه خدمات

 دانش  آموزان و مدارس 
- دبستان

- دورۀ اول متوسطه
- دورۀ دوم متوسطه

- داوطلبان آزمون سراسرى

 اولیاى مدارس و خانواده  ها
- دبیران

- مشاوران
- مدیران مدارس

- خانواده  ها
در این دفترچه به معرفی محصوالت و خدمات 
مدارس داوطلبان آزمون سراســرى و خدمات 
مربوط به اولیاى مــدارس و خانوادۀ داوطلبان 

آزمون سراسرى خواهیم پرداخت.
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2-2) ویژگی هاي آزمون هاي آزمایشی گزینه دو

آزمـــون هــاى آزمایشــى ویــژه
داوطلبان آزمـون سراسرى سال 99

به طورکلی شرکت کردن در آزمون هاى آزمایشی 
می تواند با اهــداف مختلفی همراه باشــد که 
به برخی از آن ها اشــاره می شــود. بدیهی است 
دسترسی به حجم گسترده تر و وسیع ترى از این 

اهداف، ما را به هدف نهایی نزدیک تر می کند. 
اهداف شــرکت در آزمون هاى آزمایشی می تواند 
آموزشــی، مهارتی، روحی و روانــی، رقابتی و یا 

عنوان هاى جزئی تر دیگرى باشد.
بخش قابــل توجهی از این اهداف را می توان در 
سرفصل هاى ارائه شدۀ زیر، یافت. شاید شما نیز 

بتوانید اهداف خاصی را به این موارد بیفزائید.
1- ارزیابی آموخته هاى یک دوره مطالعاتی

2- پیروى از برنامه زمانی آموزشــی مناســب و 
متناســب با محدوده آزمون هــا به عنوان انگیزه 

مطالعه
3- آشنایی با مهارت تست زدن

4- آشــنایی با مهارت زمان بندى مناســب در 
جلسۀ آزمون (مدیریت زمان در آزمون)

5- آشنایی با مهارت هاى مورد نیاز جهت موفقیت 
در جلسه آزمون

6- عادت کردن به امتحان هاى با مدت طوالنی

7- آشنایی با نکات مهم دروس و فراگیرى نکات 
کلیدى آموزشی در مطالعه پاسخ هاى تشریحی

8- آشــنایی با شــرایط فیزیکی مشــابه آزمون 
سراسرى

9- به دســت آوردن مهارت هاى مورد نیاز جهت 
کسب آمادگی هاى علمی  و روانی قبل از جلسه 

آزمون
10- کسب تجربه در زمینۀ تغذیۀ مناسب قبل 

از آزمون (شب قبل و صبح روز آزمون)
11- مهارت تنظیم خواب شب قبل از آزمون

12- مــرور دروس طی آزمون هــاى مختلف و 
متوالی

13- آشــنایی با مرورهاى اجمالی مــورد نیاز در 
روزهاى قبل از آزمون

14- شناســایی نقاط ضعف و قوت درســی و 
برنامه ریزى مناسب آموزشی متناسب با آن

15- آشنایی با سطح سؤاالت آزمون سراسرى با 
توجه به استاندارد بودن سطح سؤاالت آزمون

16- رقابت و مقایسه در جامعه آمارى گسترده و 
مناسب در سطح کل کشور

17- کســب مهــارت تســلط بــر مطالب و 
سرفصل هاى مختلف درسی در یک جلسه آزمون

18- تمرین افزایش تمرکز در جلسه آزمون
19- آشنایی با حجم زیاد سؤاالت در یک آزمون 

با توجه به افزایش تدریجی حجم سؤاالت
20- آشــنایی خانواده ها با ایجاد شرایط مناسب 

براى داوطلبان
بدیهی اســت براى رســیدن به اهــداف فوق 
می بایســت در آزمون هایــی شــرکت کرد که 
ویژگیهاى آن، داوطلبان را بدان اهداف برساند. 
گزینه دو درصدد اســت تا با ارائۀ کیفیتی برتر و 
درنظرگرفتــن ویژگی هاى یــک آزمون مطلوب، 
داوطلبان آزمون سراسرى سال 99 را طی 25 مرحله 
آزمون (حضورى و غیر حضورى) به مرز مطلوبی از 
آمادگی برساند و مشاوره ها و برنامه ریزىهاى مورد 

نیاز را نیز به آنان ارائه نماید.
براى رسیدن به هر یک از اهداف فوق، برنامه هاى 
مطلوبی تنظیم شده که در ادامۀ این دفترچه با 

آن آشنا خواهید شد.

ویژگی هاى  گزینــه دو  آزمایشــی  آزمون هــاى 
منحصربه فــردى دارد کــه ایــن آزمون هــا را از 

آزمون هاى دیگر متمایز می کند.
در یک جمله می توان گفت آزمون هاى آزمایشی 
گزینــه دو ضمن رعایت کیفیت بــاال، با قیمت 
مناسب به مخاطبان ارائه می گردد. برخی از این 

ویژگی هاى منحصربه فرد عبارتند از:
١) پرسش هاى استاندارد

وقتی قرار اســت خــودت را بــراى کارى آماده 
کنی که ویژگی هاى خاصــی دارد، حتماً تالش 
می کنی تا با جزئیات و خصوصیات منحصربه فرد 
آن آشنا شوى. اساساً آشنایی و آگاهی از همان 
خصوصیات و ویژگی هاست که پایه گذار موفقیت 

است. 

ایــن ویژگی هــا و خصوصیات را ªاســتاندارد» 
می نامند. 

آزمــون و پرســش هاى آن نیز ماننــد هر کار و 
فعالیتی دیگر داراى شــاخصه هاى تعیین کننده 
و استاندارد هاى ویژه اى هستند که رعایت آن ها 

سبب می شود تا این ابزار مفید و کارآمد باشد. 
تالش مؤسسۀ آموزشی فرهنگی گزینه دو همواره 
این بوده اســت تا آزمون هایی را برگزار کند که از 
نظر قالب، ساختار و محتوا در کلّیات و جزئیات 

منطبق با شاخصه هاى علمی و استاندارد باشد.
مطابقــت قابل توجــه پرســش هاى آزمون ها با 
آزمون سراســرى در ســال هاى متمادى (حدود 
80٪) و مطابقت محتوا و پرســش هاى آزمون ها 
با شاخصه هاى علمی سنجش و ارزشیابی بهترین 

شــواهد بر مطابقت با استاندارد و باکیفیت بودن 
آزمون ها و پرسش هاى آن ها هستند

 ٢) قیمت مناسب. 
شرایط اقتصادى و اجتماعی موجود ایجاب می کند 
تا به  نحوى عمل نماییم که داوطلبان، دانش آموزان 
و خانواده ها مجبور نباشــند نیاز به محصوالت و 
خدمات آموزشــی با کیفیت را از سبد خرید خود 
حذف نموده یا به کیفیت پایین تر رضایت دهند، 
لذا بر اســاس رسالت اجتماعی و فرهنگی خود با 
افتخار اعالم می داریم که در مقایســه با خدمات 
و محصوالت مشابه، بیشــترین و با کیفیت ترین 
خدمات را با مناسب ترین قیمت به مخاطبان ارائه 

خواهیم نمود. 
 

1- 2) اهداف شرکت در آزمون آزمایشى

دوم فصــــل 
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 ٣) تخفیف مناسب به مدارس
مدارسی که اقدام به ثبت نام گروهی می نمایند با توجه به شرایط ثبت نام  از 
تخفیف ویژه بهره مند خواهند شد. این تسهیالت استثنایی به همراه خدمات 
ویژه اى از قبیل مشــاورۀ هوشمند آزمون مدرسه، پنل اختصاصی مدرسه 
در وب ســایت، خدمات ویژه براى دبیران و مشــاوران و ...  به مدارس ارائه 
خواهد شــد. مدرسه ها می توانند جهت اطالع و بهره مندى از این امکان، با 

نمایندگی هاى گزینه دو در شهر خود تماس بگیرند.
 ٤) محدوده بندى مناسب (برنامه محور)

محدودۀ آزمون هاى آزمایشــی گزینه  دو به  نحوى تنظیم شــده اســت که 
داوطلبانی که در تمام مراحل آن شرکت می کنند با یک برنامۀ مدوّن و منظم 
تمام مطالب درســی منابع آزمون سراسرى را در فاصله هاى زمانی مناسب 

مطالعه و مرور نمایند.
رعایت فاصلۀ زمانی مناســب بین آزمون ها، برخوردارى از حجم مناســب و 
قابل مطالعه با توجه به مقطع زمانــی برگزارى آزمون، رعایت پیش نیازها و 
هم نیازهاى یک درس، هماهنگی با برنامۀ آموزشــی ساالنۀ دبیرستان ها و 
افزایش تدریجی حجم آزمون ها، از ویژگی هاى ممتاز این محدوده بندى دقیق 
و حساب شده است. شــرکت کنندگان در تمام مراحل آزمون ها، درس هاى 
مختلف را بر اســاس برنامۀ ارائه شده، 4 تا 6 بار مطالعه و مرور می نمایند. 
همچنین در محدوده بندى مرور درس هاى پایه نیز با برنامۀ ویژه اى گنجانده 
شــده است. اهداف آموزشی این محدوده بندى و جزئیات آن را می توانید در 

همین دفترچه مالحظه نمایید.
 ٥) کارنامۀ سریع

کارنامه  و خدمات مشــاوره اى مختلف و متنوع گزینه دو از ســاعاتی پس 
از برگــزارى آزمون و در همــان روز در اختیار شــرکت کنندگان در آزمون 
است. سرعت ارائه مشــاوره  هاى آموزشی و ارزیابی هاى موردنیاز می تواند در            

برنامه ریزى مناسب و به موقع به دانش آموزان کمک کند.

همچنین اطالعات اولیۀ کارنامه و نتایج مقدماتــی براى دانش آموزانی که 
شمارۀ تلفن همراه خود را اعالم کرده اند پیامک می شود. به این ترتیب یکی 
از نیازهاى اساســی داوطلبان که تحلیل دقیق و سریع آزمون است، حاصل 

می شود.

 ٦) برترین ها در آزمون هاى گزینه دو

هر ساله تعداد قابل توجهی برترین هاى آزمون سراسرى در گروه هاى مختلف 
در سراسر کشور از شرکت کنندگان در آزمون هاى آزمایشی گزینه دو می باشند. 
گزارش هاى برترین هاى گزینه دو در آزمون هاى سراسرى سال هاى قبل بر 

روى پایگاه اینترنتی www.gozine2.ir قابل دسترسی است.

 ٧) مقایسه در بزرگترین جامعۀ آمارى
      (جامعۀ آمارى داوطلبان آزمون سراسرى ٩٧ و ٩٨)

سال هاست که شــرکت کنندگان در آزمون هاى گزینه دو در بزرگ ترین 
جامعه آمارى مقایسه می شوند.

جدول شماره ى 6 کارنامه هر آزمون، شرکت کنندگان در آزمون هاى گزینه دو                                                                                                                   
را با جامعه آمارى داوطلبان آزمون سراسرى مقایسه می نماید. این موضوع 

که با دقت بسیار باال انجام می شود، از نیاز هاى اساسی داوطلبان است. 
٨) نمایندگی هاى معتبر در سراسر کشور

مؤسسه گزینه دو در 360 شهر از شهرهاى سراسر ایران از طریق نمایندگی هاى 
معتبر و فعال حضور دارد. تردیدى نیست که وجود پایگاهی با نشان مؤسسه 
و در نزدیکی داوطلبان و دانش آموزان، به آنان کمک خواهدکرد تا به خدمات 

و محصوالت دسترسی راحت تر و مناسب ترى داشته باشند.  
نمایندگان گزینـه   دو که از تالشگران عرصۀ فرهنگ، علم و آموزش هستند، 
این وظیفۀ ارتباطی و اجرایی را در360 شهر از کشور عهده دار شده اند. وجود 
نمایندگی هاى معتبر سبب می شود تا عالوه بر دستیابی مناسب به خدمات 
و محصوالت، پایگاه قابل اتکایی در تمام مراحل آماده ســازى مطالعاتی در 

دسترس داوطلبان و دانش آموزان وجود داشته باشد.   
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3-2- آزمون هاى آزمایشى از تابستان 98 تا آزمون سراسرى 99
1-3-2) مقدمـه و اهداف اصلى تابستان 98

آزمون هاى مؤسسه گزینه دو در تابستان 98 تحت عنوان گام اول 98 ارائه می شود. این آزمون ها که ویژۀ 
دانش آموزانی اســت که پایۀ یازدهم را در سال 98 به اتمام رسانده اند، دربرگیرندۀ درس هاى اختصاصی 
پایــۀ دهم و یازدهم دورۀ دوم متوســطه خواهد بــود. به این ترتیب تمام داوطلبــان ثبت نام کننده در 
آزمون هاى تابســتان 98 می توانند در طول تابســتان، کل درس هاى پایۀ مربوط به آزمون سراســرى را 

مطالعه و مرور کنند.
دانش آموزى که براى آیندۀ تحصیلی، شــغلی و زندگی خود تصویرى را مجسم می کند و تمایل دارد که 
به موقعیت و جایگاهی که ترســیم کرده است دست یابد، ضرورت دارد از فرصت هایی که می تواند براى 
آماده ســازى خود و قرار گرفتن در کوران رقابت اســتفاده کند، بهره مند شود. ضرورت دارد که مانند هر 
تالشگرى براى روزها و ساعت هاى دوران آماده سازى خود برنامه اى مناسب، دقیق و منظم داشته باشد.

یکــی از این فرصت ها که در حقیقت نقطۀ آغاز تالش براى آماده ســازى علمــی و انجام فعالیت هاى 
مطالعاتی داوطلبان آزمون سراســرى محســوب می شود، تابستانی اســت که پس از پایان پایۀ یازدهم 
دبیرستان و قبل از آغاز پایۀ دوازدهم دبیرستان قرار دارد. یعنی همین تابستانی که پیش روى شماست.

شــما ! دانش آموزى که به جهت آماده ســازى خود بــراى حضور جّدى در آزمون سراســرى باید تو را 
ªداوطلب» نامید؛ به زودى پایۀ یازدهم دبیرستان را به پایان می رسانی و از آن پس الزم است در گام اول 
کمربندت را محکم و عزمت را جزم کنی تا در رقابتی فشــرده، نزدیک و طوالنی حضورى فعال داشــته 
باشــی. الزم نیســت به این فکر کنی که از کجا، چطور، چه اندازه و ... آغاز کنی. کافی است بدانی ما با 
کوله بارى از تجربۀ سال ها فعالیت آموزشی، بسته اى را برایت طراحی کرده ایم که تمامی نیازهاى آموزشی 
و فعالیت هاى مطالعاتی این بخش از دوران آماده سازى براى آزمون سراسرى را در خود جاى داده است.
هدف مان این است که زودتر از برخی رقبا وارد عرصۀ تالش و آمادگی شوى. (استفاده از فرصت تابستان)

هدف مان این اســت که زودتر و مطمئن تر از برخی رقبا فعالیت هــاى مطالعاتی تأثیرگذار را آغاز کنی. 
(محتواى پایۀ یازدهم دبیرستان و دروس اختصاصی پایۀ دهم دبیرستان که پوشش دهندۀ حدود 60 ٪ 

پرسش هاى آزمون سراسرى است.)
هدف مان این است که زودتر، مطمئن تر و درست تر از برخی رقبا عادت هاى درست مطالعاتی را بیاموزى 

و به کار ببندى. (فراگیرى مهارت هاى درست مطالعاتی و آزمونی)
هدف مان این اســت که زودتر، مطمئن تر، درست تر و بیش تر از برخی رقبا نقاط ضعف علمی و مهارتی 
خود را بشناســی و در صدد رفع آن ها و تبدیل شــان به نقطۀ قوت برآیی. (شناسایی و رفع نقاط ضعف 

علمی و مهارتی)
و هدف مان این است که وقتی از خط پایان گذشتی خرسند باشی که تالشت را به موقع و با ابزار مناسب 

آغاز کردى. (موفقیت در آزمون سراسرى)
تاریخ برگزارى و محدوده بندى کلی این آزمون ها در شکل مقابل قابل مشاهده می باشد.

* کل محدوده: محدودۀ تحت پوشش آزمون هاى گام اول ٩٨ شامل تمامی درس هاى 
پایۀ یازدهم و درس هاى اختصاصی پایۀ دهم است.

* پیشرفت برنامۀ آزمون ها با محوریت درس هاى پایۀ یازدهم به صورت تلفیقی در پایه هاى دهم و یازدهم 
خواهد بود.

2-3-2) آزمون هاى تابستان 98 (گام اول 98)
١) ٦ مرحله آزمون  حضورى:

گام اول 98، شــامل 6 مرحله آزمون حضورى است. این آزمون ها متناسب با 
برنامه و اهداف کلی طرح برنامه ریزى شده است. آزمون اول یک آزمون تعیین 
ســطح اســت. در این آزمون تمام مباحث مربوط به پایه یازدهم و درس هاى 
اختصاصی پایه دهم ارزیابی می شود و بر اساس نتایج این آزمون همراه کارنامه، 
گزارش تعیین ســطح داوطلب نیز ارائه می گردد. بر اساس این گزارش سطح 
داوطلب ارزیابی و تعیین می گردد. این ســطح مالك داوطلب براى استفاده از 

دفترچۀ برنامه ریزى سطح بندى شده است.
آزمون هاى بعدى بر اساس پیشرفت برنامۀ مطالعاتی داوطلبان تنظیم 
شــده است. در آزمون پایانی که هم ســنگ با آزمون اول طراحی شده 
است تمام مباحث مطالعه شده در طول طرح مورد ارزیابی قرار می گیرد 
تا مبنایی براى ســنجش پیشرفت داوطلب در طول دوره تابستان قرار 

گیرد .

٢١

٧
حدوده 

کل م

پایانی)
 آزمون 

(هم سطح

د ٣٠٪
حدو

حدوده
 کل م

ود ۵٠ ٪ 
حد

حدوده
کل م

تا ٧٠٪
د ٣٠٪ 

حدو

دوده    
کل مح

تا ٩٠٪
د ٪۵٠ 

حدو

حدوده
کل م

۴

١٨

١

١۵

٣٠ خرداد
٩٨

کل محدوده
۶(هم سطح آزمون ابتدایی)
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3-3-2) آزمون هاى آزمایشى سال تحصیلى 99- 98
 الف) ١٥ مرحله آزمون آزمایشی حضورى

برگزارى آزمون آزمایشــی حضورى یکی از مهم ترین برنامۀ هاى مؤسســۀ 
گزینه دو براى آمادگی داوطلبان آزمون سراسرى 99 است. این آزمون ها در 
ســال تحصیلی 99-98 در 15 مرحله از ابتداى سال تحصیلی تا آزمون 
سراســرى 99 برنامه ریزى شده اســت. این آزمون ها ویژۀ داوطلبان نظام 

جدید و نظام قدیم برگزار می گردد. 
از آنجایی که آزمون سراسرى 99 براى داوطلبان نظام جدید و نظام قدیم 
با ســؤاالت مجزا برگزار می شود آزمون هاى آزمایشی ویژه داوطلبان آزمون 
سراســرى 99 نیز با سؤاالت مجزا برگزار خواهد شد لذا در مرحله ثبت نام 
این تفکیک میان داوطلبان صورت می گردد.این آزمون ها پوشــش دهندۀ 
کل مباحث و سرفصل هاى آزمون سراسرى خواهد بود و داوطلبان می توانند 
با شــرکت در این آزمون ها از آمادگی الزم براى شرکت در آزمون سراسرى 
99 برخوردار شــوند. تاریخ برگزارى آزمون هاى داوطلبان در نظام قدیم و 
نظام جدید به صورت هم زمان خواهد بود و ســر فصل خدمات ارائه شده 
به ایشان نیز مشابه است همچنین هر داوطلب در کارنامه اى که دریافت 
می کند، با کل داوطلبان شــرکت کننده در آزمون هاى آزمایشی گزینه دو 
مقایسه می شــود. در ادامه در خصوص برنامه و خدمات این آزمون ها در 

سال تحصیلی 99-98 توضیحاتی ارائه شده است. 
طراحی سؤاالت این آزمون ها توسط دبیران مجرب  و در یک فرآیند علمی 
صورت می پذیرد. نتیجۀ این فرآیند طراحی، سؤاالتی استاندارد و با کیفیت 
است که می تواند آموخته هاى داوطلبان را به خوبی ارزیابی کند. گواه این 
ادعا مطابقت حدود80 درصدى ســؤاالت آزمون هاى مؤسســه با سؤاالت 

آزمون سراسرى در سال هاى گذشته است. 
عالوه بر ســؤاالت اســتاندارد، داوطلبان آزمون هاى گزینه دو با بزرگترین 
جامعۀ آمارى موجود (جامعۀ آمارى آزمون سراسرى سال گذشته) مقایسه 
می شــوند و از جایگاه خــود در آن جامعۀ آمارى مطلــع می گردند تا با 

استفاده از این بتوانند براى رسیدن به اهداف خود برنامه ریزى نمایند.
همچنیــن پــس از آزمون در تابســتان و ســال تحصیلــی داوطلبان              
کارنامه اى از عملکرد خود و نیز پاســخ تشریحی آزمون را از طریق سایت 

دریافت می نمایند.

 ب) پاسخ تشریحی

پاسخ تشریحی هوشمند هر آزمون، پس از آزمون از طریق سایت گزینه دو 
در اختیار داوطلبان قرار خواهد گرفت در این پاسخ تشریحی براى هریک 

از سؤال ها، اطالعات زیر وجود خواهد داشت: 
* پاسخ تشریحی سؤال

* شماره درس و صفحه متناظر آن سؤال
* د رجه سختی سؤال ها

این پاسخنامه تشریحی به صورت فایل   قابل دانلود از طریق سایت 
گزینه دو خواهد بود.

در عین حال پاســخ تشریحی هوشمند گزینه دو از طریق مشاوره تحلیل 
آزمون به دلخواه داوطلب نیز قابل مشاهده خواهد بود و همچنین در بانک 
سؤال گزینه دو نیز پاسخ تشریحی سؤاالت متناسب با عملکرد داوطلب در 

آزمون به صورت هوشمند در اختیار او قرار می گیرد.

 ج) کارنامه

شرکت کنندگان در آزمون هاى گزینه دو ساعاتی پس از شرکت در آزمون، 
می توانند کارنامۀ اولیه شــامل درصدها و تخمین رتبه و نمره را از طریق 
وب سایت مؤسسه دریافت نمایند. این کارنامه از طریق پیامک نیز به آن ها 

ارسال خواهد شد.
پــس از تکمیــل جامعه آمــارى آزمون، حــدود ســاعت 19 همان روز 
دانش آموزان می توانند از طریق وب ســایت مؤسسه کارنامۀ آزمون خود را 
به طور کامل مشــاهده نمایند. نکته مهم اینکه در این کارنامه داوطلب با 
کل جامعه آمارى آزمون (داوطلب نظام قدیم و جدید) مقایســه می شود.

در نســخۀ اینترنتی با کلیک بر روى بخش هاى مختلف کارنامه اطالعات 
بیشترى به مخاطب ارائه می شود. براى مثال با کلیک روى نماد و نمودار 
کنار درس روند تحصیلی دانش آموز در آن درس نمایش داده می شــود و 
یا با کلیک بر روى تعداد ســؤاالت صحیح، غلط و نزده مشخص شــده در 
کارنامه، شمارۀ سؤاالت که کتاب درسی و موضوع آن سؤاالت نمایش داده 
می شــود و همچنین ســطح علمی دانش آموز با کلیک روى آن توضیح 

داده می شود.
می شــود و همچنین ســطح علمی دانش آموز با کلیک روى آن توضیح 

داده می شود.
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98/08/10آزمون حضورى 22

98/09/01آزمون حضورى 33

98/09/22آزمون حضورى 44

جمع بندى نیمسال اول پایه دوازدهم/چهارم98/10/27آزمون حضورى 55

98/11/11آزمون حضورى 66
بخشى از نیمسال دوم پایه دوازدهم/چهارم

+ درس هاى پایه یازدهم/سوم 98/12/02آزمون حضورى 77

98/12/23آزمون حضورى 88

جمع بندى پایه هاى دهم و یازدهم/دوم و سوم (جمع بندى پایه)99/01/22آزمون حضورى 99

جمع بندى نیمسال اول پایه دوازدهم/چهارم + جمع بندى پایه دهم/دوم99/02/05آزمون حضورى 1010

جمع بندى نیمسال دوم پایه دوازدهم/چهارم + پایه یازدهم/سوم99/02/19آزمون حضورى 1111

جمع بندى کل پایه دوازدهم/چهارم99/02/26آزمون حضورى 1212

99/03/23آزمون حضورى 1313

جامع مطابق با آزمون سراسرى 99 99/03/30آزمون حضورى 1414

99/04/06آزمون حضورى 1515

4-3-2) آزمون هاى حضورى سال تحصیلى 98-99
آزمون هاى سال تحصیلی 99-98 براى داوطلبان آزمون سراسرى 99 از مهر 98 تا آزمون سراسرى شامل 15 مرحله آزمون حضورى با دفترچه سؤاالت 
مجزا ویژه داوطلبان نظام قدیم و نظام جدید خواهد بود. تاریخ برگزارى و محدوده بندى کلی آزمون هاى حضورى ســال تحصیلی 99-98 به شرح زیر 

است:

محدوده بندى دقیق این آزمون ها بر روى سایت www.gozine2.ir قابل دسترس خواهد بود.
* نکته1 : داوطلبان می توانند آزمون هاى تابستان 98 و سال تحصیلی 99- 98 به صورت همزمان ثبت نام نمایند. البته ثبت نام این دو بخش به صورت 

مجزا نیز امکان پذیر خواهد بود.
* نکته2 : آزمون هاى آزمایشی براى داوطلبان نظام جدید و نظام قدیم با سؤاالت مجزا برگزار می شود.
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4-2) خدمات جانبى آزمون ها
در تابســتان 98 و سال تحصیلی 99-98، داوطلبان شرکت کننده در آزمون هاى گزینه دو، خدمات جانبی ویژه اى را به صورت اختصاصی تحت 3 عنوان 

کلی دریافت می کنند. در ادامه توضیحات بیشترى در خصوص جزئیات هر عنوان ارائه می شود.

جزئیاتمخاطبخدمات جانبی آزمونردیف

١-آزمون آنالین (اینترنتی) از طریق سایت و اپلیکیشن گزینه دوداوطلبآزمون آنالین١

٢
خدمات مشاوره اى

(اینترنتی)
داوطلب

مشاورۀ تحصیلی انفرادى هوشمند (اینترنتی)
نرم افزار مشاورۀ ارتقاى رتبه

مشاورۀ هوشمند فراشناختی (تست رغبت سنجی هالند)

برنامه ریزى تحصیلی

مشاورۀ تحصیلی مدرسه اى هوشمند (اینترنتی)مدرسه

٣
خدمات آموزشی

(اینترنتی)
داوطلب

٢- نرم افزار بانک سؤال  ویژۀ دانش آموزان (تحت وب)
٣- تست پیش آزمون آنالین موضوعی

جزوه هاى کمک آموزشی
نمونه امتحانات تشریحی (ویژه نظام جدید)

مجموعه آزمون هاى گزینه دو
نرم افزار بانک سؤال  ویژۀ مدارس (تحت وب)مدرسه

١- آزمون هاى آنالین ویژۀ داوطلبان در سال تحصیلی 99-98 می باشد. 
٢- نرم افزار بانک سؤال دانش آموزى در گام اول 98 از طریق سایت گزینه دو ارائه می شود و در سال تحصیلی 99-98 هم از طریق سایت و هم اپلیکیشن 

گزینه دو قابل ارائه خواهد بود. 
٣- در تابستان 98 این خدمت با عنوان تست هاى طبقه بندى موضوعی بر بستر وب سایت و در سال تحصیلی 99-98 با عنوان تست پیش آزمون آنالین 

بر بستر سایت و اپلیکیشن بانک سؤال ارائه خواهد شد. 
 

1-4-2) آزمون هاى آنالین
مؤسسه گزینه دو در سال تحصیلی 99-98 براى پوشش بهتر مباحث مربوط به آزمون سراسرى و نیز آمادگی بیشتر داوطلبان، 4 مرحله آزمون آنالین، در 

دو مقطع زمانی نوروز 99 و دورۀ مرور و جمع بندى در بهار 99 برگزار میکند که تاریخ برگزارى و محدوده بندى کلی آن ها به شرح زیر است:
تاریخ این آزمون ها مطابق جدول زیر است:

محدوده بندىتاریخ برگزارىآزمون غیرحضورىردیف
جمع بندى پایه دهم/ دومنوروز ٩٩آزمون شمارۀ ١ (عید نوروز)١
جمع بندى پایه یازدهم/ سومنوروز ٩٩آزمون شمارۀ ٢ (عید نوروز)٢
جامع مطابق آزمون سراسرى ٩٩/٠٣/٢٧٩٩آزمون شمارۀ ٣ (مرور و جمع بندى)٣
جامع مطابق آزمون سراسرى ٩٩/٠٤/٠٣٩٩آزمون شمارۀ ٤ (مرور و جمع بندى)٤

آزمون هاى غیر حضورى سال تحصیلی براى اولین بار از طریق نرم افزار و اپلیکیشن بانک سؤال گزینه دو برگزار می شود به این منظور داوطلب می تواند در هر 
ساعتی از روز آزمون در سایت و یا اپلیکیشن سؤاالت را مشاهده نماید و در همان فضا پاسخ سؤاالت را مشخص نماید مدت زمان داوطلب براى پاسخ گویی 
به آزمون از لحظۀ شروع دقیقاً مشابه همان زمان آزمون حضورى خواهد بود. در همان زمان نیز بعد از پایان آزمون، نتایج انفرادى عملکرد خود را مشاهده 

کند و در پایان روز که کل جامعۀ آمارى آزمون تکمیل شد، نتایج مقایسه اى را نیز دریافت نماید.
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2-4-2) خدمات مشاوره اى(اینترنتى)
١-٢-٤-٢- مشاورۀ تحصیلی انفرادى هوشمند (ویژۀ داوطلبان):

گزینه دو در تابستان 98 و سال تحصیلی 99-98 بر اساس نتایج آزمونی 
داوطلبــان، به آن ها مشــاورۀ تحصیلی انفرادى هوشــمند ارائه می دهد. 
خدمات مشــاوره  اى که در ســال تحصیلی 99-98 ارائه می شــود براى 
داوطلبان نظام قدیم و نظام جدید مشــابه است و به آن ها کمک می کند 
نتایج آزمون خود را بهتر تحلیل کنند و براى برطرف نمودن نقاط ضعف و 
تقویت نقاط قوت خود برنامه ریزى مناسبی کنند. این مشاوره ها براى هر 
داوطلب با توجه به نتایج آزمون اخیر و نتایج آزمون هاى گذشته اش متفاوت 
خواهد بود و هر فرد نســخۀ شخصی سازى شده خود را دریافت  می کند. 
بخشی از خدمات مشاورۀ تحصیلی انفرادى هوشمند در سال هاى گذشته 
تحت عنوان کارنامه براى داوطلبان ارائه می شد. عناوین اصلی این خدمات 

به شرح زیر است:
 طرح سنجش پیشرفت تحصیلی (فقط ویژۀ آزمون هاى تابستان 98):

در ابتداى تابســتان 98، آزمون تعیین ســطحی هم محــدوده با آزمون 
حضورى پایانی تابســتان برگزار می شود. این آزمون به صورت حضورى در 
روز جمعه 7 تیر برگزار می گردد. پس از برگزارى آزمون، گزارشی در اختیار 
داوطلب قرار می گیرد که در قالب آن سطح آموزشی وى تعیین و پیشنهاد 
می شود. بر اساس سطح تعیین شده، داوطلب از برنامه ریزى روزانۀ متناظر 
خود اســتفاده می نماید. پس از آزمون پایانی در 15 شهریور 98، گزارش 
پیشرفت داوطلب در مقایسه با آزمون تعیین سطح به او ارائه خواهد شد.

 مشاورۀ زیردرس ها:
تفکیک وضعیت تحصیلی داوطلب به کتاب هاى درســی  می تواند تا حد 
زیادى به داوطلب در تصحیح رفتار مطالعاتی اش کمک کند. لذا با تفکیک 
سؤال هاى آزمون مربوط به هر کتاب درسی، وضعیت پاسخ گویی، درصد و 

تراز داوطلب در آن کتاب درسی گزارش داده می شود.
 مشاورۀ تخمین نمره و رتبه:

در این مشاوره، به دانش آموزان شرکت کننده در آزمون هاى گزینه دو گفته 
خواهد شــد که با توجه به سوابق تحصیلی خود، اگر در آزمون سراسرى 
همین درصد ها را کسب نمایند، چه نمره و رتبه اى را به دست خواهند آورد. 
این سؤال کامًال شخصی و انفرادى است و بسته به وضعیت هر فرد، پاسخ 
متفاوتی خواهد داشــت. پاسخ دقیق به این ســؤال از عهدۀ یک مشاور 
خارج است، اما گزینه دو با دقت بسیار باال و با تکیه بر بررسی هاى آمارى 

و کارشناسی دقیق به این پرسش داوطلبان پاسخ خواهد داد.
 مشاورۀ رشته هاى قبولی:

در این مشاوره به داوطلب گفته میشود که اگر همین وضعیت را در آزمون 
سراسرى داشــته باشد در چه رشته ها و دانشــگاه هایی پذیرفته خواهد 
شد. همچنین داوطلب می تواند با تعیین رشته ها، شهرها یا دانشگاه هاى 
دلخواه خود، لیستی از رشته- محل هاى متناسب با عالیقش که احتمال 
قبولی در آن ها را دارد، دریافت نماید؛ یا حتی با انتخاب یک رشته- محل 

خاص از امکان قبولی خود در آن مطلع شود.
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 مشاورۀ تحلیل آزمون:
در این مشــاوره پس از هر آزمون، به داوطلب گفته خواهد شــد که چه 
سؤال هایی را اشتباه جواب داده، بی پاسخ گذاشته است و یا پاسخ صحیح 
داده اســت و این ســؤال ها هریک مربوط به چه مبحثی از آن درس بوده 
اســت. به عبارتی، هر فرد می تواند نقاط ضعــف و قابل بهبود خود را پس 
از آزمون شناســایی نموده و در جهت اصالح آن تالش نماید. تفاوت این 
قســمت با سال گذشته آن اســت که گزینه هاى بخش علت پاسخ گویی 

دانش آموز، تغییرات محتوایی خواهد داشت.
 مشاورۀ تحلیل یادگیرى: 

این مشــاوره  کــه پس از هر آزمــون در اختیار داوطلبان قــرار می گیرد،            
بر اساس نتایج آزمون  هاى داوطلب از ابتدا تا زمان ارائه، گزارشی از وضعیت 
آموخته هاى ایشان و نقاط قوت و ضعفش ارائه  می دهد و مشخص  می کند 

که داوطلب در چه موضوعات و مباحثی نیاز به کار بیشتر دارد. 
در واقــع در این مشــاوره گزارشــی از وضعیت پاســخ گویی داوطلب در 

موضوعات مختلف هر درس به او داده می شود.
 مشاورۀ ارزیابی روند تحصیلی:

بررســی و ارزیابی روند تحصیلی هر داوطلــب در طول دورۀ آمادگی براى 
شــرکت در آزمون سراسرى از اهمیت بســیار زیادى برخوردار است. این 
مشــاوره نیز در قالب ارزیابی روند تحصیلی پس از هر آزمون به داوطلبان 

شرکت کننده ارائه می گردد. 
در نســخه اینترنتی این خدمت داوطلب می تواند در نمودار تحصیلی اش 
نوع جامعۀ آمارى موردنظر خود براى مقایسه را انتخاب نماید؛ مثًال اینکه 

می خواهد روند تحصیلی خود را فقط با نفرات برتر آزمون  مقایسه کند. 
 مشاورۀ آموزشی:

این مشــاورۀ هوشــمند به داوطلب کمک خواهد نمود تا تحلیل صحیح 
آموزشی از هر آزمون و نمرات خود در آن داشته باشد. 

٢-٢-٤-٢) برنامه ریزى تحصیلی (ویژۀ داوطلبان):
در تابســتان 98 برنامۀ متناســب با هر یک از گروه هاى آزمایشی (علوم 
ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انســانی) به صورت بازه هاى مطالعاتی 
مناسب در قالب اوقات مطالعاتی روزانه ساماندهی شده اند. براى هر یک از 
سرفصل ها و موضوعات درسی، زمان مناسبی که حاصل تالش کارشناسانۀ 
دبیران و مشــاوران است در برنامه گنجانده شده  است. همچنین براى هر 
بازه و نوبت مطالعاتی فعالیت هایی که هر داوطلب متناســب با شــرایط، 

وضعیت و سطح مناسب خویش باید انجام دهد، تعیین شده است. 
اگرچه هدف کلی این برنامه براى سطوح مختلف دانش آموزان یکسان است 
(مطالعۀ درس هاى پایۀ دهم و پایــۀ یازدهم) اما فعالیت هایی که هر فرد 
متناسب با شــرایط و وضعیت آمادگی و موقعیت خویش باید انجام دهد 

متفاوت است.
لــذا نکته ویژه و جالبی که در برنامه ریزى روزانــه گام اول وجود دارد، آن 
اســت که داوطلبان براى اجراى برنامه به سه گروه اصلی تقسیم می شوند 
تا هر گروه برنامۀ روزانۀ مناســب خویش را اجرا نماید. این تقســیم بندى،        
بر اســاس نتیجۀ آزمون تعیین ســطح و زمان مطالعــۀ داوطلبان صورت 

می پذیرد.
الزم به ذکر اســت این برنامه ریزى به  صورت اینترنتی از طریق سایت و در 
پنل مربوط به داوطلبان و مدارس ثبت نام شده در آزمون هاى تابستان 98 

ارائه خواهد شد و راهنماى استفاده از آن نیز همراهش خواهد بود.

همچنین در سال تحصیلی 99-98 برنامۀ مطالعاتی روزانه و هفتگی ویژۀ 
داوطلبان 99 از طریق ســایت گزینه دو ارائه خواهد شد. این برنامه شامل 
برنامه  مطالعاتی ســال تحصیلی، برنامۀ مطالعاتی نوروز 99 و برنامۀ مرور 
و جمع بندى خواهد بود. این برنامــه به صورت روزانه ویژۀ داوطلبان نظام 

جدید و نظام قدیم ارائه می شود.
٣-٢-٤-٢) مشاوره هوشمند فراشناختی (ویژۀ داوطلبان):

یکی از رویکرد هاى گزینه دو ارائۀ مشاوره هاى کاربردى در حوزه هاى درسی 
و غیردرســی به دانش آموزان است. این مشــاوره ها به دانش آموزان کمک 
می کند مسیر مطالعاتی یا زندگی خود را اصالح نمایند. در سال تحصیلی 
99-98، مانند ســال گذشــته تست مشــاوره اى رغبت سنجی شغلی و 
تحصیلی هالند ویژه داوطلبان گزینه دو به صورت اینترنتی ارائه می شود. 

٤-٢-٤-٢) نرم افزار مشاورۀ هوشمند ارتقاى رتبه (ویژۀ داوطلبان):
هدف اصلــی این نرم افزار، ارائۀ مشــاوره براى بهتریــن روش ارتقاى رتبه 

داوطلبان آزمون سراسرى است.
در این نرم افزار، پس از اینکه داوطلب در پنل تخمین رتبه، از رتبۀ حدودى 
خود مطلع شــد، این امکان وجود دارد که اعــالم کند چه درس هایی را 
می تواند ارتقا دهد و بر اســاس آن انتخاب کند که تمایل دارد چه مقدار 
رتبه اش افزایش یابد و پس از اعالم مقدار تغییر رتبه مورد نظرش، سیستم 
به او پیشــنهاد می کند که براى رسیدن به این هدف، نزدیک ترین مسیر 
چیســت و با چه روشی با کمترین تغییر در درصدهایش، رتبه اش به عدد 
موردنظر خواهد رســید. به عبارت دیگر، به داوطلب اعالم می شــود که با 
افزایش چند درصدى چه درس هایی به این هدف می رسد. به طور مثال به 
داوطلبی که با درصدهاى فعلی اش به رتبۀ 5000 دســت می یابد، اعالم 
می شــود چنانچه بخواهد به 3000 برسد، الزم است 5٪ در درس ریاضی 
و 5٪ در درس عربــی، درصــدش را افزایش دهد تا به رتبۀ موردنظر یعنی 
3000 برســد. نکتۀ مهم این است که تنها داوطلبان آزمون هاى گزینه دو 

می توانند از این نرم افزار استفاده نمایند.
ایــن نرم افزار با توجه به امکاناتی که ارائــه می نماید راهنماى خوبی براى 
ارتقاى داوطلب اســت که او را تا پایان آزمون سراسرى همراهی می کند و 
در هر زمان با توجه به وضعیت داوطلب به او ساده ترین راه حل براى ارتقاى 

رتبه را ارائه می دهد. 
نرم افزار مشــاورۀ هوشــمند ارتقاى رتبه در بهار 99 براى داوطلبان آزمون 

سراسرى 99 بر روى وب سایت قابل دسترسی خواهند بود. 
٥-٢-٤-٢) مشاورۀ تحصیلی مدرسه اى هوشمند (ویژۀ مدرسه):

مؤسســه گزینــه دو پس از هــر آزمون، به مــدارس شــرکت کننده در 
آزمون هاى خود مشــاورۀ تحصیلی مدرسه اى (اینترنتی) در مورد وضعیت 
دانش آموزانــش ارائه می نماید. این مشــاوره در 8 زمینه و با هدف مدیر، 
مشــاور و دبیر خواهد بود. این بخش در  ســال هاى گذشته تحت عنوان 

گزارش هاى مدرسه اى ارائه می شد.
مدارس می توانند همانند سال گذشته نسخه PDF گزارش هاى مشاوره اى 
ویژه خود را در پنل مدرســه خود دریافت نمایند. این مشــاوره ها به شرح 

زیر هستند.
 وضعیت مدرسه در یک نگاه (ویژۀ مدیر): 

در این خدمت مشاوره اى، میانگین درصد و تراز دانش آموزان مدرسه در هر 
درس به همراه رتبۀ مدرسه در آن درس نمایش داده می شود.

 وضعیت دانش آموزان (ویژۀ دبیر): 
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در این خدمت مشاوره اى که مختص دبیر هر درس تولید می شود، درصد، 
تراز، رتبه، تعداد پاسخ هاى درســت، نادرست و نزده هر دانش آموز در آن 

درس ارائه می گردد. 
 وضعیت پرسش هاى آزمون (ویژۀ دبیر):

این خدمت مشاوره اى نیز مختص دبیر هر درس است که در آن وضعیت 
دانش آموزان مدرســه در پاســخ گویی به هر ســؤال آن درس نشان داده 

می شود. 
 ریزنمرات دانش آموزان مدرسه (ویژۀ مشاور): 

در این خدمت مشــاوره اى، درصدها و ترازهاى تمام دانش آموزان مدرســه 
در درس هــاى مختلف به ترتیب رتبــۀ کل دانش آموزان در آزمون در قالب 

جدولی به مشاور مدرسه ارائه می گردد. 
 مقایسۀ مدارس (ویژۀ مشاور): 

در این خدمت مشاوره اى، وضعیت کلی مدرسه در مقایسه با مدارس شهر 
نمایش داده می شود. این وضعیت کلی شامل میانگین درصدها و ترازهاى 
دانش آموزان مدرســه در هر درس اســت. الزم به ذکر است که وضعیت 

تمامی مدارس شهر بدون ذکر نام مدرسه مشخص خواهد شد.
 روند تحصیلی مدرسه (ویژۀ مشاور): 

این خدمت مشــاوره اى با هدف ارائه به مشــاوران مدرسه تولید  می شود 
که نمودار وضعیت دانش آموزان مدرســه در مجموع آزمون هاى مختلف را 

نمایش می دهد. 
 غایبین مدرسه (ویژۀ مشاور): 

این خدمت با هدف ارائه به مشــاور مدرسه تولید می شود و در آن غیبت 
هر کدام از دانش آموزان در هر یک از آزمون ها مشــخص شــده و نمایش 

داده  می شود.
 فایل اکسل اطالعات آزمون: 

عالوه بر گزارش هاى مشاوره اى فوق اطالعات آزمونی دانش آموزان مدرسه 
به منظور تحلیل هاى بیشتر در اختیار مسؤلین مدرسه قرار می گیرد.

3-4-2) خدمات آموزشى(اینترنتى)
١-٣-٤-٢) نرم افزار بانک سؤال  تحت وب (ویژۀ داوطلبان): 

گزینه دو براى داوطلبان آزمون سراســرى 99، امکان دسترسی به نرم افزار 
بانک ســؤال را فراهم نموده اســت. داوطلبان با استفاده از این نرم افزار به 
تعداد زیادى سؤال استاندارد از مباحث گوناگون دسترسی دارند و می توانند 
با توجه به برنامۀ مطالعاتی خود از نمونه  سؤال هاى استاندارد براى تمرین و 
نیز سنجش آموخته هایشان استفاده نمایند. در نسخۀ دانش آموزى نرم افزار، 
داوطلب می تواند متناسب با تعداد مراحل آزمون ثبت نامی اش، به تمرین 
موضوعی بپردازد و یا با انتخاب درس یا موضوع آزمون پیشنهادى سیستم 
را دریافت کند و نتیجۀ پاســخ گویی خود به مجموعۀ  تست ها را مشاهده 
نماید. این نرم افزار از طریق ســایت گزینه دو از تیر 98 مطابق با برنامۀ گام 
اول در دســترس داوطلبان آزمون هاى گزینه دو است و از مهر 98 نیز هم 
از طریق سایت و هم اپلیکیشن گزینه دو قابل ارائه خواهد بود. بانک سؤال 
دانش آموزى براى داوطلبان آزمون سراسرى 99 شامل درس هاى پایه هاى 
دهم، یازدهم و دوازهم اســت. در نسخۀ هوشمند بانک سؤال که در مهر 
98 ارائه می شود، دانش آموز می تواند به مدرسه و دبیران خود وصل شود و 
از آن ها نیز آزمون و تمرین دریافت نماید. همچنین تست هاى پیش آزمون 

به صورت آنالین در بانک براى داوطلبان گزینه دو ارسال می  گردد 

٢-٣-٤-٢) تست پیش آزمون آنالین موضوعی (ویژۀ داوطلبان):
یکی از خدمات آموزشی جدید گزینه دو بر بستر وب سایت، ارائۀ تست هاى 
پیش آزمون آنالین موضوعی بر بستر سایت و اپلیکیشن بانک سؤال است. 
این خدمت براى یادگیرى بهتر درس ها و آزمودن آموخته ها در موضوعات 
مختلف کتاب هاى درسی پیش از آزمون حضورى ارائه می گردد. در سال 
99-98 ســؤاالت هر درس به صورت موضوعی از حداقل یک هفته پیش 
از هر آزمون، در بانک ســؤال گزینه دو ارائه می شود. داوطلبان می توانند 
پیش از هر آزمون تا هر زمان که نیاز دارند از این آزمون ها جهت تســت 
تسلط خود بر موضوعات درسی اســتفاده نمایند و براى آزمون آزمایشی 
پیش ِ رو آماده شــوند. امکان استفاده از این تست ها در نرم افزار از طریق 
سایت و اپلیکیشن فراهم خواهد بود. پس از تست نیز گزارشی از عملکرد 
داوطلب به وى داده می شود.(این خدمات مختص داوطلبان نظام جدید 

است و داوطلبان نظام قدیم می توانند از نسخه PDF استفاده کنند).
البته در تابســتان 98 که بانک سؤال هوشمند گزینه دو ارائه نشده است 
و نیز در طول سال این تســت ها هم زمان به صورت فایل PDF همراه با 
پاســخ نامه در فایل هاى مجزا بر روى سایت بارگذارى خواهند شد. تست 
پیش آزمون تنهــا براى داوطلبان و دانش آموزان گزینه دو قابل اســتفاده 

خواهد بود. 
٣-٣-٤-٢- جزوه هاى کمک آموزشی (ویژۀ داوطلبان):

هدف از این خدمت، ارائۀ جزوات و نکات آموزشی مباحث مختلف کتاب 
درســی براى یادگیرى بهتر دروس اســت. این جزوات از تابستان 98 تا 
پایان سال تحصیلی 99-98 متناســب با آزمون هاى گزینه دو در برخی       

درس هاى مهم ارائه می شوند.  
٤-٣-٤-٢- نمونه امتحان تشریحی (ویژۀ داوطلبان):

با توجه به باال رفتن اهمیت امتحانات تشـــریحی پایان ســال داوطلبان 
پایۀ دوازدهم در نتایج آزمون سراســرى، گزینه دو نیز در درس هاى مهم 
در هر رشته نمونه سؤاالت تشریحی براى آمادگی داوطلبان در امتحانات 

نیمسال اول و نیمسال دوم طراحی و ارائه خواهد نمود.
 ٥-٣-٤-٢- مجموعه آزمون هاى گزینه دو(ویژه داوطلبان):

مجموعه آزمون هاى سال هاى گذشته از طریق سایت به صورت ویژه براى 
داوطلبان آزمون هاى آزمایشی گزینه دو ارائه می شود. این امکان تنها براى 

داوطلبان گزینه دو فراهم است.
٦-٣-٤-٢- نرم افزار بانک سؤال تحت وب (ویژۀ مدارس):

مؤسسۀ آموزشی- فرهنگی گزینه دو در سال تحصیلی 99-98 نیز مانند 
سال گذشته براى مدارس ثبت نام شــده در آزمون هاى آزمایشی نرم افزار 
بانک ســؤال  را ارائه می دهد. این نرم افزار این امکان را براى مدرسه فراهم 
می کند تا با توجه به برنامۀ درســی خود از سؤال هاى استاندارد مرتبط با 
هر مبحث درسی براى تقویت فرایند یادگیرى دانش آموزان استفاده نماید. 
با اســتفاده از این نرم افزار، مدرســه می تواند تمرین کالسی، آزمون هاى 
کالســی، نیمســال و ... را طراحی نماید. این سیستم به مخاطب امکان 
می دهد که با انتخاب مبحث درسی، تعداد سؤال ها، میزان سختی سؤال 
و ... یک مجموعه ســؤال با هدف ارزشیابی استاندارد دریافت نماید. قالب 
سؤاالت بانک پرسش هاى چهارگزینه اى خواهد بود و مدارس به سؤاالت 

مجزا ویژه نظام قدیم و نظام جدید دسترسی خواهند داشت. 
بانک ســؤال مدرسه ویژۀ داوطلبان آزمون سراسرى 99 شامل درس هاى 
پایه هاى دهم، یازدهم و دوازدهم اســت. نسخۀ ارتقا یافتۀ بانک سؤال در 

مهر سال 98 براى ارائه به مخاطبان ارائه می شود.
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نســخۀ جدید با هوشمند سازى بانک سؤال گزینه دو و ایجاد ارتباط میان بانک سؤال دانش آموزى و مدرسه اى گزینه دو ارائه خواهد شد. با استفاده از 
این نرم افزار، مدیر می تواند به ازاى پایه هایی که در آن ثبت نام کرده اســت، به تعداد دلخواه کالس تعریف کند و معلم و مشــاور کالس را براى نرم افزار 
مشخص نماید دانش آموزان می توانند در بانک سؤال حساب کاربرى ایجاد نمایند و در پنل مدرسۀ خود ثبت و به کالس هاى مربوط وصل شوند. به 

این ترتیب مدیر، معلم و مشاور از طریق سایت و دانش آموز از طریق اپلیکیشن به نرم افزار دسترسی خواهد داشت.
همچنین دانش آموز می تواند بدون وصل شدن به مدرسه هم از امکانات نرم افزار استفاده نماید.

تا حاال برایتان این ســؤال پیش آمده اســت که ســؤاالت اشتباه و نزده در آزمون آزمایشــی خود را چگونه می توانیم پیدا کنیم؟ و چگونه می شود بر 
موضوعی که قادر به پاسخ گویی آن نبوده ایم آن مقدار تسلط پیدا کنیم که سؤاالت مشابه آن ها را نیز حل کرده باشیم؟

ªرفع اشــکال» بانک ســؤال دانش آموز گزینه دو این امکان را به شــما می دهد که به تفکیک هر درس ســؤاالت غلط و یا نزدۀ خود را پیدا کرده و از 
طریق تکرار و تمرین، عالوه بر اینکه به آن بخش تسلط پیدا کنید، یادگیرى خود را از طریق پاسخ گویی به سؤاالت مشابه نیز محک بزنید تا نسبت 

به یادگیرى موضوع، اطمینان حاصل نمایید.
به عنوان مثال، شــما می توانید از طریق لینک مربوط به ªرفع اشــکال» بانک ســؤال که امکان دسترسی به آن در کارنامۀ آزمون شما هم وجود دارد در 
قسمت ªدرس ریاضی» سؤاالت غلط و یا نزدۀ درس ریاضی در آزمون اخیر را مشاهده کرده و پس از مشاهدۀ پاسخ صحیح با انتخاب گزینۀ ªسؤاالت 

مشابه بر اساس نقطۀ ضعف» با تمرین سؤاالت متفاوت از آن موضوع، نقاط ضعف خود را بهبود دهید و حتی به نقاط قوت تبدیل کنید.

5-2) ثبت نام آزمون هاى تابستان 98 و سال تحصیلى 98-99
1-5-2) هزینۀ و مهلت ثبت نام آزمون هاى تابستان 98

هزینۀ ثبت نام با شرایط ویژه درکل آزمون هاى گام اول تابستان 98 تا تاریخ 18تیر ماه 1398 مبلغ264,000 تومان و هزینه هر مرحله 44,000 تومان است، 
پس از تاریخ 18 تیر 98 به علت شرایط اقتصادى نوسانات نرخ کاغذ و ... قیمت هر آزمون به 53,000 تومان تغییر خواهد کرد، این تغییر شامل آزمون هاى 
آزمایشی تابستان 98 و سال تحصیلی 99-98 می شود به این ترتیب پس از تاریخ ذکر شده، تنها ثبت نام در مراحل 3 تا 6 آزمون هاى تابستان امکان پذیر خواهد 

بود که هزینه آن نیز 212,000 تومان محاسبه می گردد.

محدوده بندى کلىمهلت ثبت نامتاریخ برگزارىآزمون ردیف

کل محدوده (هم سطح آزمون پایانى)98/04/0798/03/30آزمون حضورى 11
حدود 30 درصد کل محدوده98/04/2198/04/13آزمون حضورى 22
حدود 50 درصد کل محدوده98/05/0498/04/27آزمون حضورى 33
حدود 30 تا 70 درصد کل محدوده98/05/1898/05/10آزمون حضورى 44
حدود 50 تا 90 درصد کل محدوده98/06/0198/05/24آزمون حضورى 55
کل محدوده (هم سطح آزمون ابتدایى)98/06/1598/06/07آزمون حضورى 66
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3-5-2) نحوة ثبت نام
عالقمندان به ثبت نام در آزمون هاى آزمایشــی گام اول 98  و  آزمون هاى 
ســال تحصیلی 99-98 گزینه دو می توانند به یکی از روش هاى زیر عمل 

نمایند:
1- ثبت نام اینترنتی:

عالقمندان به ثبت نام اینترنتی باید به روش زیر عمل نمایند:
 بــا مراجعه به پایگاه اینترنتی گزینه دو به آدرس www.gozine2.ir  وارد 

بخش ثبت نام اینترنتی آزمون هاى آزمایشی  شوند.
 فرم ثبت نام را مطابق دستورالعمل تکمیل فرم که در همان قسمت اعالم 

شده است، تکمیل نمایند.
 هزینۀ ثبت نام را که در همان قسمت نمایش داده شده است، از طریق 

پرداخت الکترونیکی با اســتفاده از کارت هــاى پرداخت الکترونیکی عضو 
شتاب در پایگاه اینترنتی گزینه دو پرداخت نمایند.

تذکر: داوطلبانی که به صورت اینترنتی ثبت نام می نمایند باید براى دریافت 
خدمات طرح با نمایندگی مؤسسه در شهر خود تماس بگیرند.

2- ثبت نام در نمایندگی هاى گزینه دو در سراسر کشور:
عالقمندان به ثبت نام از طریق نمایندگی ها باید به روش زیر عمل نمایند:

 فرم مخصوص ثبت  نام را تکمیل و به نمایندگی تحویل دهند.
 هزینه ثبت نام را طبق جدول هاى قسمت قبلی محاسبه و به نمایندگی 

پرداخت کرده و رسید را دریافت نمایند.
 کــد داوطلبی پس از ثبت نام توســط نمایندگی براى داوطلبان پیامک 

می شود.

مهلت ثبت نامتاریخ برگزارىآزمون ردیف

98/07/1998/07/04آزمون حضورى 11

98/08/1098/07/25آزمون حضورى 22

98/09/0198/08/16آزمون حضورى 33

98/09/2298/09/07آزمون حضورى 44

98/10/2798/10/12آزمون حضورى 55

98/11/1198/10/26آزمون حضورى 66

98/12/0298/11/17آزمون حضورى 77

98/12/2398/12/08آزمون حضورى 88

99/01/2298/12/15آزمون حضورى 99

99/02/0599/01/21آزمون حضورى 1010

99/02/1999/02/04آزمون حضورى 1111

99/02/2699/02/11آزمون حضورى 1212

99/03/2399/03/08آزمون حضورى 1313

99/03/3099/03/15آزمون حضورى 1414

99/04/0699/03/22آزمون حضورى 1515

2-5-2) هزینه و مهلت ثبت نام آزمون هاى سال تحصیلى 98-99
هزینه  ثبت نام در آزمون هاى آزمایشی گزینه دو در سال تحصیلی 99-98 براى داوطلبان آزمون سراسرى سال 99 تا تاریخ 98/04/18 براى هر آزمون44,000 
تومان محاسبه می شود و پس از تاریخ مذکور به علت شرایط اقتصادى حاکم بر بازار کاغذ و... قیمت هر مرحله آزمون به 53,000 تومان تغییر خواهد 

کرد، بنابراین قیمت 15مرحله آزمون سال تحصیلی 99-98، 795,000 تومان می باشد.

* آزمون هاى تابستان ٩٨ و سال تحصیلی ٩٩-٩٨ براى داوطلبان آزمون سراسرى ٩٩ در یک طرح پیوسته خواهد بود، اما 
داوطلب می تواند هم به صورت مجزا و هم به صورت پیوسته از ابتداى اردیبهشت ٩٨ اقدام به ثبت نام نماید.
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1) هر متقاضی براى ثبت نام باید فقط یک فرم تکمیل نماید که پس از تکمیل، امکان حذف و تغییر در آن فرم وجود ندارد.
2) متقاضیان باید کد رهگیري ثبت نام اینترنتی یا رسید دریافتی از نمایندگی را تا پایان مراحل آزمون ها نزد خود نگهدارى نمایند تا در صورت بروز مشکالت 

احتمالی به آن مراجعه نمایند.
3) از سند پرداخت وجه و فرم تقاضانامه ثبت نام یک رونوشت تهیه و تا پایان مراحل آزمون ها نزد خود نگهدارى نمایید.

4) هزینۀ ثبت نام به هیچ وجه مسترد نمی گردد، لذا در پرداخت وجه مورد نیاز دقت نمایید.
5) موارد درخواستی در فرم تقاضانامه ثبت نام را با دقت کافی پر نمایید.

6) پس از ثبت نام امکان تغییر محل آزمون (از شهري به شهر دیگر) یا انصراف وجود نخواهد داشت.
7) داوطلبانی که به صورت اینترنتی ثبت نام می نمایند باید براى استفاده از خدمات مؤسسه به نمایندگی شهر خود مراجعه نمایند.

تذکرهاى بسیار مهـــم:
  مشــخصات نمایندگی هاى رسمی و معتبر 
مؤسسه گزینه دو در سال تحصیلی 99-98 در 
شهرستان هاى مختلف، از طریق پایگاه اینترنتی 
به نشانی www.gozine2.ir یا روابط عمومی 
 (021) مؤسســه22239392-22688011-
اعــالم و معرفی می گردند. این مشــخصات در 

پایان همین دفترچه نیز آمده است.
به جز موارد فوق، هیچ شخص یا مؤسسۀ دیگرى 
داراى نمایندگی گزینه دو در سال تحصیلــــی 
99-98 در شهرســتان ها نمی باشد. به همین 
خاطر الزم اســت تا داوطلبــان از پرداخت وجه 

و ثبت نام در مراکز غیر مجاز خوددارى نمایند.
بدیهی است مسئولیت پرداخت وجه و ثبت نام 
در مراکزى غیر از موارد فوق به عهدۀ متقاضیان 
می باشد و مؤسسه هیچ گونه مسئولیتی در قبال 

این گونه ثبت نام ها نخواهد داشت.

بنابراین الزم اســت متقاضیــان قبل از ثبت نام 
و پرداخــت وجــه، حتماً در این زمینه کســب 

اطمینان نمایند.
  با توجه به محدودیت زمانی براى انجام امور 
اجرایــی و لزوم برگزارى منظــم و دقیق آزمون 
آزمایشی شمارۀ 1، مهلت ثبت نام در آزمون هاى 
شمارۀ 1 تا آخر که در بند بعد اعالم شده است 

تمدید نمی گردد.
  به مدارکی که پس از تاریخ مشخص شده به 
دفتر نمایندگی تحویل گردد براى آزمون شمارۀ 

1 ترتیب اثر داده نمی شود.
  داوطلبان و دانش آموزانی که دفترچۀ ثبت نام 
را از مدارس یا مؤسســه هاى آموزشــی دریافت 
نموده اند، مطابق راهنمایی هاى مراکز خود اقدام 

نمایند.

 آزمون هاى آزمایشــی گزینه دو فقط به صورت 
حضورى و در شهرهایی که گزینه دو نمایندگی 
دارد برگزار می گردد و در شــهرهاى دیگر برگزار 
نمی شود، لذا به صورت مکاتبه اى، بسته اى ارسال 
نمی گردد و آزمون مکاتبه اى برگزار نخواهد شد.

  مؤسســۀ گزینــه دو در هیچ شهرســتانی 
کالس یا مشــاورۀ حضورى و آموزشگاه ندارد، 
لذا هرگونه ارائۀ خدمات بــه این عناوین با نام 
غیر مجاز می باشد. بدیهی است مؤسسۀ  گزینه  دو
گزینه دو هیچ وجهی بابت این گونه موارد دریافت 
نمی نماید. خدمات کمک آموزشی و مشاوره اى 
گزینه  دو منحصر به مواردى اســت که از طریق 
پایــگاه اینترنتــی www.gozine2.ir   ارائــه 

می گردد.  

 مدارس و مراکز آموزشی در صورتی که اقدام به ثبت نام گروهی نمایند از تسهیالت و تخفیف هاى ویژه، استثنایی و منحصربه فردى برخوردار خواهند 
شد. مدارس می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با نمایندگی هاى گزینه دو در شهرستان خود تماس حاصل نمایند.

 در مناطق محروم و کم برخوردار تسهیالت ویژه اى براى ثبت نام گروهی مدارس درنظرگرفته شده است که توسط نمایندگی هاى این شهرهاى خاص 
به آن ها اعالم می شود.

 پیش از ثبت نام حتماً به این نکات دقت فرمایید:

   ثبت نام هاى گروهی:

*تذکر: ثبت نام درآزمون هاى آزمایشی گزینه  دو از اردیبهشت ٩٨ آغاز می شود و حداکثر مهلت ثبت نام در تمام مراحل 
این آزمون ها از تابســتان ٩٨ تا  آزمون سراسرى ٩٩ براى داوطلبان آزمون سراسرى سال ٩٩ روز پنج شنبه ٣٠ خرداد 

٩٨ می باشد.
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پــس از برگــزارى آزمون نتایج آن در قالب یک کارنامه در اختیار دانش آموز قرار می گیرد. این کارنامه می تواند به ارزیابی وضعیت داوطلب کمک کند، اما 
مطلع شدن از درصد، تراز و و رتبه به تنهایی کمک بزرگی نخواهد بود. به همین منظور گزینه دو پس از هر آزمون خدمات مشاوره اى شخصی سازى شدۀ 

انفرادى را تحت عنوان مشاورۀ هوشمند آزمون به صورت اینترنتی به داوطلبان ارائه می دهد.

فصــــل سوم

 ١) زیردرس

معمــوالً کارنامه  در بهترین حالت اطالعات عــددى مربوط به درصدها و 
نحوۀ پاسخ گویی داوطلب به ســؤاالت هر درس را نمایش می دهد، اما از 
آنجا که هر درس ممکن اســت شــامل مباحث متنوعی از چندین کتاب 
درسی باشد، نمرۀ کسب شده توسط داوطلب در یک درس مشخص کنندۀ 
تســلط او بر هر یک از کتاب هاى درسی مربوطه نمی باشد. این مسئله به 
این معناســت که فرد براى برنامه ریــزى مطالعاتی خود تحلیل دقیقی از 

اولویت بندى کتاب هاى درسی اش ندارد.
براى مثال ممکن است داوطلبی که نمرۀ متوسطی در یک درس آورده، در 
یکی از زیر درس هاى مربوط به آن درس، نمرۀ ضعیف و در زیردرس دیگر، 

نمرۀ خوبی کسب کرده باشد.
مؤسســۀ گزینه دو براى برطرف نمودن مشکالت فوق و کمک به داوطلب 
در تشــخیص دقیق نقاط قوت و ضعف خویش، مشاورۀ زیردرس ها را ارائه 

کرده است. 
این خدمت مشاوره اى بر اســاس مباحث هر یک از سؤاالت آزمون، نمرۀ 
تراز و سطح علمی داوطلب در هر کتاب درسی را مشخص می کند. به این 
ترتیب داوطلب دقیقاً می داند بر کدام کتاب ها تسلط بیشترى دارد و باید 

به مطالعه کدام کتاب ها زمان بیشترى  اختصاص دهد.

 ٢) تخمین نمره و رتبه در آزمون سراسرى
سنجش جایگاه شــرکت کنندگان در آزمون در بین ســایر رقبا که از آن 
به جامعۀ آمارى یاد می شــود همواره مورد نظــر داوطلبان، دانش آموزان، 
کارشناســان و اولیا بوده و هست، اما این واقعیت را نمی توان کتمان کرد 
که  جامعۀ آمارى هیچ آزمونی به گســتردگی و تعداد شرکت کنندگان در 

آزمون سراسرى نیست. 
مؤسسۀ آموزشــی فرهنگی گزینه دو همه ساله با بهره گیرى از نتایج نهایی 
آزمون سراســرى سال گذشته و با استفاده از نتایج خام آزمونی داوطلبان 
اقــدام به تخمین رتبه و نمره در آزمون سراســرى می نماید، به این معنی 
که به داوطلب گفته می شود: اگر سال گذشته در آزمون سراسرى حضور 
داشــتی و چنین درصد و ترازى را (که در آزمون کســب کرده اى) کسب 
می کردى، می توانستی نمره ى کل ..... و محدوده  رتبۀ ..... را به دست  آورى

 .
 ٣) رشته هاى قبولی

تعییــن نقطۀ قبولی همواره از ســوى دانش آمــوزان و داوطلبان به دلیل 
جذابیت هاى ایجادکنندۀ انگیزه مورد تأکید و پرسش است. 

در مشاورۀ رشــته هاى قبولی گزینه دو دقیقاً به شرکت کنندۀ در آزمون 
گفته می شود که: در آزمون سراسرى سال قبل، با شرایطی که تو اکنون در 
آن به سر می برى، حداقل یک نفر در رشتۀ .......... ، شهر .......... ، دانشگاه 
.......... پذیرفته شــده است. طبیعی اســت که با این اطالعات داوطلب یا 
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دانش آموز شرکت کننده در آزمون می تواند فاصلۀ خویش را با ایده آل ها و 
اهدافی که براى خود ترسیم کرده است ارزیابی نماید.

در مشــاورۀ رشته هاى قبولی ، داوطلب می تواند با انتخاب رشته ، شهر و 

حتی دانشگاه مورد عالقۀ خود در نسخه وب سایت ، لیست رشته - محل 
هاى دلخواهش که در آنها احتمال قبولی باالترى دارد را دریافت نماید. 

  ٤) تحلیل آزمون

مهم ترین فعالیت آموزشــی براى هر دانش آموز و داوطلب پس از برگزارى 
آزمون و دریافت نتایج آن، انجام فرآیند تحلیل آزمون اســت. در این فرآیند 
او باید ابتدا وضعیت پاسخ گویی خود به پرسش ها را مشخص کند، سپس 
موضوع و محتواى هر پرســش را بر اساس متن کتاب درسی تعیین نماید، 
آن گاه به تحلیل و تبیین اقدامات خویش بپردازد و متناســب با شرایط و 
وضعیت پاسخ گویی به هر پرسش در مورد اقداماتی که باید براى یادگیرى 

و تسلط به موضوع انجام دهد تصمیم گیرى نماید. 
روشن اســت که انجام تمام این فرآیند وقت گیر و طاقت فرساست. درست 
به دلیل همین طوالنی بودن انجام فرآیند تحلیل آزمون، اغلب دانش آموزان 
و داوطلبان نسبت به انجام آن کوتاهی می کنند. مؤسسۀ  آموزشی فرهنگی 

گزینه دو براى تسهیل این فرآیند و ترغیب بیش تر دانش آموزان و داوطلبان 
اقدام به طراحی و تولید مشاوره تحلیل آزمون نموده است. 

در این خدمت وضعیت پاســخ گویی به پرسش ها و نیز موضوع و محتواى 
پرســش دقیقاً مشخص شــده اســت. همچنین بخش ثبت دلیل نحوۀ 
پاسخ گویی به گونه اى طراحی شــده است که شرکت کننده بتواند صرفاً با 
عالمت گذارى، آمادۀ تصمیم گیرى در مورد رفتار مطالعاتی خود باشد. حتی 
دانش آموز می تواند پاســخ تشــریحی هر یک از سؤاالت را با کلیک روى 

آن مشاهده کند
به این ترتیب فرآیند پیچیدۀ تحلیل آزمون ساده سازى شده و دانش آموز و 
داوطلب فرصت مطلوب ترى براى پرداختن به اصل فعالیت مطالعاتی خود 

خواهد داشت. 
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 ٥) تحلیل یادگیرى

بسیارى از داوطلبان در طول آزمون هاى آزمایشی در مباحث ثابتی قوت یا 
ضعف دارند؛ براى مثال به طور معمول ســؤاالت یک یا چند مبحث درسی 
خاص را پاسخ غلط می دهند. نکته اینجاست که به دلیل تکرار این مسئله در 
بلندمدت بسیارى از داوطلبان متوجه نقطه ضعف یا قوت نمی شوند و تنها 
بــه نتیجۀ کلی درس توجه می کنند، اما اگر داوطلب بداند دقیقاً در کدام 

مبحث درسی مشــکل دارد می تواند با تصمیم گیرى صحیح، برنامه ریزى 
مطالعاتی خود را به نحــوى تنظیم نماید که یادگیرى اش در مباحث مورد 
نیاز بهبود یابد. مشاورۀ تحلیل یادگیرى گزینه دو با بررسی عملکرد داوطلب 
در هر مبحث جزئی درســی در طول آزمون ها از ابتدا تا کنون گزارشــی از 
وضعیــت آموخته هاى او و نقاط قوت و ضعفش ارائه  می دهد و مشــخص 

 می کند که داوطلب در چه موضوعات و مباحثی نیاز به کار بیشتر دارد.
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 ٦) روند تحصیلی

براى هر داوطلب و دانش آموز شــرکت کننده در آزمون اهمیت دارد بداند 
پس از هر آزمون نســبت به وضعیت گذشتۀ خود چه تغییراتی پیدا کرده 
اســت. طراحی مشاوره روند تحصیلی با این هدف انجام شده است که هر 
دانش آموز یا داوطلب مســیر پیشــرفت و افت خود را در مراحل مختلف 

آزمونی رصد کند و نیز مســیر حرکت سایر شــرکت کنندگان را از طریق 
مقایسۀ میانگین آزمون و نیز میانگین نفرات برتر پیگیرى نماید. همچنین 
در نسخه اى از این مشاوره که بر روى وب سایت گزینه دو قابل دسترسی 
است، داوطلب می تواند جامعۀ آمارى مورد نظر خود را براى مقایسه با روند 

تحصیلی اش انتخاب نماید. 
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 ٧) مشاورۀ آموزشی

تحلیل وضعیت آزمونی هر داوطلب و دانش آموز مســتلزم اشراف کلی بر 
تمام دروس، محتواى آزمون، وضعیت ســایر شرکت کنندگان و نیز نحوۀ 
پاســخ گویی به پرســش هاى آزمون اســت. اگرچه ممکن است برخی از 
شرکت کنندگان با مراجعۀ حضورى به مشاوران بتوانند به چنین تحلیلی 
دســت پیدا کنند، اما از طرفی عدم اشراف کامل و دقیق مشاور به تمام 
ابعاد آزمونی مورد نیاز و از ســویی دیگر عدم امکان مراجعۀ حضورى براى 

همگان سبب شده است تا مؤسســه آموزشی فرهنگی گزینه دو اقدام به 
تولید مشاورۀ آموزشی نماید. 

در این مشــاوره وضعیت هر داوطلــب و دانش آموز از ابعاد مختلف فردى 
و مقایســه اى مورد تحلیل، قرار می گیرد. در خدمت مشــاورۀ آموزشــی 
متناسب با وضعیت و شرایط داوطلب و دانش آموز راهکارها و راهبردهایی 
به وى پیشنهاد می شود. اســتفادۀ از این پیشنهادات کمک خواهد کرد 
تا د انش آموز، در آزمون هاى بعدى شــاهد رشد و پیشرفت باالتر و بهترى 

باشد.

٨) نرم افزار مشاورۀ هوشمند ارتقاى رتبه
گزینه دو به داوطلبان خود مشاورۀ هوشمند ارتقاى رتبه ارائه می دهد. هدف 
اصلی این نرم افزار، ارائۀ مشاوره براى بهترین روش ارتقاى رتبه به داوطلبان 

آزمون سراسرى است. 
در این نرم افزار، پس از اینکه داوطلب در پنل تخمین رتبه، از رتبۀ احتمالی 
خود مطلع شد، این امکان را دارد که با تعیین درس هاى قابل ارتقا از نظر 
خودش و نیز اعالم مقدار تغییر رتبۀ مورد نظرش، پیشــنهادى از سیستم 

دریافت نماید که طبق آن براى رســیدن به این هدف، نزدیک ترین مسیر 
چیســت و با چه روشی با کمترین تغییر در درصد هایش، رتبه اش به عدد 
مورد نظر خواهد رســید. به عبارت دیگر، به داوطلب اعالم می شود که با 

افزایش چند درصدى چه درس هایی به این هدف می رسد.
این نرم افــزار از پایان فروردیــن 99 براى داوطلبانی کــه در آزمون هاى      

گزینه دو شرکت می کنند، قابل دسترس خواهد بود.
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دانش آموزان و داوطلبان تنها کسانی نیستند که نتایج آزمون هاى آزمایشی 
بــراى آنان داراى اهمیت اســت. نتایج این آزمون ها بــراى دانش آموزان و 

داوطلبان با نگاه جزءگرایانه و صرفاً از نظر فردى داراى اهمیت است. 

مجموعۀ کارنامه  و مشــاوره هاى هوشمند تکمیلی اگرچه حاوى اطالعات 
تحلیلی و مقایسه اى نیز هستند اما فلسفۀ شکل گیرى آن ها پاسخ گویی به 

همین نیاز داوطلبان و دانش آموزان بوده است. 

اما در کنار دانش آموزان و داوطلبان، گروه دیگرى شــامل مدیران، دبیران 
و مشــاوران قرار دارند که نتایج آزمون هاى آزمایشــی و ارزشیابی پیشرفت 
تحصیلی براى آنان از ابعاد مقایسه اى و اطالعات ریز آزمونی داراى اهمیت 

است. 

اگرچــه براى این گروه اطــالع از نمرات و عملکرد آزمونــی دانش آموزان و 
داوطلبان داراى اهمیت اســت، ولی مجموعه اطالعات موشکافانه ترى که 
به تحلیل و ارزیابی پرســش هاى آزمون، وضعیت درس، وضعیت کالس، 

وضعیت مدرسه و ... پرداخته شده باشد داراى اهمیت بیش ترى است. 

براى پاسخ گویی به این خواســتۀ مدیران، دبیران و مشاوران، مجموعه اى 

از مشاوره هاى مدرسه اى هوشمند از طریق صفحۀ ویژۀ مدارس در پایگاه 
اینترنتی www.gozine2.ir در اختیار مدارس قرار داده می شود. 

نــام کاربرى و رمز عبور این پنل کاربــرى از طریق نمایندگی گزینه دو در 
اختیار مســئولین مدرســه قرار می گیرد. مدارس در این پنل به امکانات 
بیشترى نیز دسترسی خواهند داشت که در ادامه توضیح داده خواهد شد.

مشاورۀ  ویژه مدیر

1) وضعیت مدرسه در یک نگاه 

مشاوره هاى ویژه مشاور

2) ریــز نمــرات     3) رونــد تحصیلی مدرســه     4) مقایســه مدارس                        
5) غایبین آزمون     

مشاوره هاى ویژۀ  دبیر

6) وضعیت نمرات دانش آموزان   7) وضعیت دانش آموزان در سؤاالت آزمون

2- 3)مشاورة تحصیلى مدرسه اى هوشمند (اینترنتى)
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 ١) وضعیت مدرسه در یک نگاه

مخاطب این مشــاوره، مدیر مدرسه اســت. در این مشاوره تالش می شود 
تــا وضعیت کلی مدرســه / مرکــز در هر درس از نظــر میانگین درصد، 
میانگین تراز، باالترین و پایین ترین درصد، میانگین ســهمیه و نفرات برتر 
و نیز رتبۀ مدرســه در شــهر در معرض دید قرار بگیرد. وجود نمودارهاى 
مقایسه اى ترازهاى دروس و نیز توزیع سطح علمی دانش آموزان و داوطلبان 
شرکت کننده در آزمون کمک می کند تا ارزیابی دقیقی از وضعیت هر درس 

در اختیار مدیر مدرسه به عنوان کنترل کنندۀ وضعیت آموزشی قرار بگیرد. 
با اطالع از محتویات این مشــاوره است که مدیر می تواند در مورد وضعیت 
آمادگی دانش آموزان و داوطلبان در هر درس آگاهی پیدا نماید و ســپس 
با کمک دبیر و مشاور برنامه اى براى رفع مشکالت آموزشی طراحی نماید. 
وجود همین یک مشاوره کافی اســت تا مدیر مدرسه اشراف کلی نسبت 
به وضعیت آموزشــی مدرسه و مرکز پیدا نماید. اگرچه سایر مشاوره ها نیز 
می تواند مورد استفاده و ارزیابی مدیریت مدرسه قرار بگیرد لیکن جامعیت 

این مشاوره در هیچ یک از مشاوره هاى دیگر قابل دسترسی نیست.
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 ٢) ریز نمرات

مشــاوران مدارس مخاطب این مشاوره هستند. زیرا به صورت طبیعی آنان 
بایــد در جریان جمع بندى نمرات هــر دانش آموز و داوطلب قرار بگیرند و 
بر اســاس یافته هاى خویش و نیز توانمندى مخاطب شان براى وى اقدام 
به برنامه ریزى نمایند. در این مشــاوره ضمن درج تراز و رتبۀ کلی هر فرد، 
وضعیت وى از نظر نمره و تراز کســب شده در هر درس گزارش می شود. 
مقایســۀ درس هاى مختلف یک فرد کمک می کند تا افت و پیشرفت او و 
همچنین نقاط ضعف و قوت وى مورد شناســایی و ارزیابی قرار بگیرد. در 

حقیقت نتیجۀ این شناســایی، برنامه ریزى مناسبی است که با استفاده از 
آن دانش آموز و داوطلب می تواند نقاط قوت را تقویت بیش تر و نقاط ضعف 

را به قوت تبدیل نماید.
نمودارهاى مقایسه اى تراز شرکت کنندگان و نیز میانگین تراز در س هاى هر 
کالس و همچنین نمودار چگونگی پراکندگی سطح علمی داوطلبان کمک 
می کند تــا تنظیم برنامۀ میان مدت هر کالس و نیز برنامۀ کوتاه مدت هر 

دانش آموز و داوطلب به شکلی متوازن صورت پذیرد.
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 ٣) روند تحصیلی مدرسه

مشاوران مدارس مخاطب اصلی این مشــاوره هستند. اگرچه مشاوره هاى 
تحلیلــی هر آزمون دائماً در اختیار مدیران، دبیران و مشــاوران قرار دارد و 
مقایسۀ مرحله به مرحلۀ آن ها با یکدیگر امکان پذیر است لیکن انصاف این 
است که مقایسۀ مداوم و لحظه به لحظۀ آن ها مستلزم صرف وقتی طوالنی 
اســت. ارزیابی روند تحصیلی مرکز کمک می کند تا مشــاوران (مدیران و 

دبیران) پس از هر آزمون در یک نگاه کلی وضعیت افت و پیشرفت درس ها 
و نیز شــرایط کلی مدرسۀ خود را در مقام مقایسه با میانگین آزمون و نیز 
میانگین نفرات برتر در قالب نمودارهاى خطی و به زبانی ســاده مشاهده 
نمایند. تأمل روى این مشــاوره دید کلی و همه جانبه نگرى را در مشاوران 
ایجاد می نماید که با استفاده از آن می توانند نسبت به ابعاد برنامه ریزى و 

اصالحاتی که باید به صورت متوازن انجام دهند آگاهی پیدا کنند.
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 ٤) مقایسۀ مدارس

مخاطب اصلی این مشاوره نیز مشاوران مدارس هستند. اطالع از جایگاهی 
که هر مدرسه در مقایسۀ با سایر مدارس و مراکز آموزشی شهر که در آزمون 
شرکت داشته اند انگیزۀ مناسبی است تا براى بهبود جایگاه علمی مدرسه 
برنامه ریزى مناســب انجام گیرد و نقاط ضعف مدرسه بهبود یابد. تنها در 
این صورت است که می توان چشم به موفقیت هاى پیش رو داشت. در قالب 

این مشــاوره ضمن تعیین رتبۀ مدارس شرکت کننده در آزمون و چیدمان 
آن ها بر اســاس رتبه اى که کسب نموده اند، گزارش مختصر و جمع بندى 
شــده اى از وضعیت درس هاى سایر مدارس ارائه می شود. بررسی و مقایسۀ 
این وضعیت ها می تواند منجر به اصالح و یا بهســازى برنامه هاى آموزشی 
مدارس گردد. همچنین رتبه بندى مدارس بدون ذکر نام مدارس دیگر ارائه 

می گردد.

٥) غایبین آزمون:

مشــاوران مدارس این گزارش را دریافت مى نمایند. اگرچه معموالً غایبین هر 
مرکز و مدرســه در هر آزمون مورد شناسایى قرار مى گیرد، اما الزم است ضمن 
انجام این خدمت آزمونى یادآورى شــود که هــر دانش آموز و داوطلب در کدام 

مجموعۀ آزمونى غیبت داشته است. اصوالً پیگیرى غیبت هاى شرکت کنندگان 
در آزمون ها مانع خروج آن ها از مســیر برنامه ریزى شــده و نیز مانع شکل گیرى 

بسیارى از مخاطرات ذهنى والدین است.
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٦) وضعیت دانش آموزان

مخاطب این مشاوره دبیران درس ها هستند. به این معنی که هر دبیر یک 
مشاورۀ مســتقل براى درس خود دریافت می نماید. در این مشاوره ضمن 
تعیین نمره و تراز کســب شده توسط هر دانش آموز و داوطلب، چگونگی 
پاسخ گویی وى به پرسش هاى آزمون از نظر تعداد درست، نادرست و پاسخ 

نــداده تعیین و وضعیت علمی دانش آموز و داوطلب در مقام مقایســه با 
سایر شرکت کنندگان گزارش می شــود. عالوه بر این، نمودار توزیع نمرات 
دانش آموزان و داوطلبان یک کالس نشــان می دهد که شرکت کنندگان از 
چه میزان پراکندگی نمره برخوردار بوده اند. مجموع اطالعات مندرج در این 
گزارش تعیین کنندۀ میزان آمادگی دانش آموزان و داوطلبان در هر درس و 

در مقایسه با سایر شرکت کنندگان است.
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 ٧)  وضعّیت پرسش هاى آزمون

مخاطب این مشــاوره نیز دبیران درس ها هستند. در این مشاوره ضمن تعیین 
دقیق موضوع مورد پرســش و پاسخ درست، نحوة پاســخ گویى دانش آموزان یا 

داوطلبــان به هــر گزینه به صورت خاص گزارش مى شــود. دبیــران محترم با 
مشاهده ى این اطالعات مى توانند نقاط تاریک و مبهم آموخته هاى دانش آموزان 
و داوطلبان  خود را در هر پرســش و موضوع شناسایى کنند و نسبت به طراحى 

راه حل مناسب براى رفع آن ها اقدام نمایند. 
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٨) فایل اکسل اطالعات آزمون

مؤسسه گزینه دو در راســتاى رویکرد به فناورى اطالعات و ارائه خدمات 
نویــن آموزشــی، مدتی اســت که عالوه بــر ارائه گزارش هــاى کامل و 
متنوع مدیریتی به مدارس شــرکت کننده در آزمون ها (که در قســمت 
"گزارش هاى مدیریتی" توضیح داده شــده اســت)، اطالعــات آزمونی 
دانش آموزان مدرسه را در قالب فایل اکسل در اختیار ایشان قرار می دهد. 
این فایل هاى اکسل که به همراه گزارش هاى مدیریتی هر مدرسه ارائه می شود 

از طریق پنل اختصاصی مدارس و یا نمایندگی گزینه دو قابل دریافت است.

به منظور آشنایی بیشتر، در ادامه اطالعات مربوط به این دو فایل و برخی  
کاربردهاى آن ها توضیح داده می شود.

 فایــل اطالعات ریز نمــرات: در این فایل، نمرات خــام (درصد) و تراز 
داوطلبان در کلیه دروس به همراه تراز و رتبه کل آن ها ارائه شــده اســت و     
به عبارت دیگر کلیه اطالعات مهم کارنامه اصلی داوطلبان هر مدرسه، در 

این گزارش در کنار هم ارائه شده است. 

 فایــل اطالعات به تفکیک دروس: این اطالعات براى دبیر هر درس ارائه 
شده است. 

در ایــن فایل براى هــر دانش آموز درصد و تراز به دســت آمده در آزمون و 
همچنین تعداد پاســخ درســت، غلط و نزده و در مجموع ســطح علمی 

دانش آموز در آن درس  ارائه شده است. 

کلیه این اطالعات در قالب فایل اکسل ارائه شده است. این فایل این قابلیت را 
به مدرسه می دهد که بتواند به تفکیک دروس مختلف، وضعیت درصد، تراز، 

تعداد پاسخ صحیح و ... را بررسی نمایید.

از مهم ترین کاربرد هاى این اطالعات می توان به موارد ذیل اشارهنمود:

مدارس می توانند با استفاده از این اطالعات، کلیۀ کارنامه هاى دانش آموزان 
و داوطلبان خود را در یک لیســت مشاهده نمایند و انواع مرتب سازى ها را 
روى آن انجام دهند و وضعیت داوطلبان خود را از جنبه هاى مختلف بررسی 

و ارزیابی کنند.

مدارس می توانند با ادغام نمودن اطالعات فایل هاى آزمون هاى مختلف، یک 
فایل کلی از کارنامه هاى کل داوطلبان خود در همۀ آزمون ها تهیه کنند که 
چنین فایلی ارزش فوق العاده اى به لحاظ تحلیل و ارزیابی خواهد داشــت. 
به صورت کلی می توان گفت با داشتن این فایل ها، هرگونه تحلیل روى روند 
پیشرفت یا پســرفت دانش آموزان در دروس مختلف براى مشاوران مدارس 
امکان پذیر می شود تا با کمک آن، مشکالت موجود شناسایی و جهت حل 

آن ها اقدام شود.

بدین ترتیب به وســیله این اطالعات، مدارس همکار با مؤسســه گزینه دو 
می توانند با سلیقه و با توجه به نیاز خود گزارش هاى مورد نظر خود را تهیه 

نمایند.
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05134723319کالت141
05146131024گلبهار04442237474142مهاباد0453274383872اصالندوز2
05157253131گناباد04445264666143میاندوآب0453278354573پارس آباد3
05136090151مشهد04435628409144نقده0453242383074خلخال4
04532643674گرمى5
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ب

05326727699مه والت - فیض آباد07735224333145اهرم (تنگستان)75
05142223429میان جلگه 07733126972146بندر گناوه0452522345876مشکین شهر6
05143217143نیشابور07733563133147بوشهر77مراجعه به ir.gozine٢نمین7
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05857232020اسفراین148
05832221230بجنورد07734242931149دشتستان (برازجان)0313664061079اصفهان9

05832276880جاجرم07735323395150دشتى (خورموج)0315475505380آران و بیدگل10
05832624424رازوجرگالن 07728722129151دیر (بردخون)0314648221981بن رود11
05836221799شیروان152مراجعه به ir.gozine٢سعدآباد0313722436682پیربکران12
05836236518فاروج153مراجعه به ir.gozine٢عسلویه83مراجعه به ir.gozine٢تیران و کرون13
05832921988مانه و سملقان07727234414154کنگان0315772296584چادگان14
03133678900خمینى شهر15
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02156350191اسالم شهر85
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06152639506امیدیه155
مراجعه به ir.gozine٢اندیکا (قلعه خواجو)02176257200156بومهن0315777470086خوانسار16
06142624949اندیمشک02136030455157پاکدشت0312333696987دهاقان17
06133335389اهواز02136734622158پیشوا0315366033188سمیرم18
06143629090ایذه02166568715159تهران0314522328689شاهین شهر (برخوار)19
06153231333آبادان160مراجعه به ir.gozine٢چهاردانگه0315354215090شهرضا20
06143721957باغملک02176313534161دماوند0315722605091فریدن21
مراجعه به ir.gozine٢باوى02156410078162رباط کریم0315759738392فریدون شهر22
06152234368بندر امام خمینى02155956404163رى0313742883093فالورجان23
06152358270بندر ماهشهر02146890801164شهر قدس0315531101194کاشان24
06152728066بهبهان02165264929165شهریار0315745264095گلپایگان25
06122222828حمیدیه02176444082166فیروزکوه0315263405096لنجان26
مراجعه به ir.gozine٢خرمشهر02136124550167قرچک0315241120097مبارکه27
06142220259دزفول168مراجعه به ir.gozine٢کهریزك0314227512098مهردشت (علویجه)28
06136741413دشت آزادگان02165140539169مالرد99مراجعه به ir.gozine٢میمه29
06143684012دهدز02136255557170ورامین03146251520100نایین30
03142622236نجف آباد31
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06143596874رامشیر03833345191171اردل101
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06143539538رامهرمز03834224735172بروجن02637723219102اشتهارد32
06142525544سردشت دزفول 03834463529173خان میرزا02644222969103ساوجبالغ33
06323223250شادگان03833345191174شهرکرد02634215938104کرج34
06142894060شاوور03833228831175فارسان02645362256105نظرآباد35
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06425224831شوش03834492827176فالرد08433347443106ایالم36
06136226415شوشتر03833622216177کوهرنگ107مراجعه به ir.gozine٢ایوان37
06143777775صیدون 03832624320178کیار08426222071108آبدانان38
06136226415گتوند03834440235179لردگان08435225571109دره شهر39
08427224913دهلران40
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06143293247اللى05632770600180بشرویه110
06812226388مسجد سلیمان05632432434181بیرجند08424222095111شیروان و چرداول41
06136750987هویزه182مراجعه به ir.gozine٢درمیان112مراجعه به ir.gozine٢مهران42
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05632504749زیرکوه04133220097113اسکو43
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02435274870ابهر183
مراجعه به ir.gozine٢ایجرود (زرین آباد)05632722202184سرایان04144226100114اهر44
مراجعه به ir.gozine٢بزینه رود05632662818185سربیشه04134229942115آذرشهر45
02434210122خدابنده05632722246186فردوس04143330184116بستان آباد46
02435523497خرمدره05632498415187قائنات04137737575117بناب47
02433557797زنجان05632627514188نهبندان04133286565118تبریز48
04142040300جلفا49
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02432824131طارم05156524010189بجستان119
05155431788بردسکن04132447111120خسروشهر50
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02325232888دامغان190
02333445970سمنان05154526277191تایباد (باخرز)04143229594121سراب51
02313344597شاهرود05152326455192تخت جلگه04142423363122شبستر52
02334243131گرمسار05152531119193تربت جام04137640762123عجب شیر53
مراجعه به ir.gozine٢مهدى شهر05152236478194تربت حیدریه04144440819124کلیبر54
مراجعه به ir.gozine٢میامى05145622593195جغتاى04137222986125مراغه55
05145223726جوین - نقاب04142237333126مرند56
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05437220060ایرانشهر196
04533448851بمپور05146131024197چناران04137823788127ملکان57
05437322460بنت 05155266996198خلیل آباد128مراجعه به ir.gozine٢مهربان 58
05432224146بنجار05154229990199خواف 04232239292129میانه59
05433489527پشت آب 05144222626200خوشاب04152624900130هشترود60
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05437326003جالق 05146221419201درگز04433481740131ارومیه61
05435336700چابهار05153723880202دولت آباد زاوه04446245060132بوکان62
05434220411خاش05158469256203رشتخوار04444222081133پیرانشهر63
05435333070دشتیاري 05143347840204زبرخان بقدمگاه04445525158134تکاب64
05437332105دلگان05144231225205سبزوار04434266464135چالدران65
05432234096زابل05134538828206سرخس04436458616136خوى66
05437326423زابلى05134222922207طرقبه 04444321200137سردشت67
05433423884زاهدان05134622692208فریمان04435243394138سلماس68
05433413226سراوان05147226070209قوچان04446330707139شاهین دژ69
05437142881سرباز05155241932210کاشمر140مراجعه به ir.gozine٢شوط70
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مراجعه به ir.gozine٢شهر بابک282
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06632652344رومشکان353
06632683207طرحان 03443294603354عنبرآباد09155442907283شهرکی و ناروئی 212
06632638255کوهدشت0345520108355فاریاب05432234096284شیب آب 213
09132465083فهرج05437320060285فنوج 214
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01144292706آمل356
01132339501بابل03446220781357قلعه گنج05437328362286قصرقند215
01135250120بابلسر03432461644358کرمان05435336700287کنارك216
مراجعه به ir.gozine٢بندپی شرقی 03433492964359کوهبنان05435333070288الشار217
01134536198بهشهر03495224843360کهنوج05432224096289میانکنگی 218
01154235400تنکابن03433776111361ماهان 05435224157290نیکشهر219
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01142543125جویبار03443302717362منوجان07143527456291ارسنجان220
01152221088چالوس0344271388363نرماشیر07153241294292استهبان221
07144528258اقلید222
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01155258365رامسر08325226375364اسالم آباد غرب293
01133320870سارى08346131003365پاوه07152512331294اوز223
01245321476سوادکوه08346724827366ثالث باباجانی 07144332330295آباده224
01154626152عباس آباد08346221217367جوانرود07132345515296آباده طشک225
01135658875فریدونکنار08346526979368روانسر07142230083297باالده 226
01142204384قائم شهر08342229858369سرپل ذهاب07136782314298بیضا227
01152221088کالردشت 08348422497370سنقر07154233979299جهرم228
01134662240گلوگاه08348322997371صحنه07144454633300خرم بید229
01133256253میاندورود08338210252372کرمانشاه07154504884301خفر230
01134746552نکا08348238260373کنگاور302مراجعه به ir.gozine٢خنج231
01144525059نور08343222555374گیالنغرب07153524159303داراب232
01144745469نوشهر08345130583375هرسین07142521041304رستم233
07132628800زرقان234
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مراجعه به ir.gozine٢هراز07433222952376بویر احمد (یاسوج)305که

01144745469محمودآباد07432361675377چرام07153725686306زرین دشت235
07433444546دنا07136721489307سپیدان236
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08632223678اراك378
08646332500خمین07432264580379دهدشت (کهگیلویه)07132345011308شیراز237
مراجعه به ir.gozine٢خنداب07432230540380گچساران07138723977309فراشبند238
07153312353فسا239
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08644231555دلیجان01746734615381آزادشهر310
08645220105زرندیه01734524224382آق قال07138736664311فیروزآباد240
08642223109ساوه01734430751383بندر ترکمن07222225556312قائمیه241
08635452798کمیجان01734365858384بندرگز07154526494313قیر و کارزین242
08643220221محالت01735865255385رامیان07142230083314کازرون (خشت)243
08638627437مهاجران01734231155386على آباد کتول07132345011315کوار244
01734341083کردکوى316مراجعه به ir.gozine٢گراش245
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07644324163بستک387
09179643512بشاگرد01735420562388کالله07152853817317گله دار246
07633242364بندر خمیر01735838434389گالیکش07823622331318الرستان247
07632227071بندرعباس01732339278390گرگان07152724548319المرد248
07644220337بندر لنگه 01734430751391گمیشان07143335551320مرودشت249
مراجعه به ir.gozine٢بیابان سیریک 01733341670392گنبدکاووس07142524068321ممسنى (نورآباد)250
مراجعه به ir.gozine٢پارسیان01758387949393مراوه تپه07152822464322مهر251
07642521424جاسک01735232440394مینودشت07153839659323نى ریز252
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02832897707آبیک253
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07644343336جناح01342728423395املش324
07635423194حاجى آباد01344836878396آستارا02832248550325البرز254
07642886362دهبارز (رودان)01342123525397آستانه اشرفیه02834229118326بوئین زهرا255
07642384124سندرك 01344549254398بندر انزلى02825241016327تاکستان256
07635327185شهاب 01342827955399بندر کیاشهر02833363303328قزوین257

07635243626قشم400مراجعه به ir.gozine٢خمام02537835666329قم258قم
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07652230244کیش01333117268401رشت08733290057330بانه259
07652230244میناب01333112300402رضوانشهر08738227820331بیجار260
01334673157رودبار08735122311332دهگالن261
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08123225226اسدآباد403
08134502477بهار01342632074404رودسر08738720257333دیواندره262
08134927732تویسرکان01334525161405سنگر08734827073334سروآباد263
08136228100رزن01342322575406سیاهکل08736210099335سقز264
08136824777فامنین01334725200407شفت08733289720336سنندج265
08136228100قروه درجزین01823224811408صومعه سرا08725233027337قروه266
08125221022کبودرآهنگ01344226033409طوالش08735534202338کامیاران267
مراجعه به ir.gozine٢اللجین01327225200410فومن08734526695339مریوان268
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08132222076مالیر01342687906411کالچاى03442480760340ارزوئیه269
08133234646نهاوند412مراجعه به ir.gozine٢کوچصفهان 03923226861341انار270
08138224582همدان01412229088413الهیجان03442440700342بافت271
01342522898لنگرود03425221276343بردسیر272
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03532823993ابرکوه414
03532250362اردکان01344660527415ماسال03444343113344بم273
03443212217جیرفت274
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03532424849بافق06643431818416ازنا345
03526235025تفت06632528862417الشتر03442453794346رابر275
03532573429خاتم06643344480418الیگودرز03433726292347راور276
03523622355صدوق (اشکذر)06642514595419بروجرد03434220558348رفسنجان277
05632821740طبس06632226020420پلدختر349مراجعه به ir.gozine٢رودبار جنوب278
03532529700مهریز06633328888421خرم آباد03444360248350ریگان279
03527731272میبد422مراجعه به ir.gozine٢دلفان (نورآباد)03424227403351زرند280
03536295771یزد06643235649423دورود03442231199352سیرجان281




