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و  انصراف  نند در برخی از شرایط داوطلبان به دالیل مختلف ما.  ردهرساله داوطلبان زیادی دا  سری سازمان سنجش،آزمون های سرا

ل دیگر این اقدام می توان  د کارت اعتباری سازمان سنجش می نمایند. از دالی اقدام به استرداآزمون ثبت نامی  کت در شر  هب ل عدم تمای 

 . رد نیز اشاره کری مبلغ اضافه ش برای باز پس گی و در پی آن تالمقدار اعالم شده توسط سازمان سنجش به پرداخت بیش از 

مکان و نحوه استرداد کارت اعتباری سازمان  اآزمون های سازمان سنجش در زمینه  داوطللبین سخ دهی به سواالت  پابه منظور 

رفع مشکالت کارت   و  ی سازمان سنجش چگونگی خرید کارت اعتبارسنجش این مقاله گرده آوری شده است. همچنین مواردی مانند 

 بررسی قرار گرفته اند. مان سنجش مورد اعتباری سازهای 

 کارت اعتباری سازمان سنجش چیست؟ 

  تی سا ق ی به صورت اینترنتي و از طر تنهاسازمان سنجش،  ی آزمون ها یبا توجه به اینكه پرداخت هزینه ثبت نام تمام

epay.sanjesh.org  كه پرداخت الكترونیكي آنها   یعضو شبكه بانكي شتاب  یهاي اعتباره وسیله كارت ب باید شود، داوطلبان انجام مي

خود ،   ی رساني سازمان سنجش و پرداخت مبالغ مربوط به آزمون و مقطع مورد درخواست  اطالع  پایگاهفعال شده است، با مراجعه به 

سازمان سنجش انتخاب و نسبت به دریافت   ی ارکارت اعتب  د ی نام شركت در آزمون مورد نظر را در سامانه خرعنوان وجه ثبت 

 اقدام نمایند.  epay.sanjesh.org  تی سا ق ی رقمي خود( از طر 12اطالعات كارت اعتباري )شماره سلاير 

 

 1401سنجش ان سازم نحوه استرداد کارت اعتباری  

؛ در صورتی که افراد در چند آزمون  است بدانید کهت اعتباری سازمان سنجش الزم درباره نحوه استرداد کارح پیش از توضی 

ور  در کنکد. برای مثال اگر شخصی رنداثبت نام در آزمون ها وجود ان استرداد هزینه نمایند امکزمان ثبت نام سراسری به طور هم

به هر دلیلی منصرف شده و تمایل  مانند هنر شرکت کند، اگر صلی به همراه کنکور رشته های فرعی زمون های ا ریاضی به عنوان آ

سترداد  امکان وجود نداشته و سازمان سنجش مسئولیتی در قبال ا رفتن وجه خود از سازمان سنجش را داشته باشد، اینگ پسبه باز

رشته و   بارهدرصرف زمان کافی    اب بهتر است  بل از هر اقدامی برای ثبت نام در این آزمون ها نابراین قب  هزینه پرداخت شده ندارد. 

 بهترین تصمیم را بگیرید. ،آینده شغلی خود

 

 سازمان سنجش مبلغ اضافی پرداخت شده در کارت نحوه استرداد 

ست مبلغی را تحت  الزم ان های سازمان سنجش داوطلبان برای ثبت نام در هر یک از آزمود ن اشاره شیش از این به آهمانطور که پ 

ین شده  تعی  قطعاین کارت بر اساس نوع آزمون و میز نمایند. هزینه حساب سامانه وارجش به عنوان کارت اعتباری سازمان سن 

شارژ این کارت ها می نمایند. حال در صورتی  متفاوت است و داوطلبان بر اساس مبلغ اعالم شده از سوی سازمان سنجش اقدام به  

ن مبلغ تحت  ب سازمان سنجش واریز کرده باشند، امکان پس گیری ای ری را به جسا ، مبلغ بیشت که داوطلبان به جای مبالغ اعالم شده

فرم استرداد  نام  طالعات مرتبط به این زمینه را در قالب فرمی به ساطمان سنجش ا) استرداد م واریز اضافی ( وجود دارد.  عنوان

 به فایل زیر مراجعه نمایید.ئیات بیشتر و برای دریافت اطالعات و جزمنشتر کرده است  وه اضافی واریزی داوطلبانوج

 

 اریزی به سازمان سنجش کلیک کنید. فرم استرداد وجوه اضافی ولود برای دان 

 

ارسال   09109838819م ، فرم را به شماره تلگرادر آنمیل اطالعات ذکر شده دانلود کرده و پس از تکوطلبان باید این فرم را دا 

 ول می انجامد. روز کاری به ط  20مدت  ازمان سنجش حداکثر به نمایند. روند رسیدگی و واریز وجو اضافی توسط س

 ه سازمان سنجش اضافل فرم استرداد وجوه حوه تکمی ن 

؛  نه درج شده است را وارد نمایید. اطالعات هویتی شاملطلب را که در ساماداو ت اطالعات : در این جدول الزم اس1جدول شماره  

 ت باید در این بخش وارد شوند. شماره تلفن ثاب  و  نام خانوداگی، کد ملی، شماره تلفن همراه نام و



 

 

کارت   ، رمز عبور و مبلغ پرداختیر این بخش عالوه بر اطالعات خواسته شده در جدول شامل شماره پروندهد: 2ه  ارجدول شم

ثبت نام خود را در سایت  ن باید طلبادین منظور داوب قید شود.  یداری شده رت های خرکلیه کادیگر الزم است اطالعات اعتباری 

 نتی پر یبانک یهاخود توسط همه کارت  یینها یهانامثبت یاز تمام ی رقم 16  یری کد رهگ افتی سپس با درسنجش نهایی نمایند. 

 خود را مشخص کنند.  یو فرع ی نام اصلبخش ثبت نی در ا نی چن ها را ارسال کنند. هم و آن رندی بگ

به این  ازمان سنجش سط ستو  . مبلغ عودت شده اییدبانکی خود را وارد نمساب دول شما باید اطالعات ح د راین ج: 3جدول شماره  

 طالعات آن مطمئن شوید.  حساب واریز می شود بنابراین از درستی ا 

ارسال   09109838819تلگرام  ، از آن عکس گرفته و به شماره د رنسخه ی پرینت شده ی فرم پس از وارد کردن اطالعات در 

 مورد قبول می باشد. یره شده است ذخ PDFدر قالب  لکترونیکی فرم که امچنین نسخه نمایید. ه

 

 نحوه خرید کارت اعتباری سازمان سنجش 

 

 

 آخرین اخبار سازمان سنجش 

 شود؟ چگونه برگزار می    1402کنکور 

حی و  که شامل تغییرات اساسی در نحوه طرار در این ال اخبار ضد و نقیضی به گوش می خورد باره روند برگزاری کنکودر

 ر به بررسی تعدادی از این تغییرات خواهیم پرداخت. برگزاری آزمون ها است در ادامه خب 

 شود یبرگزار نم ۱۴۰۲در کنکور   ی امتحان دروس عموم 

 درصد است  ۶۰معدل به صورت  یقطع ری تاث 

 شوند ی حذف م هارمجموعه ی ز 

 شود   ی بار در سال برگزار م ۲کنکور  

  ی برگزار  یاست که برا  نی (اشود ی برگزار م ۱۴۰۳از سال  ی )که البته به صورت رسم ۱۴۰۲کنکور  راتیی از تغ یکی  نی همچن 

 ۱۴۰۲و در سال   شودیم یینها ۱۴۰۳سال  ی کنکور هوشمند برا یشده است اما برگزار  یز ی برنامه ر کی آزمون به صورت الکترون 

سال اعتبار دارد    ۲نمره آزمون تا  دی مصوبه جد طبق   .ردی صورت گ یینها یهاتست  ات  شودی آزمون به صورت هوشمند برگزار مچند 

  ییتوانا یاب ی درصد ارز ۶۰سهم  ،یانقالب فرهنگ یعالی براساس مصوبه شورا متفاوت است. زی سواالت ن  ی طراح سمی مکان  نیبنابرا

معدل در کنکور، عبدالرسول پورعباس   ی درصد ۶۰ ری تاث  درباره.شودی منتقل م رستانی دب  یلی به دوره تحص ۱۴۰۲داوطلبان کنکور 

انقالب   یعالی شورا  یهنوز اصالحات از سو  م،ی کن ی سازمان سنجش آموزش کشور گفته است: هرچه به ما ابالغ شود اجرا م سی رئ 

 . رسد یم زی صورت گرفته به محض ابالغ به اطالع داوطلبان ن ابالغ نشده است، اصالحات   یفرهنگ

 

 خالصه مطالب 

این   نه ی جهت پرداخت هز دی بالف سازمان سنجش را ای مخت صد شرکت در آزمون هق دانش آموزان و دانشجویان و کلیه افرادی که 

افراد از شرکت در آزمون منصرف شده و   نی اوقات ممکن است ا ی. اما گاهندی اقدام نما یاعتبار یکارت ها دی نسبت به خرآزمون ها 

کار و بازگشت پول   نی امکان انجام ا ای که آچنین شرایطی الزم است بدانند را داشته باشند. در   استرداد پول از سازمان سنجشقصد  

ن سنجش  ااز سازم ل پودراین مقاله به نحوه استرداد  .ر ی خ ای وجود دارد سازمان سنجش   یکارت اعتبار ی داری پرداخت شده جهت خر



ت همزمان در چند  رتی که به صور ول از سازمان سنجش در صوهمچنین شاره شده است که امکان استرداد پ  .پرداخته شده است 

مام جوانب را  ت  دی پس داوطلبان قبل از ثبت نام در کنکور با ثبت نام کرده باشید وجود ندارد. آزمون در گروه های فرعی و اصلی 

 . ندی کارت ثبت نام اقدام نما دی نسبت به خر  ،هاشرکت در آزمون  برای یینها  می تصم اخذ   کرده و بعد از یبررس


