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، کارشناسی ارشد و  ناسیسری مانند کنکور کارشزمون های سران اقدام برای ثت نام در آخرید کارت اعتباری سازمان سنجش اولی 

ل کارت اعتباری  مشک واجه شوند. با مشکالتی میند ممکن است راصورت بی اطالع بودن افراد از مراحل این ف در  دکتری است. 

ت. در صورت وجود هر گونه سوال در  مشورت مورد بررسی قرار گرفته اس مقاله سایت ین ه در احثی است ک از مباسایت سنجش 

 اس حاصل فرمایید.سان مشورت تماین زمینه با کارشنا

موزش گام به گام خرید کارت اعتباری سایت سنجش و  آمی توان به   می گیرد ز مباجث دیگری که در این مقاله مورد بررسی قرارا

سری و سایر آزمون های وابسته به سازمان  ی سران کنکور هالبا طداو گر شما از ااشاره کرد.  آنجاد شده پیرو  چگونگی مشکالت ای 

 دهید. ست ن این مقاله را از دجش هستید مطالعه سن 

 

 روش های خرید کارت اعتباری سایت سنجش 

که از  شرکت در این آژمون ها ثبت نام در آن می باشد که از مهم ترین مراحل ر سراسری هستید باید بدانید کون بان کاگر از داوط

کارت از سه طریق امکان پذیر است که در ادامه به بررسی  . خرید این تباری اشاره کردعخرید کارت اجمله مراحل آن می توان به 

 پرداخت: ش ها خواهیم این رو

 روش اول 

طریق پرداخت اینترنتی است. با  ید کارت اعتباری از  ها خر داخت هزینه آزمونیکی از آسان ترین و در دسترس ترین روش های پر

اشتباه و   ،ز جمله مشکالت شایغبسیار خود را دارد. اهمچنان این روش طرفداران  اما از آنی مشکالت و خطا های ناشوجود تمام 

روش   نی ا دی خواه ی اگر که م  می شوند.مجدد هزینه رایط افراد مجبور به پرداخت شیزی می باشد که در این اربلغ وممقدار خطا در 

ثبت نام را   نه ی شده و هز epay.sanjesh.org  تی و سپس وارد ساکامل مطالع نمایید ابتدا دفترچه آزمون را  دی با د،ی را انتخاب کن 

 . دی پرداخت کن 

 روش دوم 

ت می توانند به سادگی کارت اعتباری سنجش را تهیه نمایند.  بانک صادرادستگاه های خود پرداز  با مراجعه بهد در این روش افرا

جاصل  سنجش اطمینان زمان یش از آن الزم است از صحت اطالعات و مطابقت آن با اطالعات دریافت شده از دفترچه راهنما ساا پ ام

 ند. نمای 

 روش سوم  

با  دی نتوانست گویی به سواالت شما در این زمینه هستند بنابراین در صورتی که ه پاسخه آمادهموارکارشناسان مشورت و مشاوران 

با   ا ی مراجعه کرده و  ،ن مشورتبه مراکز مشاوره معتبر همچو دی توان  یم د،ی کن  افت ی را درسنجش  یذکر شده کارت اعتبار  ی ها روش 

 واهند بود. خگوی مشکالت شما کارشناسان ما در بخش نظرات همین مقاله پاسخ همچنین .دی ری ها تماس بگ آن

 

 نجش ی سایت سکارت اعتبار در  مشکلجلوگیری از ایجاد 

. مهم تر  ی را از افراد می گیرد ی سازمان سنجش ایجاد می شود گاها هزینه و زمان زیادتی که در راستای خرید کارت اعتبارمشکال

عایت نکاتی که در ادامه به  می باشد. بنابراین ری شود قابل انکار ن برای عدم موفقیت در ثبت نام وارد من داوطلبا، استرسی که به آن

 قابل توجهی از این مشکالت بکاهد. می توان تا حد  می شود ختهآن پردا

ت  . نکاطالعه نماییدمور کامل ط ی ثبت نام در کنکور را به  ید که پیش از هر اقدامی بهتر است دفترچه راهنمادر ابتدا الزم است بدان 

 کند. وگیری می زمان آزمون جل حتی درو از بروز مشکالت در حین ثبت نام اهمیت هستند و حائز شده در این دفترچه بسیار ذکر 



ر تجربی هستید  ال اگر داوطلب کنکونمایید. به طور مث ظر خود ثبت نام در رشته مورد ن که  دی دقت کن در زمان انتخاب عنوان آزمون 

به   نهی هز نی ا د،ی کن  زی را وار نه ی و هزعنوان را اشتباه انتخاب   ورتی کهدر ص  .تخاب عنوان آزموت تجربی را انتخاب نماییددر ان 

 ه شود. ن مجددا باید هزی  ح،ی با عنوان صح د ی کارت جد افت ی در یبرا ن،ی حساب شما باز نخواهد گشت. همچن 

زمون  زمایشی اصلی و یک آهای ا زمون از گروه یک آورت همزمان ) برای مثال صآزمون به   ل به ثبت نام در دو در صورت تمای 

یافتی  ی درشماره سلایر کارت هادر این روش . افت نماییدی ر(  الزم است دو کاتر اعتباری جداگانه درند هن از گروه های فرعی مان 

 شد.. اید متفاوت باب 

لایر هر  حله دریافت کارت اعتباری سازمان سنجش وارد کردن اطالعات به شکل صحیح و دقیق است. چرا که شماره سمهم ترین مر

ن اطالعات کارت اعتباری صادر نخواهد  و اشتباه وارد شد کد دریافتیصحت در صورت عدم  ر است بنایراین کارت متعلق به یک نف

 شد. 

گاهی افراد برای    . اما یدرس  دی خواه انی به پا اتی عمل،ئید نهایی فشردن گزینه تابا  نه،ی پس از وارد کردن اطالعات و پرداخت هز

خواهد   افت ی را در  یانهی از شما مجدد هز تی سا  صورت،  نی . در ااز صحت عملیات انجام شده مجددا وارد سایت می شوند مطئن شدن

  ن،ی . بنابراندارد  نجش خواهد نشست و دگر امکان بازگشت ان وجودب سازمان سدر حسا پول  نی ا د،ی کن  ز ی را وار نهی هز نی کرد. اگر ا

نشده و مجدد   ت ی برطرف کردن شک خود مجدد وارد سا یهرگز برا د،ی را مشاهده کرده و آن را انتخاب کرد یینها دیی تا نهی اگر گز

 د. ی نکن  زی را وار یپول

 

 ل کارت اعتباری سایت سنجش فع مشک ر

جه به شرایط  و با تو   زمان سنجش تنها کافی است مراحل زیر را به ترتیبت اعتباری ساید کارد خردر صورت بروز مشکل در رون 

 ایجاد شده انجام دهید. 

زینه خرید  ریع، گشده و از قسمت دسترسی س  / https://www.sanjesh.orgسازمان سنجش به نشانی حله اول وارد سایت  مردر 

 ت اعتباری را انتخاب نمایید.کار

 .دیی را انتخاب نما یکارت اعتبار دی خر له بعد گزینهحدر مر

سپس برای ادامه روند پیگیری خرید    .اییدن کلیک نمآ ی نه نمایش داده شده خواهد بود که باید بر روی ت گزکارات مشاهده مشخص

 د.ز دو روش زیر اقدام نمایی کارت اعتباری سازمان سنجش باید به یکی ا 

کلیک کرده و اطالعات  ی سامانه فروش یکی از گزینه های بر رورا وارد نموده و ر اولین روش، کافی است شماره سفارش خود د

 ید.و سایر موارد خواسته شده را تکمیل نمای  خواهسته شده شامل نام، نام خانوادگی

ینه  ایید. مناسب ترین گزشده خود نمحت اطالعات وارد  اقدام به بررسی صیگیری درگاه فاده از شماره پ ر دومین روش، باید با است د

 طالعات خود را در ادامه وارد نمایید.وده و ا شما تطابق دارد را انتخاب نمب با اطالعات خواسته شده از جان درگاه پرداخت را که 

 

 ض ز طریق ثبت اعتراا  سنجش  تباریمشکل کارت اعرفع 

د  زی بخشی با عنوان ثبت اعتراضات در این سایت است. به این نحو که افراه اندادهد را رائه میازمان سنجش اسدماتی که  یکی از خ

حل  تمام مرا  بپردازند. گری شماره پرونده، ثبت اعتراض و موارد د یاب ی ح کردن انواع سواالت، بازمطر به  آناجعه به ا مرند ب می توان 

ی به مراجعه حضوری نمی باشد. برای اعتراض به  انه به صورت غیر حضوری انجام می شود و نیازثبت درخواست در این سام

  خش مربوطه در این سایت به نشانی  ب مشکل ایجاد شده در روند خرید کارت اعتباری سازمان سنجش می توانید به 

request.sanjesh.org  بل پیگیری  صورتی که مشکل شما قادر  .ماییدمراجعه نموده و مشکل ایجاد شده را توضیح داده و ثبت ن

 ت به رفه آن اقدام می نمایند.و نسب  به اعتراضتان پاسخ داده سازمان سنجش باشد کارشناسان 

 حل زیر را دنبال نمایید.برای ثبت اعتراض در سایت سنجش مرا 
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با کلیک بر روی  تجو نمایید. همچنین می توانید مرورگر خود جسجش را در بارت سایت سن عابتدا  •

https://www.sanjesh.org  /   .وارد این سایت شوید 

ورود به   می مستق نکی لیا کرده و  ک ی کل ستمی ورود به س  نهی گز ی صفحه رو  یدر سمت چپ باال ت،ی از وارد شدن به سا پس •

 را انتخاب نمایید.  /https://request.sanjesh.org/noetrequest/loginبه نشانی  تی سا

 .دی کرده و وارد قسمت ثبت نام شو کی در سامانه کل تی عضو نه ی گز یاست رو  ی حاال کاف •

 ی. تمامنماییدآن ها را پر دی که بامی باشد  ازی مربوط به اطالعات مورد ن  ی خال یکادرهاشود  ی که باز م ی صفحه ا در •

  ت ی . در نهال معتبر اجباری می باشدآدرس ایمی ارد نمودن شماره تلفن همراه و همچنین ووارد شده   یبه درست  دی اطالعات با

 ئید را انتخاب نمایید.گزینه تا دی پس از وارد کردن اطالعات با زی ن 

 ر توجه فرمایید. به مثال زی  ح شده در این سامانه مطرو اعتراضات ت  رای آشنایی با سواال ب 

 نسبت به این موضوع اعتراض نمایند؟د چیست و چه کسانی می توانن   1400ری س عنوان سوال: اشتباه در انتخاب رشته آزمون سرا

 ض در این خصوص اقدام نمایند.مشمول یکی از شرایط زیر شوند می توانند نسی=بت به ثبت اعترا ان فقط در صورتی کهی ضمتقا

ته های انتخاب  ظر عنوان رشته تحصیلی ) به طور مثال رشبا سایر رشته های انتخابی از ن ن کد رشته قبولی عدم تناسب بی  •

 ست. ه نیز ثبت شده اورد از رشته های علوم پای مستندو  به طور اتفاقی یک  سی هشده از جانب فرد متقاضی اکثرا مهن 

اکثریت کد های انتخابی از بین کد  ) به طور مثال  حصیلیداوطلب با سایر کد ها از نظر مقطع ت کد انتخابی عدم تناسب بین  •

 مربوط به مقطع کارشناسی ارشد می باشد(  شده های کارشناسی هستند در صورتی که یکی از کد های وارد 

وره های  برای د ال تمام کد رشته ها عدم تناسب کد رشته انتخابی با سیر کد رشته ها از نظر دوره تحصیلی ) به طور مث  •

نند پیام مانهو دانشگاه های شهریه پرداز به دوره های شبا کد های وارد شده مربوط رتی که یکی از روزانه هستند در صو

 است (  بودهنور و آزاد 

حل تحصیل باید بررسی شرایط تائثد نماید که فرد مذک.ر  این شرایط دانشگاه م  در رشته قبولی ) درنداشن شرایط تحصیل  •

 مشخص شده را ندارد ( توانایی تحصیل در دانشگاه 
 

 سازمان سنجش  ت ی ارشد در سا یکنکور کارشناس  جی اعتراض به نتا

  یاز افراد شرکت کننده در کنکور کارشناس کی هر  یبرا زی ن  ی کنکور کارشناس جی امکان اعتراض به نتا یکنکور کارشناس همانند

ثبت درخواست   ی کنکور برا جی بعد از اعالم نتا sanjesh.org تواند با مراجع به سامانه ی فراهم است و هر داوطلب م  زی ارشد ن 

 جی اعتراض به نتاآگاه از مراحل مختلف ثبت  ی فرد ق ی از طر دی که با دی دقت داشته باش فقط .دهد ماعتراض خود اقدامات الزم را انجا 

 . د ی ارشد مطلع شو یکنکور کارشناس

 

 sanjesh.org ت ی در سا ی کنکور دکتر جی اعتراض به نتا

هر حال   به .کنکور است جه ی فراهم کردن امکان اعتراض به نت   یدکتر انی دانشجو ی سازمان سنجش برا  تی از امکانات سا گری د یکی 

  ینباشند و به دنبال بررس یراض  ی دکتر ی ورود ی خود در آزمون سراسر ی قبول جه ی نت  ای از داوطلبان از رتبه و  ی ممکن است شمار

به  ثبت درخواست اعتراض  از مراحل  دی با ی قبل از هر گونه اقدام البته .مسئله هستند نی سازمان سنجش در رابطه با ا نی مسئول شتری ب 

ثبت درخواست اعتراض خود در سامانه   یبرا  یمشکل چی بدون ه دی تا بتوان  د ی را داشته باش ی ات کافاطالع یکنکور دکتر جی نتا

sanjesh.org  نماییداقدام. 

 

 سایت سنجش اخبار مرتبط با رین آخ

 دانشگاه اجرایی می شود دو مرحله ای ورود به  ر نداریم؛ نظامدیگر کنکو

سهم آن در نظام سنجش آموزش کشور گفت:    در خصوص کاهش یسازمان سنجش آموزش کشور در مورد کنکور و مصوبات  سی رئ 

نظام سنجش ورود به دانشگاه که شامل دو بخش است را   کی داشت بلکه   می سابق نخواه وه ی کنکور به ش گری ما د ندهی آ یهاسال   یط
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در آموزش و پرورش   ی کشور  کپارچهی  یهارا آزمون  یاعبدالرسول پورعباس ادامه داد: نظام سنجش دو مرحله  .کرد می خواه ییاجرا

رو   نی دو سنجش خواهد بود،   از ا نی ا زی و ورود به دانشگاه ن   رشی خواهد داد، مالک پذ لی در سنجش تشک یکشور  یهاو  آزمون 

آموزش و   ی سنجش به شکل هوشمند و در تعدد قابل قبول از سو  زمونو آ ی لی سوابق تحص د،ی ری کنکور را حذف شده در نظر بگ

 خواهد شد.   یدو سازمان طراح نی ا ت ی تقو یپرورش و سازمان سنجش در راستا

 

 

 کمیته سنجش توانایی معلوالن برای استخدام تشکیل می شود 

گفته شود که او   یانجام کار به عهده دستگاه استخدام کننده است و امکان دارد به فرد معلول ییسنجش تواناسخنگوی سازمان سنجش:  

از   یا  نامه نیی آخدمات کشور،  تی ری قانون مد ۴۲بند ز ماده  یینامه اجرا نیی براساس آ .انجام کار را ندارد و او را رد کنند ییتوانا

در   زی را ن   یست ی گذاشته که البته نظر بهز ی کار را برعهده دستگاه مجر ییسنجش توانابر اساس آن  شده که   ب ی دولت تصو اتی ه ی سو

  ی متشکل از سازمان ادار یا  تهی کم شود یم شنهادی پ  نی بنابرا می ست ی ن  ین اما مرجع قانو می الزم را دار یو ما همکار رندی گ  یم رنظ

کردن مراحل اصالح   یبه ط ازی اقدام ن  نی شود که ا لی کار تشک  ییتوانا ص ی تشخ ی برا ی و دستگاه مجر  یست ی سازمان بهز ،یاستخدام

 . می موفق نبوده ا نهی زم ن ی نامه را دارد که تاکنون در ا نیی آ

 

 

 


