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 معرفی سایت سازمان سنجش کشور

با توجه به افزایش تعداد متقاضیان برای شرکت در آزمون های سراسری مانند کنکور کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری نیاز به  

از  یک برنامه ی منظم برای سامان دادن این تعداد از دانش آموزان و دانشجویان به چشم می خوردو در نتیجه سازمان سنجش کشور 

سازمان سنجش آموزش کشور به   تی سا یعن ی خود  ینترنت ی خدمات خود نمود و سامانه ا هی کردن کل یکی به الکترون  ی سع 85سال  

تحت پوشش این سامانه ارائه   را مذکور  ی درصد خدمات مربوط به آزمون ها 80 بای تقر و  ه کرد یرا راه انداز  sanjesh.org آدرس

 .نمود

 

  یشود که هر کدام دارا  یم  ی و آموزش ی علم یها نهی با مطالب گسترده در اکثر زم یمختلف یسازمان سنجش شامل بخش ها تی سا

از کاربرد   ی برخ ی متن به بررس نی دهد. در ادامه ا ی مناسب ارائه م یرا در زمان بند ی ادی باشد و خدمات ز یم ی اری بس یکاربرد ها

 های بخش های مختلف این سامانه خواهیم پرداخت. 

 

دانشگاه ها در سراسر کشور با توجه به ضوابط مورد نظر   یو ورود   یاستخدام ،یعلم یها آزمون  ی و برگزار ی طراح •

 و آزمون  یو حرفه ا  یفن   یمختلف، آزمون کاردان  یشی آزما ی گروه ها ی کنکور سراسر ،ییدانشجو یعلم ادی مانند المپ 
TOLIMO و … 

 یالملل نی و ب   یمنطقه ا  ،یسطوح مل یدر رشته ها و مقاطع مختلف در تمام انی دانشجو یمسابقات علم یبرگزار •

و تبادل نظر با    یو علم  یلی آزمون ها توسط مراکز تحص ی و نظارت بر برگزار یموسسات آموزش عال تی فی ک یاب ی ارز •

 خارجه  ی و کشور ها رانی ا یعلم ی متخصصان موسسات آموزش

 جهی آزمون، کارنامه و اعالم نت  یگواه صدور  •

 مختلف  ی آزمون ها یدر برگزار  شنهاداتی به اعتراضات و پ  یدگی رس •

 ی ورود به مقاطع مختلف دانشگاه یرشته داوطلبان برا  انتخاب •

 به موقع به داوطلبان  یمختلف مانند دفترچه انتخاب رشته کنکور و اطالع رسان  یراهنما ی دفترچه ها ارائه •

 

 مان سنجش کشور ورود به سایت ساز

  یکارشناس ،یکنکور کارشناس جی ثبت نام و مشاهده نتا خدماتی مانندسازمان سنجش آموزش کشور  ت ی همان سا ای  sanjesh.org تی سا

  یسامانه و خدمات مختلف نی کنند با ا ی کنکور در مقاطع مختلف ثبت نام م یکه برا  یداوطلبان  یتمام .دکتری را ارائه می دهد ارشد و

 جی امور مربوط به ثبت نام آزمون ها، مشاهده نتا  هی انجام کل یسامانه سنجش برا دی دان  ی همانطور که م دارند. ییدهد آشنا ی که ارائه م

به سایت سازمان سنجش کشور به  شده است. نحوه ورود   یراه انداز   گری امکانات د یاری آزمون ها، شرکت در آزمون ها و بس

 صورت گام به گام در این بخش بررسی خواهد شد: 

را وارد نمایید. همچنین می توانید عبارت سازمان سنجش کشور را در   sanjesh.org ورود ابتدا آدرس سامانه  یبرا •

 مرورگر خود جستجو نمایید. 

 .دی کن  کی آن کل ی است رو یباشد و کاف یسنجش م سازمان  تی همان سادر لیست نمایش داده می شود که  یت ی سااولین  •

اقدام   ،در ادامه توضیح داده شده استکه  یانجام امور  یبرا  دی توان  یو م دی سازمان سنجش شده ا  تی شما وارد سا اکنون •

 .دیی نما

 

 



 آموزش کار با سایت سازمان سنجش کشور 

خواهیم پرداخت. بخش هایی  در این قسمت از مقاله به بررسی بخش های مختلف سایت سازمان سنجش و آموزش کار با هر یک  

شامل سیستم پاسخگویی، سواالت متداول، ارسال درخواست، ارسال انتقادات و پیشنهادات، دریافت شماره پرونده و پیگیری از  

 مواردی است که در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرند. 

نام برده شده مراجعه کنند   ی، به هر کدام از قسمت ها تر  عی بهتر و سر ییپاسخگو یبراو  که دارند  ی توانند با توجه به هدف ی افراد م

. قابل ذکر است که در صورت ورود به هر کدام از  ندینما انی سازمان سنجش مسئله خود را ب  تی و با ثبت و ارسال درخواست در سا

صورت    نی شود. به ا ی موارد مختلف مکه خود شامل نمایش داده خواهد شد  تانی سنجش برا ت ی از سا کسانی  یا  حهباال صف ی بخش ها

  دی توان  یم یداوطلب  ای  یری گی پ  ،یری شماره رهگ افت ی و در شنهادی ثبت درخواست، سوال، اعتراض، پ  یصفحه برا   یکه از قسمت باال

 .استفاده نمایید

صفحه باز   نیی پاتوانند در قسمت  یدر سامانه م ت ی ثبت درخواست و عضو ا ی قبل از طرح پرسش  انی که متقاضالزم به ذکر است 

شده، سواالت متداول را مشاهده کنند و بعد از مطالعه آن ها با مشخص کردن نوع آزمون، موضوع و سوال، پرسش خود را در  

  تی درخواست خود را شخصا در سا دی با د،ی نکرد دای جواب پرسش خود را در سواالت متداول پ  ه . چنانچندی صورت وجود، جستجو نما

 ت” ی در سا ت ی “عضو  نهی و با فشردن گز د ی داشته باش یدر سامانه حساب کاربر یدکار با نی . به منظور انجام ا دی سنجش ثبت کن 

د رتصویر زیر سیستم پاسخگویی با فلش  .دیی صفحه، وارد نما ی مندرج در باال حاتی خود را بعد از خواندن توض  یاطالعات شخص

 ه است. مشخص شد

 

 

 دسترسی سریغ



این بخش برای آشنایی بیشتر با وظایف سازمان سنجش و مشاهده اطالعیه های مورد نظر داوطلبان در نظر گرفته شده است.  

از موارد دیگری که در  . دی اب ی   یدفترچه انتخاب رشته کنکور و… دسترس ، یکارت ورود به جلسه کنکور سراسراطالعیه هایی مانند 

 بخش دسترسی سریع قابل مشاهده است می توان به موارد زیر اشاره کرد:  

 ی کارت اعتبار دی خر •

 ل ی فا  افتی در •

 سازمان  ی بخش حفاظت آزمون ها  هی اطالع •

 آزمون سنجش آموزش کشور  خدمات •

 خدمت  زی م •

 از خدمات  ت ی رضا سنجش  •

 سازمان سنجش  ی خصوص  می حر هی انی ب  •

 سازمان سنجش  یتوافق سطح خدمات در تارنما هی انی ب  •

 

 

 

 آزمون ها

همانطور که مستحضرید از وظایف اصلی سازمان سنجش آموزش کشور برگزاری آزمون برای مراکز آموزش عالی دولتی کشور  

آزمون  که برای سنجش علمی و آموزشی افراد برگزار می شوند تا است. از آزمون های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 

گزار می شوند. همه و همه زیر نظر سازمان سنجش کشور طراحی و بر سازمان ها  گری و د ییاجرا ی دستگاه ها ی استخدام یها  

در سمت راست و باالی صفحه اصلی سایت سازمان سنجش، منویی حاوی آزمون های متفاوت که زیر نظر این سازمان برگزار می  

تا به   ری منتشر شده مربوط به آن از چند سال اخ ی ها هی ها، اطالع  نهی گز نی هر کدام از ا یکردن بر رو  کی با کل شوند قابل مشاهده اند. 

  یانتخاب رشته کنکور گروه ها ستمی س ،ییو نها ه ی اول جه ی راهنما، کارنامه، نت  ی دفترچه ها ای انتخاب رشته   ی امروز، دفترچه ها

سازمان سنجش می توان  . از آزمون های تحت پوشش داده خواهد شد ش ی متداول در صورت وجود نما ی و پرسش ها ی شی مختلف آزما

 به موارد زیر اشاره کرد: 

 ی کنکور سراسر

 ارشد  یکارشناس

 ی به کارشناس یکاردان 

 ی و حرفه ا  یفن  یکاردان 

 ی کاربرد یعلم جامع

 ی تخصص یدکتر

 نور امی پ 

 الملل  نی ب  ی ها آزمون

 درخشان  یها استعداد

TOLIMO 

 ی استخدام یآزمون ها  ری سا

 یی اجرا یمتمرکز دستگاه ها یاستخدام ی ها آزمون



 یعموم

 آزمون سامفا 

 

 

 پیوند های مرتبط 

اطالعیه های مربوط به سایت های مهم و مرتبط با سایت سازمان سنجش از جمله سایت های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری،  

ها در این این قسمت به چشم می  سایت مرکز آموزش پزشکی، مرکز المپیاد های علمی دانشجویی و غیره به همراه لینک سایت 

 خورد. 

الزم و ارائه خدمات   ی و پژوهش ها قاتی مختلف با انجام تحق یعلم  ی سازمان سنجش آموزش کشور عالوه بر فراهم آوردن روش ها

  سی افراد محصل و شاغل تاس ی برا ی مجاز یدر فضا  یاطالع رسان  یهاکانال  ،یسنجش یآزمون ها ی برگزار ی گسترده در راستا

ر جدول زیر  آن ها د می مستق یباشند که نشان  ی م یکشور قابل دسترس  ی داخل ی رسان ها امی کانال ها در پ  نی که ا دی کرده است. توجه کن 

 قرار داده شده است: 

 نشانی کانال های اطالع رسانی سازمان سنجش در پیام رسان های داخلی کشور 

 کانال آدرس  رسان امی نام پ 

 sanjeshprnoet سروش 

 prnoetir گپ  یآ

 prnoetir گپ

 prnoetir بله

 prnoetir تا ی ا

 



 

 

 

 آموزش خرید کارت اعتباری از سازمان سنجش 

و سپس به ادامه   ندی نما یداری خر  باید ثبت نام( را )سایر   سازمان سنجش یکارت اعتبار ،یدر هر آزمون  ی سی داوطلبان قبل از نام نو

 در این بخش از مقاله به آموزش خرید کارت اعتباری به صورت گام به گام خواهیم پرداخت:  بپردازند خود ثبت نام ندی فرآ

 شوید.  sanjesh.org ابتدا وارد سایت سازمان سنجش به نشانی •

 سپس گزینه دسترسی سریع از منوی سمت راست را انتخاب نمایید. •

ید مراحل بعدی خرید کارت اعتباری و ثبت نام در آزمون مورد  توان  یم ” یکارت اعتبار دی “خر  قسمت ی بر رو کی با کل •

 .نظر خود را دنبال نمایید

و با   دیی مختلف را مشاهده نما ی آزمون ها اتی راهنما و فهرست حذف  یها دفترچه تمام  دی توان  یم زی ن  ل” ی فا افت ی در بخش “در •

 .دی دانلود کن مورد نظر خود را  ل ی آزمون، فا یتوجه به نوع و سال برگزار 

 

 امکانات سایت سازمان سنجش کشور 

هدف از ایجاد سایت سازمان سنجش دسترسی آسان تر و سریع تر دلوطلبان آزمون های مختلف به منابع و اطالعیه های مربوطه می  

سازمان دهی حجم عظیم داوطلبان، این سایت از امکانات و بخش های دیگری تشکیل شده است که  باشد. عالوه براین موارد به سبب  

 در ادامه به بررسی امکانات این سامانه می پردازیم. 

 ثبت نام در آزمون های سراسری 

رت علوم و  ثبت نام در آزمون های سراسری مختلف مانند آزمون ورودی کارشناسی وزارت بهداشت و یا کارشناسی ارشد وزا 

از موارد دیگر ثبت نام و آزمون   بسیاری دیگر از آزمون های دولتی و خصوصی در سامانه سازماندهی شده و امکان پذیر است.

 های مختلف می توان به موارد زیر اشاره کرد: 

 ی ثبت نام بدون کنکور سراسر  •

 ارشد(  ی ارشد )سازمان سنجش کارشناس ی نام کنکور کارشناس ثبت •

 نور(  امی نور )سازمان سنجش پ  امی ارشد پ  ری نام فراگ ثبت •

 ( ی)سازمان سنجش دکتر  ینام آزمون دکتر  ثبت •

 نور(  امی نور )سازمان سنجش پ  امی نام دانشگاه پ  ثبت •

 ی کاربرد  ینام دانشگاه علم ثبت •

 ی )سازمان سنجش استخدام  ینام آزمون استخدام ثبت •

 گر آزمون ها که در سایت سنجش می توان نسبت به ثبت نام آن ها اقدام کرد شامل موارد زیر می باشد. انواع دی 

  ی کنکور سراسر •

 ی به کارشناس یآزمون کاردان  •

  ارشد  یکارشناس •

 ی تخصص یدکتر •

 ی حرفه ا  یفن  یکاردان  •

 ی کاربرد یجامع علم •

 نور امی پ  دانشگاه •

 الملل  نی ب  ی آزمون ها •

 یعموم درخشان  یاستعدادها •



  ی استخدام یآزمون ها  ری سا •

 یی اجرا یمتمرکز دستگاه ها ی آزمون استخدام •

• Tolimo 

 

 

 دریافت دفترچه ثبت نام و سواالت، پاسخ نامه آزمون ها 

ثبت نام و سواالت اشاره کرد. این دفترچه ها شامل پاسخ به تمام  از امکانات دیگر این سایت می توان به دریافت و مشاهده دفترچه 

سواالت داوطلبان پیش از شروع آزمون می باشند. اطالعاتی شامل زمان برگزاری آزمون، مدت زمان آزمون، تعداد سواالت،  

ورد نظر شما ظرفیت دارند و گاها تراز مورد نیاز برای قبولی در هر یک، قوانین آزمون و  دانشگاه هایی که برای رشته ی م

 اطالعاتی از این قبیل در این دفترچه ها قرار داده شده اند. 

 دریافت کارت ورود به جلسه آزمون

ایت ثبت نام نموده است  مون های رسمی و مهم کشور برای تائید داوطلبی که در امتحان حاضر شده است با شخصی که در سزآ

کارت ورود به جلسه را طراحی کرده اند. به این نحوه که فرد پس از ثبت اطالعات خود در سامانه سنجش و پس از بارگزاری  

عکس خود باید در تاریخی از سوی سازمان سنجش اعالم می شود کارت خود را از سایت دانلود و پرینت بگیرد. در صورتی که  

از آزمون ها کارت ورود به جلسه خود را پرینت نگرفته و همراه خود به جلسه امتحان نبرند از شرکت در امتحان  داوطلبین هر یک 

 محروم خواهند شد. از انواع کارت هایی که از طریق این سامانه قابل دانلود هستند می توان به موارد زیر اشاره کرد: 

 ی کارت ورود به جلسه کنکور سراسر •

 ارشد  یه کنکور کارشناسورود به جلس   کارت •

    و …  یورود به جلسه آزمون دکتر   کارت •

 واریز هزینه آزمون ها 

هدایت می کند. بنابراین به سادگی می توان با دارا بودن رمز  این سامانه، داوطلبین را به صورت مستقیم به درگاه بانکی مورد نظر 

شرکت در آزمون ها را پرداخت نمود. از کارت های اعتباری که در این  ، هزینه مربوط به دوم و یا درایفت رمز پویا در زمان اقدام

 ، می توان به موارد زیر اشاره کرد: سامانه می توان خرید نمود

 ی ثبت نام کنکور سراسر    یکارت اعتبار دی خر •

 ارشد  ی ثبت نام کنکور کارشناس  یکارت اعتبار دی خر •

 ی ثبت نام آزمون دکتر  یکارت اعتبار دی خر •

 ی ثبت نام بدون کنکور سراسر  یکارت اعتبار دی خر •
 

ثبت اعتراض به کارنامه مشاهده نتایج آزمون ها و   

  یرا طمربوطه  از سامانه سنجش استفاده کرده و مراحل  جی مشاهده نتا ی برامی توانند داوطلبان  یپس از شرکت در آزمون ها، تمام

قسمت ارسال  الزم ایت ابتدا به  ثبت اعتراض به نتایج بارگزاری شده در سایت هم وجود دارد. برای این منظورهمچنین امکان . ندی نما

به صورت کلی امکانات   .دی کرده و درخواست خود را ثبت کن   یرا ط ازی و مراحل مورد ن  دی سنجش وارد شو  تی درخواست در سا

، توجه نمایید تمامی این امکانات در بازه های زمانی اعالم شده از  سایت سازمان سنجش را می توان در لیست زیر خالصه نمود

 سمت خود سایت در دسترس خواهد بود و پس از آن امکان دسترسی به آن ها وجود نخواهد داشت: 

 ثبت نام در انواع آزمون های دولتی و خصوصی  •

 دریافت دفترچه های راهنمای آزمون •

 دریافت کارت ورود به جلسه  •

 نتایج آزمون هامشاهده  •



 ارسال و ثبت درخواست اعتراض، نظرات و پیشنهادات  •

 واریز هزینه های وربوط به شرکت در آزمون ها •

 


