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پیرو اطالعیه مورخ 1400/3/17، به اطالع متقاضیان ثبت نام و شركت در آزمون كارداني به كارشناسي ناپیوسته سال 1400

مي رساند كه ثبت نام از روز يکشنبه مورخ 1400/3/23آغاز و تا روز يکشنبه مورخ 1400/3/30 ادامه خواھد يافت. متقاضیانی كه

داراي شرايط عمومي و اختصاصي مندرج در دفترچه راھنمای ثبت نام و انتخاب رشته ھستند مي توانند در آزمون مذكور ثبت نام

نمايند. دفترچه راھنمای ثبت نام و انتخاب رشته ھمزمان با شروع ثبت نام از طریق درگاه اطالع رسانی این سازمان قابل دسترس

می باشد.

ضمناً به اطالع متقاضیان رشته ھای با آزمون دانشگاه آزاد اسالمی می رساند که الزم است برای پذیرش در رشته ھای با آزمون

این دانشگاه در درگاه اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور ثبت نام نمایند. زمان انتخاب رشته برای رشته محلھای با

آزمون دانشگاه آزاد اسالمی متعاقباً از سوی این دانشگاه اطالع رسانی خواھد شد. آن دسته از متقاضیانی که عالقمند به

پذیرش در رشته ھای پذیرش با سوابق تحصیلی (بدون آزمون) دانشگاه آزاد اسالمی ھستند الزم است از روز یکشنبه مورخ

1400/3/23 به درگاه اطالع رسانی مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه مذکور مراجعه نموده و نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

شرايط ثبت نام :

عالقه مندان به تحصیل در مقطع كارشناسي ناپیوسته مي بايست ضمن اطالع از شرايط عمومي و اختصاصي، مقررات وظیفه

عمومي، مقررات مربوط به ضوابط ثبت نام اتباع غیرايراني و توضیحات مربوط به سھمیه، در صورتي كه داراي شرايط مذكور باشند،

می توانند منحصراً در يك مجموعه ثبت نامی (طبق ضوابط مندرج در دفترچه راھنماي ثبت نام و انتخاب رشته آزمون) متقاضي شوند.

الزم به توضیح است كه پذيرش در برخی از رشته ھاي امتحاني مذكور بدون آزمون و براساس سوابق تحصیلي (معدل تراز شده

مقطع كارداني) صورت خواھد پذيرفت.

ھمه متقاضیان، اعم از اينكه پذيرش در رشته امتحاني آنان با آزمون يا براساس سوابق تحصیلي (بدون آزمون) باشد، الزم است

كه مطابق ضوابط دفترچه راھنما و توضیحات اين اطالعیه در آزمون مذكور ثبت نام و انتخاب رشته نمايند. در صورت عدم ثبت نام در

تاريخ مقرر، پذيرش متقاضي پس از پايان مھلت تعیین شده امكان پذير نخواھد بود.

برای ثبت نام  در این آزمون می بایست اقدام ھای زیر انجام گیرد:

1-ثبت نام از طریق درگاه اطالع رساني سازمان سنجش آموزش كشور  به نشاني:
www.sanjesh.org در زمان مقرر (1400/3/23 لغايت 1400/3/30).

2-مطالعه دفترچه راھنماي ثبت نام و انتخاب رشته.
3-آماده نمودن مدارك و اطالعات مورد نیاز جھت ثبت نام.

4-خريد کارت اعتباري ثبت نام به وسیله كارت ھاي بانكي عضو شبكه شتاب كه پرداخت الكترونیكي
آنھا فعال است، با مراجعه به درگاه اطالع رساني سازمان و پرداخت مبلغ 680/000 (ششصدو

ھشتاد ھزار) لایر به عنوان وجه ثبت نام شركت در آزمون.

یادآوری 1: چنانچه عالقه مند به شركت در گزينش رشته ھاي تحصیلي موسسات آموزش عالي غیر دولتي- غیرانتفاعي باشید،

الزم است كه عالوه بر پرداخت مبلغ ثبت نام، نسبت به پرداخت مبلغ 137/000 (صدوسي و ھفت ھزار) لایر ديگر نیز براي

دوره ھاي مذكور به صورت اینترنتی اقدام نمايید.

یادآوری2: با توجه به اينكه مقرر گرديده است كه در مراحل مختلف فرآيند اين آزمون، خدماتي از طريق ارسال پیام كوتاه به

متقاضیان ارائه شود، افرادی كه تمايل به استفاده از خدمات پیام كوتاه دارند، با انتخاب گزينه مربوط و پرداخت مبلغ 8500 (ھشت

ھزارو پانصد) لایر به عنوان ھزينه استفاده از خدمات پیام كوتاه، مي توانند از اين خدمات استفاده نمايند.

دستورالعمل و نحوه تكمیل تقاضانامه ثبت نام اينترنتي:

1400/03/23
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به متقاضیان توصیه مي شود كه مطابق دستورالعمل مندرج در دفترچه راھنماي ثبت نام و انتخاب رشته، ابتدا فرم پیش نويس

تقاضانامه مندرج در دفترچه مذكور را تكمیل نموده و سپس بر اساس فرم پیش نويس با مراجعه به درگاه اطالع رسانی این

سازمان اطالعات الزم را براساس بندھاي برنامه نرم افزاري ثبت نام وارد نمايند. راھنماي جامع نحوه تكمیل فرم در برنامه نرم

افزاري ثبت نام اينترنتي موجود است و متقاضیان براي كسب اطالع بیشتر مي توانند به اين راھنما مراجعه نمايند.

ضمناً متقاضیان الزم است در درج اطالعات ثبت نامی و انتخاب رشته دقت نمايند. در صورت مشاھده ھرگونه مغايرت در موارد قید

شده در تقاضانامه ثبت نام با مدارك متقاضي در صورت پذيرفته شدن در آزمون، مطابق مقررات و ضوابط رفتار خواھد شد.

یادآوری3: چنانچه متقاضی در مرحله ثبت نام اطالعات اشتباه ارائه نمايد و يا در ارسال عكس خود مرتكب اشتباه شود (اعم از

اينكه سھواً و يا عمداً باشد) به عنوان متخلف تلقي و برابر مقررات با وي رفتار خواھد شد. 

زمان برگزاری، توزيع كارت اينترنتي و محل آزمون:

براساس برنامه زماني پیش بیني شده آزمون كارداني به كارشناسي ناپیوسته سال 1400 (براي آن دسته از مجموعه ھاي ثبت

نامي كه پذيرش آنھا با آزمون است) در روز جمعه مورخ 1400/5/22 برگزار خواھد شد. متقاضیان الزم است از روز سه شنبه مورخ

1400/5/19 لغايت روز پنجشنبه مورخ 1400/5/21 با مراجعه به درگاه اطالع رساني اين سازمان نسبت به تھیه پرينت كارت و

راھنماي شركت در آزمون اقدام نمايند. محل آزمون متقاضیان براساس استان و شھرستان حوزه امتحاني مندرج در بند 31

تقاضانامه تعیین مي گردد. لذا مقتضي است متقاضیان با مراجعه به دفترچه راھنماي ثبت نام و انتخاب رشته و درج كد مربوط به

استان و شھر تعیین شده در تقاضانامه ثبت نام اقدام نمايند.

زمان انتخاب كد رشته محل ھاي انتخابي:

براساس برنامه زماني، ھمزمان با ثبت نام براي شركت در آزمون، متقاضیان مجموعه ثبت نامي پذيرش با آزمون و پذيرش با سوابق

تحصیلی (بدون آزمون) الزم است كه با مراجعه به درگاه اطالع رساني این سازمان و مطالعه شرايط و ضوابط ھر يك از

كدرشته ھاي انتخابي، نسبت به انتخاب كد رشته محل ھاي خود اقدام نمايند.

توصیه ھاي  مھم :

1- متقاضیان مفاد دفترچه راھنما را به دقت مطالعه نمایند.

2- در انتخاب كد مجموعه ثبت نامي و ھمچنین شھرستان محل حوزه امتحاني خود (براي رشته پذيرش با آزمون) دقت الزم را

بعمل آورند، پس از دريافت كد پیگیري 16 رقمي و پایان مھلت  ثبت نام، داوطلب برای اصالح موارد فوق با مشکل مواجه خواھد شد.

3- توصیه  مي شود متقاضیان پس از تكمیل تقاضانامه و دريافت كد پیگیري، يك نسخه پرينت از تقاضانامه تھیه و نزد خود نگھداري

نمايند.

4- ھرگونه  تغییر  در شرايط و ضوابط ثبت نام اين آزمون، به صورت اطالعیه رسمي از طريق  درگاه اطالع رساني اين سازمان و نشريه

پیك  سنجش  و در صورت لزوم  از طريق رسانه ھاي گروھي  اعالم  خواھد شد.

نحوه ارسال درخواست و یا ارتباط غیرحضوری با سازمان سنجش آموزش کشور

باتوجه به عدم پذیرش حضوری متقاضیان به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و در جھت تسریع در بررسی و ثبت درخواستھا به

صورت الکترونیکی، متقاضیان در صورت داشتن ھر گونه سوال می توانند به سیستم پیشخوان خدمات الکترونیکی سازمان سنجش

آموزش کشور به آدرس http://darkhast.sanjesh.org  مراجعه و درخواست خود را به ھمراه مستندات الزم ثبت نمایند. پس از ثبت

درخواست، برای متقاضی شماره نامه و کدرھگیری از طریق پیام کوتاه ارسال می شود. متقاضیان می توانند پس از دریافت شماره

و کدرھگیری از طریق پیام کوتاه، به پورتال رھگیری الکترونیکی مکاتبات به آدرس  http://rahgiri.sanjesh.org  وارد و از آخرین

وضعیت درخواست خود مطلع شوند. 

ضمناً متقاضیان درصورت لزوم میتوانند سوال يا سواالت خود را با بخش پاسخگويي اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور و یا در

روزھا و ساعات اداری با شماره تلفن 42163-021 نیز در میان بگذارند.

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور


