
 

 
 

اقدام  کارت ورود به جلسه آزمون ارشد اند، باید در زمان مقرر نسبت به دریافتداوطلبانی که در کنکور ارشد ثبت نام کرده

شود. طبق روال س از منتشر شدن دفترچه راهنما، توسط سازمان سنجش ابالغ مینمایند. زمان دریافت این کارت هر سال پ

روز پیش از آغاز آزمون دریافت کنند. متقاضیان  5الی  4توانند کارت ورود به جلسه خود را های گذشته، داوطلبان میسال

برای دریافت کارت ورود به جلسه  .مراجعه کنند Sanjesh.org شرکت در این آزمون برای دریافت دفترچه باید به سایت

آزمون ارشد، متقاضیان باید پس از مراجعه به سایت سنجش مراحلی را با دقت و به درستی طی کنند. متقاضیان باید حتما در 

توانند کارت را دریافت کرده و در این آزمون شرکت زمان مقرر نسبت به دریافت کارت اقدام کنند. در غیر این صورت، نمی

  .دنماین

اگر شما هم جز این افراد هستید، برای آشنایی با نحوه دریافت کارت ورود به جلسه آزمون ارشد و آگاهی از زمان دریافت 

اید، یا اطالعات رو کارت با آن، در ادامه مقاله با ما همراه باشید. اگر برای ورود به سامانه و دریافت کارت دچار مشکل شده

از کارشناسان ما بخواهید در این مراحل  9099075307 توانید با تماس با شمارهوضعیت شما مغایرت دارد، می

 .کارت را به صورت اینترنتی برای شما دریافت کنند تان کنند، یاراهنمایی

 زمان دریافت کارت ورود به جلسه آزمون ارشد

گیرد. به سایت سازمان سنجش قرار می روز قبل از برگزاری آزمون در 5تا  4هر ساله کارت ورود به جلسه آزمون، حدودا 

کارت ورود به  1401-1402دلیل شیوع ویروس کرونا، این آزمون در سال گذشته، دیرتر برگزار شد. در سال تحصیلی 

منتشر شد. زمان دریافت کارت ورود به جلسه آزمون ارشد برای سال  اردیبهشت ماه 27الی  25 ، درجلسه آزمون ارشد

بایست در بازه اعالم شده به سامانه است. داوطلبان کنکور ارشد می اسفند ماه 10تا  7 در تاریخ 1403-1402تحصیلی 

 .سنجش مراجعه کرده و کارت خود را دریافت کنند

  

 اطالعیه 

 �� .اسفند ماه است 10تا  7تاریخ  1403-1402زمان دریافت کارت ورود به جلسه کنکور ارشد  ��

https://irantahsil.org/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%af-%d8%a8%d9%87-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af/
https://irantahsil.org/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%af-%d8%a8%d9%87-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af/


 

 
 

 

 نحوه دریافت کارت ورود به جلسه آزمون ارشد

 جهت دریافت کارت ورود به جلسه کنکور ارشد سراسری و آزاد همان طور که بیان شد داوطلبان ابتدا باید نشان الکترونیکی

 sanjesh.orgانجام دهند.  وجو کنند. سپس، مراحلی را با دقت و به درستیرا در مرورگرهای فایرفاکس و یا کروم جست

  .برای آشنایی با تمامی این مراحل در ادامه مقاله با ما همراه باشید

 راهنمای تصویری دریافت کارت ورود به جلسه آزمون ارشد

https://www.sanjesh.org/


 

 
 

مراجعه  sanjesh.org نمایید، ابتدا الزم است به سایت سازمان سنجش به نشانیهمان گونه که در تصویر زیر مشاهده می

کارت ورود به جلسه آزمون پس از مراجعه به همین سامانه، الزم است در زمان آزمون ارشد کارت نمایید. جهت دریافت 

  .ورود به جلسه خود را به مراقبین تحویل دهید

در پایین صفحه « 1402کارت آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته »وارد صفحه اول سنجش شده و روی گزینه دریافت  ��

 .کلیک کنید

 

 .کلیک کنید 1402در صفحه جدید، روی لینک کارت آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال  ��



 

 
 

 

گیرد. برای ادامه روند دریافت کارت، از باالی صفحه روی های مهم آزمون کارشناسی ارشد قرار میر اینجا اطالعیهد ��

 .گزینه ورود به سیستم کلیک کنید



 

 
 

 

برای ورود به سامانه و دریافت کارت، داوطلبان دو راه دارند. این دو مسیر با پیکان آبی و قرمز در تصویر مشخص  ��

ده سازید در آینتوانید کارت خود را دریافت کنید. دقت داشته باشید که حسابی که در سنجش میاند. با ورود به سامانه میشده

 .هم به نیاز شما خواهد آمد



 

 
 

 

 اطالعات مندرج در کارت ورود جلسه کنکور کارشناسی ارشد

ترین اطالعات ساخت. برخی از مهمها آگاه خواهیم کارت ورود به جلسه دارای اطالعاتی است که در ادامه داوطلبان را از آن

  :مندرج بر روی کارت ورود به جلسه این آزمون، شامل موارد زیر است

 اطالعات فردی داوطلبان ��

 شماره داوطلبی ��

 شماره پرونده ��

 کد و رشته نام امتحانی ��



 

 
 

 معدل مقطع کاردانی و کارشناسی ��

 تاریخ و محل فارغ التحصیلی کارشناسی ��

 سهمیه  ��

 حوزه امتحانی و زمان دقیق برگزاری آزمون کارشناسی ارشد ��

متقاضیان باید تمامی این اطالعات را با دقت مطالعه کنند و در صورت وجود اشتباه و مغایرت، نسبت به اصالح آن اقدام 

 .نمایند. روش تصحیح این اطالعات را در ادامه برای شما عزیزان بیان خواهیم کرد

 به جلسه آزمون ارشد نمونه کارت ورود

برای رفاه حال داوطلبان گرامی، یک نمونه از کارت ورود به جلسه آزمون ارشد بارگذاری شده است. در کارت ورود به 

جلسه اطالعات مختلفی گنجانده شده است که نشانگر سوابق تحصیلی داوطلب به صورت مختصر، و اطالعات فردی و 

هر یک از اطالعات روی کارت با اطالعات حقیقی شما مغایرت دارد باید سریعا  باشد. در صورتی کهرشته امتحانی می

 .نسبت به رفع آن اقدام کنید



 

 
 

 

  .��روی لینک کلیک کنید ثبت نام کنکور ارشد وزارت بهداشت جهت اطالع از نحوه�� 

  

 میت تصحیح اطالعات کارت ورود به جلسه کنکور ارشداه

در صورتی که اطالعات وارد شده در کارت ورود به جلسه شما دچار مشکلی باشد، الزم است قبل از شرکت در آزمون 

اطالعات مربوطه را اصالح نمایید. چنانچه مغایرتی در رابطه با اطالعات وارد شده در کارت ورود به جلسه و همچنین 

العات شما وجود داشته باشد، ولی به موقع نسبت به رفع آن اقدام نکنید، سازمان سنجش شما را به عنوان متقلب خواهد اط

 .شناخت و برابر با قوانین و مقررات با شما برخورد خواهد شد

https://irantahsil.org/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a8%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa/
https://irantahsil.org/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a8%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa/


 

 
 

نمره حقیقی داوطلب با توجه به میزان تاثیر معدل بر رتبه داوطلبان، در صورتی که کارت ورود به جلسه آزمون ارشد فاقد 

باشد، حتی در صورت پذیرش در هر یک از کد رشته محل های انتخابی خود، باز هم پذیرش وی لغو خواهد گردید و عالوه 

 .بر منحل شدن رشته پذیرفته شده متقاضی، یک سال محرومیت از کنکور نیز در نظر گرفته خواهد شد

 

  نحوه ویرایش کارت ورود به جلسه آزمون ارشد

همانطور که در اطالعیه سازمان سنجش ذکر شده است، الزم است برای رفع نقص کارت ورود به جلسه خود اقدام نمایید. 

توانید به صورت حضوری برای می  ها به این صورت است کههای در نظر گرفته شده برای هر یک از محل آزموناجهب

باشد. های به وجود آمده اقدام نمایید. نحوه و شرایط رفع نقص کارت ورود به جلسه ارشد به شرح زیر میانجام رفع و نقص

 .مشکالت زیر الزم است موارد مربوطه را رفع نماییدداوطلبان عزیز توجه داشته باشند در صورت بروز 



 

 
 

چنانچه مغایرتی در رابطه با موارد مربوطه به بندهای نام خانوادگی، نام، سال تولد، شماره شناسنامه، کد ملی، معدل  ��

تحصیلی مقطع کاردانی، تاریخ و موسسه فارغ التحصیلی مقطع کاردانی، معدل مقطع کارشناسی، تاریخ و موسسه فارغ ال

 .مقطع کارشناسی وجود داشته باشد

کنید و یا اینکه سهمیه مورد نظر را خود را چنانچه سهمیه خود را در کارت ورود به جلسه آزمون ارشد مشاهده نمی ��

 1402توانید این سهمیه را در آزمون سراسری ارشد اشتباها وارد نموده باشید. چنانچه سهمیه مورد نظر شما تائید شود، می

 .های بعد قابل استفاده خواهد بودتاثیر دهید. در غیر این صورت سهمیه شما در صورت عدم پذیرفته شدن، برای سال

آن دسته از متقاضیانی که به هنگام ثبت نام، اطالعات وارد شده آنها مبنی بر داشتن سهمیه مورد نظر برای کارشناسی  ��

های مربوطه نرسیده است، حداکثر تا دو روز پس از برگزاری ها و سازمانگانارشد بوده است اما سهمیه مذکور به تائید ار

آزمون الزم است مدارک خود را به ارگان مربوطه ارسال نموده و سهمیه خود را به ثبت برسانند. در غیر این صورت، 

نسبت به دریافت کارت سهمیه هیچ گونه تائیدی برای استفاده از سهمیه دریافت نخواهند کرد و همچنین به اعتراض ایشان 

 .ترتیب اثر داده نخواهد شد

در صورتی که به هنگام دریافت کارت ورود به جلسه کارشناسی ارشد متوجه عدم مهر و همچنین عدم وضوح تصویر  ��

شده های رفع نقص قرار داده باشید، الزم است به یکی از باجهو در کل عدم تصویر مورد نظر در سایت سازمان سنجش می

 .توسط سازمان سنجش مراجعه نموده و نسبت به رفع مشکل به وجود آمده اقدام نمایید

  

  .��روی لینک آبی کلیک کنید  منابع آزمون کارشناسی ارشد برای آشنایی با�� 

  

 شرایط دریافت کارت ورود به جلسه کارشناسی ارشد

بایست دارای شرایط زیر بوده تا بتوانند در را دارند، می 1402ارشد کلیه داوطلبانی که قصد شرکت در آزمون کارشناسی 

باشند، الزم است معدل خود را قبل از آزمون شرکت کرده و کارت را دریافت کنند. داوطلبانی که دارای شرایط زیر می

 .دریافت کارت ورود به جلسه کارشناسی ارشد دریافت نمایند

 .اسی باشندفارغ التحصیل یا ترم آخر کارشن ��

 .گواهی منع از ادامه تحصیل از هیچ نهاد دولتی نداشته باشند ��

 .داوطلبان پسر نباید از سقف سنوات مجار معافیت تحصیلی آنان گذشته باشد ��

 .های کشور را داشته باشندشرایط کلی تحصیل در دانشگاه ��

https://irantahsil.org/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-97/?preview_id=1548&preview_nonce=8bbb25a760&_thumbnail_id=85664&preview=true
https://irantahsil.org/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-97/?preview_id=1548&preview_nonce=8bbb25a760&_thumbnail_id=85664&preview=true


 

 
 

اند، الزم است معدل مندرج در و مدرک لیسانس خود را دریافت کرده فارغ التحصیالنی که معدل خود را وارد نکرده ��

 .مدرک خود را وارد نمایند

 .فارغ التحصیالن دارای مدرک کارشناسی ناپیوسته نیز باید معدل وارد شده را در کارت آزمون وارد نمایند ��

های اردانی نیز، الزم است معدل کاردانی خود را وارد نمایند. میانگین معدل کارشناسی تا ترمفارغ التحصیالن دوره ک ��

 .گذرانده شده در کارت ورود به جلسه آزمون ارشد وارد شده باشد

 

 نکات مهم دریافت کارت ورود به جلسه آزمون ارشد



 

 
 

بایست مطابق مشخصات فردی دانشجو باشد و در غیر می 1402اطالعات مندرج در کارت ورود به جلسه آزمون ارشد  ��

ربوطه با متخلفان برخورد های ماین صورت از ورود داوطلبان به حوزه مربوطه جلوگیری خواهد شد و مطابق آیین نامه

 .خواهد شد

پذیر خواهد ویرایش اطالعات آزمون کارشناسی ارشد سراسری در هنگام دریافت کارت ورود به جلسه آزمون ارشد امکان ��

تماس حاصل نمایند تا همکاران ما  9099075307 توانند جهت ویرایش اطالعات آزمون با شمارهبود. داوطلبان گرامی می

 .تان کنندراهنمایی

تواند به منظور در صورتی که سهمیه پذیرش داوطلبی با مشخصات و سهمیه اصلی وی مغایرت داشته باشد، داوطلب می ��

تواند به واحدهای مستقر در حوزه امتحانی آزمون تصحیح سهمیه، یا به ارگان مربوطه مراجعه نماید و در غیر این صورت می

 .مراجعه نماید

رسانیم، که هنگام اند میهای شناور در هنگام ثبت نام اقدام نمودهدسته از داوطلبانی که نسبت به انتخاب رشتهبه اطالع آن  ��

های انتخابی شناور و اصلی برای هر یک از رشته 1402دریافت کارت ورود به جلسه آزمون کارشناسی ارشد سراسری 

 .بایست یک کارت ورود به جلسه جدا دریافت نمایندمی

های مربوطه انجام گرفته است، امکان دریافت کارت ورود به ها که ثبت نام وی با هماهنگی ارگانبرای برخی کد رشته ��

ها ممکن نخواهد بود، الزم به ذکر است جلسه آزمون کارشناسی ارشد سراسری از طریق سایت برای داوطلبان این کد رشته

های مذکور های ذیربط در تهران برگزار خواهد شد، کد رشتهه از سازمانهای صادرآزمون این کدرشته ها مطابق اطالعیه

 .1159 و 1158، 1157، 1155، 1154، 1149،1150،  1147عبارتند از: 

های برگزاری آزمون و اطالعات تکمیلی در توانند جهت اطالع از جداول معدل، نشانی حوزهکلیه داوطلبان محترم می ��

 .های دریافت کارت مراجعه کنندویرایش اطالعات کارت ورود به جلسه آزمون، به باجههای مورد محل حوزه

  

 مشکالت رایج در زمان دریافت کارت ورود به جلسه کنکور ارشد

متقاضیان در زمان دریافت کارت ورود به جلسه خود ممکن است با برخی از مشکالت رو به رو شوند که تعدادی از رایج 

  :باشندموارد زیر میها شامل ترین آن

 عدم وجود عکس یا مغایرت آن با عکس داوطلب ��

 تفاوت در دین ثبت شده در کارت با شخص داوطلب ��

 تفاوت در جنسیت ثبت شده در کارت با شخص داوطلب ��



 

 
 

 فاقد مهر بودن عکس مندرج بر کارت ورود به جلسه ارشد ��

 به مفاد مواد امتحانیمغایرت زبان خارجی ثبت شده در کارت با توجه  ��

 ناخوانا بودن شماره داوطلبی ��

 وجود مغایرت در سهمیه داوطلبان کارشناسی ارشد ��

 مشاوره دریافت کارت ورود به جلسه آزمون آزمون ارشد

توانند داوطلبان عزیز و گرامی بهتر است که پیش از شرکت در آزمون ارشد حتما از یک مشاور کمک بگیرند. مشاوران می

ها اعم از ثبت نام در آزمون، دریافت کارت و... به افراد کمک کنند. اما نکته مهم و حایز اهمیت، انتخاب تمامی زمینه در

مشاوره است. زیرا، برخی از مشاوران تجربه و مهارت کافی برای راهنمایی صحیح افراد را ندارند. بنابراین، داوطلبان باید 

با  ایران تحصیل پس از تحقیق مشاوری را برای خود انتخاب نمایند. مشاوران ما دردر زمان انتخاب مشاور دقت کرده و 

 .توانند به داوطلبان یاری رسانندای چندین ساله، میداشتن سابقه

کنید، درای تخصص ها رجوع میشما به آنای که بعالوه کارشناسان مرکز مشاوره تحصیلی ایران تحصیل، در هر زمینه

توانند حین تماس به قابل قبولی هستند و در هر زمینه کارشناسی معتبر و با سابقه پاسخگو خواهد بود. همکاران ما می

 .صورت اینترنتی کارت را برایتان دانلود کرده و یا اطالعات کارت را ویرایش کنند

 ون ارشداخبار پیرامون کارت ورود به جلسه آزم

 ویرایش اطالعات کارت ��

ای متقاضیان از سامانه ثبت احوال، امکان طبق اعالم سازمان سنجش آموزش کشور، با توجه به دریافت اطالعات شناسنامه ✔

ای از سوی داوطلبان وجود ندارد. چنانچه مغایرتی در اطالعات کارت وجود داشته باشد، باید از طریق تصحیح اطالعات شناسنامه

 .سبت به رفع نقص اقدام کنیداداره ثبت احوال محل سکونت خود ن

  

 1۲تا  ۸:۳0اسفند ماه از ساعت  10بایست روز چهارشنبه کنند، میدر رابطه با بند معلولیت مغایرتی مشاهده می داوطلبان چنانچه ✔

 .به نماینده سازمان سنجش مستقر در باجه رفع نقص حوزه خود مراجعه کنند 1۷تا  1۴و 

 اد شرکت کنندگانتاریخ برگزاری آزمون و تعد ��

اسفند ماه  12اسفند، و صبح و بعدازظهر روز جمعه  11بعدازظهر روز پنجشنبه  1۴02آزمون کارشناسی ارشد سال  ✔

 .برگزار خواهد شد

https://irantahsil.org/
https://irantahsil.org/


 

 
 

هزار نفر  ۳00اسفند و روز پایانی دریافت کارت ورود به جلسه آزمون ارشد، حدود  10طبق اعالم سازمان سنجش با رسیدن با  ✔

 .اندارت گرفتهتا کنون ک

  

 خالصه مطلب

به طور کامل  دریافت کارت ورود به جلسه آزمون ارشد ما در این مقاله سعی داشتیم تا شما داوطلبان عزیز را با زمان و نحوه

و مفصل آشنا کنیم. به یاد داشته باشید که حتما پس از دریافت کارت ورود به جلسه، اطالعات درج شده روی آن را مطالعه 

  .های ذکر شده در مقاله اقدام نماییدید. در صورت وجود مشکلی و یا مغایرتی حتما نسبت به ویرایش آن از طریق روشنمای

با ما تماس  9099075307 توانید از طریق شمارهاگر سوال دیگری در این زمینه دارید و یا به کمکی احتیاج دارید، می

ما در اسرع وقت به شما عزیزان پاسخ خواهند داد. در صورت تماس با  بگیرید و یا برای ما کامنت بگذارید. همکاران

 .تان کنندنسبت به رفع نقص کارت شما اقدام کنند یا در این زمینه راهنمایی توانید از ایشان بخواهیدمشاورین ما می

  

 .نمایید کلیک جهت دانلود پی دی اف مقاله

 

https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2020/01/کارت-ورود-به-جلسه-آزمون-ارشد-1401.pdf
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