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 تحصیل ایران

افرادی که در کشور عزیزمان ایران قصد ادامه تحصیل 

خواهند که به دانشگاه بروند، باید برای دارند و می

قبولی در دانشگاه ابتدا کنکور بدهند. این افراد، 

باید برای شرکت در کنکور در سایت سنجش ثبت نام 

کرده و هزینه آن را پرداخت نمایند و سپس، کارت 

. گاهی اوقات، در زمان تهیه اعتباری را تهیه نمایند

آیند. افراد برای رفع این کارت مشکالتی به وجود می

باید به سایت سنجش مراجعه  مشکل کارت اعتباری سنجش

کرده و طبق مراحلی که در ادامه مقاله بیان خواهد 

 .شد، مشکل را پیگیری و رفع کنند

اگر شما هم جز افرادی هستید که به دنبال تهیه این 

رفع مشکالت آن هستید، با ما همراه باشید. در  کارت و

های خرید و نحوه رفع و پیگیری ادامه مقاله به روش

 .مشکل کارت اعتباری سنجش خواهیم پرداخت

 های خرید و تهیه کارت اعتباری سنجشروش

خواهید کارت اگر شما هم جز افرادی هستید که می

 اعتباری سنجش را تهیه نمایید، بهتر است که با

های خرید و تهیه این کارت آشنا شوید. شما عزیزان روش

توانید این کارت را تهیه کنید که از طریق سه روش می

 :باشنداین سه روش، شامل موارد زیر می

 روش اول خرید کارت اعتباری سنجش

هایی که ترین اما پرخطاترین روشیکی از راحت

کنید،  توانید از طریق آن کارت اعتباری را دریافتمی

پرداخت اینترنتی است. این طریق، به دلیل سریع و در 

دسترس بودن، طرفداران بسیار زیادی دارد. اما ممکن 

است که شما در زمان پرداخت، دچار ایراد شوید و 

 خواهیدمی که اگر. کنید هزینه مجدد مجبور شوید که

وش را انتخاب کنید، باید ابتدا دفترچه آزمون ر این

شده و  epay.sanjesh.org کنید و سپس وارد سایترا دریافت 

 .هزینه ثبت نام را پرداخت کنید



 روش دوم خرید کارت اعتباری سنجش

درصد خطای این روش نسبت به روش اول یعنی پرداخت 

اینترنتی، بسیار کمتر است. شما در این روش باید پس 

های خودپرداز بانک از دریافت دفترچه، به دستگاه

ان مراجعه نمایید. پس از مراجعه به صادرات ایر

توانید کارت های خودپرداز بانک صادرات، میدستگاه

 .اعتباری سنجش را دریافت کنید

 روش سوم خرید کارت اعتباری سنجش

های ذکر شده کارت اعتباری را اگر نتوانستید با روش

توانید به مراکز مشاوره معتبر دریافت کنید، می

ها تماس بگیرید. با مراجعه آنمراجعه کرده و یا با 

توانید به راحتی کارت اعتباری را دریافت و تماس می

 .نمایید

نکات مهمی که برای جلوگیری از ایجاد مشکل کارت 

 اعتباری سنجش باید بدانید

در زمان خرید این کارت، برای جلوگیری از بروز خطا 

و اشتباه، باید نکاتی را بدانید و رعایت کنید. 

 :باشندترین این نکات، شامل موارد زیر میمهم برخی از

به یاد داشته باشید که پیش از هر اقدامی باید  

ابتدا دفترچه راهنما را دریافت نموده و سپس آن 

 .را با دقت مطالعه کنید
خواهید عنوان آزمون را انتخاب کنید، زمانی که می 

خواهید) به عنوان دقت کنید که عنوانی که می

ی( را انتخاب کنید. زیرا، اگر عنوان مثال: ریاض

را اشتباه انتخاب کنید و هزینه را واریز کنید، 

این هزینه به حساب شما باز نخواهد گشت. همچنین، 

برای دریافت کارت جدید با عنوان صحیح، باید 

 .مجدد هزینه کنید
خواهید با دو عنوان مختلف) به عنوان اگر که می 

م در رشته هنر( مثال: هم در رشته ریاضی و ه

کنکور بدهید، باید دو کارت اعتباری جداگانه 

 .تهیه نمایید



برای دریافت کارت اعتباری سنجش، زمانی که  

خواهید اطالعات خود را وارد کنید، باید این می

کار را با دقت و به درستی انجام دهید. این 

مرحله، بسیار حساس است؛ زیرا، کد دریافتی فقط 

است و اگر آن را اشتباه وارد متعلق به یک فرد 

 .کنید، کارت اعتباری را دریافت نخواهید کرد
پس از وارد کردن اطالعات و پرداخت هزینه،  

ای به نام تایید نهایی وجود دارد که با گزینه

فشردن آن، این عملیات را به پایان خواهید 

رسانید. اما، گاهی اوقات ممکن است که بخواهید 

یات را به درستی انجام مطمئن شوید که عمل

شوید اید. در این صورت، مجددا وارد سایت میداده

ای را دریافت خواهد و سایت از شما مجدد هزینه

کرد. اگر این هزینه را واریز کنید، این پول به 

حساب شما باز نخواهد گشت. بنابراین، اگر گزینه 

تایید نهایی را مشاهده کرده و آن را انتخاب 

برای برطرف کردن شک خود مجدد وارد  کردید، هرگز

 .سایت نشده و مجدد پولی را واریز نکنید

 روش پیگیری مشکل کارت اعتباری سنجش

حال که به طور کامل با نکات مهم خرید کارت اعتباری 

آشنا شدید، ممکن است سوال بپرسید که اگر در زمان 

خرید موارد ذکر شده را فراموش کنید و دچار خطا 

چگونه باید آن را پیگیری و رفع کنید؟ اگر شوید، 

شما در زمان خرید این کارت به هر دلیلی دچار مشکل 

شدید، برای پیگیری و رفع آن مراحل زیر را با دقت 

 .انجام دهید

همان طور که گفته شد ابتدا باید وارد سایت  

سازمان سنجش شوید و سپس از قسمت دسترسی سریع، 

 .را انتخاب نماییدگزینه خرید کارت اعتباری 
پس از انتخاب گزینه خرید کارت اعتباری باید از  

سمت راست گزینه دوم یعنی مشاهده مشخصات کارت 

 .را انتخاب کنید
پس از این که گزینه مشاهده مشخصات کارت را  

انتخاب کردید، برای ادامه فرایند پیگیری دو 

روش پیش رو خواهید داشت. در حقیقت، شما عزیزان 



نید با کمک این دو راه، ایراد کار خود را توامی

 .ردگیری کنید
در راه اول، باید با کمک شماره سفارش، ایراد  

های را ردگیری کنید. شما باید یکی از گزینه

سامانه فروش را انتخاب نموده و سپس نام و نام 

 .خانوادگی و سایر موارد خواسته شده را پر کنید
ده از شماره در راه دوم، شما باید با استفا 

پیگیری درگاه، پیگیری را انجام دهید. باید یکی 

های درگاه پرداخت را ترین گزینهاز مناسب

برگزینید. سپس، تمامی اطالعات خواسته شده را با 

 .دقت وارد نمایید

 خالصه کالم

ما در این مقاله سعی داشتیم تا شما عزیزان را به 

عتباری و های خرید کارت اطور کامل و مفصل با روش

نحوه پیگیری مشکل کارت اعتباری سنجش آشنا کنیم. به 

یاد داشته باشید که در زمان خرید این کارت، حتما 

کد دریافته شده را به درستی یادداشت کرده و تا 

پایان آزمون در نزد خود نگهدارید. زیرا، اگر این 

کد را فراموش کنید و یا گم کنید، بازیابی آن دشوار 

است نتوانید آن را بازیابی کنید. اگر  است و ممکن

توانید با ما سوال دیگری در این زمینه دارید، می

تماس بگیرید و یا برای ما کامنت بگذارید. همکاران 

ترین زمان ممکن به شما ، در سریعایران تحصیلما در 

 .عزیزان کمک خواهند کرد
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