
 

 
 

یکی از مشکالتی که بسیاری از داوطلبان کنکور سراسری در هر سال با آن مواجه می شوند وارد کردن اطالعات اشتباه 

نت که به در هنگام ثبت نام کنکور سراسری است. وارد کردن اطالعات می تواند دالیل مختلفی داشته باشد برای مثال کافی

کرده باشد یا این که خود شما در هنگام وارد کردن اطالعات سهل انگاری  آن مراجعه کرده اید اطالعات را اشتباه وارد

 .اقدام کنید ویرایش اطالعات کنکور سراسری کرده اید. در مجموع باید بتوانید برای

بسیاری از افراد بر این باور هستند که ویرایش اطالعات کنکور سراسری کار سختی است اما این مسئله درست نیست. در 

نام واقع شما می توانید بدون مراجعه به کافی نت این کار را انجام دهید. ما تصمیم داریم در این مقاله انجام ویرایش ثبت 

کنکور سراسری را با استفاده از متن و تصویر به شما آموزش دهیم. الزم به ذکر است بدانید برای ویرایش اطالعات به 

برخی مدارک نیاز دارید که در این محتوا با مدارک مورد نیاز آشنا خواهید شد. از سوی دیگر از زمان های ویرایش ثبت 

 .هاد می کنیم تا پایان این مقاله با ما در وب سایت ایران تحصیل همراه باشیدشویدو در نهایت پیشننام کنکور مطلع می

  

  اطالعیه

داوطلبانی که قصد دارند به ویرایش اطالعات کنکور سراسری بپردازند باید وارد سایت سازمان سنجش و آموزش کشور 

 .بر روی لینک قرمز رنگ کلیک کنید سنجش شوند، برای ورود به سایت

  

 نحوه ویرایش اطالعات کنکور سراسری 

افرادی که قصد اصالح اطالعات ثبت نامی خود را دارند می بایست قبل از مراجعه به سامانه تمامی مشخصات و مدارک 

صورت خواهد بود که   اسری به ایننحوه ویرایش اطالعات کنکور سر .خود را آماده کنند و سپس وارد سامانه شوند

 .داوطلبان ابتدا می بایست وارد سیستم ثبت نام و ویرایش اطالعات کنکور سازمان سنجش آموزش کشور شوند

زمانی که وارد سایت سنجش می شوید باید بر روی گزینه سراسری که در تصویر زیر مشخص شده است کلیک کنید. این 

  .ینه سراسری در قسمت باال و سمت راست صفحه اصلی سایت قرار داردنکته را در نظر داشته باشید گز

https://irantahsil.org/%d9%88%db%8c%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1/
https://www.sanjesh.org/


 

 
 

 

باشد. این نکته را در نظر داشته باشید در در ادامه به یک صفحه جدید منتقل می شوید که این صفحه مانند تصویر زیر می 

این قسمت از کار باید بر روی گزینه ثبت نام آزمون سراسری که در تصویر زیر در کادر قرمز رنگ قرار داده ایم کلیک 

 .کنید



 

 
 

 

حال زمان آن فرا رسیده است برای ویرایش اطالعات کنکور سراسری اقدام کنید. این گزینه را در نشر داشته باشید با ورود 

عات برای شما به نمایش در می آید که باید بر روی آن کلیک کنیدو شایان ذکر به صفحه جدید گزینه به نام ویرایش اطال

 .است بدانید این گزینه در تصویر زیر مشخص شده است



 

 
 

 

 4این مرحله باید اول نظام آموزشی خود را انتخاب کنید. این نکته را در نظر داشته باشید در قسمت ابتدایی این صفحه  در

  .تذکر ثبت شده است که قبل از ویرایش باید آن ها را مطالعه کنید



 

 
 

 

 اطالعاتی در مورد ویرایش اطالعات کنکور سراسری

در گام اول بهتر است بدانید ویرایش اطالعات کنکور صرفا به صورت الکترونیکی بوده و از طریق سامانه انجام خواهد 

داوطلبان محترم می توانند برای ثبت  در نتیجه  ی گیرد.گرفت. ثبت نام مجدد کنکور نیز از طریق همین سامانه صورت م

آموزش کشور مراجعه نمایند و یا این کار را به  سایت سازمان سنجش نام مجدد و اصالح اطالعات در زمان تایید شده به

مشاوران مرکز مشاوره کنکور ایران تحصیل واگذار کنند. البته در ادامه نحوه ویرایش اطالعات کنکور سراسری را با 

 .استفاده از متن و تصویر به شما آموزش خواهیم داد تا خودتان به سادترین شکل ممکن این اطالعات را ویرایش نمایید

  

 بر روی لینک قرمز رنگ کلیک کنید اعتراض به نتایج کنکور سراسری جهت کسب اطالعات نسبت به

  

 نحوه ویرایش اطالعات در زمان دریافت کارت ورود به جلسه کنکور سراسری

https://irantahsil.org/%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b6-%d8%a8%d9%87-%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d8%ac-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%b1%db%8c/
https://irantahsil.org/%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b6-%d8%a8%d9%87-%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d8%ac-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%b1%db%8c/


 

 
 

در برخی از مواقع افراد در زمان دیافت کارت ورود به جلسه متوجه میشوند که باید بعضی از اطالعات را اصالح کنند. 

د ابتدا باید واد سایت رسمی سازمان سنجش آموزش کشور شوید. در این نکته را در نظر داشته باشید برای انجام این کار 

 .ادامه با آموزش تصویری ما هماه شوید تا بتوانید اطالعات مورد نظر خود ا ویرایش کنید

بعد از وارد شدن به سایت سازمان سنجش باید بر روی گزینه سراسری که در تصویر زیر مشخص می باشد کلیک کنید و 

 .کارت ورود به جلسه کنکور سراسری شوید ینکدر ادامه اد ل

 

وارد کردن شماره پرونده ،  روش )با 4  در این قسمت از مقاله بهتر است بدایند برای جسنتجو کردن کارت ورود به جلسه

با وارد کردن شماره پرونده ،  با وارد کردن شماره پرونده ، کد ملی و سریال شناسنامه، کد رهگیری و شماره شناسنامه،

با وارد کردن شماره سریال ، شماره شناسنامه( وجود دارد که میتوانید از طریق آن ها اقدام کنید. البته این  شماره داوطلبی و

 .ش در تصویر زیر مشخص استرو 4



 

 
 

 

همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید کارت ورود به جلسه برای شا باز شده است و در قسمت زیر کارت ورود به 

 .جلسه گزینه ویرایش اطالعات وجود دارد و شما میتوانید به سادگی اطالعات خود را اصالح کنید



 

 
 

 

 مدارک الزم جهت ثبت نام مجدد و ویرایش کنکور

بودن مدارکشان و یا دالیلی دیگر از ثبت با توجه به اینکه تعداد زیادی از داوطلبان کنکور در زمان ثبت نام به دلیل آماده ن

نام جا مانده اند سازمان سنجش و آموزش کشور طبق سنوات گذشته یک فرصت مجدد جهت ثبت نام فراهم نموده و در این 

بین داوطلبانی هم بوده اند که اطالعات فردی و تحصیلی خود را به نادرستی وارد کرده اند به اطالع این دسته از داوطلبان 

اقدام نمایند لذا داوطلبان قبل از ورود به سایت نسبت به آماده کردن   ویرایش ی رسانیم که در این فرصت می توانند جهتم

 : مدارک زیر اقدام نمایند

 اطالعات شناسنامه 
 اطالعات کارت ملی 
 کد دانش آموزی 
 کد سوابق تحصیلی دیپلم 
 پیش دانشگاهی کد سولبق تحصیلی 
 کد منطقه محل تحصیل 
 کد استان محل سکونت 
 کد رشته تحصیلی 



 

 
 

  رقمی سلایر ثبت نام 12کد 

  

 بر روی لینک قرمز رنگ کلیک کنید انتخاب رشته کنکور سراسری برای کسب اطالعات نسبت به

  

  آیا می دانید که چقدر فرصت برای ویرایش در اختیار دارید؟

فرصت می  ترین سواالت پاسخ دهیم. توجه داشته باشید شما طی چنددر این بخش از محتوا قصد داریم به یکی از متداول

به عبارت دقیق تر این فرصت  .توانید برای ویرایش و اصالح اطالعات فردی و آموزشی خود در سال کنکور اقدام نمایید

در زمان ثبت نام کنکور سراسری، در زمان تمدید مهلت ثبت نام، فرصت مجدد در نظر گرفته شده برای ثبت نام و زمان 

تیارتان قرا می گیرد. پس متوجه شدید که طی چهار دوره می توانید برای ادیت دریافت کارت ورود به جلسه کنکور در اخ

  .اطالعات اقدام کنید

  

  

  چگونه می توان اطالعات را در زمان ثبت نام کنکور ویرایش کرد؟

نید. در زمان ثبت نام در کنکور سراسری می توانید دست به اصالح تمامی اطالعات وارد شده در سایت سازمان سنجش بز

حاال این که چطور می توانید دست به این کار بزنید بسیار ساده است. به آسانی وارد سایت سازمان سنجش می شوید و اقدام 

  .به ویرایش اطالعتی همچون عکس، سهمیه و موارد دیگر می زنید

  

  

 بر روی لینک قرمز رنگ کلیک کنید ثبت نام کنکور سراسری دی جهت کسب اطالعات نسبت به

  

  زمان ویرایش اطالعات آزمون چه زمانی است؟

https://irantahsil.org/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%b1%db%8c/
https://irantahsil.org/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%b1%db%8c/
https://irantahsil.org/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%b1%db%8c/
https://irantahsil.org/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%b1%db%8c/


 

 
 

زمان دقیقی نمی توان برای ویرایش مشخصات داوطلبان اعالم کرد. اما به طور تقریبی می توان گفت که این زمان احتماالً 

برای دریافت اطالعات بیشتری   .و سال های قبل طی چهار مرحله ای که در باال ذکر شد صورت می گیرد 98مشابه سال 

   .ایران تحصیل تماس بگیریددر مورد زمان این ویرایش سراسری با مشاوران 

  زمان های ویرایش ثبت نام کنکور

  زمان ثبت نام کنکور سراسری 

همزمان با آغاز ثبت نام کنکور سراسری ، امکان ویرایش اطالعات 

ثبت نامی برای تمامی داوطلبانی که در این آزمون ثبت نام کردند، 

وجود خواهد داشت بنابراین داوطلب هر زمان متوجه اشتباهی در فرم 

ثبت نام شود به راحتی می تواند در همان بازه زمانی نسبت به ویرایش 

 اقدام نماید. اطالعات خود

  تمدید مهلت و فرصت مجدد ثبت نام کنکور سراسری 

ثبت نام کنکور، معموال بازه زمانی  آمار باالی عالقه مندان به به دلیل

ثبت  ثبت نام چند روز تمدید شده و همچنین مهلت دیگری نیز برای

جاماندگان در نظر گرفته می شود. امسال نیز احتماال طبق روال  نام

مهلت مجدد ثبت نام  تمدید مهلت ثبت نام و سالیان گذشته شاهد اعالم

ویرایش  خواهیم بود. در این بازه های زمانی امکان کنکور سراسری

نیز برای داوطلبانی که قبال اقدام  اطالعات ثبت نام کنکور سراسری

 کردند، وجود خواهد داشت. ثبت نام به

  دریافت کارت ورود به جلسه کنکور سراسری زمان

داوطلبان کنکور  ویرایش ثبت نام که به آخرین مهلتی 

صاص می یابد، تاریخ دریافت کارت ورود به جلسه اخت سراسری

 کنکور سراسری می باشد.

  

  

  

  

 پادکست صوتی مقاله

[audio mp3="https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2018/03/6.mp3"][/audio] 

  



 

 
 

 اخبار چیرامون کنکور سراسری

 ثبت نام دانشجویان جدید از اول مهر

د نتیجه نهایی کنکور سراسری هفته پایانی شهریور بر اساس گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای حسن مروتی بیان نمو

ریزی ها برای ثبت نام داوطلبان کنکور سراسری تا هفته اول مهر برنامهشود، و بعد از اعالم نتایج نهایی، دانشگاهاعالم می

توانند تا وطلبان میاین نکته را هم در نظر داشته باشید مهلت انتخاب رشته برای افراد مجاز تمدید شده است و دا .می کنند

با مراجعه به درگاه اطالع رسانی سازمان سنجش و آموزش کشور به  1401هریور ماه  17پنج شنبه با تاریخ  ۲۴ساعت 

مراجعه نمایند. توجه داشته باشید تکمیل ظرفیت و کارنامه سبز داوطلبان کنکور  https:www.sanjesh.org :آدرس

 .هفته اول مهر منتشر می شود سراسری امسال هم مانند سال قبل در

 آغاز مهلت مجدد انتخاب رشته داوطلبان کنکور

بر اساس گزارش ایسنا، سازمان سنجش آموزش کشور اعالم کرد: افرادی که موفق به تکمیل فرم انتخاب رشته آزمون 

که روز نج شنبه می باشد برای ثبت اطالعات به سامانه  1401شهریور  17نشده اند میتوانند تا تاریخ  ۱۴۰۱سراسری سال 

 .سنجش مراجعه کنند

 خالصه مطلب

 د بسیاری از افراد به دالیل مختلف اطالعات خود را در هنگام ثبت نام کنکور سراسری اشتباه وارد میدانیهمانطور که می

باشند. توجه  ویرایش اطالعات کنکور سراسری کنند و این مسئله موجب می گردد تا این افراد به دنبال راه و روشی برای

نیاز نیست شما برای ویرایش آن به کافی نت مراجعه کنید.  داشته باشیدویرایش اطالعات سازمان سنجش بسیار آسان است و

تنها کافی است اطالعاتی که باید ویرایش شود را پیدا کرده و وارد وب سایت رسمی سنجش و آموزش کشور شوید. بعد از 

راسری به وارد شدن به این وب سایت باید بر روی گزینه سراسری کلیک کرده و بعد از انتخاب گزینه ثبت نام آزمون س

 .سراغ آیتم ویرایش اطالعات بروید و اطالعات اشتباه را اصالح کنید

در بسیاری از مواقع افراد زمانی که کارت ورود به جلسه را دریافت می کنند متوجه می شوند که اطالعات خود را به 

ان نباشید زیرا برای این حل این اشتباه در هنگام ثبت نام وارد کرده اند. اگر با چنین مشکلی هم مواجه شدید اصال نگر

مشکل هم روشی وجود دارد تا بتوانید اطالعات اشتباه را اصالح کنید. توجه داشته باشید برای اصالح کردن اطالعات بعد 

از دریافت کارت ورود به جلسه باید وارد سایت سنجش شوید، از سمت راست گزینه سراسری را انتخاب کنید، با استفاده از 

روش های )وارد کردن شماره پرونده ، کد رهگیری و شماره شناسنامه، وارد کردن شماره پرونده ، کد ملی و یکی از 

سریال شناسنامه، وارد کردن شماره پرونده ، شماره داوطلبی و وارد کردن شماره سریال ، شماره شناسنامه( کارت ورود به 

اطالعات که در انتهای کارت ورود به جلسه وجود دارد اطالعات  جلسه خود را پیدا کرده و با استفاده از گزینه ویرایش

 .اشتباه را اصالح کنید

در انتها بهتر است ذکر کنیم برای ویرایش اطالعات سازمان سنجش به مدارکی همچون اطالعات شناسنامه، اطالعات 

ی، کد منطقه محل تحصیل، کد کارت ملی، کد دانش آموزی، کد سوابق تحصیلی دیپلم، کد سولبق تحصیلی پیش دانشگاه



 

 
 

رقمی سریال ثبت نام نیاز خواهید داشت. در نهایت امیدواریم محتویات  12استان محل سکونت، کد رشته تحصیلی و کد 

 .موجود در این مقاله در هنگام ویرایش اطالعات کنکور سراسری به شما کمک شایانی کند

  

 


