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 هایی که برای شرکت در آنارشد، کنکور دکترا و همچنین آزمونبارها برای داوطلبان کنکور سراسری، کنکور کارشناسی 

کنند، اما آمده که شماره کارت اعتباری سنجش را یادداشت می باید اقدام به خرید کارت اعتباری سازمان سنجش نمایند، پیش

نام با اخطار شماره کارت شود در زمان ثبتشود. همین امر این باعث میوارد میاشتباه موقع وارد کردن شماره آن به 

 .نام خود در آزمون اقدام نماینداعتباری مواجه شوند و نتوانند برای ثبت

ترین موضوعاتی که دغدغه بسیاری از داوطلبان است، چگونگی پیگیری خرید کارت اعتباری سازمان سنجش یکی از مهم

کنیم که شما را با نحوه پیگیری خرید ابی رمز عبور کارت اعتباری سنجش خود می باشد. در این مقاله سعی میو نحوه بازی

 .کارت اعتباری سازمان سنجش آشنا کرده و هرگونه ابهامی که در این خصوص داشته باشید را پاسخ دهیم

  

 

  

 خرید کارت اعتباری سازمان سنجش
از اقدام به خرید کارت اعتباری سنجش به این نکات توجه کنید. اول اینکه دفترچه  د که قبلداوطلبان عزیز توجه داشته باشن

از پرداخت هزینه و دریافت کد اعتباری از طریق  دقت مطالعه کنید، چون پس راهنمای مربوط به آزمون موردنظر را به

 .وجه قابل استرداد نخواهد بودیچه به epay.sanjesh.org سامانه سازمان سنجش، هزینه پرداختی از طریق

  

 اطالعیه
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 گردد و وجهدر برخی موارد، در ابتدا وجه از حساب کاربر کسر شده اما به دالیلی فرآیند واریز وجه به حساب تکمیل نمی

  .شودبه صورت خودکار به حساب داوطلب عودت داده می

  

کارت اعتباری سازمان سنجش دقت نماییدو هزینه پرداختی  دومین نکته این است که در انتخاب عنوان آزمون برای خرید

برای هر آزمون، مختص همان آزمون بوده و قابل تبدیل یا تغییر برای استفاده در هیچ آزمون دیگری نیست و در صورت 

 .پرداخت اشتباه ملزم به پرداخت مجدد خواهید بود

طریق سایت و دریافت کد اعتباری، مشخصات داوطلب  و نکته آخر اینکه جهت خرید کارت اعتباری سازمان سنجش از

شده به نام داوطلب بوده و قابل انتقال به شخص یا داوطلب دیگری بایستی بطور دقیق و صحیح وارد شود، زیرا کد دریافت 

د، برای کارت را اشتباه وارد کردی نیست. اما اگر در هنگام خرید کارت اعتباری با مشکل روبرو شدید و چنانچه شماره

 .پیگیری خرید کارت اعتباری سازمان سنجش باید مراحل زیر را طی نمایید

  

 .بر روی لینک کلیک نمایید استرداد کارت اعتباری سازمان سنجشبرای اطالع از نحوه 

  

 نحوه پیگیری خرید کارت اعتباری سازمان سنجش
 از آنجاکه سازمان سنجش توضیح شفاف و دقیقی در رابطه با نحوه پیگیری خرید کارت اعتباری سنجش ارائه نکرده و 

شده را طی  شوند سواالتی دارند، بنابراین در ادامه مراحلی که ارائهبسیاری از داوطلبان که دچار مشکل در پیگیری می

 .نمایید تا بتوانید برای خرید کارت اعتباری خود را پیگیری کنید

 انتخاب گزینه خرید برای پیگیری خرید کارت اعتباری سازمان سنجش باید ابتدا وارد سایت سازمان سنجش شوید و با

 .کارت اعتباری مطابق عکس زیر وارد پورتال شوید

https://irantahsil.org/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d9%86%d8%ac%d8%b4/
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 .بعد از آنکه به درگاه خرید کارت اعتباری وارد شده، باید بر روی گزینه مشاهده مشخصات کارت کلیک کنید

 



4 
 

ماره سفارش اکنون برای پیگیری خرید کارت اعتباری سازمان سنجش دو راه وجود دارد: روش اول براساس جستجو با ش

 .استو روش دوم با شماره پیگیری درگاه پرداخت 

  

 

 .بر روی لینک کلیک نماییدش جمشکل کارت اعتباری سنبرای اطالع از رفع 

  

  

 روش اول: پیگیری خرید کارت اعتباری سازمان سنجش با استفاده از سفارش

های سامانه فروش را انتخاب نمایید و شماره پیگیری پرداخت را وارد در این شیوه داوطلب باید مطابق عکس یکی از گزینه

 .کنید. سپس اطالعات درخواستی را ثبت کنید

https://irantahsil.org/%d9%85%d8%b4%da%a9%d9%84-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d9%86%d8%ac%d8%b4/
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 روش دوم: پیگیری خرید کارت اعتباری سازمان سنجش و استفاده از شماره پیگیری درگاهدر 

های درگاه پرداخت و وارد کردن شماره خرید درگاه پرداخت را انتخاب کرده در این روش باید مطابق عکس یکی از گزینه

 .و اطالعات خواسته شده را وارد نمایید
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 اطالعیه

در سایت سنجش بروید. با « مشاهده مشخصات کارت»استفاده از شماره پیگیری پرداخت خود، به بخش داوطلبان گرامی با 

 .اید، کارت خود را مشاهده نماییدورود مشخصات فردی که در هنگام خرید ثبت نموده

  

  

 اخبار جدید خرید کارت اعتباری سازمان سنجش

  

  .ی باشدامکان پذیر نم 1401استرداد کارت اعتباری در سال 

نام کرده باشند. در صورت پشیمانی زمان ثبتممکن است داوطلبان برای شرکت در چند آزمون آزمایشی به صورت هم

 .ها مبلغی را واریز نخواهد کردبرای عودت کارت اعتباری، سازمان سنجش برای آن

  

 1402ضرورت پرداخت هزینه مجزا برای هر گروه آزمایشی برای کنکور 

رکت در کنکور چند گروه آزمایشی مختلف را داشته باشید، باید نسبت به خرید کارت اعتباری ثبت نام کنکور اگر قصد ش

  .برای هر کدام از گروه های آزمایشی به صورت جداگانه اقدام نمایید
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 خالصه مطالب

 توضیحاتی  کارت اعتباریدر این مقاله در مورد پیگیری خرید کارت اعتباری سازمان سنجش و نکات مربوط به خرید 

توانید مراحل باال را طی کنید و ارائه کردیم. چنانچه شما داوطلبان گرامی برای پرداخت هزینه کارت دچار مشکل باشید، می

توانید با استفاده از نام خود را انجام دهید. اگر هنگام پیگیری خرید کارت اعتباری سنجش دچار ابهام شدید، میثبت

درج بر روی سایت با مشاورین ایران تحصیل در ارتباط باشید. مشاوران ما بعد از بررسی مراحل پیگیری های منشماره

 .خرید کارت اعتباری را برای شما انجام دهند

  

  .نمایید کلیکبرای دانلود پی دی اف مقاله 
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