
هستند. توجه  1401 ت ورود به جلسه کنکور کاردانی به کارشناسیکار این روز ها بسیاری از داوطلبان به دنبال دریافت

داشته باشید ثبت نام در کنکور کاردانی به کارشناسی در سه ماه اول سال بر روی سایت رسمی سازمان سنجش فعال می 

شته باشید برخی از شود در نتیجه متقاضیان می توانند برای ثبت نام و انتخاب رشته اقدام نمایند. این نکته را در نظر دا

باشند. به همین دلیل تصمیم گرفته ایم اطالعات دقیق نسبت به ها دارای آزمون هستند و برخی دیگر بدون آزمون میرشته

 .در اختیار شما قرار دهیم ۱۴۰۱زمان دریافت کارت ورود به جلسه کنکور کاردانی به کارشناسی 

ا هم ذکر خواهیم کرد. توجه داشته باشید در ادامه بخشی از این مقاله را از سوی دیگر نحوه دریافت کارت ورود به جلسه ر

  .تواند به شما کمک شایانی کندبه رفع نواقص احتمالی در کارت ورود به جلسه اختصاص خواهیم داد که می

از سراسر کشور  الزم به ذکر است بدانید که متقاضیان گرامی می توانند جهت دریافت کارت آزمون کاردانی به کارشناسی

 تماس از سراسر کشور( و) 9099075307 با مرکز مشاوره تلفنی سازمان سنجش آموزش کشور با شماره تلفن های

شب تماس حاصل نمایند. ضمنا متقاضیان محترم می  1صبح الی  8تماس از استان تهران( از ساعت ) 9099075307

دریافت منابع و دیگر جزئیات آزمون مطلع گردند. در نهایت  -آزمون توانند با تماس با مرکز از خدمات مشاوره قبولی در 

 .پیشنهاد می کنیم برای مطلع شدن از موارد ذکر شده تا پایان این مقاله با ما در وب سایت ایران تحصیل همراه باشید

  

 اطالعیه

مرکز مشاوره تلفنی سازمان سنجش  جهت دریافت کارت آزمون کاردانی به کارشناسی داوطلبان میتوانند از سراسر کشور با

 است تماس بگیرند 9099075307آموزش کشور که شماره تلفن آن 

  

 1401نحوه دریافت کارت ورود به جلسه کنکور کاردانی به کارشناسی 

اشته اینترنت این روزها نقش بسیار مهمی در زندگی مردم ایفا می کند، این نقش در آینده دانشجویان پر رنگتر است. توجه د

باشد. در واقع شما به صورت اینترنتی می ۱۴۰۱باشید دریافت کارت ورود به جلسه کنکور کاردانی به کارشناسی در سال 

به راحتی میتوانید با استفاده از لپ تاپ، کامپیوتر و حتی تلفن همراه هوشمند وارد سایت رسمی سازمان سنجش کشور شوید 

ه اقدام نمایید. سازمان سنجش چهار روش را برای داوطلبان در نظر گرفته است تا بعد و برای دریافت کارت ورود به جلس

 .هر داوطلب بتواند با استفاده از روش دلخواه خود، کارت ورود به جلسه را دریافت کند

روش آشنا کنیم. روش اول دریافت کارت  4در تصویر زیر چهار روش مشخص شده است که تصمیم داریم شما را با این 

رود به جلسه با استفاده از شماره پرونده و شماره سریال ثبت نام است. در روش دوم شما میتوانید با استفاده از شماره و

 .پرونده و کد پیگیری ثبت نام، کارت ورود به جلسه را دریافت کنید

ده، نام، نام خانوادگی، کد ملی روش سوم برای اکثر افراد آسان تر است زیرا در این روش می توان با استفاده از شماره پرون

و سال تولد برای دریافت کارت ورود به جلسه اقدام کرد. آخرین روش برای دریافت کارت ورود به جلسه استفاده از شماره 

پرونده و شماره داوطلبی می باشد. در نهایت امیدوارم بتوانید با کمک یکی از روش های موجود در تصویر زیر برای 

 .اقدام کنید ۱۴۰۱رود به جلسه کنکور کاردانی به کارشناسی سال دریافت کارت و

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-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4/


  

 ورود سامانه دریافت کارت ورود به جلسه آزمون

برای دریافت کارت ورود به جلسه آزمون، سامانه دریافت کارت ورود به جلسه آزمون تعریف شده است. با استفاده از این 

ها و همچنین واحدهای دانشگاهی وجود نخواهد داشت. در واقع داوطلبان با انه نیازی به مراجعه حضوری به کافی نتسام

استفاده از شبکه های اینترنتی قادر خواهند بود تا با استفاده از سامانه مورد نظر کارت ورود به جلسه خود را دریافت 

 .نمایند

مراجعه نمایند و پس  sanjesh.org توانند جهت ورود به سامانه ابتدا به آدرس اینترنتیتوجه داشته باشید کلیه داوطلبان می 

از ورود به صفحه اصلی از قسمت دوم لینک های کمکی سمت راست صفحه نمایش خود وارد قسمت کاردانی به کارشناسی 

دریافت کارت اقدام نمایند. شایان شوند، سپس وارد اطالعیه صدور کارت شده و با ورود اطالعات داوطلبی خود نسبت به 

سامانه دریافت کارت آزمون کاردانی به کارشناسی همزمان با انتشار اطالعیه مبنی بر صدور کارت وورد  ذکر است بدانید

باشد، امکان پذیر خواهد بود. لذا به جلسه قبل از آزمون که در واقع حدودا یک هفته قبل از برگزاری آزمون باز می

 .ر این زمان الزم است نسبت به دریافت کارت اقدام نمایندداوطلبان د

این نکته مهم را رد نظر داشته باشید زمان امتحان و همچنین حوزه انتخابی در این کارت قابل مشاهده خواهد بود. داوطلبان 

ره داوطلبی را دریافت با توجه به کارت ورود به جلسه کنکور کاردانی به کارشناسی ، اطالعاتی همچون کاره پرونده و شما

 .خواهند کرد. این اطالعات با ورود به سامانه، قابل دریافت می باشد

  

 اطالعیه

 .دریافت کارت ورود به جلسه کنکور کاردانی به کارشناسی با استفاده از سامانه سنجش امکان پذیر خواهد بود



  

  

  زمان دریافت کارت ورود به جلسه کنکور کاردانی به کارشناسی

توان با تجربه ای که نسبت همچنان منتشر نشده است. اما می ۱۴۰۱ارت ورود به جلسه کنکور کاردانی به کارشناسی سال ک

به سال های گذشته وجود دارد زمان دریافت کارت ورود به جلسه را به صورت حدودی تخمین زد. در سال گذشته طبق 

کارشناسی چند روز قبل از برگزاری کنکور در وب سایت رسمی روال هر سال، کارت ورود به جلسه کنکور کاردانی به 

 .سازمان سنجش کشور منتشر شد

هم زمان دریافت کارت ورود به جلسه چند روز قبل از تاریخ  ۱۴۰۱توان به این استنباط رسید که در سال به همین دلیل می

زاری کنکور کاردانی به کارشناسی درذ سال شاید برای شما سوال پیش بیاید که زمان برگ .برگذاری آزمون منتشر شود

دقیقا چه تاریخی است؟ در پاسخ به این سوال بهتر است بگوییم کنکور کاردانی به کارشناسی توسط سازمان سنجش  1401

 .شهریور ماه برگزار خواهد شد ۴در تاریخ  ۱۴۰۱مشخص می شود و این آزمون در سال 

برای دریافت کارت  ۱۴۰۱ان تشخیص داد داوطلبان می توانند از یک شهریور سال تودر ادامه با استناد به این موضوع می

ورود به جلسه کنکور کاردانی به کارشناسی اقدام کنند. این نکته مهم را هم در نظر داشته باشید به محض مشخص شدن 

را در این محتوا قرار خواهیم تاریخ دقیق، ما در وب سایت ایران تحصیل زمان و لینک برای دریافت کارت ورود به جلسه 

 .داد

  

 افت کارت ورود به جلسه ایران تحصیلسامانه دری



با استفاده از سامانه دریافت کارت ورود به جلسه کنکور کاردانی به کارشناسی کلیه داوطلبان می توانند با استفاده از همین 

فی نت سامانه به راحتی و با استفاده از تنها یک تماس کارت ورود به جلسه خود را دریافت نماید. با توجه به مراجعه به کا

ها و مشکالتی که داوطلبان عزیز در این رابطه داشته اندف ما برآن شدیم که سامانه مذکور را برای دریافت کارت ورود به 

 .جلسه کنکور کاردانی به کارشناسی راه اندازی نماییم

خود را بررسی نموده الزم به ذکر است به هنگام دریافت کارت ورود به جلسه آزمون کاردانی به کارشناسی کلیه اطالعات 

و چنانچه این اطالعات اشتباهی دارند، حتما به رفع آن اقدام نمایید. زیرا در صورت هر گونه مغایرت با مدارک شماف در 

خواید شد و همچنین در برخی موارد حتی در صورت پذیرفته شدن نیز، امکان ادامه تحصیل از شما سلب  آنیده دچار مشکل

 .خواهد گردید

فاده از سامانه دریافت کارت ورود به جلسه آزمون کارشناسی ناپیوسته ، کلیه داوطلبان عزیز می توانند با برای است

متخصصین کنکور کاردانی به کارشناسی ایران تحصیل تماس حاصل نمایند. همچنین با استفاده از همین سامانه عالوه بر 

نتایج کنکور کاردانی به کارشناسی اقدام نمایند.متخصصین ما  دریافت کارت ورود به جلسه کنکور کاردانی به کارشناسی و

 .همه روزه و درهر ساعت از شبانه روز در خدمت شما خواهند بود

  

 بر روی لینک قرمز رنگ کلیک کنید 1401 زمان ثبت نام کنکور کاردانی به کارشناسی برای مطلع شدن از

  

 ۱۴۰۱ ویرایش اطالعات ثبت نام کنکور کاردانی به کارشناسی

اگر قصد دارید اطالعاتی که در هنگام ثبت نام کنکور وارد کرده اید را ویرایش کنید بهتر است در ادامه با ما همراه باشید 

زیرا بخشی از این مقاله را به این موضوع اختصاص داده ایم. الزم به ذکر است بدانید که سازمان سنجش امکان ویرایش 

توانند در زمان مشخص شده توسط سازمان سنجش ظر گرفته است. در نتیجه داوطلبان میاطالعات را برای متقاضیان در ن

 .کشور برای ویرایش اطالعات وارد شده اقدام نمایند

توانید به بخشی از اطالعات مانند شماره سریال در ادامه بهتر است بدانید که تمام اطالعات قابل ویرایش نیستند و شما می

معدل دوره، سهمیه که در اختیار شما قرار دارد مثل سهمیه ایثارگران، خانواده شهدا، سهمیه  شناسنامه، محل تولد،

رزمندگان و به موارد دیگر همچون وضعیت اشتغال برای ویرایش دسترسی دارید. در واقع ویرایش موارد مهمی همچون 

 .گروه آزمایشی، عکس، حوزه آزمون و غیره را نمیتوان تغییر داد
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 ۱۴۰۱رفع نقص کارت ورود به جلسه کنکور کاردانی به کارشناسی 

همانطور که میدانید بسیاری از داوطلبان بعد از دریافت کارت ورود به جلسه متوجه میوشند که برخی از اطالعات موجود 

در کارت اشتباه می باشد. الزم به ذکر است بدانید این مشکل میتواند باعث به چالش کشیده شدن متقاضیان زیادی شود. به 

برای رفع نواقص در نظر گرفته است تا داوطلبان بتوانند اشتباهات را  همین دلیل سازمان سنجش کشورمدت زمانی را

 .تصیح کنند. این نکته مهم را در نظر داشته باشید باجه های رفع نقص در تمام استان ها وجود دارد

به جلسه در ادامه بهتر است به سراغ افرادی برویم که نتوانستند با مراجعه به وب سایت رسمی سازمان سنجش کارت ورود 

را دریافت کنند. توجه داشته باشید این مسئله بسیار نادر است و به ندرت پیش می آید اما در مجموع امکان بروز چنین 

مشکلی وجود دارد در نتیجه بهتر است ذکر کنیم که داوطلبان در این صورت میتوانند به باجه های رفع نقص مراجعه کرده 

 .ندو کارت ورود به جلسه را دریافت کن

  

 بر روی لینک قرمز کلیک کنید منابع کنکور کاردانی فنی و حرفه ای برای دسترسی به
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 اخبار کارت ورود به جلسه کنکور کاردانی به کارشناسی

اند، می توانند از بر اساس اعالم سازمان سنجش داوطلبانی که به اطالعات خود دسترسی نداشته اند و یا آن ها را گم کرده

 .مان سنجش، اطالعات خود را مجددا بازیابی کنندطریق سیستم ارسال درخواست به ساز

طبق اعالم سازمان سنجش افرادی که موفق نشده اند به صورت آنالین کار ورود به جلسه را دریافت کنند میتوانند با 

  .مراجعه حضوری به باجه های رفع نقص، کارت ورود به جلسه را دریافت کنند

شهریور ماه برگزار خواهد  ۴در تاریخ  ۱۴۰۱سال  کاردانی به کارشناسیبر اساس اعالم سازمان سنجش کشور کنکور 

 .شد

  

 اطالعیه

در صورت وجود نقص و اشتباه در کارت ورود به جلسه میتوانید به باجه رفع نقص که در هر استان وجود دارد به صورت 

 حضوری مراجعه کنید

  

 خالصه مطلب

افت کارت ورود به جلسه، نحوه ورود به سامانه، ویرایش اطالعات ثبت شده در این مقاله اطالعات دقیق نسبت به نحوه دری

را در اختیار شما قرار داده ایم. در واقع شما می توانید در زمان مقرر شده توسط سازمان سنجش کشور برای دریافت کارت 

یک راه حل برای افرادی که نتوانستند ورود به جلسه کنکور کاردانی به کارشناسی اقدام نمایید. در ادامه بهتر از ذکر کنیم 

از طریق سایت رسمی سازمان سنجش کشور کارت ورود به جلسه خود را دریافت کنند ارائه دادیم که بر اساس این راه حل 

 .داوطلب می توانند با مراجعه به باجه رفع نقص کارت ورود به جلسه این مشکل را مرتفع سازد

 


