
 

 
 

 1401 سراسری کنکور نتایج به اعتراض

از طریق سامانه ثبت نام کنکور سراسری امکان پذیر خواهد بود. لذا به اطالع  اعتراض به نتایج کنکور سراسری

کلیه داوطلبان محترمی که به نتایج آزمون اعتراض دارند می رسانیم که می توانید با مراجعه به سامانه سنجش 

یی کنکور به صورت کشور اعتراض خود را مبنی بر نتایج آزمون سراسری اعالم نمایید. اعتراض به اعالم نتایج نها

 .مرحله به مرحله در این مقاله توضیح داده شده است

در حال حاضر و با اعالم نتایج و انتشار کارنامه هر داوطلب می توان جهت اعتراض به نتایج کنکور سراسری اقدامات 

گیرد که دلیل آن  الزم را انجام داد. البته دقت داشته باشید که این اعتراض شما در صورتی مورد بررسی قرار می

  .معقول و منطقی باشد. در غیر این صورت به هیچ وقت به درخواست داوطلب ترتیب اثری داده نخواهد شد

  

  

 :اطالعیه

فقط به صورت اینترنتی و از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور  1401اعتراض به نتایج کنکور سراسری 

 .مان امکان پذیر می باشدو سامانه پیشخوان خدمات الکترونیک این ساز

  

  

 اعتراض به نتایج کنکور سراسری

دهد. به های دولتی است که کار خود را به صورت دقیق و به بهترین نحو انجام میسازمان سنجش یکی از ارگان

لبان اما برخی از داوط .همین دلیل شک و تردید در رابطه با درستی و یا نادرستی نتایج شاید محلی از اعراب نباشد

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/


 

 
 

ممکن است نسبت به نتایج آزمون در کارنامه اولیه و یا کارنامه نهایی خود  سراسری در زمان انتشار نتایج کنکور

 .می نمایند اعتراض به نتایج کنکور سراسری معترض باشند. به همین دلیل اقدام به ثبت

البته در این رابطه نباید فراموش کرد  خوشبختانه، اعتراض به اعالم نتایج نهایی کنکور کامالً امکان پذیر است و

که قوانین خاصی برای این اعتراض وجود دارد که هر داوطلب کنکور در صورت دارا بودن این شرایط و تنها موارد 

 مختلفی موضوعات شامل است ممکن گرامی داوطلبان اعتراض. رساند می ثبت به را خود اعتراض  تعیین شده

های مورد انتخابی خود موفق به الم نتایج نهایی کنکور واقع نگردد یا شما در رشتهچنانچه اعتراض به اع .باشد

های بدون کنکور دانشگاه سراسری و یا در ثبت نام تکمیل ظرفیت کنکور توانید در رشتهپذیرش نشوید، می

 .سراسری شرکت نمایید

  

  سامانه اعتراض به نتایج کنکور

اعتراضات از سوی داوطلبان گرامی است و تعداد مراجعه حضوری جهت  سازمان سنجش هر ساله شاهد برخی از

بنابراین، سامانه اعتراض به  .گرددثبت این اعتراضات موجب بروز برخی از مشکالت در عملکرد این سازمان می

ا اعتراض خود اندازی نمود تا با توجه به آن هر یک از داوطلبان بتوانند در رابطه باعالم نتایج نهایی کنکور را راه

در ادامه به شرح کامل نحوه استفاده از سامانه اعتراض به اعالم نتایج  .بدون نیاز به مراجعه حضوری اقدام نمایند

 .نهایی کنکور می پردازیم

  

  

 .کلیک کنید سامانه انتخاب رشته مجازی کنکور سراسری برای اطالع از
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  نحوه اعتراض به نتایج کنکور سراسری

الزم  قبل از اینکه به نحوه اعتراض به نتایج کنکور سراسری بپردازیم، بهتر است در رابطه با متن اعتراض اطالعات

را کسب کنید. به این نکته دقت نمایید که برخی از داوطلبان در رابطه با شرایط مورد پذیرش نسبت به اعتراض 

آگاهی و اطالع ندارند و ممکن است بدون داشتن اطالعاتی در این مورد نسبت به ثبت اعتراض در سامانه اعتراض 

برای  ان ایران تحصیلتماً با یک متخصص از جمله متخصصتوصیه ما این است که ح .به نتایج کنکور اقدام نمایند

 .به نتیجه رساندن اعتراض خود مشورت نمایید

 نشانی به سنجش سازمان سایت به ابتدا بایست می کنکور، نهایی نتایج اعالم به اعتراض به منظور ثبت  .1

snjesh.org کنید کلیک پاسخگویی سیستم به ورود گزینه روی چپ، سمت باال منوی مراجعه کرده و از. 

  



 

 
 

 

  

 و کاربری نام برای ثبت درخواست خود ابتدا باید در سامانه عضو شوید و پس از وارد کردم اطالعات دقیق مجدد 

 .دشوی هدایت درخواست ثبت صفحه به تا نموده وارد را خود عبور رمز

  



 

 
 

 

  

ثبت درخواست جدید بعد از ورود به صفحه ثبت درخواست از منوی سمت راست مطابق تصویر روی گزینه  .3

 .کلیک کنید. به درخواست جدید می توانید اعتراض به اعالم نتایج نهایی کنکور را ثبت نمایید

  



 

 
 

 

  

، اعتراض به شده داده نمایش های گزینه میان از سپس و کرده انتخاب را نوع آزمون سراسری و سال خود  .4

اعالم نتایج نهایی کنکور )اعتراض داشته( انتخاب نموده و در نهایت اقدام به ثبت متن اعتراض به اعالم نتایج نهایی 

 .خود کنید کنکور

  



 

 
 

 

  

  یی صورت می گیرد؟اعتراض به اعالم نتایج نهایی کنکور در چه زمینه ها

همانطور که مالحظه می نمایید، اعتراض به نتایج کنکور سراسری در چند مورد امکان پذیر است. یکی از موارد 

برخی از داوطلبان عنوان می کنند که با توجه به اینکه رتبه و تراز مناسبی  .در رابطه با نتایج انتخاب رشته است

ش در رشته های انتخابی خود نشده اند. به همین دلیل نسبت به این نتیجه را کسب نموده اند، اما موفق به پذیر

مورد دیگری که امکان ثبت آن در سامانه اعتراض به نتایج کنکور وجود دارد به نتایج آزمون باز  .معترض هستند

 .می گردد. بنابراین، ثبت این نوع اعتراض نیز برای تمامی داوطلبان امکان پذیر خواهد بود

د دیگر ثبت اعتراض به نتایج کنکور در زمینه مسائل خدمت زیر پرچم برای آقایان، اعمال سوابق تحصیلی فرد موار

با توجه به اینکه این سامانه تنها یکبار امکان ثبت  .مشمول این سوابق و سهمیه های ایثارگران و رزمندگان است



 

 
 

ت به نتیجه مورد نظر متن اعتراض خود را تنظیم اعتراض را به وجود می آورد، در نتیجه برای ثبت به دقت نسب

 :پس به طور کلی می توان اعتراض به اعالم نتایج نهایی کنکور را اینگونه بیان کرد .نمایید

 اشتباهات در درصد دروس✅

 نتایج اگر داوطلبان متوجه اشتباه در محاسبه درصد دروس خود شوند، باید پاسخنامه خود را که چند روز بعد از

 مورد سراسری کنکور کلید به توجه با گیرد می قرار کشور آموزش سنجش سازمان سایت روی بر 1401ور کنک

 .کنند اقدام اعتراض برای توانند می اشتباه وجود صورت در و دهند قرار بررسی

 اشتباهات در سوابق تحصیلی✅

 می ا به درستی اعمال نشده استشم تحصیلی سوابق چنانچه پس از مشاهده کارنامه اولیه خود، متوجه شدید که

 .نمایید پیگیری را خود مشکل کشور، آموزش سنجش سازمان پاسخگویی سیستم طریق از توانید

 انجام ندادن سهمیه رزمندگان و ایثارگران✅

به این دلیل که سهمیه ها تاثیر مثبت در قبول شدن داوطلبان دارند، لحاظ نشدن آن ها در کارنامه داوطلبان 

موارد فوق از جمله مهم ترین دالیل  .همیه، از مواردی است که باید از سازمان سنجش آن را پیگیری کنددارای س

داوطلبان برای اعتراض به نتایج کنکور سراسری بوده است اما در سال های گذشته مواردی مانند جابجا شدن 

ان آقا پیش آمده است که داوطلب تصویر پاسخ برگ داوطلبان یا مشکالت مربوط به وضعیت نظام وظیفه داوطلب

 .در نهایت با پیگیری های زیاد توانسته است مشکل خود را حل نماید

  

  



 

 
 

 

  

  

 اخبار پیرامون اعتراض به اعالم نتایج نهایی کنکور

 سازی در مورد تغییرات کنکورپرهیز سازمان سنجش از حاشیه

سازمان سنجش آموزش کشور طی کمتر از یک سال از شروع به کار دولت سیزدهم توانست با اتخاذ تدابیر مختلف 

فراهم کند و بدون ایجاد حاشیه در زمینه تغییرات کنکور  ۱۴۰۱زمینه را برای برگزاری سالم آزمون سراسری سال 

 .همراهی خوبی داشته باشدهای کالن آموزش عالی گذاران این عرصه و سیاستبا سیاست ۱۴۰۲



 

 
 

 چیست؟ ۱۴۰۲تغییرات کنکور 

الب وگوی ویژه خبری با اشاره به مصوبات شورای عالی انقعبدالرسول پورعباس اواسط خردادماه جاری در گفت

درصد سابقه  ۴۰به  ۱۴۰۲اظهار کرد: تأثیر کنکور سراسری سال  ۱۴۰۲فرهنگی در خصوص کنکور سراسری سال 

شود و ضرایب درسی است که آزمون آن به شکل استاندارد کشوری برگزار می ۱۰هم بر مبنای تحصیلیِ سال دوازد

 .درصد نیز بر مبنای آزمون سراسری است ۶۰خاص خود را دارد و 

  

  

 .کنید کلیک برای دریافت فایل پی دی اف

  

  

 خالصه مطلب

 اعتراض  از طریق سامانه ثبت نام کنکور سراسری امکان پذیر خواهد بود.اگر اعتراض به نتایج کنکور سراسری

 خود اعتراض توانید می چگونه که ایم داده توضیح کامل مقاله این در ما باشید داشته کنکور نهایی نتایج اعالم به

نانچه در اعتراض به اعالم نتایج نهایی کنکور با مشکلی مواجه شدید و یا در مراحل ثبت اعتراض چ. نمایید ثبت را

به اعالم نتایج نهایی کنکور نیاز به راهنمایی داشته باشید، می توانید با مشاوران مرکز ایران تحصیل در تماس در 

 .ارتباط باشید
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