
 

 
 

از سوی سازمان سنجش  rahgiri.sanjesh.orgسامانه پیگیری درخواست سنجش آموزش کشور به آدرس اینترنتی 

ها را از  کند و پاسخ آنآموزش ایجاد شده است. این سامانه درخواست متقاضیان را به صورت غیرحضوری بررسی می

های خود را از طریق سایت سنجش انجام دهند. در دانشجویان قادر باشند پیگیری درخواستدهد تا طریق همین سامانه می

شدند، برای رفع ابهام و سواالت خود، به صورت  های گذشته، داوطلبانی که در آزمون سازمان سنجش حاضر میسال

 .کردندرا دریافت میکردند و با ثبت درخواست، پاسخ سواالت خود حضوری به سازمان سنجش کشور مراجعه می

ای اعالم کرد که ثبت نام و پیگیری  و گسترش ویروس کرونا در کشور، سازمان سنجش در اطالعیه 98از اواخر سال 

داوطلبان فقط از طریق الکترونیکی امکان پذیر است؛ از این رو سازمان سنجش آموزش کشور که یکی از پرکاربردترین 

های داوطلبان سرعت بخشیده ازی این سامانه به فرآیند ارزیابی و پاسخگویی به درخواستاندها در ایران است با راهسایت

 است. در ادامه این مقاله توضیحات کامل و جامعی در خصوص سامانه پیگیری درخواست الکترونیکی سازمان سنجش

rahgiri.sanjesh.org ارائه شده است. 

 rahgiri.sanjesh.org سیستم پاسخگویی سازمان سنجش

های زبان و غیره از های اجرایی، بین المللی، استعدادهای درخشان، آزمونهای سراسری، دستگاههای آزمونتمامی فرآیند

شوند، بنابراین پاسخ به تمامی سواالت مرتبط با این  برگزار می www.sanjesh.org طریق سایت سازمان سنجش

. سیستم پاسخگویی سازمان سنجش در چند سال اخیر شکل موضوعات، در اختیار سازمان سنجش کشور قرار دارد

تری بخود گرفته است. اما به منظور پیشگیری از گسترش ویروس کرونا در سال های اخیر، از پذیرش مستقیم سریع

 متقاضیان جلوگیری به عمل آمد و سامانه پیشخوان خدمات الکترونیکی سازمان سنجش به آدرس اینترنتی

darkhast.sanjesh.org های خود به همین دلیل ایجاد شد. لذا برای تسریع ارزیابی و ثبت نام الکترونیکی درخواست

 .توانید به این سامانه مراجعه کرده و برای تایید ثبت درخواست خود مدارک مستند ارائه دهید می

شود. داوطلبانی که شماره پس از ثبت درخواست، از طریق پیامک شماره پیگیری و کد رهگیری برای متقاضی ارسال می

توانند به پورتال رهگیری الکترونیکی مکاتبات در سامانه پیگیری پیگیری و کد خود را از طریق پیامک دریافت کردند، می

توانند با استفاده  ورود کنند. پس از ثبت درخواست، داوطلبان می rahgiri.sanjesh.org درخواست سنجش آموزش کشور

لکترونیکی سازمان سنجش، نتایج درخواست خود را پیگیری کنند. متقاضیان برای واجد شرایط بودن  از سامانه رهگیری ا

 :باید موارد زیر را انجام دهند

 .مراجعه کنیدrahgiri.sanjesh.org به آدرس �� 

 .د رهگیرِی دریافتی از سامانه را وارد کنیدشماره پیگیری و ک ��

 .کد نمایش داده شده را وارد کنید ��

 .بر روی گزینه مشاهده کلیک کنید ��

http://rahgiri.sanjesh.org/


 

 
 

توانند درخواست خود را از طریق سامانه داوطلبان عزیز دقت داشته باشند که در صورت مواجه شدن با مشکل، می

ضروری است داوطلبان مشخصات خود را به درستی و  .ارسال کنند  request.sanjesh.org پاسخگویی آنالین، به آدرس

توانید اطالعات شخصی خود را  پس از عضویت نمی .شودهای ناقص و مبهم پاسخ داده نمیدقیق وارد کنند. به درخواست

دن صحیح و  ویرایش کنید. معیارهای پیگیری و پاسخگویی، اطالعات ثبت شده در مرحله ثبت نام است. پس باید در پر کر

توانند برای انجام صحیح این فرآیند، از مشاوران  دقیق اطالعات دقت الزم را به کار بگیرید. بعالوه متقاضیان گرامی می

 .ایران تحصیل کمک بگیرید تا بدون خطا این فرآیند را تکمیل کنند
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اند، برای بررسی نتایج به سامانه اصلی پیگیری  ثبت کرده darkhast.sanjesh.org متقاضیانی که درخواست خود را در

مراجعه نمایند. پس از مراجعه به صفحه، داوطلب   rahgiri.sanjesh.orgدرخواست سنجش آموزش کشور به نشانی 

نتیجه، بایست شماره پیگیری و کد رهگیرِی ارائه شده توسط سامانه ارسال درخواست را وارد کرده و برای مشاهده می

پذیر است، بنابراین از ها منحصرا از طریق سیستم پاسخگویی امکانروی گزینه مشاهده کلیک کنند. پیگیری این درخواست

  .تلفنی و انجام مکاتبات در این زمینه خودداری فرمایید مراجعه حضوری، تماس

روزی دارد. در  توانایی پاسخ و پیگیری تمامی مشکالت داوطلبان عزیز را بصورت شبانه سیستم پاسخگویی سازمان سنجش

ترین راه پیگیرِی یک  ترین و بهینهی که روند ثبت نام و ثبت درخواست را بودن مشکل انجام داده باشید، سریعصورت

  .موضوع، استفاده از سیستم پاسخگویی اینترنتی سازمان سنجش است

  

 .روی لینک آبی رنگ کلیک کنید سایت سازمان سنجش کنکوربرای کسب اطالع از نحوه ثبت نام در 

 rahgiri.sanjesh.org موارد ثبت درخواست در

مشاهده نتیجه به سامانه پیگیری درخواست سایت سنجش مراجعه و نتیجه درخواست   بعد از ثبت درخواست، داوطلب برای

توانید انجام دهید، به موارد زیر اشاره کند. از جمله مواردی که از طریق ثبت درخواست الکترونیکی میخود را پیگیری می

 :شودمی

 دریافت شماره پرونده یا دریافت شماره داوطلبی ��

 تخاب رشته دریافت رسید ان ��

 درخواست ارزشیابی مجدد نمره  ��

 اعتراض به نتایج آزمون  ��

 اعتراض به کلید سواالت آزمون ��

 بعدی بررسی خطاهای انتخاب رشته و تقاضای اولویت ��

 اعتراض به نتیجه معرفی به مصاحبه ��

 rahgiri.sanjesh.org نکات ضروری سامانه

https://irantahsil.org/%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%ae%da%af%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d9%86%d8%ac%d8%b4/
https://irantahsil.org/%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d9%86%d8%ac%d8%b4-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1/


 

 
 

است که دارای مدارک مستند از جمله نامه، مدارک شناسایی، یا درخواست کتبی   هاییاین سامانه فقط برای درخواست ��

هستند. لذا باید متن درخواست به همراه مشخصات شناسنامه، ثبت نام، آدرس و نوع درخواست را، از طریق این سامانه 

 .ارسال کنید

داوطلبی، کد رهگیری، فرآیند برگزاری ضمنا جهت گرفتن راهنمایی درباره موضوعاتی نظیر شماره پرونده، شماره  ��

 request.sanjesh.org توانید از طریق سامانه پاسخگویی آنالین به آدرسآزمون، مشکالت پیرامون ثبت نام و غیره می

 .اقدام کنید

 .مراجعه کنید rahgiri.sanjesh.org های سنجشجهت بررسی نتایج درخواست خود، به سامانه پیگیرِی درخواست ��

 .هیچ اقدامی در رابطه با ثبت نام بدون تهیه و بارگذاری مدارک مستند و مکتوب انجام نخواهد شد ��

 .از بارگذاری تصاویر بسیار کوچک و بدون کیفیت که قابل خواندن نباشند، خودداری کنید ��

راری بایگانی  های با موضوعات مشابه و تک هایی با موضوع خاص باید یک بار ثبت شوند. درخواستدرخواست ��

 .های مکرر خودداری کنیدشوند. بنابراین از ثبت درخواستمی

های ناقص و مبهم پاسخ داده نخواهد بایست دقیق و صحیح باشد، به درخواستمتقاضیان دقت داشته باشند، اطالعات می ��

 .شد
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 rahgiri.sanjesh.org[/caption] درخواست در   موارد ثبت

 .روی لینک آبی رنگ کلیک کنید دریافت کد رهگیری از سازمان سنجشجهت کسب آگاهی از نحوه 

 اخبار پیرامون سامانه پیگیری درخواست سنجش 

 درباره دو سامانه اینترنتی رهگیری و درخواست  ��

خانواده و  در این مقاله سعی شد نحوه کاربری سامانه رهگیری درخواست را بررسی کنیم. اما این سامانه به نوعی هم 

کند. سه سال قبل سازمان سنجش به منظور جلوگیری از انتشار ویروس  موازی با سامانه ثبت درخواست سنجش عمل می

https://irantahsil.org/%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%81%d8%aa-%da%a9%d8%af-%d8%b1%d9%87%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d9%86%d8%ac%d8%b4/


 

 
 

های متقاضیان، دو سامانه اینترنتی  ع بررسی و ثبت درخواستکرونا و کاهش مراجعات حضوری داوطلبان، و همچنین تسری

اندازی کرد. سامانه اول به منظور ثبت درخواست  را راه  rahgiri.sanjesh.org و darkhast.sanjesh.org به نشانی

  ت پاسخداوطلبان به همراه مستندات از جمله نامه و مدارک شناسایِی مکتوب تهیه شده و سامانه دوم به منظور دریاف

 .درخواست ایجاد شده است

اند، برای پیگیری و ثبت کرده darkhast.sanjesh.org سایت در مستندات متقاضیانی که درخواست خود را همراه با

 دریافت پاسخِ درخواسِت خود، باید به صورت جداگانه در سامانه دوم که برای رهگیری درخواست ایجاد شده، به نشانی

rahgiri.sanjesh.org  مراجعه کنند. بصورت کلی برای ثبت درخواست الکترونیکی و پیگیرِی پاسخِ آن درخواست، باید

 .در هر دو سامانه ثبت نام خود را بصورت کامل انجام دهید

 خالصه مطلب��

 سازمان سنجش و آموزش کشور برای تسریع در روند ارزیابی و ثبت درخواست داوطلبان، دو سایت

darkhast.sanjesh.org  وrahgiri.sanjesh.org   را در اختیار متقضیان قرار داده است. سیستم اول برای ثبت

های داوطلبان، و سیستم دوم با عنوان سامانه اصلی پیگیری درخواست سنجش آموزش کشور، برای دریافت  درخواست

 .های درخواست طراحی شده استپاسخ

های ها و دفترچهاند، اطالعیه کنند و بسته به نوع آزمونی که شرکت کردهمتقاضیان باید به سایت سازمان سنجش مراجعه 

های خود در رابطه با موضوعاتی مثل شماره  های خود را مطالعه کنند. داوطلبان عزیز درخواستمخصوص به آزمون

ن ثبت نام و غیره را پرونده، شماره داوطلبی، کلید سواالت آزمون و خطا در انتخاب رشته و اشکالت بوجود آمده در زما

 rahgiri.sanjesh.org توانند در سامانه ثبت کنند، سپس برای مشاهده نتایج به سامانه پیگیری درخواست سایت سنجشمی

 .مراجعه کنند

 .کلیک کنید  pdfجهت دانلود مطالب این صفحه بصورت

 

https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/09/سامانه-اصلی-پیگیری-درخواست-سنجش-آموزش-کشور.pdf
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