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جزییات توزیع کارت کنکور اعلام شد: آغاز توزیع کارت از دوم تیر  
  

مشاورعالی سازمان سنجش آموزش کشور با اشاره به آغاز توزیع کارت آزمون  سراسری سال 92 از روز یکشنبه دوم تیر ماه،
جزئیات دریافت و رفع نقص احتمالی  کارتهای کنکوریها را تشریح کرد.

  

دکتر حسین توکلی در گفتوگو با خبرنگار«دانشگاهی» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان اینکه توزیع کارت
کنکور تا پنجم تیرماه ادامه خواهد داشت، اظهار  کرد: داوطلبان میتوانند برای مشاهده و پرینت کارت شرکت در آزمون
و دفترچه  راهنمای شرکت در آزمون به سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی  org.sanjesh.www مراجعه کنند.

  

وی افزود: داوطلبانی که در دو یا سه گروه آزمایشی متقاضی شدهاند، باید  علاوه بر پرینت کارت شرکت در آزمون گروه
آزمایشی اصلی بر حسب مورد نسبت به  پرینت کارت گروه آزمایشی دوم یا سوم خود نیز اقدام کنند.

  

مشاورعالی سازمان سنجش آموزش کشور درباره نحوه رفع نقص کارت کنکوریها،  تصریح کرد: محل رفع نقص کارت
شرکت در کنکور کلیه گروههای آزمایشی بر مبنای  شهرستان محل اقامت فعلی داوطلب که در بند 27 تقاضانامه ثبتنام

مشخص شده،  به شرح جدول شماره یک و همچنین آدرس محل رفع نقص به شرح جدول شماره 2  مندرج در اطلاعیه
سازمان در رابطه با توزیع کارت آزمون سراسری که از امروز  دوشنبه 27 خرداد بر روی سایت قرار گرفته و در نشریه

پیک سنجش امروز و  دوشنبه هفته آینده نیز منتشر خواهد شد، آمده است.

  

وی افزود: هر داوطلب با توجه به اطلاعات مندرج بر روی کارت در صورتی که  مغایرتی در اطلاعات بندهای 2، 6 ، 8، 9 و
10 (جنس، دین، زبان خارجه  امتحانی، معلولیت و بهیار) کارت شرکت در آزمون مشاهده کنند باید از روز  دوشنبه 3

تیرماه تا چهارشنبه 5 تیرماه از هشت صبح الی 12 و از 14 تا 18 با  به همراه داشتن کارت شناسایی معتبر (کارت ملی یا
شناسنامه عکسدار) شخصا به  نماینده سازمان سنجش مستقر در باجههای رفع نقص حوزه مربوطه مراجعه کرده تا  قبل از

برگزاری آزمون وضعیت داوطلب اصلاح شود.

  

توکلی همچنین درباره دیگر اشکالات احتمالی کارت شرکت در آزمون گفت: چنانچه  کارت شرکت در آزمون داوطلبی
دارای اشکالاتی از جمله فاقد مهر بودن عکس،  واضح نبودن عکس و مشکلاتی نظیر این باشد داوطلب باید از سه تا پنج
تیرماه  در ساعتهای اعلام شده با همراه داشتن دو قطعه عکس سه در چهار، کارت ملی و  یا شناسنامه عکسدار شخصا به

نماینده سازمان مستقر در باجههای رفع نقص  مراجعه کند.
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مشاورعالی سازمان سنجش خاطرنشان کرد: چنانچه شماره داوطلبی مندرج بر روی  کارت چه به صورت عددی و چه
حروف ناخوانا باشد داوطلب باید از سوم تا پنجم  تیرماه شخصا به نماینده سازمان مستقر در باجههای رفع نقص مراجعه و

موضوع  را پیگیری کند.

  

وی درباره ایرادات کارت شرکت در آزمون که به برگزاری آزمون مربوط نمیشود،  اظهارکرد: چنانچه مغایرتی در هر
یک از بندهای یک، سه ، چهار، هفت، 12 ، 13،  14، 15، 16، 17، 18، 19، 20 ، 21 و 23 وجود داشته باشد داوطلب

میتواند  حداکثر تا دهم تیرماه به سایت سازمان مراجعه کرده و شخصا موارد را اصلاح  کند.

  

توکلی با تاکید بر ضرورت مطالعه دفترچه راهنمای شرکت در آزمون توسط  داوطلبان گفت: در این دفترچه کلیاتی در
رابطه با برگزاری آزمون، آشنایی با  پاسخنامه و نحوه پرکردن آن، نحوه پاسخگویی به سوالات، تعداد سوالات، نحوه 

برگزاری آزمون، چگونگی حضور در جلسه، تاریخ و ساعت برگزاری آزمون و دیگر  توضیحات اجرایی آمده است.

  

وی ا فزود: همچنین فهرست رشتههای دارای شرایط خاص و شرایط و ضوابط هر رشته  که به روش متمرکز در آزمون
سراسری سال 92 دانشجو میپذیرد به طور جداگانه و  همزمان با توزیع کارت در روی سایت سازمان و نشریه پیک سنجش

هفته آینده  منتشر خواهد شد، بنابراین داوطلبان باید با مطالعه دقیق اطلاعیه در صورت  داشتن شرایط بر اساس ضوابط
حداکثر تا 15 تیرماه نسبت به انتخاب رشته  محلهای گروه آزمایشی مربوطه اقدام کنند.

  

مشاورعالی سازمان سنجش درباره اعلام علاقمندی برای رشتههای دانشگاههای  غیرا نتفاعی و پیام نور نیز تصریح کرد:
داوطلبانی که در زمان ثبت نام موفق  به ثبت علاقمندی به رشتههای دانشگاههای پیام نورو غیرانتفاعی نشدهاند  میتوانند

با پرداخت مبلغ 5800 تومان منحصرا از طریق سایت سازمان در قسمت  ویرایش اطلاعات نسبت به علامتگذاری بند فوق از
سوم تا دهم تیرماه اقدام  کنند.

  

وی به داوطلبان توصیه کرد: داوطلبان باید قبل از آزمون با توجه به اطلاعات  مندرج بر روی کارت، حوزه امتحانی خود
را شناسایی کرده تا در روز برگزاری  آزمون مشکلی از جهت رسیدن به جلسه آزمون نداشته باشند.
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