
توزیع کارت کنکوریها از اول تیر(93/3/26)

نوشته شده توسط مدير كل
دوشنبه ، 26 خرداد 1393 ، 04:57 - 

ایران کنفرانس

توزیع کارت کنکوریها از اول تیر  
  

مشاورعالی سازمان سنجش از زمان توزیع کارت ورود به جلسه آزمون سراسری سال 93 از روز یکشنبه اول تیرماه خبر
داد.

  

دکتر حسین توکلی در گفتوگو با خبرنگار«دانشگاهی» خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، با بیان اینکه اطلاعیه سازمان
سنجش درباره تاریخ، نحوه پرینت کارت و برگ  راهنمای شرکت در آزمون و محل رفع نقص کارت شرکت در آزمون

سراسری سال 93  ازامروز دوشنبه 26 خرداد ماه روی سایت سازمان سنجش به نشانی  org.sanjesh.www قرار میگیرد،
گفت: علاوه بر آن اطلاعیه مذکور در نشریه  پیک سنجش روز دوشنبه 26 خرداد و دوم تیرماه منتشر میشود.

  

وی با اشاره به انتشار کارت شرکت در این آزمون از روز یکشنبه اول تیرماه  اظهارکرد: داوطلبان برای مشاهده و پرینت
کارت خود تا روز چهارشنبه چهارم  تیرماه میتوانند به سایت مراجعه و نسبت به پرینت کارت ورود به جلسه و برگه 

راهنمای مربوط اقدام کنند.

  

مشاورعالی سازمان سنجش افزود: کلیه داوطلبان متقاضی شرکت در آزمون باید  برای پرینت کارت در تاریخ تعیین شده
به سایت مراجعه و با وارد کردن شماره  سریال کارت اعتباری ثبتنام (12 رقمی) و شماره شناسنامه یا شماره پرونده و  کد

رهگیری ثبتنام (16 رقمی) و نام و نام خانوادگی، کد ملی و سریال  شناسنامه یک نسخه پرینت از برگ راهنما و کارت
ورود به جلسه تهیه کنند.

  

توکلی با بیان اینکه برای شرکت در جلسه آزمون همراه داشتن پرینت کارت و اصل  کارت ملی یا اصل شناسنامه عکسدار
و ارائه آن الزامی است، تصریح کرد:  بدیهی است داوطلبانی که در دو یا سه گروه آزمایشی متقاضی شدهاند باید  علاوه

بر پرینت کار شرکت در آزمون گروه آزمایشی اصلی نسبت به پرینت کارت  شرکت در آزمون گروههای آزمایشی دوم و
سوم نیز اقدام کنند.

  

 1 / 1

http://iranconferences.ir

