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آغاز ثبت سوابق تحصیلی کنکوریهای 92 از اول آبان  
  

رییس مرکز سنجش آموزش و پرورش گفت: سایت "ساحت" از اول آبان ماه فعال  میشود تا داوطلبان مشمول کد سوابق
تحصیلی اطلاعات خود را برای کنکور 92  ثبت و کد سابقه تحصیلی دریافت کنند.

  

عبدالامیر عرفی در گفتوگو با خبرنگار «آموزش و پرورش» ایسنا، درباره آخرین  جلسه مشترک مرکز سنجش آموزش و
پرورش و سازمان سنجش در خصوص درج اطلاعات  اولیه داوطلبان کنکور 92 گفت: در این جلسه مقرر شد اصلاحات

جزئی در خصوص  نحوه ثبت سوابق تحصیلی داوطلبان مشمول و همچنین روند اجرایی سایت ساحت  ایجاد شود.

  

وی افزود: بر این اساس مدیران کل آموزش و پرورش استانها به عنوان روسای  ستاد کنکور در استانها فعالیت خود را
آغاز کردهاند تا روند ثبتنام برای  کنکور 92 مهیا شود.

  

رییس مرکز سنجش آموزش و پرورش تصریح کرد: سایت ساحت که مربوط به ثبت سوابق  تحصیلی و دریافت کد
تحصیلی برای دانش آموزانی است که از سال 84 تا بهمن 91  دیپلم خود را دریافت میکنند، از اول آبان ماه فعالیت

خود را آغاز میکند،  لذا دانشآموزان مشمول کد سوابق تحصیلی باید تا قبل از 16 آذرماه و آغاز  ثبتنام رسمی برای
کنکور 92 نسبت به تایید و اصلاح سوابق تحصیلی و اخذ کد  تحصیلی اقدام کنند.

  

عرفی گفت: همزمان با آغاز فعالیت سایت ساحت، سازمان سنجش نیز در سایت خود  شرایطی را فراهم میکند تا دانش
آموزان با درج مشخصات فردی خود بتوانند به  طور همزمان با سایت ساحت اطلاعات خود را اصلاح و تایید و کد

تحصیلی دریافت  کنند.

  

به گفته وی، در صورت وجود هرگونه مغایرتی با مشخصات فردی و سوابق تحصیلی  دانش آموزان و داوطلبان مشمول به
صورت خودکار اطلاعات آنها به مرکز صدور  دیپلم ارجاع و ظرف 48 ساعت مدارک داوطلبان بررسی میشود.

  

رییس مرکز سنجش آموزش و پرورش با بیان اینکه دانش آموزان نگران مغایرتهای  احتمالی اطلاعات خود در این سایت
نباشند تاکید کرد: با توجه به اینکه یک  ماه و نیم پیش از آغاز ثبت نام کنکور 92 این سایت باز میشود داوطلبان در  زمان

اعلام شده نسبت به دریافت کد تحصیلی خود اقدام کنند.
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عرفی با بیان اینکه سال 91 وزارت آموزش و پرورش روند خوبی را در ارائه کد  سوابق تحصیلی به سازمان سنجش
داشته، خاطر نشان کرد: امسال با برخی اصلاحات و  ایجاد زمینههای مناسب و برنامهریزی دقیقتر ارائه کد سوابق

تحصیلی به  دانش آموزان بهتر از سال گذشته انجام خواهد شد.
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