
1/9/2021 … كشور در خصوص اعالم اسامي پذیرفتھ شدگان نھایي كدرشتھ محلھاي مرحلھ پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلي سراسري (بھمن ماه ) سال 1399 - سازمان سنجش آموزش کشور

www.sanjesh.org/Print.aspx?id=6939 1/2

1399/10/20-9:29

پیرو انتشار اطالعیه  مورخ 99/10/03 اين سازمان درخصوص پذيرش دانشجو در كدرشته محلھاي اعالم شده از سوي

دانشگاه ھا و موسسات آموزش عالي در مرحله پذيرش صرفاً براساس سوابق تحصیلي سراسري (بھمن ماه) سال

1399 بدين وسیله ضمن اعالم اسامي پذيرفته شدگان نھايي كدرشته ھاي محلھاي مرحله مذكور، توجه متقاضیان را به موارد ذيل

جلب مي نماید:

ھمه متقاضیاني که اسامي آنان به عنوان پذيرفته شده نھايي اين مرحله اعالم گرديده الزم است براي اطالع از زمان دقیق

ثبت نام و مدارک مورد نیاز (مطابق مدارک اعالم شده در اطالعیه مورخ 99/08/08 مربوط به اعالم اسامي

پذيرفته شدگان آزمون سراسري سال 1399) مندرج در درگاه اطالع رساني اين سازمان، و نحوه انجام مراحل ثبت نام از روز 

شنبه مورخ 99/10/20 به درگاه اطالع رساني دانشگاه و يا موسسه آموزش عالي محل قبولي خود مراجعه

نمايند. 

یادآوریھای مھم:

1-ھمه پذيرفته شدگان مي بايست حداكثر تا تاريخ 99/06/31 داراي مدرك ديپلم نظام  قديم آموزش متوسطه، پیش دانشگاھي

نظام آموزشي سالي واحدي يا ترمي واحدي، ديپلم نظام آموزشي جديد (نظام آموزشي 3-3-6) و يا مدرك كارداني (فوق  ديپلم)

باشند، در غیر اينصورت مجاز به ثبت نام نخواھند بود.

2-  پذيرفته شدگان دوره روزانه اين مرحله خواه در رشته قبولي ثبت نام نمايند و يا ننمايند حتي با دادن انصراف

قطعي از تحصیل مجاز به ثبت نام و شركت در آزمون سراسري سال 1400 به منظور انتخاب رشته ھاي دوره روزانه

نخواھند بود.

3- ھمه پذيرفته شدگان مي بايست در زمان مقرر نسبت به ثبت نام خويش اقدام نمايند. عدم ثبت نام در زمان مقرر به منزله

انصراف قطعي از تحصیل آنان تلقي خواھد شد. 

4- پذيرفته شدگان مندرج در اين اطالعیه كه قبالً در يكي از دانشگاه ھا و موسسات آموزش عالي در رديف پذيرفته

شدگان نھايي قرار گرفته اند مطابق ضوابط، قبولي قبلي آنان لغو گرديده و مي بايست منحصراً در رشته قبولي جديد به

تحصیل بپردازند. ضمناً اين دسته از متقاضیان الزم نیست از محل قبولي قبلي خود انصراف دھند، بلكه با آنان ھمانند دانشجوي

انتقالي رفتار خواھد شد و توسط موسسه محل قبولي مندرج در اين اطالعیه، مدارك ثبت نامي افراد از محل قبولي قبلي آنان

درخواست مي گردد. 

5- پذيرفته شدگان مرد الزم است با توجه  به  بند «مقررات  وظیفه  عمومي»  مندرج  در صفحات 3 و 4 دفترچه  راھنماي 

ثبت نام و انتخاب رشته مرحله پذيرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلي بھمن ماه سال 1399 واجد شرايط الزم بوده و

گواھي مربوط به دانشگاه محل قبولي ارائه دھند.

6- از پذيرفته شدگاني كه داراي مغايرت معدل (معدل مندرج در مدرك تحصیلي آنان كمتر از معدل اعالم شده در اطالعات

ارسالي از طرف متقاضیان به اين سازمان باشد) و یا مغایرت عنوان دیپلم مي باشند، صرفاً ثبت نام موقت و مشروط

بعمل خواھد آمد. لذا ضرورت دارد اين دسته از پذيرفته شدگان مدارك الزم را به دانشگاه محل قبولی ارائه نمايند تا

بررسي الزم در مدارك و مستندات ارائه شده صورت گیرد. متقاضیانی كه داراي مغايرت معدل و یا مغایرت عنوان

دیپلم مي باشند مي بايست وضعیت نھايي خود را تا پايان بھمن ماه از دانشگاه محل قبولي پیگیري نموده و از

مراجعه به اين سازمان جداً خودداري نمايند. درصورت لزوم چنانچه در اين رابطه سوالي دارند مي توانند از روشھایی که در

انتھای این اطالعیه اعالم گردیده با این سازمان مکاتبه نمایند.

7- در ھر مرحله  از پذيرش (ثبت نام ، پذيرش و يا ھنگام  تحصیل )، چنانچه  مشخص  گردد كه  متقاضی حقايق  را كتمان  نموده  و يا

اطالعات نادرست ارائه داده و واجد شرايط نمي باشد، قبولي  وي  لغو و طبق  مقررات  با وي  رفتار خواھد شد.
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با توجه به عدم پذيرش حضوري متقاضیان به منظور جلوگیري از شیوع ويروس کرونا و در جھت تسريع در بررسي و ثبت درخواستھا

به صورت الکترونیک، متقاضیان مي توانند به سیستم پیشخوان خدمات الکترونیکي سازمان سنجش آموزش کشور به آدرس:

http://darkhast.sanjesh.org مراجعه و درخواست خود را به ھمراه مستندات الزم ثبت نام نمايند. پس از ثبت درخواست، براي

داوطلب شماره نامه و کدرھگیري از طريق پیام کوتاه ارسال مي شود. متقاضیان مي توانند پس از دريافت شماره و کدرھگیري از

طريق پیام کوتاه، به پورتال رھگیري الکترونیکي مکاتبات به آدرس: http://rahgiri.sanjesh.org وارد و از آخرين وضعیت درخواست

خود مطلع شوند.

ضمناً متقاضیان درصورت لزوم میتوانند سوال يا سواالت خود را با بخش پاسخگويي اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور و یا در

روزھا و ساعات اداری با شماره تلفن 42163-021 نیز در میان بگذارند.

 

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور


