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اطالعيه درخصوص درخواست اشتباه در انتخاب رشته در آزمون سراسری سال 1400
1400/07/03
با توجه به اعالم نتاﯾج نھاﯾی آزمون سراسری سال  ،1400معموال َ برخی از پذﯾرفته شدگان بعد از اعالم نتاﯾج نھاﯾی با ارسال
درخواست به اﯾن سازمان مدعی اشتباه در انتخاب رشته خود شده و متقاضی معرفی به اولوﯾت انتخابی بعدی که در آن نمره
دارند ،میشوند .بنابراﯾن به اطالع اﯾن دسته از پذﯾرفته شدگان میرساند صرفاً ،موارد و مصادﯾق اشتباه انتخاب رشته که
در دسته بندی زﯾر اعالم میشود ،توسط اﯾن سازمان قابل بررسی و اقدام خواھد بود.
لذا متقاضيان فقط درصورت داشتن ﯾکی از شراﯾط زﯾر میتوانند تقاضای خود را به اﯾن سازمان مبنی بر بررسی در
اولوﯾتھای بعدی که دارای نمره علمی میباشند ،حداکثر تا تارﯾخ  14/07/1400که در اطالعيه اعالم نتاﯾج نھاﯾی ھر آزمون
در درگاه اطالع رسانی اﯾن سازمان ،ارائه کنند و از ارائه درخواستھای خارج از موارد زﯾر اکيدا خوداری نماﯾند.
موارد و مصداقھای اشتباه در انتخاب رشته:
 -1عدم تناسب بين کدرشته قبولی با ساﯾر رشتهھای انتخابی از نظر عنوان رشته تحصيلی )مثال ً رشتهھای انتخابی متقاضی
اکثرﯾت مھندسی ھستند ولی در بين آنھا اشتباھاً ﯾک رشته علوم پاﯾه درج شده باشد(.
 -2عدم تناسب بين کدرشته قبولی با ساﯾر رشتهھای انتخابی از نظر مقطع تحصيلی )مثال ً رشتهھای انتخابی متقاضی اکثرﯾت
کارشناسی ھستند ولی در بين آنھا اشتباھاً ﯾک رشته با مقطع کاردانی درج شده باشد(.
 -3عدم تناسب بين کدرشته قبولی با ساﯾر رشتهھای انتخابی از نظر دوره تحصيلی )مثال ً رشتهھای انتخابی متقاضی اکثرﯾت
روزانه ھستند ولی در بين آنھا اشتباھاً ﯾک رشته از دورهھای شھرﯾهپرداز اعم از دوره نوبت دوم »شبانه« ،غيرانتفاعی ،پيامنور
درج شده باشد(.
 -4عدم تناسب بين کدرشته قبولی با ساﯾر رشتهھای انتخابی از نظر شھرستان محل قبولی متقاضيان نسبت به محل اقامت آنھا
)بطور مثال فردی که محل اقامت وی در شھر اصفھان است ،اکثرﯾت رشتهھای انتخابی او در دانشگاهھای واقع در شھر اصفھان
است ولی اشتباھاً ﯾک رشته از دانشگاه تبرﯾز در بين رشتهھای دانشگاهھای واقع در شھر اصفھان درج کرده و در ھمين رشته
اشتباه ھم قبول شده باشد(.
 -5نداشتن شراﯾط جھت تحصيل برای پذﯾرفته شده در رشته قبولی با تاﯾيد موسسه محل قبولی )دانشگاه محل قبولی در
بررسی وضعيت فرد پذﯾرفته شده ،با ارائه استدالل اعالم کند که اﯾشان شراﯾط تحصيل در رشته قبولی را ندارد(.
روش ارائه درخواست:
درصورتی که وضعيت شما در قالب موارد فوق میباشد الزم است ابتدا وارد قسمت »سامانه پاسخگوﯾی اﯾنترنتی« مندرج در
درگاه اطالع رسانی اﯾن سازمان به آدرس  https://request.sanjesh.orgشوﯾد .اگر عضو سامانه پاسخگوﯾی نيستيد
ابتدا با تکميل اطالعات خواسته شده عضو اﯾن سامانه شوﯾد و با ورود به اﯾن سامانه و انتخاب عنوان آزمون سراسری و
سال  1400وارد قسمت »اشتباه در انتخاب رشته و اولوﯾت بعدی« شده و درخواست خود را بصورت خالصه با ذکر دالﯾل ،ردﯾف
کدرشته محل و عنوان کدرشته محل طبق مندرجات کارنامه نتاﯾج نھاﯾی )درصورتی که در آن کدرشته محل دارای نمره باشيد(
ثبت نماﯾيد.
زمان اعالم نتيجه بررسی درخواست:
نتيجه بررسی درخواست تا تارﯾخ  10/08/1400بصورت پيامک به متقاضيان اعالم خواھد شد .قبل از اﯾن تارﯾخ
نتيجه درخوست خود را از اﯾن سازمان پيگيری ننماﯾيد.
ﯾادآورﯾھای مھم:
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 -1الزم است پذﯾرفته شدگان درخواست خود را بعد از انتشار کارنامه )از تارﯾخ  08/07/1400به بعد( و مشاھده وضعيت
علمی و انتخابھای خود به سازمان ارسال کنند تا درخواست آنھا آگاھانه بوده و الزم نباشد در درخواست آنھا تغييری
اﯾجاد شود.
 -2به درخواستھاﯾی که بعد از مھلت تعيين شده در اطالعيهھای اعالم نتاﯾج )تا تارﯾخ  ،(14/07/1400به سازمان
ارسال شود ترتيب اثر داده نخواھد شد.
 -3الزم است پذﯾرفته شدگان طبق برنامه زمانی دانشگاھھا و موسسات آموزش عالی محل قبولی در رشته
قبولی خود ثبت نام کنند .بعد از اعالم بررسی و صدور نامه معرفی برای رشته قبولی جدﯾد نسبت به جابجاﯾی آنھا در اولين
نيمسال تحصيلی ممکن اقدام خواھد شد .بر اﯾن اساس احتمال دارد با توجه به محدودﯾتھای دانشگاهھا در پذﯾرش
اﯾن دسته از متقاضيان ،امکان معرفی و ادامه تحصيل متقاضی در نيمسال اول ميسر نباشد.
 -4پذﯾرفته شدگانی که وضعيت آنھا در قالب شراﯾط موارد اشتباه در انتخاب رشته مندرج در اﯾن اطالعيه نيست ،تقاضای خود را
باﯾد از طرﯾق دانشگاه/موسسه محل قبولی برای تغيير رشته ﯾا انتقال از طرﯾق آﯾين نامه ھای مربوط پيگيری نماﯾند .درخواست اﯾن
دسته از متقاضيان در اﯾن سازمان قابل بررسی نخواھد بود و در صورت ارسال درخواست تبعات آن متوجه متقاضی خواھد بود.

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور
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