
یکی از آخرین خدمات وزارت علوم به افراد می باشد، در طی این خدمت شما به طور  استعالم مدرک تحصیلی با کد ملی

کامال آنالین بدون نیار به مراجعه به مرکز به خصوصی می توانید در مورد آخرین مدرک خود و یا دیگر افراد )در 

 .صورت دسترسی به اطالعات آن ها( مطلع شوید

مدرک تحصیلی با کد ملی مراحل انجام ما در این مقاله برای راحت تر کردن شما عالوه بر بررسی مراحل بررسی آخرین 

 .این کار را به طور تصویری هم شرح داده ایم تا با استفاده از این مقاله برای انجام این کار هیچ مشکلی نداشته باشید

 برای استعالم مدرک تحصیلی با کد ملی به کجا باید مراجعه کرد؟
کن است ایجاد عالمت سوال کند آخرین مدرک تحصیلی یکی از مواردی که برای هر فرد به خصوص صاحبین مشاغل مم

خود یا افراد پیرامون آن می باشد؛ در گذشته نه چندان دور برای انجام همچین کاری باید به نهاد های مربوطه مراجعه می 

سوی  کردید و وقت زیادی صرف انجام این کار می شد اما امروزه خدمت استعالم آخرین مدرک تحصیلی با کد ملی که از

وزارت علوم ارائه می شود این مشکل را برای همه ما حل کرده است؛ اما اینکه برای انجام این کار به کدام سایت باید 

 :مراجعه کرد چیزی است که در ادامه به بررسی آن می پردازیم

با استفاده از این امکان را برای شما عزیزان فراهم کرده است که تنها  estelam.msrt.ir وزارت علوم در سایت 

 .کد ملی بتوانید از آخرین مدرک تحصیلی که به نام شما یا دیگر افراد ثبت شده است مطلع شوید

  

 مراحل دریافت استعالم مدرک تحصیلی با کد ملی
طبیعتا اولین استفاده هایی که از یک وبسایت می شود همواره با عالمت سوال هایی همراه هست؛ رایج ترین چیزی که 

ن در این مورد مطرح می کنند مراحل دریافت استعالم آخرین مدرک تحصیلی در این سامانه می باشد که در ادامه کاربرا

 :قصد شرح دادن آن را داریم

هنگام اول ورود به ساما  estelam.msrt.ir  می باشد. 
وارد کنیددر گام دوم باید مشخصات خود اعم از نام، نام خانوادگی، نام پدر و شماره شناسنامه را   . 

سامانه شماره تماسی را از شما درخواست خواهد کرد که بعد از وارد کردن همه مشخصات کد رهگیری به آن  

 .پیامک خواهد شد
زمان پاسخ گویی وبسایت به شما ممکن است از یک لحظه تا سه روز بعد از ثبت مشخصات هویتی شما متغیر  

 .باشد
ا مشاوره هم داشته باشید می توانید با شماره موجود در همین وبسایت هم چنانچه قصد دریافت تاییدیه تحصیلی و ی 

 .تماس حاصل فرمایید تا متخصصین و کارشنایان موسسه مشاوره ای ایران تحصیل به سواالت شما پاسخ دهند

  

عالوه بر این در صورتی که قصد ارائه مدرک تحصیلی خود به مراکز غیر ایرانی دارید می توانید از خدمات معادل سازی 

 .بهره مند شوید مدرک تحصیلی در وزارت علوم

  

 estelam.msrt.ir راهنمای تصویری گرفتن استعالم آخرین مدرک تحصیلی با کد ملی در سایت

https://irantahsil.org/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d9%85%d8%af%d8%b1%da%a9-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%da%a9%d8%af-%d9%85%d9%84%db%8c/
https://irantahsil.org/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%af%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%85%d8%af%d8%b1%da%a9-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1/
https://irantahsil.org/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%af%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%85%d8%af%d8%b1%da%a9-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1/


شاید بتوان با انجام یک سرچ ساده در میان نتایج جستجو موارد مختلفی را مشاهده کرد به طور متنی آموزش کار با این 

در صورتی که علی رقم استفاده از مقاله های متنی بازم هم در استفاده و گرفتن استعالم خود به سامانه را به شما داده اند، 

 .مشکل خوردید می توانید در این بخش با راهنمای تصویری نحوه انجام این کار با ما همراه باشید

ن مشاهده می کنیدو تکمیل مشخصاتی می باشد که در عکس پایی estelam.msrt.ir اولین گام ورود به وبسایت . 

 

در گام دوم بعد از وارد کردن مشخصات یک کد رهگیری برای شما ارسال می شود که باید آن را در جایگاهی که در 

 .تصویر مشاهده می کنید وارد کنید



 

  

بعد از وارد کردن کد رهگیری ارسال شده برای شما آخرین مدرک تحصیلی و گزارشات مربوط به آن برای شما به نمایش 

بیشتری در این مورد  در می آید، عالوه بر این در صورت نیاز می توانید با تماس با مشاورین ایران تحصیل اطالعات

 .کسب کنید

  

ین مدرک تحصیلی با کد ملی چه کاربردی دارد؟گرفتن استعالم آخر  

معموال همه ما نسبت به آخرین مدارک تحصیلی خود با خبر هستیم و همین علت هم موجب پدیدار شدن این پرسش شده است 

که مطلع شدن از آخرین مدرک تحصیلی با کد ملی چه کاربردی دارد، اگر این پرسش برای شما هم مطرح شده است در 

بررسی آن با ما همراه باشید ادامه با . 

بسیاری از صاحبین مشاغل در مورد افرادی که استخدام می کنند و سابقه تحصیل آن ها سواالت بسیاری دارند و  

 .این خدمات از وزارت علوم بیشترین کاربرد را برای این افراد دارد
اید و در مورد آخرین مدرک تحصیلی عالوه بر این چنانچه سال های زیادی از زمان تحصیلی خود فاصله گرفته  

 .ثبت شده اطالعی ندارید هم می توانید با مراجعه به این سایت مشکل خود را بر طرف کنید
 .ضمن تمامی موارد باال از این قابلیت می توان برای اراپه رزومه های کار هم استفاده کرد 

  

 خالصه مطلب

/


تحصیلی با کد ملی را به شما عزیزان آموزش داده ایم، در این بخش به عنوان تا به اینجا نحوه مطلع شدن از آخرین مدرک 

 :حسن ختام مقاله به بررسی خالصه مطلب خواهیم پرداخت

 .بیشترین کاربرد این خدمت برای صاحبین مشاغل و بررسی رزومه و سابقه کارمندان می باشد 
طالع هستید استفاده از این سایت برای شما مثمر عالوه بر این چنانچه نسبت به آخرین مدرک تحصیلی خود بی ا 

 .ثمر خواهد بود
 .استفاده از این خدمات فقط به صورت آنالین و اینترنتی امکان پذیر می باشد 

  

 .کاربران گرامی، چنانچه عالقه مند به دانلود مطالب این صفحه به صورت پی دی اف هستید کلیک کنید

  

 مطالب مرتبط

 راهنمای معادل سازی مدرک تحصیلی

 سامانه دریافت کد سوابق تحصیلی

 کد سوابق دیپلم چیست؟
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