
 dipcode.medu.ir – سامانه دریافت کد سوابق تحصیلی

آموزان کد سوابق تحصیلی خود را دریافت کنند؟ باشد؟ چگونه دانشچیست و کاربرد آن چه میdipcode.medu.ir سایت 

 نحوه دریافت کد سوابق تحصیلی چگونه است؟

آموووزانی کووه دصوود دارنوود کوود سوووابق تحصوویلی دیووهل  و  وویش دانتووگادی خووود را دریافووت کننوود بایوود بووه سووایت دانش

dipcode.medu.ir حووام ممکووت اسووت برخووی از دانووش آموووزان  .نام خود را تکمیوول کننوودمراجعه کنند تا بتوانند مراحل ثبت

دریافووت  dipcode.medu.ir سوابق تحصیلی خود را از سووامانهسواالتی را در ایت مورد داشته باشند و ندانند که چگونه کد 

 .کنند

توانوود دردسووردای زیووادی را ایجوواد کنوود  بووه و کاربرددای آن می dipcode.medu.irاز آنجا که عدم آگادی در مورد سایت 

آموووزانی کووه شدمیت الزم است به جزییات بیتتری در مورد آن اشاره کنی  خوووا اسووت بدانیوود کووه در حووام حانوور کلیووه دان

بووه بعوود گرفتنوود بایوود بوورای ثبووت نووام در  91به بعد و مدرک  یش دانتگادی خووود را از سووام  84مدرک دیهل  خود را از سام 

 .کنکور کد سوابق تحصیلی داشته باشند

  

، اخذ کد سوابق تحصیلی دیووهل ، اخووذ dipcode.medu.irمورد    جهت کسب اطالعات بیتتر در

ویرایش اطالعات    کد سوابق تحصیلی  یش دانتگادی،سایت دیپ کد، دریافت کد دانش آموزی،

از سراسوور کتووور  سووایت سوونجشکنکور سراسری و متادده سوابق تحصیلی دانووش آموووزان از 

 شب حتی ایام تعطیل 24بح الی ص 8فقط با تلفت ثابت  اسخگویی 

  تماس از سراسر کتور 9099072952

 تماس فقط از استان تهران  9099072952

 طیلشب حتی ایام تع 12صبح الی  8تماس از طریق تلفت ثابت بدون گرفتت کد  اسخگویی از 

  

 dipcode.medu.ir – اطالعیهههههههه سهههههههامانه کهههههههد و سهههههههوابق تحصهههههههیلی  مهههههههو   و  ههههههه ور 

 

جهت تسهیل در امور ثبت نام و اطالعووات دووویتی  dipcode.medu.ir سامانه دریافت کد سوابق تحصیلی به نتانی اینترنتی

 .و تحصیلی دانش آموزان در خدمت متقانیان محترم می باشد

  

https://irantahsil.org/dipcode-medu-ir/
http://www.sanjesh.org/


 

 تاثیر کد سوابق تحصیلی در کنکور

  

بوودون صوورت ودووت و دزینووه جهووت مراجعووه حزوووری بووه مراکووز  dipcod.medu.ir داوطلبان الزم است از طریق سامانه

آموزش و  رورش و مدارس از سوابق تحصیلی مربوط به دیهل  و  یش دانتگادی خود مطلووگ گردیوود مووی توانیوود بووه صووورت 

اخذ نماییوود  اینترنتی به آدرس سامانه دریافت کد سوابق تحصیلی دیهل  و  یش دانتگادی مراجعه نموده و کد دای مربوطه را  

 شاید برای شام سوام  یش بیاید که کد سوابق تحصیلی چه تاثیری روی کنکور دارد؟

درصوود روی کنکووور توواثیر م بووت ۳۰دای وزارت آموزش و  رورش کد سوووابق تحصوویلی  خوا است بدانید که طبق گزارش

 .با رتبه عالی در کنکور دبوم شوید  توانیددارد  لذا اگر نمرات نهایی شما در کد سوابق تحصیلی خوا باشد، آنگاه می

نمنا در صورتی که با نحوه دریافت کد از سامانه کد سوابق تحصیلی اطالع ندارید می توانیوود از سراسوور کتووور بووا شووماره 

 .دای مرکز تماس بگیرید تا کارشناسان مربوطه با گرفتت اطالعات شما کد دیهل  و  یش دانتگادی شما را اعالم نمایند

  

 .روی لینک کلیک کنید دریافت کد سوابق تحصیلی کنکورجهت  

  

 موجود است؟ dipcode.medu.ir سوابق تحصیلی چه کسانی در سامانهکد 

کاربران گرامی توجه داشته باشند کد سوابق تحصیلی دیووهل  دووای مربوووط بووه شوواخه دووای ن ووری یعنووی یکووی از شوواخه دووای 

چهار به بعد اخووذ  تجربی یا انسانی در سامانه موجود است و نکته مه  تر اینکه فقط دیهل  دایی که از سام دتتاد و –ریانی 

 .گردیده اند در سیست  ثبت شده اند

می باشند در سیست  موجود نیست  ن وور بووه ایووت کووه بسوویاری از داوطلبووان   84اطالعات دیهل  دایی که مربوط به دبل از سام  

ی کننوود بووا موو  dipcode.medu.ir دیهل  خود را دبل از موعد مذکور اخذ نموده اند زمانی که اطالعووات خووود را وارد سووامانه

 .خطا مواجه می شوند

https://irantahsil.org/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%DA%A9%D8%AF-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1/


در مورد کد دای سوابق تحصیلی  وویش دانتووگادی کووه در سووامانه  .لذا ایت دسته از کاربران به نکته مذکور توجه داشته باشند

 .وجود دارندdipcode.medu.ir دریافت کد سوابق تحصیلی 

سوابق تحصیلی داوطلبانی که مدارک  یش دانتگادی خود را بعد از سام نود و یک دریافووت کوورده الزم به ذکر است فقط کد  

 .باشند در سامانه موجود است

دنرسووتان و فنووی حرفووه ای مووی باشووند مووی رسووانی  کوود  –نمنا به اطالع متقانیان محترمی که دارای مدرک دیهل  کاردانش 

 .نه موجود نمی باشدسوابق تحصیلی ایت دسته از داوطلبان در ساما

 .نمناً متقانیان محترمی که دارای مدرک دیهل  چهارساله ن ام ددی  دستند نیز از ایت داعده مست نی نخوادند بود

  

 .روی لینک کلیک کنید کد منطقه برای سوابق تحصیلیجهت دریافت 

  

dipcode.medu.ir – راهنمای دریافت کد سوابق دیپلم و  یش دانشگاهی 

 .اددام نمایید رادنمای اخذ کد سوابق تحصیلی را مطالعه نماییدکاربران گرامی دبل از اینکه جهت دریافت کد 

متقانیان محترم بعد از ایت که وارد سامانه اخذ کد سوابق تحصوویلی داوطلبووان کنکووور سراسووری دسوومتی را کووه در تصووویر 

 .دیدانتخاا نموده و ادامه د (نتان داده شده ) متادده سوابق و دریافت کد سوابق تحصیلی اینجا کلیک کنید

  

  

  

https://dipcode.medu.ir/
https://irantahsil.org/%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%81%d8%aa-%da%a9%d8%af-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d8%a8%d9%82-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84%db%8c/


 

 دریافت کد سوابق تحصیلی  یش دانتگادی

  

  

 س از انتخاا گزینه باال باید اطالعات درخواستی سامانه شووامل کوود دانووش آموووزی ، کوود منطقووه ، توواریا تولوود و  را وارد 

دیهل ( یا به عبووارتی دیگوور کوود سوووابق دیووهل  شووما )نمایید سهس با انتخاا گزینه ورود اطالعات شما و نمرات امتحانات نهایی  

 .نمایش داده خوادد شد

  

  



 

 سوابق تحصیلی دیهل  دریافت کد 

  

  

و انتخوواا  dipcode.medu.ir نمنا در داوطلب می بایست یکبار دیگر بووا ورود بووه سووامانه دریافووت کوود سوووابق تحصوویلی

 .مقطگ  یش دانتگادی کد سوابق  یش دانتگادی خود را دریافت نماید

  

 .رو لینک کلیک کنید ثبت نام دانتگاه با سوابق تحصیلیجهت  

  

 dipcode.medu.ir – دریافت کد دانش  مو ی

دیووهل  و  وویش دانتووگادی داوطلبووان وارد کووردن کوود طبق تونیحاتی که داده شد یکی از الزامات دریافت کد سوابق تحصوویلی  

 .دانش آموزی آن دا خوادد بود

به عبارتی کد دانش آموزی شناسنامه در داوطلب یا دانش آموز در آموزش و  رورش مووی باشوود کووه در کارنامووه آن دووا در  

 .می شود ، محل نمایش متخصات الزم برای دریافت کد سوابق تحصیلی را نتان داده ای 

  

 dipcode.medu.ir مدارک ال م جهت ورود به سامانه

https://irantahsil.org/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d8%a7-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d8%a8%d9%82-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84%db%8c/


دانش آموزان و اولیا گرامی توجه داشته باشید اخذ کد از سامانه دریافت کد سوابق تحصیلی منوط به ورود برخووی اطالعووات 

 : و دمراه داشتت مدارک تحصیلی زیر خوادد بود لذا دبل از ورود به سامانه حتما مدارک زیر را آماده نمایید

 کی از مدارک شناسایی متقانی اع  از کارت ملی یا شناسنامهی ▪

 یکی از کارنامه دای دریافتی از مقطگ مورد ن ر ▪

 کد منطقه شهرداری مدرسه ای که در آن مقطگ تحصیل کردید ▪

  

 .روی لینک کلیک کنید ام تکمیل ظرفیت سوابق تحصیلیثبت نجهت اطالع از 

  

  

 

 مدارک الزم جهت ورود به سامانه سوابق تحصیلی

  

 dipcode.medu.ir تع یههههههههههههههههههههههه  کهههههههههههههههههههههههد من  هههههههههههههههههههههههه در سهههههههههههههههههههههههامانه

 

نیاز به کد منطقه دارید که کد منطقه دیهل  دمان کد منطقووه  dipcode.medu.irبرای استعالم کد سوابق تحصیلی از سامانه 

است که  ایه دای دد  و یازدد  را در آن منطقه تحصیل کرده اید و کد منطقه  یش دانتگادی نیز بیانگر کد منطقه ای می ای  

 .باشد که  یش دانتگادی خود را در آن منطقه تحصیل کرده اید

https://irantahsil.org/completing-the-capacity-of-the-entrance-exam/
https://irantahsil.org/completing-the-capacity-of-the-entrance-exam/
https://irantahsil.org/completing-the-capacity-of-the-entrance-exam/


منطقووه خووود را  دسترسی به کددای مذکور فقط از سایت سازمان سنجش امکان  ذیر خوادد بود در صورتی که نتوانسووتید کوود

 .) استان تهران(تماس بگیرید 9099072952  )تماس از سراسر کتور( 9099072952  بیابید با شماره دای

  

 dipcode.medu.ir  خ ین اطالعیه های سامانه

کلیه دانش آموزانی که سوابق تحصیلی ایتان در سامانه موجود است باید تا دبل از دد  بهمت موواه نسووبت بووه ت ییوود و  ▪

شایان ذکر است  س از موعد مذکور تمامی سوابق موجووود بووه سووامانه  .افت کد سوابق تحصیلی خود اددام نماینددری

 .سنجش آموزش کتور منتقل خوادد گردید

کد سوابق تحصیلی و ریز نمرات دانش آموزان دوره ن ام جدید آموزشی و دمچنیت ن ام ددی  تا دد  بهمت ماه سووام  ▪

 .یش خوادد بودجاری دابل متادده و ویرا

ریز نمرات و سوابق تحصیلی دانش آموزانی که فووی الحووام متوو وم بووه تحصوویل مووی باشووند از تیوور موواه در سووامانه  ▪

 .دریافت کد سوابق تحصیلی دابل متادده خوادد بود

متقانیان محترم حتما توجه داشته باشید سوابق تحصیلی و نموورات شووما مطووابق نموورات منوودر  در کارنامووه مقطووگ  ▪

ن ر باشد و در صورت عدم تطووابق بایوود حتمووا جهووت  یگیووری و اصووالی ادوودام نماییوود  شووایان ذکوور اسووت در مورد  

دوویم مسووتولیتی در  dipcode.medu.ir صورتی که در موعد مقرر نسبت به اصالی نموورات ادوودام ننماییوود سووامانه

 .دبام اعمام دمان نمرات در سوابق تحصیلی شما نخوادد داشت

دانش آموزان محترم ددت کنید اگر در مقطگ دیهل  یا  یش دانتگادی در حام تحصیل می باشووید بووا ن وور بووه اینکووه  : نکته مه 

 .ثبت نتده است dipcode.medu.ir دنوز مدرک تحصیلی برایتان صادر نتده  س دنوز کد سوابق تحصیلی شما در سامانه

  

 .روی لینک کلیک کنید کد مناطق تحصیلی استان تهرانجهت اطالع از 

  

  dipcode.medu.ir سواالت   تک ار در سامانه

 چه عددی است؟  dipcode.medu.ir بنده سام گذشته در کنکور  ذیرفته نتده ام کد مربوط به ن ام وظیفه مت در سامانه

 .می باشد 6در صورتی که شما خرداد ماه مدرک دیهل  خود را دریافت نموده اید کد مربوط به شما  

 دانتگادی مربوط به اتباع خارجی را چگونه می توان دریافت نمود؟نحوه دریافت کد سوابق تحصیلی  یش  

 .به دو صورت می توانید در سامانه دیپ کد و یا مدرسه محل تحصیل خود دریافت نمایید

  

https://irantahsil.org/%da%a9%d8%af-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b7%d9%82-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86/


 

 کد سوابق تحصیلی کنکور 

  

 آیا کد سوابق تحصیلی دیهل  برای رشته دای دانتگاه آزاد الزم است؟

 .نتگاه دای سراسری و آزاد در سام دای اخیر ادغام شده است بله مورد نیاز می باشدبا توجه به اینکه ثبت نام دا

 اشتباه وارد نمایی  آیا زمان ویرایش وجود دارد؟ dipcode.medu.ir در صورتی که اطالعات خود را در سامانه

اشتباه به حوودادل رسوویده اسووت  در سایت دریافت کد سوابق تحصیلی بسیاری از اطالعات داوطلبان ارسام شده است و امکان 

 .در ایت مورد می توانید با متاوران ما تماس حاصل نمایید

  

  مان دریافت کد سوابق تحصیلی در سایت دیپ کد

از آنجا که کد سوابق تحصیلی برای شرکت در کنکور و ثبت نام در آن مورد استفاده درار می گیرد  لذا د  زمووان بووا شووروع 

نام خود به ایووت سووامانه مراجعووه کننوود  حووام اگوور آن دووا دوور سراسری تمام دانش آموزان برای تکمیل فرم ثبتثبت نام کنکور 

تواننوود آن را بووا کارشناسووان ایووران تحصوویلدر میووان گونه متکلی در مورد زمان انتتار کد سوووابق تحصوویلی داشووته باشووند می

 .بگذارند

  

، نحوووه دریافووت کوود سوووابق تحصوویلی دیووهل ، dipcode.medu.irاگر در جستجوی اطالع از سایت  

سواالت  رتکرار کد سوابق تحصیلی، سایت دیپ کد، نحوه دریافت کد سوابق تحصوویلی، کوود منطقووه 

در کد سوابق تحصیلی، مدارک الزم جهت دریافت کد سوابق تحصیلی، دریافت کد سوابق تحصوویلی 

طریق تلفت ثابت بووا مرکووز متوواوره  و سامانه دریافت کد سوابق تحصیلی دستید از سراسر کتور از



 . تماس حاصل فرمایید ایران تحصیل

  تماس از سراسر کتور 9099072952

 نتماس از استان تهرا 9099072952

 شب حتی ایام تعطیل 12صبح الی  8تماس از طریق تلفت ثابت بدون گرفتت کد  اسخگویی از 

  

 خالصه مطلب

در ایت مقاله تالش نمودی  تا در رابطه با نحوه دریافت کد سوابق  یش دانتگادی برای داوطلبان ن ام ددی  و نحوه دریافت کد 

سوابق تحصیلی دیهل  برای داوطلبان ن ام جدید مطالب را ارائه نمایی   درگونه سوام را می توانیوود بووا شووماره دووای  تووتیبانی 

 .نماییدایران تحصیل مطری 

  

 

 dipcode.medu.ir نحوه ورود به سامانه

  

 مطالب مرتبط

  دریافت کد سوابق تحصیلی کنکور

 سامانه درخواست تاییدیه تحصیلی

  متادده و دریافت کد سوابق تحصیلی
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