
ک دیپلن چیست؟ + راىنوا جاهع هنظور اس تاریخ اخذ هدر

 | ایزاى تحصیل

 نوم  نککو ر صساصوسس اصو ا دووا دان زتومی زیومدس ةو  دنتوم  ارد مهو  بت یکی از مو  ،تاریخ اخذ هدرک دیپلن

هوم داردا خو ا اصو  ةذانیوذ  آی ةمعکذا زیسا این تمریخ تمبیس زیمدس در نکک ر تمریخ اخو مذرک دیپز  خ د می

ت انکوذ تومریخ اخوو موذرک دیوپز  خو د را دریمفو   گسفتکوذ می ن  در حم  حمضس نزی  نضومنی نو  موذرک دیوپز 

 .نککذ

آمو زای ةوم صو ا تی ممنکوذ مکاو ر از تومریخ اخوو موذرک دیوپز   دانظ اس از حم  ممکن اص  در این میمی عوذ 

از ایووسای  آی را دریمفوو  نکوی  م اشوو  عوذ  ةمعوکذا ةوو  هموین ددیوود  ؾوذ داریو  در ایوون م مدو  چیضو  ن چو نو 

یخ اخو مذرک دیوپز  ن نحو   تمر تحؾید ة  ش اا نزی  ص ا ت مسة   ة  این م ض ع ممنکذ  سی   دریمف 

 . ذی  اعمر  نکی  نم  در نکک ر صساصسس دیپز  نام  شذیذ ن بت 

  

مکا ر از تمریخ اخوو موذرک دیوپز  چیضو ، راهکموم  ،تمریخ اخو مذرک دیپز  شه  دریمف  مغمنر  در م رد

نووم  در نککوو ر  نووم  در نککوو ر صساصووسس دیووپز  ناووم  شذیووذ، نحوو   بت  بت  شوومما اخووو مووذرک دیووپز ، نحوو  

دریمفو  نوذ صو اة   دانغوومهی ن دیپز  نام   ذی ، نح   دریمف  تمریخ دریمفو  موذرک دیوپز  ن  یظ صساصسس

 .همس زیس تممس حمؽد نممییذ ة  عممر  ایسای تحؾید تحؾیزی ةم مغمنرای

 تممس از صساصس نغ ر – 9099072952

 تممس از اصتمی تهسای – 9099072952

 عب 21ؽتح ادی  8 مصخو یی هم  رنز  از  از تزفن بمة  ةذنی گسفتن نذ تممس

  

 .نزیک نکیذ ةساس نکک رتسمی  معذ  دیپز   ةساس

  

 تاریخ اخذ هدرک دیپلن کنکور

نکک ر صساصسس عسن  نککذ ةمیذ فیزذ مسة   ة  تمریخ دریمف  مذرک  آم زانی ن   ؾذ دارنذ در نزی  دانظ

آمو زای در چو   دانظ دهوذ نو  صکجظ تکمید نککذا در نا ا این تمریخ نغومی مینم  صمی   فس  بت  دیپز  را در

دصت   4ادتحؾیالی دةیسصتمی را ة   نغ ر فمرغ ادتحؾید عذنذا ةس همین اصمس صمزممی صکجظ تمریخی فمرغ

 :نکذ مختزف ت ضی  می
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 صمد  4ادتحؾیالی دیپز  نام   ذی   فمرغ 

 (دانغومهی صمدی ناحذس )دیپز  ن  یظ –ادتحؾیالی دیپز  نام  تسمی ناحذس  فمرغ 

 (3-3-6ادتحؾیالی دیپز  نام  شذیذ ) فمرغ 

 آم زانی ن  هک ز مذرک دیپز  خ د را  ادتحؾید نغذنذا در نا ا دانظ آم زانی ن  تمنک ی فمرغ دانظ

 .نوسفتکذ

  

 

 ان اع فمرغ ادتحؾیالی دیپز 

  

ت انکووذ در ایوون آزموو ی  آموو زانی می صساصووسس تکهووم دانظ نووم  نککوو ر در حووم  حمضووس م وومة  دفتسچوو  بت 

 ادتحؾووید عووذ  ةمعووکذا معموو   توومریخ دریمفوو  دیووپز  خوو د را گسفتوو  ةمعووکذ یووم فمرغ ن یضوی نککووذ نوو  مووذرک نم 

آمو ز متفوومنت  دانظ ةمعوذ نو  ةوم ت شوو  ةو  عوسای  درصوی ةهموون موم  می 33عوهسی ر موم  یوم  32موذرک دیوپز  

نوم  نککو ر صساصوسس درن نککوذا ةکومةساین نضومنی نو   بت  فس  23هم ةمیذ این تمریخ را در ةکذ  خ اهذ ة دا آی

نککوذا  نوم  در نکک ر صساصوسس بت ت انکذ  ادتحؾید نغذنذ نمی نسفتکذ یم هک ز فمرغ هک ز مذرک دیپز  خ د را

ةمعوذ، آنووم  ةعوذ از  تو دی در  آم زس تومریخ دریمفو  موذرک دیوپز  خو د را اعوتتم  نارد نوسد  حم  اگس دانظ

آم زای تم دحا  دریمف  نمرت نرند ةو  شزضو   ادتت  دانظ .دانغوم  ادام  تحؾید ان دچمر مغکد خ اهذ ة د

 دارنذ ن  تمریخ دریمف  مذرک دیپز  خ د را نیسایظ نککذ ن هیچ گ ن  نوسانوی در نکک ر صساصسس فسؽ 

 .این خؾ ػ نذاعت  ةمعکذ

  

 .نزیک نکیذ دریافت هعدل کتبی دیپلن شه  نضب ا العمت ةیغتس در م رد
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 نحوه دریافت تاریخ اخذ هدرک دیپلن

ن یضی تمم  ا العمت  صساصسس عسن  نککذ ةهتس اص   تد از نم  ادتحؾیالنی ن   ؾذ دارنذ در نکک ر فمرغ

دیوپز  هو   ککوذا تومریخ دریمفو  موذرکنم  ة  مغکد ةسخو رد نک آنرس نککذ تم حین بت  شما م رد نیمز خ د را

نارد نککذا در ؽ رتی ن  تمریخ دریمف   آم زای ةمیذ آی را ة  درصتی یکی از این م ارد مه  اص  ن  دانظ

دانغوومهی خو د را گورانوذ  ةمعوکذ، آنووم  ممکون اصو  از  دنر   یظ مذرک دیپز  خ د را اعوتتم  نارد نککوذ ن

 .محسن  خ اهکذ عذ ادام  تحؾید

دریمف  مذرک دیپز  خ د ة  مذرک دریمفتی یم گو اهی دیوپز  خو د ةمیوذ  آم زای ةساس دریمف  تمریخ دانظاین 

هس گ ن  مغوکزی در  نککذ ن  در ةکذ مسة   ة  این م ض ع آی را مغمهذ  خ اهکذ نسدا ادتت  اگس ة  مساشع 

در تموممی صومعمت عوتمن  رنز در  ایوسای تحؾوید ت انکذ ةم نمرعکمصمی این خؾ ػ ةسخ رد نسد  ةمعکذ می

 .تممس ةمعکذ

  

 نام در کنکور بز اساس تاریخ اخذ هدرک دیپلن طزیقو ثبت

صساصسس عسن  نککذ ةس اصمس تمریخ اخو موذرک دیوپز  خو د ةو  دن  آم زانی ن   ؾذ دارنذ در نکک ر دانظ

 وسار داریوذ  هم  نذ ن  عمم ةساس فهمیذی این ن  شزن نذا  یک از آیع نام  شذیذ ت ضی  می دصت  نام   ذی  ن

 .ت انیذ ةم نمرعکمصمی ایسای تحؾید ؽحت  نکیذ می

  

 

 نم  در نکک ر صساصسس ةس اصمس تمریخ اخو مذرک دیپز  بت 
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صمزممی صکجظ، گسن  آزمومیظ خو د را ةو  ؽو رت اختیومرس انتخوما  ت انکذ  ت  آخسین ا العمت هم می آی

انتخوما نکوذا  ت انوذ آی را دان زب ة  مکمةا نکک ر نام   ذی  تضز  ةیغتسس داعت  ةمعوذ می ا در نا ا اگسنککذ

 .خ د ةسگزیکذ در غیس این ؽ رت مکمةا نکک ر نام  شذیذ را ةساس ص ا ت آزم ی

  

 .نزیک نکیذ کد سوابق دیپلن چیست ؟ ةساس

  

 نام در کنکور سزاسزی نظام جدید ثبت

هوم ةمیوذ نومرت  گیوسدا آی شذیوذ در صومی  صومزممی صوکجظ انجوم  می نوم  دانوظ آمو زای ناوم   وذی  ن نح   بت 

نوم   بت  ر موی فسآیکوذ 21ارس نککوذ ن  وش از دریمفو  صوسیم  اعتتومرس آزمو ی را خسیوذ اعتتمرس عسن  در

ادتحؾویزی خو د، مجومز  نام  آم زعوی فمرغ خ د را تکمید نککذا دان زتمی ةمیذ ة  یمد داعت  ةمعکذ ن  تکهم در

نووم  گزیکوو   آموو زای  میوو  دنازدهوو  ناووم  شذیووذ ةمیووذ ةوو  هکوووم  بت  دانظ ةمعووکذا یعکووی ةوو  عووسن  در آزموو ی می

 .ادتحؾیالی نام  شذیذ را فعم  نککذ فمرغ سة   ة م

  

 نام در کنکور سزاسزی نظام قدین ثبت

دانغوومهی  عو د نو  در آی دان زتومی داراس موذرک  یظ صومد  گفتو  می 4ادتحؾیالی دیپز   نام   ذی ، ة  فمرغ

اگوس عومم هوس گ نو   حوم هم نیز ةم ت ش  ة  نام  آم زعی خ د گزیک  م رد ناس را فعوم  نککوذا  آی هضتکذا دوا

ت انیذ ةم نمرعکمصمی این   ذی  داعت  ةمعیذ می نم  در نکک ر صساصسس نام  شذیذ ن ص ادی در م رد نح   بت 

 .صمممن  ؽحت  نکیذ

  

 دانشگاىی را دریافت کنین؟ چگونو کد سوابق تحصیلی دیپلن و پیش 

از دریمفو  تومریخ اخوو موذرک دیوپز  ةوم صو ا ت دیووسس ممنکوذ نوذ  نم  در نکک ر صساصسس ةعذ دان زتمی بت 

ةو  صومممن   ت انکوذ هوم ةوساس دریمفو  ایون نوذ می دانغومهی م اش  خ اهکذ عذا آی دیپز  ن  یظ ص اة  تحؾیزی

 :ةمعذ دیپ نذ مساشع  نککذ ن  رنط دریمف  آی ة  ؽ رت زیس می

  نارد صمی dipcode.medu.ir ع نذ. 

    نزیک نککذ «ةساس مغمهذ  ص اة  ن دریمف  نذ ص اة  تحؾیزی نزیک نکیذ»رنس گزیک. 

  خ د را در نمدر مغخؼ عذ   سار دهکذ تمریخ ت دذ ن نذ م  ا ، نذ مک    ، آم زس نذ دانظ حم. 

 خ د را مغمهذ  نککذ  نذ ص اة  تحؾیزی ت انکذ  صپش می. 

https://irantahsil.org/%DA%A9%D8%AF-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F/
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 حم  ةم تمییذ ا العمت، نذ ص اة  تحؾیزی خ د را ةویسنذ. 

  

 .نزیک نکیذ مغمهذ  ن دریمف  نذ ص اة  تحؾیزی ةساس

  

 

 نح   دریمف  نذ ص اة  تحؾیزی

  

  چیضو ، مکاو ر از تومریخ دریمفو  موذرک دیوپز ،تومریخ اخوو موذرک دیوپز  شه  دریمفو  مغومنر  در مو رد

نوم  در نککو ر  نم  در نکک ر صساصسس دیپز  ناوم  شذیوذ، نحو   بت  بت  راهکمم شمما اخو مذرک دیپز ، نح  

دریمفو  نوذ صو اة   دانغوومهی ن دیپز  نام   ذی ، نح   دریمف  تمریخ دریمفو  موذرک دیوپز  ن  یظ صساصسس

 .همس زیس تممس حمؽد نممییذ ة  عممر  یسای تحؾیدا تحؾیزی ةم مغمنرای

 تممس از صساصس نغ ر – 9099072952

 تممس از اصتمی تهسای – 9099072952

 عب 21ؽتح ادی  8 مصخو یی هم  رنز  از  از تزفن بمة  ةذنی گسفتن نذ تممس

  

https://irantahsil.org/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%87%d8%af%d9%87-%d9%88-%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/
https://irantahsil.org/


 خالؽ  م زب

نووم  در نککوو ر صساصووسس ةضوویمر  ز  اصوو ا ن ةسخووی از  ةووساس بت  از آنجووم نوو  دریمفوو  توومریخ مووذرک دیووپز 

ایون م مدو   م رد تکمید این فیزذ در نکک ر صساصسس آعکمیی نممد نذارنذا ة  هموین ددیود در آم زای در دانظ

هوم  چکین در میومی آی ؽحت  نسدی ا ه  از ایسای تحؾیزی در م رد نح   دریمف  تمریخ دریمف  مذرک دیپز 

نوسدی ا حوم  اگوس دان زتومی ةو  هوس گ نو  مغوکزی در مو رد تومریخ  ة  دریمف  نذ ص اة  تحؾیزی نیز اعومر 

تزفن ةوساس  ت انکذ در تمم  صمعمت عتمن  رنز ةم عممر  نام  شذیذ ن  ذی  داعت  ةمعکذ می دریمف  مذرک دیپز 

 .تممس ةویسنذ هم ةساس عهسصتمی 9399371951ن ن ةم عممر  تزف 9399371951تهسای 

  

  

 


