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همه ی ما تجربه ی ثبت نام در کنکور سراسری را داشته ایم و با چالش های فراوانی رو به رو شده ایم. یکی از این چالش 

و وارد کردن کدهای متفاوتی است که یکی از آن  sanjesh.org ها ثبت نام در سامانه ی سازمان سنجش آموزش کشور

 .می باشد کد رایانه ای دیپلم کدها

در پروسه ثبت نام، داوطلبان بایست اطالعات فردی خود را به همراه مدارکی از جمله نام و نام خانوادگی، تاریخ تولد، 

وارد کنند. اما چالشی که در این جا برای  مدارک تحصیلی و همچنین کد رایانه ای دیپلم را در این سامانه در زمان مقرر 

بند می   54داوطلبان ایجاد می شود این است که نمیدانند چه اطالعاتی را باید وارد کنند. فرم ثبت نام کنکور سراسری شامل 

ترچه  باشد که یکی از این بندها وارد کردن کد رایانه ای دیپلم است که هر گروه آزمایشی یک کد اختصاصی دارد که در دف

رایانه ای کنکور، و راهنمای    تعریف جامعی از کد ایران تحصیل  در ادامه مقاله،  راهنما ثبت نام کنکور آورده شده است.

 .دریافت این کد را به همراه تصاویر در اختیار شما قرار می دهد

  

 . کنید اینجا کلیک اطالعیه: برای دریافت کد رایانه ای دیپلم و مشاوره کنکور آنالین

  

 کد رایانه ای دیپلم چیست؟

اشته باشند، از جمله کد سوابق در میان کدهایی که داوطلبان باید به هنگام تکمیل فرم ثبت نام کنکور سراسری در دسترس د

است. این کد شامل یک عدد  کد رایانه ای دیپلم تحصیلی، کد محل اخذ دیپلم، کد نظام وظیفه برای داوطلبان آقا و سایر کدها،

دو رقمی می باشد که گروه های آزمایشی را از هم متمایز می کند و کد هر رشته با هم متفاوت است. هر فرد که در هر  

موزش دیده و مدرک دیپلمش را دریافت کرده باشد با وارد کردن این کد از داوطلبان سایر رشته ها متمایز و در گروهی آ

 .فرم ثبت نام کنکور سراسری قرار داده شده است 12گروه خود قرار می گیرد. کد عنوان دیپلم در بند 

  

 

 آیا کد رایانه ای دیپلم همان کد سوابق تحصیلی می باشد؟

https://irantahsil.org/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%a2%d9%86%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%86/


یکی دیگر از چالش هایی که داوطلبان به هنگام ثبت نام آزمون سراسری با آن مواجه می شوند شباهت و تفاوت انواع کدها  

 !نه ای دیپلم همان کد سوابق تحصیلی است یا خیراست و بسیاری از داوطلبان در تردیدند که آیا کد رایا

خیر. کد رایانه ای دیپلم کدی است که رشته ها و گروه های آزمایشی مختلف را از هم تفکیک کرده و یک کد دو رقمی است  

 .و در دفترچه راهنما ثبت نام آزمون سراسری موجود میباشد. و اما کد سوابق تحصیلی چیست

رقمی می باشد. این کد تمام اطالعات داوطلبان از جمله نمرات امتحانات نهایی و پیش   14 کد سوابق تحصیلی یک کد

دانشگاهی را در اختیار سازمان سنجش قرار می دهد. برای سهولت بخشیدن به پروسه ثبت نمرات و افزایش دقت و صحت 

طلبان می توانند با مراجعه و مطالعه  در وارد کردن این گونه اطالعات که در گذشته به صورت دستی انجام می شد، داو

همین سایت کد سوابق تحصیلیشان را دریافت و به هنگام ثبت نام در بندهای مربوطه وارد  دریافت کد سوابق تحصیلی  مقاله

 .کنند

کد رایانه ای دیپلم مختص به گروه های آزمایشی است که داوطلبان تفاوت دیگری که این دو کد باهم دارند در این است که 

در آن رشته تحصیل کرده که گروه به گروه این کد متفاوت است، اما کد سوابق تحصیلی کدی است که مختص به هر  

ایی  داوطلب است، یعنی هر داوطلب یک کد اختصاصی تحت عنوان کد سوابق تحصیلی دارد که شامل نمرات امتحانات نه

  .وی می باشد

  

 چگونه کد رایانه ای دیپلم بگیریم؟

موجود می   دفترچه راهنما ثبت نام کنکور تمامی اطالعات مورد نیاز هر گروه آزمایشی به همراه کد اختصاصی آنها در

راهنما را دانلود و پس از مطالعه آن، برای ثبت نام می توانند دفترچه sanjesh.org  باشد که داوطلبان با مراجعه به سایت

 .کنکور سراسری اقدام کنند

دفترچه راهنما می توانند به كد رایانه ای دیپلم )پایه دوازدهم   74مندرج در صفحه  10داوطلبان با مراجعه به جدول شماره 

یا سال چهارم نظام قدیم( خود دسترسی پیدا  و یا سال سوم نظام سالي واحدي یا ترمي واحدي و 6 -3 -3نظام جدید آموزشي 

 .فرم ثبت نام درج نمایند 12کرده و دربند 

 .در تصویر زیر داوطلبان می توانند کد گروه های آزمایشی را مشاهده کنند

  

 

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


 . کنید اینجا کلیک ام آزمون سراسریاطالعیه: برای دانلود دفترچه راهنما ثبت ن

  

 1401آخرین اخبار پیرامون آزمون سراسری 

  .تاریخ برگزاری آزمون سراسری به شرح زیر می باشد •

 1401/ 08/04چهارشنبه 

 09/04/1401پنجشنبه 

   10/04/1401جمعه 

 11/04/1401شنبه 

تمدید نخواهد شد و آخرین   1401طبق اطالعیه مندرج در سایت سازمان سنجش آموزش کشور، ثبت نام کنکور  •

میسر بوده است و امکان ثبت نام متقاضی جدید در سال جاری  1400/12/06مهلت ثبت نام داوطلبان تا تاریخ 

  .نمی باشد

سازمان سنجش آزمون کشور، داوطلبان و خانواده ها را با هشدار جدی مبنی بر کالهبرداری آگاه می سازد. برخی  •

از افراد سودجو با ارسال پیامک و ایمیل های جعلی درخصوص قبولی داوطلبان سعی در کالهبرداری از  

ه داوطلبان گرامی توصیه می شود برای کسب اطالعات  هموطنان عزیز دارند. به منظور جلوگیری از این امر، ب

الزم از آزمون ها، قبولی و پذیرش در دانشگاه ها و موسسات عالی تنها به وبسایت سازمان سنجش آزمون کشور  

  .و دانشگاه ها مراجعه فرمایند

  

 خالصه مطلب

مشخص می کند که آنها با دانلود دفترچه راهنما  یک کد دو رقمی می باشد که گروه آزمایشی داوطلبان را کد رایانه ای دیپلم

می توانند نه تنها به توضیحات و مراحل مختلف ثبت نام آگاهی پیدا کنند،   sanjesh.org  ثبت نام کنکور مندرج در سایت

 .بلکه می توانند با مطالعه دفترچه به کدهای خواسته شده در فرم ثبت نام کنکور هم دسترسی داشته باشند

ک توصیه مهم و کارآمد: به منظور سهولت در پروسه ثبت نام کنکور سراسری و به حداقل رساندن تنش های و اما ی

دفترچه راهنما ثبت نام   داوطلبان ابتدا فرم پیش نویس تقاضانامه ثبت نام آزمون سراسری را از انتهای روحی، بهتر است 

 .هنگام ثبت نام در سایت ثبت نام آمادگی الزم را داشته باشند مشاهده و اطالعات الزم را وارد کنند تا به کنکور سراسری

  

 . کنید  کلیک جهت دانلود این مقاله

 

http://www6.sanjesh.org/download/1401/sar/reg/NOTE_RegSar1401_v2.pdf
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