
آیا قصد دارید با سامانه دریافت کد سوابق تحصیلی آشنا شوید؟ توجه داشته باشید ما در این مقاله تصمیم داریم اطالعیه این 

سامانه را مورد بررسی قرار دهیم زیرا در این صورت شما به بخشی از این سازمان و فعالیت ها آن آشنا خواهید شد. در 

ر خواهیم کرد که کد سوابق تحصیلی چه کسانی در سامانه وجود دارد. این مسئله میتواند پاسخ بسیاری از داوطلبان ادامه ذک

 .باشد که در یک بخش مجزا به آن پاسخ داده خواهد شد

ق سایت را از طری ۱۴۰۱توانید کد سوابق تحصیلی کنکور الزم به ذکر است بدانید شما با مطالعه این مقاله به راحتی می

 .آموزش و پرورش دریافت کنید زیرا ما تصمیم داریم تمام مراحل را با استفاده از متن و تصویر در اختیار شما قرار دهیم

اگر قصد دارید اطالعات کاملی نسبت به سامانه دریافت کد سوابق تحصیلی دیپلم و دریافت کد سوابق تحصیلی پیش 

یم تا پایان این مقاله با ما در وب سایت ایران تحصیل همراه باشید. زیرا موارد دانشگاهی به دست بیاورید پیشنهاد می کن

 .موجود در این مقاله می تواند برای دریافت کد به شما کمک شایانی کند

 

 اطالعیه

به بعد و مدرک پیش دانشگاهی خود را  84هستند که دیپلم خود را در سال  کنکور در داوطلبانی مشمول سوابق تحصیلی

 کد سوابق تحصیلی خود باید به سایت به بعد دریافت کرده باشند . این دسته از داوطلبان به منظور مشاهده و دریافت 91ال س

 dipcode.medu.irکد طی کنند و مراحل اخذ مراجعه نمایند. 

  

 اطالعیه سامانه کد و سوابق تحصیلی آموزش و پرورش

سامانه دریافت کد سوابق تحصیلی پیش دانشگاهی جهت تسهیل در امور ثبت نام و اطالعات هویتی و تحصیلی دانش آموزان 

ردی را در خدمت متقاضیان محترم می باشد. الزم به ذکر است بدانید این سامانه تا به امروز توانسته خدمات منحصر به ف

بدون صرف وقت و  dipcod.medu.ir داوطلبان برای دریافت کد سوابق تحصیلی می توانند از طریق سامانه .ارائه دهد

هزینه جهت مراجعه حضوری به مراکز آموزش و پرورش و مدارس از سوابق تحصیلی مربوط به دیپلم و پیش دانشگاهی 

اینترنتی به آدرس سامانه دریافت کد سوابق تحصیلی دیپلم و پیش خود مطلع گردند. در واقع شما می توانید به صورت 

 .دانشگاهی مراجعه نموده و کد های مربوطه را اخذ نمایید

https://dipcode.medu.ir/


 
 اطالعیه سامانه کد و سوابق تحصیلی آموزش و پرورش

  

 .روی لینک کلیک کنید دریافت کد سوابق تحصیلی کنکور جهت

  

 کد سوابق تحصیلی چه کسانی در سامانه موجود است؟

مانه تجربی یا انسانی در سا -های مربوط به شاخه های نظری یعنی یکی از شاخه های ریاضی کد سوابق تحصیلی دیپلم

به بعد اخذ گردیده در سیستم ثبت شده است. الزم به  84موجود است و نکته مهم تر این است که فقط دیپلم هایی که از سال 

می باشند در سیستم موجود نیست. نظر به این که بسیاری  84اطالعات دیپلم هایی که مربوط به قبل از سال  ذکر است بدانید

 dipcode.medu.ir از موعد مذکور اخذ نموده اند زمانی که اطالعات خود را وارد سامانهاز داوطلبان دیپلم خود را قبل 

 .می کنند با خطا مواجه می شوند

در مورد کد های سوابق تحصیلی پیش دانشگاهی باید ذکر کنیم که فقط کد سوابق تحصیلی داوطلبانی که مدارک پیش 

ده باشند در سامانه وجود دارد. در ادامه بهتر است ذکر کنیم که کد دانشگاهی خود را بعد از سال نود و یک دریافت کر

ضمناً متقاضیانی  .هنرستان و فنی حرفه ای در سامانه وجود ندارد -دارای مدرک دیپلم کاردانش  سوابق تحصیلی داوطلبان

 .که دارای مدرک دیپلم چهارساله نظام قدیم هستند نیز از این قاعده مستثنی نخواهند بود

  

 کد سوابق تحصیلی چه تاثیری روی کنکور دارد؟

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/
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/


درصد روی کنکور تاثیر مثبت دارد. لذا اگر نمرات ۳۰های وزارت آموزش و پرورش کد سوابق تحصیلی طبق گزارش

ضمنا در صورتی  .توانید با رتبه عالی در کنکور قبول شویدنهایی شما در کد سوابق تحصیلی خوب باشد. شما به سادگی می

توانید با ما همراه باشید زیرا در ادامه این مبحث آموزش حوه دریافت کد از سامانه کد سوابق تحصیلی آشنا نیستید میکه با ن

 .داده خواهد شد

  

 .روی لینک کلیک کنید کد منطقه برای سوابق تحصیلی جهت دریافت

  

  

 راهنمای دریافت کد سوابق تحصیلی

شوید. بعد از  dipcode.medu.ir برای این که بتوانید کد سوابق تحصیلی دریافت کنید در گام اول باید وارد وب سایت

ورود به این سایت باید با صفحه ای مشابه با صفحه زیر مواجه خواهید شد. در این صفحه چندین گزینه وجود دارد که 

ره می باشد. در گام اول باید در این وب سایت ثبت نام کنید. برای این مربوط به ورود، ثبت نام، بازیابی رمز عبور و غی

نشانه گذاری شده است کلیک  2کار تنها کافی است بر روی گزینه ثبت نام دانشجو ایرانی که در تصویر زیر با عدد شماره 

 .کنید

 
 راهنمای دریافت کد سوابق تحصیلی

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/
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/


در گام دوم باید به سراغ وارد کردن کد ملی، شماره تلفن همراه و کد امنیتی برویم. الزم به ذکر است بدانید تمام موارد در 

اند. در نتیجه میتوانید به سادگی از این راهنما استفاده کنید. این نکته را هم در نظر داشته تصویر زیر با اعداد مشخص شده 

 .باشید بعد از وارد کردن شماره موبایل یک کد برای شما ارسال می شود که باید در سایت وارد کنید

  

 
 دریافت کد سوابق تحصیلی دیپلم

مشخص شده  1در این قسمت از کار باید به صفحه اصلی بازگردید و بر روی گزینه ورود که در تصویر زیر با عدد شماره 

 .است کلیک کنید



 
 دریافت کد سوابق تحصیلی پیش دانشگاهی

 .رمز امنیتی را وارد نمایید تا بتوانید وارد سامانه شویددر پایان هم باید مجددا کد ملی، رمز عبور و 

  



 
 وزیدریافت کد سوابق تحصیلی دانش آم

  

  

 .رو لینک کلیک کنید ثبت نام دانشگاه با سوابق تحصیلی جهت

  

  

  دریافت کد سوابق تحصیلی دانش آموزی

طبق توضیحاتی که داده شد یکی از الزامات دریافت کد سوابق تحصیلی دیپلم و پیش دانشگاهی داوطلبان وارد کردن کد 

 .دانش آموزی آن ها خواهد بود

ارنامه آن ها درج به عبارتی کد دانش آموزی شناسنامه هر داوطلب یا دانش آموز در آموزش و پرورش می باشد که در ک

 .می شود ، محل نمایش مشخصات الزم برای دریافت کد سوابق تحصیلی را نشان داده ایم

  

  

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/
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/


  مدارک الزم جهت ورود دریافت کد سوابق تحصیلی

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

 : اه داشتن مدارک تحصیلی زیر خواهد بود لذا قبل از ورود به سامانه حتما مدارک زیر را آماده نماییدو همر

 یکی از مدارک شناسایی متقاضی اعم از کارت ملی یا شناسنامه 
 یکی از کارنامه های دریافتی از مقطع مورد نظر 
 کد منطقه شهرداری مدرسه ای که در آن مقطع تحصیل کردید 

  

 
 مدارک الزم جهت ورود دریافت کد سوابق تحصیلی

  

 .روی لینک کلیک کنید ثبت نام تکمیل ظرفیت سوابق تحصیلی جهت اطالع از

  

 تعریف کد منطقه در سامانه

رید که کد منطقه دیپلم همان کد منطقه نیاز به کد منطقه دا dipcode.medu.ir برای استعالم کد سوابق تحصیلی از سامانه

ای است که پایه های دهم و یازدهم را در آن منطقه تحصیل کرده اید و کد منطقه پیش دانشگاهی نیز بیانگر کد منطقه ای می 

 .باشد که پیش دانشگاهی 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/


پذیر خواهد بود در صورتی که نتوانستید کد منطقه خود را دسترسی به کدهای مذکور فقط از سایت سازمان سنجش امکان 

 .) استان تهران(تماس بگیرید 9099075307  )تماس از سراسر کشور( 9099075307  بیابید با شماره های

  

  

 آخرین اطالعیه های سامانه

 ن ماه نسبت به تأیید و دریافت کلیه دانش آموزانی که سوابق تحصیلی ایشان در سامانه موجود است باید تا قبل از دهم بهم
شایان ذکر است پس از موعد مذکور تمامی سوابق موجود به سامانه سنجش آموزش  .کد سوابق تحصیلی خود اقدام نمایند

 .کشور منتقل خواهد گردید
 ل جاری کد سوابق تحصیلی و ریز نمرات دانش آموزان دوره نظام جدید آموزشی و همچنین نظام قدیم تا دهم بهمن ماه سا

 .قابل مشاهده و ویرایش خواهد بود
  ریز نمرات و سوابق تحصیلی دانش آموزانی که فی الحال مشغول به تحصیل می باشند از تیر ماه در سامانه دریافت کد

 .سوابق تحصیلی قابل مشاهده خواهد بود
 درج در کارنامه مقطع مورد نظر متقاضیان محترم حتما توجه داشته باشید سوابق تحصیلی و نمرات شما مطابق نمرات من

باشد و در صورت عدم تطابق باید حتما جهت پیگیری و اصالح اقدام نمایید. شایان ذکر است در صورتی که در موعد 
هیچ مسئولیتی در قبال اعمال همان نمرات در  dipcode.medu.ir مقرر نسبت به اصالح نمرات اقدام ننمایید سامانه

 .د داشتسوابق تحصیلی شما نخواه

 
 آخرین اطالعیه های سامانه

  



  اطالعیه 

دانش آموزان محترم دقت کنید اگر در مقطع دیپلم یا پیش دانشگاهی در حال تحصیل می باشید با نظر به اینکه هنوز مدرک 

 .ثبت نشده است dipcode.medu.ir تحصیلی برایتان صادر نشده پس هنوز کد سوابق تحصیلی شما در سامانه

  

 زمان دریافت کد سوابق تحصیلی

سوابق تحصیلی برای شرکت در کنکور و ثبت نام در آن مورد استفاده قرار می گیرد. لذا هم زمان با شروع از آنجا که کد 

نام خود به این سامانه مراجعه کنند. حال اگر آن ها هر ثبت نام کنکور سراسری تمام دانش آموزان برای تکمیل فرم ثبت

توانند آن را با کارشناسان ایران تحصیل در میان باشند می گونه مشکلی در مورد زمان انتشار کد سوابق تحصیلی داشته

 .بگذارند

  

 روی لینک کلیک کنید کد مناطق تحصیلی استان تهران جهت اطالع از

  

 اخبار پیرامون سامانه دریافت کد سوابق تحصیلی

شرکت کنند، برخالف داوطلبان  1401افرادی که فارغ التحصیالن نظام قدیم هستند و تصمیم گرفته اند در کنکور سراسری 

نظام جدید در هر شرایط باید زمان ثبت نام در کنکور سراسری که ممکن است در بهمن ماه باشد، از 

 .لم و پیش دانشگاهی اقدام کنندکد سوابق تحصیلی دیپ نسبت به دریافت dipcode.medu.ir سایت طریق

کد سوابق تحصیلی دیپلم یا پیش دانشگاهی خود را  داوطلبی که به هر دلیلی در زمان ثبت نام کنکور سراسری نتوانست

 .استفاده کند ۱۴۰۱دریافت کند، می توانند از زمان تمدید مهلت ثبت نام کنکور سراسری، برای د ثبت نام کنکور سراسری 

  

 بخالصه مطل

مطمئنا تا قبل از مطالعه این مقاله اطالعات دقیقی نسبت به سامانه دریافت کد سوابق تحصیلی در اختیار نداشته اید اما در 

حال حاضر میتوانید برای دریافت کد سوابق تحصیلی پیش دانشگاهی اقدام کنید در نهایت امیدواریم محتویات این مقاله بتواند 

 .حصیلی پیش دانشگاهی به شما کمک کنددر هنگام دریافت کد سوابق ت

  

 

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/
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/

