
 

 
 

 

 ی لیکد سوابق تحص افتیمشکل در در

داوطلبین کنکور در زمانی که جهت ثبت نام در کنکور اقدام می کنند نیازمند سوابق تحصیلی خود می باشد 

که به جای وارد کردن دستی نمرات و معدل خود در فرم ثبت نام کنکور، می توانند به سامانه جمع آوری 

و سوابق تحصیلی خود    مراجعه کرده dipcode.medu.ir اطالعات و سوابق تحصیلی به نشانی اینترنتی

را که شامل نمرات امتحانات نهایی سه سال آخر دبیرستان آن ها می باشد را دریافت کنند. این سامانه توسط  

کنکور   داوطلبان  تحصیلی  سوابق  و  اطالعات  آوری  جمع  هدف  با  و  کشور  پرورش  و  آموزش  وزارت 

است. در ادامه به نحوه ورود به سامانه    سراسری برای ورود به دانشگاه های سراسر کشور راه اندازی شده

اشاره خواهیم کرد. اگر شما زا جمله متقاضیان کنکور   ریافت کد سوابق تحصیلیمشکل در د   و حل هر گونه

 .سراسری هستید، با ما تا انتهای مقاله همراه باشید 

  

 منظور از سوابق تحصیلی در کنکور چیست؟ 

تاثیری که سوابق تحصیلی هر فرد در هر گروه آزمایشی و مقطعی می تواند داشته باشد، در نتایج کنکور 

داوطلبانی که دیپلم آن ها غیر مرتبط با رشته گروه آزمایشی     ری متفاوت خواهد بود. به عنوان مثالسراس

آن ها می باشد، از سوابق تحصیلی به میزان متفاوتی بهره مند خواهند شد. بنابراین منظور از سوابق تحصیلی  

مرتبط می باشد. البته که    در قانون تاثیر سوابق تحصیلی برای کنکور سراسری، نمره هر یک از دروس 

نمره تمامی امتحانات شامل سوابق تحصیلی نمی شود و تنها نمرات امتحانات نهایی است که جزء سوابق  

 .تحصیلی محسوب می شوند 

درصد تاثیر مثبت برای داوطلبانی اعمال می    30سوابق تحصیلی به صورت   1401کنکور سراسری   در

ن ها در کنکور یکسان می باشد. در صورت وجود تفاوت میان رشته شود که نوع دیپلم و گروه آزمایشی آ 

درصد خواهد بود. به عنوان نمونه اگر داوطلب    30دیپلم و گروه آزمایشی، تاثیر معدل در کنکور کمتر از  

درصد   25تا    21کنکوری با دیپلم رشته علوم انسانی در کنکور گروه ریاضی شرکت کند، معدل وی حدودا  

  .زیرگروه( در کنکور تاثیرخواهد گذاشت  )بسته به نوع

  

 .کلیک کنید  سامانه ثبت نام با سوابق تحصیلی دانشگاه آزاد  برای اطالع از

https://irantahsil.org/%d9%85%d8%b4%da%a9%d9%84-%d8%af%d8%b1-%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/%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-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af/


 

 
 

  

 نحوه دریافت کد سوابق تحصیلی 

دریافت سوابق تحصیلی خود  داوطلبان کنکور سراسری که در حال تحصیل در پایه دوازدهم هستند، برای

دیپ   کد سوابق تحصیلی از دریافت  د نسبت بهدر مرحله اول بای در دو مرحله باید اقدام کنند، به طوری که

 .خود را تایید کنند  سوابق تحصیلی اقدام و در مرحله دوم نیز کد 

به همین دلیل داوطلبان کنکور سراسری در مرحله اول باید بر اساس اعالم مدارس در حال تحصیل خود به  

مراجعه و با وارد کردن اطالعات خواسته شده در sahat.medu.ir   یا سامانهdipcode.medu.ir   سایت 

در   زمان ثبت نام در کنکور خود را دریافت و آن را در کد سوابق تحصیلی یکی از این دو سایت گفته شده،

برای تحصیلی  سوابق  کد  دریافت  راهنمای  بخش  این  در  کنند.  وارد  مربوطه  آموزان فرم  پایه  دانش 

ائه شده است. در صورت بروز مشکل در دریافت کد سوابق تحصیلی می توانید با کارشناسان  ار دوازدهم

 .ما تماس گرفته و از مشاوره رایگان ما بهره مند شوید 

را در مرورگر خود جستجو   dipcode.medu.ir در مرحله اول می بایست داوطلب آدرس اینترنتی •

ر شما از دانش آموزان ایرانی هستید باید بر روی  اگ .نماید و وارد صفحه ای مانند صفحه زیر شود 

کلیک کنید، در غیر این صورت جزو دانش آموزان اتباع     گزینه “ثبت نام دانش آموزان ایرانی”

 .می باشید و باید بر روی گزینه “ثبت نام دانش آموز اتباع” کلیک کنید 

https://sahat.medu.ir/


 

 
 

 

رحله بعد مجدد کد ملی و شماره تلفن همراه خود را وارد کنید و در نهایت پس از وارد کردن در م •

 .عبارت امنیتی نشان داده شده، بر روی گزینه ثبت نام کلیک نمایید 



 

 
 

 

پس از گذراندن مراحل فوق، سامانه نام کاربری و رمز عبور را برای شماره تلفنی که وارد کرده  •

اید ، ارسال خواهد کرد. برای اینکه بتوانید از امکانات سامانه استفاده کنید، الزم است که مجدد به 

 .کنید  صفحه اول برگردید و سپس بر روی گزینه “ورود به سامانه” کلیک



 

 
 

 

پس از ورود به سامانه بر روی گزینه " برای مشاهده سوابق و دریافت کد سوابق تحصیلی کلیک    •

 .کنید " در پایین صفحه کلیک کنید 



 

 
 

 

عدی می بایست کد دانش آموزی، کد منطقه، کد مقطع و تاریخ تولد دقیق خودتان را به  در مرحله ب •

 .درستی وارد نمایید 



 

 
 

 

در ادامه وارد صفحه ای خواهید شد که اطالعات فردی و تحصیلی شما را به صورت کامل و ثبت  •

شده نشان خواهد داد. در صورتی که از درست بودن اطالعات خود مطمئن هستید بر روی گزینه "  

 .تایید اطالعات " کلیک کنید 

بایست در این قسمت فقط اطالعات    امتحانات نهایی خود را هنوز نداده اند می   داوطلبان نظام جدید که •

امتحانات پایه دوازدهم شرکت کرده باشند     فردی خود را مشاهده خواهند کرد و در صورتی که در

، می توانند کلیه نمرات خود را در این قسمت مشاهده کنند. با تایید اطالعات خود می توانید کد 

 .سوابق تحصیلی خود را دریافت کنید 



 

 
 

 

  

 .کلیک کنید  کد منطقه برای سوابق تحصیلی برای اطالع از

  

 تایید سوابق تحصیلی 

نام در کنکور سراسری را دارند، پس از پرداخت هزینه ثبت نام کنکور   داوطلبایی که قصد ثبت  •

سراسری با صفحه ای مانند صفحه ی زیر روبه رو می شوند. در این صفحه باید وضعیت دیپلم و  

  .دوازدهم خود را مشخص کنند 

https://irantahsil.org/%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/


 

 
 

 

پس از تعیین وضعیت خود اگر تاثیر سوابق تحصیلی دیپلم شامل حال شما باشد، تصویری مانند زیر   •

برای شما نشان داده خواهد شد که باید در آن کد سوابق تحصیلی و کد دانش آموزی دیپلم خود را  

داشت هم  دوازدهم  پایه  تاثیر سوابق  که  درصورتی  کنید.  برایوارد  را  اطالعات  این  باشید  پایه   ه 

 .دوازدهم نیز باید وارد کنید 



 

 
 

 

مشاهده " سوابق  با وارد کردن اطالعات خواسته شده در صفحه و کلیک بر روی گزینه " بررسی و   •

تحصیلی شما به طور کامل نمایش داده خواهد شد که در صورت درست بودن اطالعات می بایست  

 .گزینه " تایید " را انتخاب کنید 



 

 
 

 

  

داوطلبین در صورت عدم موفقیت و بروز مشکل در دریافت کد سوابق تحصیلی می توانند با استفاده از  

  .تحصیل، با کارشناسان ما تماس گرفته و راهنمایی های الزم را دریافت کنند مشاوره رایگان ایران 

  

نظام سالی واحدی یا ترمی واحدی و نظام آموزشی جدید    ۱۳۹۹تا    ۱۳۸۴های شاخه نظری از سال    دیپلمه  

ه به  توانند با مراجعهای ریاضی، علوم تجربی، ادبیات و علوم معارف اسالمی میبرای تمامی رشته   6-3-3

 .سامانه دیپ کد جهت دریافت کد سوابق تحصیلی خود اقدام نمایند 

  

 مشکل شماره تلفن اشتباه در ساهت 



 

 
 

یک مشکل در دریافت کد سوابق تحصیلی می تواند بروز مشکل شماره تلفن اشتباه در سامانه ساهت باشد. 

به سامانه ساهت را دارند دانش آموزان، معلمان و یا پرسنل و کارکنان آموزش و پرورش که قصد ورود  

ممکن است این مشکل برای آن ها ایجاد شود. به دلیل تازه تاسیس بودن سایت ساهت و نیز ترافیک باالی  

سایت در بازه های زمانی نزدیک به کنکور ممکن است مشکالتی مانند اشتباه بودن شماره تلفن نشان داده  

بسته و مجددا امتحان نمایید. گاهی نیز به علت وارد    شود. در چنین مواردی بهتر است که یکبار سایت را

کردن اشتباه شماره تلفن همراه، چنین خطایی ایجاد می شود که بهتر است مجددا نسبت به ثبت نام در سامانه  

  .اقدام نمایید 

  

 .کلیک کنید   ثبت نام دانشگاه با سوابق تحصیلی برای اطالع از نحوه

  

 می باشند؟  1401چه کسانی مشمول دریافت کد سوابق تحصیلی کنکور سراسری 

درصد تاثیر    40تنها به صورت    1401کنکور سراسری سال    با توجه به اینکه سوابق تحصیلی داوطلبان در

مثبت خواهد بود و این تاثیر نیز برای داوطلبانی که نوع دیپلم و گروه آزمایشی آن ها در کنکور سراسری 

ان می باشد، اعمال خواهد شد. با این حال الزم است تا داوطلبان از افرادی که مشمول و یا غیرمشمول یکس

این طرح می باشند، کسب اطالع نمایند. از این رو در این بخش از مقاله به بررسی دانش آموزان مشمول 

 .و غیرمشمول این طرح خواهیم پرداخت 

 دانش آموزان مشمول دریافت  

 .به بعد دریافت کرده اند  1398التحصیالن نظام جدید که دیپلم خود را از سال  تمامی فارغ •

های نظری مانند تجربی، ریاضی فیزیک و علوم   دانش آموزانی که دیپلم خود را در یکی از رشته •

 .به بعد اخذ کرده باشند  1384انسانی و از سال 

به بعد دریافت    1391ا از سال  های نظری که مدرک پیش دانشگاهی خود ر  دانش آموزان رشته  •

 .کرده اند 

دانش آموزان فارغ التحصیل رشته های نظری، فنی و حرفه ای و کاردانش برای شرکت در کنکور  •

باید داری مدرک دیپلم بوده تا بتوانند کد سوابق تحصیلی دیپلم خود را    1401کاردانی فنی حرفه ای  

 .دریافت کنند 

 دانش آموزان غیر مشمول دریافت 

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/


 

 
 

 .دریافت کرده باشند  1384وطلبانی که مدرک تحصیلی خود را پیش از سال دا •

 .نظام قدیم آموزش متوسطه می باشند  فارغ التحصیل نظام ترمی واحدی متقاضیانی که •

دانش آموختگان شاخه های فنی حرفه ای و کاردانش و نیز فارغ التحصیالنی که دارای دیپلم رشته   •

 .های غیر نظری می باشند 

انی که دارای مدرک دیپلم تطبیقی از مدارس غیر ایرانی )خارج از کشور( می باشند و دارای داوطلب •

 .کد سوابق تحصیلی نبوده و مشمول این قانون نمی شوند 

اخذ نموده اند،  1391فارغ التحصیالن دارای مدرک پیش دانشگاهی که مدرک خود را قبل از سال  •

 .مشمول این طرح نمی باشند 

  

 با سوابق تحصیلی اخبار مرتبط

تحصیلی قدری به سمت جهت  سوابق سهم افزایش و پرورش گفت: با معاون سابق متوسطه آموزش •

رقابت  این  ایم  داده  اجازه  که  کرد، چرا  عدالت محورانه حرکت خواهیم  نسبتا  گیری  در زمین  ها 

ه دانشگاه ای در مورد افزایش سهم سوابق تحصیلی در ورود ببرابری انجام شود. علیرضا کمره

گفت: با افزایش سهم سوابق تحصیلی نقش آموزش و پرورش افزایش پیدا کرده و توجه دانش آموزان 

به دروس دبیرستانی خود که اساس تعلیم و تربیت از دید ما بر آن استوار است و کامال منفک از 

 .گیرد، جلب خواهد شد آموزش عالی مورد تحلیل قرار می

فرهنگی افزود: بر مبنای مصوبه جدید معدل سال دوازدهم و اعمال آن دبیر شورای عالی انقالب   •

تأثیر قطعی    ۱۴۰۴و معدل سال دهم در سال    ۱۴۰۳، و معدل سال یازدهم در سال  ۱۴۰۲در سال  

سهم   این مصوبه  اساس  بر  داشت.  دوره    ۶۰خواهد  به  کنکور  داوطلبان  توانایی  ارزیابی  درصد 

ساعت کنکور، سرنوشت دانش آموزان محترم    ۴رفاً طی  شود و صتحصیلی دبیرستان منتقل می

 .تعیین نخواهد شد و وزن بیشتر به علم و دانش عمیق دانش آموزان اختصاص پیدا خواهد کرد 

  

 خالصه مطلب 

به بررسی نحوه رفع این مقاله  نیز نحوه دریافت کد سوابق    مشکل در دریافت کد سوابق تحصیلی  در  و 

ز اهمیت سوابق تحصیلی گفتیم و دانستیم که چرا دریافت این کد اهمیت زیادی  تحصیلی پرداختیم. همچنین ا

در نتیجه کنکور سراسری شما می تواند داشته باشد. با این تفاسیر بهتر است در زمان اعالمی توسط مدرسه،  

می    نسبت به دریافت کد سوابق تحصیلی خود اقدام نمایید. در صورت بروز هرگونه مشکل و یا داشتن سوال



 

 
 

توانید با کارشناسان ما تماس گرفته و مشاوره رایگان دریافت کنید و یا برای ما کامنت بگذارید. همکاران 

 .ما در سریع ترین زمان ممکن به سواالت شما پاسخ خواهند داد 

  

 .کامل مقاله کلیک کنید  پی دی اف برای دریافت 

  

 

 

https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/05/مشکل-در-دریافت-کد-سوابق-تحصیلی.pdf

