
 

 
 

 

 Dipcode.medu.ir|   یلیکد سوابق تحص افتیسامانه در

متقاضیان ثبت نام کنکور سراسری می بایست پس از ورود به سایت دریافت کد سوابق تحصیلی، آن را در فرم نام نویسی 

وارد نمایند. این کد که شامل تمام اطالعات تحصیلی دانش آموزان همچون ریزنمرات و نمرات امتحانات نهایی می باشد، در  

سامانه دریافت    ار خواهد بود. از این رو در این مقاله به بررسی نحوه ورود بهرتبه و تراز نهایی داوطلبان کنکور تاثیر گذ

خواهیم پرداخت. الزم به ذکر است که سامانه کد و سوابق تحصیلی آموزش و پرورش با هدف جمع آوری  کد سوابق تحصیلی

آموزان، معل دانش  این سوابق  سوابق  بین رفتن  از  یا  از گم شدن و  تا  است  اندازی شده  این وزارتخانه راه  مان و کارکنان 

جلوگیری کرده و در صورت نیاز در دسترس افراد قرار گیرد. توجه داشته باشید که همه افراد مشمول اعمال سوابق تحصیلی 

بق در نتیجه نهایی کنکور سراسری شما موثر خواهد  نیستند و تنها در صورت برخورداری از برخی شرایط است که این سوا

بود. چنانچه در رابطه با نحوه کار با سامانه جمع آوری اطالعات و سوابق تحصیلی با اشکال و یا سوالی مواجه شدید، می  

بدون   تنها از طریق تلفن ثابت و) 9099075307  توانید با کارشناسان مجرب ما در مرکز مشاوره ایران تحصیل به شماره

 .تماس حاصل فرمایید (کد

  

 �� اطالعیه ��

و مدرک  84توجه داشته باشید که داوطلبانی مشمول سوابق تحصیلی در کنکور خواهند بود که دیپلم خود را پس از سال 

وابق  به بعد دریافت کرده باشند. این دسته از داوطلبان می توانند به سایت دریافت کد س 91پیش دانشگاهی خود را از سال 

 .مراجعه نمایند و مراحل اخذ این کد را طی کنند dipcode.medu.ir تحصیلی به نشانی اینترنتی

  

 اطالعیه سامانه جمع آوری اطالعات و سوابق تحصیلی 

وزارت آموزش و پرورش به منظور جلوگیری از گم شدن و یا از بین رفتن اسناد و مدارک سوابق تحصیلی دانش آموزان، 

کا و  تا سوابق معلمان  است  اندازی کرده  راه  را  و سوابق تحصیلی  اطالعات  آوری  سامانه جمع  خانه،  این وزارت  رکنان 

تحصیلی پیش دانشگاهی و دیپلم این افراد در این سامانه درج شده و در صورت نیاز در اختیار افراد قرار گیرد. برای مشاهده 

وارد  dipcod.medu.ir تحصیلی آموزش و پرورش به نشانی اینترنتی این سوابق، الزم است تا افراد به سامانه کد و سوابق

آموزش و پرورش و مدارس از سوابق تحصیلی مربوط به دیپلم و پیش    شده و بدون نیاز به مراجعه حضوری به مراکز

  .دانشگاهی خود مطلع گردند

یم پرداخت. چنانچه در هر یک از مراحل  در ادامه مقاله به بررسی نحوه ورود به سایت دریافت کد سوابق تحصیلی خواه

ورود به سامانه دچار مشکل شدید و یا دسترسی به سیستم برای ورود نداشتید، می توانید با مشاوران خبره ما در مرکز مشاوره 

 .)تنها از طریق تلفن ثابت و بدون کد( تماس حاصل فرمایید 9099075307شماره  ایران تحصیل به

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


 

 
 

 

 .بر روی لینک مربوطه کلیک کنید دریافت کد سوابق تحصیلی کنکور جهت     

  

 را دریافت کرد؟  1402چه زمانی می توان کد سوابق تحصیلی کنکور 

م  بایست  نام کنکور سراسری می  ثبت  آغاز  با  اطالعات و سوابق تحصیلی  در حالت کلی،  آوری  به سامانه جمع  تقاضیان 

مراجعه کرده و نسبت به دریافت کد خود اقدام نمایند؛ چرا که وارد کردن این کد در زمان ثبت نام الزامی است. الزم به ذکر 

این اطالع رسانی    است که زمان دریافت این کد از سوی مدرسه محل تحصیل نیز به دانش آموزان اطالع داده می شود. پس از

 .است که می بایست افراد به سامانه کد و سوابق تحصیلی مراجعه نمایند

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/


 

 
 

  

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

  

  

 راهنمای ورود به سامانه کد و سوابق تحصیلی آموزش و پرورش 

گاه ممکن است افراد در زمان دریافت کد سوابق تحصیلی با مشکالت متعددی رو به رو شوند و یا اطالعی از نحوه ورود به 

انه جمع آوری اطالعات و سوابق تحصیلی نداشته باشند؛ به همین دلیل در این بخش از مقاله به بررسی نحوه ورود به این  سام

سامانه دو  هر  که  باشید  داشته  توجه  پرداخت.  خواهیم  ها  محتوای   sahat.medu.ir و dipcode.medu.ir سامانه  دارای 

  .ا می توانید کد سوابق تحصیلی خود را دریافت نماییدیکسانی می باشند و از طریق هر دو این سامانه ه

 :راهنمای ورود به سایت دریافت کد سوابق تحصیلی )سامانه ساهت( �� 

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/


 

 
 

rdipcode.medu.i   در مرحله اول می بایست به سامانه جمع آوری اطالعات و سوابق تحصیلی به نشانی های اینترنتی    

نماییدsahat.medu.ir   یا آموز« در سربرگ کلیک  دانش  نام  به سامانه بر روی گزینه »ثبت  از ورود   .وارد شوید. پس 

 

  

برای وارد شدن به صفحه ثبت نام دانش آموز، می بایست اطالعات فردی خود را که شامل کد ملی و شماره همراه می      

 .باشد، در کادرهای مشخص شده وارد نمایید و سپس بر روی گزینه »ثبت نام« کلیک کنید

http://dipcode.medu.ir/
http://sahat.medu.ir/


 

 
 

 

سبز رنگ »ورود به سامانه« را از منوی سربرگ   در مرحله بعد الزم است تا مجددا به صفحه اصلی بازگردید و گزینه    

 .انتخاب نمایید



 

 
 

 

نام کاربری )که همان کد ملی است( و رمز عبور خود را در کادر های مشخص شده، وارد    برای ورود الزم است تا    

م و پیش دانشگاهی خود را مشاهده  کرده و سپس بر روی گزینه »ورود به سامانه« کلیک کنید تا بتوانید کد سوابق تحصیلی دیپل

 .کنید



 

 
 

 

ر نهایت وارد سامانه کد و سوابق تحصیلی آموزش و پرورش خواهید شد که الزم است تا از سربرگ باالی صفحه د    

گزینه نمایش کارنامه داوطلب را انتخاب کنید و بعد بر روی گزینه »برای مشاهده سوابق و دریافت کد سوابق تحصیلی کلیک  

 .کنید« کلیک نمایید



 

 
 

 

در مرحله پایانی اطالعاتی چون کد دانش آموزی، کد منطقه، کد مقطع و تاریخ تولد از شما خواسته خواهد شد که الزم      

کلیک نمایید. توجه داشته باشید که کد دانش آموزی شما در کارنامه دانش  است پس از تکمیل آن ها، بر روی گزینه ورود  

 .آموزی درج شده است



 

 
 

 

ا سپری کردن تمامی مراحل گفته شده، می توانید کد سوابق تحصیلی خود را دریافت کرده و در زمان ثبت نام در کنکور  ب    

  .سراسری این کد را در کادر مربوطه وارد نمایید

  

 :نحوه دریافت کد سوابق تحصیلی از سامانه سازمان سنجش     

الزم است تا در ابتدا وارد سامانه سنجش به نشانی   سامانه سنجش و آموزش کشور  برای دریافت کد سوابق تحصیلی از    

  .شوید sanjesh.org اینترنتی

https://www.sanjesh.org/


 

 
 

 

در مرحله بعدی الزم است تا یکی از سه روش پیش رو را انتخاب نمایید و پس از وارد کردن اطالعات مورد نیاز، بر      

 .رقمی سوابق تحصیلی خود را مشاهده کنید 17روی گزینه »جست و جو« کلیک کنید. در نهایت می توانید کد  



 

 
 

 

عدم موفقیت در دریافت کد های مورد نظر می توانند با کارشناسان    متقاضیان گرامی توجه داشته باشند که در صورت    

 .تلفن ثابت و بدون کد( تماس حاصل فرمایند)تنها از طریق  9099075307شماره  ما در مرکز مشاوره ایران تحصیل به

  

 .طه کلیک کنیدبر روی لینک مربو ثبت نام دانشگاه با سوابق تحصیلی جهت     

  

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/


 

 
 

  نحوه دریافت کد دانش آموزی

همانطور که در بخش پیشین مطالعه کردید، برای ورود به سامانه سامانه کد و سوابق تحصیلی آموزش و پرورش، الزم است  

باشد   تا کد دانش آموزی متقاضی را در کادر مربوطه وارد نمایید. کد دانش آموزی در واقع این کد، شناسنامه دانش آموز می

که در کارنامه امتحانات نهایی وی درج می گردد. برای اینکه بتوانید کد سوابق تحصیلی را دریافت کنید الزم است این کد را  

  .وارد نمایید

  .چنانچه دسترسی به کارنامه تحصیلی خود ندارید، می توانید از مدرسه کمک بگیرید

  

 باشد؟  کد سوابق تحصیلی چه افرادی در سامانه موجود می

پیش از ورود به سامانه جمع آوری اطالعات و سوابق تحصیلی، خوب است تا از مشمول اعمال بودن سوابق تحصیلی خود  

در کنکور سراسری کسب اطالع نمایید. براساس بیانیه منتشر شده توسط سازمان سنجش کشور، تمامی متقاضیان شرکت در  

ق تحصیلی خود در کنکور استفاده کنند و می بایست دارای برخی شرایط باشند  کنکور سراسری نمی توانند از تاثیر مثبت سواب

  .تا به اصطالح مشمول اعمال سوابق تحصیلی شناخته شوند

 :شرایط مورد نیاز برای مشمول اعمال سوابق تحصیلی بودن    

  3-3-6و نظام آموزشی جدید    نظام سالی واحدی یا ترمی واحدی  1399تا    1384شاخه نظری که از سال    افراد دیپلمه      

توانند با مراجعه به سامانه    های ریاضی، علوم تجربی، ادبیات و علوم معارف اسالمی می  تحصیل کرده اند، برای تمامی رشته

 .جهت دریافت کد اقدام نمایند دیپ کد

آموزان    ادر شده است و دانش هم این کد ص    6-3-3آموزان سال دوازدهم شاخه نظری در نظام آموزشی جدید    برای دانش    

زمان با اعالم مدرسه محل تحصیل، این کد را از سامانه جمع آوری اطالعات و سوابق تحصیلی دریافت کنند. داوطلبان   باید هم

 .توانند با وارد کردن این کد در سایت سازمان سنجش اطالعات خود را مشاهده و بررسی کنند گرامی می

های ریاضی، تجربی، ادبیات، معارف و   در رشته 1399تا  1391دانشگاهی از سال ا مدرک پیشآموزان ب برای دانش    

 .هنر نیز کد سوابق تحصیلی صادر می گردد

توجه داشته باشید که چنانچه اطالعات هویتی و یا تحصیلی شما در بانک اطالعات مرکز سنجش وزارت آموزش و      

مراجعه کرده و اطالعات مورد نیاز  dipcode.medu.ir  شد، می بایست به سامانهپرورش وجود نداشته باشد و یا ناقص با

رسانی سازمان آموزش کشور    توانید با مراجعه به درگاه اطالعرا تکمیل نمایید. در صورت تایید اطالعات در این سامانه، می 

 .نام نمایید در کنکور سراسری ثبت 1402بهمن سال  18تا تاریخ 



 

 
 

  

  مدارک الزم جهت ورود به سایت دریافت کد سوابق تحصیلی

برای ورود به سامانه کد و سوابق تحصیلی آموزش و پرورش الزم است تا پیش تر برخی اطالعات را در دسترس داشته 

ز شما  باشید تا مراحل دریافت کد را بدون معطلی سپری کنید. از این رو در این بخش مدارک و اطالعاتی را که مورد نیا

  .دانش آموزان و اولیا گرامی خواهد بود را ارائه داده ایم

 :مدارک مورد نیاز برای ورود به سامانه دریافت کد سوابق تحصیلی عبارت است از

 .از جمله مدارک مورد نیاز، مدارک شناسایی متقاضی اعم از کارت ملی یا شناسنامه می باشد       

 نظر )برای مشاهده کد دانش آموزی( کارنامه های دریافتی از مقطع مورد       

 .کد منطقه شهرداری مدرسه ای که در آن مقطع تحصیل کردید       



 

 
 

 

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

  

 تعریف کد منطقه در سامانه

دانش آموز در آن جا   یکی از اطالعاتی که برای دریافت کد سوابق تحصیلی مورد نیاز می باشد، کد منطقه ای می باشد که

مشغول به تحصیل بوده. این کد منطقه را می توانید از طریق سامانه سازمان سنجش دریافت نمایید. هم چنین می توانید با 

)تنها از طریق تلفن ثابت و بدون کد( تماس گرفته و از کد منطقه خود کسب  9099075307  کارشناسان خبره ما به شماره

  .اطالع نمایید

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


 

 
 

داشته باشید که کد منطقه دیپلم، همان کد منطقه ای است که پایه های دهم و یازدهم را در آن منطقه تحصیل کرده اید و  توجه  

 .کد منطقه پیش دانشگاهی نیز بیانگر کد منطقه ای می باشد که پیش دانشگاهی خود را در آن منطقه تحصیل کرده اید

  

 فرمول کد سوابق تحصیلی 

یلی دانش آموزان از فرمول خاصی تابعیت می کند که با توجه به مقطع تحصیلی و نظام آموزشی )قدیم معموال کد سوابق تحص

یا جدید( متفاوت می باشد. در این بخش از مقال جدولی ارائه داده ایم که با مراجعه به آن می توانید کد سوابق تحصیلی خود  

   .را مشخص نمایید

 :است از فرمول محاسبه کد سوابق تحصیلی عبارت

 فرمول کد سوابق تحصیلی 

 5+کد دانش آموزی + 0کد منطقه یا ناحیه +   فرمول دیپلم

 2+ کد دانش آموزی +  0کد منطقه یا ناحیه +  فرمول پیش دانشگاهی 

 6+ کد دانش آموزی +  00کد منطقه یا ناحیه +  ( 3-3-6فرمول دوازدهمی ها )نظام 

  

کد سوابق تصیلی گویای منطقه و ناحیه محل زندگی، کد دانش آموزی و نظام تحصیلی دانش آموز می باشد. چنانچه در رابطه 

به شماره  ایران تحصیل  در مرکز مشاوره  ما  کارشناسان  با  توانید  شدید می  مواجه  اشکالی  یا  و  با سوال  نحوه محاسبه   با 

 .)تنها از طریق تلفن ثابت و بدون کد( تماس حاصل فرمایید 9099075307

  

 آخرین اطالعیه های سامانه

کلیه دانش آموزانی که سوابق تحصیلی ایشان در سامانه موجود است باید تا قبل از دهم بهمن ماه نسبت به تأیید و دریافت        

کور تمامی سوابق موجود به سامانه سنجش آموزش شایان ذکر است پس از موعد مذ .کد سوابق تحصیلی خود اقدام نمایند

 .کشور منتقل خواهد گردید

کد سوابق تحصیلی و ریز نمرات دانش آموزان دوره نظام جدید آموزشی و همچنین نظام قدیم تا دهم بهمن ماه سال       

 .جاری قابل مشاهده و ویرایش خواهد بود



 

 
 

لحال مشغول به تحصیل می باشند از تیر ماه در سامانه دریافت  ریز نمرات و سوابق تحصیلی دانش آموزانی که فی ا      

 .کد سوابق تحصیلی قابل مشاهده خواهد بود

متقاضیان محترم حتما توجه داشته باشید سوابق تحصیلی و نمرات شما مطابق نمرات مندرج در کارنامه مقطع مورد        

ح اقدام نمایید. شایان ذکر است در صورتی که در موعد نظر باشد و در صورت عدم تطابق باید حتما جهت پیگیری و اصال

هیچ مسئولیتی در قبال اعمال همان نمرات در سوابق   dipcode.medu.ir مقرر نسبت به اصالح نمرات اقدام ننمایید سامانه

 .تحصیلی شما نخواهد داشت

  

 �� اطالعیه ��

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

 .ثبت نشده است dipcode.medu.ir تحصیلی خود را دریافت نکرده اید، پس هنوز کد سوابق تحصیلی شما در سامانه

  

 کد سوابق تحصیلی چه تاثیری روی کنکور دارد؟ 

ی کنکور تاثیر مثبت دارد. لذا اگر نمرات درصد رو  40های وزارت آموزش و پرورش کد سوابق تحصیلی  طبق گزارش

توجه داشته باشید   .توانید با رتبه عالی در کنکور قبول شویدنهایی شما در کد سوابق تحصیلی خوب باشد، شما به سادگی می

  .که نحوه مشاهده کد سوابق تحصیلی در سامانه جمع آوری اطالعات و سوابق تحصیلی شرح داده شده است



 

 
 

 

 .بر روی لینک مربوطه کلیک کنید آموزش تصویری دریافت کد سوابق تحصیلی برای آشنایی با     

  

 اخبار پیرامون سامانه کد و سوابق تحصیلی آموزش و پرورش 

 :رسد درصد می  50به  1403دوازدهم در کنکور تاثیر سوابق تحصیلی پایه   ��

https://irantahsil.org/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1%db%8c-%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/


 

 
 

محمد مهدی کاظمی، معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش، درباره تغییرات برگزاری کنکور سراسری اظهار 

کنکور مطرح بود و در قانون مجلس   ها موضوع حذف داشت: قانون به دنبال ایجاد عدالت آموزشی بیشتر است؛ در این سال

 .شورای اسالمی تأکید بر حذف کنکور و پذیرش از طریق سوابق تحصیلی شد

ها و تغییراتی قانونی با هدف ایجاد عدالت بیشتر همچنین کاهش استرس و اثرات سوء    ها تبصره  وی افزود: در این سال 

 .کنکور بر نظام آموزشی وجود داشته است

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه شیوه ارزشیابی هدایتگر نظام آموزشی است، گفت: با توجه 

بینیم که در    که شیوه ارزشیابی تستی است، این شیوه به طور طبیعی نظام آموزشی را به همین سو خواهد کشید و میبه این

آموزان قرار است در یک   ساله دانش های اخیر آثار تست در دوره ابتدایی هم نمایان شده است و از طرفی هم تالش سه سال

 .دهد آموز را تحت تاثیر قرار می س و آینده یک فرد و دانشآزمون سه، چهار ساعته ارزیابی شود که استر

بخش است. یک بخش شامل آزمون   2آموزان برای پذیرش در دانشگاه یک نمره کل دارند که مشتمل بر    کاظمی افزود: دانش

چه    مورد نمرات تراز شده  2اختصاصی کنکور سراسری در دروس تخصصی و بخش دیگر سوابق تحصیلی است که در هر  

شود. سوابق تحصیلی هم مجموع دروس امتحانات نهایی است که به  در آزمون تخصصی چه در سوابق تحصیلی محاسبه می

 .شود صورت هماهنگ و کشوری برگزار می

درصد است، گفت: نکته قابل توجه این مصوبه    40،  1402وی با بیان اینکه در نظر گرفتن سابقه تحصیلی در کنکور سال  

  40صوبه قبلی مجلس شورای این است که در گذشته تأثیر مثبت داشتیم و صرفا در پایه دوازدهم بود اما اکنون  نسبت به م

سوابق    1404شود. برای سال    در نظر گرفته می  1402درصد از پایه دوازدهم به عنوان سابقه تحصیلی در کنکور سال  

 .درصد در نظر گرفته خواهد شد 60وازدهم با تأثیر شود و سوابق یازدهم و د تحصیلی پایه یازدهم هم ایجاد می

  

 خالصه مطلب

درصد در نتیجه کنکور سراسری، تالش و زحمات دانش آموزان در طول سالیان    40با افزایش تاثیر مثبت سوابق تحصیلی تا  

د. ریزنمرات کسب  اهمیت بیشتری یافت و سبب می شود تا آینده دانش آموزان تنها با شرکت در کنکور سراسری مشخص نشو

کرده در طول سالیان، همان سوابق تحصیلی آن ها بوده و در زمان ثبت نام کنکور سراسری می بایست کد مربوط به سوابق  

چیست؟ نحوه مشاهده این کد به چه صورت    سامانه دریافت کد سوابق تحصیلی  تحصیلی را در سامانه سنجش وارد نمایند. اما

بررسی این سواالت پرداختیم و نحوه ورود به سامانه جمع آوری اطالعات و سوابق تحصیلی را  می باشد؟ در این مقاله به  

شرح دادیم و راهنمای تصویری از سایت دریافت کد سوابق تحصیلی ارائه دادیم تا متقاضیان با طی کردن مرحله به مرحله،  

 .بتوانند سوابق تحصیلی خود را به سادگی مشاهده نمایند

دقیق این مقاله، در صورتی که با اشکال و یا سوالی مواجه شدید می توانید با کارشناسان خبره ما در ایران   پس از مطالعه

)تنها از طریق تلفن ثابت و بدون کد( تماس حاصل فرمایید. همچنین می توانید برای ما   9099075307شماره    تحصیل به

 .ز سوی مشاوران ما پاسخ داده خواهند شدکامنت بگذارید. سواالت شما در کوتاه ترین زمان ممکن ا


