
 

 
 

و وارد کردن کد ملی و شماره lam.msrt.ireste را می توان از طریق مراجعه به سایت  استعالم مدرک تحصیلی با کد ملی

همراه دریافت کنید، بعد از اتمام مراحل و ارسال شدن کد رهگیری برای شما استعالم آخرین مدرک تحصیلی در سایت  

 .برای شما نمایان خواهد شد

با کد ملی می توانند از  عالوه بر این متقاضیان در کنار استفاده از سایت وزارت علوم برای استعالم آخرین مدرک تحصیلی 

هم استفاده کنند، مطلع شدن از تمام فعالیت های تحصیلی، صدور گواهی نامه ها و معادل سازی های انجام شده  سامانه سجاد

چنانچه شما در هر کدام از مراحل استعالم    برای تحصیالت خارج از کشور فرد هم در این سامانه امکان پذیر می باشد.

تماس بگیرید تا کارشناسان   9099075307کد ملی نیازمند اطالعات بیشتر هستید، کافی است با شماره مدرک تحصیلی با 

  .ما در اسرع وقت شما عزیزان را به بهترین شکل ممکن راهنمایی کنند

  

 مراحل استعالم مدرک تحصیلی با کد ملی 

سوال هایی همراه هست؛ رایج ترین چیزی که  طبیعتا اولین استفاده هایی که از یک وبسایت می شود همواره با عالمت

کاربران در این مورد مطرح می کنند مراحل دریافت استعالم آخرین مدرک تحصیلی در این سامانه می باشد که در ادامه  

 :قصد شرح دادن آن را داریم

 .اشدمی ب estelam.msrt.ir گام اول ورود به سامانه   •
 .در گام دوم باید مشخصات خود اعم از نام، نام خانوادگی، نام پدر و شماره شناسنامه را وارد کنید •
سامانه شماره تماسی را از شما درخواست خواهد کرد که بعد از وارد کردن همه مشخصات کد رهگیری به آن پیامک   •

 .خواهد شد
 .تا سه روز بعد از ثبت مشخصات هویتی شما متغیر باشدزمان پاسخ گویی وبسایت به شما ممکن است از یک لحظه  •
و یا مشاوره هم داشته باشید می توانید با شماره موجود در همین وبسایت هم   ه مدرک تحصیلیتاییدی چنانچه قصد دریافت  •

 .تماس حاصل فرمایید تا متخصصین و کارشنایان موسسه مشاوره ای ایران تحصیل به سواالت شما پاسخ دهند

https://irantahsil.org/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d9%85%d8%af%d8%b1%da%a9-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%da%a9%d8%af-%d9%85%d9%84%db%8c/
https://estelam.msrt.ir/
https://irantahsil.org/%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%aa%d8%a3%db%8c%db%8c%d8%af%db%8c%d9%87-%d9%85%d8%af%d8%b1%da%a9-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84%db%8c/


 

 
 

 

 معادل سازی مدرک تحصیلی در وزارت علوماگر قصد ارائه مدرک به مراکز خارجی را دارید می توانید از خدمات 

 .استفاده کنید

  

 estelam.msrt.ir راهنمای تصویری استعالم آخرین مدرک تحصیلی با کد ملی در سایت

طور متنی آموزش کار با این  شاید بتوان با انجام یک سرچ ساده در میان نتایج جستجو موارد مختلفی را مشاهده کرد به 

سامانه را به شما داده اند، در صورتی که علی رقم استفاده از مقاله های متنی بازم هم در استفاده و گرفتن استعالم خود به  

 .مشکل خوردید می توانید در این بخش با راهنمای تصویری نحوه انجام این کار با ما همراه باشید 

 .و تکمیل مشخصاتی می باشد که در عکس پایین مشاهده می کنید estelam.msrt.ir اولین گام ورود به وبسایت

https://irantahsil.org/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%af%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%85%d8%af%d8%b1%da%a9-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1/


 

 
 

 

در گام دوم بعد از وارد کردن مشخصات یک کد رهگیری برای شما ارسال می شود که باید آن را در جایگاهی که در  

 .تصویر مشاهده می کنید وارد کنید



 

 
 

 

  

آخرین مدرک تحصیلی و گزارشات مربوط به آن برای شما به نمایش  بعد از وارد کردن کد رهگیری ارسال شده برای شما 

  .در می آید

 اطالعیه  

چنانچه در ارتبیاط ببا هرکدام از مراحل استعالم مدرک تحصیلی با کد ملی نیازمند دریافت اطالعات بیشتر هستید، می  

  .اهنمایی کنندتماس بگیرید تا کارشناسان ما شما عزیزان را ر 9099075307توانید با شماره 

  

 کاربرد دریافت استعالم مدرک تحصیلی با کد ملی 



 

 
 

معموال همه ما نسبت به آخرین مدارک تحصیلی خود با خبر هستیم و همین علت هم موجب پدیدار شدن این پرسش شده است 

شده است در که مطلع شدن از آخرین مدرک تحصیلی با کد ملی چه کاربردی دارد، اگر این پرسش برای شما هم مطرح 

 .ادامه با بررسی آن با ما همراه باشید

بسیاری از صاحبین مشاغل در مورد افرادی که استخدام می کنند و سابقه تحصیل آن ها سواالت بسیاری دارند و این   •
 .خدمات از وزارت علوم بیشترین کاربرد را برای این افراد دارد

لی خود فاصله گرفته اید و در مورد آخرین مدرک تحصیلی ثبت شده  عالوه بر این چنانچه سال های زیادی از زمان تحصی  •
 .اطالعی ندارید هم می توانید با مراجعه به این سایت مشکل خود را بر طرف کنید

 .ضمن تمامی موارد باال از این قابلیت می توان برای اراپه رزومه های کار هم استفاده کرد •

 



 

 
 

 .بر روی لینک کلیک نمایید آیا خرید مدرک دانشگاهی ممکن است؟برای کسب اطالع از اینکه 

  

 جدیدترین اخبار پیرامون استعالم مدرک تحصیلی 

 تحصیلی از طریق کد صحت فراهم شد شرایط استعالم مدرک 

با   افزایی و کمک به تسهیل ارائه خدمات به دانشجویان دانش و فناوری خبرگزاری آنا، در جلسه هم  به گزارش گروه

های  امور دانش آموختگان و حیدریان، رئیس اداره امور دانشجویی و بورس حضور دکتر محمد صالح لباف زاده مدیر کل

  .در ارتباط با شرایط استعالم مدرک تحصیلی از طریق کد صحت صحبت شدوزارت امور خارجه 

های انجام شده با  زاده مدیر کل امور دانش آموختگان سازمان امور دانشجویان عنوان کرد: با توجه به هماهنگیلباف

 .د، وجود خواهد شدمجموعه فناوری اطالعات سازمان امور دانشجویان، شرایط استعالم برای مدارکی که کد صحت دارن

 المللی ارزشیابی مدارک  امکان ارسال تأییدیه الکترونیکی مدارک تحصیلی به مؤسسه بین

پیام نور، بیان   دانشگاه الملل بین امور مرکز به گزارش گروه دانش و فناوری خبرگزاری آنا، مجتبی سلطانی احمدی رئیس

از سوی مرکز   (WES) المللی ارزشیابی مدارک مؤسسه بین کرد: شرایط ارسال تأییدیه تحصیلی مدارک دانشگاهی به

 .الملل از طریق پست الکترونیکی دانشگاه پیام نور فراهم شده است امور بین

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


 

 
 

 

 . بر روی لینک کلیک نمایید استعالم کد رهگیری تاییدیه دیپلم برای کسب اطالع از نحوه

  

 خالصه مطلب

م مدرک تحصیلی با کد ملی را به شما عزیزان آموزش دادیم. باید گفت بیشترین کاربرد استعالم  در این مقاله نحوه استعال

مدرک تحصیلی برای صاحبین مشاغل و بررسی رزومه و سابقه کارمندان می باشد. در حال حاضر همه افراد می توانند از 

الم مدرک تحصیلی خود را از با وارد کردن کد  به صورت آنالین و اینترنتی مراحل استع estelam.msrt.ir طریق سامانه

  .ملی انجام دهند

https://irantahsil.org/%da%a9%d8%af-%d8%b1%d9%87%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%aa%d8%a7%db%8c%db%8c%d8%af%db%8c%d9%87-%d8%af%db%8c%d9%be%d9%84%d9%85/


 

 
 

چنانچه شما متقاضیان استعالم مدرک تحصیلی نیازمند دریافت اطالعات بیشتر در ارتباط با مطالب ارائه شده در این مقاله  

حصیل تماس بگیرید تا  با کارشناسان ما در مجموعه ایران ت 9099075307می باشید، می توانید از طریق تماس با شماره 

  .شما عزیزان را راهنمایی کنند

  

 . کنید کلیکبرای دانلود پی دی اف مقاله 

 

https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2021/12/SodaPDF-converted-استعلام-مدرک-تحصیلی-با-کد-ملی.pdf

