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 بسيار مهم و خيلي فوري

 قابل توجه مديران محترم دوره دوم متوسطه

  با سالم واحترام

 رسانده شود )به استثناء كاردانش( 79كنكور آموزان متقاضي شركت در به اطالع كليه دانشدر اسرع وقت نكات زير 

شده و اطالعات   http://dipcode.medu.irبه آدرس  دريافت كد سوابق تحصيليوارد سامانه  در اسرع وقت -1

 .به يكي از دو شيوة زير عمل نمايند تنها ي خود را مشاهده وثبت شده

 يكد سوابق تحصيلكليك نموده و  اطالعات تأييد، روي كليد در اطالعات ثبت شده مغايرتوجود عدم ( در صورت الف

 تا پايان اعالم نتايج كنكور سراسري نگهداري نمايند.را يادداشت و 

را زده و موارد مغاير را انتخاب  عدم تأييداي، كليد در سوابق تحصيلي يا مشخصات شناسنامه وجود مغايرتصورت  درب( 

 كدپيگيريارد نموده و مراحل را تا ثبت درخواست و دريافت رفته و در اين مرحله اطالعات صحيح را و مرحله بعدو به 

 ادامه دهند. و بعد از چند روز نتيجه درخواست خود را از طريق سايت فوق پيگيري نمايند.

انجام پذيرد و به هيچ عنوان توسط مسئولين مدارس  آموزانفقط بايد توسط دانشمراحل فوق  گردد،ميتأكيد-2

 آموزان، برعهده مديريت محترم خواهدبود.غيراينصورت بروز مشكل در ثبت سوابق دانش در انجام نگردد.

آموز مدرك تحصيلي ) متوسطه يا اي است كه دانشمنظور از كد منطقه در صفحه اول سايت، همان منطقه -3

را وارد  0013د كد گرفته باي تهران 3پيش دانشگاهي( را از آنجا گرفته است. بطور مثال اگر ديپلم را از منطقه 

 را وارد كند. 0014گرفته بايد كد تهران  4نمايد و اگر پيش دانشگاهي را از منطقه 

( ايرفهوحو فني كاردانشهاي ديپلمهفارغ التحصيالن كليه رشته ها به استثناء به دانش آموزان اعالم گردد ) -4

ند. الزم به ذكر است نمرات ثبت شده در سايت، با همراه داشتن خالصه سابقه )ريزنمرات( به سايت مراجعه نماي

باشد. لذا از مقايسه نمرات ثبت شده در سايت با نمرات نمرات كتبي دروس نهايي )ستون آخر خالصه سابقه( مي

 ي خالصه سابقه خودداري نمايند. ساالنه

ه گاهي بصورت جداگانآموز بايد در دو مقطع متوسطه و پيش دانشتأكيد مي گردد سوابق تحصيلي هر دانش -5

 در سايت كنترل گردد. و براي هر دو مقطع كد سوابق تحصيلي مستقل دريافت شود.

صيل التحدانشگاهي هستند تا زماني كه فارغآموزاني كه در حال حاضر مشغول به تحصيل در دوره پيشدانش -6

 باشند.يدانشگاهي در سامانه ساهت نماند قادر به مشاهده سوابق تحصيلي پيشنشده
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