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 مقدمه 

 درخواست به بنا که کسانی.  است ایجادشده تحصیلی تأییدیه های درخواست دریافت منظور به سامانه این

 خود درخواست و واردشده سامانه این به هستند تحصیلی تأییدیه متقاضی گیرنده استعالم سازمان یا و دانشگاه

کننده مدرک تحصیلی ارسال شده و پس از بررسی و اطمینان درخواست به منطقه صادر این  .نمایند می ثبت را

استعالم گیرنده ارسال  برایصادر شده و به صورت الکترونیک تاییدیه تحصیلی گواهی  صحت مدرکوجود و از 

 می شود.

 هدف

است که  ها دانشگاهو دولتی  مؤسساتو  ها سازمانبه  التحصیالن فارغمات اطالعات ارائه خدکار هدف از ارائه این 

 .خود اطمینان حاصل کنندطرف کارمندان و یا دانشجویان از  شده ارائهاعتبار مدرک تحصیلی در مورد مایلند 

 نام ثبت نیازهای پیش

 رغ التحصیلیفا اهینامهوگ اطالعاتی اقالم داشتن دست در  

  همراه تلفن شمارهداشتن 

  و یا سازمان استعالم گیرنده تاییدیه تحصیلی دانشگاه بودن مشخص 

  الکترونیکی پرداختجهت  دوم رمز و کارت بانکیداشتن  

 ثبت درخواست فرایند 

 : دارای پنج مرحله به شرح زیر استدرخواست فرایند 
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  انتخاب نظام و مقطع آموزشیگام اول : 

 انتخاب نمایید. به شرح زیر  را  اید شده التحصیل فارغنظام آموزشی که در آن 

دانش آموزان از آن فارغ  89-89سال تحصیلی  خردادماهنظام آموزشی فعلی است که از  متوسطه : 6-3-3نظام جدید

پس از طی پایه دهم، یازدهم و و  واردشدهدوره دوم متوسطه . در این نظام دانش آموزان پس از قبولی در پایه نهم به اند شده تحصیل

 .کنند میدریافت  ساله دوازدهگواهینامه دیپلم  رشته مربوطه، درسی واحدهایدر صورت گذراندن کلیه  ،دوازدهم

 التحصیل فارغاولین گروه دانش آموزان از آن  91ست که از سال نظام آموزشی قبل از نظام فعلی ا :  نظام سالی واحدی

و در خردادماه  آغازشده مهرماه. در نظام سالی واحدی آموزش دروس از اند داشتهی التحصیل فارغنیز امکان  1388شدند و تا سال 

 . این نظام آموزشی دارای دو دوره شد میکارنامه سال صادر 

و طی سه سال  واردشدهدانش آموزان پس از طی دوره راهنمایی به این نظام آموزشی   نظام سالی واحدی متوسطه :

 سال است. 11. طول تحصیل از اول ابتدایی تا اخذ دیپلم کردند میآموزش مدرک دیپلم دریافت 

ن دارای مدرک التحصیال فارغیک سال است و فقط  دانشگاهی پیشدوره   : دانشگاهی پیشنظام سالی واحدی   

 .کردند می نام ثبت دانشگاهی پیشسطه که مایل به ادامه تحصیل در دانشگاه بودند در متو

اولین گروه دانش آموزان از آن  92این نظام آموزشی قبل از نظام سالی واحدی بود و از سال   :  واحدی ترمی نظام

و ترم دوم از  ماه دیواحدی، ترم اول از مهر تا  ترمی نظام. در اند داشتهی التحصیل فارغنیز امکان  1381شدند و تا سال  التحصیل فارغ

 تا شهریور  است.. این نظام آموزشی دارای دو دوره تحصیلی است. تیرماهتا خرداد و ترم تابستان از  ماه بهمن

و طی سه  واردشدهدانش آموزان پس از طی دوره راهنمایی به این نظام آموزشی  :واحدی متوسطه  ترمی سالینظام 

 سال است. 11. طول تحصیل از اول ابتدایی تا اخذ دیپلم کردند میسال آموزش مدرک دیپلم دریافت 

دو ترم   دانشگاهی پیشمانند شیوه ترمی است لکن دوره  دانشگاهی پیشدوره   : دانشگاهی پیشنظام سالی واحدی   

 نام ثبت دانشگاهی پیشمه تحصیل در دانشگاه بودند در ن دارای مدرک متوسطه که مایل به اداالتحصیال فارغاست و فقط 

 .کردند می

اولین گروه از دانش آموزان در آن  15آغاز شد و از سال  13این نظام آموزشی از سال  : متوسطه چهارسالهنظام 

بود و دانش آموزان پس از دوره راهنمایی به دوره  ای پایه صورت بهنیز ادامه داشت. این نظام  98شدند و تا سال  التحصیل فارغ

بایستی آن  شدند میو اگر تا تابستان موفق به قبولی ن شدند میباید تمام دروس آن سال را قبول  هرسال. در  شدند میمتوسطه وارد 

 .شد میپایه را تکرار کنند. و پس از قبولی پایه چهارم به دانش آموزان گواهینامه دیپلم ارائه 

دانش آموزان   1315آغاز شد و تا سال  در ایراناین نظام آموزشی از ابتدای آموزش متوسطه  متوسطه : ساله ششنظام  

متوسطه  ساله ششابتدایی به دوره  ساله ششبود و دانش آموزان پس از دوره  ای پایه صورت بهین نظام اشدند . التحصیل فارغدر آن 

بایستی آن پایه را  شدند میو اگر تا تابستان موفق به قبولی ن شدند میباید تمام دروس آن سال را قبول  هرسال. در  شدند میوارد 

 .شد میتکرار کنند. و پس از قبولی پایه ششم به دانش آموزان گواهینامه دیپلم ارائه 
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 آموزشی های نظامجدول راهنمای 

سال شروع  نظام آموزشی

 یالتحصیل فارغ

پایان سال 

 یالتحصیل فارغ

سال آخرین 

 گروه

 ها ویژگی

 واحدی   /ساله 3 /پایه دهم، یازدهم و دوازدهم ادامه دارد ادامه دارد 8331  5-3-3نظام جدید متوسطه 

نظام سالی 
 واحدی

 واحدی ساله /سالی 3پایه اول ، دوم و سوم متوسطه/ 1388 8331 8318 متوسطه

  *واحدی ساله /سالی 1/ دانشگاهی پیش 1411 8331 8311 دانشگاهی پیش

 ترمی نظام
 واحدی

 ساله /ترمی واحدی 3پایه اول ، دوم و سوم متوسطه/ 1398 8318 8313 متوسطه

 ساله / ترمی واحدی 1/ دانشگاهی پیش 1381 8311 8311 دانشگاهی پیش

  ساله 4 /پایه اول تا چهارم متوسطه 1399 8311 8333 ساله  4نظام 

  ساله 5 / پایه اول تا ششم 1315 8333 8318 ساله 5نظام 
مشخص  ها درسنتیجه نهایی کارنامه در خرداد در  خردادماهو  شود میتا خرداد آموزش داده  مهرماهدر طول سال تحصیلی از  ها درس*در نظام سالی واحدی 

 .شود می
. و پایان هر ترم  در کارنامه نتیجه نهایی استتا شهریور  تیرماهو ترم دوم از بهمن تا خرداد و ترم تابستان از  ماه دیتا  مهرماهاول از  ترم شامل ترمی نظام**

 .شود میمشخص  ها درس

 

  را کلیک کنید.« / گام بعدی  تائید»ثبت نموده و دکمه پس از انتخاب نظام آموزشی خود کد امنیتی را از تصویر باالی آن 

  هویتی و تحصیلیات مشخص:  دومگام 

 و تحصیلی خود را بر اساس اطالعات موجود در مدرک تحصیلی خود درج کنید. ای شناسنامهمشخصات 

 دانشگاه یا سازمان استعالم گیرنده خود را انتخاب نمایید.

 کلیک کنید.« ادامه  / گام بعدی »روی دکمه 

  اطالعات تائید:  سومگام 

 /گامتائید»از صحت اطالعات اطمینان دارید روی دکمه  که درصورتی کنید میخود را مشاهده  شده ثبتدر این مرحله اطالعات 

به مرحله قبل بازگشته و اطالعات خود را تصحیح و تکمیل « قبلی»با کلیک روی دکمه  صورت اینکلیک نمایید. در غیر «  بعدی

 کنید.
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  درگاه بانکی:  چهارمگام 

 تائیدخود کارمزد مربوطه را پرداخت نمایید . در صورت  بانکی کارتبا استفاده از  شود میانکی وارد در این مرحله به درگاه پرداخت ب

 شد. خواهید واردپرداخت به مرحله بعدی 

  دریافت کد پیگیری:  پنجمگام 

 . شود میتحصیلی ظاهر  تأییدیهو بانکی همراه با کد پیگیری درخواست  واردشدهکلیه اطالعات پس از پرداخت ، 

 ، این صفحه را چاپ کرده و نزد خود نگهدارید. «چاپ اطالعات»با کلیک روی دکمه 

 


