مراحل انجام استعالم و ثبت شماره تاييديه
الف-مقطع کارشناسي در پردازش اطالعات دانشجو قسمت اول و کليک بر روي لينکemt.medu.ir
مقاطع تحصيالت تکميلي پردازش استعالم سوابق تحصيالت دانشگاهي و کليک بر روي لينکestelam.msrt.ir
در پذيرش غير حضوري

استعالم توسط دانشجو

ب -دريافت کد رهگيري و ثبت آن درهمان پردازش مراحل پذيرش غيرحضوري در سامانه اموزش
نکته :رکوردهاي سوابق تحصيالت دانشگاهي توسط دانشجوي تحصيالت تکميلي قابل مشاهده ميباشد و در صورت مغايرت ،بايد از دانشگاه قبلي خود پيگيري نمايد تا پاسخ استعالم اصالح شود.
**دانشجو بعد از پذيرش نيز ميتوانند استعالمهاي خود را ازمسير دانشجو -پذيرش غيرحضوري -استعالم انجام دهند و کد رهگيري را در سامانه اموزش ثبت نمايند.

بعد از پذيرش نهايي

مقطع کارشناسی از مسير دانشجو-پذيرش غيرحضوري -استعالم  -ثبت کد رهگيري تاييديه ديپلم و پيش دانشگاهي
مقاطع تحصیالت تکمیلی از مسير دانشجو-پذيرش غيرحضوري  -استعالم  -استعالم سوابق تحصيلي دانشجو از وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري

موفقيت و
تاييد استعالم

بله

مقطع کارشناسی:
دانشجو استعالم انجام داده است و کد رهگیری را در سامانه آموزش وارد نموده است(اقدامات دانشجو)
- ۱کارشناس از مسير دانشجو-پذیرش غیرحضوری -استعالم -استعالم اطالعات دانشجو -لینک دریافت فایل مدارک از آموزش پرورش دانشجو به صورت فردي يا گروهي استعالم را
انجام دهد.
نکته :دريافت فايل مدارک از آموزش پرورش فقط براي دانشجوياني که کدرهگیری را ثبت کردهاند انجام خواهد شد

خير

- ۲کارشناس ميتواند فايل  pdfتاييديه ديپلم/پيش دانشگاهي را از طريق پردازش ارسال و تأييد مدارک دانشجو ،فرایند پذیرش دانشجو که عبارت استعالم شده مقابل ان ميباشد را مالحظه
نموده و با فايلي که دانشجو بارگذاري نموده است مقايسه و کنترل نمايد .اين مدرک در پرونده الکترونيکي دانشجو با نام گواهي ديپلم متوسطه  /گواهي پيش دانشگاهي قرار ميگيرد و کارشناس
ميتواند اين مدرک را در فرایند فارغ التحصیلی به عنوان تاييديه تحصيلي مقطع قبل نيز قرار دهد(.نتيجه استعالم از مسير دانشجو-پذيرش غيرحضوري -استعالم  -مشاهده اطالعات
استعالم شده دانشجو( پردازش  )۲۰۶۴۰نيز قابل مالحظه ميباشد
- ۳ورود شماره نامه و تاريخ تاييديه و… توسط کارشناس از طريق لينک ثبت تاييديه تحصيلي تحصيالت متوسطه در پردازش اطالعات اصلي دانشجو هم قابل ثبت است(مانند روال سابق)
مقطع تحصیالت تکمیلی:
دانشجو استعالم انجام داده است و کد رهگیری را در سامانه اموزش وارد نموده است(اقدامات دانشجو(
- ۱کارشناس از مسير دانشجو-پذیرش غیرحضوری -استعالم -استعالم اطالعات دانشجو  -لینک استعالم سوابق تحصیلی وزارت علوم بصورت گروهي و يا فردي استعالم را انجام
دهد تا اطالعات سوابق تحصيلي آنها فراخواني شود.
- ۲دانشجوياني که استعالم شدهاند از خروجي گزارش  ۲۲۷۰نتيجه استعالم شامل وضعيت دانشجو-معدل و تاريخ فراغت از تحصيل قابل مشاهده و کنترل خواهد بود و در صورت صحت ،اين
اطالعات در قسمت ساير تحصيالت پردازش اطالعات اصلي دانشجو وارد شود.

مراحل برای دانشجویان فاقد تاییدیه تحصیلی
- ۱پس از آنکه ثبت شماره تاييديه تمام دانشجوياني که استعالم انجام دادهاند در سامانه وارد

با توجه به اينکه شماره نامهاي بابت استعالم سوابق تحصيالت دانشگاهي قبلي اعالم نميشود ،لذا کد پیگیری به جای شماره نامه در تحصيالت قبلي توسط کارشناس دانشکده وارد شود.

- ۳در حال حاضر سندي از سوي سامانه استعالم وزارت علوم دريافت نميشود و لذا امکان ثبت سند تاييديه تحصيلي به پرونده الکترونيکي وجود ندارد.

شد.
- ۲ارسال پيامک به دانشجوياني که شماره تاييديه آنها در سامانه ثبت نشده است :با گزارش

بله
بله

 ۳۱۲ميتوانيد فايل دانشجوياني که شماره تاييديه تحصيلي انان وارد سامانه نشده است را
استخراج نماييد(استفاده از دکمه نمايش جدولي و تبديل به خروجي اکسل و سورت فيلد شماره
نامه تاييديه تحصيلي)
*اگر دانشجو به هر دليلي موفق به استعالم نميشود از طريق ايميل سامانه استعالم مشکل خود
را پيگيري نمايد.
پست الکترونيک پشتيبان وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري :استعالم @msrt.irو
سامانه پشتيبان دانشگاه آزادticket.iau.ir

موفقيت و تاييد
استعالم

موفقيت و
تاييد استعالم

موفقيت و
تاييد استعالم

خير

خير
مراحل برای دانشجویان فاقد تاییدیه تحصیلی
- ۱پس از آنکه ثبت شماره تاييديه تمام دانشجوياني که استعالم انجام دادهاند در
سامانه وارد شد.

مراحل برای دانشجویان فاقد تاییدیه تحصیلی

- ۲تهيه نامه درخواست تاييديه تحصيلي به صورت فردي توسط کارشناس

- ۱پس از آنکه ثبت شماره تاييديه تمام دانشجوياني که استعالم انجام دادهاند در سامانه وارد شد.

دانشکده(از طريق ژيشخوان خدمت که ميتوان بصورت گروهي نيز نامه هاي فردي

- ۲ارسال نامه درخواست تاييديه تحصيلي گروهي به دانشگاه قبلي توسط دانشکده  /پرديس (گزارش )۱۶۵۹

را ارسال کرد)

نکته مهم :اين مرحله نيز پس از ثبت شماره تاييديه هاي استعالمهاي مرحله  ۱انجام شود .در

** درخواست تاييديه تحصيلي فردي به دانشجو ايميل شود..

واقع براي دانشجوياني نامه ارسال ميشود که موفق به استعالم نميشوند و شماره نامه تاييديه
تحصيلي انها در ساير تحصيالت خالي مي باشدو پس از دريافت پاسخ از دانشگاه قبلي شماره تاييديه
در سامانه وارد شوند (مانند سالهاي قبل)

