
 مراحل انجام استعالم و ثبت شماره تاييديه

 

 

 استعالم توسط دانشجو 

 ذيرش غير حضوريپدر 

 ذيرش نهايي پبعد از 

  remt.medu.iو کليک بر روي لينک لاو تدانشجو قسم تمقطع کارشناسي در پردازش اطالعا-الف

  restelam.msrt.iتحصيالت دانشگاهي و کليک بر روي لينک قسواب ممقاطع تحصيالت تکميلي پردازش استعال

 شاموز هآن درهمان پردازش مراحل پذيرش غيرحضوري در سامان تثب ودريافت کد رهگيري  -ب

 .خود پيگيري نمايد تا پاسخ استعالم اصالح شود يقبل همغايرت، بايد از دانشگا تصور رباشد و د مي هقابل مشاهد يهي توسط دانشجوي تحصيالت تکميلتحصيالت دانشگا قسواب ينکته: رکوردها

 .ثبت نمايند شاموز هدر سامان انجام دهند و کد رهگيري را ماستعال-پذيرش غيرحضوري  -دانشجو رازمسي اهاي خود ر توانند استعالم نيز مي شبعد از پذير ودانشج **

 يثبت کد رهگيري تاييديه ديپلم و پيش دانشگاه -استعالم -پذيرش غيرحضوري -دانشجو رمسي زمقطع کارشناسی ا

 تحصيلي دانشجو از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري قسواب ماستعال -استعالم  -پذيرش غيرحضوري -دانشجو رمسي زمقاطع تحصیالت تکمیلی ا

 :مقطع کارشناسی

 (اقدامات دانشجوت)نموده اس دوار شآموز هرا در سامان کد رهگیری ودانشجو استعالم انجام داده است 

فردي يا گروهي استعالم را  تبه صور ودانشج لینک دریافت فایل مدارک از آموزش پرورش -استعالم اطالعات دانشجو -استعالم-پذیرش غیرحضوری -دانشجو رمسي زکارشناس ا -۱

 .دانجام ده

 دانجام خواهد ش اند را ثبت کرده یکدرهگیر هبراي دانشجوياني ک طفق شنکته: دريافت فايل مدارک از آموزش پرور

باشد را مالحظه  مي نا لمقاب هکه عبارت استعالم شد رایند پذیرش دانشجوف ،مدارک دانشجو دتأيي وتاييديه ديپلم/پيش دانشگاهي را از طريق پردازش ارسال  pdf تواند فايل کارشناس مي -۲

گيرد و کارشناس  مي رقرا يدانشگاه شگواهي ديپلم متوسطه / گواهي پي منا انمايد. اين مدرک در پرونده الکترونيکي دانشجو ب لکنتر و همقايس تنموده اس يکه دانشجو بارگذار يفايل انموده و ب

اطالعات  همشاهد - استعالم-پذيرش غيرحضوري -دانشجو رمسي زدهد.)نتيجه استعالم ا رقرا زني لقب عتاييديه تحصيلي مقط نعنوا هب یالتحصیل غفرایند فار ردرک را دتواند اين م مي

 دباش مي هقابل مالحظ ز( ني۲۰۶۴۰پردازش ) استعالم شده دانشجو

 (مانند روال سابق)تدر پردازش اطالعات اصلي دانشجو هم قابل ثبت اس همتوسط تتحصيلي تحصيال هثبت تاييدي کاز طريق لين کارشناس توسط …ورود شماره نامه و تاريخ تاييديه و- ۳

 :مقطع تحصیالت تکمیلی

 )اقدامات دانشجوت)نموده اس دوار شاموز هرا در سامان کد رهگیری ودانشجو استعالم انجام داده است 

گروهي و يا فردي استعالم را انجام  تبصور موزارت علو یتحصیل قسواب ملینک استعال -استعالم اطالعات دانشجو  -استعالم-رش غیرحضوری پذی-دانشجو رمسي زکارشناس ا -۱

 .تحصيلي آنها فراخواني شود قسواب تدهد تا اطالعا

صحت، اين  تصور رخواهد بود و د لکنتر و همشاهد لتحصيل قاب زعدل و تاريخ فراغت ام-وضعيت دانشجو لشام منتيجه استعال ۲۲۷۰اند از خروجي گزارش  دانشجوياني که استعالم شده -۲

 .تحصيالت پردازش اطالعات اصلي دانشجو وارد شود رساي تقسم راطالعات د

 .توسط کارشناس دانشکده وارد شود يقبل تدر تحصيال نامهکد پیگیری به جای شماره  اشود، لذ اعالم نمي يقبل يتحصيالت دانشگاه قسواب ماي بابت استعال با توجه به اينکه شماره نامه

 .ندارد دوجو يتاييديه تحصيلي به پرونده الکترونيک دسن تشود و لذا امکان ثب سامانه استعالم وزارت علوم دريافت نمي يسو زسندي ا ردر حال حاض -۳

  

و  موفقيت 

 استعالم  تاييد 

  بله 

  خير

 یمراحل برای دانشجویان فاقد تاییدیه تحصیل

اند در سامانه وارد  شماره تاييديه تمام دانشجوياني که استعالم انجام دادهثبت آنکه پس از - ۱

 .شد

گزارش  اب است:  هثبت نشد هارسال پيامک به دانشجوياني که شماره تاييديه آنها در سامان- ۲

وارد سامانه نشده است را  نانا يتوانيد فايل دانشجوياني که شماره تاييديه تحصيل مي ۲۳۱

يلد شماره ف تسور ودکمه نمايش جدولي و تبديل به خروجي اکسل  زاستفاده اد)يياستخراج نما

 (نامه تاييديه تحصيلي

خود  لمشک مشود از طريق ايميل سامانه استعال به استعالم نمي قموف ياگر دانشجو به هر دليل* 

 .را پيگيري نمايد

و  msrt.ir@مالاستع: پست الکترونيک پشتيبان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

 rticket.iau.iدانشگاه آزاد نپشتيبا هسامان

 

 یمراحل برای دانشجویان فاقد تاییدیه تحصیل

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

 (۱۶۵۹توسط دانشکده / پرديس )گزارش  يقبل هارسال نامه درخواست تاييديه تحصيلي گروهي به دانشگا- ۲

در . انجام شود ۱هاي مرحله  استعالم يها هاين مرحله نيز پس از ثبت شماره تاييدي: نکته مهم

شوند و شماره نامه تاييديه  به استعالم نمي قموف هشود ک ارسال مي هنام دانشجوياني يبرا عواق

تاييديه  هشمار يقبل هپس از دريافت پاسخ از دانشگا وباشد يم يخال تتحصيال رساي رد اانه يتحصيل

 (لقب يسالها دسامانه وارد شوند )مانن رد

و  موفقيت 

 استعالم  تاييد 

  بله 

  خير 

 یمراحل برای دانشجویان فاقد تاییدیه تحصیل

اند در  شماره تاييديه تمام دانشجوياني که استعالم انجام دادهثبت آنکه پس از - ۱

 .سامانه وارد شد

اس فردي توسط کارشن تصور هتهيه نامه درخواست تاييديه تحصيلي ب- ۲

)از طريق ژيشخوان خدمت که ميتوان بصورت گروهي نيز نامه هاي فردي هدانشکد

 را ارسال کرد(

 ..ددرخواست تاييديه تحصيلي فردي به دانشجو ايميل شو **

و  موفقيت 

 استعالم  تاييد 

  خير 

 و تاييد  موفقيت 

 استعالم 

   

  بله 


