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  سامانه ی کاربریراهنما
 

 

  دانش آموخته گرامی برای استفاده از سامانه استعالم آنالین دانشگاه و اخذ تاییدیه تحصیلی مطابق راهنمای ذیل اقدام

  نمایید:

 كد ملي و شماره شناسنامه خود را وارد نماييد. https://estelam.iau.ir پس از ورود به صفحه نخست سامانه به نشاني -1

در مرحله بعد به صفحه ثبت نام منتقل شده و الزم است تمامي موارد خواسته شده را دقيقا و منطبق بر مشخصات خود وارد  -2

 نماييد.

 پس از تكميل فرم ثبت نام و ثبت نهايي مجددا به صفحه نخست منتقل مي شويد. -3

 سنامه خويش را وارد نماييد تا وارد صفحه اصلي سامانه شويد.مجددا كد ملي و شماره شنا -4

 در اين قسمت در صورت تمايل مي توانيد نسبت به تغيير رمز خود اقدام نماييد. -5

جهت اخذ تاييديه تحصيلي، قسمت عمليات كليک نماييد و از ليست باز شده درخواست تاييديه دانشنامه يا گواهينامه موقت  -6

 را انتخاب نماييد.

 ( 1385تذكر مهم: درخواست تاييديه گواهينامه موقت مختص دانش آموختگاني است كه گواهينامه موقت آنها قبل از )سال

( قادر به اخذ تاييديه گواهينامه موقت از اين 1385صادر گرديده است و كليه گواهينامه هاي موقت صادر شده پس از )سال

 سامانه نمي باشند.

دانشنامه، )شماره تاييد سازمان مركزي( و نام گيرنده تاييديه )سازمان يا ارگان مربوطه( را وارد در قسمت درخواست تاييديه  -7

 وگزينه ثبت را انتخاب نمائيد.

 در صفحه بعد گزينه ايجاد پرونده را انتخاب، سپس وارد صفحه بانک شده و نسبت به پرداخت هزينه اقدام نماييد. -8

د منتقل خواهيد شد. در اين قسمت از منو عمليات، گزينه پيگيري درخواست ها را پس از پرداخت هزينه به صفحه اصلي خو -9

كليک نماييد تا پنجره بررسي درخواست مدرك تحصيلي باز ييد مدرك ليست باز شده روي گزينه دريافت تأباز نماييد و در 

اطالعات نباشد گزينه تأييد را انتخاب شود در پنجره باز شده اطالعات مدرك تحصيلي را چک نماييد در صورتي كه موردي در 
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نماييد تا اطالعات مدرك تحصيلي تأييد شده و پنجره مربوطه بسته شود پس از تأييد اطالعات جهت گزارش استعالم مدرك 

 ييديه تحصيلي خود اقدام نماييد.شده است كليک و نسبت به پرينت تأ كه به شكل پرينتر نمايش دادهتحصيلي 

اطالعات مدرك تحصيلي شما داراي مغايرت مي باشد مي بايستي بر روي گزينه عدم تأييد كليک نماييد و در صورتي كه  -10

 درخواست بررسي اطالعات مدرك تحصيلي خود را از طريق سامانه ارتباط پشتيبان جهت بررسي ثبت نماييد.

 

 :  نکته مهم

  درصورت عدم مشاهده تاییدیه و یا هر گونه مغایرت در تاییدیه تحصیلی صادر شده، از قسمت باالی صفحه شخصی

ا انتخاب و ر و یا در صفحه اصلی سامانه از طریق لینک سامانه ارتباط پشتیبان)ساپ( (سیستم های من)خود گزینه 

 ام نماییدخود اقدرگذاری تصویر مدرک تحصیلی و باسپس وارد سامانه پشتیبان شده و نسبت به ارسال درخواست 

 تا در کوتاه ترین زمان نسبت به پاسخگویی درخواست فارغ التحصیل اقدام گردد.

  .متقاضی جهت مشاهده پاسخ درخواست خود، مجددا به سامانه پشتیبان مراجعه نماید 

 

 

 

  

 

  

  

  

  

  

  


