
ی های نامعتبر اخذ شده باشد و یاا در ماوارد  اینجانب با آگاهی از این موضوع که مدارک ناقص، مدارکی که از دانشگاه

 داره کااا بااه نشااانیرسااانی ایان ا رعایااض ضااوابم و متارراش ارزشاااابی ماادارک تقابااا رویاض در  ایگاااه ا اا ع   کاه 

www.grad.saorg.irامکاا  بازگرداناد    نسبض به تشکاا  روناده اقادان ناواهاد شاد و      ،( صورش نپذیرفته باشد

ان. نسبض به تحویا مدارک خود به اداره کا دانش آموختگاا  اقادان نداوده    ،های  رداخض شده ناز وجود نداردهزینه

از مراحل   یکارک ارائه شده صحیح بوده و چنانچه در هر گردم که کلیه اطالعات و مدمتعهد میهدچناان  

آموختگشان ادشدام   دانش  امور ارزشیابی، نیاز به ارائه اصل مدارک باشد، نسبت به تحویل آن به اداره کل 

باشم که در صورت احراز عدم صحت مشدارک در هشر   می است نسبت به این موضوع نیز آگاهنمایم. بدیهی

 من تودف روند ارزشیابی، موضوع از طریق مراجع دانونی پیگیری خواهد شد.  مرحله از ارزشیابی، ض

 

 نان و نان خانوادگی:                                                                          
 

                            شداره تداس:                     سض الکتروناکی:                                                    

 

 نشانی:

 

 :مالحظات
آموختگا  هایی که در لاسض اداره کا امور دانش* لطفا از ارسال کپی ناخوانا، ناقص یا مدارک صادر شده از دانشگاه

 شود. های  رداخض شده عودش داده ندیوجود ندارد جداً خودداری فرمایاد، زیرا هزینه

باشاد، صرفاً ارسال یک نساه کاربرگه مشاصاش فردی و ضی ارزشاابی متا ع ماتلف از یک کشور می* چنانچه متتا

 های جداگانه برای هر متطع کافی اسض.تحصالی با فاش

شود و های الکتروناکی آ  به مرکز ا  عاش علدی ایرا  تحویا داده مینامه/ رساله و نساهنساه چا ی  ایا  *

 باشد.یامکا  عودش آنها ند

های  زشکی و  ارا زشکی به عهده وزارش بهداشض، درما  و آموزش بررسی و ارزشاابی مدارک مربوط به رشته *

 باشد. زشکی می

 

 نکات بسیار مهم:
و باشد که مدارکشا  در سامانه تاک آموختگانی میگردد که مدارک فوق صرفاً برای آ  دسته از دانشا تأکاد می1

 مورد تأیاد قرارگرفته اسض.ر  بق مهر ندونه زی

 
گردد متتاضاا  قبا از تکداا فرن و ارسال مدارک، ضدن احراز اعتبار دانشگاه، ضوابم و مترراش توصاه می ا موکدا2ً

 مطالعه ندایند.متناسب با تاریخ شروع به تحصاا در دوره اصلی  ارزشاابی مدارک تحصالی خارجی را

خود را روی  اکض دون ت اکتی که برای ارسال ارزشنامه تهاه شده اسض( ناز  حتداً آدرس  ستی سضا خواهشدند ا3

 مرقون فرمایاد.
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 ه:                                                        امضای درخواسض کنند


