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 فرم درخواست ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی )تقاضانامه(

 

 

 آموختگاناداره کل دانش
   :دارنده شناسنامه شماره                          :فرزند                                                  :اینجانب

          :آموخته کشوردانش                    :تولد سالم                                              :ملی شماره

، تقاضای ارزشیابی مدارک آموختگانگاه اداره کل امور دانشقابل رویت در پای ،با آگاهی کامل از ضوابط و مقررات ارزشیابی

آموختگان سابقه که در اداره کل دانشرساند نمایم. ضمناً به آگاهی میتحصیالت خارجی خود را همراه با مدارک زیر ارائه می

 .       امنداشته         امداشته مدارک تحصیلی ارزشیابی

                                                 

 :مدارک مورد نیاز برای تشکیل پرونده
ان در کشور محل .ا.ایرنمایندگی جصحت و صدور تعلق که ممهور به مهر  کامل دوره دانشنامه و ریزنمراتو روگرفت  اصلـ 1

 تحصیل باشد. 

که  اداره آموزش دانشگاه با امضایشامل روز، ماه و سال(  ،)با تاریخ دقیق 1گواهی رسمی شروع به تحصیلو روگرفت ـ اصل 2

های هایی که دارای ریزنمرات نیست )مانند دورهاین گواهی صرفاً برای دوره توجه: به تأیید نمایندگی ج.ا.ایران رسیده باشد.

 باشد، الزامی است.ریزنمرات نمایانگر تاریخ دقیق شروع به تحصیل نمیهایی که دورهژوهشی( یا پ

)سامانه تأیید اسناد کنسولی وزارت امور خارجه( ثبت و  2در سامانه تاک 2و  1چنانچه مدارک ذکر شده در بندهای  :1تبصره 

 و روگرفت پشت و روی مدارک کافی است. اصل آنها نیست ارائهباشد، نیازی به  ممهور به مهر صحت صدور

تواند یکی از متناسب با مدارک ارائه شده جهت ارزشیابی که می تحصیلی از ایران مدرکخرین آ یپشت و رو روگرفتاصل و ـ 3

 کارشناسی و یا کارشناسی ارشد باشد.کاردانی، پیش دانشگاهی،  ،ساله 12مدارک دیپلم 

دانشگاهی متقاضی در خارج از کشور انجام شده باشد، ارائه تأییدیه دفتر بیرستان یا پیشچنانچه تحصیالت دیپلم د :2ه تبصر

 ضروری است. به همراه روگرفت مدرک تحصیلی خارجی مربوطه امور مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش 

 .PDF( شامل فایل )های( مربوط با فرمت CDیک لوح فشرده ) به همراه دکتری رساله /ارشدنامه کارشناسیـ یک نسخه از پایان4

 .خارجی )برای مقاطع کارشناسی ارشد یا دکتری( رساله یا نامهمربوط به اطالعات پایانتکمیل شده  کاربرگـ 5

 های دوران تحصیل )چهل صفحه(.روگرفت تمامی صفحات گذرنامه اصل و ـ6

 روگرفت از تمامی صفحات شناسنامه و کارت ملی.اصل و ـ 7

ضوابط و مقررات ارزشیابی مدارک  ،)قبل از تکمیل فرم و ارسال مدارک های مشخصات فردی و تحصیلیـ تکمیل کاربرگ8

 .متناسب با تاریخ شروع به تحصیل و ضوابط کشور محل تحصیل خود به دقت مطالعه فرمایید(را  تحصیلی خارجی

صاحب ، بانک ملی،  2172019006002رجی به حساب سیبا فیش واریز هزینه ارزشیابی مدارک تحصیلی خا روگرفتـ اصل و 9

 .(زیر مطابق جدول)حساب سازمان امور دانشجویان به نام متقاضی 

 کارشناسی )لیسانس( )فوق دیپلم( کاردانی مقطع تحصیلی
)فوق  کارشناسی ارشد

 (لیسانس
 دکتری

 1،150،000 690،000 340،000 170،000 )ریال( هزینه ارزشیابی

به استناد دستورالعمل وزارت امور اقتصاد و دارایی بابت صدور ارزشنامه هر یک از مقاطع هزار ریال تمبر، پنجاه ابطال ـ 10

 در هنگام دریافت ارزشنامه. تحصیلی

                                           
 .شوندء دوره اصلی برای محاسبه اقامت دانشجویی در نظر گرفته نمیجز و... هادورهپیش ،Foundationهای زبان، دوره ـ1
 tak.mfa.ir ـ2

 



 

 

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

( www.grad.saorg.ir رسانی ایـن اداره کـل بـه نشـانی    رعایت ضوابط و مقررات ارزشیابی مدارک )قابل رویت در پایگاه اطالع که

 ،های پرداخت شـده نیـز وجـود نـدارد    امکان بازگرداندن هزینهنسبت به تشکیل پرونده اقدام نخواهد شد و  ،صورت نپذیرفته باشد

گردم که کلیـه اطالعـات و مـدارک    ام. همچنین متعهد میبه اداره کل دانش آموختگان اقدام نموده نسبت به تحویل مدارک خود

به ارائه اصل مدارک باشـد، نسـبت بـه تحویـل آن بـه      مجدد از مراحل  ارزشیابی، نیاز  یکارائه شده صحیح بوده و چنانچه در هر 

باشم کـه در صـورت احـراز عـدم صـحت      می به این موضوع نیز آگاه است نسبتآموختگان اقدام نمایم. بدیهیدانشامور اداره کل 

 مدارک در هر مرحله از ارزشیابی، ضمن توقف روند ارزشیابی، موضوع از طریق مراجع قانونی پیگیری خواهد شد.   

 

 نام و نام خانوادگی:          

                                                                                                

  شماره تماس:                                                                                                 

                                        پست الکترونیکی:                                                        

 

 

 نشانی:

 

 

 

 نکات مهم:

آموختگان وجود ندارد هایی که در لیست اداره کل امور دانش* لطفا از ارسال کپی ناخوانا، ناقص یا مدارک صادر شده از دانشگاه

 شود. های پرداخت شده عودت داده نمیجداً خودداری فرمایید، زیرا هزینه

باشید، صرفاً ارسال یک نسخه کاربرگ مشخصات فردی و تحصیلی * چنانچه متقاضی ارزشیابی مقاطع مختلف از یک کشور می

 های جداگانه برای هر مقطع کافی است.با فیش

شود و امکان عودت آنها های الکترونیکی آن به مرکز اطالعات علمی ایران تحویل داده میرساله و نسخه نامه/نسخه چاپی پایان *

 .نیست

 .استهای پزشکی و پیراپزشکی به عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رشتهبررسی و ارزشیابی مدارک مربوط به  *
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