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 باسمه تعالی

 فرم درخواست ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی )تقاضانامه(

 

 

 آموختگاندانشامور اداره کل 

 

 

 

 

 

                                                 

 :مدارک مورد نیاز برای تشکیل پرونده

.ا.ایران در نمایندگی ج صحت و صدور و تعلق که ممهور به مهر کامل دوره دانشنامه و ریزنمراتپشت و روی و روگرفت  اصلـ 1

 ارزشیابی آنها نیز الزامیست. الزم به ذکر است چنانچه همه مقاطع تحصیلی از خارج کشور اخذ شده باشدکشور محل تحصیل باشد. 

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

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

در خصوص  تکمیلیتوضیحات ) باشد، الزامی استریزنمرات نمایانگر تاریخ دقیق شروع به تحصیل نمیهایی که دورهپژوهشی( یا 

 .است( ذکر شدههای شروع و خاتمه تحصیل در صفحه آخر گواهی

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

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

 .، الزامیستبررسی صحت مدرک ازقسمت mikhak.mfa.gov.irبه همراه داشتن پرینت تاییدیه سامانه تاک به نشانی  *توجه

 .از کلیه مدارک خارجی هم الزامیستنسخه کامل و خوانا بدون تائیدیه تاک  روگرفت نکته:

تواند )کاردانی، کارشناسی و یا کارشناسی ارشد( باشد تحصیلی دانشگاهی از ایران که می هاینامهدانشاصل و روگرفت کلیه  -3

تمام مقاطع دانشگاهی از خارج از مقطع کارشناسی و یا الزامیست. )روگرفت مدارک دانشگاه آزاد در دو نسخه ارائه شود(. چنانچه 

 الزامیست. پیش دانشگاهیساله به همراه  11دیپلم و یا  ساله 12یپلم کشور اخذ شده باشد ارائه د

از داخل کشور اخذ شده باشد، رسید تائیدیه تحصیلی از دفاتر  دانشگاهی متقاضیچنانچه تحصیالت دیپلم یا پیش :2ه تبصر

 پیشخوان دولت الزامی می باشد.

دانشگاهی متقاضی در خارج از کشور انجام شده باشد، ارائه تأییدیه دفتر چنانچه تحصیالت دیپلم دبیرستان یا پیش :3تبصره  

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

چنانچه عنوان رساله دکتری در ریزنمرات ضروری است ) رساله دکتری ـ ارائه گواهی رسمی از اداره آموزش دانشگاه با ذکر عنوان4

 .(باشدذکر شده باشد، گواهی فوق نیاز نمی

                                           
 تحصیل برای دوره تحصیلی و به عنوان گواهی شروع به شوندء دوره اصلی برای محاسبه اقامت دانشجویی در نظر گرفته نمیجز و... هادورهپیش ،Foundationهای زبان، دوره ـ1

 د.نگردمحسوب نمی دانشگاهی
 https://mikhak.mfa.gov.ir ـ2

 

 :  دارنده شناسنامه شماره    :                      فرزند           :                                       اینجانب

 :         آموخته کشوردانش:                    تولد سالم                                             : شماره ملی

آموختگان، تقاضای ارزشیابی مدارک دانشبا آگاهی کامل از ضوابط و مقررات ارزشیابی، قابل رویت در پایگاه اداره کل امور 

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

 .  امنداشته         امداشته ارزشیابی مدارک تحصیلی
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به نشانی  )ایرانداک( در سامانه ملی پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایرانکارشناسی ارشد و رساله دکتری ثبت پایان نامه ـ 5

en.irandoc.ac.ir-https://sabt ، تاییدیه ایرانداکدریافت و ارائه شناسه رهگیری و. 

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

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

ضوابط و مقررات ارزشیابی  ،مدارکارائه قبل از تکمیل فرم و ضروری است ) مشخصات فردی و تحصیلیهای ـ تکمیل کاربرگ8

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

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

 .(زیر مطابق جدول) آموخته، پرداخت کننده: نام دانشحساب سازمان امور دانشجویان
 

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

 (لیسانس
 دکتری

 1،150،000 690،000 340،000 170،000 )ریال( ارزشیابیهزینه 

رعایت  ی کههای نامعتبر اخذ شده باشد و یا در موارداینجانب با آگاهی از این موضوع که در خصوص مدارک ناقص، مدارکی که از دانشگاه 

شیابی مدارک )قابل رویت در پایگاه اطالع   شانی  ضوابط و مقررات ارز سانی این اداره کل به ن صورت نپذیرفته  www.grad.saorg.ir ر  )

شد  شد و     ،با شکیل پرونده اقدام نخواهد  سبت به ت شده نیز وجود ندارد امکان بازگرداندن هزینهن سبت به تحویل مدارک   ،های پرداخت  ن

صحیح بوده و چنانچه در   ام. همچنین متعهد میکل دانش آموختگان اقدام نموده خود به اداره شده  گردم که کلیه اطالعات و مدارک ارائه 

آموختگان اقدام دانشامور باشیید، نسییبت به تحویل آن به اداره کل معتبر به ارائه اصییل مدارک مجدد از مراحل  ارزشیییابی، نیاز  یکهر 

ضوع نیز آگاه  است نسبت به  نمایم. بدیهی ضمن توقف       می این مو صحت مدارک در هر مرحله از ارزشیابی،  صورت احراز عدم  شم که در  با

 روند ارزشیابی، موضوع از طریق مراجع قانونی پیگیری خواهد شد.  

 

       :ام و نام خانوادگین

                                                                                                

  :شماره تماس                                                                                                 

                                                                                                پست الکترونیکی:

 

 

    نشانی:

 

 نکات مهم:
آموختگان وجود ندارد جداً خودداری 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 نمیفرمایید، زیرا هزینه

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

 جداگانه برای هر مقطع کافی است.

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

 :این قسمت در حضور کارشناس پرونده تکمیل شود

 اصل کلیه مدارک                                 باکارت ملی                                   اینجانب    داردمیوسیله اعالم احتراماً بدین

 ام.باشد را دریافت نمودهمی                                 □موکلم □که متعلق به خودم□گواهی موقتو□،گذرنامه□،خارجی□ایرانی 

 
 نام و امضای تحویل گیرنده مدارک                                                                                                                       

 :تاریخ                                                                                                                              

   :ثابت

   :همراه

    :همراه ضروری 

 

 

  :اول

 :  دوم 

  
 

 :                                                     امضای درخواست کننده
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 های دانشگاهیدوره های تاریخ شروع به تحصیل و خاتمه تحصیلگواهی توضیحاتی در خصوص
 
 
 و کشورهای آلمانی زبان ی آلمان1

 سال از آموزش             آلمان و آموختگاندانش صلی با ذکر روز، ماه و  صیل در دوره ا شروع به تح سمی  ست گواهی ر شورهای آلمانی زبان، الزم ا ک
 گردد.استاد راهنما به عنوان گواهی شروع به تحصیل محسوب نمی هدانشگاه ارائه نمایند. شایان ذکر است نام

 
 اوی ی کشورهای ایتالیا،اسپانیا، فرانسوی زبان و حوزه اسکاندین2

 صیل نمی  در دوره شروع به تح ست، ارائه گواهی  هایی که ریزنمرات نمایانگر تاریخ  شد و یا فاقد ریزنمرات ا سمی  با صیل در دوره    ر شروع به تح
 اصلی با ذکر روز، ماه و سال از آموزش دانشگاه ضروری است.

 
 ی کشور ترکیه3

 شد و دکتری( چنانچه دوره           دانش سی ار شنا سی، کار شنا شور ترکیه )کاردانی، کار صیلی ک شند،   Ozelآموختگان کلیه مقاطع تح را گذرانده با
جزء دوره  Ozelالزم است گواهی رسمی برای شروع به تحصیل در دوره اصلی با ذکر روز، ماه و سال از آموزش دانشگاه ارائه نمایند. چون دوره 

  شود.صیل محسوب نمیرسمی تح

 
 المنافعی حوزه روسیه و کشورهای مستقل مشترک4

      صلی با      دانش آموختگان مقطع دکتری حوزه روسیه و کشورهای مستقل مشترک شروع به تحصیل در دوره ا المنافع باید گواهی رسمی برای 
 باشد.ن گواهی رسمی شروع دوره قابل قبول نمیبه عنوا.Pre Ph.D ذکر روز، ماه و سال از آموزش دانشگاه ارائه نمایند و گواهی 

 صیلی در مقطع دکتری، تاریخ دفاع نهایی می تاریخ فارغ صدور مدرک را نمی   التح شد و تاریخ  سوب    با صیل مح توان به عنوان تاریخ خاتمه تح
 نمود.

 سی     دانش شنا سی و کار شنا شروع به تحصیل در د        آموختگان مقاطع کار ست گواهی رسمی  سال از   ارشد ضروری ا صلی با ذکر روز، ماه و  وره ا
 آموزش دانشگاه را ارائه نمایند.

 
 ی کشورهای عرب زبان 5

 صیل در            دانش شروع به تح سمی  ست گواهی ر سوریه و لبنان الزم ا شورهای  شورهای عرب زبان از جمله ک آموختگان مقطع دکتری حوزه ک
 نمایند.دوره اصلی با ذکر روز، ماه و سال از آموزش دانشگاه ارائه 

 
 ی کشور مالزی6

 باشد، ارائه گواهی رسمی شروع به تحصیل در دوره      باشد یا فاقد ریزنمرات می هایی که ریزنمرات نمایانگر تاریخ شروع به تحصیل نمی  در دوره
 اصلی با ذکر روز، ماه و سال از آموزش دانشگاه ضروری است.

 آموختگان تمامی مقاطع اصل نامه التحصیلی، کلیه دانشالزم است جهت تاریخ فارغSenate .را ارائه نمایند 

 
  ی کشور هندوستان7

   ــیل ــگاه محل تحصـ ــیل خود را تحت یکی از عناوین زیر برحســـب دانشـ ــروع به تحصـ دانش آموختگان مقطع دکتری باید گواهی تاریخ شـ
(Registration Letter, Firm Letter, Enrollment Letter, Order Letter, Joining Letter,  Duration  Certificate)   .ارائه نمایند 

   ــت کلیه دانش آموختگان ــایان ذکر اس ــاله که در آن تاریخ   مقطع دکتریش ــیلی خود باید گواهی دفاع از رس یا  Vivaبرای تاریخ فارغ التحص
Open Defense و نام استاد راهنما قید شده باشد را ارائه نمایند.به صورت کامل ، عنوان رساله بر حسب دانشگاه محل تحصیل خود 

 دانش آموختگان در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد کشور هندوستان باید اصلBonafide certificate   که در آن نام کالج یا موسسه محل
 )روز، ماه و سال( ذکر شده است را ارائه نمایند. به تحصیل  وعتحصیل به همراه تاریخ دقیق شر

 باید توسط بخش آموزش صادر و ممهور به مهر نمایندگی ج.ا.ا. باشد.فوق مدارک  کلیه 

 
 :یادآوری )برای کلیه کشورهای خارجی(

به عنوان گواهی شروع  همچنین شوند و  مینها و... جزء دوره اصلی برای محاسبه اقامت دانشجویی در نظر گرفته    ، پیش دورهFoundationهای زبان، دوره
 گردد.محسوب نمیدانشگاهی به تحصیل برای دوره تحصیلی 

  گردد.محسوب نمیهمچنین نامه از استاد راهنما به عنوان گواهی تاریخ شروع 

  شروع صدور و تعلق            کلیه مدارک مربوط به  صحت  صیل تأیید و ممهور به مهر  شور محل تح سط نمایندگی ک صیل باید تو و خاتمه دوره تح
 باشد.

 آموختگی خود را به زبان انگلیسی و آموختگان کلیه کشورها به جز کشورهای انگلیسی، آلمانی، فرانسوی و روسی زبان باید مدارک دانش دانش
 ارائه نمایند.هم به زبان کشور محل تحصیل خود 


