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 های دانشگاهیدوره های تاریخ شروع به تحصیل و خاتمه تحصیلگواهی توضیحاتی در خصوص
 
 
 و کشورهای آلمانی زبان ـ 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 ـ کشورهای ایتالیا،اسپانیا، فرانسوی زبان و حوزه اسکاندین2

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

 
 ـ کشور ترکیه3

 شور ترکیه )کاردانی، کا   دانش صیلی ک شد و دکتری( چنانچه دوره        آموختگان کلیه مقاطع تح سی ار شنا سی، کار شنا شند،   Ozelر 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.رسمی تحصیل محسوب نمی

 
 المنافعکـ حوزه روسیه و کشورهای مستقل مشتر4

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

  صیلی در مقطع دکتری، تاریخ دفاع نهایی می فارغتاریخ 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 سال از           آموختگان مقاطع کار صلی با ذکر روز، ماه و  شروع به تحصیل در دوره ا ست گواهی رسمی  ارشد ضروری ا
 ا ارائه نمایند.آموزش دانشگاه ر

 
 ـ 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
 دوره اصلی با ذکر روز، ماه و سال از آموزش دانشگاه ارائه نمایند.

 
 ـ کشور مالزی6

 باشد، ارائه گواهی رسمی شروع به تحصیل در دوره      باشد یا فاقد ریزنمرات می نمایانگر تاریخ شروع به تحصیل نمی  هایی که ریزنمرات 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 

 
  ـ کشور هندوستان7

   دانش آموختگان مقطع دکتری باید گواهی تاریخ شرررروع به تحصررریل خود را تحت یکی از عناوین زیر برحسررر  دانشرررگاه محل تحصررریل
(Registration Letter, Firm Letter, Enrollment Letter, Order Letter, Joining Letter,  Duration  Certificate)   .ارائه نمایند 

   برای تاریخ فارغ التحصرریلی خود باید گواهی دفاع از رسرراله که در آن تاریخ   مقطع دکتریشررایان ذکر اسررت کلیه دانش آموختگانViva  یا
Open Defense و نام استاد راهنما قید شده باشد را ارائه نمایند.به صورت کامل ، عنوان رساله بر حس  دانشگاه محل تحصیل خود 

  صل            دانش آموختگان در ستان باید ا شور هندو شد ک سی ار شنا سی و کار شنا سسه     Bonafide certificateمقاطع کار که در آن نام کالج یا مو
 )روز، ماه و سال( ذکر شده است را ارائه نمایند. به تحصیل  محل تحصیل به همراه تاریخ دقیق شروع

 ج.ا.ا. باشد. باید توسط بخش آموزش صادر و ممهور به مهر نمایندگیفوق 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 

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


