ثِ ًبم خذا

راهىمای متقاضیان ارزشیابی مذارک تحصیلی خارجی:
1ـ هذاسک تحصیلی آى دستِ اص داًصآهَصاًی کِ دس هذاسس خبسجی (داخل یب خبسج کطَس) تحصیل کشدُ ثبضٌذ ٍ
هذسک اخز ًوَدُ ثبضٌذً ،یبصهٌذ اسصضیبثی است.
2ـ تأییذ صحت صذٍس ٍ تؼلق آىّب ثِ فشد هتقبضی تَسظ ًوبیٌذگی جوَْسی اسالهی ایشاى دس خبسج اص کطَس ٍ یب ٍصاست
اهَس خبسجِ جوَْسی اسالهی ایشاى اص ضشٍط اصلی تطکیل پشًٍذُ است .ثذیْی است هذاسکی کِ ثِ تأییذ سفبست
جوَْسی اسالهی ایشاى دس کطَس هیضثبى (یب ًوبیٌذگی ٍصاست اهَس خبسجِ) ًشسیذُ ثبضذ اص اصبلت ٍ اػتجبس ثشای اسصضیبثی
ثشخَسداس وخًاهذ ثَد.
 3ـ اخز کذ سّگیشی اص عشیق سبهبًِ تبک (تأییذ اسٌبد کٌسَلی ٍصاست اهَس خبسجِ) ثشای هذاسک فبقذ هْش تأییذ سفبست
ایشاى (ًوبیٌذگی سیبسیٍ/صاست اهَس خبسجِ) ،ثِ هٌضلِ تأییذ اسٌبد ًجَدُ ٍ تب صهبى اخز کذ تأییذ ٍ هْش هشثَعِ ،اقذاهی
صَست ًخَاّذ پزیشفت.
4ـ پشًٍذُّبی هتطکلِ ،پس اص تکویل هذاسک قبثلیت سسیذگی خَاٌّذ یبفت ٍ دس غیش ایي صَست تب ٌّگبم سفغ ًقص ٍ
اثْبم هذاسک اسائِ ضذُ ،اقذاهی صَست ًخَاّذ گشفت.
5ـ ثشای تشکیل پريوذٌ ثبیذ هذاسک هتقبضی ثِ ضشح صیش کبهل ٍ آهبدُ ثبضذ:
 اصل ٍ تصَیش هذاسک تحصیلی خبسجی ثب تأییذ سفبست ایشاى دس آى کطَس (گَاّیًبهِ/سیض ًوشات  )...؛
 اصل ٍ تصَیش آخشیي هذسک تحصیلی هذاسس ایشاًی (سیضًوشات/گَاّیًبهِ /تأییذیِ تحصیلی)؛
 تشجوِ سسوی هذاسک تحصیلی خبسجی ثِ صثبى فبسسی ؛
 اصل ٍ تصَیش هذاسک ضٌبسبیی (ضٌبسٌبهِ/گزسًبهِ/کبست هلّی  )...؛
 اصل ٍ تصَیش کبست پبیبى خذهت یب هؼبفیت (ثشای داسًذگبى)،
 دٍ قغؼِ ػکس ٍ( 4*3یژُی هتقبضیبى صذٍس اسصشًبهِ /گَاّیًبهِ)
6ـ داسًذگبى هذاسک تحصیلی دیپلن ٍ یب پیصداًطگبّی ًظبم آهَصضی ایشاى هلضم ثِ اسائِی اصل هذاسک یب تأییذیِ تحصیلی
ّستٌذ .اسائِی تصَیش هذاسک یب گَاّی هَقت ثشای تطکیل پشًٍذُ کبفی ًیست.
7ـ ثشای تطکیل ٍ عشح پشًٍذُ دس کویسیَى ،اصل هذاسک تحصیلی (داخلی ٍ خبسجی) هَسد ًیبص است ٍ اسائِی تصبٍیش
هذاسک (اػن اص اسکي ،پشیٌت سًگی ،کپی ٍ )...ثِ ّیچ ٍجِ قبثل پزیشش ًخَاّذ ثَد.
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 8ـ دس اسصضیبثی هذاسک تحصیلی خبسجی ،ضشایظ ٍ ضَاثظ حبکن ثش ًظبم آهَصضی جوَْسی اسالهی ایشاى هالک ػول
خَاّذ ثَد .تغجیق سي هتقبضی ثب سَاثق تحصیلی ٍ ...اص جولِ ایي هَاسد است.
9ـ هذاسک تحصیلی صبدسُ اص سَی هذاسس ٍ کبلجّبی خبسجی هطشٍط ثش تأییذ سفبست ج.ا.ایشاى دس آى کطَس قبثل
ثشسسی خَاّذ ثَد .ثذیْی است هذاسک هشثَط ثِ آهَصش صثبى یب سبیش هؤسسبت آهَصضی غیشسسوی (کِ هذاسک آىّب
اسصش تحصیلی ًذاسًذ) ٍ یب هذاسک هشثَط ثِ دٍسُّبی هجبصی ٍ غیشحضَسی ثشسسی ًخَاّذ ضذ.
10ـ دس صَست ی کِ هتقبضی ثِ تطخیص کویسیَى اسصضیبثی هذاسک تحصیلی خبسجیٍ ،اجذ ضشایظ الصم جْت اخز
گَاّیًبهِ پبیبى تحصیالت یکی اص دٍسُّبی تحصیلی سا داضتِ ثبضذ ،گَاّیًبهِ هشثَعِ صبدس خَاّذ ضذ.
11ـ ٍصاست آهَصش ٍ پشٍسش ّیچ هسئَلیت ٍ تؼْذی دس قجبل تأییذ هذاسک ًبقص یب هتفشقِ (فبقذ هْشتأییذ ،اضتغبل ثِ
تحصیل داًطگبّی ،هغبیشت ثب ضَاثظ ٍ هقشسات سبصهبى ٍظیفِ ػوَهی ًبجب ،هغبیشت ثب ضَاثظ ٍ هقشسات ٍصاست ػلَم،
تحقیقبت ٍ فٌبٍسی ٍ ًیض ٍصاست ثْذاضت ،دسهبى ٍ آهَصش پضضکی ٍ ً )...خَاّذ داضت .ثش ایي اسبس اکیذاً تَصیِ هیضَد
پیص اص اقذام ثِ تحصیل دس خبسج اص کطَس ٍ ًیض دس ّشثبس هشاجؼت ثِ کطَسً ،سجت ثِ ثشسسی ٍ کست اعّالػبت کبفی ٍ
ثشسسی اسٌبد ٍ هذاسک هَسد ًیبص اقذام فشهبییذ تب اص هطکالت ٍ تجؼبت آى جلَگیشی گشدد.
12ـ داسًذگبى هذاسک تحصیلی دیپلن ٍ پیصداًطگبّی ایشاى دس ًظش داضتِ ثبضٌذ کِ تحصیالت خبسجی آىّب صشفبً دس
سضتِای غیش هتٌبظش ٍ هتٌبست ثب دسٍس گزساًذُ ضذُ ،اسصضیبثی خَاّذ ضذ.
 13ـ آى دستِ اص هتقبضیبًی کِ ًیبصهٌذ تؼییي هؼذل جْت اسائِ ثِ ٍصاست ثْذاضت ،دسهبى ٍ آهَصش پضضکی ّستٌذ،
هیثبیست ساٌّوبی ًوشُگزاسی ( )Grading Systemسا اص هحل تحصیل خَد اسائِ ًوبیٌذ.
14ـ صهبى هَسد ًیبص جْت ثشسسی پشًٍذُّب ٍ ًَع آسای صبدسُ ثب تَجِّ ثِ ضشایظ هتقبضی ٍ هذاسک اسائِ ضذُ ،هتفبٍت
خَاّذ ثَد .ثٌبثشایي هقبیسِ آسای صبدسُ یب صهبى ثشسسی پشًٍذُّب ،فبقذ پطتَاًِ هٌغقی است.
شنبهها) ثِ دلیل گستشدگی اهَس هشثَط ثِ
سه 
15ـ دس سٍصّبی تطکیل جلسبت کویسیَى اسصضیبثی هذاسک تحصیلی ( 
پشًٍذُّب ٍ ضشٍست پیگیشی آىّب ،اص پزیشش حضَسی هشاجؼبى هؼزٍس خَاّین ثَد هگش آى دستِ اص هتقبضیبًی کِ ثِ جْت
اسائِی تَضیحبت ثِ کویسیَى دػَت ضذُ ثبضٌذ .هتقبضیبى گشاهی جْت اًجبم اهَس اداسی خَد ،هیتَاًٌذ دس یکی اص
سٍصّبی ضٌجِ تب چْبسضٌجِ (ثِجض سِضٌجِ) دس سبػبت اداسی هشاجؼِ فشهبیٌذ( .ثِ اعالػیِ هشثَعِ تَجِّ فشهبییذ).
16ـ آسای صبدسُ تَسظ کویسیَى غیشقبثل تغییش خَاّذ ثَد ٍ دس صَست اسائِی اسٌبد ٍ هذاسک تحصیلی جذیذ تَسظ
هتقبضی ،دس جلسبت ثؼذی کویسیَى هغشح ٍ سسیذگی خَاّذ ضذ.
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17ـ صهبى هَسد ًیبص ثشای سسیذگی ثِ پشًٍذُّب  ،اص  10الی  20سٍص کبسی خَاّذ ثَد .ثذیْی است هتٌبست ثب افضایص حجن
دسخَاست ّب ٍ یب هصبدف ضذى هَػذ تطکیل جلسِ ثب ایبم تؼغیل سسوی یب اتّفبقبت غیشهٌتظشُ ،ایي صهبى افضایص خَاّذ
یبفت .دس ایبم پبیبًی سبل کِ ثب تؼغیالت ًَسٍص ٍ ًیض افضایص دسخَاست هتقبضیبى ّوشاُ هیضَد ،صهبى سسیذگی ثِ پشًٍذُّب
عَالًیتش خَاّذ ضذ ٍ الصم است هتقبضیبى هحتشم ایي ًکتِ سا دس ًظش داضتِ ثبضٌذ.
18ـ اص آىجب کِ ثشسسی اسٌبد ٍ هذاسک تحصیلی اص اّویّت ٍ حسبسیت ٍیژُای ثشخَسداس است ٍ استجبط هستقیوی ثب هٌبفغ
هلّی ٍ قَاًیي کطَس داسد ،کیفیت ٍ صحّت آسای صبدسُ دس اٍلَیت خَاّذ ثَد ٍ تب صهبى حصَل اعویٌبى اص اصبلت ٍ
دسستی هذاسک ٍ تغجیق ثب ضَاثظ ٍ قَاًیي داخلیّ ،یچگًَِ سأیی صبدس ًخَاّذ ضذ .ثشدثبسی ٍ ّوشاّی ضوب ػضیضاى دس
ایي ساُ ثسیبس تأثیشگزاس خَاّذ ثَد.
19ـ آى دستِ اص داًصآهَصاًی کِ داسای هذسک تحصیلی پیصداًطگبّی اص ًظبم آهَصضی کطَس ّستٌذ ،اص ًظش ٍصاست
آهَصش ٍ پشٍسش فبسؽالتحصیل هحسَة هیضًَذ .ثش ایي اسبس اػالم ٍ رکش ػٌَاى «پیصداًطگبّی» ثشای داًصآهَصاى
دٍسُّبی ... ٍ Foundation ،PODFAC:کِ پیصداًطگبّی هحسَة هیضًَذ ،دس هتي ًبهِ ثِ سبصهبى ٍظیفِ ػوَهی
ًبجب اهکبىپزیش ًخَاّذ ثَد ٍ الصم است هتقبضیبى ثِ هٌظَس پیطگیشی اص تجؼبت احتوبلی ،قجل اص ضشٍع ثِ تحصیل دس خبسج
اص کطَس ،اعالػبت تکویلی ٍ الصم سا اص هشاجغ هشثَعِ ٍ ریسثظ کست ًوبیٌذ.
20ـ دس اًجبم توبم هشاحل ٍ اهَس هشثَط ثِ اسصضیبثی ،حضَس هتقبضی یب اٍلیب ٍ یب ٍکیل قبًًَی (ثب اسائِ ٍکبلت ًبهِ سسوی ٍ
کبست ضٌبسبیی هؼتجش) الضاهی است .اسائِ ٍ تسلین هذاسک تحصیلی هتقبضیبى ثِ افشاد غیش ،اهکبىپزیش ًخَاّذ ثَد.
21ـ ایي هشکض دس حبل حبضش ّیچ اقذاهی اص عشیق اداسُ پست اًجبم ًویدّذ .ثٌبثشایي اسسبل اسٌبد ٍ هذاسک تحصیلی
هتقبضیبى اص عشیق اداسُ پست هقذٍس ًیست ٍ دس صَست ثشٍص ّشگًَِ هطکلی ٍ ،صاست آهَصش ٍ پشٍسش هسئَلیتی دس قجبل
آى ًخَاّذ پزیشفت.
22ـ پزیشش هذاسک هتقبضیبًی کِ دس خبسج اص کطَس داسای ًبهی هتفبٍت ثب اسٌبد َّیتی خَد ّستٌذ ،صشفبً ثب اسائِ گَاّی
ٍ تأییذ اداسُ سجالت ٍ احَال ضخصیِ ٍصاست اهَس خبسجِ صَست هیپزیشد ٍ تأییذ سبیش هشاجغ ،قبثل پزیشش ًخَاّذ ثَد.

مرکس امًر بیهالملل ي مذارس خارج از کشًر
گريٌ ارزشیابی مذارک تحصیلی ديرٌ های تحصیلی خارجی
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