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  : مالحظات (*) 
 ضمناً براي ارزشيابي . اقباً اعالم خواهد گرديدبديهي است چنانچه مدارك تكميلي ديگري مورد نياز باشد، متع. به مدارك ناقص ترتيب اثر داده نخواهد شد

 .نيازي به ترجمه مدارك تحصيلي نمي باشد

  به تأييد نمايندگي جمهوري اسالمي ايران در كشور ) دانشنامه و يا ريز نمرات( 1حداقل يكي از دو مدرك مذكور در بند  وتعلق صحت صدورالزم است
 .محل تحصيل رسيده باشد

 به مركز اطالعات و مدارك علمي ايران تحويل داده مي شودآن و نسخه هاي الكترونيكي رساله/هپايان نامچاپي  خةنس ،.  
  مي گردد ريال بابت ابطال تمبردريافت 50.000به استناد دستورالعمل وزارت اقتصادي ودارايي براي تحويل ارزشنامه بابت هر يك از درجات تحصيلي مبلغ.  
 براي آگاهي از نتيجة . رك تحصيلي خارجي حضور شخص متقاضي با كارت شناسائي معتبر و يا وكيل رسمي وي الزامي استبراي دريافت اصل ارزشنامه و مدا

  .مراجعه نماييد 419ارزشيابي، حداقل يك ماه پس از تاريخ تشكيل پرونده به اتاق 
  آدرس اينترنتي  ازنسخه الكترونيكي كاربرگه هاي مورد نياز براي ارزشيابيhttp://www.msrt.ir/sites/Grad_Dept/book.aspx قابل برداشت است.  
  منعكس است ي وزارتدر سايت اينترنت "نظام ارزشيابــي دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي خارج از كشور"كتاب  دراسامي دانشگاه هاي مورد تائيد وزارت. 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي باشد به عهدهرشته هاي پزشكي  و پيراپزشكي  مدارك مربوط به رسي و ارزشيابيبر. 
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