
 بسمه تعالي

 تقاضا نامه

     اداره كل امور دانش آموختگان
 

                دارنده شناسنامه شماره                         فرزند                اينجانب                

 �          ندارم �در اين اداره سابقه ارزشيابي دارم 

 :مدارك زير جهت ارزشيابي پيوست مي گردد 

خارجي كه صـدور  و اصل ريز نمرات با مشخص بودن پايان دوره تحصيالت       ) مدرك( دانشنامه   اصل -1 

و يا   راني ا ياسالم يجمهور يندگينمابه تاييد   ) امه و يا ريز نمرات    دانشن(حداقل يكي از اين دو مدرك        

 .سرپرست دانشجويان در كشور مربوط رسيده باشد 

 . روگرفت دو طرف مدارك فوق-2 

 ).ديپلم دبيرستان با مدرك دوره قبلي(ل و روگرفت مدارك قبلي  اص-3 

كارشناسـي  (است  براي درجاتي كه با پژوهش همراه بوده      ) رساله( يك نسخه از پايان نامه تحصيلي        -4 

 ).ارشد و دكترا 

 . براي مدرك دكترا و كارشناسي ارشد و روگرفت آن5 تكميل پرسشنامه شماره -5 

 .5پشت پرسشنامه شماره  ه به زبان فارسي براي مدرك دكترا در خالصه پايان نام-6 

 . روگرفت شناسنامه-7 

 .ذكر شده باشدبراي هر دوره تحصيلي كه در پشت آن مشخصات كامل ) 3*4( دو قطعه عكس -8 

آمـوزش عـالي و      بانـك ملـي شـعبه        90008 پرداخت هزينه ارزشيابي مدارك تحصيلي به حسـاب          -9 

 مور مالي تحويل فيش به ا 

 . اصل و روگرفت صفحات گذرنامه دوران تحصيل-10 

 

 .جهت تحويل مدارك و ارزشنامه به غير متقاضي ارايه اصل وكالت نامه الزامي است

 .بديهي است چنانچه مدارك تكميلي ديگري مورد نياز باشد ، متعاقباً اعالم خواهد گرديد

 

 :   تلفن                    :                       امضاي درخواست كننده 
 

 :               تاريخ تشكيل پرونده            :                     امضاي تحويل گيرنده 

 :                         تاريخ تحويل ارزشنامه                                                    

 

                                                            
    

 نبش خيابان پيروزان -هرمزان خيابان  - 2فاز  -خوردين بلوار -س  شهرك قد-تهران : نشاني 

 جنوبي 

 : تلفن 



 بسمه تعالي

Ĥوريوزارت علوم ، تحقيقات و فن 

 اداره كل امور دانش آموختگان

 

 

 مشخصات فردي و تحصيلي
 :                      نام پدر �      مرد �زن :                جنسيت      نام و نام خانوادگي                  

 �     متاهل �مجرد : وضعيت تاهل           :                 شماره شناسنامه     :            محل تولد     :    تاريخ تولد 

 �       معاف �مشمول : وضعيت نظام وظيفه 

      )     رشته �ديپلم دبيرستان: ( خارج مدارك تحصيلي از     )         رشته �ديپلم دبيرستان : ( ايران مدارك تحصيلي از
 

 :ورود به ايران  ني آخرخيتار
 � دكترا   �كارشناسي ارشد  �كارشناسي  �كارداني: كدام مدرك شما قبالً در اين اداره كل ارزشيابي شده است

 �          مكاتبه اي �       ترددي  �        پاره وقت  �حضوري و تمام وقت :      چگونگي تحصيل دانش آموخته 

   �  آزاد  �ي دولتي دستگاهها  بورسيه �   بورسيه دانشگاه � وزارت علوم ، تحقيقات و فنĤوري:  متعهد به / بورسيه 
 

 :نشاني و تلفن 

 

 دكتري كارشناسي ارشد كارشناسي كارداني مشخصات تحصيلي
     عنوان مدرك به زبان اصلي

گرايش تحصيلي به زبان / نام رشته 

 فارسي

    

     گرايش تحصيلي به زبان اصلي/ نام رشته 

     ل تحصيلكشور و شهر مح

     دانشگاه و دانشكده محل تحصيل

     تاريخ شروع دوره

     تاريخ خاتمه دوره

     طول دوره طي شده توسط دانش آموخته

     طول اسمي دوره در دانشگاه

     شرط ورود به دانشگاه

     )آموزشي يا پژوهشي(نوع دوره 

     تعداد واحد با دروس معادل

صرفاً براي (ورد درخواست ارزش علمي م

 )مدارك خارجي

    

     عنوان دقيق رساله به زبان اصلي

 

 :نظر اداره تعهدات 



 وزارت علوم ، تحقيقات و فنĤوري
 مركز اطالعات و مدارك علمي ايران

 مديريت اسناد و اطالعات

 كاربرگه پايگاه اطالعات پايان نامه هاي دانش آموختگان خارج از كشور
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