فرم شماره 15

تائید اسناد دانشجوئی جهت دریافت ارز تحصیلی

مدارک الزم :
 -5برگ اشتغال به تحصیل از دانشگاه یا موسسه آموزش عالی با اعالم
هزینه و شماره حساب بانکی و مشخصات حساب دانشگاه  -ممهور به مهر برجسته
دانشگاه )(Letter of Enrollment
 -2کپی پذیرش دانشگاه ()I-20
 -3کپی برگ معتبر )(I-94
 -4تکمیل پرسشنامه های شماره  005و 015
 -1کپی صفحات گذرنامه ایرانی و کپی از صفحه ویزای دانشجوئی (ورود به آمریکا و یا
خارج از آمریکا)
 -6جهت هزینه تأیید و ارسال مدارک مربوطه به فرم فهرست خدمات کنسولی شماره 600
ردیف  24رجوع فرمائید.
-7ارسال کد رهگیری ) (Barcodeبرای مدارکی که میخواهید تأیید گردد الزامی است.
لطفاً برای تمام مدارک یک بارکد تهیه گردد .به سایت نمایندگی قسمت سامانه www.tak.mfa.ir

رجوع گردد.
توجه :
الف  -تسهیالت ارز دانشجوئی به دارندگان ویزای  ، H-1اقامت دائم )(Green Card
و تابعیت مضاعف ) (US Citizenshipتعلق نمیگیرد.
ب – در صورت عدم ارائه مدارک کامل – کلیه مدارک بدون انجام عودت میگردد.
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شماره پرونده دانشجوئی :

محل

فرم تشکیل پرونده دانشجوئی

نام  :آقای  /خانم :

نام خانوادگی :

نام پدر :

تاریخ تولد :

شماره شناسنامه :

محل صدور شناسنامه :

شماره گذرنامه :

محل صدور گذرنامه:

وضعیت تاهل :

 مجرد

متاهل

آیا با همسر و فرزند در خارج از کشور هستید  :

الصاق
عکس

نام و نام خانوادگی همسر :
بلی

 خیر

نام فرزندان -1 :

-3

-2

تاریخ آخرین خروج از ایران :

تاریخ اولین ورود به کشور محل تحصیل :

نوع اقامت :

نام دانشگاه :

تحصیلی توریستی کارت سبز تابعیت آمریکا  غیره
دانشجوی بورسیه

رشته و مقطع تحصیلی :

سهمیه

 ارزبگیر

آزاد

مبلغ کمک هزینه دریافتی از دانشگاه :
جمع مخارج تحصیل در سال :
جمع مخارج زندگی در سال :
کل هزینه :
آدرس و تلفن در آمریکا :

St. #

Postal Zip code:

State :

City :

)

( Cell phone #

-

ADDRESS :

)

( Business phone #

آدرس و تلفن یکی از بستگان در ایران :

آدرس پست الکترونیکی (EMAIL) :
اینجانب  ________________________ :تعهد میکنم که کلیه اطالعات مندرج در این فرم صحیح بوده و در غیر این صورت طبق مقررات جمهوری
اسالمی ایران رفتار خواهد شد.
تاریخ :
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اطالعیه
دانشجوی گرامی
باسالم
احتراماً به اطالع میرساند جهت دریافت ارز تحصیلی با توجه به مفاد
برنامه اقدام مشترک مذاکرات جمهوری اسالمی ایران و کشورهای  5+1در
خصوص پرداخت مستقیم شهریه تحصیلی دانشجویان ایرانی به حساب
دانشگاهها و بنا بر درخواست اداره امور دانشجوئی ،بورسها و مدارس خارج از
کشور منبعد بایستی در گواهی اشتغال به تحصیل شماره حساب بانکی و
مشخصات حساب دانشگاه درج گردد.
بخش امور دانشجوئی
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اطالعیه
جهت تأیید مدارک تحصیلی و مدارک پزشکی(درمانی)
هموطن گرامی
باسالم ،بر اساس قانون جدید وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران محترماً بدینوسیله به اطالع میرساند
که چگونگی پیگیری فرایند تأیید مدارک ) مدارک تحصیلی و پزشکی) انجام مراحل دریافت کد رهگیری و
چاپ آن جهت ارسال به دفتر حفاظت منافع جمهوری اسالمی ایران در واشنگتن به شرح زیر میباشد که بایستی
با دقت توسط متقاضی رعایت گردد.

توجه

:برای کار با این سامانه فقط از طریق کامپیوتر و از مرورگر Chrome Google

استفاده نمایید .در غیر اینصورت ،بروز اشکال در اطالعات و مدارک به عهده کاربر می باشد.

روند کلی کار با سامانه تاک جهت امور تحصیلی به صورت زیر می باشد:
 -1ورود به سامانه تاک WWW.TAK.MFA.IR
 -2ثبت نام در سامانه تاک) یک بار ثبت نام جهت تأیید همه مدارک تحصیلی و پزشکی کافی است( با وارد
کردن کد ملی ده رقمی و انتخاب رمز عبور
 -3تکمیل نمودن فرم الکترونیکی مربوط به درخواست امور تحصیلی و پزشکی
 -4اسکن کردن مدرک تحصیلی یا پزشکی ” “Uploadدر سامانه تاک*
 -5دریافت کدرهگیری ) (Barcodeو چاپ آن
 -6ارسال اصل مدرک یا مدارک تحصیلی به همراه کد یا کدهای رهگیری ) (Barcodeبه دفترحفاظت
منافع جمهوری اسالمی ایران جهت تأیید نهایی.
تذکر مهم :بارکد ثبت نام مربوط به شخص متقاضی است ،لذا نیازی به ارسال آن به نمایندگی نمیباشد .
جهت تأیید مدارک نیاز به بارکد تأیید مدارک میباشد ،در غیر این صورت مدارک عودت داده خواهند شد.
*توضیح :جهت سهولت کار لطفاً همه مدارک را پشت سر هم اسکن و آپلود کرده و برای تمام آنها یک کد
رهگیری دریافت شود.
در صورت بروز مشکالت فنی با  tak@mfa.gov.irارتباط برقرار کنید .لطفا در ایمیل ارسالی شماره
ملی و کشور محل اقامت را نیز ذکر نمایید.
هموطنان مقیم کانادا در صورت تمایل تأیید مدارک توسط این نمایندگی گزینه واشنگتن را به جای اتاوا
انتخاب نمائید.
رمز عبور خود را در جای دیگر یادداشت نموده تا فراموش نشود.
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