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تذکرات مهم در مورد تأیید مدارک تحصیلی
-1جهت صدور گذرنامه دانشجویی ارسال کپی  I-20و  I-94و اصل برگ اشتغال به تحصیل و اصل ریز نمرات الزامی است.
 -2فارغ التحصیالنی که قبل از صدور اصل مدرک توسط موسسه آموزشی محل تحصیل عازم کشور میباشند  ،میتوانند موقتا" گواهی
فارغ التحصیلی ) (Certificate of Graduationخود را جهت تأیید ارسال دارند .بدیهی است نظر به الزامی بودن تأیید اصل
مدرک  ،این دسته از فارغ التحصیالن میبایستی پس از صدور اصل مدرک به همراه ریز نمرات رسمی و کد رهگیری (سامانه
تاک)جهت تأیید به این نمایندگی ارسال نمایند.
 -3در ریز نمرات ارسالی میبایستی رشته  ،دوره تحصیلی و تاریخ فارغ التحصیلی بطور کامل قید شده باشد.
 -4دانشجویان انتقالی ) (Transfer Studentsکه دروس انتقالی آنان در ریز نمرات آخرین دانشگاه بطور کامل (با قید نام درس ،
تعداد واحد و نمره آن) درج نگردیده است ضروری است ریز نمرات موسسه آموزشی قبلی خود را نیز به این نمایندگی ارسال نمایند.
 -5فارغ التحصیالن می بایستی کلیه مدارک دوره های مختلف تحصیلی خود را که در آمریکا کسب نموده اند از جمله مدارک
تحصیلی دروه های ابتدائی و متوسطه را طبق روال فوق جهت تأیید ارسال دارند .بدیهی است مدارکی که در سایر کشورها اخذ شده
باشد باید توسط نمایندگی ایران در همان کشور به تأیید برسد .مدارکی که در ایران صادر شده است احتیاج به تأیید این نمایندگی
ندارد.
 -6فارغ التحصیالنی که نام و نام خانوادگی آنان در مدارک تحصیلی با نام مندرج در گذرنامه آنان تطبیق نمینماید  ،باید قبل از
ارسال مدارک (ریز نمرات و اصل دیپلم) نسبت به اصالح نام خود طی تماس با موسسه آموزشی صادر کننده مدارک اقدام نمایند.
 -7تایید صحت صدور مدارک تحصیلی توسط این نمایندگی دلیلی بر ارزشیابی مدارک مزبور نبوده و فارغ التحصیالن میبایستی
مدارک ت حصیلی خود را پس از تأیید صحت صدور جهت ارزشیابی به معاونت دانشجوئی وزارت علوم  ،تحقیقات و فن آوری و یا
وزارت بهداشت  ،درمان و آموزش پزشگی (برحسب نوع رشته تحصیلی) ارائه نمایند.
 -8توصیه میگردد هنگام ارائه مدارک خود به اداره کل امور فارغ التحصیالن  ،یک نسخه از کاتالوگ ) (Catalogموسسات آموزشی
که از آنها فارغ التحصیل شده اند را به همراه داشته باشند.
 -9نظر به این که معدل فارغ التحصیالن در ارزشیابی مدارک لیسانس و فوق لیسانس آنها دخالت مستقیم دارد  ،به فارغ التحصیالن
توصیه میشود جهت تسریع در امور ارزشیابی حتما" معدل کل در ریز نمرات قید شده باشد.
 -11طبق ضوابط وزارت علوم  ،تحقیقات و فن آوری فتوکپی مدارک پایان تحصیلی که فاقد مهر برجسته دانشگاه باشد قابل تأیید
نخواهد بود.
 -11جهت تأیید ریز نمرات  ،برگ اشتغال به تحصیل  ،گواهی شهریه  ،گواهی وسائل دندانپزشکی  ،گواهی بدهکاری به دانشگاه ،
دانشجو میتواند پس از اخذ مدارک از دانشگاه به صورت رسمی در پاکت سربسته که ممهور به مهر برجسته دانشگاه باشد  ،به همراه
موارد بندهای  6 ، 5 ،4 ، 1و  7فرم شماره  55ارسال درند.
 -12جهت تایید گواهی کالسهای حرفه ای  ،گواهی فرصت مطالعاتی  ،مدارک تحصیلی ترجمه شده از ایران فقط ارسال موارد
بندهای  6 ، 5 ، 1و  7فرم شماره  55ضروری میباشد.
 -13تأیید بارنامه فارغ التحصیالن  ،در صورتی امکان پذیر میباشد که حداکثر دو سال از زمان فارغ التحصیلی دانشجو سپری نشده
باشد.
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