باسمه تعالي

تعهدنامه و مدارک مورد نیاز برای نامه نظام وظیفه
اداره كل امور دانش آموختگان
صادره از

با شناسنامه به شمارة
فرزند
احتراماً  ،اينجانب
باه ادارة كا
  ،موكلم – به ناام
تقاضاي صدور گواهي براي ( خودم  ،فرزندم – به نام
بورس و امور دانشجويان خارج صرف ًا براي معرفي به ادارة نظام وظيفه را دارم .نظر به اينكاه اراهاه كلياد مادارم بزم باراي ارزشايابي مادارم
تحصيلي در حال حاضر مقدور نيست ،خواهشمندم گواهي مربوط با بررسي مدارم ذي صادر شود.
با توجه به نقص مدارم اراهه شده ،آگاهي كام دارم كه گواهي مزبور به هيچ وجه در ارتباط با ارزشيابي مدارم تحصيلي قاب استناد نيسات و
بنابراين متعهد ميشوم در صورت اراهه تقاضا براي صدور ارزشنامد تحصيلي با هر گواهي ديگري ،كلياد مادارم تكميلاي ماورد نيااز را حساب
ضوابط مصوب روز و به تشخيص آن ادارة ك اراهه نمايم .ضمناً وقوف كام دارم كه هر زمان عدم اعتبار مدارم يا خالف اظهاراتم روشن شاود،

گواهي مزبور لغو گرديده و برابر با قوانين حقوقي و كيفري مربوط (ماده ده قانون مدني با اينجانب برخورد خواهد شد.
آدرس پستي:
آدرس پست الكترونيكي (: Email

تلفن:

با تشكر و تجديد احترام

مراتب امضاي نامبرده مورد تأييد است.
نام و نام خانوادگي كارشناس اداره دانش آموختگان:
تاريخ:
امضاء:

نام و نام خانوادگي:
امضاء و تاريخ:

مدارک مورد نیاز:

1ا اص و روگرفت پشت و روي دانشنامه و ريزنمرات كام دوره كه ممهور به مهر صحت و صدور و تعلق نمايندگي ج.ا.ايران در
كشور مح تحصي باشد .بزم به ذكر است چنانچه همه مقاطع تحصيلي از خارج كشور اخذ شده باشد ارزشيابي آنها نيز
الزاميست..
 2ا گواهي رسمي شروع به تحصي در دوره اصلي (با تاريخ دقيق ،شام روز ،ماه و سال با امضاي اداره آموزش دانشگاه كه به تأييد
نمايندگي ج.ا.ايران رسيده باشد .توجه :اين گواهي صرفاً براي دوره هايي كه داراي ريزنمرات نيست (مانند دوره هاي پژوهشي يا دورههايي كه
ريزنمرات نمايانگر تاريخ دقيق شروع به تحصي نمي باشد ،الزامي است.

تبصره  :1چنانچه مدارم ذكر شده در بندهاي  1و  2در سامانه تام( 1سامانه تأييد اسناد كنسولي وزارت امور خارجه ثبت و
ممهور به مهر صحت صدور باشد ،نيازي به اراهه اص آنها نيست و روگرفت پشت و روي مدارم كافي است.
توجه* به همراه داشتن پرينت تاييديه سامانه تام به نشاني  http://tak.mfa.irازقسمت بررسي صحت مدرم ،الزاميست.
3ا اص و روگرفت پشت و روي آخرين مدرم تحصيلي از ايران متناسب با مدارم اراهه شده جهت ارزشيابي كه ميتواند يكي از مدارم ديپلم
 12ساله ،پيش دانشگاهي ،كارداني ،كارشناسي و يا كارشناسي ارشد باشد.
4ا روگرفت تمامي صفحات گذرنامه هاي دوران تحصي .
5ا روگرفت از تمامي صفحات شناسنامه و كارت ملي.
 6ا اص و روگرفت فيش واريز هزينه ارزشيابي مدارم تحصيلي خارجي به حساب سيبا  ،2172019006002بانک ملي ،صاحب حساب
سازمان امور دانشجويان به نام متقاضي (مطابق جدول .
مقطع تحصيلي

كارداني (فوق ديپلم

كارشناسي (ليسانس

كارشناسي ارشد (فوق ليسانس

دكتري

هزينه ارزشيابي (ريال

170،000

340،000

690،000

1،150،000

مالحظات
* بزم بذكر است صرفاً خود متقاضي يا پدر ،مادر و افرادي كه وكالت رسمي از دانشآموخته داشته باشند ميتوانند براي تشكي پرونده با تكمي فرم باب و اراهه اص
وكالت نامه اقدام نمايند
* صدور نامه نظام وظيفه صرفاً براي دانش آموختگاني كه مدرم تحصيلي آنان طبق ضوابط بدون بررسي كيفي قاب ارزشيابي است امكانپذير مي باشد.
2tak.mfa.irا

ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ
وزارت ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري
ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
ادارهﮐﻞ اﻣﻮر داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﺮدي و ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
ﻧﺎم و ﻧﺎمﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ :
ﺷﻤﺎره ﻣﻠﯽ :

ﺟﻨﺴﯿﺖ  :زن
ﺷﻤﺎره ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ :

ﻣﺮد

ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟﺪ :

ﻧﺎم ﭘﺪر :

وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺄﻫﻞ  :ﻣﺠﺮد

ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﺪ :

دﯾﭙﻠﻢ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن

ﭘﯿﺶداﻧﺸﮕﺎﻫﯽ

از اﯾﺮان  :رﺷﺘﻪ :

ﺗﺎرﯾﺦ اﺧﺬ :

دﯾﭙﻠﻢ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن

ﭘﯿﺶداﻧﺸﮕﺎﻫﯽ

از ﺧﺎرج :رﺷﺘﻪ :

ﺗﺎرﯾﺦ اﺧﺬ :

ﮐﺪام ﻣﺪرك ﺷﻤﺎ ﻗﺒﻼً در اﯾﻦ ادارهﮐﻞ ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ :ﮐﺎرداﻧﯽ
رﺷﺘﻪ /ﮔﺮاﯾﺶ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ :

ﺑﻮرﺳﯿﻪ  /ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ  :وزارت ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري

ﻋﻨﻮان ﻣﺪرك ﺑﻪ زﺑﺎن اﺻﻠﯽ
ﻧﺎم رﺷﺘﻪ  /ﮔﺮاﯾﺶ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ
ﻧﺎم رﺷﺘﻪ  /ﮔﺮاﯾﺶ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن اﺻﻠﯽ
ﮐﺸﻮر و ﺷﻬﺮ ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﯿﻞ
داﻧﺸﮕﺎه و داﻧﺸﮑﺪه ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﯿﻞ
ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﺮوع دوره )ﻣﯿﻼدي(
ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﺎﺗﻤﻪ دوره )ﻣﯿﻼدي(
ﻃﻮل دوره ﻃﯽ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﻪ
ﻃﻮل اﺳﻤﯽ )رﺳﻤﯽ( دوره در داﻧﺸﮕﺎه
ﻧﻮع دوره )آﻣﻮزﺷﯽ ،ﭘﮋوﻫﺸﯽ،
آﻣﻮزﺷﯽ/ﭘﮋوﻫﺸﯽ(

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽارﺷﺪ

ﮐﺸﻮر :

ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺤﺼﯿﻞ داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﻪ  :ﺣﻀﻮري و ﺗﻤﺎموﻗﺖ

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ

ﮐﺎرداﻧﯽ

دﮐﺘﺮي

ﻣﺘﺎﻫﻞ

ﻫﯿﭽﮑﺪام

ﺗﺎرﯾﺦ ارزﺷﯿﺎﺑﯽ :

ﭘﺎرهوﻗﺖ
ﺑﻮرﺳﯿﻪ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ

ﺗﺮددي

ﻣﮑﺎﺗﺒﻪاي

ﺑﻮرﺳﯿﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي دوﻟﺘﯽ

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽارﺷﺪ

آزاد

دﮐﺘﺮي

باسمه تعالی
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

کاربرگ اطالعات پایاننامه و رساله دانشآموختگان خارج از کشور
مشخصات دانشآموخته

نام خانوادگی:

نام:

گرایش:

رشته:
عنوان پایاننامه/رساله به
زبان فارسی
عنوان التین
پایاننامه/رساله
استاد راهنما

نام:

نام خانوادگی:

استاد مشاور

نام:

نام خانوادگی:

درجه تحصیلی

کارشناسی ارشد 

محل تحصیل

دانشگاه:

زبان پایاننامه/رساله

دکتری 

کشور (های) محل تحصیل:
دانشکده:

گروه:

فارسی  انگلیسی  فرانسوی  آلمان  عربی  ایتالیایی  اسپانیولی  روسی  سایر 

چکیده پایان نامه کارشناسی ارشد /رساله دکتری به زبان فارسی:

کلیدواژههای التین
)(Key Word

و معادل فارسی آنها

ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ:
ﺷﺮوع دوره

ﺧﺎﺗﻤﻪ دوره

ﺟﺪول ﻣﺪت اﻗﺎﻣﺖ در ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﯿﻞ
ﺗﺎرﯾﺦ اوﻟﯿﻦ ورود ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﯿﻞ

ﺗﺎرﯾﺦ آﺧﺮﯾﻦ ﺧﺮوج از ﮐﺸﻮر ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﯿﻞ

ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﺮوج از اﯾﺮان ﺑﻪ ﺳﺎل ﺷﻤﺴﯽ
ﺳﺎل
ﻣﺎه
روز

ﺗﺎرﯾﺦ ورود ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺳﺎل ﺷﻤﺴﯽ
ﻣﺎه
روز

ﺳﺎل

