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به نام خدا 

 رسمي ترجمه جهت تحصيلي مدارك تاييد متقاضيان راهنماي و دستورالعمل 

 

تِ وليِ هتماضياى زريافت ذسهات اس طزيك ايي ساهاًِ تَصيِ هي ضَز ًىات هٌسرج زر ايي زستَرالؼول را تِ زلت هطالؼِ ٍ سپس السام تِ 

اصل هسارن  پس اس زريافت ًَتت پست، ٍ (اس گشيٌِ پيگيزی زرذَاست)ثثت تماضا ًوايٌس ٍ تا اذذ وس رّگيزی هزاحل اًجام وار را پيگيزی 

تحَيل ٍ هزاوش پستي تؼس اس اًجام فزايٌس ازاری، هسارن تاييس ضسُ را تِ آزرس  (طثك ليست هزاوش پست)تحصيلي را تِ يىي اس هزاوش پستي 

. هٌسرج زر پاوت پستي زٍم اس لثل تْيِ ضسُ تَسط هتماضي تحَيل هي ًوايٌس

تا تَجِ تِ تؼساز تاالی زرذَاست ّا تا سهاى تاييس ًْايي ٍ زريافت ًَتت پست، اس هزاجؼِ حضَری تِ ساسهاى اهَر زاًطجَياى ٍ يا 

. ارسال اصل هسارن اس طزيك هزاوش پستي هؼزفي ضسُ ذَززاری ًواييس

 

 تاييسيِ هَارز سيز اس طزيك ايي ساهاًِ لاتل اًجام است :

 اغل زاًطٌبهِ يب زاًطٌبهِ الوثٌي .1

 (ثسٍى ليس ثسّي ٍ يب تؼْس ذسهت آهَظش ضايگبى)لبثل تطخوِ  گَاّيٌبهِ هَلت پبيبى تحػيالت .2

 (هوَْض ثِ هْط ٍ اهضبي هسئَليي زاًطگبُ)ضيعًوطات ضسوي فبضسي  .3

  اظ آهَظش ول زاًطگب1ُگَاّي اضتـبل ثِ تحػيل لبثل تطخوِ عجك فطم ضوبضُ  .4

 (زٍضُ ّبي ضٍظاًِ)زض غَضت ػسم ثسّي ٍ لـَ تؼْس ذسهت آهَظش ضايگبى  (هوَْض ثِ هْط ٍ اهضبي آهَظش ول زاًطگبُ)گَاّي اًػطاف اظ تحػيل  .5

 گَاّي ػسم هٌغ تحػيل زض همبعغ ثبالتط/ اظ آهَظش ول زاًطگبُ  (فبضؽ التحػيلي)گَاّي ضتجِ تحػيلي  .6

 (هرػَظ اتجبع ؿيطايطاًي)گَاّي پصيطش  .7

 (هرػَظ اتجبع ؿيط ايطاًي)گَاّي زٍضُ ظثبى فبضسي  .8

 

 .صزفاً اصل هسارن تحصيلي فَق هَرز تاييس ايي ازارُ ول هي تاضس لذا وپي، وپي تزاتز تا اصل ٍ پزيٌت رًگي تاييس ًوي گززز: تَجِ* 

 هَارز سيز تسٍى ثثت ًام زر ساهاًِ ٍ تا هزاجؼِ حضَری تا رػايت هَارز  سيز تِ تاييس هي رسس :

، هٌْسسي پعضىي (ذسهبت اختوبػي ٍ هسزوبضي اختوبػي)ضٍاًطٌبسي ثبليٌي، ػلَم اختوبػي : غسٍض تبييسيِ تحػيلي زاًص آهَذتگبى ضضتِ ّبي .1

  فمظ زض غَضت ضٍيت اغل هسضن تحػيلي ٍ يب گَاّيٌبهِ هَلت گذراًسى طزح، ثِ ٍظاضت ثْساضت، زضهبى ٍ آهَظش پعضىي خْت (ثيَالىتطيه ٍ ثبليٌي)

ضوٌبٌ گَاّيٌبهِ هَلت پبيبى تحػيالت زاًص آهَذتگبى  .پبيبى تحػيالت زاًطگبُ ّبي سطاسطي ٍظاضت ػلَم ثِ ؿيط اظ زاًطگبُ آظاز اسالهي لبثل اًدبم است

زض هَضز زاًطگبُ پيبم ًَض ًيع هٌَط ثِ تبييس سبظهبى هطوعي زاًطگبُ پيبم . زاًطگبُ ّبي ؿيط اًتفبػي زض غَضت تبييس زاًطگبُ هٌترت استبى لبثل اًدبم است

 .ًَض هي ثبضس

 . اظ عطيك ازاضُ ول ثَضس ثػَضت هحطهبًِ زضيبفت ًوَزُ اًسفزصت هطالؼاتي زاًص آهَذتگبًي وِ هساضن تحػيلي ذَز ضا خْت ثَضس ذبضج ٍ يب وليِ .2

                                                 

ِ ّای آهَسش رايگاى وِ تزای اطالع هي تَاًيس تِ ايي آزرس27/3/82 هَرخ18433/41طثك فزم ضوارُ يه ترطٌاهِ ضوارُ   : هزاجؼِ ًواييس  ترطٌاه
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 .(ثغَض هثبل زاًطگبُ آشضاثبزگبى، تجطيع فؼلي) ثِ لجل وِ ًبم زاًطگبُ آًْب زض سبهبًِ ًوي ثبضس 1370زاًص آهَذتگبى سبل تحػيلي  .3

 .(خ ّطهعاى ـ ًجص پيطٍظاى خٌَثيـ  ـ ثلَاض ذَضزيي هيساى غٌؼت) ثب تبييس زفتط ثطًبهِ ضيعي آهَظش ػبلي ٍظاضت ػلَم زرٍس(ضزح)سزفصل  .4

 . ؛ غبزضُ اظ ازاضُ ول اهَض زاًص آهَذتگبى سبظهبى اهَض زاًطدَيبىتاييس اػتثار زاًطگاُ گَاّي ّای .5

 . هوَْض ثِ هْط ٍ اهضبء سبظهبى هصوَض هجٌي ثط لجَلي ٍ ضتجِ زاًطگبّياصل ًاهِ ساسهاى سٌجص آهَسش وطَر .6

ذبًن ّبيي وِ  هساضن تحػيلي آًْب لسيوي ٍ زاضاي ػىس هحدجِ ًوي ثبضس ثب زض زست زاضتي اغل هساضن تحػيلي ٍ تػَيط ثطاثط اغل ضسُ  هساضن  .7

 . هصوَض تَسظ زفبتط اسٌبز ضسوي

 (تٌْب زض غَضت ػسم ثطضسي زضذَاست اظ سَي زاًطگبُ زيگط)اًحالل يافتِ زاًطگبُ ّب ٍ هَسسبت آهَظش ػبلي  .8

 ثب هدـَظ ٍظاضت ػلــَم هسارن هؼــــازلزاًص آهَذتـگبى همبعغ وبضزاًي، وبضضٌبسي پيَستِ، وبضضٌبسي ًبپيَسـتِ ٍ وبضضٌبسي اضضـــس وِ زاضاي  .9

زاًص ). ثطسبًٌس (خ ّطهعاى ًجص پيطٍظاى خٌَثي- ثلَاض ذَضزيي- هيساى غٌؼت)هي ثبضٌس اثتسا هساضن ضا ثِ تبييس زفتط آهَظش ّبي آظاز ٍظاضت ػلَم 

آهَذتگبى همغغ وبضضٌبسي اضضس ػالٍُ ثط هساضن تحػيلي ثب تبييس زفتط آهَظش ّبي آظاز، ثبيس گَاّي غبزضُ اظ سبظهبى سٌدص آهَظش وطَض هوَْض ثِ 

. (اهضب ٍ هْط سبظهبى هصوَض هجٌي ثط لجَلي زض آظهَى خبهغ زٍضُ ّبي هؼبزل ضا ًيع زض ٌّگبم تبييس اضائِ ًوبيٌس

راٌّوای ثثت اطالػات 

 . استفازُ وٌيسIE  هزٍرگز ايٌتزًت اوسپلَررزر تواهي هزاحل اس

 زريافت وس رّگيزی ضرصيثثت اطالػات  :هزحلِ اٍل ٍ 

ذسهت ٍظيفِ ثِ غَضت غحيح ٍ  (ويلَ ثبيت500ثب حدن ووتط اظ  jpg فطهت 3*4 )ٍ پيَست فبيل ػىس (ثػَضت فبضسي) ضرػي اعالػبتثب ٍاضز وطزى 

. ٍ ازاهِ زضذَاست، وس ضّگيطي اػالم هي ضَز (هرػَظ زاًطدَيبى ؿيطايطاًي)، تػَيط گصضًبهِ (پس اظ هطبّسُ اًساظُ فبيل ػىس ٍ ًظبم ٍظيفِ)

.  هطبّسُ اًساظُ فبيل اضسبلي ثِ هٌعلِ ثبضگصاضي غحيح هي ثبضس:تَجِ* 

 ازاهِ زرذَاست ٍ پززاذت ايٌتزًتي اس لسوت تىويل زرذَاست: هزحلِ زٍم 

  .تزای ثثت فمط يه همطغ تحصيلي زر ساهاًِ صزفاٌ تىويل لسوت همطغ اصلي وافي تَزُ ٍ ًياسی تِ تىويل هماطغ زيگز ًيست* 

 . تا اهىاى ثثت هماطغ پاييي تز ًيشفؼال گززز تاالتزيي همطغ تحصيلي ذَز را اًتراب ًواييس،زر ايي هزحلِ زر لسوت همطغ اصلي

: اسىي ًوبييسثط حست ًَع تمبضب ثطاي ثجت وبهل اعالػبت زض سبهبًِ هي ثبيست تػَيط هساضن تحػيلي هَضز ًظط ضا * 

 ٍيطايصٍ پيَست ًوبييس ٍ ثؼس اظ تىويل اعالػبت   هگبثبيت2ثب حدن ووتط اظ  pdfثػَضت فبيل  يىدب ٍ اسىي هساضن ضا ثطاي ّط وسام اظ همبعغ ثجت ضسُ* 

 ..زضذَاست ٍاضز هطحلِ ثطضسي زاًطگبُ گطزز هجلؾ اػالم ضسُ ضا اظ لسوت پطزاذت ثػَضت ايٌتطًتي ٍاضيع ًوَزُ تب زضذَاست،

غطفب خْت اعالع ٍ ثطضسي سَاثك ) اضسبل تػَيط زاًطٌبهِ يب گَاّي ًبهِ پبيبى تحػيالت همغغ لجلي ثطاي هتمبضيبى تبييس هساضن همبعغ ثبالتط :تذوز هْن* 

. العاهي است (تحػيلي

.  ًوبييسذَززاریاظ اضسبل هساضن ٍ ضيعًوطات اًگليسي زاًطگبُ  ٍ ّن چٌيي هسضن زيپلن ٍ پيص زاًطگبّي زض سبهبًِ * 

. ثطاي ّط وسام اظ ضضتِ ّب ثػَضت خساگبًِ زض سبهبًِ ثجت ًبم وٌٌس: هتمبضيبًي وِ زض يه همغغ تحػيلي زض زٍ ضضتِ زاًص آهَذتِ ضسُ اًس*  

اػالم ضسُ ًسجت ثِ اعالع اظ ٍضؼيت پطزاذت السام ًوبييس ٍ اظ ثجت  اظ پيگيطي زضذَاست سبهبًِ ثب وس ضّگيطي: چٌبًچِ ٌّگبم پطزاذت ثب ذغب هَاخِ ضسيس* 

.  ذَززاضي وٌيس زضذَاست هدسز
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 پيگيزی زرذَاست: هزحلِ سَم  

 .هطبّسُ ًوبييسٍضؼيت زضذَاست ذَز ضا ٍ وس ضّگيطي  (وس گصضًبهِ ثطاي اتجبع ؿيط ايطاًي)ثب ٍاضز ًوَزى وس هلي اظ پيگيطي زضذَاست سبهبًِ هي تَاًيس 

آزضس   پيگيطي زضذَاست تبضيد، لسوتاظ ،يس سبظهبى اهَض زاًطدَيبى ٍ زض غَضت تبيهي ضَزثطضسي سبظهبى ًيع اًدبم  اػالم تبييس زاًطگبُ ّب،  اظ ثطضسي ٍپس

. ضَز ٍ ًحَُ پست اغل هساضن اػالم هي

 َُارسال صحيح هسارن تٌْا پس اس تاييس زر ساهاًِ  پس اس زريافت تاريد پست ًح  :

 ثب زض زست زاضتي اغل هساضن تحػيلي ٍ تْيِ صفحِ اصلي ّويي ساهاًِ هؼطفي ضسُ زض هزاوش پستيپس اظ تبضيد اػالم ضسُ ثِ ثؼس خْت هطاخؼِ ثِ 

. زٍ تب پبوت پستي ًسجت ثِ اضسبل السام ًوبييس

سبظهبى اهَض زاًطدَيبى اضسبل ًوبييس ٍ اظ زضج آزضس پستي -  پستي تْطاى 14هٌغمِ :   ثِ آزضس(حاٍی هسارن تحصيلي ٍ پاوت زٍم)پاوت اٍل  

. سبظهبى ٍ يب ٍظاضت ػلَم خساٌٌ ذَززاضي گطزز

. هطثَط ثِ ثطگطت هساضن تحػيلي تبييس ضسُ اظ سَي سبظهبى ثِ آزضس هطرع ضسُ تَسظ هتمبضي هي ثبضس: پاوت پستي زٍم

هتماضياى هي تَاًٌس پس اس تاييس ًْايي ساسهاى زر ساهاًِ ٍ زريافت تاريد پست، تا زر زست زاضتي اصل هسارن تحصيلي اس زر صَرت فَريت، 

 ( ٍاحس تاييس هسارن27ضلغ ضزلي هيساى فززٍسي ذياتاى ضْيس هَسَی پالن : آزرس) تِ ساسهاى اهَر زاًطجَياى 11.30 الي 8.15ساػت 

.  هزاجؼِ ًواييس

 تزای ثثت واهل اطالػات زر ساهاًِ هي تايست تصَيز هسارن تحصيلي هَرز ًظز را تز حسة ًَع تماضا اسىي ًوايٌسهتماضياى  :

 (غطفب خْت اعالع ٍ ثطضسي سَاثك تحػيلي)تػَيط زاًطٌبهِ يب گَاّي ًبهِ پبيبى تحػيالت همغغ لجلي ثطاي هتمبضيبى تبييس هساضن همبعغ ثبالتط  -

 (زضهَضز زاًص آهَذتگبى زٍضُ ضٍظاًِ)فطم ًحَُ اًدبم تؼْس ذسهت آهَظش ضايگبى  -

 تػَيط پطت ٍ ضٍي زاًطٌبهِ  -

وِ زض آى تؼْس ذسهت آهَظش ضايگبى، تؼْس ثَضس ٍ ٍام تحػيلي غٌسٍق ضفبُ زاًطدَيبى ػٌَاى ًطسُ )تػَيط پطت ٍ ضٍي گَاّي ًبهِ پبيبى تحػيالت  -

  (ثبضس

 (ريشًوزات اًگليسي هَرز تاييس ًوي تاضس) هسئَليي زاًطگبُ "هوَْض ثِ هْط ٍ اهضبي"ضيعًوطات ضسوي فبضسي  -

. فطم ًحَُ اًدبم تؼْس ذسهت آهَظش ضايگبى زاًص آهَذتگبًي وِ زض همغغ لجلي زاًص آهَذتِ زٍضُ ضٍظاًِ ثَزُ اًس -

...  تػَيط گَاّي اضتـبل ثِ تحػيل هوَْض ثِ هْط ٍ اهضبء ضيبست، هسيط يب هؼبٍى آهَظش زاًطگبُ ، پژٍّطگبُ، هَسسِ ٍ  -

 ساًتي 10تا طَل ٍ ػزض )چٌاًچِ هسارن تحصيلي ضوا لويٌت ضسُ است، هي تايست لثل اس ارسال زر هَػس همزر، لويٌت پطت هسارن را  -

. تاس  ًوَزُ ٍ سپس آى را اس طزيك پست ارسال ًواييس زر غيزايي صَرت هسرن تسٍى تاييس ػَزت هي گززز (هتز

زضغَضتي وِ ضٌبسٌبهِ ضوب الوثٌي هي ثبضس زض ٌّگبم تىويل هطرػبت هتمبضي، ثبتَخِ ثِ ايي وِ سطي ضٌبسٌبهِ ضوب فبلس حطف هي ثبضس ، اعالػبت  -

. هطثَط ثِ سطي ضٌبسٌبهِ وِ هطبثِ اغل ضٌبسٌبهِ ًيست، ثػَضت غَضي پط ًوبيٌس ٍ تػَيط ضٌبسٌبهِ ضا ًيع اسىي ًوبيٌس

زضغَضتي وِ پطت زاًطٌبهِ ٍ يب گَاّي ًبهِ پبيبى تحػيالت زاضاي تبييس ايي ازاضُ ول هي ثبضس ٍ لػس تبييس ضيعًوطات ٍ يب ضتجِ زاًطگبّي هطثَعِ ثِ آى  -

 .همغغ ضا زاضيس، زض لسوت اسىي هساضن تحػيلي، اسىي پطت ٍ ضٍي هسضن تبييس ضسُ ًيع الظم است

 اًدبم زازُ ٍ يب هساضن ذَز ضا زض آى  تبضيد زضيبفت ًوَزُ ايس، اسىي تػَيط هساضن تحػيلي 85چٌبًچِ لـَ تؼْس ذسهت آهَظش ضايگبى ضا لجل اظ سبل  -

 . وبفي است
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 هي ثبضس، زض ٌّگبم ثجت هطرػبت 1-4زاًص آهَذتگبى لسيوي وِ خسيساٌ هسضن تحػيلي ضا اظ زاًطگبُ زضيبفت ًوَزُ اًس ٍ ضيعًوطات آًْب زاضاي هؼسل  -

 .تحػيلي، هؼسل ذَز ضا زض پٌح ضطة ًوَزُ ٍ سپس ٍاضز ًوبيٌس

خ - ثلَاض ذَضزيي- هيساى غٌؼت)اػضبي ّيبت ػلوي هطثَط ثِ زفتط ّوىبضي ّبي ػلوي ٍ ثيي الوللي ٍظاضت ػلَم  تبييس گَاّي ّبي سَاثك تسضيس ٍ -

 .هي ثبضس ٍ اظ ثجت ًبم زض ايي سبهبًِ ذَززاضي ًوبييس (ًجص پيطٍظاى خٌَثي- ّطهعاى

  ِلاتل تَجِ هتماضياى تاييس هسارن تحصيلي زاًطگاُ ّای ػلوي وارتززی؛ پيام ًَر؛ آهَسضىسُ ّای فٌي ٍ حزفِ ای ٍ هَسس

 :ّای غيززٍلتي غيز اًتفاػي

 پس اظ ثطضسي ٍ تبييس زاًطگبُ ّبي استبى هحل تحػيل  ػلوي وارتززی ٍ پيام ًَرزضذَاست تبييس هساضن زاًطدَيبى ٍ زاًص آهَذتگبى زاًطگبُ ّبي  -

. ، زض زست ثطضسي سبظهبى اهَض زاًطدَيبى لطاض هي گيطز (زاًطگبُ هٌترت)ٍ سپس سبظهبى هطوعي زاًطگبُ ّبي هطثَعِ 

 ًيع ثؼس اظ ثطضسي ٍ تبييس آهَظضىسُ ّبي هطثَعِ ٍ سبظهبى هطوعي زاًطگبُ فٌي ٍ حطفِ آهَسضىسُ ّای فٌي ٍ حزفِ ایزضذَاست زاًطدَيبى ٍ زاًص آهَذتگبى  -

 .، زض زست ثطضسي سبظهبى اهَض زاًطدَيبى لطاض هي گيطز (زاًطگبُ هٌترت)اي

 زض همبعغ وبضزاًي، وبضضٌبسي ٍ وبضضٌبسي اضضس ًبپيَستِ پس اظ ثطضسي ٍ تبييس هَسسِ ٍ زاًطگبُ غيز اًتفاػيزضذَاست زاًطدَيبى ٍ زاًص آهَذتگبى هَسسِ ّبي  -

 .هطثَعِ ؛ زض زست ثطضسي سبظهبى اهَض زاًطدَيبى لطاض هي گيطز (زاًطگبُ سطاسطي استبى هحل تحػيل)هٌترت 

ُ ّب ٍ هَسسبت آهَظش ػبلي ؿيطزٍلتي ؿيطاًتفبػي استبى تْطاى ٍ الجطظ  - ُ ّبي ٍاثستِ ، همغغ زوتطي زٍضُ ّبي ؿيطاًتفبػي ٍ توبهي همبعغ زاًطگب زاًص آهَذتگبى زاًطگب

زضغَضتي وِ لػس تبييس گَاّي ًبهِ پبيبى تحػيالت ضا زاضًس، ثبيس اظ اضسبل ليست فبضؽ التحػيلي اظ سَي هَسسبت ؿيط زٍلتي ثِ ازاضُ ول زاًص آهَذتگبى سبظهبى 

.  هغوئي ضًَس زض ايي غَضت پس اظ ثطضسي ٍ تبييس هَسسِ ّبي هطثَعِ زض سبهبًِ؛ زض زست ثطضسي سبظهبى اهَض زاًطدَيبى لطاض هي گيطز

 آزرس هزاوش هرتلف زرصَرت ًياس جْت تاييس هسارن 

ًجص پيطٍظاى خٌَثي هطاخؼِ -  ذيبثبى ّطهعاى -  ثلَاض ذَضزيي -  هيساى غٌؼت -ٍالغ زض ضْطن ؿطة - ٍظاضت ػلَم ثِ  ظيط ثطاي تبييس هساضن تحػيلي -

. ًوبييس

پس اظ تبييس زفتطآهَظش ّبي آظاز ٍظاضت ػلَم، سپس ثب زض زست زاضتي اغل هسضن تحػيلي ثِ ايي ازاضُ ول ) ثب هدَظ ٍظاضت ػلَم هؼازلهسارن  -

  (هطاخؼِ فطهبييس

پس اظ تبييس زفتط ثطًبهِ ضيعي آهَظش ػبلي ثب زض زست زاضتي اغل هسضن تحػيلي ٍ ضطح زضٍس تبييس ضسُ ثِ ايي ازاضُ ول هطاخؼِ ) ضزح زرٍس -

  (فطهبييس

.  هطثَط ثِ زفتط آهَظش ّبي آظاز است ٍ ًيبظ ثِ تبييس ايي ازاضُ ول ًساضز ثب هدَظ ٍظاضت ػلَمزٍرُ ّا ٍ هَسسات آهَسش آساز -

.  ٍ اػضبي ّيئت ػلوي هطثَط ثِ زفتط ّوىبضي ّبي ثيي الولل ٍظاضت ػلَم است ٍ ًيبظ ثِ تبييس ايي ازاضُ ول ًساضزگَاّي سَاتك تسريس -

 هيساى - ثطاي تبييس هساضن تحػيلي زاًطگبُ ّبي ػلَم پعضىي ثِ هطوع ذسهبت آهَظضي ٍظاضت ثْساضت، زضهبى ٍ آهَظش پعضىي ٍالغ زض ضْطن ؿطة  -

. ذيبثبى سيوبي ايطاى هطاخؼِ ًوبييس-  ثلَاض ضْيس فطحعازي-غٌؼت

پبييي تط اظ چْبض ضاُ سويِ هطاخؼِ - ثطاي تبييس هساضن تحػيلي هطاوع تطثيت هؼلن، تحت پَضص ٍظاضت آهَظش ٍ پطٍضش ثِ آزضس ذيبثبى سپْجس لطًي -

 .ًوبييس

. هطثَط ثِ سبظهبى هطوعي زاًطگبُ آظاز اسالهي هي ثبضس: تبييس هساضن زاًطگبُ آظاز اسالهي -

-  هيساى غٌؼت-زض ضوي ضطح زضٍس هطثَط ثِ هساضن زاًطگبُ آظاز ثؼس اظ تبييس زفتط ضَضاي گستطش آهَظش ػبلي ٍظاضت ػلَم ٍالغ زض ضْطن ؿطة -

هيساى - ًجص پيطٍظاى خٌَثي ثبيس ثِ تبييس سبظهبى هطوعي زاًطگبُ آظاز اسالهي ٍالغ زض اًتْبي ثعضگطاُ ضْيس ستبضي- ذيبثبى ّطهعاى- ثلَاض ذَضزيي

.  ثلَاض ضْساي حػبضن ثطسس ٍ ًيبظي ثِ تبييس ايي ازاضُ ول ًساضز-زاًطگبُ
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