سواالت پرتکرار ارزشیابی مدرک تحصیلی خارجی
-1چرا زمان بررسی درخواست طوالنی شده است؟ چرا درخواست من چند ماه است که در حال بررسی است؟
درخواست شما ابتدا توسط کارشناس کشور مربوطه بررسی شده و سپس به داوران کمیسیون جهت بررسی ارسال می گردد.
مدت زمان بررسی توسط داروان متغییر می باشد لذا ممکن است مدت زمان بررسی درخواست ها متفاوت باشد .جهت پیگیری
وضعیت درخواست خود می توانید از طریق پروفایل خود د ر ستون وضعیت درخواست  ،وضعیت درخواست خود را مشاهده
فرمایید.
 -2کد تایید میخک را چگونه از سامانه میخک دریافت کنم؟ مدارکم را چگونه در سایت ایرانداک بارگذاری نمایم؟
جهت راهنمایی در خصوص دریافت کد میخک و یا بارگذاری در سامانه ایرانداک وارد سایت اداره دانش آموختگان سازمان امور
دانشجویان شده (آدرس سایت  )Grad.saorg.ir :وارد قسمت تماس با ما شده و با کارشناسان مربوط به کشور خود از طریق
آدرس ایمیل مکاتبه فرمایید.
 -3با وجود اینکه مقاطع تحصیلی لیسانس ،فوق لیسانس  ،دکتری را در پروفایلم وارد کردم اما فقط برای مقطع
دکتری امکان ثبت درخواست ارزشیابی دارم؟
ارزشیابی مدرک تحصیلی خارجی فقط برای مدارکی است که از طریق دانشگاه های خارج از کشور دریافت نموده اید و برای
تایید مدراک داخل باید از طریق سامانه سجاد( )portal.saorg.irثبت نام نموده و از منوی خدمات  ،اداره کل دانشجویان
داخل ،گزینه تایید مدرک جهت ترجمه را انتخاب نمایید.
 -4در زمان ثبت نام اطالعات و مدارکم را بارگذاری نمودم ولی در انتهای درخواست پرداختم موفق نبوده است آیا
باید مجدد اطالعات را وارد نمایم؟
تا زمانی که تمام مراحل ثبت درخواست بصورت کامل انجام نشود  ،درخواست و اطالعات شما ثبت نخواهد شد .زمانی که مبلغ
پرداخت شده و پرداخت موفق باشد درخواست و اطالعات شما ثبت شده و می توانید در کارتابل خود کدپیگیری را مشاهده
فرمایید.
 -5در منوی خدمات  ،اداره کل دانش آموختگان  ،گزینه ارزشیابی مدرک تحصیلی خارجی وجود ندارد؟
درخواست ارزشیابی مدرک تحصیلی خارجی فقط برای فارغ التحصیالن دانشگاههای خارج از کشور می باشد .در صورتیکه در
پروفایل خود در قسمت اطالعات مقاطع تحصیلی  ،مقطع تحصیلی خارج از کشور با وضعیت فارغ التحصیل را وارد نمایید گزینه
ارزشیابی مدرک تحصیلی نیز نمایش داده می شود.
 -6من مدرک تحصیلی خارجی خود را سال های گذشته ارزشیابی نموده ام ولی در آن زمان کد صحت روی ارزشنامه
بنده ثبت نشده است آیا باید مجدد ارزشیابی مدرکم را انجام دهم؟
در صورتیکه قبالً مدرک تحصیلی خارجی شما توسط اداره دانش آموختگان سازمان امور دانشجویان ارزشیابی شده است دیگر
نیاز به ارزشیابی مجدد نیست و می توانید از طریق ثبت نام در سامانه سجاد( ، )portal.saorg.irمنوی خدمات ،اداره دانش
آموختگان ،گزینه دریافت کد صحت ارزشنا مه های قدیمی را انتخاب نمایید و فقط درخواست کد صحت ثبت نمایید .پس از
بررسی کارشناسان سازمان و تایید آنها می توانید کد صحت مدرک مربوطه را از پروفایل خود دریافت نمایید.

