ضوابط و مقررات ارزشیابی بعد از سپتامبر2013
پيشنهاد اداره كل امور دانش آموختگان مبني بر برخي اصالحات در متن «آیيننامه ارزشيابي مدارک تحصيلي
دانشگاههای خارج از كشور» در تاریخ های  98/10/30و  99/04/03توسط مقام محترم وزارت به تصویب
رسيد .متن آیين نامه مزبور پس از اعمال اصالحات صورت پذیرفته به شرح زیر ميباشد .آیين نامههای قبل
از اصالحات (آیين نامه  1و آیين نامه )2
اعمال ضوابط و مقررات آیيننامه مزبور و بندهای اصالح شده برای دانشآموختگاني كه قبل از سپتامبر 2013
تحصيل خود را شروع نمودهاند ،نيز بنا به تشخيص كميسيونهای ارزشيابي مدارک تحصيلي خارجي بالمانع
است.
آيیننامه ارزشیابی مدارك تحصیلی دانشگاههاي خارج از كشور
ماده 1ـ تعاريف:
 .1وزارت :وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری.
 .2سازمان :سازمان امور دانشجویان.
 .3اداره كل :اداره كل امور دانشآموختگان سازمان امور دانشجویان.
 .4مؤسسه /مؤسسات :هر یك /همه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي خارج از كشور.
 .5مدرک تحصيلي :مدرک صادره از مؤسسه /مؤسسات است كه در ارتباط با رشتههای تحصيلي وزارت متبوع
بوده و از طرف مؤسسه /مؤسسات به دانشآموختگان مربوط اعطا ميشود.
 .6دانشآموختگان :كساني كه در یكي از مؤسسات ،تحصيل كرده و موفق به دریافت مدرک تحصيلي شدهاند.
 .7دانشگاه /دانشگاهها :منظور دانشگاهها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي داخل كشور ميباشند كه تحت نظر
وزارت به فعاليت مشغول ميباشند.
 .8ارزشيابي :تعيين و تطبيق ارزش علمي مدارک تحصيلي صادره در خارج از كشور ،همطراز با یكـــي از
مقاطع تحصيلي رسمي در آموزش عالي داخل كشور.
 .9اعتبارسنجي :تعيين اعتبار علمي مؤسسه /مؤسسات براساس مقررات وزارت متبوع و موازین این آیيننامه.
 .10شورای ارزشيابي :تعيين ضابطههای الزم و تعيين مقررات مربوط به نحوه ارزشيابي مدارک تحصيلي صادره
از دانشگاه های خارج از كشور.

 .11طول دوره تحصيل و اقامت :طول مدت اقامت دانشجویي الزم برای تحصيالت حووری و نيمهحووری
(به استناد گذرنامه) به شرح زیر مي باشد:

حداقل مدت اقامت
دوره تحصیلی

حداقل مدت اقامت

طول دوره تحصیلی دانشجويی الزم براي دانشجويی الزم براي
تحصیالت حضوري

تحصیالت نیمهحضوري

كارداني

 24ماه

 16ماه

ـــــ

كارشناسي سه ساله

 36ماه

 23ماه

ـــــ

كارشناسي چهارساله

 48ماه

 30ماه

ـــــ

كارشناسيارشد یكساله

 12ماه

 9ماه

ـــــ

كارشناسيارشد دوساله

 24ماه

 12ماه

ـــــ

كارشناسيارشد پنج ساله

 60ماه

 36ماه

ـــــ

دكتری

 36الي  48ماه

 24ماه

 14ماه

تبصره : 1در خصوص دورههای حووری مقطع دكتری ،حداقل  24ماه حوور در كشور محل تحصيل ضروری
است ،اما چنانچه مدت حوـور دانشآموخته در كشور محل تحصيل حداقل  21ماه باشد ،در صورت ارایه
حداقل یك مقاله علمي -پژوهشي (با رعایت ماده  -7سایر مقررات) بصورت حووری قابل بررسي و ارزشيابي
است.
تبصره  :2در خصوص دورههای نيمه حووری مقطع دكتری ،حداقل  14ماه حوور در كشور محل تحصيل
ضروری است ،اما چنانچه مدت حوـور دانشآموختـه در كشـور محل تحصيـل حداقـل  12مـاه باشد ،در
صورت ارایه حداقـل یك مقالـه علمي -پژوهشـي (با رعایت ماده  -7سایر مقررات) بصورت نيمه حووری قابل
بررسي و ارزشيابي است.
تبصره  :3چنانچه بخشي از دوره تحصيلي مقطع دكتری ،در ایران برگزار شده باشد در صورت ارایه گواهي
رسمي از دانشگاه خارج (با تایيد آن در سامانه تاک -ميخك وزارت امور خارجه) و دانشگاه داخل (با تایيد
معاونت آموزشي) ،گذراندن حداقل  18ماه از طول دوره دكتری در كشور محل تحصيل (بـه استنـاد گذرنامـه)

و نيـز ارایـه حداقـل یك مقاله علمي ـ پژوهشي (با رعایت ماده  -7سایر مقررات) ،بصورت حووری قابل
بررسي و ارزشيابي است.
 .12كميسيونهای ارزشيابي مدارک :كميسيونهای تخصصي در رشتههای مختلف كه هر یك از مدارک
تحصيلي و مدارک مرتبط دانشآموختگان را وفق مقررات قانوني مرتبط ،طبق این آیيننامه و مصوبات شورای
ارزشيابي مدارک تحصيلي مورد بررسي و ارزشيابي قرار ميدهند.
 .13ارزشنامه :مدركي است كه بر اساس مفاد این آیيننامه و به تصویب هریك از كميسيونهای ارزشيابي
مدارک ،به عنوان همطرازی تحصيل در مؤسسه /مؤسسات توسط اداره كل صادر و به اموای ریيس سازمان
ميرسد.
 .14شيوه آموزشي :تحصيل دانشآموخته بر اساس مفاد این آیيننامه ،حووری و نيمهحووری تعيين
ميشود ،حتي اگر متقاضي در مؤسسه ذیربط به عنوان حووری ثبتنام و یا مدرک تحصيلي حووری صادر
شده باشد.
[توضيح بند  :14طبق مفاد این آیيننامه تحصيالت غير حووری مجاز نميباشد و تحصيالت نيمه حووری
نيز صرفا در دوره دكتری امكانپذیر است .همچنين چنانچه متقاضي در مؤسسه ذیربط به عنوان دانشجوی
حووری دوره دكتری ثبت نام كرده و مدرک تحصيلي وی نيز حووری صادر شده باشد ،كميسيونهای
ارزشيابي ممكن است تحصيالت وی را متناسب با مدت حوور در كشور محل تحصيل نيمه حووری ارزیابي
نمایند].

ماده 2ـ تركیب اعضاي شورا و كمیسیونهاي ارزشیابی:
الف ـ تركیب اعضاي شوراي ارزشیابی
 .1ریيس سازمان (ریيس شورا)؛
 .2مدیركل امور دانشآموختگان (دبير شورا)؛
 .3معاون آموزشي وزارت یا نماینده تاماالختيار؛
 .4معاون پژوهشي وزارت یا نماینده تاماالختيار؛
 .5ریيس مركز نظارت و ارزیابي آموزش عالي.
 .6پانزده تن از شخصيتهای علمي ـ فرهنگي و آشنا به نظامهای مختلف آموزشي و پژوهشي كه با پيشنهاد
ریيس شورا و با تأیيد و حكم وزیر برای مدت دو سال انتخاب ميشوند.

ب ـ تركیب اعضاي كمیسیونها
 .1حسب تشخيص و تصویب شورای ارزشيابي ،كميسيونهای تخصصي به تعداد مورد نياز تشكيل ميشود و
هر كميسيون ،متشكل از حداقل پنج تن از اعوای هيأت علمي برجسته دانشگاهها به پيشنهاد اداره كل و
حكم ریيس سازمان انتخاب ميگردند.
 .2یك تن از اعوای مذكور باید حداقل در مرتبه دانشياری باشند.
 .3تصميمات كميسيون با موافقت حداقل سه تن از اعواء معتبر خواهد بود.
ماده 3ـ اعتبارسنجی مؤسسه:
 .1هر یك از مؤسسات و شعب آنان در كشورهای مختلف ،بر اساس ویژگيهای عمومي ،آموزشي ،پژوهشي و
فناوری ،اداری ـ مالي و رفاهي ،بررسي و با تصویب شورای ارزشيابي مدارک تحصيلي ،به یكي از گروههای زیر
سطح بندی ميشوند و به نحو مقتوي از طریق اداره كل اطالعرساني ميگردد.
گروه الف :مؤسسات ممتاز؛
گروه ب :مؤسسات خوب؛
گروه ج :مؤسسات متوسط؛
گروه د :مؤسسات ضعيف؛
گروه هـ  :مؤسسات غير قابل قبول؛
 .2اعتبار علمي مؤسسات (و نيز شعب آنان در سایر كشورها) براساس وجود نام آنها در منابع بين المللي شامل
 QS & Times, Shanghai, Leidenو با توجه به شرایط ذیل قابل بررسي و ارزشيابي است:
الف ـ نظر «مرجع قانوني ذیربط» در كشور (های) متبوع
ب ـ نظر رایزن علمي عنداللزوم
ج ـ نظر مشورتي كميسيونهای ارزشيابي
د ـ جمع بندی و تأیيد نهایي توسط اداره كل امور دانش آموختگان
ماده 4ـ شرايط عمومی ارزشیابی:

 .1برای ارزشيابي مدارک تحصيلي ،عالوه بر رعایت قوانين و مقررات آموزش عالي كشور و مفاد این آیيننامه،
ضوابط و مقررات عمومي و ضوابط خاص آموزشي هر كشور كه به پيشنهاد اداره و تصویب شورای ارزشيابي
ميرسد الزامي است .به همين منظور مقررات مرتبط جهت اطالعرساني در سایت اداره كل درج ميشود.
 .2مدارک تحصيلي در دورههای حووری برای كليه مقاطع تحصيلي و نيمه حووری صرفاَ در مقطع دكتری
با رعایت سایر ضوابط و مقررات امكانپذیر است.
 .3مدارک تحصيلي كليه مقاطع غيرحووری صادره توسط دانشگاههای خارج از كشور به هيچ عنوان قابل
بررسي و ارزرشيابي نيست.
 .4مدارک تحصيلي مؤسسات غيرقابل قبول ،به هيچ عنوان قابل بررسي و ارزشيابي نيست.
 .5مدارک تحصيلي مؤسسات ضعيف در مقاطع كارشناسيارشد و دكتری به هيچ عنوان قابل بررسي و ارزشيابي
نيست.
 .6مدارک تحصيلي در چارچوب مقاطع رسمي داخل كشور و شامل :كارداني ،كارشناسي ،كارشناسي ارشد و
دكتری ارزشـيابي ميشود .كميسيونهای ارزشيابي مدارک ،برای تعيين عنوان رشته تحصيلي ،رشته و گرایش،
وضعيت تحصيالت قبلي متقاضي را مورد توجه و بررسي قــرار مي دهند.
 .7مدارک تحصيلي دانشآموختگاني كه صرفاً دارای ارزش استخدامي یا معادل بوده حتي اگر در یكي از
مؤسسات معتبر ادامه تحصيل داده و مدرک باالتر اخذ نموده باشند ،غيرقابل بررسي و ارزشيابي است.
 .8مدارک تحصيلي رشتههای مرتبط با "زبان و ادبيات فارسي" از كليه مؤسسات معتبر خارجي مورد تأیيد
وزارت ،صرفاً در مقاطع تحصيلي كارشناسي و كارشناسي ارشد ،با بررسي كيفي جامع و دقيق ،قابل بررسي و
ارزشيابي ميباشد و به هيچ عنوان ،مدارک دوره دكتری رشته مذكور از كشورهای خارجي قابل بررسي و
ارزشيابي نميباشد.
 .9مدارک تحصيلي دورههای شش ساله دامپزشكي ( )MVMدر صورت ارائه پایاننامه و گذراندن حداقل 220
واحد در مقطع "دكـتری عمومي حرفهای دامپزشكي" ارزشيابي ميگردد .مدارک تحصيلي دورههای پنج و
شش ساله با ارائه پایاننامه و یا بدون آن در مقطع "كارشناسي ارشد دامپزشكي" ارزشيابي ميگردد.
 .10ارزشيابي مدارک تحصيلي خارجي ،حتي چنانچه از دانشگاهها و مؤسسات معتبر صادر شده باشد ،ميتواند
به تشخيص شورای ارزشيابي ،كميسيونهای ارزشيابي و یا مدیركل پس از ارزیابي توانمندیهای علمي و
پژوهشي و حرفهای متقاضي (انجام مصاحبه ،اخذ آزمون ،برگزاری جلسه دفاعيه ،بررسي پایاننامه و رساله،
درخواست مقاله و یا بررسي نتایج عملي و قابليت حرفهای) صورت پذیرد.

 .11تحصيالت نيمه تمام خارجي به هيچ عنوان قابل بررسي و ارزشيابي نمي باشد و این دسته از تحصيالت
در صورت داشتن شرایط الزم برای انتقال مي تواند در اداره كل امور دانشجویان داخل مطرح گردد.
 .12مدارک تحصيلي دانش آموختگاني كه دوره تحصيلي آنها با محوریت آموزش مي باشد و پس از گذراندن
واحدهای درسي ،بدون گذراندن پایان نامه دانش آموخته مي شوند ،آموزش محور محسوب مي گردد و در
مدرک صادره از سوی این اداره كل واژه «آموزش محور» درج خواهد شد.
ماده 5ـ ارزشیابی اختصاصی مدارك تحصیلی حضوري:
ارزشیابی مدارك تحصیلی كاردانی
 .1مدارک تحصيلي كارداني كليه مؤسسات سه گروه اول شامل ممتاز ،خوب و متوسط ،پس از بررسي و
اطمينان از صحت صدور و تعلق آن [و پس از بررسي در كميسيونهای تخصصي ارزشيابي] ،ارزشيابي و
ارزشنامه مربوط صادر ميشود.
 .2مدارک تحصيلي كارداني مؤسسه ضعیف توسط كميسيون تخصصي ذیربط بررسي و اتخاذ تصميم ميشود.
ارزشیابی مدارك تحصیلی كارشناسی
 .1ارزشيابي مدارک تحصيلي مؤسسات ممتاز و خوب ،منوط به داشتن مدرک دیپلم دوازده ( )12ساله یا
پيشدانشگاهي معتبر است.
 .2برای ارزشيابي مدارک تحصيلي صادره از مؤسسات متوسط "ج" و ضعیف "د" عالوه برداشتن مدرک
دیپلم دوازده ( )12ساله یا پيشدانشگاهي الزم است:
الف ـ معدل دیپلم یا پيش دانشگاهي دانشآموخته ،حداقل  12یا معادل آن باشد.
ب ـ در صورت نداشتن شرایط بند "الف" ،مشروط به شركت در آزمون سراسری كارشناسيارشد در رشته
مربوط و كسب حداقل  %80نمره آخرین فرد پذیرفته شده ،شركت در آزمون كتبي و یا مصاحبه علمي به
تشخيص كميسيون تخصصي ذیربط.
ارزشیابی مدارك تحصیلی كارشناسیارشد
 .1برای ارزشيابي مدارک تحصيلي صادره از مؤسسات ممتاز "الف" و خوب "ب" ،داشتن مدرک كارشناسي
معتبر از دانشگاههای داخل یا دانشگاهها و مؤسسات خارجي مورد تأیيد وزارت الزم است.
 .2برای ارزشيابي مدارک تحصيلي صادره از مؤسسات متوسط "ج" ،عالوه برداشتن مدرک كارشناسي معتبر
از دانشگاههای داخل یا دانشگاهها و مؤسسات خارجي مورد تأیيد وزارت الزم است:

الف ـ معدل كل مدرک كارشناسي ،حداقل  12یا معادل آن باشد.
ب ـ در صورت نداشتن شرط بند "الف" پس از بررسي كيفي و احراز توانمندیهای علمي ،پژوهشي و حرفهای
متقاضي از طریق اخذ آزمون ،مصاحبه علمي ،ارائه مقاله علمي ـ پژوهشي (حسب مورد یك یا همه آنها) ،به
تشخيص كميسيونهای تخصصي ذیربط.
ارزشیابی مدارك تحصیلی دكتري
 .1ارزشيابي مدارک تحصيلي دوره دكتری صادره از مؤسسات ممتاز و خوب ،منوط به داشتن مدرک
كارشناسيارشد معتبر از دانشگاههای داخل یا دانشگاهها و مؤسسات خارجي مورد تأیيد وزارت.
 .2مدارک تحصيلي صادره از مؤسسات متوسط "ج" ،چنانچه شروع به تحصيل بعد از 22/6/2019
( )1/4/1398باشد صرفاً تا مقطع كارشناسيارشد قابل ارزشيابي ميباشد و چنانچه شروع به تحصيل قبل از
تاریخ یاد شده باشد ،شرایط ذیل الزم است:
الف ـ داشتن مدرک كارشناسي و كارشناسيارشد معتبر از دانشگاههای داخل یا دانشگاهها و مؤسسات خارجي
مورد تأیيد وزارت
ب ـ بررسي كيفي رساله دكتری توسط كميسيون تخصصي ذیربط.
ماده 6ـ ارزشیابی اختصاصی مدارك تحصیلی نیمه حضوري در مقطع دكتري:
 .1مدرک تحصيلي مربوط به دورههای نيمهحووری صرفاً در مقطع دكتری از مؤسسات ممتاز و
خوب ارزشيابي ميشود.
 .2شرایط الزم برای ارزشيابي مدارک تحصيلي دورههای نيمهحووری در مقطع دكتری از مؤسسات ممتاز و
خوب همان شرايط الزم براي ارزشیابی مدارك تحصیلی دكتري حضوري صادره از مؤسسات
متوسط ميباشند.
 .3مدارک تحصيلي ناشي از تحصيالت نيمهحووری مؤسسات متوسط و ضعيف ،غيرقابل ارزشيابي ميباشند.
 .4بررسي و ارزشيابي مدارک تحصيلي دكتری كساني كه از تاریخ تصویب این آیيننامه ،شروع به تحصيل در
دورههای نيمهحووری نمایند ،منوط است به:
الف ـ تحصيل منحصراً در دانشگاههای ممتاز و خوب و در رشتههای مرتبط با تحصيالت قبلي انجام شده باشد.
تبصره ـ داشتن استاد راهنمای دوم داخلي ،از اعوای هيأت علمي دانشگاههای داخل كه مجاز به داشتن
دانشجوی دكتری ميباشند (مبتني بر اخذ موافقت رسمي از معاونت آموزشي و پرداخت هزینههای مربوط به

تشخيص دانشگاه) برای كساني كه در دورههای نيمهحووری تحصيل مينمایند توصيه ميگردد .اداره كل امور
دانشآموختگان ملزم به تسهيل در روند ارزشيابي مدارک تحصيلي خارجي این دسته از متقاضيان خواهد بود.
ماده 7ـ ساير مقررات:
 .1كليه مقاالت علمي ـ پژوهشي موضوع این آیيننامه باید واجد شرایط زیر باشند:
الفـ دانشآموخته مؤلف اصلي آنها باشد( .دانشآموخته مولف اول و یا نویسنده  /مكاتبه كننده
( )Corresponding Authorباشد).
بـ چاپ مقاله توسط دانشجو (پس از فراغت از تحصيل) بطوری كه نام استاد (آن) راهنما و مشاور بعنوان
نویسنده در مقاله ذكر شده باشد( .تاریخ اصالحيه )20/03/98
ج ـ به تشخيص كميسيون ارزشيابي مدارک ،در نشریات علمي ـ پژوهشي دارای نمایه بينالمللي معتبر منتشر
شده باشد.
د ـ موضوع و محتوای آنها ،هماهنگ با پایاننامه تحصيلي یا رساله دكتری باشد.
 .2انتخاب پایاننامه یا رساله در ارتباط با نيازهای داخل كشور ،منوط به داشتن یك استاد راهنمای دوم از
ميان اعوای هيأت علمي دانشگاهها ميباشد.
2ـ .1اصالحیه :ارزشيابي مدارک دانشآموختگاني كه موضوع پایاننامه/رساله آنها در خصوص مسائل
مرتبط با داخل كشور ميباشد در صورت نداشتن استاد راهنمای دوم در داخل كشور ميتواند با بررسي
محتوایي پایاننامه/رساله در این اداره كل انجام شود.
2ـ .2چنانچه شروع به تحصيل بعد از سپتامبر  2019باشد ،ارزشيابي مدارک تحصيلي ،ميتواند بدون
داشتن استاد راهنمای داخلي و الزاماً با بررسي محتوایي پایاننامه/رساله انجام ميگيرد.
 . 3مدارک تحصيلي مقطع دكتری كه بدون گذراندن دوره كارشناسي ارشد اخذ شده باشد ،صرفاً چنانچه از
دانشگاهها و مؤسسات گروه ممتاز و خوب اخذ شده باشد قابل بررسي و ارزشيابي است.
 .4چنانچه مدرک تحصيلي یك یا دو مقطع پایينتر دانشآموخته از مؤسسهی اخذ شده باشد كه آن مؤسسه
در فهرست مورد تأیيد وزارت نباشد و مدرک تحصيلي مقطع باالتر از مؤسسه معتبر گروه ممتاز "الف" باشد،
صرفاً مدرک تحصيلي اخذ شده (از مؤسسه معتبر گروه ممتاز "الف") به شرط بررسي كيفي مقطع (های)
پایينتر حسب مورد یك یا همه آنها (شامل انجام مصاحبه ،اخذ آزمون ،بررسي پایاننامه ،درخواست مقاله و
یا بررسي نتایج عملي و قابليت حرفهای) قابل بررسي و ارزشيابي است.

شایان ذكر است پس از احراز توانمندیها در بررسيهای كيفي صورت گرفته ،جمله "در ارزشيابي این مدرک
مقطع /مقاطع قبلي ،مورد نظر قرار نگرفته است" در مدرک صادره درج خواهد شد.
 .5مدارک تحصيلي مربوط به رشتههای تحصيلي هنری ،صنعتي و مانند آنها كه عالوه بر دروس نظری،
مهارتهای حرفهای خاصي نيز از سوی مؤسسه محل تحصيل به دانشجویان ارائه ميشود ،مشروط به اعتبار
مؤسسه ،بر اساس ضوابطي كه به تصویب شورای ارزشيابي مدارک تحصيلي خواهد رسيد ميباشد و در ارزشنامه
صادره در كنار ذكر مقطع تحصيلي ،كلمه "حرفهای" نيز درج ميشود.
 .6مدارک دوره ( Doctor of Business Administration (DBAچنانچه متومن تهيه و دفاع از
رساله بوده باشد ،به مأخذ دكتری و در غير اینصورت با ارائه حداقل یك مقاله علمي ـ پژوهشي به مأخذ
دكتری با رعایت مفاد مواد ( )5و ( )6و بند ( )1این ماده قابل بررسي و ارزشيابي است.
 .7بررسي و ارزشيابي مدارک مقطع دكتری رشتههای مربوط به زبان و ادبيات خارجي كه بنا به ضوابط خاص
ارزشيابي مدارک كشورهای مربوط نيازمند انتشار مقاله در نشریات دارای نمایه بينالمللي است ،ميتواند در
قبال ارائه مقاالت چاپ شده در نشریات علمي ـ پژوهشي معتبر در كشورهای مربوط (كشورهای عربي ،روسيه
و  )...به تشخيص كميسيون تخصصي ذیربط مورد بررسي و ارزشيابي قرارگيرد.
ماده 8ـ رسیدگی به درخواست ارزشیابی (فرآيند ارزشیابی):
 .1مدارک تحصيلي دانشآموختگان پس از وصول به اداره كل ،به لحاظ تطبيق با مدت اقامت دانشجویي برابر
جدول فوق ،مورد بررسي قرار ميگيرد .تشكيل پرونده برای تعيين مراحل ارزشيابي صرفاً برای مدارک تحصيلي
كامل امكانپذیر بوده و به مدارک ناقص هيچ ترتيب اثری داده نميشود.
 .2اداره كل مكلف است در ظرف یك ماه از تاریخ دریافت مدارک دانشآموخته اقدام به تشكيل كميسيون
تخصصي ذیربط نماید.
 .3برای ارزشيابي مدارک تحصيلي ،ارائه اصل و فتوكپي كليه مستندات مورد اشاره در این آیيننامه با داشتن
مهرهای معتبر مراكز صادركننده الزامي است.
 .4كليه مدارک تحصيلي خارجي دانشآموختگان ،باید در سامانه تاک (ميخك) وزارت امور خارجه بارگذاری
و تأیيد شود.
 .5مهر و تأیيد نمایندگيهای جمهوری اسالمي ایران در خارج از كشور صرفاً از جهت رعایت تشریفات اداری
بوده و هيچ حقي برای متقاضي برای قبول و تأیيد مدارک ایجاد نميكند.
 .6پرداخت تمامي هزینه های مربوط به ارزشيابي مدارک تحصيلي برعهده متقاضي ميباشد.

 .7صدور اصل ارزشنامه ،منوط به اموای تعهدنامه دانشآموخته ،مبني بر اعالم موافقت كتبي با رأی صادره
كميسيونهای ارزشيابي مدارک و نيز پرداخت وجه تمبر الصاقي و سایر هزینههای مربوط در صورت نياز
خواهد بود.
ماده 9ـ رسیدگی به اعتراض و تجديدنظرخواهی:
هرگونه درخواست اعتراض به نتایج ارزشيابي ،صرفاً تا یك سال پس از صدور گواهي موقت قابل طرح و بررسي
است .بدیهي است پس از صدور اصل ارزشنامه ،هيچگونه اعتراضي قابل وصول و بررسي نخواهد بود.

