
  

 

 

 كشور از خارج هايدانشگاه تحصيلي مدارك ارزشيابي نامهآيين

  
  

 تعاريف  ـ1 ماده

 فناوري. و تحقيقات علوم، وزارت وزارت:      .1

 .دانشجويان امور سازمان سازمان:      .2

 دانشجويان. امور سازمان آموختگاندانش امور كل اداره كل: اداره      .3

 كشور. از خارج پژوهشي و عالي آموزش موسسات و هادانشگاه همه يك/ ره موسسات: سسه/مو      .4

 وزارت تحصيلي هايرشته با ارتباط در كه است موسسات موسسه/ از صادره مدرك تحصيلي: مدرك      .5

 شود.مي اعطا مربوط آموختگاندانش به موسسات موسسه/ طرف از و بوده متبوع

 تحصيلي مدرك دريافت به موفق و كرده تحصيل موسسات، از يكي در هك كساني آموختگان:دانش      .6

 اند.شده

 تحت كه ميباشند كشور داخل پژوهشي و آموزشي موسسات و هادانشگاه منظور ها:دانشگاه دانشگاه/      .7

 باشند.مي مشغول فعاليت به وزارت نظر

 يكـــي با همطراز  كشور، از خارج در صادره تحصيلي مدارك علمي ارزش تطبيق و تعيين ارزشيابي:      .8

 كشور. داخل عالي آموزش در رسمي تحصيلي مقاطع از

 اين موازين و متبوع وزارت مقررات اساس بر موسسات موسسه/ علمي اعتبار تعيين اعتبارسنجي:      .9

 نامه.آيين

 تحصيلي مدارك اعتبارسنجي و ارزشيابي مورد در الزم هايضابطه تعيين شوراي ارزشيابي: شوراي  .10

 كشور. از خارج از صادره

 حضورينيمه و حضوري تحصيالت براي الزم دانشجويي اقامت مدت طول اقامت: و تحصيل دوره طول  .11

 باشد: مي زير شرح به گذرنامه( استناد )به

 

 

 

 



  

 تحصيلي دوره طول تحصيلي دوره

 اقامت مدت حداقل

 براي الزم دانشجويي

 يحضور تحصيالت

 اقامت مدت حداقل

 براي الزم دانشجويي

 حضورينيمه تحصيالت

 ـــــ ماه 16 ماه 24 كارداني

 ـــــ ماه 23 ماه 36 ساله سه كارشناسي

 كارشناسي

 چهارساله
 ماه 30 ماه 48

 ـــــ

 ارشدكارشناسي

 يكساله
 ماه 9 ماه 12

 ـــــ

 ارشدكارشناسي

 دوساله
 ماه 12 ماه 24

 ـــــ

 پنج رشداكارشناسي

 ساله
 ماه 36 ماه 60

 ـــــ

 ماه 14 ماه 24 ماه 48الي36 دكتري

 

  

 مدارك از يك هر كه مختلف هايرشته در تخصصي هايكميسيون مدارك: ارزشيابي كميسيونهاي  .12

 مصوبات و نامهآيين اين طبق مرتبط، قانوني مقررات وفق را آموختگاندانش مرتبط مدارك و تحصيلي

 دهند.مي قرار ارزشيابي و بررسي مورد تحصيلي مدارك رزشيابيا شوراي

 ارزشيابي هايكميسيون از هريك تصويب به و نامهآيين اين مفاد اساس بر كه است مدركي ارزشنامه:  .13

 سازمان رييس امضاي به و صادر كل اداره توسط موسسات موسسه/ در تحصيل همطرازي عنوان به مدارك،

  رسد.مي

 تعيين حضوري نيمه  و حضوري نامه،آيين اين مفاد اساس بر آموختهدانش تحصيل آموزشي: يوهش  .14

 صادر حضوري تحصيلي مدرك يا و نامثبت حضوري عنوان به ربطذي موسسه در متقاضي اگر حتي شود،مي

 باشد. شده

 نيز حضوري نيمه تحصيالت و باشدنمي مجاز حضوري غير تحصيالت نامه آيين اين مفاد طبق :14 بند توضيح]

 حضوري دانشجوي عنوان به ربطذي موسسه در متقاضي چنانچه همچنين است. پذيرامكان دكتري دوره در صرفا



 ممكن ارزشيابي هايكميسيون باشد، شده صادر حضوري نيز وي تحصيلي مدرك و كرده نام ثبت دكتري دوره

 نمايند.[ ارزيابي حضوري نيمه تحصيل محل ركشو در حضور مدت با متناسب را وي تحصيالت است

          
 ارزشيابي: هايكميسيون و شورا اعضاي تركيب ـ2 ماده

 :ارزشيابي شوراي اعضاي تركيب ـ الف

 شورا(؛ )رييس سازمان رييس      .1

 شورا(؛ )دبير آموختگاندانش امور مديركل      .2

 الختيار؛اتام نماينده يا وزارت آموزشي معاون      .3

 االختيار؛تام نماينده يا وزارت پژوهشي معاون      .4

 عالي. آموزش ارزيابي و نظارت مركز رييس      .5

 با كه پژوهشي و آموزشي مختلف هاينظام به آشنا و فرهنگي ـ علمي هايشخصيت از تن پانزده      .6

 شوند.مي نتخابا سال دو مدت براي وزير حكم و تأييد با و شورا رييس پيشنهاد

  
 :هاكميسيون اعضاي تركيب ـ ب

 تشكيل نياز مورد تعداد به تخصصي هايكميسيون ارزشيابي، شوراي تصويب و تشخيص حسب     .1

 پيشنهاد به هادانشگاه برجسته علمي هيأت اعضاي از تن پنج حداقل از متشكل كميسيون، هر و شودمي

 گردند.مي انتخاب سازمان رييس حكم و كل اداره

 باشند. دانشياري مرتبه در حداقل بايد مذكور اعضاي از تن يك      .2

 بود. خواهد معتبر اعضاء از تن سه حداقل موافقت با كميسيون تصميمات      .3

  
 موسسه: سنجياعتبار ـ3 ماده

 شي،آموز عمومي، هايويژگي اساس بر مختلف، كشورهاي در آنان شعب و موسسات از يك هر      .1

 از يكي به تحصيلي، مدارك ارزشيابي شوراي تصويب با و بررسي رفاهي، و مالي ـ اداري فناوري، و پژوهشي

 گردد.مي رسانياطالع كل اداره طريق از مقتضي نحو به و شوندمي بندي سطح زير هايگروه

 ممتاز؛ موسسات الف: گروه

 خوب؛ موسسات  ب: گروه

 متوسط؛ موسسات  ج: گروه

 ضعيف؛ موسسات  د: گروه

 قبول؛ قابل غير موسسات  : هـ گروه



 در آنان مكتوب نظريه اخذ يا علمي رايزن حضور عنداللزوم خارجي هايدانشگاه اعتبارسنجي جهت      .2

 است. ضروري تصويب و بررسي

 شود.مي انجام باريك سال هر لزوم صورت در خارجي موسسات اعتبارسنجي      .3

 در  «ذيربط قانوني مرجع» نظر مبناي بر كشورها( ساير در آنان شعب نيز )و موسسات علمي راعتبا      .4

 گردد.مي تعيين آموختگان�دانش امور كل اداره كارشناسي نظر و متبوع )هاي( كشور

  
 ارزشيابي: عمومي شرايط ـ4 ماده

 اين مفاد و كشور عالي آموزش اتمقرر و قوانين رعايت بر عالوه تحصيلي، مدارك ارزشيابي براي      .1

 شوراي تصويب و اداره پيشنهاد به كه كشور هر آموزشي خاص ضوابط و عمومي مقررات و ضوابط نامه،آيين

 درج كل اداره سايت در رساني�اطالع جهت مرتبط مقررات منظور همين به است. الزامي رسدمي ارزشيابي

 شود.مي

 مقطع در صرفاَ حضوري نيمه و تحصيلي مقاطع كليه براي حضوري يهادوره در تحصيلي مدارك      .2

 است. پذيرامكان مقررات و ضوابط ساير رعايت با دكتري

 عنوان هيچ به كشور از خارج هايدانشگاه توسط صادره غيرحضوري مقاطع كليه تحصيلي مدارك      .3

 نيست. ارزرشيابي و بررسي قابل

 نيست. ارزشيابي و بررسي قابل عنوان هيچ به قبول، غيرقابل موسسات تحصيلي مدارك      .4

 و بررسي قابل عنوان هيچ به دكتري و ارشدكارشناسي مقاطع در ضعيف موسسات تحصيلي مدارك      .5

 نيست. ارزشيابي

 كارشناسي كارشناسي، كارداني، شامل: و كشور داخل رسمي مقاطع چارچوب در تحصيلي مدارك      .6

 رشته تحصيلي، رشته عنوان تعيين براي مدارك، ارزشيابي هايكميسيون شود.مي ارزشـيابي دكتري و ارشد

 دهند. مي قــرار بررسي و توجه مورد را متقاضي قبلي تحصيالت وضعيت گرايش، و

 يكي در اگر حتي بوده معادل يا استخدامي ارزش داراي صرفاً كه آموختگانيدانش تحصيلي مدارك      .7

 است. ارزشيابي و بررسي غيرقابل باشند، نموده اخذ باالتر مدرك و داده تحصيل ادامه معتبر موسسات از

 مورد خارجي معتبر موسسات كليه از "فارسي ادبيات و زبان" با مرتبط هايرشته تحصيلي مدارك      .8

 قابل دقيق، و جامع كيفي بررسي با ارشد، كارشناسي و كارشناسي تحصيلي مقاطع در صرفاً وزارت، تأييد

 قابل خارجي كشورهاي از مذكور رشته دكتري دوره مدارك عنوان، هيچ به و باشدمي ارزشيابي و بررسي

 باشد.نمي ارزشيابي و بررسي



 گذراندن و نامهپايان ارائه صورت در (MVM) دامپزشكي ساله شش هايدوره تحصيلي مدارك      .9

 هايدوره و نامه پايان ارائه به نياز بدون و "دامپزشكي ايحرفه عمومي كـتريد" مقطع در واحد 220 حداقل

 گردد.مي ارزشيابي "دامپزشكي ارشد كارشناسي " مدرك اخذ با صرفاً نامه،پايان ارائه با دامپزشكي ساله پنج

 باشد، شده صادر معتبر موسسات و ها دانشگاه از چنانچه حتي خارجي، تحصيلي مدارك ارزشيابي  .10

 هايتوانمندي ارزيابي از پس مديركل يا و ارزشيابي هايكميسيون ارزشيابي، شوراي تشخيص به تواندمي

 نامهپايان بررسي دفاعيه، جلسه گزاريبر آزمون، اخذ مصاحبه، )انجام متقاضي ايحرفه و پژوهشي و علمي

 پذيرد. صورت اي(حرفه قابليت و عملي نتايج بررسي يا و مقاله درخواست رساله، و

  
 حضوري: تحصيلي مدارك اختصاصي ارزشيابي ـ5 ماده

 كارداني تحصيلي مدارك ارزشيابي

 بررسي از پس ،متوسط و خوب ممتاز، شامل اول گروه سه موسسات كليه كارداني تحصيلي مدارك      .1

 و ارزشيابي ارزشيابي[، صيتخص هايكميسيون در بررسي از پس ]و آن تعلق و صدور صحت از اطمينان و

 شود.مي صادر مربوط ارزشنامه

 تصميم اتخاذ و بررسي ذيربط تخصصي كميسيون توسط ضعيف موسسه كارداني تحصيلي مدارك      .2

 شود.مي

  
 كارشناسي تحصيلي مدارك ارزشيابي

 (12) دوازده ديپلم مدرك داشتن به منوط ،خوب و ممتاز موسسات تحصيلي مدارك ارزشيابي      .1

 است. معتبر دانشگاهي�پيش يا ساله

 دوازده ديپلم مدرك داشتن بر عالوه ضعيف، و متوسط موسسات تحصيلي مدارك ارزشيابي براي       .2

 است: الزم دانشگاهيپيش يا ساله

 باشد. آن ازهمطر يا 14 حداقل آموخته،دانش دانشگاهي پيش يا ديپلم عدلم -الف

 باشد. سازگار وي دانشگاهيپيش و دبيرستاني تحصيلي رشته با آموختهدانش تحصيلي رشته  -ب

 ارشدكارشناسي سراسري آزمون در شركت به مشروط ب، يا و الف بندهاي شرايط نداشتن صورت در   -ج

 به كتبي آزمون رد شركت يا و شده پذيرفته فرد آخرين نمره %80 حداقل كسب و مربوط رشته در

 ذيربط. ارزشيابي هايكميسيون تشخيص

  
 ارشد كارشناسي تحصيلي مدارك ارزشيابي



 معتبر كارشناسي مدرك داشتن خوب، و ممتاز موسسات از صادره تحصيلي مدارك ارزشيابي براي       .1

 است. الزم خوب يا ممتاز هايگروه موسسات يا داخل هايدانشگاه از

 كارشناسي مدرك برداشتن عالوه متوسط، موسسات از صادره تحصيلي مدارك ارزشيابي براي      .2

 است: الزم خوب يا ممتاز هايگروه موسسات يا داخل هايدانشگاه از معتبر

 باشد. هماهنگ كارشناسي مقطع تحصيلي رشته با ارشدكارشناسي تحصيلي رشته -الف

 باشد. آن ادلمع يا 14 حداقل كارشناسي، مدرك كل معدل  -ب

 هايتوانمندي احراز و كيفي بررسي شرط به ،"ب" يا و "الف" شروط از يك هر نداشتن صورت در   -ج

 پژوهشي ـ علمي مقاله ارائه علمي، مصاحبه آزمون، اخذ طريق از متقاضي ايحرفه و پژوهشي علمي،

 ذيربط. تخصصي هايكميسيون تشخيص به آنها(، همه يا يك مورد )حسب

  
 دكتري تحصيلي مدارك شيابيارز

 مدرك داشتن به منوط خوب، و ممتاز موسسات از صادره دكتري دوره تحصيلي مدارك ارزشيابي      .1

 وزارت. تأييد مورد خارجي موسسات و هادانشگاه يا داخل هايدانشگاه از معتبر ارشد كارشناسي

  است: الزم زير شرايط سطمتو موسسات از صادره تحصيلي مدارك ارزشيابي براي       .2

 خارجي موسسات و هادانشگاه يا داخل هايدانشگاه از معتبر ارشد كارشناسي و كارشناسي مدارك داشتن -الف

 وزارت. تأييد مورد

 طريق از كه ذيربط ارزشيابي كميسيون منتخب متخصص نظرانصاحب تشخيص به كيفيت با رساله داشتن -ب

 گردد.مي احراز الهرس ارزيابي جلسه برگزاري

  
 دكتري: مقطع در حضوري نيمه تحصيلي مدارك اختصاصي ابيارزشي ـ6 ماده

 و ممتاز موسسات براي دكتري مقطع در صرفاً حضورينيمه هايدوره به مربوط تحصيلي مدرك      .1

 شود.مي ارزشيابي خوب

 موسسات براي دكتري مقطع در حضوريمهني هايدوره تحصيلي مدارك ارزشيابي براي الزم شرايط      .2

 از صادره حضوري دكتري تحصيلي مدارك ارزشيابي براي الزم شرايط همان خوب و ممتاز

 باشند.مي متوسط موسسات

 ارزشيابي غيرقابل ضعيف، و متوسط موسسات حضورينيمه تحصيالت از ناشي تحصيلي ركمدا      .3

 باشند.مي

 تحصيل به شروع نامه،آيين اين تصويب تاريخ از كه كساني دكتري تحصيلي مدارك يارزشياب و بررسي      .4

 به: است منوط نمايند، حضورينيمه هايدوره در



 شده انجام قبلي تحصيالت با مرتبط هايرشته در و خوب و ممتاز هايدانشگاه در منحصراً تحصيل -الف

 باشد.

 داشتن به مجاز كه داخل هايدانشگاه علمي هيأت اعضاي از داخلي، دوم راهنماي استاد داشتن -تبصره

 مربوط هايهزينه پرداخت و آموزشي معاونت از رسمي موافقت اخذ بر )مبتني باشندمي دكتري دانشجوي

 اداره گردد.مي يهتوص نمايندمي تحصيل حضورينيمه هايدوره در كه كساني براي دانشگاه( تشخيص به

 متقاضيان از دسته اين خارجي تحصيلي مدارك ارزشيابي روند در تسهيل به ملزم آموختگاندانش امور كل

 بود. خواهد

 مقررات: ساير ـ7 ماده

 باشند: زير شرايط واجد بايد نامهآيين اين موضوع پژوهشي ـ علمي مقاالت كليه      .1

 باشد. آنها اصلي مؤلف آموختهدانش -الف

 باشد. دكتري رساله يا تحصيلي نامهپايان با هماهنگ ،آنها محتواي و  موضوع  -ب

 الملليبين نمايه داراي پژوهشي ـ علمي نشريات در مدارك، ارزشيابي ربطذي كميسيون تشخيص به   -ج

 باشد. شده منتشر معتبر

 راهنماي استاد يك داشتن به منوط كشور، داخل هاينياز با ارتباط در رساله يا نامهپايان انتخاب      .2

 باشد.مي هادانشگاه علمي هيأت اعضاي ميان از  دوم

 چنانچه صرفاً باشد، شده اخذ ارشد كارشناسي دوره گذراندن بدون كه دكتري مقطع تحصيلي مدارك      .3

 است. ارزشيابي و بررسي قابل باشد شده اخذ خوب و ممتاز گروه موسسات و هادانشگاه از

 مدرك چنانچه ،تحصيلي متوالي مقطع دو تحصيلي مدارك همزمان بيارزشيا  هنگام در      .4

 مدرك اما نباشد، معتبر وزارت نظر از موسسه آن كه باشد، شده اخذ ايموسسه از قبلي مقطع تحصيلي

 ترتيب به باالتر مقطع تحصيلي مدرك باشد، خوب و ممتاز هايگروه معتبر موسسه از باالتر، طعمق تحصيلي

 مقطع تحصيلي مدرك كه صورتي در شد. خواهد ارزشيابي ضعيف و متوسط موسسات به بوطمر ضوابط با

 است. ارزشيابي غيرقابل نظر مورد مقطع مدرك باشد، ضعيف و متوسط هايگروه معتبر موسسه از باالتر

 ري،نظ دروس بر عالوه كه آنها مانند و صنعتي هنري، تحصيلي هايرشته به مربوط تحصيلي مدارك      .5

 اعتبار به مشروط شود،مي ارائه دانشجويان به تحصيل حلم موسسه سوي از نيز خاصي ايحرفه هايمهارت

 در و باشدمي رسيد خواهد تحصيلي مدارك ارزشيابي شوراي تصويب به كه ضوابطي اساس بر موسسه،

 د.شومي درج نيز  "ايحرفه"  كلمه تحصيلي، مقطع ذكر كنار در صادره ارزشنامه

 و تهيه متضمن چنانچه ،DBA Administration) Business of (Doctor دوره مدارك      .6

 به پژوهشي ـ علمي مقاله يك حداقل ارائه با صورتاين غير در و دكتري مأخذ به باشد، بوده رساله از  دفاع

 است. رزشيابيا و بررسي قابل  ماده اين (1) بند و (6) و (5) مواد مفاد رعايت با دكتري مأخذ



 ضوابط به بنا كه خارجي ادبيات و زبان به مربوط هايرشته دكتري مقطع مدارك ارزشيابي و بررسي      .7

 است، الملليبين نمايه داراي نشريات در مقاله انتشار نيازمند مربوط كشورهاي مدارك ارزشيابي خاص

 )كشورهاي مربوط كشورهاي در معتبر پژوهشيـ  علمي نشريات در شده چاپ مقاالت ارائه قبال در تواندمي

 قرارگيرد. ارزشيابي و بررسي مورد ربطذي تخصصي كميسيون تشخيص به ...( و روسيه عربي،

  
 ارزشيابي(: )فرآيند ارزشيابي درخواست به رسيدگي ـ8 ماده

  
 دانشجويي اقامت دتم با تطبيق لحاظ به كل، اداره به وصول از پس آموختگاندانش تحصيلي مدارك      .1

 مدارك براي صرفاً ارزشيابي مراحل تعيين براي پرونده تشكيل گيرد.مي قرار بررسي مورد فوق، جدول برابر

 شود.نمي داده اثري ترتيب هيچ ناقص مدارك به و بوده پذير�امكان كامل تحصيلي

 تشكيل به اقدام موختهآدانش مدارك دريافت تاريخ از ماه يك ظرف در است مكلف كل اداره      .2

 نمايد. ربطذي تخصصي كميسيون

 با نامهآيين اين در اشاره مورد مستندات كليه فتوكپي و اصل ارائه تحصيلي، مدارك ارزشيابي براي      .3

 است. الزامي صادركننده مراكز معتبر مهرهاي داشتن

 ايران اسالميجمهوري هاينمايندگي تأييد و مهر به بايد شده ارائه اصلي تحصيلي مدارك كليه      .4

 باشد. رسيده كشور از درخارج

 تشريفات رعايت جهت از صرفاً كشور از خارج در ايران اسالمي جمهوري هاينمايندگي تأييد و مهر      .5

 كند.نمي ايجاد مدارك تأييد و قبول براي متقاضي براي حقي هيچ و بوده اداري

 باشد.مي متقاضي برعهده تحصيلي مدارك ارزشيابي به مربوط هاي هزينه تمامي پرداخت      .6

 رأي با كتبي موافقت اعالم بر مبني آموخته،دانش تعهدنامه امضاي به منوط ارزشنامه، اصل صدور      .7

 صورت در مربوط هايهزينه ساير و الصاقي تمبر وجه پرداخت نيز و مدارك ارزشيابي هايكميسيون صادره

 بود. هدخوا نياز

  
 تجديدنظرخواهي: و اعتراض به رسيدگي ـ9 ماده

 طرح قابل موقت گواهي صدور از پس سال يك تا صرفاً ارزشيابي، نتايج به اعتراض درخواست هرگونه      .1

 نخواهد بررسي و وصول قابل اعتراضي هيچگونه ارزشنامه، اصل صدور از پس است بديهي است. بررسي و

 بود.

  
 نامه:آيين تفسير و حقوقي ابهام رفع ـ10 ماده



 از مركب ايويژه كميسيون توسط موضوع نامه،آيين سكوت مورد در يا اجرا چگونگي در اختالف صورت در

 گردد.مي نظر اعالم و بررسي زير اشخاص

 سازمان رييس    .1

 آموختگاندانش كل مدير    .2

 سازمان حقوقي مديركل    .3

 رييس تأييد و آموختگاندانش امور مديركل پيشنهاد به يارزشياب هايكميسيون اساتيد از تن چهار   .4

 سازمان.

  
 


