
 کشور از خارج هايدانشگاه تحصیلی مدارك ارزشیابی نامهآیین

  
  

 تعاریف  ـ1 ماده
 فناوري. و تحقیقات علوم، وزارت وزارت:      .۱
 .دانشجویان امور سازمان سازمان:      .۲
 دانشجویان. امور سازمان آموختگاندانش امور کل اداره کل: اداره      .۳
 .کشور از خارج پژوهشی و عالی آموزش موسسات و هادانشگاه همه یک/ هر موسسات: موسسه/      .٤
 طرف از و بوده متبوع وزارت تحصیلی هايرشته با ارتباط در که است موسسات موسسه/ از صادره مدرك تحصیلی: مدرك      .٥

 .شودمی اعطا مربوط آموختگاندانش به موسسات موسسه/
 .اندشده تحصیلی مدرك دریافت به موفق و کرده تحصیل موسسات، از یکی در که کسانی آموختگان:شدان      .٦
 تفعالی به وزارت نظر تحت که باشندمی کشور داخل پژوهشی و آموزشی موسسات و هادانشگاه منظور ها:دانشگاه دانشگاه/      .۷

 .باشندمی مشغول
 سمیر تحصیلی مقاطع از یکـــی با همطراز  کشور، از خارج در صادره تحصیلی مدارك علمی رزشا تطبیق و تعیین ارزشیابی:      .۸
 کشور. داخل عالی آموزش در
 نامه.آیین این موازین و متبوع وزارت مقررات اساس بر موسسات موسسه/ علمی اعتبار تعیین اعتبارسنجی:      .۹
 ور.کش از خارج از صادره تحصیلی مدارك اعتبارسنجی و ارزشیابی مورد در الزم هايضابطه تعیین شوراي رزشیابی:ا شوراي  .۱۰
 هب گذرنامه) استناد (به حضورينیمه و حضوري تحصیالت براي الزم دانشجویی اقامت مدت طول اقامت: و تحصیل دوره طول  .۱۱

 :باشد می زیر شرح
  

 دوره طول تحصیلي دوره
 تحصیلی

 اقامت مدت حداقل
 براي الزم دانشجویي
 حضوري تحصیالت

 اقامت مدت حداقل
 براي الزم دانشجویي
 حضورينیمھ تحصیالت

 ـــــ ماه ۱٦ ماه ۲٤ كارداني
 ـــــ ماه ۲۳ ماه ۳٦ سالھ سھ كارشناسي
 كارشناسي
 ـــــ ماه ۳۰ ماه ٤۸ چھارسالھ

 ارشدكارشناسی
 ـــــ ماه ۹ ماه ۱۲ یکسالھ

 ارشدكارشناسي
 ـــــ ماه ۱۲ ماه ۲٤ دوسالھ

 پنج ارشدکارشناسی
 ـــــ ماه ۳٦ ماه ٦۰ سالھ

 ٤۸الی۳٦ دكتري
 ماه ۱٤ ماه ۲٤ ماه

 
 
  



 بطمرت مدارك و تحصیلی مدارك از یک هر که مختلف هايرشته در تخصصی هايکمیسیون :مدارك ارزشیابی هايکمیسیون  .۱۲
 و بررسی مورد تحصیلی مدارك ارزشیابی شوراي مصوبات و نامهآیین این طبق مرتبط، قانونی مقررات وفق را آموختگاندانش

 .دهندمی قرار ارزشیابی
 عنوان به مدارك، ارزشیابی هايکمیسیون از هریک تصویب به و نامهآیین این مفاد اساس بر که است مدرکی ارزشنامه:  .۱۳

  رسد.می سازمان رییس امضاي به و صادر کل اداره توسط موسسات موسسه/ در تحصیل همطرازي
 متقاضی اگر حتی شود،می تعیین حضورينیمه  و يحضور نامه،آیین این مفاد اساس بر آموختهدانش تحصیل آموزشی: شیوه  .۱٤
 .باشد شده صادر حضوري تحصیلی مدرك یا و نامثبت حضوري عنوان به ربطذي موسسه در

 دکتري دوره در صرفا نیز حضوري نیمه تحصیالت و باشدنمی مجاز حضوري غیر تحصیالت نامهآیین این مفاد طبق :14 بند توضیح[
 یلیتحص مدرك و کرده نام ثبت دکتري دوره حضوري دانشجوي عنوان به ربطذي موسسه در متقاضی چنانچه مچنینه .است پذیرامکان

 صیلتح محل کشور در حضور مدت با متناسب را وي تحصیالت است ممکن ارزشیابی هايکمیسیون باشد، شده صادر حضوري نیز وي
 نمایند.] ارزیابی حضوري نیمه

          
 ارزشیابی: هايکمیسیون و شورا اعضاي بترکی ـ2 ماده
 ارزشیابی: شوراي اعضاي ترکیب ـ الف
 شورا)؛ (رییس سازمان رییس      .۱
 شورا)؛ (دبیر آموختگاندانش امور مدیرکل      .۲
 االختیار؛تام نماینده یا وزارت آموزشی معاون      .۳
 االختیار؛تام نماینده یا وزارت پژوهشی معاون      .٤
 عالی. آموزش ارزیابی و نظارت مرکز رییس      .٥
 با و شورا رییس پیشنهاد با که پژوهشی و آموزشی مختلف هاينظام به آشنا و فرهنگی ـ علمی هايشخصیت از تن پانزده      .٦

 شوند.می انتخاب سال دو مدت براي وزیر حکم و تأیید
  

 ها:کمیسیون اعضاي ترکیب ـ ب
 یون،کمیس هر و شودمی تشکیل نیاز مورد تعداد به تخصصی هايکمیسیون ارزشیابی، شوراي تصویب و تشخیص حسب     .۱

 ردند.گمی انتخاب سازمان رییس حکم و کل اداره پیشنهاد به هادانشگاه برجسته علمی هیأت اعضاي از تن پنج حداقل از متشکل
 باشند. دانشیاري رتبهم در حداقل باید مذکور اعضاي از تن یک      .۲
 بود. خواهد معتبر اعضاء از تن سه حداقل موافقت با کمیسیون تصمیمات      .۳

  
 موسسه: سنجیاعتبار ـ3 ماده

 ـ اداري فناوري، و پژوهشی آموزشی، عمومی، هايویژگی اساس بر مختلف، کشورهاي در آنان شعب و موسسات از یک هر .۱
 نحو به و شوندمی بندي سطح زیر هايگروه از یکی به تحصیلی، مدارك ارزشیابی شوراي تصویب با و بررسی رفاهی، و مالی

 گردد.می رسانیاطالع کل اداره طریق از مقتضی
 



 ممتاز؛ موسسات الف: گروه
 خوب؛ موسسات  ب: گروه
 متوسط؛ موسسات  ج: گروه
 ضعیف؛ موسسات  د: گروه
 قبول؛ قابل غیر موسسات  : هـ گروه

 
 ريضرو تصویب و بررسی در آنان مکتوب نظریه اخذ یا علمی رایزن حضور عنداللزوم خارجی هايدانشگاه اعتبارسنجی جهت      .۲

 است.
 شود.می انجام باریک سال هر لزوم صورت در خارجی موسسات اعتبارسنجی      .۳
 نظر و متبوع (هاي) کشور در  »ذیربط قانونی مرجع« نظر مبناي بر کشورها) سایر در آنان شعب نیز (و موسسات علمی اعتبار      .٤

 .گرددمی تعیین آموختگاندانش امور کل اداره کارشناسی
  
 ارزشیابی: عمومی شرایط ـ4 ماده

 رراتمق و ضوابط نامه،آیین این مفاد و کشور عالی آموزش مقررات و قوانین رعایت بر عالوه تحصیلی، مدارك ارزشیابی براي      .۱
 ورمنظ همین به است. الزامی رسدمی ارزشیابی شوراي تصویب و اداره پیشنهاد به که کشور هر آموزشی خاص ضوابط و عمومی
 شود.می درج کل اداره سایت در رسانیاطالع جهت مرتبط مقررات

 ضوابط سایر رعایت با دکتري مقطع در صرفاَ حضوري نیمه و تحصیلی مقاطع کلیه براي حضوري هايدوره در تحصیلی مدارك      .۲
 است. پذیرامکان مقررات و
 یارزرشیاب و بررسی قابل عنوان هیچ به کشور از خارج هايدانشگاه توسط صادره غیرحضوري مقاطع کلیه تحصیلی مدارك      .۳

 نیست.
 نیست. ارزشیابی و بررسی قابل عنوان هیچ به قبول، غیرقابل موسسات تحصیلی مدارك      .٤
 نیست. ارزشیابی و بررسی قابل عنوان هیچ به يدکتر و ارشدکارشناسی مقاطع در ضعیف موسسات تحصیلی مدارك      .٥
 ارزشـیابی دکتري و ارشد کارشناسی کارشناسی، کاردانی، شامل: و کشور داخل رسمی مقاطع چارچوب در تحصیلی مدارك      .٦

 را قاضیتم قبلی تحصیالت وضعیت گرایش، و رشته تحصیلی، رشته عنوان تعیین براي مدارك، ارزشیابی هايکمیسیون شود.می
 دهند. می قــرار بررسی و توجه مورد
 امهاد معتبر موسسات از یکی در اگر حتی بوده معادل یا استخدامی ارزش داراي صرفاً که آموختگانیدانش تحصیلی مدارك      .۷

 است. ارزشیابی و بررسی غیرقابل باشند، نموده اخذ باالتر مدرك و داده تحصیل
 مقاطع رد صرفاً وزارت، تأیید مورد خارجی معتبر موسسات کلیه از "فارسی ادبیات و زبان" با مرتبط هايرشته تحصیلی مدارك      .۸

 مدارك وان،عن هیچ به و باشدمی ارزشیابی و بررسی قابل دقیق، و جامع کیفی بررسی با ارشد، کارشناسی و کارشناسی تحصیلی
 باشد.نمی ارزشیابی و رسیبر قابل خارجی کشورهاي از مذکور رشته دکتري دوره
 در واحد 220 حداقل گذراندن و نامهپایان ارائه صورت در (MVM) دامپزشکی ساله شش هايدوره تحصیلی مدارك      .۹

 صرفاً ه،نامپایان ارائه با دامپزشکی ساله پنج هايدوره و نامه پایان ارائه به نیاز بدون و "دامپزشکی ايحرفه عمومی دکـتري" مقطع
 گردد.می ارزشیابی "دامپزشکی ارشد کارشناسی " مدرك اخذ با



 ورايش تشخیص به تواندمی باشد، شده صادر معتبر موسسات و هادانشگاه از چنانچه حتی خارجی، تحصیلی مدارك ارزشیابی  .۱۰
 احبه،مص (انجام متقاضی ايحرفه و پژوهشی و علمی هايتوانمندي ارزیابی از پس مدیرکل یا و ارزشیابی هايکمیسیون ارزشیابی،

 ورتص )ايحرفه قابلیت و عملی نتایج بررسی یا و مقاله درخواست رساله، و نامهپایان بررسی دفاعیه، جلسه برگزاري آزمون، اخذ
 .پذیرد

  
 حضوري: تحصیلی مدارك اختصاصی ارزشیابی ـ5 هماد

 کاردانی تحصیلی مدارك ارزشیابی
 صحت از اطمینان و بررسی از پس ،متوسط و خوب ممتاز، شامل اول گروه سه موسسات کلیه کاردانی تحصیلی مدارك      .۱

 شود.می صادر مربوط ارزشنامه و ارزشیابی ارزشیابی]، تخصصی هايکمیسیون در بررسی از پس [و آن تعلق و صدور
 شود.می تصمیم اتخاذ و بررسی ذیربط تخصصی کمیسیون توسط ضعیف موسسه کاردانی تحصیلی مدارك      .۲

  
 کارشناسی تحصیلی مدارك ارزشیابی
 معتبر دانشگاهیپیش یا ساله )12( دوازده دیپلم مدرك داشتن به منوط ،خوب و ممتاز موسسات تحصیلی مدارك ارزشیابی      .۱

 .است
 گاهیدانشپیش یا ساله دوازده دیپلم مدرك داشتن بر عالوه ضعیف، و متوسط موسسات تحصیلی مدارك ارزشیابی براي       .۲

 است: الزم
 .باشد آن همطراز یا 14 حداقل آموخته،دانش دانشگاهی پیش یا دیپلم معدل -الف
 .باشد سازگار وي دانشگاهیپیش و دبیرستانی تحصیلی رشته با آموختهدانش تحصیلی رشته  -ب
 و مربوط رشته در ارشدکارشناسی سراسري آزمون در شرکت به مشروط ب، یا و الف بندهاي شرایط نداشتن صورت در   -ج

 .طذیرب ارزشیابی هايکمیسیون تشخیص به کتبی آزمون در شرکت یا و شده پذیرفته فرد آخرین نمره %80 حداقل کسب
  

 ارشد کارشناسی تحصیلی مدارك ارزشیابی
 یا داخل هايدانشگاه از معتبر کارشناسی مدرك داشتن خوب، و ممتاز موسسات از صادره تحصیلی مدارك ارزشیابی ايبر       .۱

 است. الزم خوب یا ممتاز هايگروه موسسات
 اخلد هايدانشگاه از معتبر کارشناسی مدرك برداشتن عالوه متوسط، موسسات از صادره تحصیلی مدارك ارزشیابی براي      .۲
 است: الزم خوب یا ممتاز هايگروه موسسات یا

 باشد. هماهنگ کارشناسی مقطع تحصیلی رشته با ارشدکارشناسی تحصیلی رشته -الف
 باشد. آن معادل یا 14 حداقل کارشناسی، مدرك کل معدل  -ب
 و پژوهشی علمی، هايتوانمندي احراز و کیفی بررسی شرط به ،"ب" یا و "الف" شروط از یک هر نداشتن صورت در   -ج

 تشخیص به آنها)، همه یا یک مورد (حسب پژوهشی ـ علمی مقاله ارائه علمی، مصاحبه آزمون، اخذ طریق از متقاضی ايحرفه
 ذیربط. تخصصی هايکمیسیون

 

  



 دکتري تحصیلی مدارك ارزشیابی
 از معتبر ارشد کارشناسی مدرك داشتن به منوط خوب، و ممتاز موسسات از صادره دکتري دوره تحصیلی مدارك ارزشیابی      .۱

 وزارت. تأیید مورد خارجی موسسات و هادانشگاه یا داخل هايدانشگاه
  است: الزم زیر شرایط متوسط موسسات از صادره تحصیلی مدارك ارزشیابی براي       .۲

 .وزارت تأیید مورد خارجی موسسات و هادانشگاه یا داخل هايدانشگاه از معتبر ارشد کارشناسی و کارشناسی مدارك داشتن -الف
 ارزیابی لسهج برگزاري طریق از که ذیربط ارزشیابی کمیسیون منتخب متخصص نظرانصاحب تشخیص به کیفیت با رساله داشتن -ب

 .گرددمی احراز رساله
  

 :دکتري مقطع در حضوري نیمه تحصیلی مدارك اختصاصی ارزشیابی ـ6 هماد
 شود.می ارزشیابی خوب و ممتاز موسسات براي دکتري مقطع در صرفاً حضورينیمه هايدوره به مربوط تحصیلی مدرك      .۱
 خوب و ممتاز موسسات براي دکتري مقطع در حضورينیمه هايدوره تحصیلی مدارك ارزشیابی براي الزم شرایط      .۲

 باشند.می متوسط موسسات از صادره حضوري دکتري تحصیلی مدارك ارزشیابی براي الزم شرایط همان
 باشند.می ارزشیابی یرقابلغ ضعیف، و متوسط موسسات حضورينیمه تحصیالت از ناشی تحصیلی مدارك      .۳
 يهادوره در تحصیل به شروع نامه،آیین این تصویب تاریخ از که کسانی دکتري تحصیلی مدارك ارزشیابی و بررسی      .٤

 به: است منوط نمایند، حضورينیمه
 باشد. شده انجام قبلی تحصیالت با مرتبط هايرشته در و خوب و ممتاز هايدانشگاه در منحصراً تحصیل -الف

 دکتري دانشجوي داشتن به مجاز که داخل هايدانشگاه علمی هیأت اعضاي از داخلی، دوم راهنماي استاد داشتن -تبصره
 که یکسان براي )دانشگاه تشخیص به مربوط هايهزینه پرداخت و آموزشی معاونت از رسمی موافقت اخذ بر مبتنی( باشندمی
 یارزشیاب روند در تسهیل به ملزم آموختگاندانش امور کل اداره گردد.می توصیه دنماینمی تحصیل حضورينیمه هايدوره در

 .بود خواهد متقاضیان از دسته این خارجی تحصیلی مدارك
 مقررات: سایر ـ7 ماده
 باشند: زیر شرایط واجد باید نامهآیین این موضوع پژوهشی ـ علمی مقاالت کلیه      .۱

 باشد. آنها لیاص مؤلف آموختهدانش -الف
 باشد. دکتري رساله یا تحصیلی نامهپایان با هماهنگ آنها، محتواي و  موضوع  -ب
 شده رمنتش معتبر المللیبین نمایه داراي پژوهشی ـ علمی نشریات در مدارك، ارزشیابی ربطذي کمیسیون تشخیص به   -ج

 باشد.
 هیأت اعضاي میان از  دوم راهنماي استاد یک داشتن به منوط کشور، داخل هاينیاز با ارتباط در رساله یا نامهپایان انتخاب      .۲

 باشد.می هادانشگاه علمی
 ساتموس و هادانشگاه از چنانچه صرفاً  باشد، شده اخذ ارشد کارشناسی دوره گذراندن بدون که دکتري مقطع تحصیلی مدارك      .۳

 است. ارزشیابی و بررسی قابل باشد شده اخذ خوب و ممتاز گروه
 زا قبلی قطعم تحصیلی مدرك چنانچه ،تحصیلی متوالی مقطع دو تحصیلی مدارك همزمان ارزشیابی  هنگام در      .٤

 هايگروه معتبر موسسه از باالتر، مقطع تحصیلی مدرك اما نباشد، معتبر وزارت نظر از موسسه آن که باشد، شده اخذ ايموسسه
 در .شد واهدخ ارزشیابی ضعیف و متوسط موسسات به مربوط ضوابط با ترتیب به باالتر مقطع تحصیلی مدرك باشد، خوب و ممتاز



 رزشیابیا غیرقابل نظر مورد مقطع مدرك باشد، ضعیف و متوسط هايگروه معتبر موسسه از باالتر مقطع یلیتحص مدرك که صورتی
 است.
 ايحرفه هايمهارت نظري، دروس بر عالوه که آنها مانند و صنعتی هنري، تحصیلی هايرشته به مربوط تحصیلی مدارك      .٥

 تصویب به که ضوابطی اساس بر موسسه، اعتبار به مشروط شود،می ارائه دانشجویان به تحصیل محل موسسه سوي از نیز خاصی
 نیز  "ايحرفه"  کلمه تحصیلی، مقطع ذکر کنار در صادره ارزشنامه در و باشدمی رسید خواهد تحصیلی مدارك ارزشیابی شوراي

 شود.می درج
 مأخذ به باشد، بوده رساله از  دفاع و تهیه متضمن چنانچه ،DBA Administration) Business of (Doctor دوره مدارك      .٦

 این )1( بند و )6( و )5( مواد مفاد رعایت با دکتري مأخذ به پژوهشی ـ علمی مقاله یک حداقل ارائه با صورتاین غیر در و دکتري
 است. ارزشیابی و بررسی قابل  ماده
 داركم ارزشیابی خاص ضوابط به بنا که خارجی ادبیات و زبان به مربوط ايهرشته دکتري مقطع مدارك ارزشیابی و بررسی      .۷

 شریاتن در شده چاپ مقاالت ارائه قبال در تواندمی است، المللیبین نمایه داراي نشریات در مقاله انتشار نیازمند مربوط کشورهاي
 و رسیبر مورد ربطذي تخصصی کمیسیون تشخیص به ...) و روسیه عربی، (کشورهاي مربوط کشورهاي در معتبر پژوهشی ـ علمی

 قرارگیرد. ارزشیابی
  

 ارزشیابی): (فرآیند ارزشیابی درخواست به رسیدگی ـ8 ماده

  
 وردم فوق، جدول برابر دانشجویی اقامت مدت با تطبیق لحاظ به کل، اداره به وصول از پس آموختگاندانش تحصیلی مدارك      .۱

 ناقص مدارك به و بوده پذیرامکان کامل تحصیلی مدارك براي صرفاً ارزشیابی مراحل تعیین براي پرونده کیلتش گیرد.می قرار بررسی
 .شودنمی داده اثري ترتیب هیچ
 طربذي تخصصی کمیسیون تشکیل به اقدام آموختهدانش مدارك دریافت تاریخ از ماه یک ظرف در است مکلف کل اداره      .۲

 نماید.
 مراکز عتبرم مهرهاي داشتن با نامهآیین این در اشاره مورد مستندات کلیه فتوکپی و اصل ارائه تحصیلی، مدارك ارزشیابی براي      .۳

 است. الزامی صادرکننده
 شد.با رسیده کشور از درخارج ایران اسالمیجمهوري هاينمایندگی تأیید و مهر به باید شده ارائه اصلی تحصیلی مدارك کلیه      .٤
 حقی هیچ و بوده اداري تشریفات رعایت جهت از صرفاً کشور از خارج در ایران اسالمی جمهوري هاينمایندگی تأیید و مهر      .٥

 کند.نمی ایجاد مدارك تأیید و قبول براي متقاضی براي
 .باشدمی متقاضی برعهده تحصیلی مدارك ارزشیابی به مربوط اي هزینه تمامی پرداخت      .٦
 هايکمیسیون صادره رأي با کتبی موافقت اعالم بر مبنی آموخته،دانش تعهدنامه امضاي به منوط ارزشنامه، اصل صدور      .۷

 بود. خواهد نیاز صورت در مربوط هايهزینه سایر و الصاقی تمبر وجه پرداخت نیز و مدارك ارزشیابی
  

 تجدیدنظرخواهی: و اعتراض به رسیدگی ـ9 ماده
 دیهیب است. بررسی و طرح قابل موقت گواهی صدور از پس سال یک تا صرفاً ارزشیابی، نتایج به اعتراض درخواست هرگونه      .۱

 بود. نخواهد بررسی و وصول قابل اعتراضی هیچگونه ارزشنامه، اصل صدور از پس است



 نامه:آیین تفسیر و حقوقی ابهام رفع ـ10 ماده
 و بررسی زیر اشخاص از مرکب ايویژه کمیسیون توسط موضوع نامه،آیین سکوت مورد در یا اجرا گیچگون در اختالف صورت در

 گردد.می نظر اعالم
 سازمان رییس    .۱
 آموختگاندانش کل مدیر    .۲
 سازمان حقوقی مدیرکل    .۳
 .سازمان رییس تأیید و آموختگاندانش امور مدیرکل پیشنهاد به ارزشیابی هاي کمیسیون اساتید از تن چهار   .٤

  
 


