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ها يا تكميل فرم هاي دريافتي از  پاسخ به استعالمو ليست نمرات، صدور گواهي، مدارك تحصيلي 

 موسسات و دانشگاههاي خارج از كشور

 

 

 

 

 

لصدور گواهی اشتغال به تحصی

دانشجویان

صدور گواهي صادره از واحد 
دانشگاهي طبق فرمت ذكر شده  

مورخ 27422بخشنامه شماره 
08/05/96

مراجعه به اداره کل برنامه ریزی  
آموزشی و درسی معاونت علوم،  

مهندسی و کشاورزی دانشگاه واقع در
3بلوک 

ز صدور این گونه گواهی  مستلزم دریافت نامه تائيدیه ا: 1نکته 
.واحد دانشگاهی و اداره كل فارغ التحصيالن می باشد

الم  متقاضی می بایست از واحد مبدا گواهی مبنی بر اشتغال به تحصيل، اع: 2نکته 

ان  رتبه، فراغت از تحصيل، تایيدیه دانشنامه و ریزنمرات، انجام دفاع، تایيد زب

.تدریس، منع ادامه تحصيل در مقطع باالتر را تهيه نماید
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صدور  

تائیدیه  

مدرک 

تحصیلی و 

ه ریز نمرات ب

دانشگاه یا 

سفارتخانه  

خارجی قبل  

از دریافت 

ه  نامه تائیدی

واحد  

دانشگاهی

مدارك الزم  
جهت  

تشكيل  
پرونده و  

اخذ 
استعالم در
دبيرخانه 

حوزه  
ن  معاونت بي
الملل

ار  دو سری کپی از ریزنمرات و دانشنامه فارسی برای یکب
جهت تشکیل پرونده

ارائه آدرس دقیق پستی مقصد

به همراه داشتن اصل مدارک تحصیلی شامل ریزنمرات و  
دانشنامه

ارائه ترجمه رسمی ریزنمرات و دانشنامه که به تائید وزارت
.خارجه و دادگستری رسیده باشند

واریز مبلغ اعالمی از سوی دبیرخانه بین الملل به شماره حساب 
شگاه نزد بانک ملی، شعبه دانشگاه آزاد اسالمی بنام دان0106060808009

ی با ذکر نام و نام خانوادگی شخص متقاض) آزاد اسالمی، سازمان مرکزی 
)در قسمت پرداخت کننده وجه در فیش بانکی

مراحل اجرا

لدریافت و تکمیل فرم درخواست معاونت بین المل

(فارسی)سری کپی از ریز نمرات و دانشنامه 2ارایه 

در )رویت اصل دانشنامه و ریز نمرات توسط مدیرکل و یا معاون مدیرکل  
صورت عدم ارایه اصل ریزنمرات و دانشنامه، کپی مدارک جهت انجام 

ه، نسبت استعالم به مراکز دانشگاهی مربوطه ارسال و پس از دریافت تاییدی
(به ارسال مدارک اقدام خواهد شد

گاه، پس از تایید و پلمپ مدارک در دبیرخانه معاونت بین الملل دانش
کلیه مستندات و مدارک پلمپ شده جهت ارسال به خارج از کشور 

زی بلوک یک اداری سازمان مرکدانشگاه واقع دردبیرخانه مرکزیبه
.  تحویل می گردددانشگاه طبقه همکف

رجیارسال مدارک فارغ التحصیالن و دانشجویان به دانشگاههای خا
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ید شرایط تای

و ارسال 

مدارک 

صادره از 

دانشگاه 

آزاد 

اسالمی

لزوم ارائه اصل  
مدارک  

دانشنامه و )
و  ( ریزنمرات

اصل ترجمه  
رسمی مدارک  

دانشنامه و )
(  ریزنمرات

ممهور به  
تأییدیه  

دادگستری و 
وزارت  

.امورخارجه 

در این ارتباط الزم است محتوای مدارک ترجمه شده رسمی  -1نکته 
ذا الزم  ل. با نسخ فارسی مطابقت کامل داشته باشد( دانشنامه و ریزنمرات)

ید، در غیر است پیش از تشکیل پرونده نسبت به انجام تطبیق اقدام فرمای
واهد  این صورت مدارک ترجمه شده رسمی به تایید معاونت بین الملل نخ

به  همچنین امکان تایید تصویر دانشنامه و ریزنمرات که منضم. رسید
ترجمه رسمی تایید شده در قوه قضاییه و وزارت امور خارجه نباشد، در

دانشنامه و )کپی مدارک ترجمه شده .معاونت بین الملل مقدور نمی باشد
اشد؛  جهت ارسال مراسالت به خارج از کشور قابل پذیرش نمی ب( ریزنمرات

ا  مگر درشرایط خاص و تنها در صورتیکه که اصل مدارک و اصل ترجمه ه
ه،  مدارک ترجمه شد)به هیچ وجه دردسترس نبوده و تمام صفحات کپی 

از و ممهور به مهر برابر با اصل و امضای مج( فارسی و صفحات ابطال تمبر
.  دترجمه کننده مدارک باش( مترجم مسئول)مهر اصلی دارالترجمه رسمی 

مه  در این ارتباط مسئولیت ناشی از عواقب عدم ارسال مدارک اصلی ترج
.شده رسمی بر عهده متقاضی خواهد بود

اخذ تایید و ارسال مدارک متقاضیان به خارج از کشور صرفاً پس از-2نکته 
.استعالم های الزم از مراجع مربوطه امکان پذیر خواهد بود

ارسال مراسالت خارجی در دانشگاه آزاد اسالمی صرفا شامل اصل-3نکته 
س ترجمه رسمی دانشنامه و ریزنمرات صادره از دانشگاه آزاد اسالمی به آدر

لذا ارسال مدارک غیر مرتبط با . دانشگاه ها و موسسات خارجی می شود
ذیر نمی  دانشگاه در پاکت پستی دانشگاه به آدرس های غیر معتبر امکان پ

.باشد

تندات و پس از تایید و پلمپ مدارک در دبیرخانه معاونت بین الملل دانشگاه، کلیه مس
دانشگاه واقع دبیرخانه مرکزیمدارک پلمپ شده جهت ارسال به خارج از کشور به

. تحویل می گرددبلوک یک اداری سازمان مرکزی دانشگاه طبقه همکفدر

ارسال مدارک فارغ التحصیالن و دانشجویان به دانشگاههای خارجی

در اداره پشتیبانی بین المللی( بخش مربوط به دانشگاه(WESتکمیل فرم  

و یا NET SKYواریز مبلغ هزینه پستی در وجه شرکت پستی
KARAPOST

مراجعه به بخش ارسال مدارک
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ه به امکان تحویل مدارک تحصیلی تایید و پلمپ شد: توجه
.متقاضیان امکان پذیر نیست

صبح الی 8ساعت پذیرش ارسال مدارک به خارج از کشور 
.بعد از ظهر روزهای شنبه تا چهارشنبه می باشد12.30

یگیری شایان ذکر است متقاضیان محترم می بایست هر گونه پ
الزم در خصوص ارسال مراسالت خود به خارج از کشور را 

.پیگیری نماینددبیرخانه مرکزی دانشگاهاز

بزرگراه تهران، انتهای: دبیرخانه مرکزی دانشگاه: نشانی و تلفن
، شهید ستاری شمال، میدان دانشگاه، بلوار شهدای حصارک

طبقه 1سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسالمی، بلوک شماره 
021-47351018:همکف، دبیرخانه مرکزی دانشگاه؛ تلفن




