
 تائيدیه ترجمه
  

۱Tدستورالعمل نحوه ارسال مدارك متقاضيان ترجمه 

با توجه به اينكه از اين پس، ترجمه مدارك دانشگاهي صرفاً از طريق سامانه الكترونيكي تاييد مدارك دانشگاهي  
واحدهاي پذيرد، لذا مقتضي است ۰T 0Tصورت مي۰T 0T1TUmad.msrt.gov.irU0T1T 0Tوزارت علوم، تحقيقات و فناوري به آدرس اينترنتي

 0T 0T:آموختگان را با رعايت موارد زير بررسي و تاييد نمايند۰T 0Tاستاني، مدارك دانشجويان و دانش
 

 :آموختگان متقاضي ترجمه مي بايست نسبت به بارگذاري مدارك مورد نياز به شرح زير در سامانه مذكور اقدام نمايند۰T1T 0T1Tدانش الف–

۱T١-   ۰T1T ۰T ۰دانشنامه/ تحصيالتتصوير پشت و روي گواهينامه موقت پايانT ۰T  
۱T٢-   ۰T1T ۰T۰تصوير كارنامه كل به تفكيك هر نيمسال تحصيليT ۰T  
۱T٣-   ۰T1T ۰T۰تصوير فهرست پذيرفتهT 0Tشدگان سازمان سنجش آموزش كشور مربوط به فرد متقاضي 
۱T۴-   ۰T1T ۰T ۰)ویژه آقایان(تصوير مدرك نظام وظيفهT ۰T 

 
 

 :نياز به شرح زير در سامانه مذكور اقدام نماينددانشجويان متقاضي ترجمه مي بايست نسبت به بارگذاري مدارك مورد  ب–

۱T١-   ۰T1T ۰Tتصوير گواهي اشتغال به تحصيل و يا گواهي شروع و توقف تحصيلي براي دانشجويان محروم از تحصيل 
۱T٢-   ۰T1T ۰T تصوير مدرك تحصيلي مقطع قبل 
۱T٣-   ۰T1T ۰T تصوير فهرست پذيرفته شدگان سازمان سنجش آموزش كشور مربوط به فرد متقاضي 
۱T۴-   ۰T1T ۰T تصوير كارنامه تحصيلي به تفكيك هر نيمسال 
۱T۵-   ۰T1T ۰Tتصوير پشت و روي كارت دانشجويي 
۱T۶-   ۰T1T ۰T ويژه آقايان(تصوير مدرك نظام وظيفه( 

 
 

واحدهاي استاني موظفند پس از مراجعه به آدرس اينترنتي سامانه تاييد مدارك دانشگاهي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، از طريق  ج-
 .كاربران، نسبت به بررسي و تاييد مدارك دانشآموختگان و دانشجويان اقدام نمايندمنوي ورود 

1T ۰:تبصرهT1T ۰T واحدهاي استاني مي بايست از طريق تماس با اداره كل دانش آموختگان نسبت به دريافت نام كاربري و
 .رمز عبور اقدام نمايند

 :تذكرات مهم 

۱T١-   ۰T1T ۰Tامضاي رييس مركز آموزش باشد تمامي مدارك فوق مي بايست ممهور به مهر و. 
۱T٢- ۰T1T ۰T  تمامي دانشجويان و يا دانش آموختگان درخواست ترجمه مدارك مي بايست پس از ثبت اطالعات، با

لذا از ارجاع متقاضيان به . استفاده از كد رهگيري، مراحل انجام كار را در سامانه مذكور پيگيري نمايند
 .جمه خودداري گرددصورت حضوري براي پيگيري امور مربوط به تر

۱T٣- ۰T1T ۰T  دانشجويان و يا دانش آموختگان غيرايراني صرفا مي بايست با در دست داشتن مدارك فوق و از طريق
 .مراجعه حضوري به ستاد مركزي دانشگاه ، نسبت به ترجمه مدارك اقدام نمايند

۱T۴- ۰T1T ۰T  بايست اصل مدرك تحصيلي را متقاضيان بر اساس برنامه زمانبندي تعيين شده در سامانه فوق الذكر مي
به يكي از دفاتر پستي مشخص شده در سامانه تحويل و پس از انجام فرايند اداري، مدارك تاييد شده را 

 .از مامورين شركت پست در آدرسي كه به هنگام ارايه مدارك اعالم نموده اند، اخذ نمايند
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