
1 
 

 نامه ارزشیابی مدارک تحصیلی مدارس کشورهای خارجیآیین

 19/11/1399عالی آموزش و پرورش تاریخ ( جلسه کمیسیون معین شورای38)هشتمینمصوب  سی و 

واگذاری اختیار تصویب برخی  »موضوع 6/11/99عالی آموزش و پرورش تاریخ شورای 986به استناد مصوبه جلسه 

کشورهای امه ارزشیابی مدارک تحصیلی مدارسنآیین«  عالی آموزش و پرورششورای معیناز مقررات به کمیسیون 

تاریخ  644عالی و اصالحات مصوب جلساتکمیسیون معین شورای 12/9/76اریخ ت 143مصوب جلسه  )خارجی

 و به شرح زیر تصویب شد. بازنگری ،(عالی آموزش و پرروششورای 18/8/89تاریخ  829و  16/10/78

 مدارکو ارزشیابی  رسیدگی پرورش، عالی آموزش وشورای تشکیلالیحه قانونی  6از ماده  10بند اجرای مفاد در

و تشخیص و تطبیق آن با مقررات آموزشی  پایان دوره دوم متوسطه تحصیلی صادره از مدارس کشورهای خارجی تا

 بود. خواهدزیر  برابر مفادایران، 

تحصیل  خارج از کشور( خارجی )داخل یا مدارس شود که درآموزانی ارزشیابی میدانشرک تحصیلی امد -1ماده

 متقاضی ارزشیابی از مدارک ،مدارس ایرانی ادامه تحصیل در مدارک تحصیلی یا جهت تعیین ارزش کرده باشند و

 خود باشند. تحصیلی

کشور( داخل ) خارجی ایران و مدارس اتباعری اسالمی المللی جمهومدارک تحصیلی صادره از مدارس بین -تبصره

 د. باشنیز مشمول ماده فوق می

 فرد به هاتعلق آن صحت صدور و اعتبار و کهشود میمدارک تحصیلی خارجی به شرطی ارزشیابی  -2ماده 

ی جمهورخارجه کشور  وزارت امور کشور یا خارج از جمهوری اسالمی ایران درسیاسی متقاضی به تأیید نمایندگی 

 .باشد رسیده ایران اسالمی

یدیه، ی) فاقد تأارزشیابی ناقص برای آنانکه مدارک تحصیلی خارجی  انیآموزنام و ادامه تحصیل دانشثبت -تبصره

کمیسیون ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی یا اداره کل آموزش و نظر باشد، با می عدم اتمام پایه تحصیلی و...(

ند مجاز خواهآموزان این قبیل دانش بالمانع است. ،مورد( به صورت مشروط در پایه استحقاقیپرورش استان)حسب 

به عنوان امتحان تعیین پایه  های مذکور در نوبت قبولی آنانکنند.  شرکتماه در ارزشیابی خرداد و شهریوربود 

در  آموزان مذکوردانشتحصیل ماه، ادامه در صورت عدم کسب شرایط قبولی تا پایان شهریور .شودمیمحسوب 

 است.به صورت تکرار پایه مجاز  ،سال تحصیلی بعد
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تطبیق مدارک و سوابق تحصیلی متقاضی و سن متعارف برای  ،در ارزشیابی از مدارک تحصیلی خارجی -3ماده  

رورش پ حاکم بر آموزش و قوانین و مقررات با های تحصیلی ایرانی، مطابقثبت نام و ادامه تحصیل در هر یک از پایه

 .استمی جمهوری اسالمی ایران الزا

سنوات  مبنای محاسبه سن وباشد. میسال تمام  6حداقل سن متقاضی برای ورود به پایه اول ابتدایی  -1تبصره

 خواهد بود.سال  هرماه اول مهر ،تحصیلی

تحصیل کرده ( مستمره طور ب )سال کاملآموزانی که کمتر از یکنحوه ادامه تحصیل دانش تعیین پایه و-2هتبصر

اداره کل آموزش وپرورش استان)حسب مورد( خواهد  به عهده کمیسیون ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی/ ،باشند

 بود.

رسمی در آن نظام، از  شروع تحصیل نظام آموزشی تحصیل کرده باشد که سن در آموزچنانچه دانش-3تبصره  

 5/5نام در مدرسه ایرانی، همان ثبت برای ارزشیابی مدرک تحصیلی وسن  حداقل سالگی مجاز بوده، شرط 5/5

  سال خواهد بود.

ولی  تقاضای کتبی با خودتر از پایه استحقاقی ینیاپآموز در پایه تحصیلی نام و ادامه تحصیل دانشثبت -4ماده 

به پایه باالتر از شرایط  آموزدانشارتقاء متعارف، بالمانع است.  سنحداقل رعایت قانونی وی با سرپرست  یا

 نخواهد بود. مجاز ،استحقاقی

به ادارات کل  نامه مربوطبرابر شیوه ارزشیابی از مدارک تحصیلی خارجی تا پایان دوره اول متوسطه -5ماده 

 شود. ها واگذار میآموزش و پرورش استان

مدارک خارجی ارزشیابی از مدارک تحصیلی خارجی در دوره دوم متوسطه به عهده کمیسیون ارزشیابی -6ماده 

لل و مدارس خارج از المبه واحد کارشناسی مرکز امور بین تواند برخی از وظایف خود راباشد. کمیسیون میمی

 کشور واگذار کند.

الملل و مدارس عضا به شرح زیر در مرکز امور بینابا ترکیب  کمیسیون ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی -7ماده

 شود.خارج از کشور تشکیل می

 :ترکیب اعضا

 الملل و مدارس خارج از کشور یا معاون مربوط )رئیس کمیسیون(رئیس مرکز امور بین -1

  به انتخاب رئیس مرکزهای آموزشی کشورهای خارجی نظر و آشنا به نظامدو نفر صاحب -3و 2

 عالی آموزش و پرورشاالختیار دبیرکل شورایاینده تامنم -4

 رئیس اداره ارزشیابی مدارک تحصیلی کشورهای خارجی) دبیر کمیسیون( -5
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 نماینده معاون آموزش متوسطه -6

یابد. برگ رأی فر از اعضا رسمیت مین 4 جلسات کمیسیون ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی با حضور -1تبصره 

نفر از اعضای دیگر(  2از اعضای کمیسیون )رئیس کمیسیون و حداقل نفر  3اقل به امضای حدکمیسیون باید 

ابالغ  یا معاون ویدر غیر این صورت فاقد اعتبار و غیر قابل اجراست. مصوبات کمیسیون توسط رئیس مرکز  ،برسد

 شود.می

برای مدت دو سال  ارج از کشورالملل و مدارس خرئیس مرکز امور بینحکم اعضای کمیسیون توسط  -2تبصره 

 شود. تمدید عضویت آنان بالمانع است.صادر می

الزحمه دریافت جلسات، حق مقررات به ازای ساعت حضور در اعضای کمیسیون با رعایت قوانین و -3تبصره 

 خواهند کرد.

خواست متقاضی، شده و درگذرانده آموز در دوره دوم متوسطه با توجه به دروس تعیین شاخه/ رشته دانش -8ماده 

 حسب مورد به عهده واحد کارشناسی/ کمیسیون ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی خواهد بود.

رنامه های تحصیلی، بآموز، توجه به شرایط ورود به هر یک از رشتهدر تعیین و انتخاب شاخه و رشته دانش -تبصره

 و مواد درسی آن رشته، الزامی است. 

خذ شرایط الزم برای ا خارجی،مدارک تحصیلی صورتی که متقاضی به تشخیص کمیسیون ارزشیابی  در -9ماده 

برای  ،پایان تحصیالت مطابق نمونه مصوب نامهگواهی را داشته باشد،دوره دوم متوسطه نامه پایان تحصیالت گواهی

 شود.صادر میوی 

ادارات  و در صورت تفویض کمیسیون(کارشناسی) واحد/ ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجیکمیسیون  آراء -10ماده

داخلی های رزشیابیا ادامه تحصیل و نام واز حیث ثبتها ) تا پایان دوره اول متوسطه( کل آموزش و پرورش استان

 شود.مانع اجرای آن نمی ،های جارینامهینیمحدودیت زمانی آ  ست ور موقع از سال تحصیلی قابل اجراه در

را حسب درخواست  نامهآیینالملل و مدارس خارج از کشور موظف است گزارش اجرای این امور بین مرکز -11ماده 

 دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش، ارائه نماید.

 تأیید پس از تهیه و الملل و مدارس خارج از کشورمرکز امور بین از سوی ،نامهینیاین آ نامه اجراییشیوه -12ماده

 شود.میابالغ  ،پرورش آموزش و وزیر

 شود.با ابالغ این آیین نامه، مصوبات مغایر قبلی لغو می -13ماده

جلسه کمیسیون هشتمین سی و  ، درنامه ارزشیابی مدارک تحصیلی مدارس کشورهای خارجیآیینموضوع: 

 به تصویب رسید. 19/11/1399عالی آموزش و پرورش تاریخ معین شورای
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 محمود امانی

 عالی آموزش و پرورششورایدبیرکل 

 

 به اجرا گذاشته شود. یید است،، مورد تأنامه ارزشیابی مدارک تحصیلی مدارس کشورهای خارجیآیین

 

 میرزاییمحسن حاجی         

 وزیر آموزش و پرورش         


