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دستورالعمل ارزشیابی مدارک تحصیلی دانشآموختگان
علوم دینی اهل سنت در خارج از کشور

مقدمه:
تِهٌظَسساهاًذّیٍاسصضیاتیهذاسنتحصیلیخاسجاصوطَسعالبػلَمدیٌیاّلسٌت

ٍفشاّنًوَدىصهیٌِاستخذامٍاستفادُافشادٍاجذضشایظاصهضایایآىٍدساجشایتٌذ5
تشًاهِسیضی هذاسسػلَمدیٌی اّل سٌت ایيدستَسالؼولتِ
اصهادُ 5اساسٌاهِضَسای  
یسسذ.
تصَیةه 
مبده  -1ضرایط عمومی ارزضیببی:
هذسنلاتلاسصضیاتیتایذٍاجذضشایظػوَهیصیشتاضذ:
-1-1

سضتِ ٍ گشایص تحصیلی دس استثاط تا حَصُ ػلَم دیٌی اّل سٌت تاضذ.

(اصلثیل:ػلَملشآى،تفسیش،حذیث،اصَلحذیث،سجال،فمٍِاصَل،والم،فلسفِ،ػشفاى،
اخالقٍتشتیتٍ)...
-2-1

دس یىی اص هماعغ ٍ سغَح  4ٍ1،2،3هذاسس ػلَم دیٌی (هؼادل :واسداًی،

واسضٌاسی،واسضٌاسیاسضذٍدوتشی)لشاسگیشد.
-3-1

اػتثاسػلویهشجغصذٍستشاتشضَاتظٍهمشساتٍصاستػلَم،تحمیماتٍفٌاٍسی

تشًاهِسیضیهذاسس ػلَم دیٌی اّل سٌت دس
جوَْسی اسالهیایشاى ٍ 1یادتیشخاًِضَسای  
اسصضیاتیهذاسنخاسجوطَس،پزیشفتِضذُتاضذ.
1
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-4-1

صحتصذٍسًٍیضتؼلكهذسنصادسُتِهتماضیاحشاصگشدد.

تبصره:اصالتهذسنصادسُتااستؼالماصهشجغصادسوٌٌذٍُتاییذآىاصسَیًوایٌذگی
یستظ دس ٍصاست اهَس خاسجِ جوَْسی
جوَْسی اسالهی ایشاى دس آى وطَس ،یا تخص ر 
اسالهیایشاى،احشاصخَاّذضذ.
-5-1

هتماضیداسایهذسنهؼتثشپیصًیاص(صادسضذُاصسَیهشاجغداخلوطَس

یااسصضیاتیضذُدسجوَْسیاسالهیایشاى)تاضذ.
-6-1

هذسن صادسُتِ ٍسیلِ هتشجنسسوی تِصتاىفاسسی تشجوًٍِیضتِتاییذ

فاسؽالتحصیالى ٍصاست ػلَم ،تحمیمات ٍ فٌاٍسی جوَْسی اسالهی ایشاى ٍ
اداسُ ول اهَس  
تشًاهِسیضیهذاسسػلَمدیٌیاّلسٌتسسیذُتاضذ.
هؼاًٍتآهَصشٍپژٍّصضَسای 
-7-1

سشفصلّا ٍهتَىآهَصضیهشتَط،تِّوشاُاسصش

سیضًوشات،ػٌاٍیيدسسّا،

ػذدیساػاتّشدسستاتاییذهشجغصادسوٌٌذٍُگَاّیٍصاستػلَم،تحمیماتٍفٌاٍسی
جوَْسیاسالهیاسائِگشدد.
مبده  -2ضرایط اختصبصی ارزضیببی:
هذسنهَسداسصضیاتیتایذداسایضشایظاختصاصیصیشتاضذ:
 -1-2عَلهذتتحصیلهذسن اسائِضذُتاهمغغهتٌاظشآىدسداخلوطَسهتٌاسة
تاضذ.
اسائِضذُ تاهمغغهتٌاظشآىدس
 -2-2تؼذادٍاحذّاٍساػات آهَصضی هشتَطتِهذسن  
داخلوطَسّوساىتاضذ.
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 -3-2هحتَا ٍ هٌاتغ هذسن اسائِ ضذُ تا سضتِ هتٌاظش دس داخل وطَس ،تٌاسة هحتَا ٍ
هٌاتغتاػٌَاىسضتِهطاتِ(،تشاساسًیاصّایداخلوطَس)سٌجیذُخَاّذضذ.
مبده  -3مرجع دارای صالحیت ارزضیببی:
هشجغداسایصالحیتاسصضیاتیهذاسن،ضَسایاسصضیاتیهذاسنخاسجاصوطَسدسهؼاًٍت
تشًاهِسیضی هذاسسػلَمدیٌیاّل سٌت است.وِایي
آهَصشٍپژٍّصدتیشخاًِضَسای  
یتاضذ:
ضَساهتطىلاصاػضایصیشه 
تشًاهِسیضیهذاسسػلَمدیٌیاّلسٌت(سئیس)
 -1دتیشضَسای 
 -2هؼاٍىآهَصشٍپژٍّص(دتیش)
 -3سئیسوویتِػلویاحٌاف
 -4سئیسوویتِػلویضَافغ
 -5یىی اص اساتیذ هتٌاسة تا سضتِ تحصیلی هتماضی تِ دػَت هؼاًٍت آهَصش ٍ پژٍّص
تشًاهِسیضیهذاسسػلَمدیٌیاّلسٌت.
ضَسای 
مبده  -4وظبیف معبونت آموزش و پژوهص:
هؼاًٍتآهَصشٍپژٍّص،دسخصَظاسصضیاتیهذاسنٍظایفصیشساتشػْذُداسد:
-1-4هفادایيدستَسالؼولساتِصَستهمتضیتِافشادریًفغاعالعسساًیًوایذ.
-2-4تماضاّایاسصضیاتیهذاسنسادسیافتًوایذ.
-3-4تشایهتماضیاى(،هغاتكایيدستَسالؼول)تطىیلپشًٍذُدادٍُفشمتماضاًاهِ(پیَست
ضواسُ)1ساتىویلًوایذ.
4
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-4-4تماضاّایسسیذُساتشسسیٍهَاسدصیشسااحشاصًوایذ:
اسائِضذُتاضَاتظهصَبٍصاستػلَم،تحمیماتٍفٌاٍسیجوَْسیاسالهیایشاىٍ
الف)هذاسن 
تشًاهِسیضیهذاسسػلَمدیٌیاّلسٌتهٌغثكتاضذ.
دتیشخاًِضَسای 
ب)فاصلِلاًًَیضشٍعتِتحصیلٍفشاغتاصآى،سػایتضذُتاضذ.
ج)هشجغصادسوٌٌذُداسایصالحیتتاضذ.
صًیاصدسپشًٍذُهتماضیهَجَدتاضذ.
د)هذسنهؼتثشپی 
سالّای تحصیلدسخاسجاصوطَسهوَْستِهْشخشٍج
ُ)سًٍَضتپاسپَستهتماضی دس 
سسویاصوطَسضویوِتاضذ.
ٍ)تاییذدفتشاهَساّلسٌتاستاى.
استؼالمّای الصماصٍصاستػلَم،تحمیماتٍفٌاٍسی یاٍصاستاهَسخاسجِ

ً -5-4سثتتِ
جوَْسیاسالهیایشاىٍسایشهشاجغلاًًَیالذامًوایذ.
داًصآهَختگاىػلَمدیٌی
-6-4تطىیلهستوشجلساتضَسایاسصضیاتیهذاسنتحصیلی 
اّلسٌتدسخاسجاصوطَس.
-7-4تایگاًیپشًٍذُّا،اسٌادٍهذاسنصادسُهَضَعایيدستَسالؼولساهذیشیتًوایذ.
مبده -5پساصاحشاصضشایظػوَهی،تِهٌظَساحشاصضشایظاختصاصی،پشًٍذُهتماضیدس
یگشدد.
ضَسایاسصضیاتیهذاسنخاسجوطَسهغشحه 
مبده -6هالناسصیاتیضَساوسةحذاللهیاًگیي75اهتیاصاصهجوَع100اهتیاصهٌذسج
دسًوًَِتشيپیَست(ضواسٍُ)2هَفمیتدسآصهَىضفاّیخَاّذتَدوًِظشاتاػضای
ضَسادسآىدسجخَاّذضذ.
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یتَاًٌذاسصضیاتیهذاسنتحصیلیخاسجوطَس
یًفغه 
مبده  -7دسصَستتوایلاضخاظر 
ساتِهأخز یه همغغووتشاصسغحهتٌاظشتماضاًوایٌذ،هطشٍطتِایٌىِهذاسن اسائِ
ضذٍُاجذضشایظػوَهیهَضَع(هادُ)1تاضذ.
اىًاهِ دفاعضذٍُهَسد
مبده  -8هتماضیاىاسصضیاتی هذسن سغح،3هَظفتِاسائِپای 
لثَلضَسایاسصضیاتیهیتاضٌذ.
مبده  -9هتماضیاىاسصضیاتی هذسن سغح،4ػالٍُتشاسائِسسالِػلوی دفاعضذٍُهَسد
لثَل ،تایذ تِ هٌظَس اثثات تَاًوٌذی ػلوی ،پژٍّطی خَد ،دس اهتحاى جاهغ ًیض ضشوت
ًوَدٍُحذًصابالصم(ً...وشُاص)...ساوسةًوایٌذ.
یوِ سسالِاسائِضذُدسسغَح 4ٍ3داسای ضشائظپزیششًثاضذ،ضَسای
تبصره:دسصَست 
یتَاًذاسصضیاتیهذسنهتماضی سا،هٌَطتًَِضتيسسالِهَسدلثَلٍ،دفاعاص
اسصضیاتیه 
آىتشاساسهمشساتً،وایذ.
یتَاًذ تحصیلدستشخی وطَسّاسا(تِ عَس هَلتیادائن)غیشلاتل
مبده  -11دتیشخاًِضَساه 
لثَلداًستٍِهذاسنصادسُاصسَیآًاىساغیشلاتلاسصضیاتیاػالمًوایذ.
هادُ  -11وساًیىِ تَسظ ضَسای اسصضیاتی حذ ًصاب الصم سا وسة ًىٌٌذ ،هیتَاًٌذ دس
تشًاهِسیضی ضشوت ًوَدُ ٍ تِ دسیافت
آصهَى تؼییي سغح ػلوی هغاتك هصَتِ ضَسای  
ػٌَاىاػغاییضَساًائلضًَذ.
مبده ّ -12شگًَِدسخَاستتجذیذًظشیااػتشاضًسثتتِػٌاٍیياػغاییدساسصضیاتی،
هسال پساصتصَیةلاتلتشسسیتَدٍُصذٍساسصضٌاهِتحصیلیعیایيهذت،
صشفاً تای 
هٌَطتِاهضایتؼْذًاهِاصسَیهتماضی،هثٌیتشهَافمتوتثیتاػٌَاىاػغاییًٍفی
ّشگًَِحكاػتشاضًسثتتِهصَتِهشتَعِخَاّذتَد.
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تبصره:تحَیلاسصض ٌاهِصادسُهٌَطتِالصاقتوثشهشتَطتِهأخزاػالهیتَسظٍصاست
التصادٍداساییاست.
مبده -13ایيدستَسالؼول دس 13هادُ 3تثصشٍُ 17تٌذدستاسیخ 89/4/15تِتصَیة
دستَسالؼولّای هغایشآىهلغی

تشًاهِسیضی هذاسسػلَمدیٌی اّل سٌت سسیذٍُ
ضَسای  
یاثشهیتاضذ
ٍت 
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«پیوست ضمبره »1

تسوِتؼالی

تشًاهِسیضیهذاسسدیٌیاّلسٌت
دتیشخاًِضَسای 
هؼاًٍتآهَصشٍپژٍّص
تقبضبنبمه ارزیببی مدارک خبرج کطور
ایٌجاًة  ............................................فشصًذ  .......................داسًذُ ضٌاسٌاهِ ضواسُ  ....................صادسُ
اص  ....................هتَلذ سال  ........................وذ هلی ٍ .........................................
وذپستی....................................هیضاىتحصیالت...........................................:
ٍضؼیتًظامٍظیفِ:واستپایاىخذهت هؼاف هطوَل سایش 
ٍضؼیتتأّل:هتأّل هجشد 
هحل سىًَت...................................................................................................................:
آدسس 


تِ
ٍآدسسهحلواس........................................................................................................................ :
ایویل.....................................................:تلفيثاتت......................................:تلفيّوشاُ......................................:
تا اسائِ اعالػات هَضَع ایي تماضاًاهِ دس خَاست هیوٌن تا ًسثت تِ اسصضیاتی هذاسن
تحصیالتخاسجاصوطَستاػٌَاى............................صادسُاصوطَس  ........................ضْش

 ...................................................داًطگاُ ٍ یا هؤسسِ .............................................................
داًطىذُ  ..............................................دس سضتِ  ................................گشایص .......................................
دسهمغغ.........................................تِتاسیخ........................................الذامفشهاییذ.
امضبء متقبضی:
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سواالت راجع به تکمیل پرونده :
-1تاسیخآخشیيٍسٍدتِایشاىسااػالمًواییذ.
ً-2حَُتحصیلخَدسااػالموٌیذ.
هىاتثِای تَسسیِ هشجغاػغاوٌٌذُ

حضَسیٍتوامٍلت پاسٍُلت تشددی
تَسسیِ................................................:آصاد
-3هطخصاتاساتیذاصلیٍهَسدػاللِخَدتاىسادسجذٍلصیشدسجًواییذ:
ردیف

نبم استبد

محل تدریس

آدرس

1
2
3
4
5
ردیف

موضوع فعبلیت علمی ،پژوهطی و
آموزضی

1
2
3
9

سبل انجبم

محل ارائه

دستًرالعمل ارزشیابی مدارک تحصیلی داوشآمًختگان علًم دیىی خارج از کشًر
تّایػلوی–آهَصضیٍپژٍّطی(تألیفٍتشجوِ)خَدسادسجذٍلصیشتیاى
-4سَاتكفؼالی 
وٌیذ.

ساصهاىّایدٍلتیٍغیش

تّایاجتواػی،فشٌّگی،تثلیغیٍّ،وىاسیتا
-5سَاتكفؼالی 
دٍلتیدسداخلٍخاسجوطَسساتیاىوٌیذ.
ردیف

موضوع فعبلیت علمی،

سبل انجبم

محل ارائه

پژوهطی و آموزضی
1
2
3
4
5
-6اًگیضُخَدسااصهشاجؼتتِوطَسٍاسصضیاتیهذاسنتحصیلیتیاىوٌیذ.
-7اصَلهذاسناتشاصیتِضشحصیشدسیافتضذ.
مسئول کنترل مدارک................................. .:

11

متقبضی...............................:

بسمه تعبلی

«پیوست ضمبره دو »

دتیشخاًِضَسایتشًاهِسیضیهذاسسػلَمدیٌیاّلسٌت
هؼاًٍتآهَصشٍپژٍّص
فرم بررسی ضرایط اختصبصی ارزضیببی مدارک خبرج کطور

وذساجغتِضٌاسِهتماضی.........................................:

ٍضؼیتهَجَد

هطخصاتساجغتِهذسنتحصیلی
-1همغغتحصیلیتماضاضذُ
ػٌَاىهذسنتِصتاىاصلی
-2

ًامسضتٍِگشایصتحصیلیتِصتاىفاسسی
-3

وطَسٍضْشهحلتحصیل
-4

ٍیاهؤسسِهحلتحصیل
-5داًطگاُ،داًطىذُ


-6تاسیخضشٍعدٍسُ 
-7تاسیخخاتوِدٍسُ 
عَلدٍسُعیضذُتَسظعلثِ
-8

ضشطٍسٍدتِداًطگاُیاهؤسسِ
-9

یاپژٍّطی)
ًَ-10عدٍسُ(آهَصضی

تؼذادٍاحذیادسٍسعیضذُ
-11

ساػاتآهَصضیعیضذُ
-12

ػٌَاىدلیكسسالِتِصتاىاصلی
-13

-14ػٌاٍیيدسٍسعیضذُ
-15هؼذلول



-16لیستهٌاتغآهَصضیلفااف
ارزضیببی:

امضبء واحد

امضبء متقبضی:
11

