
آموختگان كلیه كشورها تشکیل پرونده الکترونیکی دانش  
  

رساند، جهتت اند میبدینوسیله به اطلاع آن دسته از دانش آموختگانی که مدارک تحصیلی خارجی خود را دریافت نموده

ارزشتتیابی متتدارک یتتسترن استتت نشتتلت بتته تاتتتیو یستنتتده اقتتستنیتتتی از طسیتتب یستتتا  ستتامانه ستت اد بتته 

 تواننتد جهتت تلتت نتام اتقیته بتهاقدام نماینتد  قتازم بته تویتیت استت متنایتیان متی /https://portal.saorg.irناانی

مساجعه ت یس از ان ام تلت نتام، جهتت تاتتیو یستنتده   https://portal.saorg.ir/registration-the-applicantناانی

ستامانه  خددما اداره کو امور دانش آموختگان به منظور ارزشیابی متدارک تحصتیلی ختارجی بته ب تش  اقتتستنیتی در

مساجعه نمایند  شایان ذکس است فسآیند تلت نام همساه با جزئیات تتمیلی در ب ش راهنمتان استتداده از ستامانه در ستایت 

توانند در صورت بستز هسگونه ماتتو در بازیتابی اطلاتتات ت یتا تلتت همچنین می متناییان  باشدمذکور قابو مااهده می

ت یتتا  https://portal.saorg.ir/online-support ستتامانه از طسیتتب قینتت درخواستتت بتتا کارشناستتان ب تتش یاتتتیلانی 

 هان ذیو در ارتلاط باشند:کارشناسان حوزه مسبوطه از طسیب ایمیو

 (آمسیتا ت کانادا )کارشناس کاورهان احمديخانم 

Ext1_grad@saorg.ir 

 ت استساقیا( «CIS»اقمنافع )کارشناس کاورهان رتسیه، بلارتس، اکساین، شسق ارتیا، کاورهان ماتسکخانم بهزادي 

Ext2_grad@saorg.ir 

 )کارشناس کاورهان ایتاقیا، یستغا ، اسپانیایی زبان ت فسانشون زبان( خانم كیدري

Ext4_grad@saorg.ir 

 )کارشناس کاورهان انگلشتان، آقمان، اتسیش، سوییس، زقاندنو، ایسقند ت کاورهان آفسینایی(  خانم خسروي

Ext5_grad@saorg.ir 

   )کارشناس کاورهان استاندیناتن، یونان، قلسس ت تسکیه(  آقاي سعیدي

Ext8_grad@saorg.ir 

 )کارشناس کاورهان شله قاره هند، جنوب شسق آسیا ت تسب زبان(   آقاي محمدي

Ext10_grad@saorg.ir 

 

قطدأ قلو از تلت نام در سامانه، اتتلار داناگاه محو تحصیو ت نیز یوابط ت منسرات تمومی منتدر  در تب گتاه ایتن اداره  

طابب بتودن متدارک تحصتیلی را مطاقعه فسمایید ت در صورت احساز اتتلار محو تحصیو ت مgrad.saorg.ir کو به ناانی 

اخذ شده با یوابط ت منسرات یاد شده، نشلت به تلت نام اقدام فسمایید  قازم به ذکس است در صورت تدم احتساز شتسایط یتاد 

 .شودشد، هزینه یسداخت شده جهت ارزشیابی تودت داده نمی

 .قطداً از بارگذارن کپی ناخوانا ت یا ناقص مدارک جداً خوددارن فسمایید

چنانچه کلیه مناطع تحصیلی، خار  از کاور اخذ شده باشد قازم است نشلت به تلتت درخواستت هتس منطتع بته طتور 

 جداگانه اقدام فسمایید 

هان یزشتی ت ییسایزشتی به تهده تزارت بهداشت، درمان ت آموزش یزشتتی بسرسی ت ارزشیابی مدارک مسبوط به رشته 

 .ها جدا خوددارن فسماییدط به این رشتهباشد، قذا از بارگذارن مدارک مسبومی
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