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خواهشمندیم به نکات زیر دقت بفرمایید و مراحل را  ید مدارک در سایت میخک امور خارجه ایجهت ت
 طبق راهنمایی دنبال نمایید.

رفته و  و اگر از قبل ثبت     ir.mikhak.mfa  ابتدا به سایت جدید وزارت امور خارجه به آدرس  
بشوید و در صورتیکه  خود و دارای نام کاربری   و رمز عبور هستید وارد پنل کاربری کرده اید نام 

ت ثبت نام  ب تابحال ثبت نام را انجام نداده اید طبق راهنمای کار با سایت میخک موسسه ویژگان نس
 اقدام بفرمایید  

  شد:باید دارای شرایط زیر باجهت تایید بطور کلی دقت فرمایید که گواهی های تحصیلی 

 باشد.   Certificate بصورت -                  

 توسط مسئول مربوطه در دانشگاه صادر شود. -                  

 دارای نام و امضاء صادر کننده آن در دانشگاه و مهر دانشگاه باشد  -                  

فوق نباشد تایید  برگه هایی که از سایت اینترنتی دریافت شود و دارای شرایط  نکته اول :
 نخواهدشد.

اقدام نمایید که در سایت کامال   تحصیلیتی نسبت به تشکیل پرونده س برای تایید مدارک می بای
  -نوع مدرک: تحصیلی        ورود به بخش امور دانشجویی        سامانه میخک ورود به   مشخص است

    توضیحات مدرک          آموزش

تشکیل پرونده تحصیلی با بارگذاری  )آپلود (مدارک مورد نیاز و دریافت کد رهگیری برای   نکته دوم :
 .پذیر استشما امکان

بارگذاری کرده باشید، باید آنها را دوباره  اگر مدارک الزم برای تشکیل پرونده را ناقص و یا ناخوانا 
 .بارگذاری کرده و کد رهگیری جدید دریافت کنید

مدرک و ریز نمرات، فرم اجازه نامه  اصل عالوه بر  ) دانش آموختگی( فارغ التحصیلی برای تایید مدرک
 د.استعالم از دانشگاه را، نیز تکمیل و امضاء نموده و آپلود نمایی
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 همانند تصویر باالست  میخک مسیر درخواست تشکیل پرونده و تایید مدرک در سامانه  
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 :  علل اصلی عدم تایید مدرک  فارغ التحصیلی 
  فرم رضایت نامه را از   را از دانشگاه و  ریز نمرات  ) فرم رضایت استعالم مدرک نبود ریز نمرات و

 نمایید(سایت میخک دریافت 

  از دانشگاه مربوطه استعالم    سفارت توسط بخش کنسولی  مدارک فارغ التحصیلی بایداعتبار
گردد، بنابر این متقاضی باید تصویر فرم رضایتنامه استعالم و آدرس ایمیل مرجع ذیرصالح را به همراه  

  .ش کنسولی برای استعالم اطالع دهداصل مدارک بارگذاری نموده و به بخ

  یا اصطالحا  اجازه نامه استعالم مدرک  Consent Form     از طریق  حتما باید تکمیل شود چرا که
 .را میدهد و دریافت استعالم  همسئوالن سفارت با دانشگا مکاتبات الکترونیکی  ازهاجمتقاضی آن 

 فراموش کردن زدن تیک تایید درستی مدرک در قسمت درخواست تایید مدرک که باید حتما تیک 

 .اینجانب ضمن اعالم تایید صحت مدارک و اطالعات ارسالی....... را فعال نمایید 

 )مطابق شکل زیر(
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  دییتا ی منو ریدر زهم مشهور است    خکیم ت یدر سااستعالم نامه  تی رضااین فرم که به فرم  
   .میشودن نمایا" اجازه نامه استعالم"  نهیآن گز ی به رو کیاست که بعد از کل یلیمدرک فارغ التحص

تان  دانشگاه آموزشی و اداری  در جاهای خالی ایمیل های مرتبط با مسئوالن  شود لیتکمحتما  دیکه با
 .بصورت دقیق پرنمایید سفارتجهت پاسخ دهی به استعالم را 

دانشگاه    مسئوالن مرتبط relevant department inquiry و یا   supervisor یا   program officerایمیل 
 را حتما قید کنید. ج یا کال

 

 

 

 

 

 

 نمونه فرم رضایت استعالم
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   برای هر مدرک یا گواهی دریافت کد رهگیری مجزا الزامی بوده و قسمت تعداد صفحات فقط به
نمرات را  یعنی مدرک فارغ التحصیلی و ریز  صفحات بعدی همان مدرک )مانند ریز نمرات( می باشد

 می توانید یکجا آپلود نمایید .

   پایان   ی و ریز نمراتلیمدرک فارغ التحص "از منوی  نوع پیوست درخواست خود را  درسایت میخک
مایید دانش آموختگان  کشور  را نمشخص  سفارت محل اقامت خود  سپس  انتخاب نموده    " دوره 
  است در فرم مشخص که   را و دانش آموختگان آمریکا دفتر حافظ منافع واشنگتن  ستاد اوتاوا کانادا 

   انتخاب نمایند.

  بهتر   تخصصی مدارک و التحصیلی فارغ مدرک نهایی  تأیید برای دانش آموختگان کشور آمریکا
خود مستقیما بامسئوالن دانشگاه مکاتبه و نامه تایید   برای سرعت بخشیدن به انجام کارها است 

ایمیل      danesh@daftar.org  دانشجویی بخش ایمیلمدرک تحصیلی را دریافت نمایند و به 
که   انجام دهندفرم استعالم را تکمیل کنند تا مسئوالن سفارت این کار در غیر اینصورت حتما کنند 

 روز (   5 الی   3بدین شکل کمی پروسه زمانبر خواهد بود .)
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 و      jpgسعی کنید اسکن خوانا و با کیفیت از مدارکتان را در سایت تهیه و آپلود نمایید  و با فرمت 

 بارگزاری صحیح تمام مدارک و نامه ها مطمئن شوید.کیلو بایت باشد و از  300 حداکثر تا 

 

   نامه شروع به تحصیل بهAcademic records   و یا confirmation of enrolment    مشابه در   عناوینی و یا
فرایند دوره  اتمام ن تاریخ پذیرش و ثبت نام و آ در  گواهیست که شناخته میشود  دانشگاه های مختلف 

 .شده استتایید دانشگاهی  تشما توسط مقاما  تحصیلی 

 
 

 نمونه نامه شروع به تحصیل 
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 :  مهم  ایر نکاتس

شان در  تصاویر تائیدیه اند را به همراه  توانید مدارکی را که قبال به تایید وزارت آموزش عالی رسیده شما می   ◼
 .سامانه بارگذاری کنید

برای هر مدرک یا گواهی دریافت کد رهگیری مجزا الزامی بوده و قسمت تعداد صفحات فقط به   ◼
 .صفحات بعدی همان مدرک )مانند ریز نمرات( مربوط است

ن کفایت  در صورتی که نیاز به تائید چندین نسخه از یک گواهی باشد، بارگذاری یک نسخه از آ ◼
 .کندمی

دانشگاهی  توسط بخش کنسولی نمایندگی از مراجع رسمی و مرتبط  اصالت مدارک فارغ التحصیلی ◼
، تنها بعد  زمانبر باشد روز  15تا 3که فرایند استعالم و پاسخ دهی ممکن است  بین  گردداستعالم می

ه در سایت نیز به شما اعالم  قرار خواهد گرفت  کمدرکتتان مورد تایید قطعی دریافت پاسخ استعالم 
آموختگان کانادا استثنا نیازی به  دانش اصطالحا معتبر میشود دریافتی شما و کد رهگیری میشود 

 مراجعه مستقیم به دفتر حافظ منافع در واشنگتن ندارند.

تایید مدارک و گواهی ها بصورت سیتسمی انجام می شود و هیچگونه مهری روی مدرک و گواهی   ◼
 .شود درج نمی

و در قسمت گزارش فردی وضعیت درخواست خود را مشاهده نمایید ، در  سامانه میخک در ◼
 .معنی تایید مدرک و گواهی می باشده صورتیکه وضعیت در حالت " تایید در نمایندگی" بود ب
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