بسمه تعالی

ًظط تِ ایٌکِ کلیِ هساضک ٍ گَاّی ّای تحصیلی ٍ آهَظضی ذاضجی اتثاع جوَْضی اسالمی ایضاى
کِ اظ سَی هطاجغ ٍ هطاکع هؼتثط حَظُ هحل هاهَضیت (زاًطگاُ ّا ،هَسسات ٍ هطاکع آهَظضی ،تیواضستاًْا ٍ
هطاکع آهَظش زضهاًی) صازض هی ضًَس ،تٌْا اظ عطیق ساهاًِ تائیس اسٌاز کٌسَلی (تاک) ٍ ضایگاى تائیس هی
گطزًس .فطآیٌس اًجام کاض تا آى ساهاًِ تَسظ هتقضاضیاى تِ ضطح شیل هی تاضس:
 )1آماده ساسی
 )1-1هساضک هَضز ًیاظ :هتقاضی اتتسا هساضک شیل ضا تا فطهت ّای  ٍ JPEG ٍ JPGحساکثط حجن 300
کیلَتایت ،اسکي ٍ تطای تاضگصاضی آهازُ ًوایس:
 -1ػکس پطسٌلی ٍ جسیس توام ضخ (تطای ذاًن ّا ػکس تا حجاب اسالهی تاضس)
 -2کاضت هلی
 -3صفحُ اٍل گصضًاهِ ایطاًی هؼتثط
 -4تصَیط هْط آذطیي ذطٍج زض گصضًاهِ
 -5ضٍازیس تحصیلی ،اقاهت تحصیلی ٍ یا هجَظ اقاهت قاًًَی
 -6آذطیي هسضک تحصیلی زاذل کطَض(چٌاچِ هسضک تحصیلی هقغغ قثلی زض ذاضج اظ کطَض صازض
ضسُ تاضس هی تایست اتتسا تِ تائیس ًوایٌسگی جوَْضی اسالهی ایطاى زض هحل تحصیل ضسیسُ تاضس).
 -7آذطیي هسضک یا گَاّی تحصیلی فؼلی( زاًطجَیاى گَاّی اضتغال تِ تحصیل ٍ یا گَاُ ی ثثت ًام
زض زاًطگاُ هتضوي شکط ًام زاًطگاُ ،هقغغ تحصیلی ،تاضید ضطٍع تِ تحصیل ،ضضتِ تحصیلی ضا
تاضگصاضی ًوایٌس).
 -8کاضت پایاى ذسهت ًظام ٍظیفِ ،هؼافیت زائن ،کفالت ٍ یا تحصیلی تطای آقایاى(زض صَضت ٍجَز)
ً )2-1صة ٍ استفازُ اظ گَگل کطٍم  Google Chromeتطای ٍضٍز تِ ساهاًِ تاک تِ ًطاًی:
tak.mfa.ir
 )3-1ثثت ًام زض ساهاًِ تاک تا ضواضُ هلی هتقاضی ٍ اًتراب ضهع ػثَض هٌاسة
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تذکزات:
 هتقاضی زض حفظ ٍ ًگْساضی ًام کاضتطی ٍ ضهع ػثَض زض ساهاًِ اّتوام جسی زاضتِ تاضٌس. زض صَضتی کِ هتقاضی زض ٌّگام کاض تا ساهاًِ هطرصات ذَز ضا اضتثاُ ٍاضز ًوَزُ تاضس تؼس اظ ٍضٍز تِساهاًِ اهکاى ٍیطایص اعالػات فطزی ذَز ضا ذَاّس زاضت.
 زض صَضت تغییط کطَض هحل تحصیل ٍ یا ّطگًَِ اضتثاُ زض اًتراب ًوایٌسگی ،هتقاضی هی تَاًس اظ عطیقٍیطایص اعالػات فطزی ًسثت تِ تغییط ًوایٌسگی اًتراتی ذَز اقسام ًوایس تا پطًٍسُ زض کطَض هحل اقاهت
هتقاضی قاتل تطضسی تاضس.
 زض صَضتی کِ هتقاضی ضهع ػثَض ضا فطاهَش کطزُ تاضس تا اًتراب گعیٌِ تاظیاتی ،ضهع ػثَض تِ ًطاًیالکتطًٍیکی هتقاضی اضسال ذَاّس ضس.
 زض صَضتی ػسم زستطسی تِ پست الکتطًٍیکی ٍ یا اضتثاُ زض زضج آى زض اعالػات فطزی ،هتقاضی هی تَاًستصاٍیط گصضًاهِ ٍ کاضت هلی ذَز ضا اسکي ٍ تِ ًطاًی  tak@mfa.irاضسال ًوایس تا ضهع ػثَض ،تِ پست
الکتطًٍیک زضذَاست کٌٌسُ اضسال ضَز تا اهکاى ٍضٍز تِ ساهاًِ ٍ ٍیطایص ًطاًی پست الکتطًٍیک اهکاًپصیط
گطزز.
 )2تشکیل پزونده تحصیلی
 )2-1تطکیل پطًٍسُ تحصیلی تا تاضگصاضی هساضک هَضز ًیاظ ( ٍ )1-1زضیافت کس ضّگیطی
 )2-2چٌاًچِ هتقاضی هساضک الظم تطای تطکیل پطًٍسُ ضا تصَضت ًاقص ٍ یا ًاذَاًا تاضگصاضی ًوَزُ تاضس،
هی تایست آًْا ضا زٍتاضُ تاضگصاضی ًوَزُ ٍ کس ضّگیطی جسیس زضیافت ًوایس.
 )3درخواست تائید مدارک:
 )3-1پس اظ زضیافت کس ضّگیطی هطتَط تِ تطکیل پطًٍسُ تحصیلی ،هتقاضی تا اًتراب گعیٌِ

"تائیس

هساضک" ٍ تؼییي ًَع هساضک "تحصیلی ٍ آهَظضی" زضذَاست تائیس هساضک ٍ گَاّی ّای آهَظضی ًوایس تِ
ّویي هٌظَض تا اًتراب یکی اظ گعیٌِ ّا ی تَضیحات هسضک ضاهل:
گَاّی اضتغال تِ تحصیلگَاّی ضیعًوطات هیاى زٍضُ گَاّی پطزاذت ضْطیِ هسضک فاضؽ التحصیلی ٍ ضیعًوطات پایاى زٍضُ2

 گَاّی یا هسضک ضطکت زض زٍضُ یا سویٌاضًسثت تِ تاضگصاضی تصاٍیط آًْا تصَضت جساگاًِ ٍ هجعا اقسام ًوایس.

توجه:
 تطای ّط هسضک یا گَاّی زضیافت کس ضّگیطی هجعا العاهی تَزُ ٍ قسوت تؼساز صفحات فقظ تِ صفحاتتؼسی ّواى هسضک (هاًٌس ضیع ًوطات) هی تاضس.
 زض صَضتی کِ ًیاظ تِ تائیس چٌسیي ًسرِ اظ یک گَاّی تاضس تاضگصاضی یک ًسرِ اظ آى کفایت هی کٌس. )3-2هتقاضی پس اظ زضیافت کس ضّگیطی زضذَاست تائیس هساضک ،هی تَاًس تا اصل هساضک تاضگصاضی ضسُ
تطای تائیس ًْایی تِ ًوایٌسگی هطاجؼِ ًوایس.

تبصزه:
 آى زستِ اظ هساضکی کِ قثال تَسظ ٍظاضت آهَظش ػالی هحل تائیس ضسُ تاضس ،هتقاضی هی تَاًس تصَیطتائیسیِ ّای هعتَض ضا تِ ّوطاُ اصل هساضک تاضگصاضی ًوایس.
 ًظط تِ ایٌکِ اصالت هساضک فاضؽ التحصیلی تَسظ ترص کٌسَلی ًوایٌسگی اظ هطاجغ ضسوی ٍ هطتثظاستؼالم هی گطزز ،هتقاضی تٌْا پس اظ حصَل اعویٌاى اظ زضیافت پاسد استؼالم هی تَاًس تِ ّوطاُ اصل
هساضک تِ ًوایٌسگی هطاجؼِ ًوایس.
 زض صَضتی کِ هتقاضی تِ زاذل کطَض هطاجؼت ًوَزُ ٍ قصس تائیس هساضک ٍ گَاّی ّای آهَظضی صازضُزض ذاضج اظ کطَض ضا زاضتِ تاضس پس اظ اًجام هطاحل تاال ،اصل هساضک ضا تِ ازاضُ اهَض زاًطجَیی ،تَضسْا ٍ
هساضس ذاضج اظ کطَض ٍ یا زفاتط استاًی ٍظاضت اهَض ذاضجِ اضائِ ًوایس.

توجه:
 اضظضیاتی هساضک فاضؽ التحصیالى ذاضج اظ کطَض زض ازاضُ کل زاًص آهَذتگاى ٍظاضت ػلَم ٍ هطکع ذسهاتآهَظضی ٍظاضت تْساضت هٌَط تِ تائیس قثلی آى هساضک ،زض ساهاًِ تاک هی تاضس.
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