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روسا/سرپرستان  محترم مراکز آموزشی علمی – کاربردی

با سالم و احترام
پیرو بخشنامه شماره ۹۷/۳۲۳۲۸/م مورخ ۹۷/۸/۲۱ معاون محترم آموزشی درخصوص ترجمه رسمی مدارک 
دانشجویان ودانش آموختگان درسامانه جامع امور دانشجویان www.portal.saorg.ir ،  با توجه به 
مراجعات زیاد افراد متقاضی جهت ترجمه مدارک و عدم آگاهی کامل نسبت به بارگذاری مدارک درسامانه ، 
خواهشمند است همکاران محترم آموزشی طبق جدول ذیل نسبت به ارائه مدارک و آگاه نمودن دانشجویان 

و دانش آموختگان اقدام، تا از دوباره کاری و تضییع وقت این دسته ازمتقاضیان ممانعت بعمل آید.
ضمنا تصویر گواهی اشتغال به تحصیل جهت دانشجویان ، به پیوست ارسال می گردد.

تصویر گواهی اشتغال به تحصیل و یا گواهی شروع و توقف تحصیلی برای دانشجویان  -۱
محروم/انصراف از تحصیل ممهور به مهر و امضای رئیس مرکز

تصویر پشت و روی مدرک تحصیلی مقطع قبلی (دیپلم) -۲

تصویر لیست سازمان سنجش ممهور به مهر و امضای رئیس مرکز -۳

تصویر کارنامه تحصیلی به تفکیک هر نیمسال ممهور به مهر و امضای رئیس مرکز -۴

تصویر پشت و روی کارت دانشجویی -۵

تصویر مدرک نظام وظیفه (ویژه آقایان) -۶

مدارک الزم جهت ترجمه 

"ریز نمرات جهت 

دانشجویان " کاردانی

تصویر گواهی اشتغال به تحصیل و یا گواهی شروع و توقف تحصیلی برای دانشجویان  -۱
محروم/انصراف از تحصیل ممهور به هر و امضای رئیس مرکز

تصویر پشت و روی مدرک تحصیلی مقطع قبلی (کاردانی) -۲

تصویر لیست سازمان سنجش ممهور به مهر و امضای رئیس مرکز -۳

تصویر کارنامه تحصیلی به تفکیک هر نیمسال ممهور به مهر و امضای رئیس مرکز -۴

تصویر پشت و روی کارت دانشجویی -۵

تصویر مدرک نظام وظیفه (ویژه آقایان) -۶

مدارک الزم جهت ترجمه " 

ریز نمرات جهت 

دانشجویان " کارشناسی

پشت و روی دانشنامه کاردانی -۱

پشت و روی دانشنامه کارشناسی -۲

لیست سازمان سنجش (جهت ورودیهای قبل از ۹۰ ممهور به مهر و امضای رئیس مرکز) -۳

در صورت اخذ وام ، فرم تسویه حساب بهمراه مهر و امضای رئیس مرکز -۴

تصویر مدرک نظام وظیفه (ویژه آقایان) -۵

مدارک الزم جهت ترجمه 

"دانشنامه "جهت دانش 

آموختگان کارشناسی

http://www.portal.saorg.ir/
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پشت و روی دانشنامه کاردانی -۱

لیست سازمان سنجش (جهت ورودیهای قبل از ۹۰ ممهور به مهر و امضای رئیس مرکز) -۲

در صورت اخذ وام ، فرم تسویه حساب بهمراه مهر و امضای رئیس مرکز -۳

تصویر مدرک نظام وظیفه (ویژه آقایان) -۴

مدارک الزم جهت ترجمه " 

دانشنامه"جهت دانش 

آموختگان کاردانی

پشت و روی دانشنامه کاردانی -۱

لیست سازمان سنجش ممهور به مهر و امضای رییس مرکز -۲

تصویر کارنامه تحصیلی به تفکیک هر نیمسال ممهور به مهر و امضای رئیس مرکز -۳

تصویر مدرک نظام وظیفه (ویژه آقایان) -۴

در صورت اخذ وام ، فرم تسویه حساب ممهور به مهر و امضای رئیس مرکز -۵

نکته حائز اهمیت: ریز نمرات ورودیهای قبل از ۹۰ عالوه بر مهر و امضای رئیس مرکز                   
می بایست دارای مهر و امضای واحد استانی نیز باشد

مدارک الزم جهت ترجمه" 

ریز نمرات  و دانشنامه" 

جهت دانش آموختگان 

کاردانی

پشت و روی دانشنامه کاردانی -۱

پشت و روی دانشنامه کارشناسی -۲

لیست سازمان سنجش ممهور به مهر و امضای رییس مرکز -۳

تصویر کارنامه تحصیلی به تفکیک هر نیمسال ممهور به مهر و امضای رئیس مرکز -۴

تصویر مدرک نظام وظیفه (ویژه آقایان) -۵

در صورت اخذ وام ، فرم تسویه حساب ممهور به مهر و امضای رئیس مرکز -۶

نکته حائز اهمیت: ریز نمرات ورودیهای قبل از ۹۰ عالوه بر مهر و امضای رئیس مرکز                    
می بایست دارای مهر و امضای واحد استانی نیز باشد

مدارک الزم جهت ترجمه" 

ریز نمرات و دانشنامه" 

جهت دانش آموختگان 

"کارشناسی

تصویر دانشنامه یا گواهینامه موقت همان مقطع -۱

لیست سازمان سنجش ممهور به مهر و امضای رییس مرکز -۲

تصویر کارنامه تحصیلی به تفکیک هر نیمسال ممهور به مهر و امضای رئیس مرکز -۳

تصویر مدرک نظام وظیفه (ویژه آقایان) -۴

در صورت اخذ وام ، فرم تسویه حساب ممهور به مهر و امضای رئیس مرکز -۵

نکته حائز اهمیت: ریز نمرات ورودیهای قبل از ۹۰ عالوه بر مهر و امضای رئیس مرکز                  
می بایست دارای مهر و امضای واحد استانی نیز باشد

مدارک الزم جهت ترجمه" 

ریز نمرات جهت دانش 

آموختگان" کاردانی و 

کارشناسی


