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 فنالند در خارجي تحصيلي مدرك شناختن رسميت به و ارزيابي

 
 
 

 هنگام آن دارنده براي را صالحيتي چه مدرك آن كه است معني بدين فنالند خارج از شده اخذ تحصيلي مدرك ارزيابي

 و آموزش كل اداره برعهده و دارد آن كاربردي هدف به بستگي تحصيلي مدرك ارزيابي محل .دارد تحصيل يا كار تقاضاي

 علمي آموزش يا عالي، آموزش مراكز و دانشگاه خصوصي، بخش مديران نظر، مورد كاري رشته اداري مقامات پرورش،

 .ميباشد هنرستاني دبيرستاني هاي موسسه

 

 علمي تحصيلي يا عالي آموزش دانشگاهي مدرك شناختن برسميت و ارزيابي مسئوليت پرورش و آموزش كل اداره (الف

  .دارد را فنالند خارج از شده اخذ

 

 نام يا شغلي حقوق و حق صالحيت خصوص در گيري تصميم مسئوليت داراي نظر مورد كاري رشته اداري مقامات (ب

 والويرا خدماتي درماني پزشكي مجوزهاي صدور و نظارت امور اداره مثال عنوان به .هستند كاري حرفه آن شغلي

 .)www.valvira.fi( ميباشد سوسيال خدماتي و درماني شكيپز هاي شغل شناختن صالحيت به مسئول

 

 صالحيت مورد در كه هستند خودشان معموال كارمندانشان انتخاب و ارزيابي با رابطه در خصوصي بخش مديران (پ

 .ميگيرند تصميم خارجي تحصيلي مدارك

 

 پذيرش يا خارجي التحصيلي فارغ مدارك شناختن برسميت و ارزيابي صالحيت عالي آموزش مراكز و ها دانشگاه (ت

 اين به بيشتر اطالعات اخذ براي لطفا .دارند فنالند در تحصيل ادامه جهت به را خارج از دانشگاهي قبولي دروس از بخشي

 opintopolku.fi :كنيد مراجعه عالي آموزش مراكز و دانشگاهي سايت

 
 
 

 از شده اخذ دانشگاهي يا علمي آموزشي مدارك شناختن برسميت و ارزيابي مورد در پرورش و آموزش كل اداره تصميم

 خارج

دانش آموخته اي كه مدرك تحصيلي اش را از خارج اخذ نموده باشد، ابتدا ملزم به اخذ گواهي دارد كه بر حسب آن  •

 تصميم مدرك مذكور در فنالند برسميت شناخته شود.

دوره مدرك فارغ التحصيلي دانشگاهي يا آموزشي علمي بايد كامال در كشور مبدا خارجي تكميل شده و به پايان رسيده  •

 شده باشد. بعالوه آن مدرك بايد از مركز معتبر آموزشي يا آموزش عالي كشور مبدا اخذ شده باشد.

وظيفه درخواست گواهي تصميمي به عهده متقاضي ميباشد. براي هر تقاضاي درخواستي بطور جداگانه تصميم گيري  •

ميگردد. گواهي تصميمي ارزيابي برسميت شناختن مدرك تحصيلي بدين معني نيست كه آن مدرك فنالندي ميشود. براي 

 اخذ مدرك فارغ التحصيلي فنالندي ملزم است كه تحصيالت دانش آموخته در فنالند انجام پذيرفته شده باشد. 

 
 

 گيري تصميم هاي گواهي انواع
 عالي آموزش مراكز و دانشگاهي مدرك صالحيت به مربوط هاي تصميم

 عالي آموزش و دانشگاهي مدارك التحصیلی فارغ مدارك سطوح شناختن رسميت به ارزيابي هاي تصميم فنالند در  •

  ميتوان را خارجي

 ليسانس فوق يا ليسانس عالي؛ آموزش اي حرفه و تکنیک یپل هاي دانشكده ارشد كارشناسي يا كارشناسي سطوح به   

      تحقيقی دانشگاهي؛

 به و ارزيابي فنالند در .نمود تقسيم دكترا پژوهشي تحقيقي يا ارشد؛ كارشناسي يا ليسانس فوق از باالتر پژوهشي   

 شناختن رسميت

 رشته و تحصيلي، سطح شده، قبول دروس تعداد حسب بر عالي آموزش مراكز و دانشگاهي التحصيلي فارغ مدارك   

 مي انجام علمي

http://www.valvira.fi/
http://opintopolku.fi/
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 .شود   

 
 

 كاري صالحيت به مربوط هاي تصميم

دانش آموخته اي كه مدرك فارغ التحصيلي اش را از خارج اخذ كرده باشد، براي اشتغال كاري قابل صالحيت در فنالند  •

نياز به گواهي تصميمي اداري را دارد كه آن مدرك را به رسميت بشناسد. ليست مشاغلي كه نياز به گواهي به رسميت 

شناختن را دارند و نيز انواع تصميم گيري هاي اداري مربوط به ارزيابي كاري را ميتوان در سايت اينترنتي اداره كل 

 آموزش و پرورش يافت.

اداره كل آموزش و پرورش مسئوليت تصميم گيري ارزيابي و به رسميت شناختن مدارك تحصيلي خارجي مانند مدارس  •

يا كودكستان ها را دارا است. در تصميم ها مشخص شده است كه كدام دروس دانشگاهي يا آموزش عالي مدرك اخذ 

شده از خارج مساوي با دروس دانشگاهي يا آموزش عالي فنالندي ارزيابي ميگردند؛ و يا براي چه شغلي به رسميت 

 شناخته ميشوند.

 

 فنالند در دروس آن موازات به خارجي عالي آموزش مراكز و دانشگاهي دروس شناختن رسميت به

اداره كل آموزش و پرورش ميتواند مدرك فارغ التحصيلي يا دروس قبولي آموزش عالي و دانشگاهي اخذ شده از  •

خارج را بمنظور رتبه كاري يا شغلي ارزيابي كند يا به رسميت بشناسد. در فنالند ارزيابي و برسميت شناختن دروس 

گذرانده شده آموزش عالي دانشگاهي بر اساس صالحيت تعداد دروس يا واحدهاي گذرانده شده، سطح تحصيلي، و 

 رشته علمي محاسبه ميگردد. 

گزارش تصمیم گیری میتواند شامل دروس يا واحدهاي آموزش عالي دانشگاهي شود که برای برسمیت شناختن و  •

تكميل مدرك فارغ التحصيلي الزم هستند. دانش آموخته براي تكميل نمودن دروس دانشگاهي اش بايستي از دانشگاه 

 يا مراكز آموزش عالي اجازه حق تحصيلي را تقاضا نمايد.

 
 

 كاري صالحيت شناختن رسميت به و ارزيابي

 و سوئيس ميتواند براي ارزيابي (EU/ETA)دانش آموخته يا تابع كشورهاي عضو اتحاديه اروپا يا كشورهاي عضو ناحيه اقتصادي اروپا  •

و به رسميت شناخته شدن صالحيت شغلي اش در فنالند به اداره كل آموزش و پرورش مراجعه كند. در فنالند برای اينکه صالحيت کاری 

برسميت شناخته شود، شخص بايد قبال داراي صالحيت كاري آن حرفه در ديگر كشورهاي عضو ذکر شده باشد. در برخي شرايط شخص 

 بايد از تجربيات كاري نيز برخوردار باشد.

 گزارش تصميم گیری ميتواند ملزوم زمان وفقيابي يا امتحان آزمون صالحيت نيز باشد. •

 
 

 درخواست بررسي و تصميم تقاضاي

براي تقاضاي تصميم گيري صالحيت مدرك، بايد فرم ثبت نام را به اداره آموزش و پرورش ارسال داشت. دستورالعمل  •

 هاي الزم در بروشورهاي مربوطه دقيقا نوشته شده است.

فرم ثبت نام و بروشورهاي مربوطه در سايت اينترنتي اداره كل آموزش و پرورش به زبانهاي فنالندي، سوئدي، و  •

 انگليسي موجود هستند. بعالوه دستورالعمل هاي زبان روسي نيز در سايت مذكور موجود هستند.

تصميم اتخاذشده به زبانهاي فنالندي يا سوئدي صادر ميگردد. درخواست تصميم صالحيت شامل پرداخت هزينه پرداختي  •

نيزميشود. در صورت ناراضي بودن از تصميم اتخاذشده، ميتوان به آن تصميم اعتراض نمود تا پرونده به دادگاه 

 تجديدنظر مرجوع شود. دستورالعملهاي پروسه اعتراض به ضميمه تصميم اتخاذشده فرستاده ميشوند.

 
 

 اند شده اخذ خارجي كشورهاي از كه اي حرفه فني تحصيلي مدارك به مرتبط ارزيابي گزارش

اداره كل آموزش و پرورش نظر كارشناسي اش را در خصوص صالحيت مدارك تحصيلي فني حرفه اي ارائه ميدهد،  •

چنانچه امكان تصميم گيري مربوط به رسميت شناختن آن مدرك وجود نداشته باشد. صدور گزارش كارشناسي وقتي 

ميتواند انجام گيرد كه دوره فارغ التحصيلي مدرك تحصيلي تكميل شده باشد، و بعالوه آن مدرك از موسسه معتبر كشور 

مبدا اخذ شده باشد. گزارش كارشناسي مدركي نيست كه بتواند داراي صالحيت به رسميت شناختن براي كار يا تحصيالت 

 بخصوصي باشد. اما بهرحال اين گزارش كارشناسي ميتواند داراي جنبه كمكي بهنگام تقاضاي كاري يا تحصيلي باشد.
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در گزارش كارشناسي ميتواند رتبه سطح تحصيلي، محتواي درسي، و صالحيت معتبر بودن آن مدرك در كشور مبدا را نيز  •

 تشريح كند. گزارش كارشناسي به زبانهاي فنالندي يا سوئدي صادر ميگردد.

براي تقاضاي گزارش كارشناسي بايد فرم مورد نظر را به اداره كل آموزش و پرورش ارسال داشت. فرم هاي ثبت نام  •

و بروشورهاي مربوطه در سايت اينترنتي اداره كل آموزش و پرورش به زبانهاي فنالندي، سوئدي و انگليسي موجود 

 ميباشند درخواست تصميم صالحيت شامل پرداخت هزينه پرداختي نيز ميشود. 

 
 
 

 بیشتر اطالعات كسب براي
 پرورش و آموزش كل اداره
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