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 چگونھ می توانم با دفتر ارزشیابی مدارک تحصیلی تماس بگیرم؟
 

 lg.niedersachsen.de-zeugnisanerkennung@rlsb :از طریق ایمیل .1
 RLSB Lüneburg از طریق پست: .2

Dez. Z, Fachbereich Anerkennungsverfahren 
Postfach 21 20 

21311 Lüneburg 
  از طریق تلفن: .3

الی تا  2ظھر و از ساعت  12صبح تا  9دوشنبھ، سھ شنبھ و پنجشنبھ از ساعت  
 بعد از ظھر.

 ظھر 12صبح تا  9جمعھ از ساعت 
 

 
 درخواست کرد؟ چگونھ می توان در این زمینھ

 بھ آدرس مشخص شده ارسال نمایید. از طریق پستلطفا فرم درخواست را پر کرده و بھ ھمراه مدارک ذکر شده در آن، 
https://anerkennung.bip-nds.de   فرم ھای درخواست را می توانید از طریق لینک زیر دریافت کنید 

دیکن دایما پ تیپورتال برنامھ را در وب سا وندیپ دیتوان ی. مدیارسال کن نیدرخواست را بھ صورت آنال دیتوان یم نیھمچن . 
 

 چھ کسی می تواند درخواست کند؟
 شما می توانید درخواست کنید اگر یکی از مدارک تحصیلی حرفھ ای   زیر را داشتھ باشید: 

 اجتماعی-دستیار آموزشی 
 مربی 
  مربی آموزشی درمانی/ مربی درمانی 
 (آموزشھای پیشرفتھ در مدارس فنی) مربی درمانی 

 و  متقاضی کار در نیدرزاکسن باشید.
 

 برای ارزشیابی مدارک تحصیلی، بھ چھ مواردی نیاز است؟

 برای تایید مدارک تحصیلی حرفھ ای کھ در خارج از کشور اخذ شده اند باید شرایط زیر تامین شود:
 کشور محل آموزش و تحصیل خود دنبال کنید  در تحصیالت شما این حق را بھ شما می دھد کھ یکی ازمشاغل فوق را .1
 تفاوت چندانی بین مدرک تحصیلی اخذ شده از کشور محل آموزش و آموزش در نیدرزاکسن وجود ندارد. .2

 

 درخواستی را ارسال کرد؟ ھیچچھ زمانی نمی توان 
 مسئولیتی را برعھده  نمی گیریم:ھیچما در موارد زیر،

 حرفھ ای -اگر می خواھید دوره کارآموزی را در یکی از مشاغل فوق الذکر در نیدرزاکسن بگذرانید. لطفا مستقیماً با مدرسھ فنی
 مربوطھ تماس بگیرید.

  اغلی کھ در باال ذکر شد یکسان را بھ پایان رسانده باشید. دوره ھای آموزش معلمی را نمی توان با مش رشتھ معلمیاگر تحصیالت در
 دانست چون این مشاغل، رشتھ ھای حرفھ ای متفاوتی محسوب می شوند. 

 برای ارزشیابی مدارک تحصیلی معلمی کھ در خارج از کشور اخذ شده اند از رویھ دیگری استفاده می شود.

 چھ نکاتی را باید در مورد این مدارک در نظر گرفت؟ 
  (بھ استثنای انگلیسی) باید توسط مترجمی  رسمی در آلمان انجام یا تأیید شود. اطالعات کلی زبانھای خارجی اسناد و مدارک بھترجمھ

 dolmetscher.de-www.justizدرباره مترجمان مجاز در کشور آلمان را می توانید در این لینک دریافت کنید: 
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 بررسی چھ مدت طول می کشد؟روند 

 حدود سھ ماه
 

 ھزینھ فرایند ارزشیابی چقدر است؟
 یورو است. 150تا  100ھزینھ ارزشیابی مدارک تحصیلی شما و تعیین اقدامات جبرانی احتمالی، 

 یورو است. 100تا  50تایید معادل بودن خود مدرک، نیز حدود 
.www.anerkennungszuschuss.de :ممکن است بتوانید از محل کمک ھزینھ  ارزشیابی مدارک، حمایت مالی دریافت کنید 

 
 
 
 

http://www.anerkennungszuschuss.de/

