راهنما جهت کاربر مدیریت یکپارچه خدمات کنسولی

توجه:

جهت استفاده از خدمات کنسولی برروی سامانه میخک ،متقاضی می بایست در ابتدا در سامانه ثبت نام و ثبت
پروفایل را به طور کامل انجام داده و بعد از آن می تواند در سامانه اقدام به ثبت درخواست کنسولی نماید
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تایید اسناد کنسولی
روند تایید اسناد اسناد کنسولی در سامانه میخک (تاک) به صورت زیر می باشد:
 .1ثبت نام در سامانه میخک (تاک)
 .2ورود به سامانه میخک (تاک)
 .3بارگذاری مدارک و پر کردن فرم الکترونیکی مربوطه به درخواست
 .4دریافت کد رهگیری و چاپ آن
 .5مراجعه حضوری به نمایندگی تعیین شده با اصل مدارک مورد نیاز
 .6تایید مدرک

*جهت استفاده از مدارک تایید شده در سامانه با مراجعه به بخش بررسی صحت مدرک ،مدرک مورد نظر را چاپ نموده و
در سامانه های مورد نظر بارگذاری نمایند.
**قابل توجه دانش آموختگان خارج از کشور:
دانش آموختگان خارج از کشور در رشته های غیر پزشکی می توانند به منظور اطالع از ضوابط ،مقررات و مدارک مورد نیاز
برای ارزشیابی مدارک تحصیلی خود به سامانه اداره کل دانش آموختگان وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری به نشانی
 grad.saorg.irو نیز متقاضیان رشته های علوم پزشکی برای ارائه درخواست انتقال به دانشگاه های داخل ،ارزشیابی
مدارک تحصیلی و دریافت تسهیالت ارزی و غیر ارزی می توانند به سامانه جامع خدمات آموزشی وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی به نشانی mohed.behdasht.gov.ir/educationserviceportalمراجعه نمایند.

درخواست تشکیل پرونده تحصیلی
در صورتی که متقاضی بخواهد از مدارک تحصیلی خارج از کشور خود در داخل کشور استفاده کند باید حتما مدارک خود
را به تایید سفارت و نمایندگی جمهوری اسالمی در کشور محل اقامت خود برساند .متقاضی می بایست مدارک خود را به
نمایندگی مورد نظر ارائه نماید تا نمایندگی مهر ،امضاء و صحت مدرک را تایید کند .برای این کار ابتدا باید وارد سامانه شود
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و از لینک پرونده تحصیلی وارد درخواست تشکیل پرونده تحصیلی شده و پرونده تحصیلی خود را ثبت نماید و سپس نسبت
به درخواست تایید مدارک تحصیلی اقدام نماید.
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در این صفحه متقاضی(دانشجو) اطالعات تحصیلی(نام موسسه/دانشگاه محل تحصیل ،مقطع تحصیلی ،رشته
تحصیلی،گرایش تحصیلی ،تاریخ شروع به تحصیل ،تاریخ پایان تحصیل ،نمایندگی محل تائید(نام سفارت یا سرکنسولگری)
وارد و سپس تصاویر مدارک مورد درخواست را بارگذاری و بر روی دکمه تایید کلیک کرده و می تواند رسید(کد رهگیری)
خود را دریافت و سپس به نمایندگی محل تائید مراجعه نماید.

تایید مدارک تحصیلی – درمانی
اشخاصی که برای معالجه و درمان به خارج از کشور مراجعه کرده اند برای اینکه بتوانند هزینه های معالجات خود را بعد
از مراجعت به کشور از وزارت بهداشت و یا بیمه دریافت کنند باید از طریق لینک تاییدیه درمانی وارد صفحه درخواست تایید
مدارک درمانی شده و مدارک درمانی خود را اعم از (گواهی بستری،آزمایش  ،صورتحساب بالینی و  )...بارگذاری کرده و
بعد از کلیک بر روی دکمه تایید اقدام به تایید مدارک درمانی خود کنند و سپس به نمایندگی مورد نظر مراجعه کرده تا
نمایندگی مدارک درمانی را تایید کند.
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