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Iraani haridussüsteem

Secondary Education (3 aastat, klassid X-XII)
Certificate of Completion of Secondary Education

*kuni 2013/2014 õppeaastani kokku 11 klassi.

Pre-University Education/Pre-University Certificate (1 aasta/24 credits)

Associate´s Degree
Kardani (2 aastat)

68-75 credits

Bachelor
Karshenasi (4 aastat)

130-150 credits
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Master (2 aastat)
Karshenasi Arshad

28-36 credits

Doctor of Philosophy (3 aastat)
Doctora (42-60 credits)

Associate studies (1 aasta) 



Iraani haridusdokumendid

- Kõik haridusdokumendid väljastatkse pärsia keeles. 
Erandid: mõned ülikoolid - Sharif University of Technology (kakskeelne diplom), 

University of Tehran; Isfahan University of Technology (akadeemiline õiend
inglise keeles) 

- Hindamiseks tuleb esitada koopiad nii haridusdokumentide originaalidest kui ka ametlikest tõlgetest
inglise keelde.  

- Ametlikke tõlkeid inglise keelde võivad teha vaid Iraani Justiitsministeeriumi (Ministry of Justice) poolt
vastava loa saanud tõlkebürood. 

- Tõlked peavad olema kinnitatud Iraani pädeva asutuse (Department of Official Translators Affairs of 
the judiciary of the Islamic Republic of Iran) poolt.

- Tõlked peava olema kinnitatud ka Iraani Välisministeeriumi (Ministry of Foreign Affairs) poolt – ei
kinnita dokumentide autensust vaid koopiate ja tõlgete õigsust.

- Ajutised tunnistused – väljastatakse, kui õppekava on täidetud ja kvalifikatsioon on antud, kuid teatud
lisakohustused riigi ees on täitmata. Aktsepteeritavad, kui on tõlgitud ja kinnitatud vastavalt nõuetele.

- Haridusdokumendid kinnitatakse “paketina” – nõutavad templid on vaid dokumentide esimesel lehel.                                                                            



Keskhariduse dokumendid – olulised
templid ja sümbolid

Märge, et tõlkebüroo omab
Justiitsministeeriumi luba

Kinnitustempel Iraani pädevalt
asutuselt Department of Official 

Translators Affairs of the judiciary 
of the Islamic Republic of Iran  

Kinnitustempel Iraani
Välisministeeriumilt



Pre-University Certificate





Upper Secondary Certificate 



Upper Secondary Certificate 
(tõlge)



Keskhariduse hinneteleht
(3 aastat)





Islamic Azad University – Bachelor (Karshenasi)



Diplomi tõlge

Nõuded tõlgetele ja kinitustele
on samad, hoolimata

kvalifikatsiooni tasemest.



Master (Karshenasi Arshad)



Ajutine tunnistus on aktsepteeritav, kui see on nõuetekohaselt tõlgitud ja kinnitatud



Ei ole nõuetekohaselt tõlgitud
ega kinnitatud. 


