
  
  باسمه تعالی

  
  

  مراحل دستور العمل وتقویم
  دامپزشکی  (حرفه اي) مقاطع کارشناسی پیوسته و دکتري عمومی پذیرفته شدگانجعه امر -الکترونیکی  ثبت نام «

   رشته هاي متمرکزبراي آیین ورودي و تحویل مدارك 
  »1393آزمون سراسري سال 

رشته هاي  محترم پذیرفته شدگان به تبریک و خیرمقدمضمن عرض آموزشی دانشگاه تهران ، خدمات اداره کل 
  در دو مرحله است.  عزیز پذیرفته شدگان کلیه ثبت نامبه اطالع می رساند ؛  1393آزمون سراسري سال متمرکز 

در / ( * )  http://ems. ut.ac.ir : پایگاه دانشگاه تهران به نشانیبه صورت الکترونیکی ثبت نام  : مرحله اول
 می گردد انجام 22/06/1393و23و24مورخ و دوشنبه یکشنبه  ، ، شنبه  19/06/1393شنبه مورخ چهار :  هايروز

.   

مشخص شده از طریق نشانی فوق اقدام  این دستورالعمل جقسمت در خواسته شده که راي اسکن مداركبپذیرفته شدگان  *
   نمایند.

( پذیرفته . طبق برنامه مندرج در جدول مربوط تهران اهو آیین ورودي و آشنایی با دانشگثبت نام  : مرحله دوم
  )  .مراجعه کنند مربوطپردیس / دانشکده نباید به شدگان عزیز به هیچ وجه قبل از شرکت در آیین ورودي 

حل تحصیل ، هنگام برگزاري آیین ورودي پردیس / دانشکده م به مدارك تحصیلی تحویل زمان مرحله سوم :
  می گردد .  اعالم(مرحله دوم ) 

  مدارك مورد نیازمرحله اول ثبت نام الکترونیکی و 
  
  (عمومی ) پذیرفته شدگانمربوط به مدارك  –الف   

گواهی پیش دانشگاهی با ذکر تاریخ سال و ماه اخذ مدرك (مربوط به نظام جدید) اصل گواهی دیپلم متوسطه +  اصل-1
 مکانپذیر نیست.)ا فارغ التحصیل شوند، 1393 ماه سالشهریور ز بعد ا که نام فارغ التحصیالن پیش دانشگاهی (ثبت

  مدارك مذکور باید عکس دار و مهر شده باشد.
  ) . 3و  2( براي سهمیه مناطق  گواهی دو سال ماقبل دیپلم اصل -2
  عکس دارشناسنامه  اصل -3
   .موقت ) -کارت ملی ( دایم اصل  -4
 امور اداره کل نماینده ( براي ارایه به شاهد و ایثارگرن سهمیه هاي گواهی ایثارگري براي پذیرفته شدگااصل -5

  ) .تشکیل پرونده در محل  دانشجویان شاهد و ایثارگر
  قطعه) 1( جدید 3×4عکس -6

  (با خودکار آبی) آنها و امضاءالکترونیکی دانشگاه  ثبت نام از سامانه برگ )1( یکبه تعداد  مشخصات چاپ برگ -7
الکترونیکی  ثبت نام  از سامانه) برگ 1( یکبه تعداد  سازمان سنجش آموزش کشور ثبت نام د نامهتعهبرگ چاپ  -8

  .( با خودکار آبی ) آنها و امضاء دانشگاه
ویژه پذیرفته شدگان سهمیه (  یک برگ شاهد و ایثارگر پذیرفته شدهو چاپ برگ اطالعات  موارد خواسته شدهتکمیل  -9

  شاهد و ایثارگر)



دیپلم /  نظام جدیدبراي فارغ التحصیالن  پیش دانشگاهی: تاییدیه ارسال رفته شدگان موظف هستند براي پذی -10
 خود با مراجعه به دانشکده محل تحصیلپردیس / به نشانی و عنوان  نظام قدیم متوسطهارغ التحصیالن براي ف متوسطه

اصل تاییدیه وصول پیگیري تاثبت نام بارگذاري نمایند . و تصویر آن را در سیستم کنند  در اسرع وقت اقدام ادارات پست 
  . الزامی است به محل تحصیل 1393-94حداکثر تا پایان نیمسال اول سال تحصیلی 

مکان پذیر ا 1393- 94در نیمسال دوم سال تحصیلی ادامه تحصیل آنان عدم وصول تاییدیه در موعد مقرردر  صورت 
  .نخواهد بود 

   1393آزمون سراسري سال مربوط به داوطلب ون آزمکارنامه  تصویر-11
درگاه  ورود به از طریق )ریال هزار سیصدریال (  000/300/-واریز هزینه صدور کارت دانشجویی به مبلغ -12

  .دانشگاه تهران الکترونیکی
  
 ذکور مشمول و از جمله افراد پذیرفته شدگان کلیه مربوط به الزم ( اختصاصی ) مدارك سایر   – ب

   غیرمشمول خدمت نظام وظیفه
   کارمندان دولت سازمان متبوع براي مرخصی ساالنه یاموافقت کتبی و بدون قید و شرط حکماصل -1
موافقت نامه رسمی از اداره عملیات سپاه پاسداران انقالب اسالمی براي پرسنل سپاه پاسداران انقالب اسالمی اصل  -2

  ایران.
  .ان مربوط براي پرسنل ارتش ، وزارت دفاع و نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران موافقت نامه رسمی از یگ اصل -3
  .( بدون غیبت ) مهلت دار به خدمت اعزام برگ اصل -4

را که تاریخ اعزام آنان در نیمه دوم  بدون مهر غیبت ت مبه خد برگ اعزام بایدآن قبل از و   1373 متولدین سال توضیح:
را  الکترونیکی اسکن نمایند و در هنگام مراجعه حضوري براي تشکیل پرونده اصل برگ بت نامثباشد هنگام  1393سال 

   .ارایه دهند
   .اعزام به خدمت ندارند برگو بعد از آن نیاز به ارایه  1374متولدین سال  -5
  .براي افراد ذکور کارت پایان خدمت، معافیت دایم، معافیت موقتاصل  -6
  1393هنگام قبولی در آزمون سراسري سال  مدرك پیش دانشگاهی می بایست در  و کامل متوسطهدیپلم  هدارند طلبه -7

ارائه دهد. بدیهی است زمان تشکیل پرونده را در  خراسان و اصفهان، قم علمیه هاي شوراي مدیریت حوزه موافقت نامه 
 وي ع در هر مرحله از ادامه تحصیلبه محض اطالکتمان موضوع در صورت  نیست. جازدر غیر اینصورت ثبت نام وي م

  .و حق هیچگونه اعتراضی را ندارند. جلوگیري به عمل خواهد آمد
  موارد مربوط به اتباع خارجی :  -8
سازمان سنجش آموزش کشور باید مدارك  1دفترچه شماره  5صفحه  3دارك خواسته شده طبق بند پذیرفته شده م -1-8

  الزم را اسکن نمایند . 
دفترچه شماره 2صفحه  4بند  1دفترچه شماره  5صفحه  9طبق بند  روزانه  خصوص اتباع خارجی پذیرفته شدهدر   -2-8
% شهریه دوره نوبت دوم ( شبانه ) گروه آزمایشی مربوط را پس از 80سازمان سنجش آموزش کشور موظف هستند .  2

  گردد ) در اسرع وقت واریز نمایند .  ثبت نام به شماره حساب مربوط ( که توسط پردیس / دانشکده اعالم می
آزمون سراسري سال  1دستورالعمل مندرج در دفترچه شماره  5صفحه پذیرفته شدگان تبعه خارج از کشور طبق  -3-8

  باید شرایط الزم را دارا و مدارك الزم را تهیه و اسکن نمایند .  1393



  
امپزشکی موظف هستند شهریه نیمسال اول تحصیلی را به میزان ( شبانه ) دکتري حرفه اي دپذیرفته شدگان نوبت دوم  -9
 درگاه الکترونیکی واریز کنند .  از طریقبه صورت علی الحساب  )ریال ریال ( بیست و چهار میلیون  000/000/24/-

مه انتخاب بر اساس برنادر نیمسال هاي آتی تحصیلی  1393-94نیمسال اول سال تحصیلی میزان دقیق شهریه ثابت و متغیر 
  واحد دانشجو متعاقباً توسط دانشکده اعالم می گردد . 

  
  مرحله دوم : 

موظف هستند در روزهاي تعیین شده ( طبق جدول الف ) براي ثبت هر رشته تحصیلی پذیرفته شدگان                  
نقالب اسالمی به محل تعیین نام و آیین ورودي و آشنایی با دانشگاه تهران در محل پردیس مرکزي واقع در خیابان ا

منصرف از تحصیل محسوب شده و مجاز به شرکت در  ، در صورت عدم مراجعه و ثبت نامشده حتماً مراجعه کنند . 
  کالسهاي درسی نمی باشند . 

 چهارشنبهالی روز  1393/ 23/06 مورخ یکشنبهبرنامه زمان بندي آیین ورودي و آشنایی با دانشگاه تهران : از روز 
با توجه به جدول مشروحه ذیل ( با همراه داشتن مدارك خواسته شده طبق دستورالعمل مندرج  26/06/1393 رخمو

  با توجه به این نکات به محل تعیین شده مراجعه نمایند در سامانه دانشگاه تهران ) 
ست یکی از با توجه به این که برنامه ویژه اي جهت والدین پذیرفته شدگان در نظر گرفته شده مناسب ا -

  والدین در مراسم آیین ورودي حضور داشته باشند .
پس از شرکت در مراسم آیین ورودي دانشگاه ، زمان ارایه مدارك تحصیلی و دریافت کارت دانشجویی  -

  توسط دانشکده / پردیس مربوط ( محل قبولی ) اعالم خواهد شد .
  
  
  
  
  
  
  

  آیین ورودي و آشنایی دانشگاه تهران  تاریخ  ردیف
  یس / دانشکدهعنوان پرد

  23/06/1393 یکشنبه  1
  

  پردیس دانشکده هاي فنی

  پردیس کشاورزي و منابع طبیعی  24/06/1393 دوشنبه  2
  پردیس ابوریحان

  پردیس علوم 
  دانشکده جغرافیا

  
  دانشکده زبانها و ادبیات خارجی  25/06/1393 سه شنبه  3

  دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
  اسالمی دانشکده الهیات و معارف

  پردیس هنرهاي زیبا
 پردیس فارابی 

  



  
  دانشکده دامپزشکی  26/06/1393چهارشنبه  4

  دانشکده حقوق و علوم سیاسی
  دانشکده علوم اجتماعی

  دانشکده اقتصاد
  دانشکده مدیریت

  دانشکده ادبیات وعلوم انسانی
  دانشکده علوم اطالعات و دانش شناسی

 
  
   :تذکرات مهم  ** 
قطعی تلقی می موعد تعیین شده به منزله انصراف مراجعه در ثبت نام به موقع و عدم م عد - 1

  گردد.
پذیرفته شده انجام نخواهد تشکیل پرونده اصل مدارك ، و عدم ارایهخواسته شده  نقص مداركوجود درصورت -2

  شد.
نیاز داشته  خود ر مداركبا توجه به اینکه ممکن است پس از ثبت نام دانشجو در دوران تحصیل به تصوی -3

 تا پایان تحصیالت و نزد خویش مدارك تحصیلی براي خود تهیهتصویرباشدتوصیه موکد می گردد حداقل یک نسخه 
  نماید. نگهداري

و  براساس برنامه اعالم شده وبا حضور خود فرد و با ارائه اصل شناسنامهاز پذیرفته شدگان فقط  ثبت نام -4
 مربوط انجام می گردد. م به شرط ثبت نام الکترونیکی تایید شده  ناسایی و تایید واحدپس از شو  اصل کارت ملی

پرونده وي در موعد تعیین شده به  اخذ مدارك وبنابراین اگر پذیرفته شده ثبت نام الکترونیکی را انجام نداده باشد ، 
  .هیچ وجه انجام نخواهد شد 

دفترچه شماره  مفادیا پردیس / دانشکده مربوط ، طبق دانشگاه آموزشی  تخدما که اداره کل در هر زمانبدیهی است   -5
تا زمان  در بدو ورودو دستور العمل سازمان سنجش آموزش کشور ثبت نام دانشجو را  1393آزمون سراسري سال 1

از فاصله تشخیص دهد، بال "غیر مجاز  "مقررات یا نقص مدارك مهم با  مغایرتبه علت ،  از موضوع بررسی و اطالع
اي از تحصیل جلوگیري به عمل خواهد ادامه تحصیل پذیرفته شده (دانشجوي غیر مجاز به تحصیل ) در هر مرحله 

  .آمد 
توسط افراد پذیرفته شده به  از طریق سیستم باید انضباطیمرامنامه و  تعهدنامه ثبت نامو  مشخصاتکاربرگ هاي  -6

امضاء  در محل تعیین شده دریافت مداركهنگام مراجعه به حوزه و  شده چاپبرگ ازهرکدام یک به تعداد  مطالعه و دقت
   .دهند تحویلرا  اصل آنها وگردیده 

و عدم ارایه اصل کاربرگ هاي مشخصات و تعهدنامه چاپ  ناقص بودن اسکن مدارك خواسته شدهدر صورت  -7
   . به عمل نمی آیدتشکیل پرونده شده(دوبرگ از هرکدام) توسط پذیرفته شدگان ، از آنان 

   ه در موعد مقرر شخصاً اسکن نماید .مطبق دستورالعمل کلیه مدارك خواسته شده را تهیه و طبق برنا پذیرفته شدگان  -8
و  انتقال و جابجاییاز پذیرش هرگونه درخواست طبق مقررات وزارت علوم ، تحقیقات و فناوري دانشگاه تهران  -9

  است .  در بدو ورود معذور، اسري مون سرزپذیرفته شدگان آمهمان 
 حایز شرایط الزم در بند بنظام وظیفه  از نظر وضعیتگذشته باید سال هاي پذیرفته شدگان ذکور فارغ التحصیل  -10

   .باشند . در غیر این صورت نمی توانند ثبت نام نمایند
یا گواهی ترخیص از خدمت براي  در صورت درخواست پذیرفته شدگان براي دریافت گواهی اشتغال به تحصیل -11

  .می شود سربازان پذیرفته شده پس از ثبت نام اقدام 



مجاز   غیر انتفاعی دانشگاه آزاد و ... -غیر دولتی  - دیگر دانشگاه هاي دولتی در طور همزمان ادامه تحصیل به -12
ز تحصیل جلوگیري به عمل می آید ادامه تحصیل دانشجو در هر مرحله اي ا از در غیر این صورتبدیهی است نیست . 

موارد مطابق آیین نامه وزارتی تحصیل همزمان برگزیدگان علمی تابع  ودانشجو حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت.
  تحقیقات و فناوري می باشند . ، قوانین مربوط وزارت علوم 

 بق ابالغ کتبی سازمان سنجش آموزش کشور:ط 1393ذیرفته شدگان سال پهاي مربوط به  برگ تعهد نامهمفاد مندرج در  -31

دانشجویان فعلی دوره نوبت دوم (شبانه) ،نیمه متمرکز و موسسات غیر انتفاعی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی که "
  معافیت تحصیلی استفاده نمی کنند می توانند بدون انصراف از تحصیل در آزمون سراسري ثبت نام و شرکت نمایند. 

  
در صورت قبولی در آزمون سراسري ، این دسته از داوطلبان می بایست قبل از ثبت نام در رشته قبولی جدید ، بدیهی است 

در رشته قبولی قبلی خود انصراف قطعی حاصل نموده و گواهی مربوط را به موسسه ذیربط ارائه نمایند. الزم به توضیح 
  "در رشته قبلی خود را ندارند.است که این دسته از داوطلبان حق بازگشت و ادامه تحصیل 

دانشجویان دوره شبانه ( نوبت دوم ) دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و دانشگاه پیام نور و دانشگاه هاي غیر  تبصره :
قبل از ثبت نام  1393راهنماي آزمون سراسري سال  1دفترچه شماره  5صفحه   انتفاعی و ... موظف هستند طبق بند 

  ف کتبی ( قطعی ) از تحصیل بدهند . در غیر این صورت طبق مقررات با آنان رفتار می گردد . بالفاصله انصرا
طبق بخشنامه وزارت علوم ، تحقیقات و فناوري حضور تمامی پذیرفته شدگان در برنامه پایش سالمت که جزئیات آن  -14

  قابل مشاهده می باشد ، الزامی است .  http://ems.ut.ac.irدر آدرس : 
بر اساس مقررات وزارت علوم ، تحقیقات و فناوري فارغ التحصیالن دوره روزانه مقاطع کارشناسی پیوست و دکتري  -15

عمومی دامپزشکی فقط یک بار می توانند از مزایاي آموزش رایگان بهره مند شوند . در صورت قبولی مجدد در آزمون 
ه هر سال تحصیلی دوره روزانه موظف هستند تحصیل خود را با پرداخت شهریه مقرر طبق تعرف 1393سراسري سال 

  بپردازند . 
       

  
 شود اسکن بایدتوسط پذیرفته شده *** مواردي که :  ج***  
  

  :  مدارك تحصیلی و غیره
  
    ت.)نیز الزامی اسو در صورت دارا بودن توضیحات صفحه آخر ( اول شناسنامهبرگ  
    (رو و پشت کارت ).کارت ملی  
   ریزنمره پیش دانشگاهی قابل قبول نیست پیش دانشگاهی ( مدرك گواهی موقتیا اصل  (.  
   دیپلم متوسطه.موقت گواهی اصل یا  
   پذیرفتـه  براي فقط (یا کارنامه سال هاي اول و دوم دوره هاي دبیرستان دو سال ما قبل دیپلم متوسطه اصل گواهی

  . ) 3و2سهمیه هاي منطقه شدگان 
   3 * 4عکس  
  .گواهی ایثارگري براي سهمیه هاي شاهد و ایثار گر  
   نامه اداره نظام وظیفه و ... -دفترچه آماده به خدمت معافیت موقت  -معافیت دایم  -کارت پایان خدمت   
  رسید پستی درخواست : تاییدیه پیش دانشگاهی  
  
  : یط پذیرفته شدگان مدارك خاص طبق شرا-2

  



  . کارمندان دولت سازمان متبوع براي مرخصی ساالنه یاموافقت کتبی و بدون قید و شرطحکم اصل -1
موافقت نامه رسمی از اداره عملیات سپاه پاسداران انقالب اسالمی براي پرسنل سپاه پاسداران انقالب اسالمی اصل  -2

  .ایران 
 . مربوط براي پرسنل ارتش ، وزارت دفاع و نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایرانموافقت نامه رسمی از یگان  اصل -3
  در آزمون سراسري .براي طلبه هاي پذیرفته شده ، خراسان و اصفهان موافقت نامه شوراي مدیریت حوزه علمیه قم  -4
   . وضعیت پذیرفته شدهبه شده با توجه  خواستهسایر مدارك خاص  -5
راهنمـاي آزمـون    1فترچـه شـماره   د 5منـدرجات صـفحه   طبق ذیرفته شدگان تبعه خارج از کشور پ برايمدارك الزم  -6

  ) 1393سراسري سال 
  
نحوه ارتباط  د :    

تلفن هاي پردیس / دانشکده محل قبـولی خـود   محترم می توانند با توجه به نوع سئواالت مربوط با شماره پذیرفته شدگان 
 30/15تـا   30/13و بعـدازظهر   30/11الـی   30/8ثبت نام الکترونیکی صبح ها از ساعت در ایام  ( الف )مندرج در جدول 

  تماس بگیرند : 
  در خصوص برنامه انتخاب واحد ، زمان تحویل مدارك تحصیلی ، تشکیل پرونده و ... با پردیس / دانشکده مربوط . -
  راي اشکال در بارگذاري مدارك در سیستم جامع ) ( صرفاً بدر خصوص مشکالت ثبت نام الکترونیکی با ستاد ثبت نام .  -
    
  
  

  دانشگاه تهران                                                                             
  معاونت آموزشی                                                                                

 اداره کل خدمات آموزشی                                                                               



 باسمه تعالی                        

  اطالعیه
  قابل توجه پذیرفته شدگان 

  ( حرفه اي ) دامپزشکی مقاطع ؛ کارشناسی پیوسته و دکتري عمومی 
   1393دانشگاه تهران ؛ آزمون سراسري سال 

 و  23و  24: روزهـاي شـنبه و یکشـنبه ودوشـنبه مـورخ:     م الکترونیکی تاریخ ثبت نا
22/6/1393  

  
   در روزهاي تعیین شده   صبح8ساعت :  تاریخ ثبت نام و آیین ورودي وآشنایی با دانشگاه تهران

  به شرح ذیل
                    طبق برنامه زمان بندي پردیس ها و دانشکده ها   :  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

ه شدگان موظف هستند  براي  آیین ورودي طبق برنامه فوق شرکت نمایند. درصورت عدم ثبت نام الکترونیکی نیز شرکت در آیین *تذکرمهم : کلیه پذیرفت
  ) سر در اصلی دانشگاه تهرا ن-پردیس مرکزي دانشگاه تهران-نشانی :خیابان انقالب اسالمی   (ورودي الزامی است.       

  معاونت آموزشی دانشگاه تهران                                                                                                                                                      

   اداره کل خدمات آموزشی                                                                                                                               

 ن پردیس / دانشکدهعنوا        تاریخ ردیف

 پردیس دانشکده هاي فنی 23/06/1393یکشنبه  1
  پردیس کشاورزي و منابع طبیعی 24/06/1393دوشنبه  2

  پردیس ابوریحان
  پردیس علوم 

 دانشکده جغرافیا
  دانشکده زبانها و ادبیات خارجی 25/06/1393سه شنبه  3

  دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
  ارف اسالمیدانشکده الهیات و مع
  پردیس هنرهاي زیبا

 پردیس فارابی 
  دانشکده دامپزشکی  26/06/1393چهارشنبه  4

  دانشکده حقوق و علوم سیاسی
  دانشکده علوم اجتماعی

  دانشکده اقتصاد
  دانشکده مدیریت

  دانشکده ادبیات وعلوم انسانی
 دانشکده علوم اطالعات و دانش شناسی

                    http : // ems.ut.ac.ir  : به نشانی



 ) الفجدول (
  مقاطع ؛ کارشناسی پیوسته و دکتري عمومی دامپزشکی --نشانی پردیس ها / دانشکده ها (جهت تحویل مدارك) 

  ›› 1393سال ‹‹ 

 آدرس پردیس/دانشکده/مرکز/مؤسسه
 روي بیمارستان شریعتیتهران ـ خیابان کارگر شمالی (امیرآباد) ـ روب دانشکده اقتصاد

 تهران ـ خیابان انقالب اسالمی ـ درب اصلی دانشگاه تهران ـ پردیس مرکزي دانشکده ادبیات و علوم انسانی
 تهران ـ خیابان شهید استاد مطهري ـ تقاطع خیابان شهید مفتح دانشکده الهیات و معارف اسالمی

 ان کارگر شمالی ـ خیابان پانزدهمتهران ـ خیاب بدنی و علوم ورزشی  دانشکده تربیت
 50تهران ـ خیابان انقالب اسالمی ـ خیابان قدس ـ انتهاي کوچه آذین پالك  دانشکده جغرافیا

 تهران ـ خیابان انقالب اسالمی ـ درب اصلی دانشگاه تهران ـ پردیس مرکزي دانشکده حقوق و علوم سیاسی
 روبروي خیابان رستم ـ نبش دکتر محمد قریب ـ دانشکده دامپزشکی تهران ـ خیابان آزادي ـ دانشکده دامپزشکی

 تهران ـ بزرگراه شهید چمران ـ زیر پل نصر (گیشا) دانشکده روانشناسی 
 انتهاي خیابان کارگر ـ نرسیده به خیابان شانزدهم دانشکده زبانها و ادبیات خارجی

 صلی دانشگاه تهران ـ پردیس مرکزيتهران ـ خیابان انقالب اسالمی ـ درب ا پردیس علوم
 تهران ـ بزرگراه جالل آل احمد ـ جنب بیمارستان شریعتی دانشکده علوم اجتماعی

 فنی 2یس شماره دتر از کوي دانشگاه ـ پر تهران ـ خیابان کارگر شمالی (امیرآباد) باالتر از تقاطع بزرگراه جالل آل احمد ـ پایین هاي فنی پردیس دانشکده
 تهران ـ تقاطع جالل آل احمد و بزرگراه شهید چمران نشکده مدیریتدا

 تهران ـ خیابان انقالب اسالمی ـ درب اصلی دانشگاه تهران ـ پردیس مرکزي پردیس هنرهاي زیبا
 کرج ـ بلوار شهید چمران ـ سه راه پردیس کشاورزي و منابع طبیعی پردیس کشاورزي و منابع طبیعی

 بلوار امام رضا (ع) خاوران سابق 22شهرستان پاکدشت ـ کیلومتر  پردیس ابوریحان
 جاده قدیم  قم ـ تهران 5شهرستان قم ـ کیلومتر  پردیس فارابی

 اطالع رسانی دانشکده کتابداري و - پردیس مرکزي دانشگاه تهران  - آذر  16خیابان  -خیابان انقالب  دانشکده علوم اطالعات و دانش شناسی 
  



 بسمه تعالی                                                                                          ول ( ب )جد    

  مقاطع ؛ کارشناسی پیوسته و دکتري عمومی دامپزشکی -شماره هاي تماس دانشکده / پردیس ( جهت رفع اشکال ) 
  ) 1393( سال 

 تلفن  مکان  تلفن  مکان 

  61112311 – 61112547 ق و علوم سیاسی دانشکده حقو
61112558  - 61112520 

  61112721و  61112498 پردیس علوم 
 

   -36166162-36166311 )  025پردیس فارابی  ( کد
36166167-36166410 

  پردیس کشاورزي و 
 ) 026منابع طبیعی ( کد 

2220756 3 - 32232842  
32249310 

 36041017 س ابوریحانپردی 61117576 دانشکده روانشناسی 

  61117865 دانشکده علوم اجتماعی 
61117973-88002374 

دانشکده علوم اطالعات و دانش 
 شناسی

66970130 

 66936677و  61117009 دانشکده دامپزشکی  61112508و  61112506 دانشکده ادبیات و علوم انسانی 

  42762000و42762112 دانشکده الهیات و معارف اسالمی 
 119و  111ی داخل

  88630188و  61114466  پردیس دانشکده هاي فنی 
61114202  - 61114414 

  61117734 – 88006411و  61117735 دانشکده مدیریت 
61117631-61117706  

 66955626و  61112883 پردیس هنرهاي زیبا

پاسخگویی به اشکاالت فنی در  61118103و  61118102 دانشکده اقتصاد 
  سیستم 

 خصوص بارگذاري مدارك ) ( در

66494638 

دانشکده تربیت بدنی و علوم 
 ورزشی 

61118821 – 88351744    

دانشکده زبان ها و ادبیات 
 خارجی 

   61119167و  61119179

   61112290 دانشکده جغرافیا 

  
  


