
  بسمه تعالی
  

و دوره  المللی ارس ، پردیس بینالمللی کیش پردیس بین ،، ویژه فرهنگیاننام پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ارشد روزانه، نوبت دوم ثبتو دستورالعمل اطالعیه 
  دانشگاه تهران 91-92سال تحصیلی  مجازي

  
پذیرفتـه  نام  رساند ثبت به اطالع میدانشگاه تهران،  91-92یرفته شدگان آزمون کارشناسی ارشد سال تحصیلی براي پذ و آرزوي یک دوره تحصیلی موفق  خیرمقدم ضمن عرض تبریک، 

نـام   را بـه نکـات ضـروري در مـورد نحـوه ثبـت      پذیرد بر ایـن اسـاس توجـه آن عزیـزان      صورت می )به صورت حضوري(، الکترونیکی ـ تحویل مدارك  دو مرحلهدر شدگان محترم 
  :نماید جلب میبه شرح ذیل انتخاب واحد  محل تحویل مدارك ضروري و دارك مورد نیاز، زمان والکترونیکی، م

 .ثبت نام الکترونیکی کلیه پذیرفته شدگان الزامی است -1
هـاي الزم   راهنمـایی . مراجعـه نماینـد   http://ems.ut.ac.ir: آدرسسامانه جامع آموزش دانشگاه تهران به نام الکترونیکی به  توانند جهت ثبت پذیرفته شدگان محترم می -2

 .نام در آدرس مذکور وجود دارد براي چگونگی ثبت
 .باشد می 20/06/1391لغایت پایان روز دوشنبه مورخ  18/06/1391نام الکترونیکی از روز شنبه مورخ  بازه زمانی ثبت -3
 .نام الکترونیکی دانشگاه بارگذاري شود در سامانه ثبت) که فهرست آن در ذیل آمده است(ی مدارك ضروري نام الکترونیکی الزم است تصویر تمام در ثبت -4
طبـق برنامـه زمانبنـدي تعیـین      29/06/1391لغایت روز چهارشنبه مـورخ   25/06/1391نام الکترونیکی از روز شنبه مورخ  پذیرفته شدگان محترم موظف هستند پس از ثبت -5

کـز  ابـه مر  16الـی   13بعدازظهرها از ساعت  و  12الی  8ها از ساعت  قبولی جهت تحویل اصل مدارك ضروري و انتخاب واحد صبح مرکز/مؤسسه/انشکدهد/شده توسط پردیس
  .مراجعه نمایید )الف(جدول قبولی مربوطه طبق نشانی مندرج در 

 . شود صیل محسوب میبه منزله انصراف از تح نام در ایام ثبت عدم مراجعه به موقع پذیرفته شده -6
 .واریز نمایند الحساب علی، به صورت نام را از طریق درگاه الکترونیکی سامانه ثبت )ب(جدول مبالغ مندرج در الزم است  )نوبت دوم(شدگان دوره شبانه  پذیرفته  -7

 .باشد به هیچ وجه پرداخت به صورت رسید بانکی و دستگاه خودپرداز قابل قبول نمی :تذکر مهم

مرکـز  /دانشـکده /پـردیس ترخیص از خـدمت بـه   دریافت نامه براي ، الزم است قبل از ثبت نام الکترونیکی جهت هستند ت نظام وظیفهدر حال انجام خدم ی کهته شدگانپذیرف -8
نامـه تـرخیص   ) ز شـروع نیمسـال تحصـیلی   حداکثر تا دو هفته پـس ا (به موقع بدیهی است ثبت نام این قبیل پذیرفته شدگان منوط به ارائه . مراجعه نمایندمحل قبولی خود 

 . باشد خدمت از مدیریت وظیفه عمومی می
 . باشند نام الکترونیکی می در سامانه ثبتبرگه شده این اسکن بارگذاري تصویر وظف به به خدمت نظام وظیفه مپذیرفته شدگان داراي برگه اعزام  -9

 .باشد می یا اصفهان علمیه قم یا خراسانمدیریت حوزه از شوراي ها مستلزم کسب مجوز  هاي علمیه سراسر کشور در دانشگاه تحصیل همزمان طالب حوزه -10



باشد قبل از شروع نیمسال مذکور از طریق وب سایت دانشـگاه   می 91-92نام تمامی پذیرفته شدگان که شروع به تحصیل آنان نیمسال دوم سال تحصیلی  زمان و جزئیات ثبت -11
 .اعالم خواهد شد

 .دننمایبابت هزینه صدور کارت دانشجویی از طریق درگاه الکترونیکی پرداخت ) یکصد و پنجاه هزار ریال(ریال  150,000شدگان موظفند مبلغ  تمامی پذیرفته -12
حل تحصـیل در اسـرع   زش مدانشجو موظف است پس از انجام ثبت نام الکترونیکی و در هنگام مراجعه حضوري براي درخواست تأییدیه تحصیلی مقطع قبلی خود از اداره آمو -13

 .از ادامه تحصیل دانشجو جلوگیري به عمل خواهد آمد، بالفاصله در صورت عدم وصول به موقع تأییدیه. وقت پیگیري نماید
 .می استالزا ،)د(جدول در طبق برنامه زمانبندي مندرج طبق بخشنامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوري حضور تمامی پذیرفته شدگان در برنامه پایش سالمت  -14

  
 ات مهمتذکر :  

باشد و هر زمان مشخص شود دانشجو، تحصیل همزمان داشته اسـت از تحصـیل محـروم خواهـد      یلی ممنوع میکلیه مقاطع تحصتحصیل همزمان در طبق مقررات آموزشی  .1
 . گردد شد و حق هرگونه اعتراضی از وي سلب می

ویژه اداره کل خـدمات آموزشـی   نام از برگ مشخصات  حصیلی به محل تحصیل خود طبق جدول زمانبندي ثبتپذیرفته شدگان الزم است هنگام مراجعه براي ارائه مدارك ت .2
 ءتهیه و پس از امضـا ) دو برگ(ویژه پذیرفته شدگان روزانه و تعهدنامه امه آموزش رایگان نو از برگ تعهد )یک برگ(دانشگاه دانشجویان و از برگ شوراي انضباطی ) دو برگ(

 .نام دهند بی تحویل محل ثبتبا خودکار آ

نام حضوري امضاء و بـه   در هنگام ثبت) دو نسخه(مربوط را در سامانه تکمیل و پس از چاپ ) ب(هاي مختلف شهریه پرداز موظف هستند فرم تعهدنامه  پذیرفته شدگان دوره .3
 .کارشناس مربوط تحویل دهند

نـام لغـو    مدارك غیر مربوط ثبـت  بارگذاريدر صورت نقص مدارك و یا  ه به شرایط پذیرفته شده ضروري استشده با توج خواسته مداركشده تمامی اسکن بارگذاري تصویر  .4
 .گردد می

 .مرکز مربوط ارائه شود/مؤسسه/دانشکده/نام در پردیس الزم است اصل تمامی مدارك فوق به دقت نگهداري و در زمان مراجعه به محل ثبت .5

بعـدازظهرها   و  11:30لغایـت   8:30سـاعت  ها از  صبح )ج(جدول مندرج در  هاي تلفن توجه به نوع سؤاالت مربوط به شرح ذیل با شمارهتوانند با  پذیرفته شدگان محترم می .6
 :حاصل نمایندتماس  15:30لغایت  13:30

  نام  نام الکترونیکی با ستاد ثبت در خصوص مشکالت ثبت) الف
  مرکز محل قبولی/مؤسسه/دانشکده/با پردیس... تحصیلی تشکیل پرونده و در خصوص برنامه انتخاب واحد زمان تحویل مدارك) ب

  



  تهران جامع آموزش دانشگاهبارگذاري در سامانه  الکترونیکی و نام مدارك مورد نیاز براي ثبت

 و بارگذارياسکن مدارك الزم براي : الف
طبق فرمت سازمان اي مبنی بر فارغ التحصیلی  یا ارائه نامه و) سنجش آموزش کشورسازمان  موجود در سایت(معدل تأیید شده دانشگاه مقطع کارشناسی فرم اصل  .1

  با ذکر معدل خواسته شده از محل تحصیل  در مقطع کارشناسی 30/06/1391حداکثر تا تاریخ 
ن سنجش آموزش کشور مغـایرت داشـته باشـد قبـولی و     اعالم شده قبلی به سازماکل پذیرفته شده با تاریخ و معدل  کل معدلو چنانچه تاریخ فارغ التحصیلی  :تذکر مهم

  .گردد نام وي لغو می ثبت
التحصیالن قطعی غیـر مشـمول بـا     فارغ. اند اصل گواهی موقت یا اصل مدرك فارغ التحصیلی معتبر براي پذیرفته شدگانی که گواهی موقت یا دانشنامه دریافت کرده .2

  1391تاریخ فارغ التحصیلی قبل از شهریور ماه 
  )...ونیروهاي مسلح  ـقوه قضائیه  ـ پرورش آموزش و(سسات و دوایر دولتی ؤنامه رسمی از سازمان محل خدمت،  مربوط به شاغلین در م صل موافقتا .3
  )خاص طالب(یا اصفهان قم یا خراسان مدیریت حوزه علمیه شوراي هاي علمیه سراسر کشور از  مجوز تحصیل همزمان طالب حوزه .4
با استفاده منحصراً مربوط به پذیرفته شدگان (سسه آموزش عالی محل تحصیل دوره کارشناسی ؤیا م صادر شده توسط معاونت آموزشی دانشگاه  وگواهی رتبه اولی  .5

  )سهمیه رتبه اولاز 
   3×4عکس  .6
  )صفحه مربوطه ،صفحه اول و در صورت داشتن توضیحات(فتوکپی شناسنامه  .7
  پشت و رو کارت ملی  .8
 دار برگ اعزام به خدمت مهلت/فیتمعا/کارت پایان خدمت .9

 نام هاي ثبت تکمیل فرم) ب
  ).نام حضوري تحویل شود پس از رؤیت و تکمیل چاپ امضاء و در هنگام ثبت(سامانه ثبت نام الکترونیکی در فرم مشخصات فردي پذیرفته شده تکمیل  .1
 ).نام حضوري تحویل شود یل چاپ امضاء و در هنگام ثبتپس از رؤیت و تکم( هاي روزانه براي دوره آموزش رایگاننامه فرم تعهد تکمیل .2
 ). نام حضوري تحویل شود پس از رؤیت و تکمیل چاپ امضاء و در هنگام ثبت(تعهدنامه ویژه دانشجویان شبانه ـ نوبت دوم ـ شهریه پرداز تکمیل فرم  .3
  ).نام حضوري تحویل شود در هنگام ثبت پس از رؤیت و تکمیل چاپ امضاء و(تکمیل فرم شوراي انضباطی دانشجویان دانشگاه  .4



  نکات بسیار مهم براي اخذ مدرك تحصیلی پذیرفته شدگان
  1391سال ) ارشد ناپیوسته داخل دوره کارشناسی(آزمون ورودي تحصیالت تکمیلی 

  
تحویـل کـارت   اخـذ مـدارك تحصـیلی و    ) شـود  متعاقباً ارسال مـی (نام سازمان سنجش آموزش کشور  با توجه به دستورالعمل ثبت - 1

 .دانشجویی صرفاً به شخص پذیرفته شده و با تطبیق مشخصات سجلی با اطالعات مندرج در فهرست اسامی باید انجام پذیرد
 25/08/1391نام سازمان سنجش آموزش کشور، عکس پذیرفتـه شـدگان مطابقـت داده شـده و نتیجـه تـا        طبق دستورالعمل ثبت -2

 .گزارش شود »محرمانه«
التحصیلی هـر یـک از پذیرفتـه     نام سازمان سنجش آموزش کشور بررسی و تطبیق میانگین کل و تاریخ فارغ ثبت طبق دستورالعمل -3

براي افرادي که مـوارد فـوق بـا اطالعـات منـدرج در فهرسـت       . شدگان در هنگام مراجعه جهت تحویل مدارك بسیار ضروري است
در . گـردد   بر این اساس قبولی آنان لغو شـده محسـوب مـی   . ذ نگردداسامی پذیرفته شدگان مغایرت دارد  به هیچ عنوان مدارك اخ

 .باشد مؤسسه می/مرکز/دانشکده/صورت اشتباه، مسئولیت پاسخگویی به عهده آن پردیس
 31/06/1391با عنایت به مراتب فوق و در صورت مشاهده مغایرت ضمن رعایت مقررات اسامی مربوط استخراج و حداکثر تا تاریخ  -4

 .هاي دانشجویی نیز ارسال گردد ره کل اعالم و اصل کارتبه این ادا
آزمون مذکور پذیرفته شدگانی کـه در   1دفترچه شماره  2براساس مقررات وظیفه عمومی مندرج در دستورالعمل فوق و در صفحه  -5

بـه عنـوان   ) 4رم فـ (حال حاضر مشغول خدمت نظام وظیفه هستند پس از تکمیل فرم درخواست توسط ایشان، با تهیه نامه مربوط 
 .نسبت به ترخیص آنان از خدمت نظام وظیفه اقدام الزم به عمل آورند دیگان اعزام کننده فر

نـام   برداري الزم است تطبیق مدارك الکترونیکی قبـل یـا در هنگـام ثبـت     به منظور آماده شدن پرونده الکترونیکی کامل قابل بهره - 6
و اس تطبیق نهایی پرونده الکترونیکی با اصل مدارك ارایه شده هر پذیرفته شده توسـط کارشـناس   بر این اس. حضوري انجام گردد

ضـروري   30/07/1391خدمات آموزشی مربوط در هنگام تشکیل پرونده و دریافت مدارك تحصیلی و حداکثر تا تاریخ محترم  مدیر
 .اقدام نمایند است در صورت مشاهده هر گونه نواقع نسبت به رفع آنها در اسرع وقت

باشند و باید از ادامه تحصیل آنان  بدیهی است دانشجویانی که پرونده آنان پس از تاریخ فوق ناقص باشد مجاز به ادامه تحصیل نمی -7
 .جلوگیري به عمل آورده و اسامی آنان به صورت مکتوب با ذکر رشته و شماره دانشجویی به این اداره کل اعالم گردد

الحساب و کنترل شـهریه بـاقی مانـده     از نظر پرداخت علی) شبانه(هاي مجازي ـ نوبت دوم   دانشجویان دوره بررسی وضعیت شهریه -8
باشد و طبق مقررات مربوط بایـد بـه    مؤسسه می/مرکز/دانشکده/در هر نیمسال مربوط براساس مصوبات دانشگاه به عهده آن پردیس

ا نامـه از طـرف   یـ شـهریه از جانـب دانشـجو    ... تخفیـف، معافیـت و  بدیهی است هـیچ گونـه درخواسـت تقسـیط،     . موقع اخذ گردد
سـامانه پرداخـت صـرفاً از طریـق     جـاري  در سال . گردد باشد و عیناً اعاده می مؤسسه مربوط قابل قبول نمی/مرکز/دانشکده/پردیس

 .باشد درگاه الکترونیکی می
نسبت به درخواسـت تأییدیـه تحصـیلی مقطـع      08/06/1390مورخ  116477/121براي کلیه دانشجویان براساس بخشنامه شماره  -9

ثبت شماره و تـاریخ تأییدیـه منطبـق بـا مقـررات و      . قبلی از دانشگاه محل تحصیل مربوط به طور مستقیم اقدام فوري به عمل آید
 .دانشگاه الزامی استجامع آموزش معتبر در سامانه 

 .هر یک از دانشجویان ضروري است) هزار ریالیکصد و پنجاه (بررسی و پرداخت هزینه صدور کارت دانشجویی  -10
آوري و  جمـع ) مرامنامه انضباطی دانشـجو (هاي تکمیل و امضاء شده شوراي انضباطی دانشجویان دانشگاه  فرمتا ترتیبی اتخاذ شود  -11

 .ردداز  قرار دادن آن در پرونده دانشجو جداً خودداري گ. به طور یک جا در اسرع وقت به شوراي مذکور ارسال گردد
کاربرگ مراحل اخذ مدارك تحصیلی پس از تکمیل و امضاء کارشناس مربوط، به همراه اصـل مـدارك تحصـیلی در پوشـه مربـوط       -12

 .قرار داده شود) ستاد(
انـد، بـا    مراجعه نکـرده  15/07/1391هاي تعیین شده الزامی است در این رابطه اسامی افرادیکه تا  مراجعه پذیرفته شدگان در زمان -13

هـاي   تهیـه و بـه همـراه اصـل کـارت     ) به دلیل عـدم مراجعـه  (ه و شماره دانشجویی جهت صدور حکم انصراف از تحصیل ذکر رشت
 .دانشجویی به این اداره کل ارسال شود

  
  اداره کل خدمات آموزشی دانشگاه تهران

 



  ) جهت تحویل مدارك( مرکز/مؤسسه/پردیس/دانشکدهآدرس : )الف(جدول 
  آدرس  مؤسسه/کزمر/دانشکده/پردیس  ردیف

  ـ روبروي بیمارستان شریعتی) امیرآباد(تهران ـ خیابان کارگر شمالی   دانشکده اقتصاد   1
  ن ـ پردیس مرکزياتهران ـ خیابان انقالب اسالمی ـ درب اصلی دانشگاه تهر  دانشکده ادبیات و علوم انسانی   2
  ي ـ تقاطع خیابان شهید مفتحتهران ـ خیابان شهید استاد مطهر  دانشکده الهیات و معارف اسالمی   3
  تهران ـ خیابان کارگر شمالی ـ خیابان پانزدهم  بدنی و علوم ورزشی  دانشکده تربیت   4
  50تهران ـ خیابان انقالب اسالمی ـ خیابان قدس ـ انتهاي کوچه آذین پالك   دانشکده جغرافیا   5
  اصلی دانشگاه تهران ـ پردیس مرکزيتهران ـ خیابان انقالب اسالمی ـ درب   دانشکده حقوق و علوم سیاسی   6
  رستم ـ نبش دکتر محمد قریب ـ دانشکده دامپزشکی خیابان تهران ـ خیابان آزادي ـ روبروي  دانشکده دامپزشکی   7
  )گیشا(تهران ـ بزرگراه شهید چمران ـ زیر پل نصر   دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی   8
  ابان کارگر ـ نرسیده به خیابان شانزدهمانتهاي خی  دانشکده زبانها و ادبیات خارجی   9

  تهران ـ خیابان انقالب اسالمی ـ درب اصلی دانشگاه تهران ـ پردیس مرکزي  پردیس علوم   10
  تهران ـ بزرگراه جالل آل احمد ـ جنب بیمارستان شریعتی  دانشکده علوم اجتماعی   11
  فنی 2یس شماره دتر از کوي دانشگاه ـ پر ینیباالتر از تقاطع بزرگراه جالل آل احمد ـ پا) امیرآباد(تهران ـ خیابان کارگر شمالی   هاي فنی پردیس دانشکده   12
  شگاه تهران ـ پردیس مرکزيانقالب اسالمی ـ درب اصلی دان تهران ـ خیابان  مرکز تحقیقات بیوشیمی ـ بیوفیزیک   13
  سازمان انرژي اتمی باالتر از) امیرآباد(تهران ـ انتهاي خیابان کارگر شمالی   مؤسسه ژئوفیزیک   14
  تهران ـ تقاطع جالل آل احمد و بزرگراه شهید چمران  دانشکده مدیریت   15
  طالقانی خیابان قدس ـ قبل از خیابان تهران ـ خیابان انقالب اسالمی ـ  دانشکده محیط زیست   16
  يتهران ـ خیابان انقالب اسالمی ـ درب اصلی دانشگاه تهران ـ پردیس مرکز  پردیس هنرهاي زیبا   17
  کرج ـ بلوار شهید چمران ـ سه راه پردیس کشاورزي و منابع طبیعی  پردیس کشاورزي و منابع طبیعی   18
  خاوران سابق) ع(بلوار امام رضا  22شهرستان پاکدشت ـ کیلومتر   پردیس ابوریحان   19
  جاده قدیم  قم ـ تهران 5شهرستان قم ـ کیلومتر   پردیس قم   20
  ـ پارك علم و فناوري ـ دانشکده مطالعات جهان) فرشی مقدم( 16خیابان یابان کارگر شمالی ـتهران ـ خ  دانشکده مطالعات جهان   21
  تهران ـ انتهاي خیابان کارگر شمالی ـ نبش خیابان شانزدهم  دانشکده کارآفرینی   22
   276 پالك ـآذر و بلوار کشاورز ـ جنب سینما بلوار  16تهران ـ بلوار کشاورزـ تقاطع   المللی کیش پردیس بین   23
 http://fnst.ut.ac.ir آدرس سایت )  88618431 - 3شماره تماس (تهران ـ انتهاي خیابان کارگر شمالی ـ بعد از پل شهید حکیم ـ   دانشکده علوم و فنون نوین   24
  خیابان دکتر کاردان ـ )خیابان گیشا(رو به روي کوي نصر  ـ تقاطع جالل آل احمد و بزرگراه دکتر چمران  دانشکده کتابداري و اطالع رسانی   25
  )ره(منطقه آزاد تجاري ـ صنعتی ارس ـ بلوار امام خمینی   المللی ارس پردیس بین   26

 



  1391سال  ـ دانشگاه تهران هاي شهریه پرداز هاي ثابت و متغیر پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد در دوره میزان شهریه) ب(جدول 
  

  ) هاي مختلف در دوره(هاي ثابت و متغیر پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد نوبت دوم  شهریه میزان )1
  

 هاي امتحانی گروه
  شهریه ثابت

  )به ریال(هر نیمسال 
 نامه شهریه هر واحد پایان )هر واحد( شهریه متغیر

 )به ریال(
الحساب براي  شهریه علی

 )یالربه ( عملی )به ریال( نظري  91-92نیمسا ل اول 

 13,000,000 2,080,000 1,040,000 830,000 4,200,000 علوم انسانی

 16,000,000 2,400,000 1,500,000 1,200,000 5,350,000 فنی و مهندسی

 15,000,000 2,400,000 1,500,000 1,200,000 4,200,000  کشاورزي ـ هنر ـ دامپزشکیپایه ـ  علوم
  

  )روانشناسی و علوم تربیتی ـ کتابداري و اطالع رسانی: هاي دانشکده(گان کارشناسی ارشد ویژه فرهنگیان نام پذیرفته شد میزان هزینه ثبت )2
 مالحظات )به ریال( 91-92نام براي نیمسال اول  شهریه ثبت  )به ریال(مبلغ کل شهریه 

  باشد یهاي مذکور م ها با نظر دانشکده زمان برگزاي کالس )الحساب علی( 16,974,000  67,896,400
 

  المللی کیش  ه شدگان کارشناسی ارشد پردیس بیننام پذیرفت هزینه ثبت )3

 )به ریال(شهریه ثابت  هاي امتحانی گروه
شهریه متغیر به ازاي هر 

  )به ریال( واحد نظري
شهریه متغیر به ازاي هر 

  )به ریال( واحد عملی
  شهریه  پایان نامه 

  )به ریال(
الحساب براي نیمسال  شهریه علی

  )به ریال( 91- 92ول ا
  49,000,000  4,400,000  2,750,000  2,200,000  25,650,000  هنر

  49,000,000  4,400,000  2,750,000  2,200,000  27,000,000  فنی و مهندسی
  49,000,000  4,400,000  2,750,000  2,200,000  27,000,000  علوم پایه
  MBA 21,600,000  2,200,000  2,750,000  5,500,000  44,000,000علوم انسانی و 

 
  . باشد می) دوازده میلیون و پانصد هزار ریال( 12,500,000هاي دوره مجازي برابر  کلیه پذیرفته شدگان رشته 91-92نام نمیسال اول سال تحصیلی  الحساب براي ثبت هزینه علی )4

الحسـاب شـهریه از طریـق درگـاه      الملل و ویژه فرهنگیـان نـدارد و در صـورت عـدم پرداخـت مبلـغ علـی        بین، زيدوره مجا ،دانشگاه هیچگونه تعهدي براي پرداخت وام به دانشجویان نوبت دوم: توجه
  .باشد پذیر نمی نام پذیرفته شده به هیچ وجه امکان ، ثبتالکترونیکی

  معاونت آموزشی دانشگاه تهران
    اداره کل خدمات آموزشی



 مرکز جهت رفع اشکال /مؤسسه/پردیس/هاي تماس دانشکده شماره): ج(جدول 

  تلفنشماره   مؤسسه/کزمر/دانشکده/پردیس  تلفنشماره   مؤسسه/کزمر/دانشکده/پردیس

  61112712و    61112721  پردیس علوم  61112547  دانشکده حقوق و علوم سیاسی
66492973  

  61118271  مؤسسه ژئوفیزیک  6166266  )0251کد (پردیس قم 

  )0764( 4432933و  4433661-2  المللی کیش پردیس بین
  66405248و    61112479  بیوفیزیک مرکز تحقیقات بیوشیمی ـ  )021( 61112703

  61119268  دانشکده مطالعات جهان  61117865  دانشکده علوم اجتماعی
  61119238  دانشکده کارآفرینی  66495379و      61112506  دانشکده ادبیات و علوم انسانی

  32224022-4و    32220756  )026(ی پردیس کشاورزي و منابع طبیع  88742477-8و     61117242  دانشکده الهیات و معارف اسالمی
32223044  

  36041017  پردیس ابوریحان  88006411و    61117734  دانشکده مدیریت
  66970130  دانشکده کتابداري و اطالع رسانی  88634001-4و    61118102  دانشکده اقتصاد

  66936677و    61117009  دانشکده دامپزشکی  88630002  دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
  88630188و    61114466  هاي فنی پردیس دانشکده  61119205و    61119179  ها و ادبیات خارجی دانشکده زبان

  61113198  دانشکده محیط زیست  61113366  دانشکده جغرافیا

  61117577و    61117536  دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
  66955626و    61112883  پردیس هنرهاي زیبا  88259417

  61118426  دانشکده علوم و فنون نوین
  نام ستاد هماهنگی ثبت

  66481613و  66968094
  61113392  0492-3024825-26  المللی ارس پردیس بین

  




