باسمه تعالي
اطالعيه و دستورالعمل ثبت نام پذيرفته شدگان آزمون كارشناسي ارشد روزانه  ،نوبت دوم  ،ويژه فرهنگيان  ،دوره مجازي پرديس بين المللي كيش  ،پرديس بين المللي ارس و پرديس البرز
سال تحصيلي  99-94دانشگاه تهران

ضمن عرض تبريك  ،خير مقدم و آرزوي يك دوره تحصيلي موفق براي پذيرفته شدگان آزمون كارشناسي ارشد سال تحصيلي  3999-94دانشگاه تهران ،بهه االه م مهي رسهاند :ثبه
دومرحله ،الكترونيكي-تحويل مدارك (به صورت حضوري) صورت مي پذيرد.براين اساس توجه آن عزيزان را به نكات ضروري در مورد نحوه ثب

نهام پذيرفتهه شهدگان محتهرم در

نام الكترونيكي  ،مدارك مورد نياز  ،زمان و محل تحويهل مهدارك

ضروري و انتخاب واحد جلب مي نمايد :

الف – ثبت نام الكترونيكي – حضوري :
 -3ثب

نام الكترونيكي كليه پذيرفته شدگان الزامي اس

 -2پذيرفته شدگان محترم مي توانند جه
 -9بازه زماني ثب
 -4در ثب

ثب

.

نام الكترونيكي به آدرس  http://ems.ut.ac.ir :مراجعه و وارد سامانه شوند  .راهنمايي هاي الزم براي چگونگي ثب

نام در آدرس مذكور وجود دارد .

نام الكترونيكي روزهاي  :دوشنبه  ،سه شنبه و چهارشنبه مورخ  00 ، 01و  0131/10/01مي باشد.

نام الكترونيكي الزم اس

تصوير تمامي مدارك ضروري (كه فهرس

 -5زمان ارايه مدارك تحصيلي  :پذيرفته شدگان محترم موظف هستند پس از ثب
دانشكده  /مركز  /موسسه قبولي جه

آن درزير آمده اس

نام الكترونيكي دانشگاه بارگذاري شود .

) در سامانه ثب

نام الكترونيكي روزهاي شنبه  ،يكشنبه و دوشنبه مورخ  00 ، 05و  0131/10/01البق برنامه زمان بندي تعيين شده توسط پرديس /

تحويل اصل مدارك ضروري و انتخاب واحد صبح ها از ساعت  0311الي  00311و بعدازظهرها از ساعت  01الي  03311به محل مراكز ثب

نام محل قبولي مربهو ( البهق

نشاني هاي مندرج در جدول ( الف ) مراجعه نمايند .
 -0عدم مراجعه به موقع پذيرفته شده در ايام ثبت نام منصرف از تحصيل محسوب مي شود.
-7پذيرفته شدگان دوره شبانه ( نوب

دوم ) مجازي  ،پرديس هاي بين الملل و  ( ...شهريه پرداز ) الزم اس

مبالغ مندرج در جدول شماره ( ب )  ،را از طريق درگاه الكترونيكي سهامانه ثبه

نهام بهه صهورت عليي

الحساب واريز نمايند .
تذكر مهم  :پرداخت شهريه مذكور به صورت رسيد بانكي – دستگاه خودپرداز به هيچ وجه قابل قبول نمي باشد و ثبت نام الكترونيكي تاييد نمي گردد .
 -8پذيرفته شدگاني كه در حال انجام خدم
بديهي اس

ثب

نظام وظيفه هستند  ،الزم اس

قبل از ثب

نام اين قبيل پذيرفته شدگان منو به ارائه به موقع نامه ترخيص خدم

 -9پذيرفته شدگان داراي برگ اعزام به خدم

نام الكترونيكي  ،جه
از مديري

وظيفه عمومي ( حداكثر تا دوهفته پس از شروم نيمسال تحصيلي ) مي باشد .

نظام وظيفه  ،موظف به بارگذاري تصوير اسكن شده برگ در سامانه ثب

 -31تحصيل همزمان ال ب حوزه هاي علميه سراسر كشور در دانشگاه ها مستلزم كسب مجوز از شوراي مديري
 -33تمامي پذيرفته شدگان موظفند مبلغ  1113111ريال ( سيصد هزار ريال ) را باب
قبول نمي باشد ).

درياف

نامه براي ترخيص از خدم

 ،به پرديس  /دانشكده  /مركز محل قبهولي خهود مراجعهه نماينهد .

نام مي باشند .

حوزه علميه قم يا خراسان يا اصفهان مي باشد .

هزينه صدور كارت دانشجويي از الريق درگاه الكترونيكي واريز نمايند  ( .رسيد بانكي و دستگاه خودپرداز بهه ههيو وجهه قابهل

-32پذيرفته شدگان موظف هستند پس از انجام ثب
 -39هر پذيرفته شده موظف اس

نام الكترونيكي و ارايه مدارك تحصيلي در زمان مراجعه حضوري اصل مدارك را به همراه داشته باشد .

تا قبل از پايان اولين نيمسال تحصيلي براي درخواس

تاييديه تحصيلي مقطع قبلي خود از اداره آموزش محل تحصيل در اسرم وق

پيگيري نمايد.در صورت عدم وصهول بهه موقهع

تاييديه از ادامه تحصيل دانشجودر نيمسال بعدي ب فاصله جلوگيري به عمل خواهدآمد.
-34دانشجويان مشمول خدم

نظام وظيفه موظف هستند با اخذ گواهي « ب » از اداره آموزش آن پرديس  /دانشكده و با در دس

به پليس  31 +مراجعه نمايند  .بديهي اس

ثب

نام آنان در نيمسال تحصيلي بعدي منو به وصول اصل برگ معافي

داشتن مدارك الزم  ،حداكثر تا تاريخ  0131/11/11براي درياف

تحصيلي معتبر و ثب

شماره معافي

معافي

تحصيلي

در سيستم جامع آموزش گلستان مي باشد .

ب _ تكميل فرم هاي ثبت نام و مرامنامه انضباطي :
 -3تكميل فرم مشخصات فردي پذيرفته شده در سامانه ثب

نام الكترونيكي (پس از روي

وتكميل ،چاپ ،امضاء و در هنگام ثب

 -2تكميل فرم تعهدنامه آموزش رايگان ( فرم الف ) تعهدنامه (براي دوره هاي روزانه ) (پس از روي
 -9تكميل فرم تعهدنامه ويژه دانشجويان مجازي  :شبانه ( نوب
ثب

نام حضوري تحويل شود)

وتكميل ،چاپ ،امضاء و در هنگام ثب

نام حضوري تحويل شود)

دوم ) و  ...روزانه شهريه پرداز( پرديس هاي بين الملل و البرز ) دوره هاي مختلف (پس از روي

وتكميهل ،چهاپ ،امضهاء و در هنگهام

نام حضوري تحويل شود)

-4تكميل فرم مرامنامه انضباالي دانشجويان دانشگاه (پس از روي

وتكميل ،چاپ ،امضاء و در هنگام ثب

نام حضوري تحويل شود)

تذكرات مهم :

 – 0طبق مقررات آموزشي ادامه تحصيل به طور همزمان در كليه مقاطع تحصيلي ممنوع مي باشد  .در هر زمان مشخص شود دانشجو  ،به طور همزمان به تحصيل اشيتاال داشيته
است ازتحصيل محروم شده و حق هرگونه اعتراضي از وي سلب مي گردد.
 -1پذيرفته شدگان الزم است هنگام مراجعه براي ارائه مدارك تحصيلي به محل تحصيل خود طبق زمان تعيين شده اصل مدارك ذيل را تهيه و اصل فرم هاي مذكور در بند ب را پس از امضاء
با خودكار آبي در محل ثبت نام حضوري تحويل دهند .
 -3بارگذاري تصاوير اسكن شده تمامي مدارك خواسته شده با توجه به شرايط عمومي و اختصاصي و هر يك از پذيرفته شدگان ضروري است  .در صورت نقص مدارك و يا اسيكن ميدارك
غيرمربوط ثبت نام لاو مي گردد.
 -5الزم است اصل تمامي مدارك فوق براي ضبط در پرونده تحصيلي به دقت نگهداري و در زمان مراجعه به محل ثبت نام در پرديس  /دانشكده  /مركز  /موسسه مربوط ارائه شود .
 -0توضيح در خصوص صدور كارت دانشجويي :
 -براي صدور كارت دانشجويي پذيرفته شدگان در دانشگاه تهران در كليه مقاطع تحصيلي از طريق آزمون سازمان سنجش آموزش كشور ازعكس موجود در پرتال سازمان استفاده مي شود.

 براي پذيرفته شدگان دوره هاي نوبت دوم ( شبانه ) – مجازي – فرهنگيان – پرديس هاي بين الملل و البرز ( روزانه – شهريه پرداز ) پس از واريز هزينه كارت دانشيجويي و شيهريه مقيرر وتاييد نهايي ثبت نام در سيستم جامع آموزش توسط اداره آموزش كارت دانشجويي صادر مي گردد .
 -1پذيرفته شدگان محترم باتوجه به نوع سواالت مربوط به شرح ذيل مي توانند در روزهاي اداري ( به جز روزهاي  :پنجشنبه و جمعه و روزهاي تعطيل ) با شماره هاي مندرج در جيدول (ج)
تماس بگيرند :
درخصوص مشكالت فني براي بارگذاري مدارك تحصيلي در سيستم جامع آموزش
سواالت مربوط به برنامه انتخاب واحد،زمان تحويل مدارك تحصيلي وتشكيل پرونده و ...با پرديس ها ودانشكده هاومراكزوموسسات محل قبولي

مدارك مورد نياز براي ثبت نام الكترونيكي و بارگذاري در سامانه ثبت نام ( اسكن ) توسط پذيرفته شدگان

 - 0اصل فرم گواهي معدل دانشجويان سال آخر ( صفحه  10دفترچه شماره يك سازمان سنجش آموزش كشور سال  ) 0131و يا ارائه نامه اي مبني بر فارغ التحصيلي در سال  0131حيداكثر
تا تاريخ  0131/0/10در مقطع كارشناسي از محل تحصيل.
 -1اصل گواهي موقت يا اصل مدرك فارغ التحصيلي معتبر ( براي پذيرفته شدگاني كه گواهي موقت يا دانشنامه دريافت كرده اند )  /فرم سازمان سنجش آموزش كشور براي كساني كيه فيارغ
التحصيل شده اند و مدرك فارغ التحصيلي دريافت نكرده اند ( براي فارغ التحصيالن قطعي با تاريخ فارغ التحصيلي قبل از شهريور ماه سال ) 0131
 -1اصل موافقت نامه رسمي از سازمان محل خدمت  ،مربوط به شاغلين در موسسات و دواير دولتي ( آموزش و پرورش – قوه قضائيه – نيروهاي مسلح و ) ...
 -3مجوز تحصيل همزمان طالب حوزه هاي علميه سراسر كشور از شوراي مديريت حوزه علميه قم يا خراسان يا اصفهان ( خاص طالب )
 -5گواهي رتبه اولي صادر شده توسط معاونت آموزشي دانشگاه و يا موسسه آموزش عالي محل تحصيل مقطع كارشناسي (منحصراً مربوط به پذيرفته شدگان با استفاده از سيهميه رتبيه اول صيفحه
 111دفترچه شماره  1سازمان سنجش آموزش سال )0131
 -0عكس جديد ( ) 1 × 3
-1صفحه اول شناسنامه ( در صورت وجود توضيحات  ،اين صفحه نيز اسكن شود )
 -0كارت ملي ( پشت و رو )
 -3كارت پايان خدمت  /معافيت  /برگ اعزام به خدمت مهلت دار
 -01فرم الف – ( تعهد آموزش رايگان ) براي پذيرفته شدگان دوره روزانه پس از چاپ امضاء و درج تاريخ
 -00فرم ب – براي پذيرفته شدگان دوره نوبت دوم ( شبانه ) مجازي و پرديس هاي بين الملل پس از چاپ امضاء و درج تاريخ
-01فرم مشخصات پس از چاپ  ،امضا و درج تاريخ
 -01فرم مرامنامه انضباطي دانشجو براي كليه پذيرفته شدگان پس از چاپ  ،امضا و درج تاريخ

جدول (الف) :آدرس دانشكده/پرديس/مؤسسه/مركز (جهت تحويل مدارك)
پرديس/دانشكده/مركز/مؤسسه

آدرس

رديف
0

دانشكده اقتصاد

تهران ـ خيابان كارگر شمالي (اميرآباد) ـ روبروي بيمارستان شريعتي

1

دانشكده ادبيات و علوم انساني

تهران ـ خيابان انقالب اسالمي ـ درب اصلي دانشگاه تهران ـ پرديس مركزي

1

دانشكده الهيات و معارف اسالمي

تهران ـ خيابان شهيد استاد مطهري ـ تقاطع خيابان شهيد مفتح

3

دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي

تهران ـ خيابان كارگر شمالي ـ خيابان پانزدهم

5

دانشكده جغرافيا////

تهران ـ خيابان انقالب اسالمي ـ خيابان قدس ـ انتهاي كوچه آذين پالك 51

0

دانشكده حقوق و علوم سياسي

تهران ـ خيابان انقالب اسالمي ـ درب اصلي دانشگاه تهران ـ پرديس مركزي

1

دانشكده دامپزشكي

تهران ـ خيابان آزادي ـ روبروي خيابان رستم ـ نبش دكتر محمد قريب ـ دانشكده دامپزشكي

0

دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي

تهران ـ بزرگراه شهيد چمران ـ زير پل نصر (گيشا)

3

دانشكده زبانها و ادبيات خارجي

انتهاي خيابان كارگر ـ نرسيده به خيابان شانزدهم

01

پرديس علوم

تهران ـ خيابان انقالب اسالمي ـ درب اصلي دانشگاه تهران ـ پرديس مركزي

00

دانشكده علوم اجتماعي

تهران ـ بزرگراه جالل آل احمد ـ جنب بيمارستان شريعتي

01

پرديس دانشكدههاي فني

تهران ـ خيابان كارگر شمالي (اميرآباد) باالتر از تقاطع بزرگراه جالل آل احمد ـ پايينتر از كوي دانشگاه ـ پرديس شماره  2فني

01

مركز تحقيقات بيوشيمي ـ بيوفيزيك

تهران ـ خيابان انقالب اسالمي ـ درب اصلي دانشگاه تهران ـ پرديس مركزي

03

مؤسسه ژئوفيزيك

تهران ـ انتهاي خيابان كارگر شمالي (اميرآباد) باالتر از سازمان انرژي اتمي

05

دانشكده مديريت

تهران ـ تقاطع جالل آل احمد و بزرگراه شهيد چمران

00

دانشكده محيط زيست

تهران ـ خيابان انقالب اسالمي ـ خيابان قدس ـ قبل از خيابان طالقاني

01

پرديس هنرهاي زيبا

تهران ـ خيابان انقالب اسالمي ـ درب اصلي دانشگاه تهران ـ پرديس مركزي

00

پرديس كشاورزي و منابع طبيعي

كرج ـ بلوار شهيد چمران ـ سه راه پرديس كشاورزي و منابع طبيعي

03

پرديس ابوريحان

شهرستان پاكدشت ـ كيلومتر  22بلوار امام رضا (ع) خاوران سابق

11

پرديس قم

شهرستان قم ـ كيلومتر  5جاده قديم قم ـ تهران

10

دانشكده مطالعات جهان

تهران ـ خيابان كارگر شمالي ـ خيابان( 31فرشي مقدم) ـ پارك علم و فناوري ـ دانشكده مطالعات جهان

11

دانشكده كارآفريني

تهران ـ انتهاي خيابان كارگر شمالي ـ نبش خيابان شانزدهم

11

پرديس بينالمللي كيش

جزيره كيش _ بلوار ميرمهنا _ ابتداي نيايش

13

دانشكده علوم و فنون نوين

تهران ـ انتهاي خيابان كارگر شمالي ـ بعد از پل شهيد حكيم ـ (شماره تماس  ) 88138493 -9آدرس سايت http://fnst.ut.ac.ir

15

دانشكده دانشكده علوم اطالعات و
دانششناسي

خيابان انقالب  -خيابان  31آذر  -پرديس مركزي دانشگاه تهران  -دانشكده كتابداري و اطالع رساني

10

پرديس بينالمللي ارس

منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي ارس ـ بلوار امام خميني (ره)

11

پرديس البرز

كرج  -پل فرديس – اول جاده مالرد – شهرك بنفشه – انتهاي بلوار شمالي – پالك 998

10

دانشكده معارف و انديشه اسالمي

تهران _ بلوار كشاورز _ تقاطع وصال شيرازي _ پالك 344

باسمه تعالي

جدول شهريه هاي دوره هاي مختلف دانشگاه تهران ( سال ) 0131

جدول « ب »

(  ) 0-0كارشناسي ارشد نوبت دوم
گروه هاي امتحاني

شهريه ثابت
هر نيمسال ( به ريال )

شهريه متايير ( هر واحد )
نظري ( به ريال )

عملي (به ريال )

شهريه هرواحد

شهريه علي الحساب بيراي نيمسيال اول -33

پايان نامه

 ( 31به ريال )

( به ريال )

علوم انساني

5/411/111

911/111

3/441/111

9/111/111

( 38/111/111علي الحساب )

ساير گروه هاي آموزشي

1/111/111

3/441/111

2/311/111

9/111/111

( 21/511/111علي الحساب )

(  ) 1-0پرديس البرز
گروه هاي امتحاني

شهريه ثابت ( به ريال )

شهريه متايير به ازاي هير شهريه متاييير بيه ازاي شهريه پايان نامه

شهريه واحدهاي جبراني

شهريه علي الحساب براي نيمسال

واحد نظري ( به ريال )

هرواحد عملي(به ريال)

( به ريال )

هنر

92/411/111

2/141/111

9/911/111

5/411/111

11/111/111 2/311/111 3/441/111

فني و مهندسي

92/411/111

2/141/111

9/911/111

5/411/111

11/111/111 2/311/111 3/441/111

علوم پايه

92/411/111

2/141/111

9/911/111

5/411/111

11/111/111 2/311/111 3/441/111

علوم انساني-علوم اجتماعي

21/411/111

2/141/111

9/911/111

1/111/111

59/111/111 2/311/111 3/441/111

نظري

عملي

اول  ( 31-33به ريال )

(  ) 1-0پرديس بين المللي كيش
گروه هاي امتحاني

شهريه ثابت (به ريال )

شهريه متايير به ازاي هير شهريه متاييير بيه ازاي شهريه پايان نامه شهريه واحدهاي جبراني

شهريه علي الحساب براي نيمسال
اول  ( 31-33به ريال )

واحد نظري ( به ريال )

هرواحدعملي(به ريال)

( به ريال )

هنر

92/411/111

2/141/111

9/911/111

5/411/111

11/111/111 2/311/111 3/441/111

فني و مهندسي

92/411/111

2/141/111

9/911/111

5/411/111

11/111/111 2/311/111 3/441/111

علوم پايه

92/411/111

2/141/111

9/911/111

5/411/111

11/111/111 2/311/111 3/441/111

علوم انساني-علوم اجتماعي

21/411/111

2/141/111

9/911/111

1/111/111

59/111/111 2/311/111 3/441/111

نظري

عملي

(  ) 3-0پرديس بين المللي ارس
گروه هاي امتحاني

شهريه ثابت (به ريال )

شهريه متايير به ازاي هير شهريه متاييير بيه ازاي شهريه پايان نامه شهريه واحدهاي جبراني

شهريه علي الحساب براي نيمسال
اول  ( 31-33به ريال )

واحد نظري ( به ريال )

هرواحدعملي(به ريال)

( به ريال )

نظري

هنر

21/411/111

2/141/111

9/911/111

5/411/111

11/111/111 2/311/111 3/441/111

فني و مهندسي

27/111/111

2/141/111

9/911/111

5/411/111

11/111/111 2/311/111 3/441/111

علوم پايه

27/111/111

2/141/111

9/911/111

5/411/111

11/111/111 2/311/111 3/441/111

علوم انساني-علوم اجتماعي

23/111/111

2/141/111

9/911/111

5/411/111

59/111/111 2/311/111 3/441/111

عملي

(  ) 5-0ميزان هزينه ثبت نام پذيرفته شدگان كارشناسي ارشد ويژه فرهنگيان ( دانشكده هاي  :روانشناسي– علوم اطالعات و دانش شناسي )
مبلغ كل شهريه

شهريه ثبت نام براي نيمسال اول 31-33

 ( 98/843/111نههههههود و  ( 23/111/111بيس ه
هش

مالحظات

و يههك ميليههون و ششصههد زمان برگزاري ك س ها بانظر دانشكده هاي مذكور مي باشد

ميليهون و هشتصهد و هزار ريال) ( علي الحساب )

چهل و يك هزار و ششصهد
ريال )
(  ) 0-0هزينه علي الحساب براي ثبت نام نيمسال اول سال تحصيلي  31-33كليه پذيرفته شدگان رشته هاي دوره مجازي برابر  00/111/111ريال ( هجده ميليون ريال ) مي باشد .
توجه  :دانشگاه هيچگونه تعهدي براي پرداخت وام به دانشجويان نوبت دوم ( شبانه )  ،دوره مجازي  ،بين الملل و ويژه فرهنگيان ندارد و در صورت عدم پرداخت مبلغ علي الحساب شهريه از
طريق درگاه الكترونيكي توسط پذيرفته شده ثبت نام وي به هيچ وجه امكان پذير نمي باشد. .

معاونت آموزشي دانشگاه تهران
اداره كل خدمات آموزشي

بسمه تعالي

جدول ( ج )

شماره هاي تماس دانشكده  /پرديس  /موسسه  /مركز جهت رفع اشكال ( سال ) 3999
مكان

تلفن

مكان

تلفن

دانشكده حقوق و علوم سياسي

13332933 – 13332547
13332521 - 13332558

پرديس علوم

 13332498و 13332723

دانشكده معارف و انديشه اسالمي

88981249 - 2298

پرديس فارابي ( كد) 115

-91311312-91311933

موسسه ژئوفيزيك

13338217 - 13338487 – 13338531

91311431-91311317
پرديس بين المللي كيش ( كد )1103

 4491155 - 51و 4495219

مركز تحقيقات بيوشيمي – بيو فيزيك

 13332479و 11415248

داخلي  219و 215
دانشكده علوم اجتماعي

13337815
88112974-13337979

دانشكده مطالعات جهان

13339219 – 13339218

دانشكده ادبيات و علوم انساني

 13332511و 13332518

دانشكده كارآفريني

13339298

دانشكده الهيات و معارف اسالمي

42712332و42712111

پرديس كشاورزي و

داخلي  333و 339

منابع طبيعي ( كد ) 110

92249931 – 92221751
92292842

 13337795و 13337794 – 88111433

پرديس ابوريحان

دانشكده مديريت

91143137

13337711-13337193
دانشكده اقتصاد

 13338312و 13338319

دانشكده علوم اطالعات و دانش شناسي

11971391

دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي

88953744 – 13338823

دانشكده دامپزشكي

 13337119و 11991177

دانشكده زبان ها و ادبيات خارجي

 13339379و 13339317

پرديس دانشكده هاي فني

 13334411و 88191388

دانشكده جارافيا

13332291

دانشكده محيط زيست

دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي

13337571

پرديس هنرهاي زيبا

 13332889و 11955121

دانشكده علوم و فنون نوين

13338598

پرديس بين المللي البرز ( كد ) 110

92835145 – 92834729

پرديس بين المللي ارس ( كد ) 130

 27الي 42124824

پاسخگويي به اشكاالت فني در سيستم ( در

11494198

خصوص بارگذاري مدارك )
باسمه تعالي

13334212 – 13334219
13332389 – 13339398

نكات بسيار مهم براي اخذ مدرك تحصيلي پذيرفته شدگان
آزمون ورودي تحصيالت تكميلي ( مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته داخل ) سال 3999

 -0با توجه به دستورالعمل ثب

نام سازمان سنجش آموزش كشور اخذ مدارك تحصيلي و تحويل كارت دانشجويي صرفاً به شخص پذيرفته شده و با تطبيق مشخصات سجلي با اال عات مندرج در فهرس

 -1عكس پذيرفته شدگان مطابق

داده شده و فهرس

اسامي افراد داراي مغايرت حداكثر تا تاريخ  ( 0131/1/03طبق بند  5دستورالعمل ثبت نام سازمان سنجش آموزش كشور ) ًمحرمانه ً گزارش شود .

 -1بررسي و تطبيق ميانگين كل و تاريخ فارغ التحصيلي هر يك از پذيرفته شدگان در هنگام مراجعه جه
مغايرت دارد فهرس
 -3با عناي

اسامي بايد انجام پذيرد.

تحويل مدارك بسيار ضروري اس

 .براي افرادي كه ميانگين كل آنان با اال عات منهدرج در فهرسه

اسهامي پذيرفتهه شهدگان

اسامي افراد براي ارسال به سازمان سنجش آموزش كشور استخراج و به اين اداره كل ارسال شود  ( .فرم مربو متعاقباً ارسال مي شود )

به مراتب فوق و درصورت مشاهده مغايرت ضمن رعاي

نام سازمان سنجش آموزش كشور اسامي مربو استخراج و حداكثر تا تاريخ  3999/1/93به اين اداره كل اع م

مقررات  ،البق تذكر  3بند  4صفحه  4دستورالعمل ثب

و اصل كارت هاي دانشجويي نيز ارسال گردد.
 -5بر اساس مقررات وظيفه عمومي مندرج در صفحه  1دفترچه شماره  0آزمون مذكور پذيرفته شدگاني كه در حال حاضر مشغول خدم

نظام وظيفه هستند با رعاي

مقررات براي ترخيص آنان از خدم

نظام وظيفه اقدام الزم بهه عمهل

آورند.
 -0به منظور آماده شدن پرونده الكترونيكي كامل قابل بهره برداري  ،الزم اس

تطبيق مدارك الكترونيكي ب فاصله پس از بارگذاري توسط پذيرفته شدگان يا درهنگام ثبت نام حضوري انجام گهردد  .بهر ايهن اسهاس تطبيهق نههايي پرونهده

الكترونيكي با اصل مدارك ارايه شده هر پذيرفته شده توسط كارشناس محترم ومدير خدمات آموزشي مربو در هنگام تشكيل پرونده و درياف
آنها در اسرم وق

مدارك تحصيلي ضروري اس  .در صورت مشاهده هرگونه اشكال يا نواقص نسب

به رفع

اقدام نمايند.

 -1دانشجوياني كه پرونده آنان ناقص باشد مجاز به ادامه تحصيل نمي باشند و بايد از ادامه تحصيل آنان ب فاصله جلوگيري به عمل آورده و اسامي آنان به صورت مكتوب با ذكر رشته و شماره دانشجويي به اين اداره كل اع م گردد.
 -0بررسي وضعي

شهريه دانشجويان دوره هاي مجازي – نوب

دوم ( شبانه ) از نظر پرداخ

علي الحساب و كنترل شهريه باقي مانده در هر نيمسال مربو بر اساس مصوبات دانشگاه به عهده آن پرديس  /دانشكده  /مركهز  /موسسهه مهي

باشد و البق مقررات مربو با استفاده از سيستم جامع آموزش بايد به موقع اخذ گردد .بديهي اس
قابل قبول نمي باشد و عيناً اعاده مي گردد .درسال جاري نيز سيستم پرداخ

هيچگونه درخواس

تقسيط  ،تخفيف  ،معافي

صرفاً از الريق درگاه الكترونيكي مي باشد.

 -3براي كليه دانشجويان بر اساس بخشنامه هاي شماره  323/331477مورخ  3991/1/8و شماره  /257193پ 322/مورخ  3992/31/7نسب
اقدام فوري به عمل آيد .ثب

و  ...شهريه از جانب دانشجو يا نامه از الرف پرديس  /دانشكده  /مركز  /موسسه مربهو
به درخواس

تاييديه تحصيلي مقطع قبلي از دانشگاه محل تحصيل مربو به الور مسهتقيم

شماره و تاريخ تاييديه منطبق با مقررات و معتبر در سيستم سامانه دانشگاه الزامي اس  .محل اخذ مدرك كارشناسي بايد جزو موسسات آموزش هر شرك

داواللب آزمون مورد تاييد سازمان سنجش آموزش

كشور باشد .
* تذكر مهم  :افرادي كه مدرك معادل كارشناسي اخذ نموده اند با رعايت تبصره  3بند الف شرايط اختصاصي دفترچه شماره  0سازمان سنجش آموزش كشور مدرك آنان بايد بررسي گردد .
 -01حسب نظر شوراي انضباالي دانشجويان دانشگاه تا فرم هاي تكميل و امضا شده شوراي انضباالي دانشجويان دانشگاه ( مرامنامه انضباطي دانشجو ) جمع آوري و در پرديس  /دانشكده نگهداري شود .
 -00مراجعه پذيرفته شدگان در زمان هاي تعيين شده الزامي اس

در اين رابطه اسامي افرادي كه تا  0131/1/03مراجعه نكرده اند با ذكر رشته و شماره دانشجويي جه

صدور حكم انصراف از تحصيل ( به دليل عدم مراجعه ) تهيهه و بهه

همراه اصل كارتهاي دانشجويي به اين اداره كل ارسال شود.
 -01هرگونه تقاضاي انتقال – مهمان – تغيير رشته از پذيرفته شدگان پرديس ها و دانشكده ها به پرديس ها و دانشكده هاي دانشگاه تهران و همچنين پرديس اقماري و بين الملل به يكديگر و يا به ساير پرديس ها و دانشكده هاي دانشگاه البق
مقررات مجاز نمي باشد .
 -01دانشجويان مشمول خدم
نمايند  .بد يهي اس

ثب

نظام وظيفه موظف هستند با اخذ گواهي « ب » از اداره آموزش آن پرديس  /دانشكده و با در دس
نام آنان در نيمسال تحصيلي بعدي منو به وصول معافي

 -03پذيرفته شدگاني كه هنگام ثب

تحصيلي معتبر و ثب

شماره معافي

داشتن مدارك الزم  ،حداكثر تا تاريخ  0131/10/10براي درياف

در سيستم جامع آموزش گلستان مي باشد .

نام الكترونيكي و حضوري فرم معدل سال آخر يا فرم مدرك كارشناسي و معدل ( فرم هاي سازمان سنجش كشور ) ارايه داده اند موظفند در اسرم وق

مدرك فارغ التحصيلي معتبر خود را به آن پرديس  /دانشكده تحويل دهند .

معافي

تحصيلي به پليس  31 +مراجعهه

نسب

به تسويه حساب با دانشگاه مربهو اقهدام و

 -05پذيرفتهههه شهههدگاني كهههه اصهههل دانشهههنامه خهههود را دريافههه

اداره كل خدمات آموزشي دانشگاه تهران

كهههرده انهههد  ،الزم اسههه

يهههك نسهههخه ك هههي برابهههر اصهههل شهههده آن را (توسهههط دانشهههگاه زيهههرربط ) در هنگهههام ثبههه

نهههام حضهههوري ارايهههه دهنهههد .

باسمه تعالي
ضمايم بخشنامه مربوط به ارسال دستورالعمل ثبت نام الكترونيكي و حضوري پذيرفته شدگان آزمون

كارشناسي ارشد
سال  0131سازمان سنجش آموزش كشور
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
 .3فرم مراحل ثب

نام

 .2فرم ( الف ) تعهدنامه آموزش رايگان ( دوره روزانه ) – غير بورسيه ها
 .9فرم ( ب ) تعهدنامه پذيرفته شدگان دوره روزانه شهريه پرداز دوره  -نوب
 .4برگ نكات بسيار مهم براي ثب

نام ( مقاالع تحصي ت تكميلي جه

 .5صفحات دفترچه شماره (  ) 3راهنماي شرك

دوم – مربيان و ...

استحضار كارشناسان هنگام ثب

نام )

در آزمون كارشناسي ارشد سال 3999

 .1صفحات دفترچه شماره (  ) 2انتخاب رشته آزون كارشناسي ارشد سال 3999
 .7فرم (  ) 3گواهي قبولي و ثب

نام و تشكيل پرونده

 .8فرم (  ) 2گواهي اع م قبولي در آزمون
 .9فرم (  ) 9درخواس

ترخيص از خدم

 .31فرم (  ) 4ترخيص از خدم

پذيرفته شده مشمول در حال خدم

پذيرفته شده مشمول در حال خدم

سربازي

سربازي

 .33فرم معدل كارشناسي ( صفحه  28دفترچه شماره  3و صفحه  211دفترچه شماره  2سازمان سنجش آموزش كشور )
 .32فرم مرامنامه انضباالي دانشجو
 .39اال عيه جه

درج در سامانه دانشگاه و تابلو اع نات پرديس ها و دانشكده ها

هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
اداره كل خدمات آموزشي دانشگاه

