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  سمه تعاليب

 1398سال   کارشناسی ارشدراهنماي ثبت نام پذيرفته شدگان 

 دانشگاه تهران پرديس دانشکده هاي فنی 
 

حترم را بهه ناها  وجه پذيرفته شدگان مدانشگاه تهران ، ت در 1398-99سال تحصيلي  كارشناسي ارشدضمن عرض تبريك ، خير مقدم و آرزوي يك دوره تحصيلي موفق براي پذيرفته شدگان آزمون 

 ضروري در مورد نحوه ثبت نام الاترونياي ، مدارك مورد نياز ، زمان و محل تحويل مدارك ضروري و انتخاب واحد جلب مي نمايد : 

 الف ( مقررات ثبت نام : 

 ثبت نام الاترونياي كليه پذيرفته شدگان الزامي است . -1

مهذكور وجهود  نشهانيگي ثبهت نهام در راهنمايي هاي الزم براي چگهون). و وارد سامانه شوندمراجعه   reg.ut.ac.ir : نشاني الاترونياي بهپذيرفته شدگان محترم مي توانند جهت ثبت نام  -2

  (.دارد

شوببه یو  ز روز ا حضهورينهام و ثبهت  1398/ 6 /22مورر   جمعوهروز   الوي 1398/ 6/ 20 مورر    :شهنبهچهار روزاز  ناپيوسهته كارشناسي ارشد دوره بازه زماني ثبت نام الاترونياي  -3

 مي باشد. 25/6/1398الي روز دوشببه  24/6/1398

 پذيرفته شدگان مقطع كارشناسي ارشد پرديس دانشاده هاي فني : ثبت نام حضرريه مدارك تحصيلي ارائمحل  -4

 

ختمان سها-2انشهاده فنهي د-وبهروي كوچهه نهه ر-االتر از تقاطع جهل  آ  احمهدب-خيابان كارگر شمالي

 طبقه هماف-مركزي
  

حضهوري بت نام ثسپس اصل در هنگام  وبايد بارگذاري ي مدرك / گواهي مربوط به پذيرفته شدگان شاهد و ايثارگر ) با استفاده از سهميه / بدون استفاده از سهميه ( در هنگام ثبت نام الاترونيا – 5

  بايد ارايه شود .
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ام نماينهد. در اقهد خود ديه تحصيلينامه درخواست تايي دريافتاداره آموزش پرديس / دانشاده محل قبولي نسبت به رك قبلي ) كارشناسي ( بايد با مراجعه به پذيرفته شدگان براي اخذ تاييديه مد -6

 اماان پذير نخواهد بود . 1398-99، ثبت نام در نيمسا  دوم سا  تحصيلي  تحصيليصور  عدم وصو  تاييديه 

 

 

 

 :  دانشگاه تهران 1398مقطع کارشباسي ارشد سال  جازيو روزانه شهریه پرداز و منربت دوم هاي دوره : ذیرفته شدگان شهریه پجدول ب ( 

 .ايندداخت نمبت نام الاترونياي پررا در زمان ث مبلغ علي الحساب، پذيرفته شدگان الزم است  باشدبه شرح ذيل مي 1398شهريه مصوب هيا  امناي دانشگاه براي ورودي هاي سا   -6

 1398-1399سال تحصيلي  –شهریه دانشجریان مقطع کارشباسي ارشد 

 پایان نامه متغير عملي متغير نظري شهریه ثابت گروه آمرزشي دوره

 نربت دوم
 6،475،581 2،592،865 1،724،189 9،726،533 علوم انساني و علوم رفتاري

 6،475،581 3،882،716 2،592،865 10،792،635 ساير گروهها

آمرزشهاي الکترونيکي 

 )مجازي(

  2،501،786 2،501،786 8،752،564 علوم انساني و علوم رفتاري

  3،127،232 3،127،232 9،700،210 ساير گروهها

 راهد شد.خحاسبه مط و مطابق مقررات مربر يمقطع کارشباس انیدانشجر هیبراساس تعرفه شهر يروزانه و نربت دوم و مجاز  يجبران يواحدها هیشهر يمببا

  

 

 1398-1399سال تحصيلي  –شهریه دانشجریان مقطع کارشباسي ارشد پردیس هاي کيش ، البرز و ارس 

 پایان نامه جبراني عملي جبراني نظري واحد عملي واحد نظري شهریه ثابت گروه هاي آمرزشي

 9،555،431 3،127،232 2،084،821 4،864،583 3،822،172 38،221،722 علوم انساني و علوم رفتاري

 9،555،431 3،127،232 2،084،821 4،864،583 3،822،172 46،908،477 ساير گروهها

 د شد.سبه خراهحاشهریه دانشجریان متقاضي ميهمان از سایر دانشگاهها در کليه واحدهاي دانشگاه با تایيد کميسيرن مرارد خاص معادل تعرفه هاي جدول فرق م
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 محاسبه خراهد شد.خردگردان ایراني انتقالي از خارج در کليه واحدهاي دانشگاه معادل تعرفه پردیس هاي  شهریه دانشجریان

 معادل شهریه پردیس هاي اقماري محاسبه مي گردد. 1398شهریه دانشجریان پذیرفته شده در دوره هاي مشترک سال 

 .ترجه: شهریه پرداختي به هيچ وجه مسترد نخراهدشد 

  

ان و يهاد شههيد و امهور ايثهارگردوره تحصهيلي توسهب بناز با توجه به پرداخت شهريه ايشان در قالب سنوا  مج، مجازي نوبت دوم دوره با استفاده از سهميه در  شاهد و ایثارگر ه شدگانپذیرفت -7

  از پرداخت شهریه معاف هستبد.، اداره كل شاهد و ايثارگر دانشگاهپيگيري از طريق 

در وط ( ) طبهق تعرفهه مربهه ايشهان شههريبخشي از با توجه به پرداخت و پرديس البرز با استفاده از سهميه در دوره روزانه شهريه پرداز پرديس بين المللي كيش  شاهد و ایثارگر نپذیرفته شدگا -8

  از پرداخت شهریه معاف هستبد.ثارگر دانشگاه ، دوره تحصيلي توسب بنياد شهيد و امور ايثارگران و پيگيري از طريق اداره كل شاهد و اياز قالب سنوا  مج

در آزمون ، الزم است پس از ثبت نام الاترونياي بلفاصله مدرك / گواهي شاهد و ايثارگري خود رااز طريق پست الاترونياهي اداره  بدون استفاده از سهميهبراي پذيرفته شدگان شاهد و ايثارگر  -9

( ارسا  و اطلعا  خواسته شده را تاميل نمايند . در صور  تاييد اداره مذكور شهريه از آنان دريافت نمي شود . بهر ايهن  amoozesh_shahed@ut.ac.ir كل امور دانشجويان شاهد و ايثارگر )

 امور دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشگاه نيز مراجعه نمايند . اساس پس از ثبت نام حضوري با ارايه اصل مدرك شاهد و ايثارگري به اداره كل 

 

 

 :  1398راهبماي ثبت نام و شرکت در آزمرن سال  1طبق مقررات مبدرج در دفترچه شماره نظام وظيفه وضعيت ( مرارد مربرط به  ج

 دارا بودن اصل برگ اعزام به خدمت مد  دار-10

 بارگذاري در سامانه ثبت نام.  و، كار  هوشمند معافيت داي  ) كفالت ، پزشاي ، ... (  يا مندهوش اصل كار  پايان خدمت دارا بودن -11

 ند.ي و ... ( را ارائه نمايو قبل از آن ، اين قبيل مشموالن بايد پس از اعلم قبولي در زمان ثبت نام كار  معافيت دائ . ) معافيت سني عنايت مقام معظ  رهبر 1354متولدين سا   -12

 مشموالن داراي برگ معافيت موقت بدون غيبت ) پزشاي ، كفالت و ساير ... ( در مد  اعتبار آن . -13

رتهش ، وزار  ان مربوط براي پرسهنل ااصل موافقت نامه رسمي از يگ وي ايران ي پرسنل سپاه پاسداران انقلب اسلمصل موافقت نامه رسمي از اداره عمليا  سپاه پاسداران انقلب اسلمي براا -14

 دفاع و نيروي انتظامي جمهوري اسلمي ايران . 

mailto:amoozesh_shahed@ut.ac.ir
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 يها مركهز مهديريت اي علميهههمورد تاييد مركز مديريت حوزه  دانشگاه با حوزهآنها در كه اشتغا  به تحصيل همزمان  داراي معافيت تحصيلي حوزه،  دارنده مدرك كارشناسيعلوم ديني طلب  -15

كهز فهوم مهي مراياهي از مهه تحصهيل ادا منوط به ارائه موافقت نامه ثبت نام اينگونه پذيرفته شدگان . حوزه استفاده كنند از معافيت تحصيلي واقع شود مي توانند اصفهان وحوزه هاي علميه خراسان 

حق  وه عمل خواهد آمد بر مرحله از ادامه تحصيل وي جلوگيري به محض اطلع در ه کتمان مرضرعبديهي است در صور   ادامه تحصيل آنان نيز در نيمسا  هاي بعدي بايد هماهنگ شود . باشد.

 هيچگونه اعتراضي را ندارد . 

 محهلشاده دان /سيپردز را ا يليتحص تياز خدمت و درخواست معاف صينامه همزمان ترخ  ،يحضورند، الزم است  به هنگام ثبت نام پذيرفته شدگاني كه در حا  انجام خدمت نظام وظيفه هست-16

صهور  ثبهت نهام  نيها ريهر غ. دنهدياقهدام نما خود يحضورنام به ثبت   سبتن فه،ياز نظام وظ يليتحص تيو معاف صيهمزمان ترخ هيديياخذ تا از پسمراجعه نمايند .  10به پليس+ و دريافت يقبول

 خدمت سربازي به هيچ وجه اماان پذير نمي باشد. حينپذيرفته شدگان در 

 

  سامانه ثبت نام :و تایيد در م ي ثبت نا تکميل فرم ها د ( 

 ( فرم الف ) دوره روزانهپذيرفته شدگان براي  و مقررا  ثبت نامآموزش رايگان  تعهدنامه -17

  ( فرم ب )و ... و مجازي شهريه پرداز  نوبت دوم و روزانهروزانه روزانه دوره هاي  براي پذيرفته شدگان مقررا  ثبت نام تعهدنامه -18

 ) مربوط به شوراي انضباطي دانشجويان دانشگاه ( مرامبامه انضباطي دانشجریان دانشگاهيل رويت و تام -19

  6ذيرفته شدگان ) اتباع خارجي ( فرم شماره پويژه تاميل تعهدنامه ثبت نام در سامانه ثبت نام ،  -20

 

 تذکرات مهم : * 

تحصويل اداموه زاداشته بدون مجرز تحصيل همزمان  دانشجر ،که  هر زمان مشخص شرد .مي باشد ممبرع دانشهجو  بر اساس مقررا  وزار  علوم ، تحقيقا  و فناوري تحصيل همزمان – 1

 محروم خراهد شد و حق هرگرنه اعتراضي از وي سلب مي گردد. 

 .  هندرا ارايه دمدرك  وسب دفترخانه يا دانشگاه صادر كنندهت برابر اصل آنتصریر موظف هستند را دريافت كرده اند هنگام ثبت نام حضوري  اصل دانش نامهپذيرفته شدگاني كه  -2

 لغههو وي ثبههت نههام ، اسههت . در صههور  نقههص مههدارك يهها اسههان مههدارك غيرمربههوط  الزامههيبارگههذاري تمههامي مههدارك خواسههته شههده بهها توجههه بههه شههرايب پذيرفتههه شههده  -3

 مي گردد. 
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  مي باشد .تعيين شده  شهريهمنوط به واريز  ( )غير شاهد و ايثارگرجازي و م دوم ، روزانه شهريه پردازنوبت هاي ؛ دوره  گانپذيرفته شدثبت نام تاييد نهايي  -4

 آمهوزشه سهامانه جهامع بهپس از ثبت نام حضوري ومراجعه  مربرطبرنامه زمانببدي  در برنامه پایش سالمت طبقطبق بخشنامه وزار  علوم ، تحقيقا  و فناوري حضور تمامي پذيرفته شدگان  -5

 د براي تاميل پرسشنامه و اخذ نوبت معاينه الزامي است . ثبت نام و انتخاب واحد نيمسا  بعدي منوط به شركت در برنامه پايش سلمت مي باش

  . مي گردد ه لغرقبرلي پذیرفته شد ، ( 31/6/1398پس از  دانش آمرختگي)  دانش آمرختگيمغایرت تاریخ در صور   1398مقررا  ثبت نام آزمون سا  طبق  -6

لهي وم موقت انجام مهي شهود ثبت ناباشد (  كمتر از معد  اعلمي به سازمان سنجش آموزش كشور، ه شده ) معد  گواهي ارائ معدل پذیرفته شده با اطالعات پرتال مغایرت داشته باشدچنانچه  -7

  خواهد بود. كشورآموزش ن سنجش منوط به اظهار نطر سازماپذيرفته شده ، ادامه تحصيل و تاييد پذيرش نهايي 

ييديهه بهه ناسي تحويل و تا وصو  تاجو تحويل داده مي شود و دانشجو موظف است در اسرع وقت اين نامه را به دانشگاه مقطع كارشدر روز ثبت نام حضوري به دانشمقطع قبلي  يتاييديه تحصيل -8

  اين اداره پيگيري الزم را انجام دهد.

ر صهور  عهدم وصهو  داقدام نمايند .  10از طريق پليس +  اخذ معافيت تحصيليموظف هستند در اسرع وقت پس از ثبت نام حضوري براي ، مشمو  خدمت نظام وظيفه  نگاكليه پذيرفته شد –9

  د . اماان پذير نخواهد بودر نيمسا  بعدي ، ثبت نام  1398-99معافيت تحصيلي تا قبل از شروع نيمسا  دوم سا  تحصيلي تاييديه 

لويهت وبه حدنصاب نرسد ، پذيرفته شدگان مربوط جهت تعيين تاليف و ادامهه تحصهيل در او پرديس البرز تحصيل در دوره هاي پرديس بين المللي كيش  هدر صورتي كه تعداد متقاضيان ادام  -10

 هاي بعدي سازمان سنجش آموزش كشور معرفي خواهند شد . 

 ،صدور مجدد كهار  شجويي در هنگام ثبت نام حضوري در نگهداري كار  دانشجويي خود دقت نماييد . در صور  مفقود شدن يا درخواست هرگونه تغييرا الزم است پس از اخذ كار  دان -11

 منوط به طي مراحل و پرداخت هزينه مربوط خواهد بود . 

حصهيلي الزم، ت  وجود سئوا  و ابهام ) اشااال  فني سامانه ، برنامه انتخاب واحد ، زمان دقيق حضهور ، مهدارك توانند پس از مطالعه دقيق راهنماي ثبت نام در صورپذيرفته شدگان محترم مي -12

 جهت رفع مشال ارتباط برقرار نمايند . ut.ac.ir@reg : :از طريق پست الاترونياي به نشاني امور نظام وظيفه و معافيت تحصيلي ، شهريه و ... ( 

 

  ثبت نام ثبت نام الکترونيکی و بارگذاري در سامانهمدارك مورد نياز براي 

 

 ) در صور  وجود توضيحا  صفحه آخر شناسنامه ( شناسنامه  و دوم ه او  صفح -1

 كار  ملي ) پشت و رو (  -2

 اشد. مشمو  نظام وظيفه مورد قبو  مي ب، نامه معرفي به نظام براي افراد يا گواهي موقت كارشناسي كه در آن معد  دوره كارشناسي قيد شده باشد  دانشنامه -3
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م تها تهاريث ثبهت نهاو  دانشهجوي سها  آخهر بهوده ، زمان ثبت نام آزمهون در پذيرفته شدگاني كهويژه  فرم مخصوص ميانگين تعداد واحدهاي گذرانده دانشجويان سا  آخر دوره هاي كارشناسي-4

 سهامانه ثبهت نهامدر (  30/11/1397 تعيهين شهده ) تهاريثبها فهرم را همهان  الزم اسهت، فارغ التحصيل مي شوند  31/6/1398ا تاريث و تنشده اند خود موفق به دريافت مدرك تحصيلي الاترونياي 

 .بارگذاري نمايند

 . نماينداري بارگذ در سامانه را خرد یا دانشبامهفارغ التحصيلي مرقت گراهي موظف هستند   31/6/1397كارشناسي قبل از تاريث  دانش آموختگانترضيح : 

 .دولتي  شاغلين در موسسا  و دواير ويژه،  ا ثبت نام و ادامه تحصيل پذیرفته شده ًبکتبي و بدون قيد و شرط سازمان متبرع   ًنامه حا  مرخصي ساالنه يا موافقت  -5

 راسان يا اصفهان  خمركز مديريت حوزه هاي علميه از (  از معافيت تحصيليزمان هم) مشمو  خدمت نظام وظيفه براي استفاده  مجوز تحصيل همزمان طلب حوزه هاي علميه سراسر كشور -6

رد سهاير مهوا /ر سهازمان هها / نامه يا مجوز مربوط براي متعهدين خهدمت د اعزام به خدمت مهلت دار برگ/داي  ) پزشاي ، كفالت و ... ( معافيت كار  هوشمند يا هوشمند كار  پايان خدمت  -7

  مشمو  نظام وظيفهد مربوط به افرا

 31/6/1398 التحصيلي حداكثر ) تاييد شده توسب حوزه هاي علميه ق  و خراسان ( براي فضل و طلب حوزه هاي علميه ، پذيرفته شده در گروه علوم انساني با تاريث فارغ 2درك معتبر سطح م -8

 استفاده از سهميه ايثارگري (  يه ايثارگري / بدونمدرك / گواهي پذيرفته شدگان شاهد و ايثارگر ) با استفاده از سهم -9

 مدارك مورد نياز براي ثبت نام حضوري 
انهد (  ردهكانشنامه خود را دريافت د) براي افرادي كه اصل توسب دفترخانه يا دانشگاه صادر كننده مدرك دانشنامه شده تصوير برابر اصل به همراه پذيرفته شدگان عزيز اصل مدارك فوم را الزم است 

بهه ود ( آموزشهي مراجعهه شه ) براي مشاهده نشاني پرديس ها / دانشاده ها به سايت معاونهتدر روز ثبت نام حضوري براي تطبيق با مدارك بارگذاري شده و ساير اقداما  بعدي در محل ثبت نام 

   كارشناسان مربوط تحويل دهند .

 

 تبا آرزوي موفقي

 معاونت آموزشي دانشگاه تهران

 ه كل خدما  آموزشيادار

 اداره آموزش تحصيل  تاميلي پرديس دانشاده هاي فني 
 


