
 

 1398 جديد الورود مقطع کارشناسی ارشد/ دکتری دانشجويان کلیه قابل توجه 
 ut.ac.ir3its.پشتیبانی به آدرس به اطالع می رساند راه ارتباطی دانشجویان با کارشناسان تحصیالت  تکمیلی از طریق سامانه 

 ( فراهم است. ut.ac.ir.سازی ایمیل  می باشد که امکان ورود به این سامانه از طریق شناسه یکتا دانشجویان )فعال
 روز کاری پاسخ داده خواهند شد. 2درخواست های ارسال شده پس از بررسی ظرف مدت 

بر این اساس خواهشمند است دانشجویان محترم از مراجعه حضوری جز در موارد خاص که نیاز به تحویل مدارک دستی دارد 

 .امور آموزشی خود اقدام نمایندبرای پیگیری  3stiخودداری کرده و از سامانه 

 به صورت زیر می باشد:  3itsثبت و ارسال پیغام بعد از ورود به سامانه 

 یلیتکم التیاداره آموزش تحص - یفن سیپرد  پردیس ها و دانشکده های دانشگاه  ثبت و ارسال درخواست جدید
                                                     *************** 

آیین نامه ها و مقررات و بخشنامه های جدید به سایت معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی آخرین اخبار، برای آگاهی از 

 مراجعه نمایید. http://egufa.ut.ac.irپردیس به آدرس 

                                                    *************** 
 ) مخصوص دانشجویان پسر مشمول(: نحوه ی دریافت معافیت تحصیلی

 :ems.ut.ac.irسامانه جامع آموزشی به آدرس  از طریق اشتغال به تحصیلثبت درخواست گواهی  . 1

 "الت تکمیلیتحصی -معافیت"ثبت درخواست   اشتغال به تحصیلدرخواست   پیشخوان خدمتمنوی 
 .اطمینان از امضای گواهی ) گردش کار( لت گواهی مذکور از دبیر خانه ی تحصیالت تکمیلی پس از حصوفدریا . 2

 و دریافت پاسخ ی ابطال معافیت مقطع قبلیی فوق و نامهدست داشتن نامهبا در 10مراجعه به یکی از دفاتر پلیس + . 3

 ) امور بایگانی(.  3ITSاز طریق سامانه  K 250با حجم کمتر از  پاسخارسال تصویر  . 4

                                            *************** 
 ) مخصوص دانشجویان پسر مشمول(: مقطع قبلی موقت گواهی  نحوه ی دریافت

 

 اطمینان از ثبت  شماره ی معافیت در سامانه جامع آموزشی با استفاده از منوی زیر: . 1

 نامه های مهم دانشجو  پرسنلی  عاطالعات جام

از طریق  ("مشغول به تحصیل"ی وضعیت)پس از انتخاب واحد و مشاهده اشتغال به تحصیلدرخواست گواهی  ثبت . 2

 منوی زیر:

 تحصیلی )عمومی( فارسیثبت درخواست گواهی   اشتغال به تحصیلدرخواست   پیشخوان خدمت

 .اطمینان از امضای گواهی ) گردش کار( لی مذکور از دبیر خانه ی تحصیالت تکمیلی پس از حصوت گواهفدریا . 3

 .مراجعه به دانشگاه مقطع قبلی با در دشت داشتن گواهی مذکور و اخذ گواهی موقت . 4

 .) امور بایگانی( 3itsاز طریق سامانه  K250موقت با حجم کمتر از  گواهی ارسال تصویر . 5
 

جویان که در زمان ثبت نام حضوری مدرک گواهی موقت را تحویل نداده اند الزم است تصویر نکته : کلیه دانش

 ارسال نمایند. 3itsاز طریق سامانه  K 250گواهی موقت را با حجم کمتر از 

                                                     *************** 

 :نحوه ی دریافت تاییدیه تحصیلی مقطع قبلی

 دریافت نامه ی استعالم تاییدیه مقطع قبلی در روز ثبت نام حضوری . 1

 تحویل نامه به دانشگاه محل تحصیل مقطع قبلی . 2

  تاییدیه: خیابان کارگرشمالی باالتر از تقاطع جالل آل احمد روبروی خیابان نهم پردیس  ارسالآدرس جهت

های فنّی دانشگاه تهران ساختمان مرکزی طبقه همکف دبیرخانه آموزش و تحصیالت تکمیلی دانشکده

 1439957131کدپستی: 

 اطمینان از وصول تاییدیه تحصیلی در سامانه جامع آموزشی با استفاده از منوی زیر: . 3

 نامه های مهم دانشجو  پرسنلی  اطالعات جامع

http://egufa.ut.ac.ir/

