
  باسمه تعالی
سسات آموزش عالی وابسته به وزارت ؤها و م مربیان آموزش رسمی دانشگاه و) با اخذ شهریه(شبانه ، روزانه) PhD(نیمه متمرکز دکتراي تخصصی آزمون  شدگان پذیرفته نام ثبتاطالعیه 

  جش آموزش کشورسازمان سن نام ثبتبراساس دستورالعمل  دانشگاه تهران 1391سال تحقیقات و فناوري ، علوم
 

محتـرم را   شـدگان  پذیرفتـه دانشگاه تهران، توجه  91-92سال تحصیلی نیمه متمرکز دکتراي تخصصی آزمون  شدگان پذیرفتهضمن عرض تبریک، خیر مقدم و آرزوي یک دوره تحصیلی موفق براي 
  : نماید یل مدارك ضروري و انتخاب واحد جلب میالکترونیکی، مدارك مورد نیاز، زمان و محل تحو نام ثبتبه نکات ضروري در مورد نحوه 

 .الزامی است شدگان پذیرفتهالکترونیکی کلیه  نام ثبت - 1
مذکور وجود  نشانیدر  نام ثبتم براي چگونگی هاي الز راهنمایی. مراجعه و وارد سامانه شوند http://ems.ut.ac.ir :الکترونیکی به آدرس نام ثبتتوانند جهت  میمحترم  شدگان پذیرفته -2

 . دارد
 .باشد می 03/07/1391مورخ  دوشنبهو  02/07/1391مورخ یکشنبه  :هايالکترونیکی روز نام ثبتبازه زمانی  -3
 . شود بارگزاريی دانشگاه الکترونیک نام ثبتدر سامانه ) زیر آمده است که فهرست آن در(الکترونیکی الزم است تصویر تمامی مدارك ضروري  نام ثبتدر  -4
محـل  مرکـز  /مؤسسه/دانشکده/پردیسبراساس برنامه زمانبندي شده ، حضوري نام ثبتو  ارائه اصل مداركبراي الزم است  پرداز و شهریه) نوبت دوم( هاي روزانه و شبانه دوره شدگان پذیرفته -5

 ) نشانی واحدها فالجدول (. مراجعه نمایند نام ثبتي مذکور به محل ها و در تاریخ قبولی
محـل   مرکـز /مؤسسه/دانشکده/پردیسالکترونیکی ، جهت دریافت نامه براي ترخیص از خدمت، به  نام ثبتی که در حال انجام خدمت نظام وظیفه هستند، الزم است قبل از شدگان پذیرفته - 6

 . باشد میمحل اعزام نامه ترخیص خدمت از مدیریت وظیفه عمومی منوط به ارائه  شدگان پذیرفتهاین قبیل  نام ثبتبدیهی است . قبولی خود مراجعه نمایند
 . باشند الکترونیکی می نام ثبتتصویر اسکن شده برگ در سامانه  بارگزاريداراي برگ اعزام به خدمت نظام وظیفه، موظف به  شدگان پذیرفته -7
 حـوزه علمیـه قـم یـا خراسـان یـا اصـفهان       ي علمیه یا شوراي ها حوزهیید شوراي مدیریت أمورد ت) سفوق لیسان(دارنده مدرك معادل کارشناسی ارشد  هبلط یتحصیلاستفاده از معافیت  -8

 .باشد نامه از مراکز فوق می منوط به ارائه موافقت) سازمان سنجش آموزش کشورشرکت در آزمون دفترچه راهنماي  مندرج در(مقررات وظیفه عمومی  3و تبصره آن صفحه 10براساس کد
هستند تابع مقررات ویژه مربوط و اقـدام  ) وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوري(سسات آموزش عالی ؤو م ها که مربی قطعی و رسمی آزمایشی دانشگاه یشدگان پذیرفته اخذ مدارك از -9

  .مراجعه نمایند به اداره آموزش محل تحصیل قرارداد  فرم بنابراین الزم است ایشان براي دریافت. باشد  میبراي انعقاد قرارداد 
 .را بابت هزینه صدور کارت دانشجویی از طریق درگاه پرداخت الکترونیکی واریز نمایند) ریال 150,000( ریال موظفند مبلغ  یکصد و پنجاه هزار شدگان پذیرفته می تما -10
  :واریز نمایند نام ثبتگاه پرداخت الکترونیکی سامانه مربیان رسمی الزم است شهریه خود را به شرح زیر و از طریق در ي شبانه وها دوره شدگان پذیرفته -11

ي فنی و مهندسی، علوم پایه، کشاورزي و منابع طبیعی، دامپزشکی و هنر موظف هستند شهریه خود را که به مبلـغ  ها ي شبانه و مربیان رسمی در رشتهها دوره شدگان پذیرفتهکلیه  )الف
   ریـال پنجـاه هـزار    تعیـین شـده اسـت، در هشـت قسـط و در هـر نیمسـال بـه میـزان شصـت و هشـت میلیـون و هفتصـد و             ) لریـا  550,000,000(ریـال  پانصد و پنجاه میلیون 

  . پرداخت نمایند )ریال 68,750,000(
  ریــال پنجــاه میلیــون  علــوم انســانی و تربیـت بــدنی موظــف هســتند شــهریه خــود را مبلــغ چهارصــد و  يهــا ي شــبانه و مربیــان رســمی در رشــتههــا دوره شــدگان پذیرفتــهکلیـه   )ب

    . پرداخت نمایند) ریال 56,250,000(ریال هر نیمسال به میزان پنجاه و شش میلیون و دویست و پنجاه هزار  را در هشت قسط و درتعیین شده است ) ریال 450,000,000(



  
 مین کننده مالی اقدام به پرداخت شهریه نمایند و بالفاصله پس از انعقاد قرارداد شـهریه پرداختـی  أزمان تمربیان رسمی نیز در ترم اول باید به طور علی الحساب تا انعقاد قرارداد از سوي سا :تبصره

  .مسترد خواهد شد با رعایت مقررات مربوط
  
  : تذکرات مهم *
ل محروم خواهد شد و حق هرگونه اعتراضـی از وي سـلب   تحصی تحصیل همزمان داشته است از باشد و هر زمان مشخص شود دانشجو، میتحصیل همزمان در کلیه مقاطع تحصیلی ممنوع  - 1

 . گردد می
در . نماینـد بـه محـل تحصـیل خـود مراجعـه      مؤسسه اعالم خواهد شد /مرکز/دانشکده/که در سایت پردیس نام ثبتطبق جدول زمانبندي الزم است براي ارائه اصل مدارك،  شدگان پذیرفته -2

برگ،کـاربرگ   کاربرگ مرامنامه انضباطی دو برگ، دوتعداد برگ مشخصات (چاپ ي مربوط ها ، از فرمنام ثبتالوه بر مدارك مورد نیاز براي الزم است ع نام ثبتضمن هنگام مراجعه به محل 
 .ارائه نمایند نام ثبتو به کارشناسان حاضر در محل ) برگ شهریه پرداز دو شدگان پذیرفتهفرم تعهدنامه براي  برگ، تعهدنامه آموزش رایگان دو

  لغـو  وي  نـام  ثبـت ، در صـورت نقـص مـدارك و یـا اسـکن مـدارك غیرمربـوط       . اسـت  الزامـی تصویر اسکن شده تمامی مدارك خواسته شده بـا توجـه بـه شـرایط پذیرفتـه شـده        رگزاريبا -3
 . گردد می

 . باشد میمزبور  11در بند  تعیین شده شهریهالذکر منوط به واریز  یید نهایی انتخاب واحد پذیرفته شده دوره شبانه و مربیان رسمی فوقأت -4
هـاي   بـا شـماره   15:30تا  13:30و بعدازظهر  11:30الی  8:30ها از ساعت  صبحنام الکترونیکی  توانند با توجه به نوع سئواالت مربوط به شرح ذیل در ایام ثبت محترم می شدگان پذیرفته -5

 : تماس بگیرند) ب( تلفن مندرج در جدول
 نام  ترونیکی با ستاد ثبتنام الک در خصوص مشکالت ثبت  
 مرکز محل قبولی/مؤسسه/دانشکده/با پردیس... در خصوص برنامه انتخاب واحد، زمان تحویل مدارك تحصیلی، تشکیل پرونده و 



 الکترونیکی  نام ثبتمدارك مورد نیاز براي 
  

  مدارك  بارگزارياسکن و  )الف
 . معدل دوره کارشناسی قید شده باشد که در آن )لیسانس(اصل مدرك  یا گواهی موقت کارشناسی  -1
 .که در آن معدل دوره کارشناسی ارشد قید شده باشد 31/06/1391ی حداکثر تا تاریخ التحصیل فارغمبنی بر ) فوق لیسانس(اصل مدرك یا گواهی موقت کارشناسی ارشد  -2

دفترچـه   67دفترچه راهنماي شرکت در آزمون و صفحه  65فرم معدل مندرج در صفحه (و معدل کل اعالم شده قبلی  ی و معدل کل پذیرفته شده با تاریخالتحصیل فارغچنانچه تاریخ :  1تذکر مهم
  .گردد میپذیرفته شده لغو  نام ثبتبه سازمان سنجش آموزش کشور مغایرت داشته باشد قبولی و ) انتخاب رشته 2شماره 

  ی ازدانشگاه مربوط الزامی است التحصیل فارغمقطع کارشناسی ارشد پذیرفته شده بیش از یک سال گذشته باشد ، ارایه اصل موقت گواهی  التحصیل فارغدر صورتی که از زمان : تبصره
  ...) نیروهاي مسلح و ـائیه قوه قض ـآموزش و پرورش (سسات و دوایر دولتی ؤاصل حکم مرخصی ساالنه یا اصل موافقت کتبی و بدون قید و شرط سازمان متبوع، مربوط به شاغلین در م -3
  ) خاص طالب( حوزه علمیه قم یا خراسان یا اصفهاني علمیه سراسر کشور از شوراي مدیریت ها مجوز تحصیل همزمان طالب حوزه -4
  ) با استفاده از سهمیه رتبه اول شدگان پذیرفتهبه منحصراً مربوط ( ارشد سسه آموزش عالی محل تحصیل دوره کارشناسیؤگواهی رتبه اولی صادر شده توسط معاونت آموزشی دانشگاه و یا م -5
   3×  4عکس  - 6
  )و صفحه آخر چنانچه شناسنامه توضیحات داشته باشد(برگ اول شناسنامه  - 7
  ) ورو پشت(کارت ملی  -8
  دار دفترچه اعزام به خدمت مهلت/کارت پایان خدمت یا معافیت نظام وظیفه  -9

  ها تکمیل فرم )ب
  برگ مشخصات فردي پذیرفته شده  -10
  تعهدنامه آموزش رایگان براي دوره روزانه  ـ الفـ فرم  -11
  )ها کلیه دوره(شهریه پرداز  شدگان پذیرفتهفرم تعهدنامه براي  ـ بـ فرم  -12
  مرامنامه انضباطی دانشجویان دانشگاه  -13

  . مربوط ارائه شود مرکز/مؤسسه/انشکدهد/پردیسدر  نام ثبتالزم است اصل تمامی مدارك فوق به دقت نگهداري و در زمان مراجعه به محل :  2تذکر مهم
  

  معاونت آموزشی دانشگاه تهران
  اداره کل خدمات آموزشی



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

  تان شریعتیـ روبروي بیمارس) 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
  تهران ـ خیابان شهید استاد مطهري ـ تقاطع خیابان شهید مفتح  دانشکده الهیات و معارف اسالمی   3
  مالی ـ خیابان پانزدهمتهران ـ خیابان کارگر ش  بدنی و علوم ورزشی  دانشکده تربیت   4
  50پالك  ـ تهران ـ خیابان انقالب اسالمی ـ خیابان قدس ـ انتهاي کوچه آذین  دانشکده جغرافیا   5
  تهران ـ خیابان انقالب اسالمی ـ درب اصلی دانشگاه تهران ـ پردیس مرکزي  دانشکده حقوق و علوم سیاسی   6
  دکتر محمد قریب ـ دانشکده دامپزشکی خیابان رستم ـ نبش 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
  انتهاي خیابان کارگر ـ نرسیده به خیابان شانزدهم  دانشکده زبانها و ادبیات خارجی   9

  المی ـ درب اصلی دانشگاه تهران ـ پردیس مرکزيتهران ـ خیابان انقالب اس  پردیس علوم   10
  تهران ـ بزرگراه جالل آل احمد ـ جنب بیمارستان شریعتی  دانشکده علوم اجتماعی   11
  فنی 2ه یس شماردتر 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
  باالتر از سازمان انرژي اتمی) امیرآباد(تهران ـ انتهاي خیابان کارگر شمالی   مؤسسه ژئوفیزیک   14
  ید چمرانتهران ـ تقاطع جالل آل احمد و بزرگراه شه  دانشکده مدیریت   15
  طالقانی خیابان قدس ـ قبل از خیابان تهران ـ خیابان انقالب اسالمی ـ  دانشکده محیط زیست   16
  تهران ـ خیابان انقالب اسالمی ـ درب اصلی دانشگاه تهران ـ پردیس مرکزي  پردیس هنرهاي زیبا   17
  زي و منابع طبیعیکرج ـ بلوار شهید چمران ـ سه راه پردیس کشاور  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
  عات جهانـ پارك علم و فناوري ـ دانشکده مطال) فرشی مقدم( 16خیابان تهران ـ خیابان کارگر شمالی ـ  دانشکده مطالعات جهان   21
  تهران ـ انتهاي خیابان کارگر شمالی ـ نبش خیابان شانزدهم  دانشکده کارآفرینی   22
   276پالك  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 (پل شهید حکیم ـ  تهران ـ انتهاي خیابان کارگر شمالی ـ بعد از  دانشکده علوم و فنون نوین   24
  خیابان دکتر کاردان ـ )خیابان گیشا(روبروي 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

 



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

 شماره تلفن مرکز/مؤسسه/دانشکده/پردیس شماره تلفن مرکز/مؤسسه/دانشکده/پردیس

 پردیس علوم 61112547 دانشکده حقوق و علوم سیاسی
  61112712و    61112721

66492973 

 61118271 مؤسسه ژئوفیزیک 6166266 )0251کد (پردیس قم 

 المللی کیش پردیس بین
  )0764( 4432933و  2-4433661

61112703 )021( 
 66405248و    61112479 مرکز تحقیقات بیوشیمی ـ بیوفیزیک

 61119268 دانشکده مطالعات جهان 61117865 دانشکده علوم اجتماعی

 61119238 دانشکده کارآفرینی 66495379و      61112506 ادبیات و علوم انسانی دانشکده

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

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

 دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
  61117520و    61117521
 88259417و    61117529

 66955626و    61112883 پردیس هنرهاي زیبا

 61118426 دانشکده علوم و فنون نوین
 نام ستاد هماهنگی ثبت

66968094    
 0492-3024825-26 المللی ارس س بینپردی 66481613

  
  


