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مقاطع کارشناسی  پذیرفته شدگان دریافت کارت دانشجوییجعه براي امر -الکترونیکی  نام ثبت«
  »1391آزمون سراسري سال  هاي متمرکز رشتهدامپزشکی  )اي حرفه( پیوسته و دکتري عمومی

  
هاي  رشته محترم پذیرفته شدگان به خیرمقدمضمن عرض تبریک و آموزشی دانشگاه تهران، خدمات  کل اداره

  . در دو مرحله است عزیز پذیرفته شدگان کلیه نام ثبترساند؛  میبه اطالع  1391آزمون سراسري سال متمرکز 
از روز  ac.irhttp://ems.ut. :پایگاه دانشگاه تهران به نشانیبه صورت الکترونیکی  نام ثبت : مرحله اول

خواسته شده  راي اسکن مداركبپذیرفته شدگان  .گردد می انجام 29/06/1391 شنبهچهارروز   الی  27/06/1391 دوشنبه

   .این دستورالعمل مشخص شده از طریق نشانی فوق اقدام نمایند دقسمت  در که

نام و نحوه تحویل کارت  ور ثبتبراي ام( و آیین ورودي و آشنایی با دانشگاه تهراننام  ثبت : مرحله دوم
   ) 1 مندرج در جدول طبق برنامهدانشجویی 

  

  مدارك مورد نیاز
  

  :مدارك الزم براي کلیه پذیرفته شدگان )الف
  

) مربوط بـه نظـام جدیـد   (گواهی پیش دانشگاهی با ذکر تاریخ سال و ماه اخذ مدرك اصل + گواهی دیپلم متوسطه  اصل -1

مکانپذیر ا التحصیل شوند، فارغ 1391 ماه سالشهریور بعد از  که پیش دانشگاهیالتحصیالن  فارغ نام ثبت( *
  .دار و مهر شده باشد مدارك مذکور باید عکس .)نیست

  ) 3و  2براي سهمیه مناطق ( گواهی دو سال ماقبل دیپلم اصل -2
 شناسنامه  اصل -3
 ) موقت ـدایم (کارت ملی اصل  -4
دانشجویان  امور اداره کل نماینده براي ارایه به(ي شاهد و ایثارگر ها همیهگواهی ایثارگري براي پذیرفته شدگان ساصل  -5

 ) تشکیل پروندهدر محل  شاهد و ایثارگر

  قطعه  1جدید  3×4 عکس -6

  



  :ه به شرایط خاص پذیرفته شدگانجسایر مدارك با تو )ب
  

 رمندان دولتکا سازمان متبوع براي موافقت کتبی و بدون قید و شرط مرخصی ساالنه یا اصل حکم  -1
 موافقت نامه رسمی از اداره عملیات سپاه پاسداران انقالب اسالمی براي پرسنل سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایراناصل  -2
 موافقت نامه رسمی از یگان مربوط براي پرسنل ارتش، وزارت دفاع و نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران اصل -3
  )ن غیبتبدو( دار مهلت به خدمت اعزام برگ اصل -4

را که تاریخ اعزام آنان در نیمه دوم  بدون مهر غیبتت مبه خد برگ اعزام بایداز آن  قبل و 1371متولدین سال  :توضیح
الکترونیکی اسکن نمایند و در هنگام مراجعه حضوري براي تشکیل پرونده اصل  نام ثبتباشد هنگام  1391سال 
   .را ارایه دهند برگ

 . اعزام به خدمت ندارند برگاز آن نیاز به ارایه و بعد  1372متولدین سال  -5
 .براي افراد ذکور کارت پایان خدمت، معافیت دایم، معافیت موقتاصل  -6
 .قم، اصفهان و خراسان براي پذیرفته شدگان طلبه: موافقت نامه شوراي مدیریت حوزه علمیه اصل -7
آزمـون   1رالعمل منـدرج در دفترچـه شـماره    دسـتو  5صفحه  پذیرفته شدگان تبعه خارج از کشور طبـق  :اتباع خارجی -8

  . و مدارك الزم را تهیه و اسکن نمایندباید شرایط الزم را دارا  1391سراسري سال 
  

  :الکترونیکی ـ حضوري نام ثبتبراي  تذکرات مهم  )ج
  .گردد میبه منزله انصراف قطعی تلقی  و عدم مراجعه در موعد تعیین شده به موقع نام ثبتعدم  -1
پذیرفته شده انجام تشکیل پرونده  شامل اصل مدارك،نقص مدارك خواسته شده وجود  صورت در -2

 .نخواهد شد
نیـاز داشـته باشدتوصـیه     خـود  دانشجو در دوران تحصیل به تصویر مـدارك  نام ثبتبا توجه به اینکه ممکن است پس از  -3

 .نماید ش نگهداريو نزد خوی مدارك تحصیلی براي خود تهیه تصویرگردد حداقل یک نسخه  میموکد 
و آیین ورودي و آشنایی با دانشگاه  نام ثبتالکترونیکی براساس برنامه  نام ثبتباید پس از  پذیرفته شدگان -4

و اصل مدارك خواسـته   و اصل کارت ملی با ارائه اصل شناسنامه )1 طبق جدول(تهران در محل تعیین شده 
الکترونیکی را انجام نداده باشـد،   نام ثبتیرفته شده بنابراین اگر پذ .در موعد موعد مقرر حاضر شوند شده

نشده و کـارت دانشـجویی نیـز تحویـل     پرونده وي در موعد تعیین شده به هیچ وجه انجام  اخذ مدارك و
در نظر گرفته شده مناسب اسـت   شدگان پذیرفتهبا توجه به این که برنامه ویژه اي جهت والدین ( .گردد مین

  .)آیین ورودي حضور داشته باشد یکی از والدین در مراسم
 1دفترچه شماره  مفاددانشکده مربوط، طبق /یا پردیسدانشگاه آموزشی  خدمات که اداره کل در هر زمانبدیهی است  -5

تـا زمـان    در بـدو ورود دانشـجو را   نام ثبتو دستور العمل سازمان سنجش آموزش کشور  1391 آزمون سراسري سال
ادامـه  از تشخیص دهـد، بالفاصـله    "غیرمجاز"مقررات یا نقص مدارك مهـم  با  رتمغایبه علت بررسی و اطالع، 

اي از تحصیل جلوگیري به عمل خواهد  در هر مرحله) دانشجوي غیرمجاز به تحصیل(تحصیل پذیرفته شده 
 .آمد



ه شـده بـه   توسط افراد پذیرفتـ  از طریق سیستم باید انضباطیو مرامنامه  نام ثبتتعهدنامه و  مشخصاتي ها کاربرگ -6
 در محـل تعیـین شـده   تشـکیل پرونـده   هنگام مراجعه به حوزه و شده  چاپکدام  هر برگ از دوبه تعداد  مطالعه و دقت

  .دهندتحویل را  اصل آنها امضاء و
 ي مشخصات و تعهدنامه چـاپ شـده  ها و عدم ارایه اصل کاربرگ ناقص بودن اسکن مدارك خواسته شدهدر صورت  -7

  .آید میتوسط پذیرفته شدگان، از آنان تشکیل پرونده به عمل ن) کدام برگ از هر دو(
  .ه در موعد مقرر شخصاً اسکن نمایدمطبق دستورالعمل کلیه مدارك خواسته شده را تهیه و طبق برنا  پذیرفته شدگان -8
پذیرفتـه   مهمـان انتقـال و  از پذیرش هرگونه درخواست طبق مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوري دانشگاه تهران  -9

 . است در بدو ورود معذور، مون سراسريزشدگان آ
 بحـایز شـرایط الزم در بنـد    نظـام وظیفـه    از نظر وضـعیت گذشته باید ي ها سالالتحصیل  پذیرفته شدگان ذکور فارغ -10

  .نمایند نام ثبتتوانند  میدر غیر این صورت ن. باشند
یا گواهی ترخیص از خدمت براي سربازان  ل به تحصیلدر صورت درخواست پذیرفته شدگان براي دریافت گواهی اشتغا -11

 .شود میاقدام  طبق مقررات نام ثبتپذیرفته شده پس از 
... غیرانتفـاعی دانشـگاه آزاد و    ـغیردولتـی    ـي دولتـی   هـا  در دانشگاه و به هر شکل ادامه تحصیل به طور همزمان -12

اي از تحصـیل جلـوگیري بـه عمـل      جو در هر مرحلهادامه تحصیل دانش از در غیر این صورتبدیهی است . مجاز نیست
 .دانشجو حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت آید و می

 :طبق ابالغ کتبی سازمان سنجش آموزش کشور 9113ذیرفته شدگان سال پي مربوط به ها برگ تعهد نامهمفاد مندرج در  -13
سسات آموزش عالی کـه  ؤانتفاعی دانشگاهها و مسسات غیرؤنیمه متمرکز و م ،)شبانه(دانشجویان فعلی دوره نوبت دوم "

. و شـرکت نماینـد   نـام  ثبـت توانند بدون انصراف از تحصیل در آزمـون سراسـري    میکنند  میمعافیت تحصیلی استفاده ن
در رشـته قبـولی    نـام  ثبـت بایسـت قبـل از    میبدیهی است در صورت قبولی در آزمون سراسري، این دسته از داوطلبان 

الزم بـه  . سسه ذیربط ارائه نماینـد ؤقبولی قبلی خود انصراف قطعی حاصل نموده و گواهی مربوط را به م، در رشته جدید
  ".توضیح است که این دسته از داوطلبان حق بازگشت و ادامه تحصیل در رشته قبلی خود را ندارند

ایش سـالمت طبـق برنامـه    شـدگان در برنامـه پـ    علوم، تحقیقات و فناوري حضور تمـامی پذیرفتـه   وزارتطبق بخشنامه  -14
 .الزامی است ، 4 زمانبندي مندرج در جدول

موظف هستند شهریه نیمسال اول دامپزشکی  )اي حرفه( عمومی دکتري) شبانه(کلیه پذیرفته شدگان نوبت دوم  -15
 از طریقالحساب  به صورت علی )هجده میلیون ریال( ریال 18,000,000را به میزان  خود 1391-92 تحصیلیسال 
 .واریز کنند سامانه جامع آموزش دانشگاه ه الکترونیکیدرگا

ویـژه پذیرفتـه شـدگان    ( یک بـرگ  پذیرفته شده شاهد و ایثارگرتکمیل موارد خواسته شده و چاپ برگ اطالعات  -16
 )سهمیه شاهد و ایثارگر

دیـپلم  /نظـام جدیـد  التحصـیالن   براي فـارغ  پیش دانشگاهی: ییدیهأتارسال پذیرفته شدگان موظف هستند براي  -17
از ادارات  دانشکده محل تحصـیل /پردیسنظام قدیم متوسطه به نشانی و عنوان التحصیالن  براي فارغ متوسطه

اصـل  وصـول  . پست درخواست کنند و هنگام تشکیل پرونده تصویر آن را بـه مسـئول تشـکیل پرونـده تحویـل دهنـد      
  .الزامی استبه مقصد  1391-92حداکثر تا پایان نیمسال اول سال تحصیلی ییدیه أت

 1391-92 در نیمسال دوم سال تحصیلیییدیه در موعد مقرر ادامه تحصیل آنان أدر صورت عدم وصول ت
  .امکان پذیر نخواهد بود

 از طریـق درگـاه الکترونیکـی   ) یکصـدو پنجـاه هـزار ریـال    (ریال  150,000واریز هزینه صدور کارت دانشجویی به مبلغ  -18
  .سامانه جامع آموزش دانشگاه



 )با خودکار آبی(الکترونیکی دانشگاه و امضاء  نام ثبتاز سامانه  برگ) 2(دو به تعداد مشخصات  برگ چاپ -19
الکترونیکی  نام ثبتاز سامانه برگ ) 2(دو به تعداد  سازمان سنجش آموزش کشورنام  ثبت چاپ برگ تعهدنامه -20

 ).با خودکار آبی( و امضاء  دانشگاه
به توانند به سایت کوي دانشگاه تهران  میالکترونیکی،  نام ثبتی خوابگاه پس از پذیرفته شدگان واجد شرایط و متقاض -21

و مطابق جزئیات اعالم شده در سایت مذکور نسبت به درخواست خوابگاه مراجعه  http://kooy.ut.ac.irنشانی 
 .اقدام نمایند

  1391هنگام قبولی در آزمون سراسري سال  بایست در  میدرك پیش دانشگاهی م و دیپلم کامل متوسطه هدارند طلبه -22
بـدیهی اسـت   . ارائه دهـد زمان تشکیل پرونده را در خراسان و اصفهان ، شوراي مدیریت حوزه علمیه قمموافقت نامه 

امـه تحصـیل   به محض اطـالع در هـر مرحلـه از اد   کتمان موضوع در صورت  .نیست جازوي م نام ثبتدر غیر اینصورت 
  .جلوگیري به عمل خواهد آمد

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

  :اقدام براي مرحله اول )د
  

  مقاطع غیر تحصیالت تکمیلی ـمدارك پذیرفته شدگان آزمون سراسري  و بارگذاري اسکن
      1391سال 

 پذیرفته شدگان براي کلیه( :مدارك تحصیلی و غیره(  
  

  نیز الزامی استو در صورت دارا بودن توضیحات صفحه آخر( صفحه اول شناسنامه(  
   کارت ملی و پشت روي  
   ریزنمره پیش دانشگاهی قابل قبول نیست (پیش دانشگاهی  مدرك گواهی موقتیا اصل(  
   دیپلم متوسطهموقت گواهی اصل یا  
   بـراي  فقـط  (ي دبیرسـتان  ها ي اول و دوم دورهها یا کارنامه سالقبل دیپلم متوسطه دو سال ما اصل گواهی

  )3و2ي منطقه ها سهمیهپذیرفته شدگان 
   طبق مشخصات خواسته شده(عکس داوطلب(  
  ي شاهد و ایثارگرها گواهی ایثارگري براي سهمیه  
    بایـد   حتمـاً (...نامه اداره نظام وظیفه و ـه خدمت  دفترچه آماده بمعافیت موقت  ـمعافیت دایم   ـکارت پایان خدمت

   .)شود اسکنها پشت و روي آن
  نظام قدیم(دیپلم متوسطه  ـ)نظام جدید( پیش دانشگاهی :ییدیهأرسید پستی درخواست ت(  
  
  



 2با توجه به مقررات مربوط و دفترچه  راهنمـاي شـماره   ( :مدارك خاص طبق شرایط پذیرفته شدگان 
   )موزش کشورسازمان سنجش آ

  
  کارمندان دولت سازمان متبوع براي مرخصی ساالنه یاموافقت کتبی و بدون قید و شرطحکم اصل   
  موافقت نامه رسمی از اداره عملیات سپاه پاسداران انقالب اسالمی براي پرسنل سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایراناصل  
 سنل ارتش ، وزارت دفاع و نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران موافقت نامه رسمی از یگان مربوط براي پر اصل  
 در آزمون سراسري ي پذیرفته شده ها براي طلبه، خراسان و اصفهان  موافقت نامه شوراي مدیریت حوزه علمیه قم  
  وضعیت پذیرفته شدهبه شده با توجه  خواستهسایر مدارك خاص    
  آزمـون سراسـري    نـام  ثبـت دستورالعمل  3مندرجات صفحه طبق ز موظف هستند نیپذیرفته شدگان تبعه خارج از کشور  

  . مدارك خواسته شده را اسکن نمایند) 1دفترچه شماره (
  
  اقدام براي مرحله دوم  )ه

لغایـت روز   02/07/1391نـام الکترونیکـی از روز یکشـنبه مـورخ      شدگان محترم موظف هستند پس از ثبـت  پذیرفته
نـام و   جهت ثبـت صبح  7:30رأس ساعت  1جدول طبق برنامه زمانبندي مندرج در  05/70/1391چهارشنبه مورخ 

خیابان انقالب اسـالمی ـ پـردیس مرکـزي دانشـگاه      : به آدرسشرکت در آیین ورودي و آشنایی با دانشگاه تهران 
   .تهران ـ مقابل سردر اصلی دانشگاه ـ محوطه نمازجمعه مراجعه کنند

ی به موقع در بازه اعالم شده یا عدم مراجعه به موقع پذیرفته شـده مطـابق جـدول مـذکور، بـه منزلـه       نام الکترونیک عدم ثبت
  .هاي درسی صادر نخواهد شد انصراف از تحصیل محسوب شده و اجازه شرکت در کالس

ین در مراسـم آیـین   در نظر گرفته شده مناسب است یکی از والد شدگان پذیرفتهاي جهت والدین  با توجه به اینکه برنامه ویژه
  .ورودي حضور داشته باشد

  

  نحوه ارتباط   )و
در ایـام   3مندرج در جدول  ي تلفنها مربوط به شرح ذیل با شماره توانند با توجه به نوع سئواالت می محترم پذیرفته شدگان

  : تماس بگیرند 15:30تا  13:30و بعدازظهر  11:30الی  8:30ها از ساعت  صبحالکترونیکی  نام ثبت
  نام ثبتالکترونیکی با ستاد  نام ثبتدر خصوص مشکالت  .1
مرکـز  /سسهؤم/دانشکده/با پردیس... در خصوص برنامه انتخاب واحد، زمان تحویل مدارك تحصیلی، تشکیل پرونده و .2

  محل قبولی
  
  

  
  دانشگاه تهران

  معاونت آموزشی
  آموزشی خدماتکل  اداره

  



 آیین ورودي و آشنایی با دانشگاه  ،نام برنامه زمانبندي ثبت): 1(جدول 
 

 مرکز/مؤسسه/پردیس/ عنوان دانشکده تاریخ

 هاي فنی پردیس دانشکده 02/07/1391یکشنبه 

 03/07/1391دوشنبه 
پردیس کشاورزي و منابع طبیعی ـ پردیس ابوریحان ـ دانشکده دامپزشکی ـ 

 دانشکده حقوق و علوم سیاسی ـ دانشکده جغرافیا

 04/07/1391شنبه  سه
پردیس هنرهاي زیبا ـ دانشکده زبانها و ادبیات خارجی ـ دانشکده ادبیات و علوم 

انسانی ـ دانشکده اقتصاد ـ دانشکده الهیات و معارف اسالمی ـ دانشکده 
 روانشناسی و علوم تربیتی ـ دانشکده علوم اجتماعی

 پردیس علوم ـ پردیس قم ـ دانشکده مدیریت 05/07/1391چهارشنبه 

  
خیابان انقالب اسالمی ـ پردیس مرکزي دانشگاه تهران ـ مقابل سردر اصـلی دانشـگاه ـ محوطـه نمازجمعـه         : رسآد

  .الزامی است صبح 7:30حضور رأس ساعت 



  مرکز دانشگاه تهران/مؤسسه/پردیس/آدرس دانشکده): 2(جدول 
 
  آدرس  مرکز/مؤسسه/دانشکده/پردیس  ردیف

  ـ روبروي بیمارستان شریعتی) امیرآباد(رگر شمالی تهران ـ خیابان کا  دانشکده اقتصاد   1

  تهران ـ خیابان انقالب اسالمی ـ درب اصلی دانشگاه تهران ـ پردیس مرکزي  دانشکده ادبیات و علوم انسانی   2

  تهران ـ خیابان شهید استاد مطهري ـ تقاطع خیابان شهید مفتح  دانشکده الهیات و معارف اسالمی   3

  50ان ـ خیابان انقالب اسالمی ـ خیابان قدس ـ انتهاي کوچه آذین ـ پالك تهر  دانشکده جغرافیا   4

  تهران ـ خیابان انقالب اسالمی ـ درب اصلی دانشگاه تهران ـ پردیس مرکزي  دانشکده حقوق و علوم سیاسی   5

تهران ـ خیابان آزادي ـ روبروي خیابان رستم ـ نبش خیابان دکتر محمد قریب   دانشکده دامپزشکی   6
  انشکده دامپزشکیـ د

  )گیشا(تهران ـ بزرگراه شهید چمران ـ زیر پل نصر   دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی   7

  انتهاي خیابان کارگر ـ نرسیده به خیابان شانزدهم  دانشکده زبانها و ادبیات خارجی   8

  تهران ـ خیابان انقالب اسالمی ـ درب اصلی دانشگاه تهران ـ پردیس مرکزي  پردیس علوم   9

  تهران ـ بزرگراه جالل آل احمد ـ جنب بیمارستان شریعتی  دانشکده علوم اجتماعی   10

باالتر از تقاطع بزرگراه جالل آل احمد ـ ) امیرآباد(تهران ـ خیابان کارگر شمالی   هاي فنی پردیس دانشکده   11
  فنی 2یس شماره دتر از کوي دانشگاه ـ پر پایین

  آل احمد و بزرگراه شهید چمران تهران ـ تقاطع جالل  دانشکده مدیریت   12

  تهران ـ خیابان انقالب اسالمی ـ درب اصلی دانشگاه تهران ـ پردیس مرکزي  پردیس هنرهاي زیبا   13

  کرج ـ بلوار شهید چمران ـ سه راه پردیس کشاورزي و منابع طبیعی  پردیس کشاورزي و منابع طبیعی   14

  خاوران سابق) ع(ار امام رضا بلو 22شهرستان پاکدشت ـ کیلومتر   پردیس ابوریحان   15

  جاده قدیم  قم ـ تهران 5شهرستان قم ـ کیلومتر   پردیس قم   16
 



  مرکز جهت رفع اشکال/مؤسسه/پردیس/هاي تماس دانشکده شماره): 3(جدول 
 

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

 61117865 دانشکده علوم اجتماعی 88630188   ـ   6111446 هاي فنی پردیس دانشکده

 پردیس علوم 
  ـ  61112712  ـ  61112721

66492973 
 61112506  ـ  66495379 دانشکده ادبیات و علوم انسانی

پردیس کشاورزي و منابع طبیعی 
)026( 

  32224022-4و    32220756
32223044 

 61117242  ـ   88742477-8 دانشکده الهیات و معارف اسالمی

 61117734  ـ   88006411 دانشکده مدیریت 36041017 پردیس ابوریحان

 61118102   ـ   88634001-4 دانشکده اقتصاد 66955626   ـ   61112883 پردیس هنرهاي زیبا

  61119179  ـ   61119205 ها و ادبیات خارجی دانشکده زبان 0251-6166266 پردیس قم 

 61113366 دانشکده جغرافیا 61112547 دانشکده حقوق و علوم سیاسی

 دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
 ـ 61117577 ـ 88259417
  66481613   ـ     66968094  نام ستاد هماهنگی ثبت 61117520 - 61117521

  61117009  ـ   66936677 دانشکده دامپزشکی

  



  
  
  
 

  روز مراجعه
  15  14  13  11  10  9  8  ساعت

  مقطع 
  ارشد کارشناسی  کارشناسی  جنسیت

  پردیس ابوریحان  زن  08/07/1391  شنبه
  )دکتري(دانشکده دامپزشکی 

  دانشکده حقوق
  پردیس ابوریحان  دانشکده مدیریت  زبانها وادبیات خارجی دانشکده  دانشکده جغرافیا

  زبانها وادبیات خارجی دانشکده  دانشکده حقوق  دانشکده دامپزشکی

  یس ابوریحانپرد  مرد  09/07/1391  یکشنبه
  )دکتري(دانشکده دامپزشکی 

  دانشکده حقوق
  پردیس ابوریحان  دانشکده مدیریت  زبانها وادبیات خارجی دانشکده  دانشکده جغرافیا

  دانشکده دامپزشکی
  دانشکده جغرافیا

  دانشکده حقوق  زبانها وادبیات خارجی دانشکده

  دانشکده روانشناسی  زن  10/07/1391  دوشنبه
  دانشکده ادبیات

  انشکده الهیاتد
  پردیس هنرهاي زیبا

  دانشکده علوم اجتماعی
   دانشکده تربیت بدنی  دانشکده روانشناسی  پردیس علوم  دانشکده اقتصاد

  دانشکده روانشناسی  مرد  11/07/1391  شنبه سه
  پردیس هنرهاي زیبا

  دانشکده ادبیات
  دانشکده علوم اجتماعی

  دانشکده الهیات
    دانشکده تربیت بدنی  انشکده روانشناسید  پردیس علوم  دانشکده اقتصاد

  هاي فنی پردیس دانشکده  هاي فنی پردیس دانشکده  زن  12/07/1391  چهارشنبه
  ها بقیه دانشکده  متالورژي/صنایع  عمران/کامپیوتربرق و   کارت مراسم آیین ورودي طبق ساعت روي  کارت مراسم آیین ورودي طبق ساعت روي  کارت مراسم آیین ورودي طبق ساعت روي  کارت مراسم آیین ورودي طبق ساعت روي

  هاي فنی پردیس دانشکده  هاي فنی پردیس دانشکده  مرد  13/07/1391  پنجشنبه
    پردیس علوم  دانشکده ادبیات  يکارت مراسم آیین ورود طبق ساعت روي  کارت مراسم آیین ورودي طبق ساعت روي  کارت مراسم آیین ورودي طبق ساعت روي  کارت مراسم آیین ورودي طبق ساعت روي

  ارشد کارشناسی

    پردیس علوم  زن  15/07/1391  شنبه
  دانشکده الهیات
  دانشکده ادبیات

  دانشکده اقتصاد
  رسانی کتابداري و اطالع

  مرکز تحقیقات بیابان
    دانشکده مدیریت  دانشکده جغرافیا

  هاي فنی پردیس دانشکده  مرد  16/07/1391  یکشنبه
  ها بقیه دانشکده  شیمی/متالورژي  صنایع/معدن  مکانیک  عمران    مپیوتربرق و کا

  دانشکده علوم و فنون نوین  زن  17/07/1391  دوشنبه
  مرکز تحقیقات بیوشیمی

  دانشکده کارآفرینی
  مؤسسه ژئوفیزیک

  دانشکده محیط زیست
      پردیس هنرهاي زیبا  دانشکده علوم اجتماعی  دانشکده مطالعات جهان

  دانشکده کارآفرینی  دانشکده علوم و فنون نوین  مرد  18/07/1391  شنبه سه
  مؤسسه ژئوفیزیک  دانشکده محیط زیست  مرکز تحقیقات بیوشیمی

  دانشکده اقتصاد
  رسانی کتابداري و اطالع

  مرکز تحقیقات بیابان
  دانشکده مطالعات جهان  دانشکده الهیات

  دانشکده علوم اجتماعی

      پردیس هنرهاي زیبا    ده مدیریتدانشک  مرد  19/07/1391  چهارشنبه
   

  دانشگاه تهران 91-92زمانبندي پایش سالمت و نمایشگاه معاونت فرهنگی و سازمان خدمات دانشجویی ویژه دانشجویان جدیدالورود سال تحصیلی  برنامه :4جدول 
  .در برنامه پایش سالمت الزامی است) ۀ مقاطعهم(طبق بخشنامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوري حضور تمامی دانشجویان جدیدالورود 

  )آذر 16خیابان (باشگاه دانشجویان دانشگاه تهرن : محل مراجعه
 .شود برنامه پایش سالمت براي دانشجویان پردیس کشاورزي و پردیس قم، در محل پردیس مربوطه انجام می

 


