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

 

 1318در ساال  و يا ارائه نامه اي مبني بر فارغ التحصيلي (  1318سال  سازمان سنجش آموزش كشور شمازه يك دفترچه  82صفحه ) گواهي معدل دانشجويان سال آخر اصل فرم  - 1

 .ر مقطع كارشناسي از محل تحصيلد 31/6/1318حداكثر تا تاريخ 

فرم سازمان سنجش آموزش كشور براي كساني كه ( / دريافت كرده اند يا دانشنامه براي پذيرفته شدگاني كه گواهي موقت  ) يا اصل مدرك فارغ التحصيلي معتبراصل گواهي موقت  -8

  (  1318ارغ التحصيالن قطعي با تاريخ فارغ التحصيلي قبل از شهريور ماه سال فبراي )  فارغ التحصيل شده اند و مدرك فارغ التحصيلي دريافت نكرده اند

 ... ( نيروهاي مسلح و  –قوه قضائيه  –آموزش و پرورش ) مربوط به شاغلين در موسسات و دواير دولتي ، اصل موافقت نامه رسمي از سازمان محل خدمت  -3

 ( خاص طالب ) ر كشور از شوراي مديريت حوزه علميه قم يا خراسان مجوز تحصيل همزمان طالب حوزه هاي علميه سراس -4

 منحصراً مربوط به پذيرفته شدگان با اساتفاده از ساهميه رتباه اول   )گواهي رتبه اولي صادر شده توسط معاونت آموزشي دانشگاه و يا موسسه آموزش عالي محل تحصيل دوره كارشناسي  -5

 ( 1318جش آموزش سال سازمان سن 8دفترچه شماره  116صفحه 

  3  × 4جديد  عكس  -6

آماوزش كشاور ازعكاس    براي صدور كارت دانشجويي پذيرفته شدگان معرفي شده براي ثبت نام در دانشگاه تهران در كليه مقاطع تحصيلي از طريق آزمون ساازمان سانجش   :توضيح) 

 ( . موجود در پرتال سازمان استفاده مي شود

  (صورت وجود توضيحات ، برگ آن صفحه نيز اسكن شود در ) شناسنامه  برگ اول-7

 (پشت و رو ) كارت ملي  -2

 برگ اعزام به خدمت مهلت دار/ معافيت  /كارت پايان خدمت  -1

 

 

 

 

 



 باسمه تعالي

دوره مجازي سال و  ، پرديس البرز ارس بين المللي پرديس ،ن المللي كيش ، نوبت دوم ، ويژه فرهنگيان ، پرديس بيثبت نام پذيرفته شدگان آزمون كارشناسي ارشد روزانه  و دستورالعمل  اطالعيه

 دانشگاه تهران 39-39تحصيلي 
 

ر دپذيرفته شدگان محتررم   ثبت نام: به اطالع مي رسانددانشگاه تهران ، 3939-39ضمن عرض تبريك ، خير مقدم و آرزوي يك دوره تحصيلي موفق براي پذيرفته شدگان آزمون كارشناسي ارشد سال تحصيلي 

را به نكات ضروري در مورد نحوه ثبت نام الكترونيكي ، مدارك مورد نياز ، زمان و محر  تحوير    براين اساس توجه آن عزيزان .صورت مي پذيرد (به صورت حضوري) تحويل مدارك-دومرحله ،الكترونيكي

 : مدارك ضروري و انتخاب واحد جلب مي نمايد 

 .ان الزامي است ثبت نام الكترونيكي كليه پذيرفته شدگ -3

 . راهنمايي هاي الزم براي چگونگي ثبت نام در آدرس مذكور وجود دارد . مراجعه و وارد سامانه شوند  http://ems.ut.ac.ir  : پذيرفته شدگان محترم مي توانند جهت ثبت نام الكترونيكي به آدرس -9

 .مي باشد3939/ 31/6مورخ دوشنبه لغايت روز  3939/ 39/6  مورخ  چهارشنبه لكترونيكي روزبازه زماني ثبت نام ا -9

 . در سامانه ثبت نام الكترونيكي دانشگاه بارگذاري شود ( كه فهرست آن درزير آمده است )در ثبت نام الكترونيكي الزم است تصوير تمامي مدارك ضروري  -4

 و روز شانبه ماور    3939/ 82/6ماور   چهارشانبه  لغايات روز   1318/ 11/6ماور    ساه شانيه  روز  پس از ثبت نرام الكترونيكري  موظف هستند ه شدگان محترم پذيرفتزمان ارايه مدارك تحصيلي  -5

و بعادازههرها از   32/11الاي   2/-ها از سااعت  صبح  اصل مدارك ضروري و انتخاب واحد تحوي  جهتموسسه قبولي / مركز / دانشكده / طبق برنامه زمان بندي تعيين شده توسط پرديس  83/6/1318

 . راجعه نمايند م(  الف )جدول نشاني هاي مندرج در طبق ) مربوط  مراكز ثبت نام مح  قبوليبه مح   32/35الي  14/-ساعت 

 .محسوب مي شود در ايام ثبت نام منصرف از تحصيلعدم مراجعه به موقع پذيرفته شده  -6

 . واريز نمايند  علي الحسابسامانه ثبت نام به صورت  طريق درگاه الكترونيكي ، را از ( ب) جدول شماره ر ندرج دالزم است مبالغ م( نوبت دوم ) نه دوره شباپذيرفته شدگان -7

 . اييد نمي گردد و ثبت نام الكترونيكي تقابل قبول نمي باشد به هيچ وجه دستگاه خودپرداز  –به صورت رسيد بانكي شهريه مذكور پرداخت : تذكر مهم 

مركرز محر  قبرولي خرود مراجعره      / دانشكده / ت ، به پرديس پذيرفته شدگاني كه در حال انجام خدمت نظام وظيفه هستند ، الزم است قب  از ثبت نام الكترونيكي ، جهت دريافت نامه براي ترخيص از خدم -1

 . نامه ترخيص خدمت از مديريت وظيفه عمومي مي باشد ( حداكثر تا دوهفته پس از شروع نيمسال تحصيلي ) به موقع ائه بديهي است ثبت نام اين قبي  پذيرفته شدگان منوط به ار. نمايند 

 . پذيرفته شدگان داراي برگ اعزام به خدمت نظام وظيفه ، موظف به بارگذاري تصوير اسكن شده برگ در سامانه ثبت نام مي باشند  -3

 . ي علميه سراسر كشور در دانشگاه ها مستلزم كسب مجوز از شوراي مديريت حوزه علميه قم يا خراسان مي باشد تحصي  همزمان طالب حوزه ها -31

 . هد شدالم خوادانشگاه اعپايگاه مي باشد ، قب  از شروع نيمسال مذكور از طريق  39-39كه شروع به تحصي  آنان نيمسال دوم سال تحصيلي  نزمان و جزئيات ثبت نام تمامي پذيرفته شدگا -33

برانكي و دسرتگاه خرودپرداز بره هري       رسيد ) . را بابت هزينه صدور كارت دانشجويي از طريق درگاه الكترونيكي واريز نمايند ( هزار ريال دويست ) ريال  111/911/-تمامي پذيرفته شدگان موظفند مبلغ  -39

 .( قاب  قبول نمي باشد  وجه 

http://ems.ut.ac.ir/
http://ems.ut.ac.ir/


برراي درخواسرت   تا قب  از پايان اولين نيمسال تحصريلي  . اص  مدارك را به همراه داشته باشد حضوري ارايه مدارك تحصيلي در زمان مراجعه  نجام ثبت نام الكترونيكي وموظف است پس از اپذيرفته شده -39

بالفاصرله جلروگيري بره عمر      در نيمسرال بعردي   ييديه از ادامره تحصري  دانشرجو   در صورت عدم وصول به موقع تا.تاييديه تحصيلي مقطع قبلي خود از اداره آموزش مح  تحصي  در اسرع وقت پيگيري نمايد

 .خواهدآمد

برراي دريافرت معافيرت     91/17/3939دانشكده و با در دست داشتن مدارك الزم ، حداكثر تا تاريخ / از اداره آموزش آن پرديس « ب » انشجويان مشمول خدمت نظام وظيفه موظف هستند با اخذ گواهي د-34

 .ي باشد بديهي است ثبت نام آنان در نيمسال تحصيلي بعدي منوط به وصول معافيت تحصيلي معتبر و ثبت شماره معافيت در سيستم جامع آموزش گلستان م. مراجعه نمايند  31+ لي به پليس تحصي

 

 : و مرامنامه انضباطي  تكميل فرم هاي ثبت نام

 (پس از رويت وتكمي ، چاپ ،امضاء و در هنگام ثبت نام حضوري تحوي  شود)ه ثبت نام الكترونيكي تكمي  فرم مشخصات فردي پذيرفته شده در سامان -3

 (پس از رويت وتكمي ، چاپ ،امضاء و در هنگام ثبت نام حضوري تحوي  شود( )براي دوره هاي روزانه )تكمي  فرم تعهدنامه آموزش رايگان وتعهدنامه  -9

 (پس از رويت وتكمي ، چاپ ،امضاء و در هنگام ثبت نام حضوري تحوي  شود( )دوره هاي مختلف)شهريه پرداز -نوبت دوم-جويان شبانهويژه دانش)تكمي  فرم تعهدنامه  -9

 (پس از رويت وتكمي ، چاپ ،امضاء و در هنگام ثبت نام حضوري تحوي  شود)تكمي  فرم مرامنامه انضباطي دانشجويان دانشگاه -4

 : تذكرات مهم 

باه تحصايل   همزمان  به طور هر زمان مشخص شود دانشجو ،در  . باشد همزمان در كليه مقاطع تحصيلي ممنوع ميبه طور تحصيل ادامه رات آموزشي طبق مقر – 1

 . و حق هرگونه اعتراضي از وي سلب مي گردد هداشته است ازتحصيل محروم شداشتغال 

 ويژه اداره كال خادمات آموزشاي   م مراجعه براي ارائه مدارك تحصيلي به محل تحصيل خود طبق جدول زمان بندي ثبت نام از برگ مشخصات پذيرفته شدگان الزم است هنگا -8

پاس از امضاا   تهيه و  (گ بريك  )ويژه پذيرفته شدگان روزانه وتعهد نامه و از برگ تعهد نامه آموزش رايگان ( يك برگ ) و از برگ شوراي انضباطي دانشجويان دانشگاه ( برگ  يك)

 . تحويل محل ثبت نام دهند با خودكار آبي

در هنگاام ثبات ناام حضاوري     (نساخه يك )مربوط را در سامانه تكميل وپس از چاپ (ب)شهريه پردازموهف هستند فرم تعهد نامه  نوبت دوم و مجازي وپذيرفته شدگان دوره هاي -3

 .امضاء وبه كارشناس مربوط تحويل دهند

در صورت نقص مدارك و يا اسكن مدارك غيرمرباوط ثبات ناام لغاو ماي      . اري تصوير اسكن شده تمامي مدارك خواسته شده با توجه به شرايط پذيرفته شده ضروري است بارگذ -4

  .گردد

 . وسسه مربوط ارائه شود م/ مركز / دانشكده / الزم است اصل تمامي مدارك فوق به دقت نگهداري و در زمان مراجعه به محل ثبت نام در پرديس  -5

 :تماس بگيرند( ج)پذيرفته شدگان محترم باتوجه به نوع سواالت مربوط به شرح ذيل مي توانند با شماره هاي مندرج در جدول  -6



 (هاي تعطيل و در روزهاي اداري به جز پنجشنبه و جمعه و روز ستاد ثبت نام)صرفاً ناشي از سيستم جامع درخصوص مشكالت ثبت نام الكترونيكي 

(در روزهاي اداري به جز پنجشنبه و جمعه و روزهاي تعطيل پرديس ها ودانشكده هاومراكزوموسسات محل قبولي...)سواالت مربوط به برنامه انتخاب واحد،زمان تحويل مدارك تحصيلي وتشكيل پرونده و 



 باسمه تعالي

 «د » جدول 

  1318سي ارشد ناپيوسته سال پذيرفته شدگان كارشنا( ثبت نام حضوري ) ارك تحصيلي و ارايه مدجدول زمان بندي ثبت نام الكترونيكي 

 

تاريخ مراجعه حضوري براي ارايه  تاريخ ثبت نام الكترونيكي

 مدارك و تطبيق مشخصات
 موسسه/ مركز / دانشكده / عنوان پرديس 

 

 

  چهارشنبه

 الي

 دوشنبه

 

 

13/6/1318 

 الي

12/6/1318 

 

 

 سه شنبه 

 نبهچهارش

 شنبه 

 

 

 

11/6/1318 

82/6/1318 

83/6/1318 

 –پارديس كشااورزي و مناابع طبيعاي      –پرديس هنرهاي زيباا   –پرديس علوم  –پرديس دانشكده هاي فني 

 دانشكده دامپزشكي  –مركز تحقيقاتي بيوشيمي و بيوفيزيك  –دانشكده علوم و فنون نوين 

دانشاكده   –دانشاكده حقاوق وعلاوم سياساي      –عي دانشكده علوم اجتما –دانشكده مديريت  –پرديس قم 

دانشكده روانشناسي وعلاوم   –دانشكده الهيات و معارف اسالمي  –دانشكده اقتصاد  –ادبيات وعلوم انساني 

 –دانشاكده جغرافياا    –دانشكده زبانها و ادبياات خاارجي    –دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي  –تربيتي 

 دانشكده كارآفريني  –ده كتابداري و اطالع رساني دانشك –دانشكده مطالعات جهان 

پارديس باين    –پرديس بين المللي كايش   –موسسه ژئوفيزيك  –دانشكده محيط زيست  –پرديس ابوريحان 

 پرديس البرز –المللي ارس 

 

مي توانيد استفاده نمايناد  ( جدول ج ) براي كسب اطالع از . صله زماني فوق مي باشد زمان ارايه مدارك و ثبت نام حضوري بر اساس برنامه در نظر گرفته شده توسط محل تحصيل در فا : 1توضيح 

 . 

زودتر از موعد فاوق حضاور    . براي ارايه مدارك به محل تحصيل خود مراجعه نمايند  83/6/1318توصيه مي شود افرادي كه بر اساس مقررات حايز دريافت خوابگاه مي باشند در روز  : 8توضيح 

 . گاه مربوط امكان پذير نيست در خواب

 . امكان پذير مي باشد ( غير تعطيل و پنجشنبه و جمعه ) پاسخگويي تلفن هاي تماس براي هر گونه سواالت پذيرفته شدگان صرفاً در روزهاي اداري  : 3توضيح 



 باسمه تعالي

 «ب » جدول 

 ( 1318سال )  دانشگاه تهراندوره هاي مختلف شهريه هاي جدول 

 كارشناسي ارشد نوبت دوم ( 1-1)  

 شهريه ثابت   هاي امتحانيگروه 

 (به ريال ) هر نيمسال 

 شهريه هرواحد پايان نامه  (هر واحد ) شهريه متغيير 

 (به ريال ) 

شهريه علي الحساب براي نيمسال 

 (به ريال ) عملي  (به ريال ) نظري  ( به ريال )  18-13اول 

  (علي الحساب )  111/111/35 111/111/9 111/911/3 111/111 111/511/4 علوم انساني 

 (علي الحساب )  111/111/37 111/111/9 111/111/3 111/911/3 111/111/5  ساير گروه هاي آموزشي
  
  البرزپرديس بين المللي (  1-8) 

شهريه متغيير به ازاي هار   ( به ريال ) شهريه ثابت   هاي امتحانيگروه 

 ( به ريال ) واحد نظري 

شهريه متغييار باه ازاي هار    

 ( به ريال ) واحد عملي 

 شهريه پايان نامه 

 ( به ريال ) 

شهريه علي الحساب براي نيمسال 

 (به ريال )  18-13اول 

 111/111/43 111/511/4 111/111/9 111/911/9 111/111/97 هنر 

 111/111/43 111/511/4 111/111/9 111/911/9 111/111/97 فني و مهندسي 

 111/111/43 111/511/4 111/111/9 111/911/9 111/111/97 علوم پايه

 111/111/44 111/511/5 111/111/9 111/911/9 111/111/99 علوم اجتماعي-علوم انساني
 

 پرديس بين المللي كيش(  1-3) 

شهريه متغيير به ازاي هار   ( به ريال ) شهريه ثابت  گروه هاي امتحاني 

 ( به ريال ) ري واحد نظ

شهريه متغييار باه ازاي هار    

 ( به ريال ) واحد عملي 

 شهريه پايان نامه 

 ( به ريال ) 

شهريه علي الحساب براي نيمسال 

 (به ريال )  18-13اول 

 111/111/43 111/511/4 111/111/9 111/911/9 111/111/97 هنر 

 111/111/43 111/511/4 111/111/9 111/911/9 111/111/97 فني و مهندسي 

 111/111/43 111/511/4 111/111/9 111/911/9 111/111/97 علوم پايه

 111/111/44 111/511/5 111/111/9 111/911/9 111/111/99 علوم اجتماعي-علوم انساني



 

  ارسپرديس بين المللي (  1-4) 

شهريه متغيير به ازاي هار   ( به ريال ) شهريه ثابت  گروه هاي امتحاني 

 ( به ريال ) د نظري واح

شهريه متغييار باه ازاي هار    

 ( به ريال ) واحد عملي 

 شهريه پايان نامه 

 ( به ريال ) 

شهريه علي الحساب براي نيمسال 

 (به ريال )  18-13اول 

 111/111/43 111/511/4 111/111/9 111/911/9 111/111/99 هنر 

 111/111/43 111/511/4 111/111/9 111/911/9 111/111/99 فني و مهندسي 

 111/111/43 111/511/4 111/111/9 111/911/9 111/111/99 علوم پايه

 111/111/44 111/511/4 111/111/9 111/911/9 111/111/31 علوم اجتماعي-علوم انساني

 

 ( كتابداري و اطالع رساني  –وعلوم تربيتي  روانشناسي: دانشكده هاي ) ميزان هزينه ثبت نام پذيرفته شدگان كارشناسي ارشد ويژه فرهنگيان (  1-8) 

 مالحظات  18-13شهريه ثبت نام براي نيمسال اول  مبلغ كل شهريه 

متعاقباً توسط دانشكده اطالع 

 .رساني خواهد شد 

علري   )ريرال  ( هجده ميليون  ) 31111111

 ( الحساب 

 مي باشدبانظر دانشكده هاي مذكور برگزاري كالس ها زمان 

 

 .مي باشد ( ريال ميليون  پانزده) ريال  15222222كليه پذيرفته شدگان رشته هاي دوره مجازي برابر  18-13هزينه علي الحساب براي ثبت نام نيمسال اول سال تحصيلي  ( 1-4) 

 

ويژه فرهنگيان ندارد و در صورت عدم پرداخت مبلغ علاي الحسااب    بين الملل و ،دوره مجازي  ،( شبانه ) تعهدي براي پرداخت وام به دانشجويان نوبت دوم هيچگونه دانشگاه  :توجه 

 .  .به هيچ وجه امكان پذير نمي باشدثبت نام وي پذيرفته شده  توسط درگاه الكترونيكيشهريه از طريق 

 

 

 معاونت آموزش دانشگاه تهران 

 اداره كل خدمات آموزشي    

 


