
 باسمه تعالي 

 نكات بسيار مهم براي اخذ مدرك تحصيلي پذيرفته شدگان

 3129سال  (كارشناسي ارشد ناپيوسته داخل  مقطع) آزمون ورودي تحصيالت تكميلي 

 

فاً باه  اخذ مدارك تحصيلي و تحويل كاار  دانشاجويي  ا    (متعاقباً ارسال مي شود ) با توجه به دستورالعمل ثبت نام سازمان سنجش آموزش كشور  -1

 .شخص پذي فته شده و با تطبيق مشخصا  سجلي با اطالعا  مندرج در فه ست اسامي بايد انجام پذي د

 .ً گزارش شود  محرمانهدر اسرع وقت ًًفه ست اسامي اف اد داراي مغاي   عكس پذي فته شدگان مطابقت داده شده و  -2

ب اي . پذي فته شدگان در هنگام م اجعه جهت تحويل مدارك بسيار ض وري است ه  يك از  تطبيق ميانگين كل و تاريخ فارغ التحصيليب رسي و   -3

ب  اين اساس قباولي آناان   . اف ادي كه موارد فوق با اطالعا  مندرج در فه ست اسامي پذي فته شدگان مغاي   دارد به هيچ عنوان مدارك اخذ نگ دد

  . موسسه مي باشد/ م كز / دانشكده / به عهده آن پ ديس  در  ور  اشتباه ، مسئوليت پاسخگويي. لغو شده محسوب مي گ دد

به اين اداره كال   13/6/3129با عنايت به م اتب فوق و در ور  مشاهده مغاي   ضمن رعايت مق را  اسامي م بوط استخ اج و حداكث  تا تاريخ  -4

 .گ ددو ا ل كار  هاي دانشجويي نيز ارسال اعالم 

آزمون ماذكور پذي فتاه شادگاني كاه در حاال حاضا         1فترچه شماره د 2ه صفحرج در دستورالعمل فوق و در ب  اساس مق را  وظيفه عمومي مند -5

به عنوان يگان اعزام كننده ف د نسبت باه  (  4ف م ) مشغول خدمت نظام وظيفه هستند پس از تكميل ف م درخواست توسط ايشان ، با تهيه نامه م بوط 

 .م الزم به عمل آورندت خيص آنان از خدمت نظام وظيفه اقدا

فا اله پاس از بارگاذاري توساط پذي فتاه      بال تطبيق مدارك الكترونيكيالزم است ، به منظور آماده شدن پ ونده الكت ونيكي كامل قابل به ه ب داري  -6

شاده ها  پذي فتاه شاده توساط      با ا ل مدارك ارايه پ ونده الكت ونيكي ب  اين اساس تطبيق نهايي .  انجام گ دديا درهنگام ثبت نام حضوري شدگان 

در . ض وري است 31/7/3129حداكث تا تاريخ در هنگام تشكيل پ ونده و دريافت مدارك تحصيلي وكارشناس محت م ومدي  خدما  آموزشي م بوط 

 .نواقص نسبت به رفع آنها در اس ع وقت اقدام نماينداشكال يا  ور  مشاهده ه گونه 

نان پس از تاريخ فوق ناقص باشد مجاز به ادامه تحصيل نمي باشند و بايد از ادامه تحصيل آنان جلوگي ي به عمل بديهي است دانشجوياني كه پ ونده آ -7

 .به اين اداره كل اعالم گ ددبا ذك  رشته و شماره دانشجويي آورده و اسامي آنان به  ور  مكتوب 

باقي مانده در ها  نيمساال   شه يه  كنت لاز نظ  پ داخت علي الحساب و ( شبانه ) نوبت دوم  –ب رسي وضعيت شه يه دانشجويان دوره هاي مجازي  -8

باديهي  . به موقاع اخاذ گا دد   بايد مي باشد و طبق مق را  م بوط موسسه / م كز / دانشكده / م بوط ب  اساس مصوبا  دانشگاه به عهده آن پ ديس 

موسساه م باوط قابال    / م كز / دانشكده / شه يه از جانب دانشجو يا نامه از ط ف پ ديس ... ت هيچگونه درخواست تقسيط ، تخفيف ، معافيت و اس

 .سيستم پ داخت   فاً از ط يق درگاه الكت ونيكي مي باشدنيز درسال جاري  .قبول نمي باشد و عيناً اعاده مي گ دد

نسبت به درخواست تاييديه تحصيلي مقطع قبلي از دانشگاه محال   8/6/3121مورخ  336477/393س بخشنامه شماره ب اي كليه دانشجويان ب  اسا -9

 .ثبت شماره و تاريخ تاييديه منطبق با مق را  و معتب  در سيستم سامانه دانشگاه الزامي اسات . تحصيل م بوط به طور مستقيم اقدام فوري به عمل آيد

 . ه  ش كت داوطلب آزمون مورد تاييد سازمان سنجش آموزش كشور باشد موسسا  آموزش محل تحصيل قبلي بايد جزو 

جمع آوري و به طور يك جا در (  منامه انضباطي دانشجوامر) ت تيبي اتخاذ شود تا ف م هاي تكميل و امضا شده شوراي انضباطي دانشجويان دانشگاه  -11

 .آن در پرونده دانشجو جداً خودداري گرددقراردادن از . اس ع وقت به شوراي مذكور ارسال گ دد

م اجعه نك ده اند با ذك  رشته و شاماره   31/7/3129الزامي است در اين رابطه اسامي اف ادي كه تا  در زمان هاي تعيين شدهم اجعه پذي فته شدگان  -11

 .اين اداره كل ارسال شود به تهاي دانشجوييهم اه ا ل كارتهيه و به ( به دليل عدم م اجعه ) جهت  دور حكم انص اف از تحصيل دانشجويي 

تغيي  رشته از پذي فته شدگان پ ديس ها و دانشكده ها به پ ديس ها و دانشكده هااي دانشاگاه تها ان و همچناين      –مهمان  –تقاضاي انتقال  ه گونه -12

 . ز نمي باشد پ ديس اقماري و بين الملل يكديگ  به ساي  پ ديس ها و دانشكده هاي دانشگاه طبق مق را  مجا

 . پس از ثبت نام دانشجو موظف است تا پايان دوره تحصيلي   فاً در محل تحصيل خود ادامه تحصيل دهد  -13

، و با در دست داشتن مادارك الزم   دانشكده/ از اداره آموزش آن پ ديس « ب » دانشجويان مشمول خدمت نظام وظيفه موظف هستند با اخذ گواهي  -14

بديهي است ثبت نام آنان در نيمسال تحصايلي بعادي   . م اجعه نمايند  31+ به پليس دريافت معافيت تحصيلي ب اي  11/17/3129حداكث  تا تاريخ 

 .منوط به و ول معافيت تحصيلي معتب  و ثبت شماره معافيت در سيستم جامع آموزش گلستان مي باشد 

( ف م هاي سازمان سنجش كشاور  ) ال آخ  يا ف م مدرك كارشناسي و معدل پذي فته شدگاني كه هنگام ثبت نام الكت ونيكي و حضوري  ف م معدل س -15

دانشاكده  / ارايه داده اند موظفند در اس ع وقت نسبت به تسويه حساب با دانشگاه م بوط اقدام و مدرك فارغ التحصيلي معتب  خود را باه آن پا ديس   

 .تحويل دهند 

 

 اداره كل خدمات آموزشي دانشگاه تهران 


