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

  اسكن مدارك:الف
 در مقطـع كارشناسـي از       31/6/1391حداكثر تا تاريخ    طبق فرمت سازمان    و يا ارائه نامه اي مبني بر فارغ التحصيلي           ) 1391سال  ( اصل فرم دفترچه سازمان سنجش آموزش كشور         - 1

  )اسكن(با ذكر معدل خواسته شده  .محل تحصيل
 پذيرفتـه   چنانچه تاريخ فارغ التحصيلي و معدل كل پذيرفته شده با تاريخ و معدل كل اعالم شده قبلي به سازمان سنجش آموزش كشور مغايرت داشته باشد قبولي و ثبت نام                            : تذكر مهم   

  . لغو مي گرددشده
فارغ التحصيالن قطعـي غيرمـشمول بـا تـاريخ فـارغ            . دريافت كرده اند    يا دانشنامه   براي پذيرفته شدگاني كه گواهي موقت       تبر  يا اصل مدرك فارغ التحصيلي مع     اصل گواهي موقت     -2

  )اسكن( .1391التحصيلي قبل از شهريور ماه سال 
   )اسكن(-... ) 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
  )اسكن(–) خاص طالب (  مجوز تحصيل همزمان طالب حوزه هاي علميه سراسر كشور از شوراي مديريت حوزه علميه قم يا خراسان -4
–) منحصراً مربوط به پذيرفته شدگان با استفاده از سهميه رتبه اول(ي  گواهي رتبه اولي صادر شده توسط معاونت آموزشي دانشگاه و يا موسسه آموزش عالي محل تحصيل دوره كارشناس       -5

  )اسكن(
  )اسكن( 3  × 4 عكس -6

براي صدور كارت دانشجويي پذيرفته شدگان معرفي شده براي ثبت نام در دانشگاه تهران در كليه مقاطع تحصيلي از طريق آزمون سازمان سنجش آموزش كشور ازعكس موجود                    :توضيح
  . سازمان استفاده مي شوددر پرتال 

  )اسكن( فتوكپي شناسنامه تمام صفحات -7
  )اسكن(پشت و رو  كارت ملي -8
  )اسكن(برگ اعزام به خدمت مهلت دار/  معافيت / كارت پايان خدمت -9
  تكميل فرم هاي ثبت نام:ب
  )كميل، چاپ ،امضاء و در هنگام ثبت نام حضوري تحويل شودپس از رويت وت( تكميل فرم مشخصات فردي پذيرفته شده در سامانه ثبت نام الكترونيكي -1
  )پس از رويت وتكميل، چاپ ،امضاء و در هنگام ثبت نام حضوري تحويل شود( )براي دوره هاي روزانه ( وتعهدنامه آموزش رايگان  تعهدنامه تكميل فرم-2
  )پس از رويت وتكميل، چاپ ،امضاء و در هنگام ثبت نام حضوري تحويل شود( )هاي مختلف ورهد( شهريه پرداز-نوبت دوم-انهبدانشجويان ش ويژه(تكميل فرم تعهدنامه  -3



  )پس از رويت وتكميل، چاپ ،امضاء و در هنگام ثبت نام حضوري تحويل شود(تكميل فرم شوراي انضباطي دانشجويان دانشگاه -4
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  باسمه تعالي
   دانشگاه تهران91-92سال تحصيلي آزمون كارشناسي ارشد تكميل ظرفيت ام پذيرفته شدگان  ثبت ن و دستورالعمل اطالعيه

 

 پذيرفتـه   ثبـت نـام   : به اطالع مي رسـاند     دانشگاه تهران ،   1391-92ضمن عرض تبريك ، خير مقدم و آرزوي يك دوره تحصيلي موفق براي پذيرفته شدگان آزمون كارشناسي ارشد سال تحصيلي                     
 به نكات ضـروري در مـورد نحـوه ثبـت نـام      را براين اساس توجه آن عزيزان.صورت مي پذيرد   )به صورت حضوري   (تحويل مدارك -ر دومرحله ،الكترونيكي  دشدگان محترم   

  : الكترونيكي ، مدارك مورد نياز ، زمان و محل تحويل مدارك ضروري و انتخاب واحد جلب مي نمايد 
  .ان الزامي است  ثبت نام الكترونيكي كليه پذيرفته شدگ-1
راهنمايي هاي الزم براي چگونگي ثبت نـام در آدرس مـذكور   . مراجعه و وارد سامانه شوند   ir.ac.ut.ems://http  : پذيرفته شدگان محترم مي توانند جهت ثبت نام الكترونيكي به آدرس-2

  . وجود دارد 
  .مي باشد13/09/1391مورخ دوشنبه  لغايت روز 08/09/1391 مورخ شنبه سه لكترونيكي از روز  بازه زماني ثبت نام ا-3
  . 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
  اصل مدارك ضـروري و انتخـاب واحـد   تحويـل  جهت دانشكده قبولي / طبق برنامه زمان بندي تعيين شده توسط پرديس         پس از ثبت نام الكترونيكي      د  موظف هستن  پذيرفته شدگان محترم     -5

  . راجعه نمايند م ) الف (جدول نشاني هاي مندرج در طبق ( مربوط 
  . مي شود محسوبدر ايام ثبت نام منصرف از تحصيلعدم مراجعه به موقع پذيرفته شده  -6
 بـه شـماره حـساب هـاي         علي الحـساب   سامانه ثبت نام به صورت        طريق درگاه الكترونيكي   ، را از   ) ب( ر جدول شماره    ندرج د الزم است مبالغ م   ) نوبت دوم   ( دوره شبانه   پذيرفته شدگان   -7

  .  واريز نمايند )ج(مندرج در جدول شماره 
  . دستگاه خودپرداز قابل قبول نمي باشد –نكي به هيچ وجه پرداخت به صورت رسيد با: تذكر مهم 

مركز محـل قبـولي   / دانشكده /  پذيرفته شدگاني كه در حال انجام خدمت نظام وظيفه هستند ، الزم است قبل از ثبت نام الكترونيكي ، جهت دريافت نامه براي ترخيص از خدمت ، به پرديس               -8
نامه ترخيص خدمت از مديريت وظيفه عمومي مي        ) حداكثر تا دوهفته پس از شروع نيمسال تحصيلي         ( به موقع   ل پذيرفته شدگان منوط به ارائه       بديهي است ثبت نام اين قبي     . خود مراجعه نمايند    

  . باشد 
  . اشند  پذيرفته شدگان داراي برگ اعزام به خدمت نظام وظيفه ، موظف به بارگذاري تصوير اسكن شده برگ در سامانه ثبت نام الكترونيكي مي ب-9

  .  تحصيل همزمان طالب حوزه هاي علميه سراسر كشور در دانشگاه ها مستلزم كسب مجوز از شوراي مديريت حوزه علميه قم يا خراسان مي باشد -10
  . هد شددانشگاه اعالم خواپايگاه يمسال مذكور از طريق  مي باشد ، قبل از شروع ن91-92 كه شروع به تحصيل آنان نيمسال دوم سال تحصيلي ن زمان و جزئيات ثبت نام تمامي پذيرفته شدگا-11
 . را بابت هزينه صدور كارت دانشجويي از طريق درگاه الكترونيكي واريز نمايند ) يكصد و پنجاه هزار ريال (  ريال 150000/- تمامي پذيرفته شدگان موظفند مبلغ -12



دانشجو موظف است پس از انجام ثبت نام الكترونيكي ودرهنگام مراجعه حضوري براي درخواست تاييديه تحصيلي مقطع قبلي خود از اداره آموزش محل تحصيل در اسرع وقت پيگيري -13
  .عدم وصول به موقع تاييديه از ادامه تحصيل دانشجوبالفاصله جلوگيري به عمل خواهدآمددر صورت .نمايد

  :  مهم تذكرات
تحصيل همزمـان داشـته اسـت ازتحـصيل          هر زمان مشخص شود دانشجو ،     در   و   باشد تحصيل همزمان در كليه مقاطع تحصيلي ممنوع مي       طبق مقررات آموزشي     – 1

  .  و حق هرگونه اعتراضي از وي سلب مي گرددهمحروم شد
 ويژه اداره كل خـدمات آموزشـي      محل تحصيل خود طبق جدول زمان بندي ثبت نام از برگ مشخصات              پذيرفته شدگان الزم است هنگام مراجعه براي ارائه مدارك تحصيلي به             -2
پس از امضا با تهيـه و   )دو برگ ( ويژه پذيرفته شدگان روزانه وتعهد نامه و از برگ تعهد نامه آموزش رايگان ) يك برگ  ( و از برگ شوراي انضباطي دانشجويان دانشگاه        ) دو برگ   (

  . تحويل محل ثبت نام دهند خودكار آبي
در هنگام ثبت نام حضوري امضاء وبه كارشـناس         )دونسخه(مربوط را در سامانه تكميل وپس از چاپ         )ب(پذيرفته شدگان دوره هاي مختلف شهريه پردازموظف هستند فرم تعهد نامه            -3

  .مربوط تحويل دهند
   .در صورت نقص مدارك و يا اسكن مدارك غيرمربوط ثبت نام لغو مي گردد.  به شرايط پذيرفته شده ضروري است  بارگذاري تصوير اسكن شده تمامي مدارك خواسته شده با توجه -4
 . دانشكده مربوط ارائه شود /  الزم است اصل تمامي مدارك فوق به دقت نگهداري و در زمان مراجعه به محل ثبت نام در پرديس -5

  .تماس بگيرند )  ج (ي مندرج در جدول  مي توانند با شماره هاواالت خودبراي شنيدن پاسخ سئپذيرفته شدگان محترم  -6



 ) جهت تحويل مدارك(پرديس /آدرس دانشكده:  ) الف (جدول 

 نشاني دانشكده/پرديس رديف
 50تهران ـ خيابان انقالب اسالمي ـ خيابان قدس ـ انتهاي كوچه آذين پالك  دانشكده جغرافيا 1
 ران ـ خيابان آزادي ـ روبروي خيابان رستم ـ نبش دكتر محمد قريب ـ دانشكده دامپزشكيته دانشكده دامپزشكي 2
 تهران ـ بزرگراه جالل آل احمد ـ جنب بيمارستان شريعتي دانشكده علوم اجتماعي 3
  فني2يس شماره دتر از كوي دانشگاه ـ پر ـ پايينباالتر از تقاطع بزرگراه جالل آل احمد ) اميرآباد(تهران ـ خيابان كارگر شمالي  هاي فني پرديس دانشكده 4
 تهران ـ تقاطع جالل آل احمد و بزرگراه شهيد چمران دانشكده مديريت 5
 كرج ـ بلوار شهيد چمران ـ سه راه پرديس كشاورزي و منابع طبيعي پرديس كشاورزي و منابع طبيعي 6
 ـ پارك علم و فناوري ـ دانشكده مطالعات جهان) فرشي مقدم (16خيابانتهران ـ خيابان كارگر شمالي ـ  دانشكده مطالعات جهان 7
 تهران ـ انتهاي خيابان كارگر شمالي ـ بعد از پل شهيد حكيم  دانشكده علوم و فنون نوين 8



  باسمه تعالي
  دانشگاه تهران ) وره هاي مختلف در د(  1391ميزان شهريه هاي ثابت و متغير پذيرفته شدگان كارشناسي ارشد نوبت دوم سال  )  ب(جدول ّ

  شهريه ثابت    هاي امتحانيگروه   )هر واحد ( شهريه متغيير 
  )به ريال ( عملي   )به ريال ( نظري   )به ريال ( هر نيمسال 

 شهريه هرواحد پايان نامه 
  )به ريال ( 

شهريه علي الحساب براي نيمسال     
  ) به ريال  ( 91-92اول 

   )علي الحساب (  000/000/13  000/080/2  000/040/1  000/830  000/200/4  علوم انساني 
  )علي الحساب (  000/000/16  000/400/2  000/500/1  000/200/1  000/350/5  فني و مهندسي 

 و   هنر –كشاورزي  –علوم پايه 
  دامپزشكي

  )علي الحساب (  000/000/15  000/400/2  000/500/1  000/200/1  000/200/4

  )  كتابداري و اطالع رساني –روانشناسي وعلوم تربيتي : هاي دانشكده (  هزينه ثبت نام پذيرفته شدگان كارشناسي ارشد ويژه فرهنگيان ميزان ) 1-2( 
  مالحظات   91-92شهريه ثبت نام براي نيمسال اول   مبلغ كل شهريه 

  مي باشدنشكده هاي مذكور بانظر دابرگزاري كالس ها زمان   ) علي الحساب  ( 000/974/16/-  400/896/67/-
  هزينه ثبت نام پذيرفته شدگان كارشناسي ارشد پرديس بين المللي كيش  ) 1-3( 

شهريه متغيير به ازاي هـر        ) به ريال ( شهريه ثابت    هاي امتحانيگروه 
  ) به ريال ( واحد نظري 

شهريه متغييـر بـه ازاي هـر        
  ) به ريال ( واحد عملي 

  شهريه پايان نامه 
  ) ريال به ( 

شهريه علي الحساب براي نيمسال     
  )به ريال  ( 91-92اول 

  000/000/49  000/400/4  000/750/2  000/200/2  000/650/25  هنر 
  000/000/49  000/400/4  000/750/2  000/200/2  000/000/27  فني و مهندسي 

  000/000/49  000/400/4  000/750/2  000/200/2  000/000/27  علوم پايه
  MBA 000/600/21  000/200/2  000/750/2  000/500/5  000/000/44و اني علوم انس

  

 هـزار   دوازده ميليون و پانـصد    (  ريال   000/500/12/- كليه پذيرفته شدگان رشته هاي دوره مجازي برابر          91-92هزينه علي الحساب براي ثبت نام نيمسال اول سال تحصيلي            ) 1-4( 
  .مي باشد ) ريال 
 بين الملل و ويژه فرهنگيان ندارد و در صورت عدم پرداخت مبلغ علي الحساب شـهريه از                  ، دوره مجازي    ،تعهدي براي پرداخت وام به دانشجويان نوبت دوم         يچگونه  ه دانشگاه   :توجه  
   . . ثبت نام پذيرفته شده به هيچ وجه امكان پذير نمي باشددرگاه الكترونيكيطريق 

  كل خدمات آموزشي  اداره –معاونت آموزش دانشگاه تهران 



 پرديس جهت رفع اشكال /هاي تماس دانشكده شماره:  ) ج (جدول 

 شماره تلفن دانشكده/پرديس شماره تلفن دانشكده/پرديس

  32224022-4  و  32220756)026(پرديس كشاورزي و منابع طبيعي  61117865 دانشكده علوم اجتماعي
32223044 

 61119268 دانشكده مطالعات جهان 88006411  و  61117734 دانشكده مديريت

 66936677  و  61117009 دانشكده دامپزشكي 61113366 دانشكده جغرافيا

 88630188  و  61114466 هاي فني پرديس دانشكده 61118426 دانشكده علوم و فنون نوين
  
  


