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 یدانشكده مهندس یمقدمه معاون علم

 دانشگاه تهران یس فارابیپرد

 
های آموزشی بخش مهمی از رکن آموزش در نظام دانشگاهی است  نامه آیین

و  که هدف آن نظم بخشیدن به فرآیند آموزش دانشجویان در طول تحصیل

های اداری مربوط به ورود به دانشگاه و خروج از آن در مقاطع  سازی روال یکپارچه

عدالتی  تواند به نوعی به بی ای که می تحصیلی مختلف است و از اقدامات سلیقه

 کند. منجر شود، جلوگیری می

ها برای عموم دانشجویان ضروری است. اما متأسفانه  نامه اطالع از این آیین

ها ندارند و همین  نامه وجهی از دانشجویان آگاهی کافی از این آیینبخش قابل ت

 شود. التحصیلی آنها می موضوع باعث بروز برخی مشکالت در روند تحصیل و فارغ

ی خدمات آموزشی و ادارات آموزش  عالوه بر دانشجویان، کارشناسان حوزه

باشند تا بتوانند امور ها داشته  نامه ها نیز باید اشراف کافی بر این آیین دانشکده

درستی هدایت کنند و آنها را در این خصوص راهنمایی  آموزشی دانشجویان را به

 کنند.

اصغر ابراهیمی کوشا تهیه  ی حاضر که به همت جناب آقای علی مجموعه

ها و راهنماهای آموزشی  نامه ترین آیین ی کاربردی مهم شده است، حاوی خالصه

ی  گیری از تجربه های رسمی و با بهره بخشنامهاست که بر اساس جدیدترین 

ی آموزش دانشگاه تهران تنظیم شده است.  ی ایشان در حوزه قریب بیست ساله

برای ایشان آرزوی توفیق و سالمتی دارم. بدون شک این مجموعه برای 

 دانشجویان و کارشناسان آموزش بسیار مفید و راهگشا خواهد بود.

 

 

 کاظم فوالدی قلعه

 یار دانشگاه تهراناستاد





 

 

 مقدمه
 

 ��عِلمُک بِهِ أحَاطَ ما بِعَدَدِ فیها المُستَودَعِ السِّرِّ وَ بَنیها وَ بَعلِها وَ أَبیِها وَ فاطمةَ علی صلِ اللهُمَ�� 

 

 فناوری و تحقیقات علوم، وزارت تشکیالت و وظایف اهداف، قانون به استناد با»

 ضوابط و هاسیاست ۲ ماده مفاد اجرای در و اسالمی شورای مجلس 81/5/8111 مصوب

مصوب  آمایش، طرح به موسوم کشور، در عالی آموزش آمایش بر حاکم اجرایی

 هایدوره نامهآیین اساس بر همچنین و فرهنگی انقالب عالی شورای 81/8۲/8131

 11033/۲ شماره به فناوری و تحقیقات علوم، وزارت طرف از یابالغ ها،دانشگاه تحصیلی

 .شودمی گذاشته اجرا به و تدوین زیر شرح به آموزشی یهانامهآیین ،8/1/8131 مورخ

 و ایجاد دانشجویان، تحصیلی امور به بخشیدن انتظام نامه،آیین این تدوین از هدف

 اجرای و دانشگاه واحدهای پژوهشی و آموزشی هایفعالیت در رویه وحدت حفظ

 آخرین به آشنا و متعهد متخصص، انسانی نیروی تربیت منظوربه برنامه هماهنگ

 . 8«است علمی دستاوردهای

 مسئوالن و انیدانشجو بهتر چه هر استفاده منظوربه و اهداف نیا به توجه با

 تهران، دانشگاه یهادانشکده/  سیپرد در یآموزش خدمات ادارات کارشناسان و یآموزش

 و یآموزش مسئوالن ان،یدانشجو دسترس در و آماده را ریز مجموعه شدم آن بر

 .دهم قرار کارشناسان

 :است شده یسع مجموعه نیا در

 شود؛ هیته استفاده مورد یهانامهنییآ از ساده ی. نگارش8

 گردد؛ آسان استفاده مورد یهانامهنییآ مجموعه به ی. دسترس۲

-نیا آن،در از استفاده یراهنماها و هانامهوهیش ها،نامهنییآ یاز تمام یده ای. چک1

 شود؛ یمجموعه گردآور

 مقاطع یتمام در یآموختگدانش تا تهران دانشگاه به دانشجو ورود یچگونگ . از1

 .است شده یگردآور و یبررس یلیتحص

 است دشوار هانامهشیوه و هانامهآیین مفاد برخی فهم هرچند: دانشجویان به توصیه

 دانست باید اما ندهد؛ انجام را الزم راهنمایی دقیق و خوبیبه است ممکن نیز و راهنماها

 یاری تحصیل امر در بهتر هرچه پیشبرد در را دانشجو هانامهشیوه و هانامهآیین مطالعه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. https://academics.ut.ac.ir/file/download/page/1615283922-.pdf 
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 رسانیخدمات آماده همیشه آموزش اداره خدوم کارشناسان کرد. افزون بر اینکه، خواهد

 .بود خواهند و بوده زمینه این در دانشجویان به گوییپاسخ و

 قلعه بسیارکاظم فوالدی دکتر آقایجناب گرانقدر و عزیز استاد ان ازیدر پا

 بسیار مجموعه این به سرانجام رساندن ایشان هایراهنمایی بدون چراکه سپاسگزارم؛

 . نمودمی دشوار

 مهندس آقایمجید لطفیان و جناب آقایعباسعلی البرزیان و جناب آقایجناب از

 و خیری علی آقایجناب و حسین رضایی مهندس آقایجناب مددی وعلی علی

 بهبیضایی  ضارعلی آقایجنابو محرابی  الهام خانمسرکار فاطمه بیگدلی و سرکارخانم

نمودند،  ترآسان برایم را هاسختی از بسیاری که دریغبی هایراهنمایی و هایاری دلیل

 فراوان دارم.  تشکر و تقدیر

که عالوه بر تهیه این  اصفهانی نرگس جهانگیرخانم سرکار از دارم ایژهیتشکر و

 یاری مجموعه این آراییصفحه و تنظیم اینجانب را در دریغ،بی هایمجموعه و راهنمایی

 .کردند همراهی و

 

رو نقدها و  نی. از استین تهی هاو اشکالها  یاز کاست روشیگمان مجموعه پ یب

 راهگشا خواهد بود. اریدر رفع آنها بس انیاستادان، همکاران و دانشجوهای  ییراهنما

  هستم. خود یکیبه راه مطالب ارزشمند شما در پست الکترون چشم

kosha_ebrahimi@ut.ac.ir  
 

 

 کوشایمیاصغر ابراهیعل      

 8100بهار    

mailto:kosha_ebrahimi@ut.ac.ir
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 8(آموزشی مقررات و پذیرش ضوابط و شرایط)نامه کارشناسیینیآ
 

 تحصیل طول و ورود شرایط – الف

 ورودی آزمون در قبولی 

 است ممکن حساب تسویه با انصراف امکان و محسوب دانشجو نام ثبت از پس. 

 ،است فارسی زبان به و واحدی نظام آموزش. 

 .است ممکن فارسی غیر زبان به ارائه :تبصره

 است آموزشی ریزیبرنامه دفتر یا وزارت مصوب اساس بر آموزشی و درسی هایبرنامه. 

 است( نیمسال 1)سال 2 تحصیل مجاز مدت. 

 مصوب شهریه با 52 نیمسال و شهریه بدون 3 نیمسال. است افزایش قابل نیمسال دو تا حداکثر: تبصره

 .است شهریه با 55 و رایگان 52 باشد 3 درسیبرنامه دوره اگر. است

 است واحد 02 حداکثر و 50 حداقل اخذ قابل واحد. 

 .است اخذ قابل واحد 02 تا 51 باالی معدل: 5 تبصره 

 .است تابستان در اخذ قابل واحد  3 حداکثر : 0 تبصره

 است ممنوع ،حضوری شیوه به همزمان تحصیل. 

 .است مجاز حضوری غیر هایدوره در همزمان تحصیل :5 تبصره 

-آیین»اساس بر حضوری هایدوره در ،درخشان استعداد دانشجویان همزمان تحصیل :0 تبصره 

 .است ۲ «همزمان تحصیل نامه

 نتایج و تکالیف انجام کالس، در فعالیت و حضور اساس بر و مدرس توسط دانشجو، ارزیابی 

 .شود می محاسبه بیست تا صفر از عددی صورت به و ترم پایان و ترم میان امتحانات

 .است الزامی نظری دروس برای کتبی آزمون برگزاری :5 تبصره

 صورت به عمومی و پایه دروس اولویت با را درسی واحدهای از  %02 حداکثر توانمی :0 تبصره

 .نمود ارائه( مجازی) الکترونیکی

 میسر نیمسال یک در آنها تکمیل ،آموزشی گروه تأیید و مدرس تشخیص به که دروسی :4 تبصره

 .شد خواهد قطعی بعدی نیمسال در آنها نمره و شوند می تلقی ناتمام نیست،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

های سال  های جامع آموزشی ورودی نامه ها و شیوه ها ، مقررات و بخشنامه ها، سایت دانشگاه تهران ، صفحه معاونت آموزشی ، آیین نامه آیین نامه.  8

 https://academics.ut.ac.ir/file/download/page/1615283922-.pdf. 1تا  8به بعد ص  31-33صیلی تح

  ۲8۲ها  ص  نامه شیوه رجوع شود به.   ۲

https://academics.ut.ac.ir/file/download/page/1615283922-.pdf
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 یابد حضور پایانی آزمون جلسه و درس جلسات همه در است ملزم دانشجو. 

. است صفر ، درس پایانی آزمون جلسه در و جلسه 83 از جلسه 1 از بیش غیبت نمره :5 تبصره

 .شود می مجاز حذف صفر ، بداند موجه را غیبت دانشگاه خاص موارد کمیسیون

 شود، واحد 50 از کمتر شده اخذ واحدهای و موافقت درسی واحدهای مجازحذف با اگر: 0 تبصره

 .شود می محاسبه مشروطی و  ترم

 دو تا نشود؛ 50 از کمتر واحدها -دو. باشد نداشته جلسه 83 از جلسه 1 از بیش غیبت -یك: 4 تبصره

 .است اضطراری حذف قابل نظری درس یك تنها نیمسال، پایانی آزمون شروع از قبل هفته

 است 50 نیمسال هر در قبول قابل کل میانگین و 52 درس هر در قبولی نمره حداقل. 

 52 حداکثر توانیدمی بعدی نیمسال در و هستید مشروط شود، 50 از کمتر نیمسال هر معدل 

 تحصیل ادامه از شوید، مشروط متناوب یا متوالی نیمسال 4 ،چنانچه. کنید انتخاب واحددرسی

 .شد خواهید محروم

 نماید استفاده سنوات در احتساب تحصیلی با مرخصی نیمسال دو سنوات رعایت با وانتمی. 

 است تحصیل از انصرف با برابر تحصیلی، نیمسال هر در( واحد انتخاب) نكردن نام ثبت. 

 درخواست، ارائه تاریخ از ماه دو تا حداکثر و بار یك تنها است مجاز ، انصراف متقاضی :5 تبصره

 . بگیرد پس را خود تقاضای

 .شد خواهد صادر وی تحصیل از انصراف قطعی حکم فوق، مهلت انقضای از پس :0 تبصره

 است پذیر امكان 8 «دانشگاه مصوب نامه شیوه» اساس بر رشته تغییر. 

 شود می بررسی ۲ « دانشگاه مصوب نامه شیوه» اساس بر  انتقال و میهمانی درخواستهای. 

 است پذیر امكان شورا مصوب 1 «دروس قیتطب و بررسی نامه شیوه» اساس بر سازی معادل. 

 عملکرد نحوه بر 1 «علمی و فرهنگی مشاور نامه آیین» اساس بر علمی و فرهنگی مشاور استاد 

 .دارد نظارت تحصیل طول در دانشجو

 دانش آموختگی و پایانی درنیمسال -ب

 در نیمسال پایانی -5

 است واحد 02 حداکثر و 50 حداقل اخذ قابل واحد. 

 .بگیرد واحد 02 میتواند ، 50 معدلش و بود مانده  واحد02 حداکثر اگر آخر ترم در: 5 تبصره 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 11و  1۲ها  ص نامهشیوه رجوع شود به.  8

 13ها  ص نامهشیوه رجوع شود به.  ۲

 ۲11ها  ص نامهها و شیوهنامهسایر آیین رجوع شود به.  1

 ۲13ها  ص نامهها و شیوهنامهسایر آیین رجوع شود به.  1



 میبدان یل تا دانش آموختگید از آغاز تحصیآنچه با - یآموزش امور صد تا صفر/ 00

 .است اخذ قابل واحد  8 حداکثر تابستان در: 0 تبصره

 نمود.توان استفاده  یرا م یکی

    .باشند می معاف نیاز پیش رعایت از:  4 تبصره

 به معرفی بصورت یکماه تا حداکثر تابستان یا بعد المسنی ابتدای در باشد باقیمانده درس دو اگر 

 .است اخذ قابل  استاد

 نشود قبول نظری بخش در اما شود قبول عملی بخش و باشد نظری -عملی درس اگر: 5تبصره

 .است مجاز ،0 بند رعایت با نظری بخش اخذ

 نامه، پایان یا پروژه انتخاب شرط به را درس دو ، دارند، پروژه و نامه پایان که هایی رشته: 0تبصره

 .کند می دفاع پروژه یا نامه پایان از قبولی صورت در و اخذ

 آموختگی دانش مقررات و ضوابط -0

 دوره پایان در 50 حداقل کل میانگین با دوره مصوب دروس کلیه گذراندن آموختگی، دانش مالک 

 .است

 به حد نصاب نرسیدن معدلشرایط دریافت مدرک در صورت  :5تبصره

هایی که درس از واحد 02 حداکثر مجدد اخذ با نیمسال یك تنها باشد، 50 از کمتر ، کل میانگین

 را دوره تحصیلی مدرک و برساند 50 حداقل به کل میانگین ، نگذراندهشده است یا  50تا  52بین 

 . شد خواهد محروم تحصیل از دانشجو صورت این غیر در. کند دریافت

  تحصیل از محروم یا شرایط دریافت مدرک کاردانی یا واحدهای گذرانده دانشجوی منصرف: 0 تبصره

 گذرانده باشد باشد، عمومی دروس از آن واحد 52 حداکثر که را درسی واحد 38 حداقل -یك 

  باشد 50 کل حداقل میانگین -دو 

 .شد خواهد داده ، گذرانده واحدهای گواهی دو شرط فوق نباشد تنها –سه 

 صدور برای مالک دروسی باشد، 50 از کمتر کل معدل ولی واحدگذرانده 38بیش از  اگر  -چهار

 .برسد 50 به میانگین که است کاردانی مدرک

 است مصوبهای  تاریخبر اساس  آموختگی، دانش تاریخ. 

 نامه آیین اجرای بر نظارت ضوابط: ج

 موجب تحصیالت اتمام از پس و اخراج و محروم تحصیل ادامه از تحصیل زمان در دانشجو تخلف 

 .شد وی خواهد صادره تحصیلی مدرک ابطال

 حسن بر نظارت و پردیس  / دانشكده آموزشی معاون عهده بر نامه آیین این اجرای مسئولیت 

 .است دانشگاه آموزشی معاون عهده بر آن مفاد تفسیر و اجراء
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 آموزشی شورای 8131/  1/ 88 مورخ جلسه در تبصره ۲1 و ماده ۲3 مقدمه، یک با نامه آیین این 

 الزم آن از پس و 8131-33 تحصیلی سال ورودی دانشجویان برای و رسید تصویب به دانشگاه

 8.شود می اعالم بالاثر و لغو آن با مغایرهای  بخشنامه وها  نامه آیین تمام و است االجراء

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 ها و بندها تغییراتی ایجاد شده باشد.. با توجه به خالصه شدن آیین نامه ممکن است در شماره و تعداد مواد، تبصره 8
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 8(آموزشی مقررات و پذیرش ضوابط و شرایط)ارشدسی این نامه کارشنیآ

 

 تحصیل طول و ورود شرایط – الف

 ورودی آزمون در قبولی 

 است ممکن حساب تسویه با انصراف امکان و محسوب دانشجو نام ثبت از پس. 

 ،است فارسی زبان به و واحدی نظام آموزش. 

 است ممکن فارسی غیر زبان به ارائه : تبصره. 

 است آموزشی ریزی برنامه دفتر یا وزارت مصوب براساس آموزشی و درسیهای  برنامه. 

 است( نیمسال 2)سال  0 تحصیل مجاز مدت. 

 بدون )برای آموزش رایگان ( 1 نیمسال. است افزایش قابل نیمسال دو تا حداکثر:  تبصره 

 .است مصوب شهریه با  3نیمسال  و شهریه

 است پذیر امكان شورا مصوب ۲ «دروس قیتطب و بررسی نامه شیوه» اساس بر سازیمعادل. 

 مانع است.بال آخرواحد در نیمسال  8کمتر از .است واحد 52 حداکثر و 8 حداقل اخذ قابل واحد 

  است. کارشناسیواحد از دروس  50،حداکثر جبرانیتعداد واحد 

. نمی شوداست و در معدل نیمسال و کل محاسبه  50 ،جبرانی درسقبولی  نمره :تبصره      

 طبق تعرفه باید پرداخت گردد. شهریه

 است ممنوع دو رشته مقطع،در  همزمان تحصیل. 

 است الزامی نظری دروس برای کتبی آزمون برگزاری.  

 هر در قبولی نمره حداقل .شود می محاسبه بیست تا صفر از عددی صورت به دانشجو،ارزیابی 

 .است 52 نیمسال هر در قبول قابل کل میانگین و 50 درس

 یابد حضور پایانی آزمون جلسه و درس جلسات همه در است ملزم دانشجو. 

 موارد کمیسیون. است صفر ، درس پایانی آزمون جلسه در و 3/16 از بیش غیبت نمره :5 تبصره

 .شود می مجاز حذف ،صفر ، بداند موجه را غیبت دانشگاه خاص

 است. 1«دانشگاه مصوب نامه آیین»طبق  الكترونیكیدوره های  در کالس : حضور0تبصره 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

های سال  های جامع آموزشی ورودی نامه ها و شیوه سایت دانشگاه تهران ، صفحه معاونت آموزشی ، آیین نامهها ، مقررات و بخشنامه ها،  . آیین نامه8

 https://academics.ut.ac.ir/file/download/page/1615283922-.pdf. 83تا  3به بعد ص  31-33صیلی تح

 ۲11ها ص نامهها و شیوهنامهسایر آیین رجوع شود به.  ۲

های سال  های جامع آموزشی ورودی نامه ها و شیوه ها ، مقررات و بخشنامه ها، سایت دانشگاه تهران ، صفحه معاونت آموزشی ، آیین نامه نامهآیین . 1

 https://academics.ut.ac.ir/file/download/page/1615283922-.pdf. 18به بعد ص  31-33صیلی تح
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 از قبل هفته دو تا نشود؛ تا 8 از کمتر واحدها -دو. باشد نداشته 83/1 از بیش غیبت -یك: 4 تبصره

 8.است اضطراری حذف قابل نظری درس یك تنها نیمسال، پایانی آزمون شروع

 متناوب یا متوالی نیمسال 2 ، چنانچه و هستید مشروط شود، 14 از کمتر نیمسال هر معدل 

 .شد خواهید محروم تحصیل ادامه از شوید، مشروط

 نماید استفاده سنوات در احتساب تحصیلی با مرخصی نیمسال  یك سنوات رعایت با نوانمی. 

  :امکان  «دانشگاه مصوب نامه شیوه»استفاده از مرخصی بدون احتساب در سنوات بر اساس تبصره

 پذیر است.

 است تحصیل از انصرف با برابر تحصیلی، نیمسال هر در( واحد انتخاب) نكردن نام ثبت. 

 درخواست، ارائه تاریخ از ماه دو تا حداکثر و بار یك تنها است مجاز ، انصراف متقاضی :5 تبصره

 . بگیرد پس را خود تقاضای

 .شد خواهد صادر وی تحصیل از انصراف قطعی حکم فوق، مهلت انقضای از پس :0 تبصره

 است رشته و انتقال ممنوع تغییر. 

 عملکرد نحوه بر ۲«علمی و فرهنگی مشاور نامه آیین» اساس بر علمی و فرهنگی مشاور استاد 

 .دارد نظارت تحصیل طول در دانشجو

 

 دانش آموختگی و پایانی درنیمسال -ب

 در نیمسال پایانی -5

دانشجو پذیرش  52حداقل (که  مجازی )الكترونیكی( یهابرای دوره برتراز دانشجویان  ده درصد 

، می توانند با ارائه درخواست کتبی به در سقف سه نیمسال واحد 02گذراندن ، در صورت )اندشده

 1هند.ل دیپژوهشی ادامه تحص -، با اخذ پایان نامه به شیوه آموزشی  دانشکده

ل تغییر شیوه آموزشی برای دانشجویانی که مشمو بالفاصله موظف استپردیس  /: دانشکده تبصره

 .نندک اهمفررا مطابق مقررات  امكان اخذ پایان نامهشی هستند، هوژپ -به آموزشی

 شنهادی تا پایان نیمسال سوم مجاز است. چگونگی شرایط و نحوه انتخاب بر یاخذ طرح پ

 انجام می شود. 1«دانشگاه مصوب نامه شیوه»اساس

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 13ها ص نامهها و شیوهنامهسایر آیین رجوع شود به.  8

 ۲13ها  ص نامهها و شیوهنامهسایر آیین رجوع شود به.  ۲

های سال  های جامع آموزشی ورودی نامه ها و شیوه ها ، مقررات و بخشنامه ها، سایت دانشگاه تهران ، صفحه معاونت آموزشی ، آیین نامه آیین نامه.  1

 https://academics.ut.ac.ir/file/download/page/1615283922-.pdf. 18به بعد ص  31-33صیلی تح

  11ها  ص نامه. رجوع شود به شیوه 1 
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  می توان  8«دانشگاه مصوب نامه شیوه»پس از تدوین پایان نامه و با تایید استاد راهنما و بر اساس

 دفاع نمود.

 آموختگی دانش مقررات و ضوابط -0

 کل میانگینپایان نامه به صورت کیفی و به شرح زیر انجام می شود ونمره آن در  ارزشیابی

 :  محاسبه نمی شود

 19)  ۲0( عالی- 

  18/9981-)خیلی خوب ( 

 998116/)  خوب- 

 15/99 – 14) متوسط 

 ( 81)کمتر از  مردود 

 موفقیت و  52 حداقل کل میانگین با دوره مصوب دروس کلیه گذراندن آموختگی، دانش مالک

 .از پایان نامه استدر دفاع 

 ۲تمامی واحدهای درسی است. گذراندنمالک  آموزش مجازیدر  :5 تبصره

 شرایط دریافت مدرک در صورت به حد نصاب نرسیدن معدل :0 تبصره

 مجدد اخذ با نیمسال یك تنها ، ندارداز پایان نامه را  اجازه دفاع، باشد 52 از کمتر کل، میانگین

 برساند 52 حداقل به کل میانگین ، نگذراندهشده است یا  52تا  50هایی که بین درس از واحد 8 حداکثر

 . شد خواهد محروم تحصیل از دانشجو صورت این غیر در ؛از پایان نامه داده شوداجازه دفاع به وی  تا

تحصیل تنها گواهی گذراندن واحدهای درسی را  از محروم یا منصرف دانشجوی: 4تبصره

 دریافت می کند.

به ادامه  مجازو  قید می شود «به شیوه الكترونیكی» مدرک آموزش الکترونیکیدر  :  2 تبصره

 4الكترونیكی می باشند. غیراطع باالتر به صورت قتحصیل در م

  تاریخ دانش آموختگی 

 از پایان نامه  قبولیو کسب درجه  روز دفاع آموزشی و پژوهشی،شیوه 

 . درس است آخرین نمرهتاریخ ثبت  آموزش الكترونیكی،شیوه 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  11ها  ص نامه. رجوع شود به شیوه 8 

های سال  های جامع آموزشی ورودی نامه ها و شیوه ها ، مقررات و بخشنامه ها، سایت دانشگاه تهران ، صفحه معاونت آموزشی ، آیین نامه آیین نامه.  ۲

 https://academics.ut.ac.ir/file/download/page/1615283922-.pdf. ۲1، ماده 18به بعد ص  31-33صیلی تح

 ۲5همان، ماده .  1
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استاد  یلاعمال و تحو بایدپس از برگزاری جلسه دفاع، اصالحات اعالم شده  ماه 4حداکثر  تبصره:

را اعالم می کند.  دتأیید یا عدم تاییپس از دریافت اصالحات،  روز 51نیز حداکثر تا  شده و وی راهنما

 .خواهد شد "جریمه مصوب "مشمول  تأخیرپس از مهلت مقرر، 

 

 

 نامه آیین اجرای بر نظارت ضوابط: ج

 موجب تحصیالت اتمام از پس و اخراج و محروم تحصیل ادامه از تحصیل زمان در دانشجو تخلف 

 شد. وی خواهد صادره تحصیلی مدرک ابطال

 حسن بر نظارت و پردیس دانشكده آموزشی معاون عهده بر نامه آیین این اجرای مسئولیت 

 و ماده ۲3 مقدمه، یک با نامه آیین است.این دانشگاه آموزشی معاون عهده بر آن مفاد تفسیر و اجراء

 برای و رسید تصویب به دانشگاه آموزشی شورای 8131/  1/ 88 مورخ جلسه در تبصره ۲1

 وها  نامه آیین تمام و است االجراء الزم آن از پس و 8131-33 تحصیلی سال ورودی دانشجویان

 8.شود می اعالم بالاثر و لغو آن با مغایرهای  بخشنامه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 .ها و بندها تغییراتی ایجاد شده باشدبا توجه به خالصه شدن آیین نامه ممکن است در شماره و تعداد مواد، تبصره.  8
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 8(آموزشی مقررات و پذیرش ضوابط و شرایط)یدکتر نامهنیآی
 

 تحصیل طول و ورود شرایط – الف

 ورود و پذیرش شرایط -5

 ورودی آزمون در قبولی 

 بر ضوابط مصوبعلمی و عمومی ورود به دانشگاه برا هایداشتن صالحیت 

 دانشگاه ۲«مصوب نامهشیوه»طبق زبان خارجی در  احراز توانایی 

طبق مصوبات شورای استعدادهای درخشان پذیرش دانشجویان مشمول مقررات  تبصره:

 دانشگاه انجام می پذیرد. نامه شیوههدایت استعداد درخشان وزارت و 

 است ممکن حساب تسویه با انصراف امکان شده و محسوب دانشجو ،نام ثبت از پس. 

 ،است ممنوع رشته/ مقطع،دو در  همزماناست و تحصیل  تمام وقت تحصیل. 

 است آموزشی ریزی برنامه دفتر یا وزارت مصوب براساس آموزشی و درسیهای  برنامه. 

 ،است فارسی زبان به و واحدی نظام آموزش. 

 .است ممکن فارسی غیر زبان به ارائه : تبصره

 ضوابط و مقررات آموزشی -0

 . مرحله آموزشی 0-5

 نیمسال است 8و حداکثر  3حداقل تحصیل مجاز مدت. 

 نیمسال است. 2تا پایان امتحان جامع، حداکثر  مرحله آموزشیمدت مجاز در  :5 تبصره

 به صورت رایگاننیمسال)چه آموزش رایگان و چه شهریه پرداز(  دو تا حداکثر: 0تبصره 

 به بعد مشمول شهریه می باشد.یازدهم  نیمسال. است افزایش قابل

 است تحصیل از انصرف با برابر تحصیلی، نیمسال هر در( واحد انتخاب) نكردن نام ثبت. 

 تقاضای درخواست، ارائه تاریخ از ماه دو تا حداکثر و بار یك تنها است مجاز ، انصراف متقاضی 

 .شد خواهد صادر وی تحصیل از انصراف قطعی حکم فوق، مهلت انقضای از پس. بگیرد پس را خود

 است رشته و انتقال ممنوع تغییر. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

های سال  های جامع آموزشی ورودی نامه ها و شیوه ها، سایت دانشگاه تهران، صفحه معاونت آموزشی، آیین نامه. آیین نامه ها، مقررات و بخشنامه 8

 https://academics.ut.ac.ir/file/download/page/1615283922-.pdfبه آدرس:  ۲1تا  81ص  به بعد 8131 -33صیلیتح
 

 1۲ها  ص نامهرجوع شود به شیوه . ۲



 ها نامهآیین/ 03

 است واحد پژوهشی 81واحد آموزشی و  81که  تا 13 اخذ قابل واحد. 

 .است واحد 52 حداکثر و 3 در مرحله آموزشی حداقل اخذ قابل واحد: 5تبصره 

و بر اساس  پژوهش محوردانشجوی خارجی و یا ایرانی منتقل شده از خارج ، : 0تبصره

 مقررات مربوط است.

  است. کارشناسی ارشدواحد از دروس  3، حداکثر جبرانیتعداد واحد 

است و در معدل نیمسال و کل محاسبه  52جبرانی  درسقبولی  نمره :تبصره

 طبق تعرفه باید پرداخت گردد. شهریه. نمی شود

 پس از گذراندن تمام واحدهای  قبول قابل کل میانگین و 02از  52 درس هر در قبولی نمره حداقل

 .است 53 آموزشی

با نظر  نیمسال یك باشد، 53 از کمتر ، کل پس از اخذ و گذراندن دروس اگر میانگین :تبصره

 از دانشجو صورت این غیر برساند؛ در 53 حداقل به کل میانگین واحد اخذ تا 8تا  حداکثرگروه 

 هزینه دروس جبرانی طبق تعرفه بر عهده دانشجوست.. شد خواهد محروم تحصیل

 نتایج  و تکالیف انجام کالس، در فعالیت و حضور اساس بر و مدرس توسط دانشجو، ارزیابی

 .شود می محاسبه بیست تا صفر از عددی صورت به و ترم پایان امتحانات

 یابد حضور پایانی آزمون جلسه و درس جلسات همه در است ملزم دانشجو. 

 کمیسیون. است صفر ، درس پایانی آزمون جلسه در و 83/1 از بیش غیبت نمره :5 تبصره

واحد  3ت حداقل یرعا .شود می مجاز حذف صفر ، بداند موجه را غیبت دانشگاه خاص موارد

 است. محسوبولی در سنوات  نیستالزامی 

 غیبت است. جزوبه سبب حذف و اضاقه هم  دو جلسه هفته نخستغیبت در  : 0 تبصره

 استفاده سنوات در احتساب تحصیلی با مرخصی نیمسال  یك سنوات رعایت با نوان می 

 .نماید

 8«دانشگاه مصوب نامهشیوه»در سنوات بر اساس بدون احتساب استفاده از مرخصی تبصره: 

 امکان پذیر است.

  زبان از تمام دروس و قبولی در آزمون  53داشتن میانگین  ارزیابی جامعشرط ورود به مرحله

 است. عمومی

ها شرکت و بر اساس نداشته باشد باید در آزمون مره قبولی زبانناگر بدو ورود تبصره: 

 را کسب کند.حد نصاب  «دانشگاه مصوب نامه شیوه»

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 15 ها  صنامهشیوهرجوع شود به .   8
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 می تواند شرکت کند.در غیر  یكبار دیگراست و فقط  53جامع نمره قبولی در آزمون  حداقل

 می شود. محروماینصورت 

 است. 8«دانشگاه مصوب نامه شیوه»بر اساس تبصره: ارزیابی جامع 

 مرحله پژوهشی. 0-0

 .قبولی در آزمون جامع شرط شروع فعالیت پژوهشی است 

  درخواست دانشجو و با تأیید گروه  به استاد راهنمای اولداشت.  دو استاد راهنمامی توان

 استادیاری قلحدابا مرتبه علمی  تهران دانشگاهآموزشی، از میان اعضای هیأت علمی 

 برگزیده می شود

سال سابقه تدریس در دوره تحصیالت تکمیلی و راهنمایی  سه باید استادیار :5بصره ت

 داشته باشد.دانشجوی کارشناسی ارشد  دوحداقل 

گروه آموزشی دانشکده  تأییدا و هنماستاد را پیشنهادبه  مشاورهاستادان  /استاد  :0بصره ت

زیده های مرتبط با رشته تحصیلی دانشجو برگهمتخصصان حرفیا اعضای هیأت علمی  از میان

 .شود می

 

 دانش آموختگی و پایانی درنیمسال -ب

 در نیمسال پایانی -4

 دامه ا و تكمیلل، برای یتحصمدت مجاز رساله دکتری و در  تدویندر زمان  دانشجو می تواند

 مصوب نامهشیوه»، بر اساس فرصت تحقیقاتیهای پژوهشی خود. مدتی را به عنوان فعالیت

 بگذراند. داخل یا خارجدر یکی از دانشگاهها و مؤسسه  «دانشگاه

  :مقاله علمی  یكحداقل  قطعیرش یچاپ پا پذ -۲دستاوردهای علمی  کفایت -8شرط دفاع

 ماهنرااستادان / استاد  تاییدرش مقاله با یپذ -1شی مستخرج از رساله، ژوهپ

دانشکده تعیین و به تصویب شورای / های قابل قبول، توسط گروه تعداد و کیفیت مقاله :5تبصره 

 آموزشی دانشگاه می رسد.

 .می باشد ۲«دانشگاه مصوب نامه شیوه»ترکیب هیأت داوران بر اساس  :0تبصره 

 دانش آموختگی ضوابط و مقررات -2

 کل  میانگیننمره آن در  و به شرح زیر انجام می شود و کیفیبه صورت  رساله ارزشیابی

 :  محاسبه نمی شود

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 11 ها  صنامهرجوع شود به شیوه. 8

 11ها ص نامه. رجوع شود به شیوه ۲
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 -19)  ۲0( عالی

 ) 18/9981-)خیلی خوب 

 -998116/)  خوب

 ( 83)کمتر از  مردود

 شرایط دریافت مدرک  :5 تبصره

در سقف مدت مجاز حداکثر یك نیمسال هیات داوران  تأییداعالم شود. با  مردودای  اگر رساله

در  دیگریك بار هیأت داوران  اعمال نظرات اصالحیتحصیلی به دانشجو اجازه داده خواهد شد پس از 

 کند دفاعجلسه دفاع شرکت و از رساله خود 

تحصیل تنها گواهی گذراندن واحدهای درسی را  از محروم یا دانشجوی منصرف: 0 تبصره

 دریافت می کند.

  تاریخ دانش آموختگی 

  رسالهاز  قبولیو کسب درجه  روز دفاع آموزشی و پژوهشی،شیوه 

استاد  یلاعمال و تحو بایدپس از برگزاری جلسه دفاع، اصالحات اعالم شده  ماه 4حداکثر  تبصره:

را اعالم کند. پس از  دتأیید یا عدم تاییپس از دریافت اصالحات،  روز 51نیز حداکثر تا  شده و وی راهنما

 .خواهد شد "جریمه مصوب "مشمول  تأخیرمهلت مقرر، 

 

 نامه آیین اجرای بر نظارت ضوابط: ج

 موجب تحصیالت اتمام از پس و اخراج و محروم تحصیل ادامه از تحصیل زمان در دانشجو تخلف 

 شد.  وی خواهد صادره تحصیلی مدرک ابطال

 حسن بر نظارت و پردیس دانشكده آموزشی معاون عهده بر نامه آیین این اجرای مسئولیت 

 و ماده ۲3 مقدمه، یک با نامه آیین است.این دانشگاه آموزشی معاون عهده بر آن مفاد تفسیر و اجراء

 برای و رسید تصویب به دانشگاه آموزشی شورای 8131/  1/ 88 مورخ جلسه در تبصره ۲1

 وها  نامه آیین تمام و است االجراء الزم آن از پس و 8131-33 تحصیلی سال ورودی دانشجویان

 8.شود می اعالم بالاثر و لغو آن با مغایرهای  بخشنامه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  .ها و بندها تغییراتی ایجاد شده باشدبا توجه به خالصه شدن آیین نامه ممکن است در شماره و تعداد مواد، تبصره.  8
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 5تغییر رشته دانشجویان کارشناسی دانشگاه تهران نامه شیوه

 

 هد:می تواند تغییر رشته دشرایط زیر پیوسته دانشگاه با داشتن دانشجوی دوره کارشناسی 

 رشته مورد تقاضای دانشجو در دانشگاه  بودندائر . 5

 گروه دانشکده مبدأ و مقصد، با این دانشگاه موافقت. 0

 سازمان سنجش آموزش کشور تائید بادر کد رشته مورد تقاضا کسب نمره قبولی . 1 

 آیین نامه دانشجویان ساعی و کوشادر قالب فاقد نمره قبولی  تبصره: 

 سنوات مجاز باقی مانده.تحصیل در رشته جدید، در امكان اتمام . 1 

 تحصیلی بین نیمسال دوم و سومدرخواست . 5

 :در زمان درخواست تغییر رشته . 3

 نبه تحصیل بود مجاز. 3-8           

 واحد 58حداقل گذراندن  . 3-۲           

 :ه مشروط ب، متمرکزنیمه اما در  .نیستمجاز نیمه متمرکز و بالعكس  به متمرکز از . 1

 آزمون عملیشرط شرکت در  . 1-8           

 قبولیاحراز نمره   ۲- 1           

 است. مجازیك مرتبه تنها  . 1

امکان دارد  از شروع نیمسال تحصیلی جدید پیشاز صدور حکم تغییر رشته و  پس، انصراف تبصره: 

 :کهمشروط بر این

 شته جدیددر رعدم ثبت نام  8 - 1           

 د درسیواحعدم گذراندن   ۲- 1           

 ندارد.حق درخواست مجدد  می شود و بی اثرحکم لذا  

شورای آموزشی دانشگاه به تصویب  88/1/8131بند و دو تبصره در جلسه مورخ  1در  نامه شیوهاین 

و ها  نامه شیوهو پس از آن الزم االجراء است و  8131-33رسید و برای دانشجویان ورودی سال تحصیلی 

 .اعالم می شود الاثرمغایر با آن لغو و بهای  دستورالعمل

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

های  های جامع آموزشی ورودی نامه ها و شیوه ، صفحه معاونت آموزشی ، آیین نامهها ، مقررات و بخشنامه ها، سایت دانشگاه تهران  آیین نامه.  8

 https://academics.ut.ac.ir/file/download/page/1615283922-.pdf به بعد.  880به بعد از صفحه  31-33صیلی سال تح
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 در مقطع کارشناسی تغییر رشته دانشجویان ساعی و کوشا نامه شیوه

 

نیمسال و با  هردرسی در  واحد 58با حداقل بدو ورود از نیمسال تحصیلی متوالی  دوگذراندن . 8

 رعایت شرایط زیر الزامی است

 ، کشاورزی، علوم و دامپزشکی با کسب فتیهای  در حوزه الف(

  در هر نیمسال 51 لقمیانگین حدا.  5 –الف 

 نباشد. 1/53 وی کمتر از معدلها  یک از نیمسال هیچ. به شرطی که در 51کل میانگین .  ۲ – الف

 ، با کسب هنرو  اجتماعی و رفتاریعلوم ، علوم انسانیهای  در حوزهب( 

  در هر نیمسال 58 لقمیانگین حدا.  5 –ب 

 نباشد. 1/51وی کمتر از  معدلها  یک از نیمسال هیچ. به شرطی که در 58کل میانگین .  ۲ – ب

 58و کمتر از  خارج از اراده دانشجونیمسال، تعداد واحدهای ارائه شده  یكی از دواگر در تبصره: 

 است. قابل بررسیواحد و احراز سایر شرایط  43واحد باشد، به شرط گذراندن 

 مردودیس در هیچرشته باشند و دانشجو  پایه دروس اصلی واز واحدها از  %12 باید حداقل. ۲

 نداشته باشد..

 .ستنی( ا بندجزو دروس پذیرفته شده )موضوع  معافیدروس . 1 

 .استاول شهریور تحصیلی دانشجو، حداکثر تا  اولسال  پایانارائه درخواست  زمان. 1 

در دانشكده مبدا . الزامی است مبدأ و مقصدپردیس / از شورای آموزشی دانشکده  موافقت. 5 

 دفتر استعدادهای درخشانرا به  نتیجهدام و قارأی دانشكده مقصد ، نسبت به اخذ موافقتصورت 

 .ارسال خواهد کرد

تغییر رشته از سوی اداره کل  حكمشورای هدایت استعدادهای درخشان،  بررسی و تاییدپس از . 3

 .خدمات آموزشی صادر خواهد شد

امکان  به رشته قبلیتغییر رشته و ثبت نام در رشته جدید بازگشت  حكم قطعیپس از صدور . 1 

 .نیستپذیر 

شورای آموزشی دانشگاه به تصویب رسید و برای  88/1/8131بند در جلسه مورخ  1در  نامه شیوهین ا

های  و دستورالعملها  نامه شیوهو پس از آن الزم االجراء است و  8131-33دانشجویان ورودی سال تحصیلی 

 .اعالم می شود الاثرمغایر با آن لغو و ب
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 ارزیابی جامع دانشجویان دکتری دانشگاه تهران نامه شیوه
  

آموزشی و پروشی، خالقیت و توانایی ابتکار دانشجویان های  احراز قابلیت منظور، به ارزیابی جامع

برگزار می شود. ارزیابی جامع به معنی برگزاری  برای ورود به مرحله پژوهشیدوره دکتری تخصصی 

با زمینه  مباحث مرتبطدانشجو را در  جامع و کلیبلکه اطالعات  دروس خاص نیستاز تعدادی  امتحان

 .ه و گرایش علمی دانشجو ارزیابی خواهد کردلکلی رسا

  ع:ارزیایی جامزمان برگزاری  -8

 کلیه واحدهای آموزشی دوره گذراندنپس از  8-8

  53حداقل  کل میانگینبا   8-۲

  زبان عمومیدر آزمون  قبولیکسب نمره   8-1

 چهارمتا پایان نیمسال  حداکثر  8-1

 برگزار می شود. یهشفا - کتبی یا کتبی، عارزیابی جام  -۲

دانشکده / شورای آموزشی پردیس  تأییدو  ماهنرااستاد  پیشنهادارزیایی جامع می تواند با  تبصره:

 انجام پذیرد. دفاع از طرح رسالهدر قالب 

 توسط گروه طراحی می شود. حداقل از سه مبحثارزیابی های  پرسش -1

 عقبولی در ارزیابی جام -1

  53 حداقل لمیانگین ککسب  1-8

  ثمبح در هر 52حداقل نمره  1-۲

ی حثبه شرکت مجدد در امتحان مبا موظفدانشجو  شده باشد احراز 53اگر میانگین کل  1-1

 .است 52نمره کسب شده در آنها کمتر از خواهد بود که 

 خواهد شد تكراردر صورت عدم کسب میانگین قابل قبول، ارزیابی جامع  1-1

 .ممكن نیستشده اند،  که از ابتدا مشخص یحثتغییر مباامتحان،  تجدیددر صورت   -5

دوباره، در ارزیابی جامع شرکت کنند، چنانچه  برای بار دومشود می تواند  مردوداگر دانشجو  -3

 شد. خواهد محرومشود، از تحصیل  مردود

 4حداکثر در ارزیایی جامع در یک سال تحصیلی، با تصویب شورای آموزشی پردیس دانشکده   -1

 برگزار می شود. نویت

، نتیجه را در سامانه آموزش عپس از ارزیابی جام روز 52ظرف مدت  حداکثردانشکده موظف است  -8

شورای آموزشی  88/1/8131در جلسه مورخ تبصره  8بند و  1در  نامه شیوهاین  .کند ثبتدانشگاه 

و پس از آن الزم  8131-33دانشگاه به تصویب رسید و برای دانشجویان ورودی سال تحصیلی 

 مغایر با آن لغو و بالاثر اعالم می شود.های  و دستورالعملها  نامه شیوهء است و االجرا
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 جلسه دفاع از رساله دکتری تخصصی 

 (PhDمقررات برگزاری جلسه دفاع از رساله دکتری تخصصی )

جلسه دفاع از رساله دکتری تخصصی با رعایت مقررات و با حضور هیات داوران به شرح زیر برگزار می 

 گردد

 :هیأت داوران متشکل از 

هیات داوران  رئیس اول راهنمای استاد ) مشاوراستادان  و استاد/ راهنما / استادان استاد .8

 است(.

(  دوره تحصیالت تکمیلی سال سابقه تدریس در سهو  استادیار حداقل ) دو نفر داور داخلی .۲

 از اعضای هیأت علمی رشته و گروه مربوط

می تواند از  یكیو  استادیار حداقل گروه/دانشکده/پردیس/دانشگاه ) دو نفر داور خارجی .1

 باشد(. متخصصانمیان 

 ، حق رای دارد.دباش هم داور)بدون حق رأی( اگر نماینده  نماینده تحصیالت تكمیلی .1

 ضوابط و مقررات نحوه برگزاری جلسه دفاع از رساله دکتری

  .رسمیت می یاید داوران)اگر مشاور داشته باشد( و  مشاور،  راهنماجلسه دفاع با حضور استادان . 8

 یكیمی یابد  رسمیتاز اعضای هیات داوران  نفر 1حداقل : در موارد خاص، جلسه با حضور 8تبصره 

 تحصیالت تکمیلی  نمایندهباشد و  یكی از خارجکه  سه نفر از داوران، حداقل اهنمرااز استادان 

  ستبالمانع ا داور داخلیروه آموزشی مربوط به عنوان گ بازنشسته: انتخاب استاد ۲تبصره 

 پنج سالبه شرط داشتن حداقل  مای دومهنراحرفه ای به عنوان استاد  صخصتمخاب نت: ا۲تبصره 

شورای آموزشی دانشکده  موافقتاستاد راهنمای اول و  دالیل توجیهیفعالیت حرفهای مرتبط و با ارائه 

 .است بالمانعپردیس 

نتواند در جلسه دفاع حضور یابد. باید موضوع را  موجهدلیلی  بهمای دوم هنرا: اگر استاد 1تبصره 

 معاون آموزشی واحد برساند تاییدبه اطالع و  کتبا

می توان دفاع دانشکده / رای گروه شوطرح پیشنهادی رساله  تاریخ تصویببعد از  یكسالحداقل  . ۲

 نمود.

 .برگزار می شود قبلیو یا اطالع رسانی  ریکاجلسه دفاع در روزهای . 1

الت ینماینده تحصبر حسن اجرای جلسه با رعایت ضوابط و مقررات، بر عهده اداره و نظارت . 2

 ست.ا تكمیلی
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 ثبتاعالم و در صورتجلسه دفاع  مان جلسه دفاعهاز سوی هیات داوران، در  نمره و درجه رساله. 1

 8.است الزامیپس از جلسه دفاع  روز 52 آموزش سامانه جامعثبت نمره در  .می شود

شورای آموزشی دانشگاه به تصویب رسید و برای دانشجویان  88/1/8131در جلسه مورخ  نامه شیوهاین 

مغایر با آن های  و دستورالعملها  نامه شیوهو پس از آن الزم االجراء است و  8131-33ورودی سال تحصیلی 

 لغو و بالاثر اعالم می شود

 

 جدول زمان بندی مراحل مختلف تحصیلی مقطع دکتری

 88ترم  52ترم  3ترم  8ترم  1ترم  3ترم  1ترم  2ترم  4ترم  0ترم  5ترم  مراحل تحصیلی به ترتیب اولویت

                       کسب نمره زبان

                       اخذ دروس

                       ارزیابی جامع آموزشی

                        پیشنهادی رساله پروپوزال(دفاع از طرح)

                       دفاع از رساله

 رنگ سفید نشان دهنده حالت عادی

 نشان دهنده هشدار خاکستری رنگ           

           

 نشان دهنده اتمام مهلت قانونی تیرهرنگ 

            

  

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 81۲تا  881ها و راهنماها ص نموداربه  رجوع شود. با توجه به تغییر سیستم  8
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 پیشنهادی رساله جلسه دفاع از طرح 

جلسه  (PhDمقررات برگزاری جلسه دفاع از طرح پیشنهادی رساله )پروپوزال(دکتری تخصصی )

 :یات داوران به شرح زیر برگزار میگرددهدفاع از طرح پیشنهادی با رعایت مقررات و با حضور اعضای 

 ترکیب هیأت داوران

 :هیأت داوران متشکل از 

هیات داوران  رئیس اول راهنمای استاد ) مشاوراستادان  و استاد/ راهنما / استادان استاد .8

 است(.

(  دوره تحصیالت تکمیلی سال سابقه تدریس در سهو  استادیار حداقل ) دو نفر داور داخلی .۲

 از اعضای هیأت علمی رشته و گروه مربوط

تواند از می  یكیو  استادیار حداقل گروه/دانشکده/پردیس/دانشگاه ) دو نفر داور خارجی .1

 باشد(. متخصصانمیان 

 ، حق رای دارد.دباش هم داور)بدون حق رأی( اگر نماینده  نماینده تحصیالت تكمیلی .1

 ضوابط و مقررات نحوه برگزاری جلسه دفاع از طرح پیشنهادی رساله

 ، مجاز به دفاع از طرح پیشنهادی رساله است.عقبولی در ارزیابی جامدانشجو پس از  .8

 (.نفر از داوران الزامی است 4حضور )رسمیت می یابد.  نفر 1حداقل جلسه با حضور  .۲

 .برگزیده شود داور داخلیگروه آموزشی مربوط می تواند به عنوان  بازنشستهاستاد  .1

 پنج سالبه شرط داشتن حداقل ای دوم هنمرابه عنوان استاد متخصص حرفه ای انتخاب  .1

شورای  موافقتاول و ای هنمرااستاد  دالیل توجیهیای مرتبط و با ارائه  فعالیت حرفه

 است. بالمانعپردیس / آموزشی دانشکده 

و تصویب پردیس ارجاع  /شورای آموزشی دانشکده در پیشنهادی ، پذیرفته شود. باید  طرحاگر  .5

 .شود 

/ شورای آموزشی گروه  تصویبپس از  سه ماهحداکثر  برگزاری جلسه دفاعزمان الزم برای  .3

 .دانشکده، است
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 ارشد شناسی جلسه دفاع پایان نامه کار

 مقررات برگزاری جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد ناپیوسته

 

با رعایت مقررات و با حضور هیات داوران به شرح زیر  کارشناسی ارشدجلسه دفاع از پایان نامه 

 :برگزار می گردد

 ترکیب هیأت داوران

است که از  داوربه عنوان  دو عضو هیات علمیاستادیاری و با رتبه حداقل  راهنما و مشاوراستادان 

حرفه سوی شورای آموزشی گروه از دانشکده تعیین می شوند. یکی از داوران می تواند از میان متخصصان 

 .برگزیده شود ای

 نیز داشته باشد. نقش داور ندارد مگر اینکهحق رأی  نماینده تحصیالت تكمیلی

 برگزاری جلسه دفاعیه پایان نامهضوابط و مقررات نحوه 

رسمیت می  داوران)اگر مشاور داشته باشد( و  مشاور،  راهنماجلسه دفاع با حضور استادان  .8

 .است الزامیه یداوران در جلسه دفاع مههحضور یاید، 

 می یابد. رسمیتاز اعضای هیات داوران  نفر 4حداقل جلسه با حضور  .۲

 ست.بالمانع ا داور داخلیمربوط به عنوان  گروه آموزشی بازنشستهانتخاب استاد  .1

 پنج سالبه شرط داشتن حداقل  مای دومهنراحرفه ای به عنوان استاد  صخصتمخاب نتا .1

شورای  موافقتاستاد راهنمای اول و  دالیل توجیهیفعالیت حرفهای مرتبط و با ارائه 

 .است بالمانعآموزشی دانشکده پردیس 

 کتبانتواند در جلسه دفاع حضور یابد. باید موضوع را  موجهدلیلی  بهمای دوم هنرااگر استاد  .5

 .معاون آموزشی واحد برساند تاییدبه اطالع و 

 می توان دفاع نمود.دانشکده / در شورای گروه  تاریخ تصویبماه بعد از  ششحداقل  .3

 .برگزار می شود قبلیو یا اطالع رسانی  کاریجلسه دفاع در روزهای  .1

الت ینماینده تحصبر حسن اجرای جلسه با رعایت ضوابط و مقررات، بر عهده اداره و نظارت  .1

 ست.ا تكمیلی

شورای آموزشی دانشگاه به تصویب رسید و برای  88/1/8131در جلسه مورخ  بند 1در  نامه شیوهاین 

های  دستورالعملو ها  نامه شیوهو پس از آن الزم االجراء است و  8131-33دانشجویان ورودی سال تحصیلی 

 مغایر با آن لغو و بالاثر اعالم می شود.
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 حذف اضطراری نامه شیوه

 

نیمسال  هردرس در  یكصرفا برای  کارشناسی و کارشناسی ارشددر مقاطع حذف اضطراری 

 امکان پذیر است: شرایط زیر، با احراز امتحاناتاز شروع  پیشتحصیلی و 

 جلسه(  83بیش از حد نصاب )سه جلسه از غیبت  دمع .8

 لدر آن نیمسا حد نصاب واحدرعایت  .۲

 استاد درس و معاون آموزشی واحد  تائید .1

  ارشدتحصیلی برای دانشجویان کارشناسی  نیمسال چهارمحذف شده حداکثر تا  ارائه درس .1

 گردد. ت اضافینواسمنجر به درخواست  نبایددرس  حذف اضطراری .5

 حذف همه دروسیاگر دانشجو قادر به ادامه تحصیل در یک نیمسال نباشد، درخواست  .3

 خواهد شد. بررسیورای آموزشی دانشکده ش موافقتانتخابی در آن نیمسال، با 

شورای آموزشی دانشگاه به تصویب رسید و برای  88/1/8131در جلسه مورخ  بند 3در  نامه شیوهاین 

های  و دستورالعملها  نامه شیوهو پس از آن الزم االجراء است و  8131-33 دانشجویان ورودی سال تحصیلی

 .اعالم می شود الاثرمغایر با آن لغو و ب
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 (عمومی دامپزشكی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری )طعمقاانتخاب دانش آموختگان رتبه اول 

ارشد و دکتری عمومی  کارشناسی، ژه دانش آموختگان دوره کارشناسی ی، واحراز رتبه واهیگ

 دامپزشکی با رعایت شرایط زیر صادر می شود:

 دکتری عمومی دامپزشکیو  کارشناسی الف(

 : یكسانهای  رشته با ورودی هر انتخاب رتبه اول میان دانش آموختگان شرط . 8

 8۲در دوره دکتری عمومی با حداکثر )نیمسال  8حداکثر با  ورودیدانشجویان  %12حداقلباید  

 . باشندشده دانش آموخته تحصیلی مربوط ل در سا( نیمسال

 نیمسال تعریف شده است، نیمسال  3برنامه درسی آنان  رتبه اول رشته هایی که مالک انتخابتبصره: 

 .است 3

معرفی رتبه ،  53  حداقل، به شرط احراز میانگین کل نرسد  %50 دانش آموختگان به تعداداگر . ۲

 است. نعبالمادانش آموخته در سال تحصیلی مربوط  تعداد هربا اول 

  کارشناسی ارشد ب(

 نیمسال تحصیلی است. 2برای احتساب رتبه اولی دانشجو،  مدت مجازسقف . 8

نیمسال  پنجمحاسبه رتبه اولى  مالکشوند، ندانش آموخته  اننیمسال دانشجوی 2در مدت . ۲ 

 .بودخواهد

 . نیست، به هیچ وجه ممکن ششمصدور رتبه برای دانش آموختگان در نیمسال . 1

 ی رتیه اولی :صدور گواه شرط. 2

 ها  در دیگر رشته 51علوم انسانی، علوم اجتماعی و رفتاری و های  برای رشته 58معدل کل :  .1-8

 درجه عالیبا گذراندن پایان نامه :  .1-۲

رتبه اولی وی  1در پایان نیمسال با شروط ذیل نیمسال دانش آموخته شود،  4اگر دانشجو در . 5 

 :ارزیابی خواهد شد

 ورودی  همدر میان دانشجویان میانگین کل باالترین  کسب:. 5-8 

  درجه عالیاز پایان نامه با  دفاع: . 5-۲ 

ی ه. گوا1تا  8دهای دانش آموختگان شرایط دریافت رتبه اول را نداشته باشد. با رعایت بن اگر. 3

 صادر خواهد شد.  لباالترین میانگین ک

شورای آموزشی دانشگاه به  88/1/8131در جلسه مورخ در دو بند )الف( و )ب(  نامه شیوهین ا      

و پس از آن الزم االجراء است و  8131-33تصویب رسید و برای دانشجویان ورودی سال تحصیلی 

 مغایر با آن لغو و بالاثر اعالم می شود.های  و دستورالعملها  نامه شیوه
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 تغییر نمره نامه شیوه

  

تحصیالت و نمرات مقاطع ده روز را حداکثر تا  کارشناسیرات دانشجویان مقطع نمباید  .8

در نیمسال و پس از رسیدگی  آخرین امتحانپس از برگزاری  روز 21را حداکثر تا  تكمیلی

 .کند ثبت نهاییت احتمالی در سامانه جامع آموزش هااشتبابه اعتراضات دانشجویان و رفع 

را تکمیل و تحویل آموزش  ر نمرهییفرم تغباید  استاد ، س از ثبت نهاییپ نمره تغییربرای  .۲

 .دهد

پس از ثبت نمره حداکثر یك ماه س از ثبت نهایی پ نمره تغییربرای مهلت ارائه درخواست  .1

 .ذیرفتنی نیستپمهلت ارائه کاربرگ  پس از ایناست و 

شورای آموزشی دانشگاه به تصویب رسید و برای  88/1/8131بند در جلسه مورخ  1در  نامه شیوهاین 

های  و دستورالعملها  نامه شیوهو پس از آن الزم االجراء است و  8131-33دانشجویان ورودی سال تحصیلی 

 مغایر با آن لغو و بالاثر اعالم می شود.
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 زبان عمومی نامه شیوه

 

انگلیسی، های  در مقطع دکتری با تایید گروه آموزشی دانشکده زبان زبان خارجیمنظور از  .8

 .است آلمانی، فرانسوی، اسپانیولی و عربی

. حد نصاب نمره زبان عمومی را کسب و مدرک قبولی عپیش از ارزیابی جامدانشجویان باید  .۲

پردیس ارائه  /صیلی به آموزش دانشکده زبان عمومی را جهت درج نمره آن در کارنامه تح

 .کنند

 .است سال 0مدرک زبان عمومی، از تاریخ برگزاری آزمون  تباراع .1

 لقاب سطح یك کشورهای  زبان عمومی انگلیسی و عربی ارائه شده از سوی دانشگاه مدرک .1

 .قبول است

 خارجیهای  جدول حد نصاب نمره قابل پذیرش در آزمون زبان

  

University 

of Tehran 

حداکثر امتیاز 

02 

IELTS 

حداکثر 

 9امتیاز 

TOFEL Paper 

Based And 

TOLIMO 

حداکثر امتیاز 

766 

TOFEL 

IBT  حداکثر

 120 امتیاز

MCHE 

حداکثر 

امتیاز 

022 

زبان 

اشتمال 

 02حداکثر 

و ها  دانشکده زبانهای  بجز رشتهها  همه رشته

 ادبیات خارجی
12 5/5 510 64 60 12 

زبان و ادبیات فارسی / زبان و ادبیات های  رشته

عرب / مترجمی زبان عربی / علوم قرآن و حدیث 

/ فقه شافعی / فقه و مبانی حقوق اسالمی / مدرشی 

 معارف اسالمی

10 5 490 57 50 16 

و ادبیات خارجی مرتبط ها  دانشکده زبانهای  رشته

 با رشته تخصصی
61 - - - - - 

و ادبیات خارجی در ها  دانشکده زبانهای  رشته

 تخصصی غیر مرتبطهای  رشته
61 5/5 565 16 15 61 

 65  55 55  695   5 65  سهمیه مربیان و ایثارگران

 مورد پذیرش ، بر اساس ضوابط و شرایط آزمون زبان انگلیسی دانشگاه تهران قابل اعمال است.های  سایر زبان

 

شورای آموزشی دانشگاه به تصویب رسید و برای  88/1/8131در جلسه مورخ  ندب 1در  نامه شیوهاین 

های  و دستورالعملها  نامه شیوهو پس از آن الزم االجراء است و  8131-33دانشجویان ورودی سال تحصیلی 

 مغایر با آن لغو و بالاثر اعالم می شود.

 

 «لمثنینشنامه ادا /صدور گواهی نامه موقت المثنی  نامه شیوه
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اگر گواهی نامه موقت پایان تحصیالت یا دانشنامه شخص، مفقود یا معیوب گردد ضروری 

 است اقدامات زیر توسط متقاضی انجام شود

دانشنامه مفقود شده باشد. متقاضی باید یك برگ تعهدنامه / گواهی موقت  اگر .8

 .ارائه کند 8پیوسترسمی، طبق برگ 

را  دانشنامه /گواهی موقت  صلا ، باشدچنانچه بخشی از آن سوخته یا مخدوش شده  .۲

 ارائه کند.

شورای آموزشی دانشگاه به تصویب رسید و برای  88/1/8131در جلسه مورخ  نامه شیوهاین 

های  و دستورالعملها  نامه شیوهو پس از آن الزم االجراء است و  8131-33دانشجویان ورودی سال تحصیلی 

 .اعالم می شود الاثرمغایر با آن لغو و ب

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 در سیستم جامع آموزش و در فرم های مورد نیاز بارگذاری شده است. . 8
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 بررسی مدارک پزشكی دانشجویان نامه شیوه

 

  .ب استغیبت بیش از حد نصاعدم :  درکمیسیون مدارک پزشكی شرط طرح -8

ی و مدارک پزشکی هگوا ،کند غیبت شانزدهم سهبیش از  باشد و مزمن و مدت داراگر بیماری  -۲

 .بررسی خواهد شد مرخصی تحصیلیبرای استفاده از 

 /دانشکده  آموزشپزشکی به اداره  ارائه مدارکو  سامانهاز طریق  درخواست مهلت ارائه  -1

پس از امتحان یا بعد از پایان زمان بستری تا پایان دوره استراحت  حداکثر تا دو هفتهپردیس، 

و از طریق سامانه به کمیسیون ارسال  با اصل، کنترلمدارک را است. همه واحدها باید  پزشکی

  کنند.

 باشد. ا تاریخ امتحان مطابقبتاریخ بیماری مدارک پزشکی در صورتی بررسی می شود که   -1

در  قابل طرح، مدارک پزشکی ، شرکت کندنیمسال تحصیلی  امتحان پایاناگر دانشجو در   -5

 .نیستکمیسیون 

مدارک جدید  مگر اینکه. امكان پذیر نیستدر رأی کمیسیون پزشکی  تجدید نظردرخواست  -3

 .ارائه کند

در کمیسیون  قابل بررسیتحصیلی،  وات مجازنپس از پایان سمدارک پزشکی ارائه شده  -1

 .نیستپزشکی 

شورای آموزشی دانشگاه به تصویب رسید و برای  8131/  1/ 88جلسه مورخ در  بند 1در  نامه شیوهاین 

های  و دستورالعمالها  نامه شیوهو پس از آن الزم االجراء است و  8131-33دانشجویان ورودی سال تحصیلی 

 .ر اعالم می شودالاثمغایر با آن لغو و ب
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 درخواست مرخصی تحصیلی نامه شیوه

 

ابل قتحصیلی دانشجو  سنوات مجازاحتساب در سنوات، صرفا در  بدوناحتساب و  بامرخصی نكته: 

 بررسی است.

 با احتساب در سنواتشرایط استفاده از مرخصی تحصیلی الف( 

 یكتخصصی  کارشناسی ارشد و دکترینیمسال،  دو  یکارشناس ، حداکثر مدت استفاده 8

  است.نیمسال 

 می شود.درخواست پیش از شروع نیمسال ، در سامانه جامع دانشگاه ثبت  ۲

معاون آموزشی  تاییدبا  و  آن نیمساله و اضاق فپایان حذ حداکثرتانی نشده در موارد پیش بی 1

 ردیس قابل بررسی است./ پدانشکده 

 بدون احتساب در سنواتشرایط استفاده از مرخصی تحصیلی ب( 

یک نیمسال قبل از )پنج نیمسالحداکثر تا  ی و حضانت از فرزندهبارداری زایمان، شیردبرای  8

 .زایمان و چهار نیمسال پس از زایمان( است

دانشجو یا همسر یا والدین وی، با ارائه حکم مأموریت با امضای  مأموریت خارج از کشوربرای   ۲

با تایید کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه،  مدت سه سالباالترین مقام وزارتخانه ذیربط، حداکثر به 

 امکان پذیر است

رسی، حج تمتع ( با تایید بیماری، عدم ارائه واحد د) باشد خارج از اراده دانشجو در مواردی که  1

بررسی موارد خاص دانشگاه قایل بررسی  کمیسیونشورای آموزشی پردیس دانشکده و ارسال مستندات، در 

 است

 .، طبق مقررات مربوط بررسی می شود تحت درماندانشجویان شاهد و ایثارگر و جانباز  1

شورای آموزشی دانشگاه به تصویب  8131/  1/ 88جلسه مورخ بند )الف( و )ب( در  ۲در  نامه شیوهاین 

و ها  نامه شیوهو پس از آن الزم االجراء است و  8131-33رسید و برای دانشجویان ورودی سال تحصیلی 

 .ر اعالم می شودالاثمغایر با آن لغو و بهای  دستورالعمال
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 میهمان و انتقال در دانشگاه تهران  نامه شیوه

 

% 22می تواند چه تمام وقت و چه تکدرس( )  نیمسال 0در حداکثر  کارشناسی دانشجوی  .8

 بگذراند. میهمانرا بصورت کل واحدهای دوره  از

 .است بالمانع(  واحد 8حداکثر )برای گذراندن یک یا چند درس  میهمانی .۲

طبق ضوابط آموزشی دانشگاه میدا و  گروهبا اطالع  بایددر هر نیمسال،  انتخاب واحد.  .1

  .شدبا دانشگاه

 خواهد کرد. مبدا صادردانش آموختگی دانشجوی میهمان را دانشگاه  مدرک .1

 .خدمات آموزشی دانشگاه انجام می شودل اداره کز طریق ا میهمانی کامل پذیرش و بررسی .5

 خواهد کرد.بررسی  مرداد ماهدانشجویی دانشگاه در  کمیته انتقالرا ها  درخواست .3

 است. پرداخت شهریهدانشجوی میهمان و انتقالی، مشمول  .1

پردیس دیگر، و با  دانشکده /پردیس به  /از یک دانشکده  بدون پرداخت شهریه میهمانی  -1 .1

 .پذیر است كانام مبدأ و مقصد،توافق 

 بگیرد: انتقال دانمبا شرایط ذیل می تواند  میهماندانشجوی  .3

 بگذراند. واحد 41نیمسال حداقل  دو در 8 – 3

 باشد. پایه و تخصصی دروس واحد  15از   1٪.  ۲ – 3

 در دانشگاه تهران قرار گیرد.  برتر ورودی خود ٪52 جزه دانشجویان 1 – 3

 .امکان پذیر خواهد بود با پرداخت شهریهل دانشجو یادامه تحص موافقتدر صورت 

 قیتطب نامه شیوه"براساس  بداق واحدهای گذرانده دانشجوی انتقالی در دانشگاه میتطب .80

"
 .گیردصورت می 8

شورای آموزشی دانشگاه به تصویب رسید و برای  88/1/8131در جلسه مورخ  بند 80در  نامه شیوهاین 

های  و دستورالعملها  نامه شیوهو پس از آن الزم االجراء است و  8131-33دانشجویان ورودی سال تحصیلی 

 .اعالم می شود الاثرمغایر با آن لغو و ب

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 ۲11نامه ص ها و شیوه نامه. رجوع شود به سایر آیین 8



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ها و راهنماهانمودار

 )انیژه دانشجویو(
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 5مورد استفاده دانشجو های ها و گزارش پردازشراهنما و نحوه دستیابی به 

 (ems.ut.ac.ir) بهینه و صحیح از امکانات سامانه جامع آموزش راهنمای استفاده –الف 

 به باال.  Internet Explorer 9.0 (IE 9.0 نصب مرورگر ) -8 

 Internet نیز باید مرورگر ) 80ارائه شده است قابل مشاهده نیست و در ویندوز  80که در ویندوز  Edge*الزم به ذکر است سامانه جامع آموزش بر روی مرورگر 

Explorer 9.0 (IE 9.0  .به باال نصب شود 

  فارسی کردن سیستم. -۲ 

  تنظیم صحیح تاریخ کامپیوتر. -1 

 . Pixels 300×  100تنظیم وضوح صفحه نمایش به حالت حداقل  -1

 دانلود کنید.(https://ithelp.ut.ac.ir/fa/news/3199 نصب فونتهای سامانه جامع آموزش انشگاه تهران)فایل حاوی فونتها را می توانید از -5

 را نصب کنید. doPDFاز گزارشات الزم است نرم فزار  PDFدر صورت نیاز به تهیه فایل -3

 نحوه دستیابی  -ب

 بطور کلی در سامانه جامع آموزش دو نوع امکان وجود دارد :

 انجام می گیرد.پردازش: صفحاتی که تغییر ، ثبت ویا حذف اطالعات در آن -8

 گزارش:صفحاتی که تغییر،ثبت ویاحذف اطالعات در آن انجام نمی گیرید و تنها به منظور گزارش گیری مورد استفاده قرار می گیرد.-۲

 برای دستیابی به پردازش و یا گزارش مورد نظر دو راه وجود دارد:

 دسترسی از طریق منوهای سیستم-8

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. https://ithelp.ut.ac.ir/fa/news/3211 



 نمودارها و راهنماها/ 15

 موردنظر دسترسی پیدا کنید.  ی کردن مسیر در منوهای سیستم به پردازش و یا گزارشدر این مورد می توانید از طریق ط

 5راهنمای پردازش تعریف پروژه، سمینار و کارآموزی دانشجویان

 ازمنوی پیشخوان خدمت)سیستم گلستان( و  ems.ut.ac.ir اقدام از سامانه جامع آموزش

 و کارآموزی پروژهالف: 

 .، امکان پذیر استهای مزبور و همچنین تعیین استاد پروژه مربوطه تعریف انواع پروژه، تعریف دانشجو برای پروژه امكاناین پردازش  به کمک

مقادیر مورد نظر مربوط به پروژه نمایش داده شود و سپس  حالت ایجاد کلیک نموده تا "تغییر حالت " جدید مطرح باشد، روی گزینه ایجاد پروژه چنانچه قصد

 .شود وارد می

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1  . https://ithelp.ut.ac.ir/fa/news/3019 

http://ems.ut.ac.ir/
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شوند و به کمک آنها محدود  مرتبط بوده و دانشجویانی که در راهنما نشان داده می "اولین ترم"و  "درس مرتبط"در حالت ایجاد، راهنمای شماره دانشجو به فیلدهای 

 .گردند می

 .شود کلیک می ، بر روی دکمههر دانشجو پس از کلیک بر روی دکمه ایجاد، اصالح یا حذفدر هر حالت برای 

ر اولین ترم و گروه ثبت نام، مقادیر اولین ترم و گروه ثبت نامی و آخرین ترم و گروه ثبت نامی همواره به صورت خودکار محاسبه شده و امکان ورود اطالعات برای مقادی

 ته شده است.فقط به منظور استفاده در راهنما در نظر گرف

 نمایش داده  حالت اصالح / حذف کلیک نموده تا "تغییر حالت " موجود، ابتداً شماره پروژه مورد نظر را وارد کرده، سپس روی گزینه اصالح / حذف پروژه جهت

 .انتخاب شود "شماره"کنار فیلد  شود و یا به کمک راهنمای

 حذف پروژه در صورتی امکان پذیر است که هنوز هیچ دانشجو یا استادی به آن منسوب نشده باشد. :توجه 
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شوند. برای اصالح یا حذف این دانشجویان الزم  در حالت اصالح، چنانچه قبالً دانشجو یا دانشجویانی به پروژه منسوب شده باشد، در جدول پایین فرم نمایش داده می

 مربوط به هر دانشجو کلیک کرده و سپس عمل مورد نظر را انتخاب و انجام شود. است ابتداً روی سطر

 

 باشد. "تغییر قابل "برابر با  "قفل وضعیت "هر نوع عملیات اصالح و حذف در این پردازش فقط در صورتی امکان پذیر است که مقدار فیلد : هتوج

 اطالعات دکمه از استفاده با و یافته را نظر مورد پروژه شماره ، ابتداً از طریق دکمه راهنمای"اساتید "جهت تعریف استاد برای درس مربوطه، در زیر فرم 

های ایجاد، اصالح و حذف، اقدام به تعریف استاد جدید، اصالح استاد موجود، و یا حذف استاد موجود برای  از گزینه شوند. سپس با هریک می داده نمایش فرم در پروژه آن

 شوند. انجام مییک پروژه 
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 باشند ، به ترتیب گویای عنوان استاد مربوطه و درصد مشارکت در انجام پروژه میدرصد مشارکت و عنوان استاد مقادیر فیلدهای

 ب: سمینار
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 دسترسی از طریق انتخاب سریع:-۲

 اصلی سیستم گلستان و در پایین صفحه با داشتن شماره پردازش و یا گزارش می توانید به صفحه مورد نظر دسترسی پیدا کنید.در صفحه 

ا وان خود را بدر صورتی که شماره گزارش یا پردازش را نمی دانید ویا برای جستجو بر اساس عنوانی خاص، می توانید در کادر نام ،یک یا چند کلمه از عنتوجه:  

 بین گزارشات و یا پردازشاتی که دسترسی دارید جستجو کرده و امکان مورد نظر خود را انتخاب کنید. و کلیک بر روی آیکون ؟، بین کلمات ٪گذاشتن عالمت 
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 ها پردازش

 وجود دارد .  فیلدهایی برای تغییر،ثبت یا حذف اطالعاتها  *در تمامی پردازش
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  ها گزارش

 .تغییر،ثبت ویاحذف اطالعات در آن انجام نمی گیرید و تنها به منظور گزارش گیری مورد استفاده قرار می گیردصفحاتی که 
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 میبدان یل تا دانش آموختگید از آغاز تحصیآنچه با - یآموزش امور صد تا صفر/ 32

 8انتخاب واحد الكترونیكیراهنمای 

 ازمنوی پیشخوان خدمت)سیستم گلستان( و  ems.ut.ac.ir اقدام از سامانه جامع آموزش -8

 

 

 
 

 

 ثبت نام اصلیلینک  انتخاباز منوی سمت چپ -۲

 

 
 

  شماره دانشجوییوارد کردن و     روی دکمه  کلیكمنوی سمت چپ عدم نمایش درصورت  
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1. https://ithelp.ut.ac.ir/fa/news/3140 

http://ems.ut.ac.ir/
https://ithelp.ut.ac.ir/fa/news/3140
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 لینک ورود به فرم ثبت نام انتخاباز منوی باز شده -1

  

 
 

 .دادرا انجام  انتخاب واحدو می توان  باز می شودپردازش ثبت نام اصلی سپس  
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 ارسال گردد. جهت تاییدواحد  انتخاب تا  کرده کلیك  روی عالمت که باید اضافه می شود در پیشخوان خدمت یك سطر پس از انتخاب واحد -1

 

 
  .خواهد شد خودکار تاییدبصورت تعریف شده باشند با تایید آنان ،  در غیر این صورت انتخاب واحد برای تایید استاد راهنما و یا سرپرست گروه چنانچه  توجه: 
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 8راهنمای ثبت درخواست تمدید سنوات

 

 ازمنوی پیشخوان خدمت)سیستم گلستان( و  ems.ut.ac.ir اقدام از سامانه جامع آموزش

 

 
 

 

 .باز می شود آموزشی دانشجو درخواست بررسی مسائل و مشكالتبر روی درخواست جدید پردازش  کلیكبا 
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1. https://ithelp.ut.ac.ir/fa/news/3130 

http://ems.ut.ac.ir/
https://ithelp.ut.ac.ir/fa/news/3130
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 ( به صفحه پیشخوانبرای بازگشت ) "بازگشت"بر روی کلید  کلیكدرخواست  بعد از ثبت

 درخواست جهت بررسی ارسال مدارک و بارگذاری
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 *اطالع از گردش کار در پیشخوان خدمت

 اتوماسیون**بعد از ارسال نامه درخواست به اتوماسیون، برای اطالع از گردش کار در 
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 8( دانشجو)موردی یدرخواست شخص راهنمای ثبت

 ازمنوی پیشخوان خدمت)سیستم گلستان( و  ems.ut.ac.ir اقدام از سامانه جامع آموزش

 

 ثبت درخواست -5شكل 
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1. https://ithelp.ut.ac.ir/fa/news/3974 

http://ems.ut.ac.ir/
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 .ارسال شود بررسی به کارشناسجهت را کلیک کنید تا  دکمه تأییددر ردیف ایجاد شده  

 

 

 ارسال به کارشناس -0شكل 

  

 .در دکمه گردش کار آموزش امکان پذیر است امكان مشاهده پاسخپس از پاسخ کارشناس، 

 

 

 مشاهده پاسخ کارشناس -4شكل 
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 5راهنمای ثبت درخواست مرخصی ترم تحصیلی

 نكات راهبردی -１

  

 5نكته 

کلیك کنید تا بعد از اعمال تغییرات،  مرحله، حتماً بر روی آیكون تائیدبعد انجام عملیات در هر 

در صورت عدم ارسال درخواست، هیچ اقدامی برای درخواست شما  روند گردش درخواست ادامه یابد.

 انجام نخواهد شد.

  

 ید.مطلع شو در هر مرحله، می توانید از گردش کار درخواست خود با کلیك بر روی آیكون 0نكته 

  

 4نكته 

در صورتی که مراحل درخواست شما تكمیل شده باشد و یا نامه مربوط به آن به اتوماسیون اداری 

توانید از گردش کار خود مطلع  می ارسال شده باشد از طریق تیك زدن فیلد خاتمه یافته

 شوید.

 

 ۴نكته 

به آن به اتوماسیون اداری در صورتی که مراحل درخواست شما تكمیل شده باشد و یا نامه مربوط 

توانید از گردش کار خود مطلع  می ارسال شده باشد از طریق تیك زدن فیلد خاتمه یافته

 شوید.
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1. https://ithelp.ut.ac.ir/fa/news/3634 
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 خطاها -8-8

 5خطا 

 
 در دوحالت بوجود می آید:"مدرک مورد نظر برای دانشجو وجود ندارد"مشاهده خطای 

پرونده الكترونیك دانشجو وجود نداشته در صورتی که مدرکی که الزمه ثبت درخواست است در  -الف

باید ابتدا   5431 /21 /25باشد.)بطور مثال برای ثبت درخواست گواهی موقت برای دانش آموختگان قبل از 

 گزارش فارغ التحصیلی در پرونده دانشجو ثبت شده باشد، درغیر اینصورت خطای زیر مشاهده می شود(

و به تبع آن عدم  "ارسال و تائید مدارک پرونده دانشجو"در صورت عدم تائید مدرک در پردازش -ب

ثبت مدارک اجباری در پرونده دانشجو برای بعضی از گردشهایی که این مدارک ضروری است این خطا 

ارسال و تائید مدارک "مشاهده می شود.)بطور مثال برای گزارش فارغ التحصیلی، الزم است در پردازش 

مدارک اجباری ارسال و تائید و به تبع آن در  "فارغ التحصیلی نهایی"و در فرآیند  "پرونده دانشجو

 پرونده دانشجو ثبت شوند تا امكان ثبت درخواست گزارش فارغ التحصیلی فراهم شود(

  

 0خطا 

 
به این علت  "به دلیل عدم ثبت نامه در سیستم آرشیو، امكان انجام عملیات وجود ندارد."خطای 

ازمشاهده و کلیك بر روی آیكون مشاهده گزارش، با کلیك بر روی آیكون تائید، بوجود می آید که قبل 

سعی به ارسال گزارش به اتوماسیون اداری دارید.در این صورت با خطا مواجه خواهید شد.)برای مثال در 

 مرحله آخر ارسال گواهی موقت به اتوماسیون، اگر گواهی موقت را مشاهده نكنید و سعی به ارسال گزارش

 به اتوماسیون داشته باشید، با این خطا روبرو خواهید شد.(
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 ورود به سامانه -۲

 ازمنوی پیشخوان خدمت)سیستم گلستان( و  ems.ut.ac.ir اقدام از سامانه جامع آموزش

 
 . ورود و ثبت درخواست8شکل 

http://ems.ut.ac.ir/
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 . مشخص کردن نوع درخواست۲شکل 
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 بارگذاری مدارک -1

 برای بررسیمدارک و درخواست ارسال به پیشخوان خدمت در ردیف ایجاد شده  بازگشت

 
 . بارگذاری مدارک و درخواست به کارشناس1شکل 

 مشاهده گردش کار -1

 *اطالع از گردش کار در پیشخوان خدمت

 برای اطالع از گردش کار در اتوماسیون خاتمه یافته **بعد از ارسال نامه درخواست به اتوماسیون، زدن تیک آیکون

 
 . مشاهده گردش کار2شكل 
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 8راهنمای ثبت نام آزمون زبان دانشگاه تهران
 .شوید صفحه ثبت نام آزمون زبان دانشگاه تهران )  (https://ltc.ut.ac.ir/ApplicantManager/Registerابتدا وارد- 8

 .درج نمایید به فارسی مشخصات فردی خود را به طور کامل و -۲

اعداد کد ملی را بدون خط تیره و به صورت پشت سرهم وارد نمایید.(، و در غیر این صورت شماره  :بایست پر کرده )توجه میدر صورت داشتن ملیت ایرانی، قسمت کد ملی را  -1

 .گذرنامه خود را درج نمایید

 .های مورد نظر را عالمت گذاری نمایید در صورتی که نیاز به منشی دارید و یا چپ دست هستید دقت کنید که گزینه -1

 .هستید، شماره دانشجویی خود را به صورت دقیق وارد نمائید دانشجوی دکتری دانشگاه تهران کهدر صورتی  -5

 .کیلوبایت در سایت آپلود نمایید 10و حداکثر حجم  jpg ، با پسوند1در  1عکس خود را در سایز  -3

 .صورت عدم نیاز به تغییر کلید ثبت را بزنیدپس از پایان دکمه نمایش مشخصات را زده، و دوباره اطالعات را مرور کنید و سپس در  -1

داشت( نام کاربری و پسورد پس از ثبت به پست الکترونیک شما )دقت کنید پست الکترونیک را صحیح وارد نمائید، در صورت ناصحیح بودن هیچ ارسالی از طرف ما نخواهید  -1

 .ارسال خواهد شد

 .از به واریز فیش نخواهید داشتواریز شهریه به صورت الکترونیکی است و شما نی-3

که  پرداخت شما زمانی کامل است استفاده نکنید refresh یا back های دقت کنید که بعد از ورود به صفحه پرداخت بانک و انجام مراحل پرداخت به هیچ عنوان از دکمه -80

 .شود را مشاهده نمایید رمز به شما نشان داده میشما به صورت خودکار به صفحه سامانه بازگردانده شوید و کد پیگیری که با رنگ ق

های ثبت شده در فایل شخصی  روز کاری بعد از ثبت نام شما، تأیید بانکی پرداخت شما انجام خواهد شد در نتیجه تا یک روز بعد از ثبت نام شما، در قسمت آزمون 8حداکثر تا  -88

حتماً پرداخت شما ،تغییر نیافت "بله"به  "در دست بررسی"شود و جای نگرانی نیست. ولی پس از آن در صورتی که  داده مینمایش  در دست بررسی شما، تأیید پرداخت شما به صورت

 .دچار مشکل است و باید با مرکز آزمون تماس بگیرید

 .خود را دریافت نماییدتوانید کارت ورود به جلسه  پس از تأیید مدارک ارسالی شما توسط مرکز آزمون، در تاریخ اعالم شده می -8۲

 .برای ورود به جلسه حتماً باید پرینت کارت و اصل کارت ملی خود را به همراه داشته باشید -81

 .یک ساعت قبل از شروع آزمون در مکان اعالم شده توسط مرکز آزمون حضور داشته باشید -81

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. https://ithelp.ut.ac.ir/fa/news/3931 

file:///C:/Users/aa/Desktop/(%20https:/ltc.ut.ac.ir/ApplicantManager/Register)%20صفحه%20ثبت%20نام%20آزمون%20زبان%20دانشگاه%20تهران
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1راهنمای دانشجویان دو وجهی
 

 ازمنوی پیشخوان خدمت)سیستم گلستان( و  ems.ut.ac.ir اقدام از سامانه جامع آموزش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثبت درخواست -5شكل 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. https://ithelp.ut.ac.ir/fa/news/3959 
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 ارسال درخواست -0شكل 

 *اطالع از گردش کار در پیشخوان خدمت 

 

 

 

 اطالع از گردش کار -4شكل 
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 1جواهنمای درخواست انصراف از تحصیل دانشر

 

  ems.ut.ac.ir به آدرس ورود به سامانه -1

 اهنمای درخواست انصراف از تحصیل دانشجور  -۲

 ۲مطابق شکل  "درخواست بررسی مسائل آموزشی دانشجو" -پیشخوان خدمت  -ورود به سامانه جامع آموزش 

 
 . ثبت درخواست انصراف از تحصیل0شكل 

 

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. https://ithelp.ut.ac.ir/fa/news/3551 

http://ems.ut.ac.ir/
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 3مطابق شکل  .شوید می سوارد صفحه ثبت درخواست و ارسال به کارشنا

 
 مرحله ارسال درخواست. ۳شکل 

 

 های مربوطه جهت امضای فرم  راجعه به کارشناسم  - 1

 .حتماً نکات زیر را رعایت نمایید

 توجه
 در پیشخوان کارشناس باقی بماند.  ماه 1به مدت  الزم است درخواست: عدم فوریت 

 گرددباید فرم تعهد زودتر از موعد را نیز نزد کارشناس تکمیل  : فوریت. 
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 (1)شکل  پس از انجام مراحل اداری و ابطال کارت دانشجویی توسط کارشناس مربوطه ادامه مراحل تسویه حساب  -۴

 
  ب. مشاهده مراحل تسویه حسا۴شکل 

 

 .حتماً نکات زیر را رعایت نمایید

  پیشخوان قابل پیگیری استتسویه حساب در. 

 با مرحله تسویه حساب اموردانشجویی قابل انجام است.  همزمان این مرحله 

  کندمی کارشناس اموردانشجویی درخواست را مجدد به دانشجو ارسال. 

  ها درخواست را برای انجام مراحل بعدی ارسال نماید بعد از اتمام تسویه حسابدانشجو باید. 

 توجه

 (5)شکل ه رخواست جهت تایید نهایی تسویه حساب به کارشناس مربوطارجاع د -  نهایی تسویه حسابتایید  -5

 
 . تایید نهایی تسویه حساب و ارسال به کارشناس1شكل 
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 (3)شکل  از گردش نامه در اتوماسیون اداری اطالعدر قسمت خاتمه یافته  -ر اطالع از گردش کا -3

 
 . مشاهده گردش کار۶شکل 
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 8انراهنمای درخواست تعویض کارت دانشجوی

 تعریف و مقررات مربوط به درخواست تعویض کارت

 روی کارت و... دانشجو درخواست * تعویض کارت: در صورت غیرقابل استفاده شدن، تغییر رشته، درخواست تغییر عکس، شکستن کارت، محو شدن اطالعات

 جامع آموزش دانشگاه ارائه میدهد.تعویض آن را با فرمت مربوط در سامانه 

 * در تغییر رشته، شماره دانشجویی جدید توسط واحد خدمات آموزشی تعیین میشود.

 راهنمای کاربران تایید کننده جهت ارسال درخواست تعویض کارت دانشجویی

 مراجعه نمایید. پیشخوان خدمتبرای ارسال درخواست کارت دانشجویی به منوی  -5

 
 اند قابل مشاهده است. دانشجویانی که درخواست کارت ارسال کرده کارت دانشجوییدر پیشخوان خدمت با کلیک بر روی 
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1. https://ithelp.ut.ac.ir/fa/news/2952 
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نمایید. در صورت تایید نوع درخواست دانشجو و عکس دانشجو با  مشاهدهتا درخواست داده شده توسط دانشجو را  کلیك کنید برای تایید ابتداً به روی

 .بازگردیدبه صفحه اصلی  کلیك به روی
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 مشاهدهتوانید فایل آپلود شده توسط دانشجو را  می بر روی کلیكشود. با  بر روی سطر دانشجوی مورد نظر پردازش مربوط به تائید مدارک باز می کلیكبا 

 کلیک نمایید. دریافتمی در سیستم بر روی دکمه و پس از دریافت فیزیکی کارت قدی تاییدنمائید. باید تصویر اسکن شده کارت قدیمی را پس از مطابقت 



 نمودارها و راهنماها/ 84

 

نمائید و تائید را انجام دهید تا  تیك سبز رنگ کلیكکرده به صفحه اصلی باز گردید. حال بر روی دکمه  کلیك پس از تایید بر روی دکمه

 ارسال گردد. مسئول چاپ کارتدرخواست کارت برای 
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 5دانشجوراهنمای درخواست حذف پزشكی توسط 

 ازمنوی پیشخوان خدمت)سیستم گلستان( و  ems.ut.ac.ir اقدام از سامانه جامع آموزش

 
  

 درخواست حذف پزشکی -8شکل 
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1. https://ithelp.ut.ac.ir/fa/news/3654 

http://ems.ut.ac.ir/
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 تكمیل اطالعات فرم

 
 ثبت درخواست حذف پزشکی -۲شکل 
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 برای بررسیمدارک و درخواست ارسال به پیشخوان خدمت در ردیف ایجاد شده  بازگشت

 به کارشناس آموزش دانشکده اصل مدارک را به دست ایشان برسانید. ارسال درخواست پس از نكته

  
 انجام مراحل درخواست حذف پزشکی و ارسال به کارشناس -1شکل 
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 *اطالع از گردش کار در پیشخوان خدمت

 اتوماسیونبرای اطالع از گردش کار در  خاتمه یافته تیك آیكونزدن **بعد از ارسال نامه درخواست به اتوماسیون، 

 

  
 مشاهده گردش کار -1شکل 
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 5راهنمای درخواست دوره کهاد

 

 ازمنوی پیشخوان خدمت)سیستم گلستان( و  ems.ut.ac.ir اقدام از سامانه جامع آموزش .8

 شوید. وارد صفحه بعد می درخواست جدید و کلیک روی گزینه "درخواست ثبت نام دوره کهاد "پیشخوان، با انتخاب گزینه پس از ورود به صفحه 

 
 . درخواست دوره کهاد 8شکل 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. https://ithelp.ut.ac.ir/fa/news/3680 

http://ems.ut.ac.ir/
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 انتخاب دوره کهاد .۲

 از پردازش درخواست ثبت نام دوره کهاد، خود را نمایید.انتخاب دوره کهاد پس از ورود به صفحه درخواست، 

 
 . انتخاب دوره کهاد۲ شکل
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 ارسال نمایید. مقصدآموزشی دانشکده  معاونو پس از آن تایید  مبداءپذیرش  رئیس ادارهارسال درخواست جهت تایید 

 
 . تایید و ارسال به رئیس اداره پذیرش1شکل 

 *اطالع از گردش کار در پیشخوان خدمت

  
 . اطالع از گردش کار1 شکل

 

داده خواهد شد که تمامی امور آموزشی در دوره کهاد با  اختصاص شماره دانشجویی کهادپس از تایید نهایی درخواست مبنی بر شرکت در دوره کهاد  توجه:

 است.جدید امكانپذیر شماره دانشجویی 

 

 

 



 نمودارها و راهنماها/ 35

 8اهنمای درخواست کارت دانشجویی المثنیر

  تعریف و مقررات مربوط به درخواست کارت المثنی

  صورت مفقود شدن یا به سرقت رفتن کارت دانشجوئی پس از اطالع رسانی به کارشناس آموزش مربوطه و طی مراحل اداری الزمدر 

  صادر میشود. در صورت  یکبار فقطدر طول تحصیل دانشجو، کارت المثنی 

 داره کل حراست دانشگاه وتائید مسئولین، قابل موضوع با تأئید کمیسیون موارد خاص دانشگاه بررسی و با اعالم ا :صرفاً دو بار مفقود شدن

 .پیگیری و صدور مجدد است

 راهنمای دانشجویان جهت ارسال درخواست کارت دانشجویی المثنی:

 مربوطه به کارشناس آموزششرح واقعه به سرقت رفتن ویا مفقود شدن کارت دانشجویی  گزارشاعالم ابتداً 

 ازمنوی پیشخوان خدمت)سیستم گلستان( و  ems.ut.ac.ir اقدام از سامانه جامع آموزش

 

 
 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. https://ithelp.ut.ac.ir/fa/news/2953 

http://ems.ut.ac.ir/
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 را انتخاب کنید. درخواست جدید از ستون سمت راست منو، لینک کارت دانشجویی پس از انتخاب

 
، فایل عکس خود را که نام ارسال تصویر را انتخاب و سپس با کلیک بروی کارت المثنی نوع درخواست را درخواست کارت دانشجویی پس از باز شدن صفحه

 آن باید شماره دانشجویی خود باشد، ارسال نمایید.

 



 نمودارها و راهنماها/ 34

موجود در پائین صفحه، کلیک نمایید. پس از این مرحله یک ردیف  و برای ثبت درخواست، پس از ارسال عکس به ترتیب کلیدهای

 گردد. با انتخاب تایید و اعمال تغییرات به مرحله بعد میروید. کلیک بر روی این سطر، صفحهء تایید باز می شود. با در صفحه اصلی دیده می

 
 در این مرحله بر روی سطر مورد نظر کلیک کنید تا صفحه مربوط دریافت فرم تعهد محضری، نمایش داده شود.
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 ، کلیک نمایید.مشاهده گزارش بر روی خود را وارد کرده و شماره دانشجویی در فرم ظاهر شدهء ذیل

 
 

 



 نمودارها و راهنماها/ 31

 کلیک کرده و فرم را پرینت بگیرید. آماده سازی جهت چاپ پس از گرفتن گزارش، بر روی
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در صفحه پیشخوان خدمت بر روی فلش کلیک کرده تا به مرحله بعد  jpgیا  gifپس از انجام کارهای مربوط به تعهد محضری و اسکن آن وتبدیل به فرمت 

 بروید.

 
 شود. بازمربوط به ارسال مدارک  صفحهکنید تا  کلیكدر این مرحله بر روی سطر موردنظر 

 
 نمائید. uploadتوانید تعهد نامه اسکن شده خود را  می ارسال با کلیک بر روی لینک
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 توانید برروی ذره بین کلیک نمایید ومدرک ارسالی خود را مشاهده نمائید. شده می uploadارسال فایل  جهت مشاهده و اطمینان از

 
 کنید تا به مرحلهء بعدی بروید. عالمت فلش کلیكپس ازبازگشت به صفحهء اصلی، بر روی 

 
 درخواست شده، بصورت الکترونیکی پرداخت شود.  هزینهء کارتدر این مرحله الزم است 

در صورت عدم پرداخت با خطا مواجه خواهید کنید تا به مرحلهء بعدی بروید.  عالمت فلش کلیكبه صفحهء اصلی، بر روی  پرداخت و بازگشتپس از  

 شد.

 دد.گر ارسالپردیس  / در توسط کاربر دانشکده جهت بررسیکنید تا درخواست شما  فلش کلیكبه صفحه اصلی پیشخوان خدمت بر روی  بازگشتپس از 
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رفته و ایشان بعد از صدور کارت، درخواست را تایید کرده و کارت به آموزش کل و  مسئول صدور کارتایشان، درخواست به پیشخوان خدمت  تاییدبعد از 

 سپس دانشکده تحویل داده میشود.

 پردیس جهت دریافت کارت دانشجویی پیگیری نمایید. / کارشناس دانشکده ازسپس 

 کنار درخواست، مالحظه فرمایید.( "مشاهده گردش کار"میتوانید از طریق آیكون  )همه این مراحل را

 
جهت حذف درخواست استفاده کنید و درصورت لزوم اقدام به ثبت مجدد  x توانید از دکمه در صورت اشتباه در درخواست تا قبل از پرداخت هزینه می *

 درخواست نمائید.



 نمودارها و راهنماها/ 33

 5ثبت درخواست مرخصی ترم تحصیلی یكینمودار گراف

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. https://ithelp.ut.ac.ir/fa/news/3634 
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 تذکرات بسیار مهم استفاده از پیشخوان خدمت

 

 یکینمودار گرافنکات مربوط به 

 

نكته 

5 

 درخواست دانشجو )ورود ترم مورد نظر(

  نامه مربوط به تقاضای مرخصی مانند مدرک پزشكی و... )در صورت وجود( بارگذاری

 شود.

 از ترم، همان ترمی است که درخواست مرخصی دارند در انتخاب ترم دقت شود.منظور. 

 

نكته 

0 

 تایید کارشناس دانشكده

 مشاهده و تایید درخواست و مدارک 

  در انتخاب ترم دقت شود.منظور از ترم، همان ترمی است که درخواست مرخصی

 دارند.)ثبت ترم مرخصی سیستمی انجام می شود(

  مرتبط با مرخصی از طریق پیشخوان کارنامه ارسال در صورت موافقت با مرخصی، کارنامه

 شود تا در پرونده دانشجو ثبت شود.

 ورود نظر دانشكده در توضیحات 
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 4نكته 

 تایید کارشناس پردیس

  ارسال مدارک و تاییدیه مرکز بهداشت برای مرخصی بدون احتساب قبل از زایمان

 الزامی است.

 مشاهده و تایید درخواست و مدارک 

 

 2نكته  

 بررسی کارشناس پذیرش اداره کل آموزش

  .در انتخاب ترم دقت شود.منظور از ترم، همان ترمی است که درخواست مرخصی دارند

 )ثبت ترم مرخصی سیستمی انجام می شود(

 طرح در جلسه کمیسیون موارد خاص دانشگاه 

 مجاز مرخصی هست افزایش تعداد مجاز ترم مرخصی برای مواردی که نیاز به افزایش تعداد. 

 ثبت نظر کمیسیون موارد خاص دانشگاه در توضیحات 

 

 1نكته 

 کارشناس پردیس / دانشكده

 *تغییرسیستمی ترم به مرخصی با / بدون احتساب در سنوات

  در انتخاب ترم دقت شود.منظور از ترم، همان ترمی است که درخواست مرخصی

 شود(.دارند..)ثبت ترم مرخصی سیستمی انجام می 

 ایجاد سرترم در صورت نیاز 

 )ثبت حذف مجاز دروس دانشجو در ترم )اگر دانشجو در ترم دارای درس باشد 
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 8ثبت نام غیر حضوری نو دانشجویان )سه مقطع( یکینمودار گراف

 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. https://reg.ut.ac.ir/fa/page/1342  
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 8دانشجویان دو وجهی یكینمودار گراف

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. https://ithelp.ut.ac.ir/fa/news/395 
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 5درخواست دوره کهاد یكینمودار گراف

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. https://ithelp.ut.ac.ir/fa/news/3680 

https://ithelp.ut.ac.ir/file/download/news/1549172147-1.pdf
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 8( دانشجو)موردی یدرخواست شخص یكینمودار گراف

 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. https://ithelp.ut.ac.ir/fa/news/3974 
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 5هیدییاستعالم و ثبت شماره تا یكینمودارگراف

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

https://ithelp.ut.ac.ir/fa/news/3940 .8  
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 (یعملی/نظر-گذراندن حضوری دروس )عملیدرخواست نمودار گرافیكی 

https://ithelp.ut.ac.ir/file/download/news/1597039004-990512.pdf  

https://ithelp.ut.ac.ir/file/download/news/1597039004-990512.pdf
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 8خدمت شخواناشتغال به تحصیل از پیهای  گردش کار گواهی

 گیرد. محترم قرار می تهیه و در اختیار شما دانشجویان "صدور انواع گواهی تحصیلی "این راهنما بمنظور تشریح فرایند 

 اقدام به بررسی درخواست مورد توجه قرار دهید.لطفاً موارد زیر را قبل از 

 ورود به سامانه -5

 ها، درخواست خود را ثبت نمایید. توانید از طریق سامانه جامع آموزش از منوی درخواست دانشجویان گرامی، جهت ثبت درخواست می

 موارد ضروری جهت ثبت درخواست -0

 دانشجویان گرامی توجه نمائید:

  

 گردد؛ که از نظر قوانین آموزشی مشکلی نداشته باشید گواهی مربوطه برای شما صادر میدر صورتی  5تذکر 

 0تذکر 

توانید در جریان گردش کار خود قرار بگیرید. درصورتی که طبق  می "مشاهده گردش کار"دانشجویان با استفاده از ابرپیوند 

توانید با مراجعه به دبیرخانه مربوطه گواهی خود را دریافت نمائید.  میگردش کار نامه امضا و در دبیرخانه مربوطه به ثبت رسیده باشد 

مسؤول تحویل گواهی به دانشجو است که در این صورت الزم است طبق  بجز دبیرخانه در برخی واحدهای آموزشی، واحد دیگری،

  روال داخلی آن واحد عمل نمائید.

  
 

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. https://ithelp.ut.ac.ir/fa/news/3647 
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 موارد مربوط به جدول:

 به انواع گواهی، گردش کار و مقررات مربوط به استفاده از هر کدام در جدول زیر آمده است.جزئیات مربوط  5نكته 

  

 دانشجو موظف است فقط در صورت داشتن شرایط و مقررات هر کدام از انواع گواهی اقدام به اخذ آن نماید. 0نكته 

  

 شود. یاد می قوانین عمومی این قوانین با نامقوانین زیر برای همه انواع گواهی الزامی است. در ادامه از  4نكته 

  
 قوانین عمومی صدور گواهی تحصیلی:

 دانشجو در نیمسال مورد نظر ثبت نام کرده باشد. 5قانون

  

 0قانون

دانشجو در نیمسال مورد نظر شاغل به تحصیل باشد )فارغ التحصیل، محروم از تحصیل )به دالیل 

( و خروج از تحصیل …سنوات تحصیلی مجاز، حكم کمیته انضباطی ومشروطی بیش از حد مجاز، اتمام 

 (.  موقت یا دائم نباشد
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 ها در پیشخوان خدمتگواهی

 ردیف عنوان گردش کار مقررات

 قوانین عمومی مندرج در باال

 . درخواست دانشجو از طریق سامانه آموزش8

گواهی اشتغال به تحصیل عمومی )با  8-8

نیاز به ترجمه عنوان( )عنوان یا بدون 

 ندارد(

8 

 . نیاز به ترجمه ندارد۲

. کنترل توسط سامانه آموزش سامانه آموزش و ارسال به 1

 سامانه دبیرخانه و گردش مکاتبات پردیس / دانشکده

نامه توسط معاون آموزشی / تحصیالت  . امضای اتوماتیک1

 تکمیلی و یا معاون علمی واحد آموزشی پردیس / دانشکده

 . ثبت در دبیرخانه محل امضا5

 . ارسال ایمیل نامه با امضا و مهر اداره کل خدمات آموزشی به دانشجو3

 قوانین عمومی مندرج در باال
 ت دانشجو از طریق سامانه آموزش. درخواس8

 یاز به ترجمه دارد. ن۲

گواهی اشتغال به تحصیل عمومی )با  ۲-8

)نیاز به ترجمه  (عنوان یا بدون عنوان

 دارد(

۲ 

. تأیید مسئول اداره آموزش پردیس / دانشکده در پیشخوان 1  

 خدمت

 توسط مدیر کل خدمات آموزشی دانشگاه . امضای اتوماتیک1  

  

 مهر اداره کل خدمات آموزشی به دانشجو. ارسال ایمیل نامه با امضا و 5
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 . درخواست دانشجو از طریق سامانه آموزش8 قوانین عمومی مندرج در باال

گواهی اشتغال به تحصیل )ویژه معرفی 

دانشجوی مشمول به اداره راهنمایی و 

 رانندگی(

1 

 مخصوص آقایان مشمول

دبیرخانه و . کنترل توسط سامانه آموزش و ارسال به سامانه ۲

نامه توسط معاون آموزشی /  امضای اتوماتیک گردش مکاتبات با

تحصیالت تکمیلی و یا معاون علمی واحد آموزشی پردیس / 

 دانشکده
  

 . ثبت در دبیرخانه محل امضا1

  
 رسال ایمیل نامه با امضا و مهر اداره کل خدمات آموزشی به دانشجو. ا1

 . درخواست دانشجو از طریق سامانه آموزش8 باالقوانین عمومی مندرج در 

گواهی اشتغال به تحصیل )ویژه  1-۴

متقاضیان بورسیه دوره دکتری تخصصی ( 

 به دانشگاه بورس کننده

1 

ویژه دانشجویان مقاطع دکتری تخصصی و یا دکتری
. کنترل توسط سامانه آموزش و ارسال به سامانه دبیرخانه و ۲

 گردش مکاتبات

تخصصی پیوسته با سهمیه آزاد جهت درخواست 

 بورس

 رئیس اداره آموزش پردیس / دانشکده . تأیید گواهی توسط1

 در سامانه اتوماسیون

 مدیر کل خدمات آموزشی دانشگاه . امضای اتوماتیک1 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می باشد

ثبت در دبیرخانه آموزش کل. 5 این گواهی فقط به عنوان معاون آموزشی دانشگاه 

 . ارسال ایمیل نامه با امضا و مهر اداره کل خدمات آموزشی به دانشجو3 بورس کننده صادر می گردد و نمی تواند با عنوان وزارت

   علوم صادر شود مگر اینکه نامه ای از وزارت مبنی بر

   اعالم وضعیت تحصیلی دانشجو درخواست شود
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 . درخواست کارشناس آموزش کل از طریق سامانه آموزش8 عمومی مندرج در باالقوانین 

تحصیل )ویژه  گواهی اشتغال به ۴ -۲

متقاضیان بورسیه دوره دکتری تخصصی ( 

 به وزارت علوم 

 کاربری این گواهی مخصوص کارشناسان آموزش

 کل

. کنترل توسط سامانه آموزش و ارسال به سامانه دبیرخانه و ۲

 گردش مکاتبات

دانشگاه بوده و برای دانشجویان مقاطع دکتری 

تخصصی و یا دکتری تخصصی پیوسته با سهمیه 

آزادجهت پاسخ به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 

دراستعالم وضعیت تحصیلی دانشجو جهت بورسیه 

 .وی استفاده می شود

و  رئیس اداره آموزش پردیس / دانشکده . تأیید گواهی توسط1

 ارسال به سامانه دبیرخانه و گردش مکاتبات )اتوماسیون(

  
 توسط مدیر کل خدمات آموزشی دانشگاه . امضای اتوماتیک1  

  
 . ثبت در دبیرخانه آموزش کل5

  
 ارسال ایمیل نامه با امضا و مهر اداره کل خدمات آموزشی به دانشجو -3

 درخواست دانشجو از طریق سامانه آموزش. 8 قوانین عمومی مندرج در باال

گواهی اشتغال به تحصیل )برای اموری از 

قبیل کفالت، پاسپورت، به سازمان وظیفه 

 عمومی(

5 

 مخصوص دانشجویان مشمول جهت درخواست

پاسپورت کفالت از سازمان نظام وظیفهکفالت،

. شماره و تاریخ نامه معافیت تحصیلی حتماً قبالً باید توسط ۲

 پردیس / دانشکده در سامانه آموزش ثبت شده باشد

 الزم است تاییدیه معافیت تحصیلی دانشجو به

درخواست توسط سازمان نظام وظیفه صادر و هنگام

 به دانشگاه اعالم شده باشد

. کنترل توسط سامانه آموزش و ارسال به سامانه دبیرخانه و 1

 گردش مکاتبات
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 توسط مدیر کل خدمات آموزشی دانشگاه . امضای اتوماتیک1  

 . ثبت در دبیرخانه آموزش کل5  

 . ارسال ایمیل نامه با امضا و مهر اداره کل خدمات آموزشی به دانشجو3  

 . درخواست دانشجو از طریق سامانه آموزش8 قوانین عمومی مندرج در باال

گواهی اشتغال به تحصیل )برای معرفی به 

وظیفه عمومی برای خروج از سازمان 

 کشور(

3 

طول مدت خروج بیشتر از سه هفته نباشد و غیبت 

 ها بیش از حد مجاز نشود. دانشجو در درس

. شماره و تاریخ نامه معافیت تحصیلی حتماً قبالً باید توسط ۲

 پردیس / دانشکده در سامانه آموزش ثبت شده باشد

 استفقط یک بار در هر نیمسال قابل اخذ 

. رئیس اداره آموزش )کنترل(: در صورت گذراندن کلیه واحدها 1

باشید  یا دفاع از پایان نامه / رساله دانشجو، مجاز به تأیید نمی

باشد( کنترل توسط  بنابراین مسؤولیت آن به عهده کارشناس می

 سامانه آموزش و ارسال به سامانه دبیرخانه و گردش مکاتبات

معافیت تحصیلی دانشجو  الزم است تاییدیه

سازمان نظام وظیفه صادر و به دانشگاه اعالم توسط

 شده باشد

کشور مقصد و علت خروج(،  -. تأیید )کنترل مدت خروج 1

 توسط کارشناس )خانم شاهسوار( اداره آموزش

 برای دانشجویان مقاطع تحصیالت تکمیلی در

اضافه سنوات دانشجو توسط کمیسیون صورتی که

موارد خاص مورد تأیید قرار گرفته باشد، 

مجوز خروج پس از تأیید استاد راهنما مبنی صدور

 گرددبر دفاع بعد از بازگشت دانشجو صادر می

 مدیر کل خدمات آموزشی دانشگاه . امضا توسط5

 ،این گواهی صرفاً جهت سفرهای علمی

 تحقیقاتی و زیارتی صادر می گرددپژوهشی،
 دبیرخانه آموزش کل. ثبت در 3
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. Sms 7محترم لطفاٌ جهت  ی: دانشجوغامیمتن پ( به دانشجو

 :به آدرس یعموم فهیبه سامانه سازمان وظ یمراحل بعد یریگیپ

http://www.epolice.ir  دیمراجعه فرمائ( 
  

 . نامه امضا و ثبت شده ارسال به ایمیل به دانشجو1

  
 مهر نامه و تحویل به دانشجودر صورت مراجعه حضوری چاپ و 

 برای داوطلبین ثبت نام در مقاطع تحصیلی

 سازمان سنجش کشورفرمصادرمی گرددباالتر
 . درخواست دانشجو از طریق سامانه آموزش8

فرم سازمان سنجش کشور )فرم مخصوص 

معدل و تعداد واحد گذرانده دانشجویان 

سال آخر متقاضی شرکت در آزمون 

 تحصیالت تکمیلی(

1 

قوانین عمومی مندرج در باال
. کنترل توسط سامانه آموزش و ارسال به سامانه دبیرخانه و ۲

 گردش مکاتبات

 دانشجوی کارشناسی فقط می تواند درخواست

 گذرانده باشدواحد درسی۰۹ باید حداقلدهد و

. ویرایش و تکمیل توسط رئیس اداره آموزش پردیس / 1

 دانشکده و تأیید گواهی در پیشخوان خدمت سامانه اموزش

 

  
 توسط معاون آموزشی دانشکده / پردیس . امضای اتوماتیک1

  
 دانشکده/ ثبت در دبیرخانه پردیس . 5

  
 ارسال ایمیل نامه با امضا و مهر اداره کل خدمات آموزشی به دانشجو -3

  
 خدمات آموزشی دانشگاهامضای اتوماتیک توسط مدیر کل . 5
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درخواست دانشجو از طریق سامانه آموزش8 برای پذیرفته شدگان در مقاطع تحصیلی باالتر . 

فرم سازمان سنجش کشور )گواهی معدل 

برای ثبت نام در دانشگاه محل قبولی 

 آزمون ورودی تحصیالت تکمیلی(

1 

 ). فرم سازمان سنجش کشور (صادر می گردد
کنترل توسط سامانه آموزش و ارسال به سامانه دبیرخانه و . ۲

 گردش مکاتبات

 دانشجو باید در سامانه آموزش فارغ التحصیل

یا با تعداد واحد اخذ شده نیمسال آخر در باشد و

 آستانه فارغ التحصیلی باشد

. ویرایش و تکمیل توسط رئیس اداره آموزش پردیس / 1

 در پیشخوان خدمت سامانه اموزشدانشکده و تأیید گواهی 

  
 توسط معاون آموزشی دانشکده / پردیس . امضای اتوماتیک1

  
 توسط مدیر کل خدمات آموزشی دانشگاه . امضای اتوماتیک5

  
 . ثبت در دبیرخانه دانشکده3

 . ارسال ایمیل نامه با امضا و مهر اداره کل خدمات آموزشی به دانشجو1  

درخواست دانشجو از طریق سامانه آموزش8 قوانین عمومی مندرج در باال . 

گواهی اشتغال به تحصیل )ویژه دانشجوی 

مشمول متقاضی تشرف به حج عمره 

 دانشجویی و عتبات عالیات(

3 

مخصوص دانشجویان مشمول
. کنترل توسط سامانه آموزش و ارسال به سامانه دبیرخانه و ۲

 گردش مکاتبات
. ثبت شماره و تاریخ نامه معافیت تحصیلی و تأیید توسط 1  

 سرپرست دبیرخانه اداره کل امور آموزشی دانشگاه

 توسط معاون آموزشی دانشکده / پردیس . امضای اتوماتیک1  

 . ثبت در دبیرخانه محل امضا )واحد آموزشی(5  

 ارسال ایمیل نامه با امضا و مهر اداره کل خدمات آموزشی به دانشجو -3  
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 . درخواست دانشجو از طریق سامانه آموزش8 قوانین عمومی مندرج در باال

گواهی اشتغال به تحصیل )ویژه اتباع 

 خارجی ویژه سفارت(
80 

نوع پذیرش دانشجو باید دانشجوی خارجی باشد و 

متبوع در سامانه ثبت  شماره گذرنامه و نام کشور

 شده باشد.

 . کارشناس دانشجویان غیرایرانی اداره کل آموزش۲

  
 توسط مدیر کل خدمات آموزشی دانشگاه . امضای اتوماتیک1

  
 . ثبت در دبیرخانه محل امضا1

. مراجعه دانشجو به دبیرخانه فوق جهت اخذ اصل نامه )چاپ و 5  

 مهر نامه(

 دانشجو از طریق سامانه آموزش. درخواست 8  

گواهی درخواست معافیت تحصیلی  -88-8

 کارشناسی
88 

  
. کنترل توسط مسئول اداره آموزش و ارسال به سامانه ۲

 دبیرخانه و گردش مکاتبات

 توسط معاون اموزشی . امضای اتوماتیک1  

 . ثبت در دبیرخانه محل امضا1  

  

 ارسال ایمیل نامه با امضا و مهر اداره کل خدمات آموزشی به دانشجو -5

 

 



 نمودارها و راهنماها/ 551

 . درخواست دانشجو از طریق سامانه آموزش8  

گواهی درخواست معافیت تحصیلی  -88-۲

 تحصیالت تکمیلی

  
. کنترل توسط مسئول اداره آموزش و ارسال به سامانه ۲

 دبیرخانه و گردش مکاتبات

 توسط معاون اموزشی اتوماتیک. امضای 1  

 . ثبت در دبیرخانه محل امضا1  

 ارسال ایمیل نامه با امضا و مهر اداره کل خدمات آموزشی به دانشجو -5  

 . درخواست دانشجو از طریق سامانه آموزش8  

برای ثبت نام  وضعیت تحصیلی گواهی

 پذیرفته شده در مقطع کارشناسی
8۲ 

 رئیس اداره آموزش و تأیید گواهی. کنترل توسط ۲  

  
. کنترل توسط سامانه آموزش و امضای نامه توسط معاون 1

 آموزشی / تحصیالت تکمیلی و یا معاون علمی واحد آموزشی

 . ثبت در دبیرخانه محل امضا1  

 ارسال ایمیل نامه با امضا و مهر اداره کل خدمات آموزشی به دانشجو -5  

 درخواست دانشجو از طریق سامانه آموزش. 8  

گواهی اشتغال به تحصیل دانشجویان 

 غیرایرانی ویژه امور کنسولی
81 

 . کارشناس دانشجویان غیرایرانی اداره کل آموزش۲  

 توسط مدیر کل خدمات آموزشی دانشگاه . امضای اتوماتیک1  

  
دبیرخانه فوق جهت مراجعه دانشجو به  . ثبت در دبیرخانه محل امضا1

 اخذ نامه )چاپ و مهر نامه(

  
 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ها و راهنماهانمودار
  (ان نامه و رسالهیژه دفاع پایو)
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 5همانندجویی در فرایند تصویب و دفاعدستورالعمل بارگذاری رساله/پایان نامه برای 

 .باشد docx فرمت فایل .5

 .نامه / رساله( داخل تكست باکس نوشته نشده باشد متن اصلی )طرح پیشنهادی / پایان .0

را مشاهده کردید  533%یا عدد  "به دلیل عدم رعایت استانداردهای نگارش، امكان صدور گواهی همانندجویی وجود ندارد"در صورتیكه پیغام  .4

 :به این معنی است که

 در متن بارگذاری شده کاراکترهای نامشخص و نامفهوم وجود دارد .4-5

 (است )مثالً تبدیل ص به ض تبدیل حروف به یكدیگر انجام شده .4-0

 های تكراریِ بیش از حد در متن وجود جمالت و پاراگراف .4-4

 کلماتچسباندن و یا جداسازی نامتعارف  .4-2

 معنا در متن استفاده از حروف بی .4-1

 (جابه جایی غیرمتعارف کلمات در جمله )مثالً عبارت بیش از حد به حد از بیش در جمله تبدیل شود .4-3

 ...(جا از عالئم نگارشی )مثالً استفاده زیاد از ویرگول، نقطه، فاصله، نیم فاصله و استفاده نادرست و بی .4-1

 تبدیل کلمات .4-8

 خطاهای امالئی .4-3

 و نظایر آن .4-52

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1 . https://ithelp.ut.ac.ir/fa/news/3951 
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 .ساعت در کارتابل قابل مشاهده می باشد 28دقیقه و حداکثر  02نتیجه همانندجویی در روزهای کاری، بین حداقل  .2

 

 5ثبت درخواست دفاع از پایان نامه/رساله همراه با همانندجویی و ثبت در ایرانداک یراهنما

  پیشخوان خدمت منوی                       (ems.ut.ac.ir ) 8مطابق شکل سامانه جامع آموزشه بمراجعه  

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. https://ithelp.ut.ac.ir/fa/news/3907 
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 ثبت درخواست دفاع -8شکل 

 

 

 ۲شکل  مطابق های پایان نامه / رساله اری فایلذتكمیل اطالعات و بارگ

 



 نمودارها و راهنماها/ 504

 های پایان نامه / رساله اری فایلذتکمیل اطالعات و بارگ -۲شکل 

 

 

  1شکل مطابق  همانندجوییارسال جهت 

 
 ارسال جهت همانندجویی -1شکل 

 1شکل مطابق مرحله منتظر اعالم نظر از سامانه همانندجو این در 

. 

        بارگذاری مدارک و ارسال به کارشناس جهت تایید -1شکل 
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 .زمان ببرد ساعت 28دقیقه تا  02بین  سامانه همانندجو این مرحله شاید پاسخگوییداشته باشید  : توجه*

 

 

        5شکل  مطابق مشاهده درصد همانندجویی

     

 مشاهده درصد همانندجویی -5شکل 

 

را 8ها  برای همانندجویی در فرایند دفاع است. این دستورالعمل دستورالعمل بارگذاری رساله / پایان نامه به معنای عدم رعایت درصد همانندجویی 33مشاهده : توجه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 888ص  دستورالعمل بارگذاری رساله/پایان نامه برای همانندجویی در فرایند تصویب و دفاع. رجوع شود به  8



 نمودارها و راهنماها/ 501

توانید  به مرحله اول ارسال کنید و پس از رعایت این دستور العملها می "برگشت جهت اصالح "در این حالت درخواست را با کلیک بر دکمه  .مشاهده نمائید توانید می

ن نامه نهایی به سامانه ایرانداک پس از برگزاری جلسه دفاع، درخواست جهت ارسال پایا .مجدداً فایل اصالح شده را بارگذاری کرده و جهت همانندجویی ارسال نمائید

 .گردد مجدداً به پیشخوان شما ارسال می

 3شکل مطابق  و بارگذاری فایل نهایی رساله / پایان نامه جهت ثبت در ایرانداکاصالح اطالعات 
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 اصالح اطالعات و بارگذاری فایل نهایی رساله / پایان نامه جهت ثبت در ایرانداک -3شکل 

  

 

 

 1شکل مطابق  تأیید و ارسالبر روی دکمه  کلیكدرخواست به پیشخوان  ارسال مجددپس اصالح 

 
 ارسال به ایرانداک -1شکل 

 

 .بکشد چند روز طولثبت اطالعات در ایرانداک این مرحله شاید اعالم پس از ارسال، : 5توجه        

 .شود ارجاع داده می نماینده تحصیالت تكمیلیثبت اطالعات در ایرانداک درخواست جهت ثبت نمره و.. به اعالم  و بعد از ارسال: 0توجه 

 1شکل مطابق  اطالع از گردش کار

 
 اطالع از گردش کار -1شکل 

 



 نمودارها و راهنماها/ 501

 

 

 

  

 8ثبت درخواست تصویب موضوع پایان نامه/رساله همراه با همانندجویی و ثبت در ایرانداک یراهنما

  ازمنوی پیشخوان خدمت)سیستم گلستان( و  ems.ut.ac.ir سامانه جامع آموزشاقدام از 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. https://ithelp.ut.ac.ir/fa/news/3906 

http://ems.ut.ac.ir/
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 ثبت درخواست تصویب موضوع -8شکل 

 

 

 

 ۲شکل مطابق  درخواست تصویب تكمیل فرم

 



 نمودارها و راهنماها/ 503

 تکمیل فرم درخواست تصویب -۲شکل 

  

 

 

 1شکل مطابق  .شوداصالح به اصالح هست  نیازدر این مرحله پس از مشاهده درخواست اگر 

 
 بارگذاری فایل پروپزال -1شکل 
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 1مطابق شکل  .بمانید همانندجوظر از سامانه ناعالم  منتظرمرحله باید این در 

 

 
 بارگذاری مدارک و ارسال به کارشناس جهت تأیید -1شکل 

  

 .ساعت زمان ببرد 28دقیقه تا  02پاسخگویی سامانه همانندجو این مرحله شاید بین : توجه *



 نمودارها و راهنماها/ 545

 

 

 

 5شکل  مطابق. مشاهده نتیجه همانندجویی

 
 مشاهده نتیجه همانندجویی -5شکل 

  



 میبدان یل تا دانش آموختگید از آغاز تحصیآنچه با - یآموزش امور صد تا صفر/ 540

 

 

ها را  برای همانندجویی در فرایند دفاع است. این دستورالعمل پایان نامه  /عدم رعایت دستورالعمل بارگذاری رساله به معنای همانندجویی 833۱مشاهده : توجه

به مرحله اول ارسال کنید و پس از رعایت این  "برگشت جهت اصالح "در این حالت درخواست را با کلیک بر دکمه  .توانید در بخش دوم فایل مشاهده نمائید می

 .کرده و جهت همانندجویی ارسال نمایید توانید مجدداً فایل اصالح شده را بارگذاری دستور العملها می

 3 شکل مطابق پس از ارسال درخواست امکان مشاهده گردش کار وجود دارد

 
 مشاهده گردش کار -3شکل 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نمودارها و راهنماها/ 544

 

 8نامه/رساله همراه با همانندجویی و ثبت در ایرانداکدرخواست تصویب موضوع پایان ثبت گرافیكینمودار

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. https://ithelp.ut.ac.ir/fa/news/3906 
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 5 ثبت درخواست دفاع از پایان نامه/رساله همراه با همانندجویی و ثبت در ایرانداک یكینمودارگراف
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1. https://ithelp.ut.ac.ir/fa/news/3907 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ی)عموم ها و راهنماهانمودار
 (آموختگانان و دانشیژه دانشجویو)
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 8راهنمای تسویه حساب دانشجو
 

 .مشاهده نمایداطالع از موارد تسویه نشده را جهت  )مورد نیاز هر دانشجوهای  تسویه حساب) 5۲۲گزارش می بایست می بایست دانشجو پس از ابطال کارت 

 در صورت قید مراجعه به آموزش نیاز به مراجعه می باشد. :توجه

 :جهت دسترسی به گزارش مربوطه مسیر زیر دنبال شود

 

 نمایشباشد فقط مواردی حالت )عدم تسویه( در « وضعیت حساب»انتخاب شود. توجه شود در صورتی که   گزینه 5۲۲پس از باز شدن فرم گزارش 

 .تسویه حساب صورت نگرفته استخواهد یافت که 

 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. https://ithelp.ut.ac.ir/fa/news/2955 
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 داده می شود. نمایشلیست مواردی که دانشجو جهت تسویه باید برای آنها اقدام نماید   با انتخاب گزینه

 

 

 
 

 

تسویه شده( و )در حالت« وضعیت تسویه حساب»را مشاهده نماید. البته توجه شود که  5۲۲خویش مجددا گزارش  از اتمام تسویه حساب اطمینانبرای 

 در حالت )پایان یافته( قرار داشته باشد. « وضعیت پایان تسویه»
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 .می باشد قابل مشاهدهمبنی بر اتمام تسویه دانشجو  تاریخ نهاییدر شکل زیر 
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 8سامانه پشتیبانی خدمات فناوری اطالعات دانشگاه

 پیگیری پاسخ تیكتو  http://its3.ut.ac.ir در آدرس  تیكت گذاریاز طریق  و مشكالتها  امكان ثبت درخواست

 توجه:

  . رانته دانشگاه یكتای شناسه از استفاده با و مرکزی هویت احراز سامانه طریق از «اطالعات فناوری خدمات پشتیبانی سامانه» به ورود امكان  -1

 باشد. نام کاربری رایانامه می هماندانشگاه تهران را دارند رایانامه شناسه برای کسانی که اکانت  -۲

 رایانامه آدرس با توانید می شدید، روبرو مشکل با اطالعات فناوری خدمات پشتیبانی سامانه به ورود در خود دانشگاه رایانامه اکانت با که صورتی در -3

its3@ut.ac.ir  نمایید.مكاتبه و مشكل را اعالم 

 (5شكلرا انتخاب نمایید. ) ثبت و ارسال درخواست پس از ورود به سامانه گزینه

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. https://ithelp.ut.ac.ir/fa/news/2925 
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ها دانشگاه، پردیسو ادارات کل ستادی ها  سپس خدمت مورد نظر خود را با توجه به تقسیم بندی ارائه شده شامل: مرکز فناوری اطالعات و فضای مجازی، معاونت

 (0شكلرا انتخاب نمایید. ) مرحله بعد و سایر مراکز وابسته دانشگاه انتخاب و دکمهها  و دانشکده

 



 نمودارها و راهنماها/ 525

شرح کامل درخواست را ارائه نمایید. در صورت نیاز فایل پیوست خود را می  جزییات پیام درخواست را از موارد موجود انتخاب و در قسمت عنوان در این صفحه

 (4شكلدرج نمایید. ) بار گذاری فایل توانید در قسمت
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است به شما نمایش داده خواهد شد که ممکن است پاسخگوی درخو پایگاه دانشهای  پیشنهاد توجه نمایید که بعد از انتخاب عنوان معموالً اطالعاتی با عنوان

 در خواست شما در سامانه ثبت خواهد شد. ارسال اطالعات ( در انتها با انتخاب دکمه ی2شكلشما باشد. لطفاً قبل از ارسال درخواست آن را مطالعه نمایید. )
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 گیری نمایید.( با استفاده از این شناسه می توانید درخواست خود راپی1شكل برای شما نمایش داده می شود. ) شناسه درخواست سپس یک
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 )دو روش برای پیگیری در نظر گرفته شده است.( روش پیگیری درخواست:

 روش اول:. 5

 (3شكلرا انتخاب نمایید. ) دکمه جستجو شناسه درخواست خود را وارد نموده و جستجو پس از ورود به سامانه در قسمت
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 (1شكلنمایش داده خواهد شد. ) پاسخ ، جزئیات درخواست به همراهنتایج جستجو در
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( 8شكل) صفحه نظر سنجی (، به منظور بهبود کیفیت خدمات، به ازای هر درخواست پاسخ داده شده، برای شما3شكل) نمایش جرئیات درخواست عالوه بر

های مشخص شده بیان  ن، با انتخاب یکی از گزینهنمایش داده می شود که در صورت تمایل می توانید میزان رضایت خود را از دقت و سرعت پاسخگویی کارشناسا

 فرمایید.
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 . روش دوم:0

 (52شكلارسال خواهد شد. ) رایانامه دانشگاه شما در سامانه یک نسخه از اطالعات درخواست ثبت شده برای ثبت درخواست همزمان با
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نیز ارسال خواهد شد. بعد از بازکردن نامه مورد نظر و مطالعه پاسخ دریافتی، اگر مجدد  رایانامه شما که برای درخواست شما در سامانه ثبت شود به هر پاسخی و

 (55شكلرا انتخاب نمایید. ) Sendسوال خود را مطرح و دکمه  Replyنیاز به پیگیری بود می توانید از همان رایانامه خود با استفاده از گزینه 
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صفحه نظر  ارسال می شود که شما را به ایمیل نظر سنجی ی هر درخواست پاسخ داده شده، برای شما یکهمچنین به منظور بهبود کیفیت خدمات، به ازا

های مشخص  هدایت خواهد نمود. در صورت تمایل می توانید میزان رضایت خود را از دقت و سرعت پاسخگویی کارشناسان، با انتخاب یکی از گزینه سنجی در سامانه

 (50شكلشده بیان فرمایید. )
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 8(راهنمای ثبت درخواست فارغ التحصیلی)تسویه حساب

 ازمنوی پیشخوان خدمت)سیستم گلستان( و  ems.ut.ac.ir اقدام از سامانه جامع آموزش

 
 ثبت درخواست فارغ التحصیلی -8شکل 
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1. https://ithelp.ut.ac.ir/fa/news/3265 

http://ems.ut.ac.ir/
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 ثبت درخواست فارغ التحصیلی -۲شکل 
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 مدارک و ارسال به کارشناسبارگذاری  -1شکل 



 میبدان یل تا دانش آموختگید از آغاز تحصیآنچه با - یآموزش امور صد تا صفر/ 512

 
 مشاهده گردش کار -1شکل 

 

 
 ها تکمیل تسویه حساب -5شکل 
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پیامك و ایمیلی گردد و  به اتوماسیون اداری ارسال می گزاش فارغ التحصیلی)توسط کارشناسان دانشکده و آموزش کل (  پس از بررسی درخواست* 

 خواهد شد. ارسالگزارش فارغ التحصیلی در پرونده الکترونیکی دانشگاه مبنی بر ثبت 

 
 مشاهده گردش کار خاتمه یافته -3شکل 
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 8راهنمای ثبت درخواست گواهی موقت دانش آموختگی

 

می باشد الزم است گزارش فارغ التحصیلی قبالً به پرونده الکترونیکی ارسال  8135  /01 /08بعد از  برای دانشجویانی که تاریخ فارغ التحصیلی آنها : تذکر مهم*

مدرک موردنظر : 8-۲3138کد  "ارسال نشده باشد هنگام ثبت درخواست با خطای یشده باشد.در صورتی که به هر دلیل گزارش فارغ التحصیلی به پرونده الکترونیک

  ثبت درخواست وجود ندارد. بنابراین الزم است کارشناس مربوطه اقدام به ارسال گزارش فارغ التحصیلی نماید. مواجه می شود و امکان "برای دانشجو وجود ندارد

 ازمنوی پیشخوان خدمت)سیستم گلستان( و  ems.ut.ac.ir اقدام از سامانه جامع آموزش

 
 نمائید. تأییدرا انجام داده و جهت ارسال به کارشناس  ارسال مدارکو  پرداخت هزینهپس از ایجاد رکورد مراحل 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. https://ithelp.ut.ac.ir/fa/news/3207 

http://ems.ut.ac.ir/
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 هست در قسمت توضیح درج کنید. پیامی به کارشناسهنگام ارسال درخواست به کارشناس اگر نیاز به  :0نكته 

 کنید. گردش کار دقتاز طریق گردش کار به اطالع خواهد رساند. بنابراین به  کارشناسدر صورتی که اشکالی وجود داشته باشد  :4نكته 
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 .خود مطلع شویدوضعیت گواهی از قسمت خاتمه یافته و در گردش کار اتوماسیون از  می توان ارسال گواهی به اتوماسیون پس از

 
 

 .شودمی ارسال ثبت شده به آدرس  گواهی موقتپس از تكمیل امضاها، توجه:  
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 5توسط دانشجو )محروم از تحصیل ،انتقال دائم،خاتمه دوره مهمانی(درخواست تسویه حساب برای خروج از تحصیل  راهنمای

 

 8مطابق شکل  ازمنوی پیشخوان خدمت)سیستم گلستان( و  ems.ut.ac.ir اقدام از سامانه جامع آموزش 

 
 درخواست تسویه حساب برای خروج از تحصیلثبت  -8شکل 

  
 

 

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. https://ithelp.ut.ac.ir/fa/news/3970 

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


 میبدان یل تا دانش آموختگید از آغاز تحصیآنچه با - یآموزش امور صد تا صفر/ 532

 ۲مطابق شکل فرم اطالعات تكمیل 

 
 ثبت درخواست تسویه حساب برای خروج از تحصیل -۲شکل 

  
 



 نمودارها و راهنماها/ 535

 1مطابق شکل  کارشناس و ارسال به تاییددر مراحل و مدارک ارسال به پیشخوان خدمت  بازگشت 

 
 تحصیل و ارسال به کارشناسانجام مراحل درخواست تسویه خروج از  -1شکل 

  
 .1مطابق شکل  پس از ارسال به کارشناس شما می توانید از منوی گردش کار، از روال گردش کار خود مطلع شوید

 
 مشاهده گردش کار -1شکل 

درخواست را به کارشناس ارسال  در صورتی که کارشناس مشکلی مشاهده کند، در توضیحات گردش کار اعالم می کند.پس از رفع مشکالت اعالم شده مجدد * 

 .نمائید
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 جهت مشاهده موارد تسویه حساب، پس ازابطال کارت شما توسط کارشناس قابل مشاهده می باشد. بنابراین این گزارش را کنترل کنید تا هنگامی 5۲۲گزارش  *

درمورد تسویه حساب امور ).ه شد، شروع به انجام تسویه حساب کنیدکه ابطال کارت شما در مراحل گردش کار انجام شد وخروجی این گزارش برای شما قابل مشاهد

 (دانشجویی کارشناس مربوطه اقدام خواهد کرد و در صورت نیاز با شما تماس خواهد گرفت

درج شده است  5۲۲ش الزم بذکر است انجام موضوعات تسویه حساب به ترتیب نمی باشد و شما می توانید بطور همزمان تسویه موضوعات مختلفی که در گزار*

 .انجام دهید

داده می  پس از طی شدن مراحل ابطال کارت و تسویه حساب اموردانشجویی که توسط کارشناس اموردانشجویی انجام می گیرد، درخواست مجدد به شما ارجاع

 .های مربوطه را انجام دهید شود تا تسویه حساب

 
 تکمیل تسویه حساب ها -5شکل 

 .کاربه قسمت خاتمه یافته مراجعه کنید، تا قادر به مشاهده گردش کار در اتوماسیون اداری شویدپس از اتمام روند *

 
 مشاهده گردش کار خاتمه یافته -3شکل 



 نمودارها و راهنماها/ 534

 

 8)درصد برتر( گواهی رتبهدرخواست  راهنمای

 

 ازمنوی پیشخوان خدمت)سیستم گلستان( و  ems.ut.ac.ir اقدام از سامانه جامع آموزش

 
 ثبت درخواست گواهی رتبه -8شکل 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. https://ithelp.ut.ac.ir/fa/news/3935 

http://ems.ut.ac.ir/
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 درخواست به کارشناس ارسالایجاد رکورد،  پس از

 

 .شد مطلعدرخواست گردش کار از  از طریق دکمه گردش کار آموزش می توان

 
 ارسال درخواست به کارشناس -۲شکل 

 

 .خود مطلع شویدوضعیت گواهی از قسمت خاتمه یافته و در گردش کار اتوماسیون از  می توان اتوماسیونتاییدات و ارسال گواهی به پس از 

 .ارسال خواهد شد " ایمیل" امضا و مهر شده به پس از ثبت گواهی در پرونده، گواهی 

 

 
 مشاهده گردش کار اتوماسیون -1شکل 

 

 



 نمودارها و راهنماها/ 531

 

 1راهنمای دریافت شناسه یكتا

 

 می باشد.کد ملی بدون صفرهای سمت چپ پذیرفته شدگان بر اساس سوابق تحصیلی ، کد داوطلبی برای دریافت شناسه یکتای دانشگاه تهران ، 

 است این شناسه را دریافت نمایند.  الزمدارند، های دانشگاه تهران  نیاز به ورود به سامانههمه کسانی که 

 .ننماییداستفاده  internet explorer 8 مرورگرهای قدیمی و منقضی شده مانندبرای انجام صحیح عملیات از 

 

 توجه

نمایند این شناسه به نام کاربری  است؛ اما افرادی که پست الکترونیکی دانشگاه را دریافت می عددی، یک شناسه فرض پیششناسه یکتای دانشگاه تهران، به صورت 

 کند. موجود در آدرس پست الکترونیکی آنان تغییر می

حاضر پست خواهد بود. بنابراین اگر فردی در حال  username باشد، شناسه یکتای وی username@ut.ac.ir اگر پست الکترونیکی فرد مثالبه عنوان 

 الکترونیکی دانشگاه تهران را در اختیار دارد، نیاز به دریافت مجدد شناسه یکتا نخواهد داشت.

 و رود به سامانه-1-1

 و انتخاب نوع کاربری  utid.ut.ac.ir مراجعه به آدرس

شده ورود به دانشگاه، اعضای هیأت علمی و کارکنان شاغل، بازنشستگان و افرادی  دانشجویان شاغل به تحصیل، دانش آموختگان، داوطلبان پذیرفته شاملاین سامانه  کاربران

 باشد. که در قالب هویت موقت در بازه زمانی مشخص با دانشگاه تهران همکاری دارند، می

 

 

 

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. https://ithelp.ut.ac.ir/fa/news/3097 

  

https://utid.ut.ac.ir/
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 تکمیل فرم اطالعات هویتی -۲-1

 انتخاب گزینه ثبت اطالعاتو  ( 1)شکل ثبت اطالعات هویتی در فرم 

 



 نمودارها و راهنماها/ 531

 فرم اطالعات هویتی جهت دریافت شناسه یکتا - 1شکل 

8.   
 دریافت کد تأیید -۳-1

ع نقص فرم رفگرامی با مراجعه به  دانشجویانشدید  مواجه « اطالعات وارده شده صحیح نیست» پیغام( .اگر با ۲)شکل  تكمیل فرم اطالعات تماس

 توانند نسبت به رفع مشکل و اصالح اطالعات اقدام فرمایند. مربوطه می مسئول هویت موقت واحدسامانه با مراجعه به سایر کاربران ، و اطالعات

 
 فرم اطالعات تماس - 2شکل 
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 توجه
شده و پس از تکمیل فرم  "عدم دسترسی به اطالعات تماس"وارد لینک اگر به هیچ وجه به رایانامه و تلفن همراه نشان داده شده در فرم مذکور، دسترسی ندارید، 

توانید مجدداً برای دریافت شناسه یکتا اقدام  مربوطه منتظر اصالح آن توسط کارشناسان مرکز فناوری اطالعات دانشگاه تهران باشید. پس از اصالح شماره تماس می

 نمائید.

  

 .  3کد تأیید در فرم نشان داده شده شکل وارد کردن ارسال خواهد شد.                 دو دقیقهتأیید حداکثر پس از                   ، زدن دکمه ارسال

 شناسه یکتامشاهده       زدن دکمه ارسال                                

  

 
 فرم ارسال کد تأیید - 3شکل 

 

 



 نمودارها و راهنماها/ 533

 تعیین گذرواژه -۴-1

 (4مطابق با استانداردهای نمایش داده شده )شکل تعیین و وارد کردن گذرواژه مناسب های احتمالی  جهت جلوگیری از سو استفاده

 
 فرم تعیین گذرواژه - 4شکل 

  

  کاراکتر باشد ۸گذرواژه باید حداقل. 
  ( باشد…و # ،^ ،$ ،@ کاراکتر خاص )مانندگذرواژه باید حداقل شامل یک عدد، یک کاراکتر کوچک، یک کاراکتر بزرگ و یک. 
 شود گذرواژه شامل نام و نام خانوادگی انگلیسی فرد نباشد توصیه می. 

 توجه

  

 باشد. لذا در حفظ و نگهداری آن دقت فرمایید. شناسه یکتا یک شناسه هویتی و شخصی می
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 تغییر گذرواژه -۲

 اقدام نمائید.بمنظور تغییر گذرواژه شناسه یکتای خود به شکل زیر 

 و رود به سامانه-۲-1

  utid.ut.ac.ir: مراجعه به آدرس

 تکمیل فرم ورود به سامانه -۲-۲

  5تکمیل فرم مطابق شکل 

 
 فرم ورود به سامانه جهت تغییر گذرواژه - 5شکل 

 

 

 

https://utid.ut.ac.ir/


 نمودارها و راهنماها/ 515

 

 انتخاب گذرواژه جدید -۳-۲

 

 6مطابق شکل انتخاب گذرواژه جدید 

 
 فرم تعیین گذرواژه جدید - 6شکل 

  کاراکتر باشد ۸گذرواژه باید حداقل. 
 ( باشد…و # ،^ ،$ ،@ گذرواژه باید حداقل شامل یک عدد، یک کاراکتر کوچک، یک کاراکتر بزرگ و یک کاراکتر خاص )مانند. 
 شود گذرواژه شامل نام و نام خانوادگی انگلیسی فرد نباشد توصیه می. 

 توجه

  ادامهپایان دادن به فرآیند با زدن دکمه 
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 فراموشی گذرواژه -۳

 مطابق زیر اقدام نمائید.اید،  کرده فراموشدر صورتی که رمز عبور خود را 

 ورود به سامانه -1-۳

  utid.ut.ac.ir مراجعه به آدرس

 تکمیل فرم فراموشی گذرواژه -۲-۳

 7تکمیل فرم مطابق شکل  

 
 فرم ورود به سامانه جهت بازیابی گذرواژه - 7شکل 

https://utid.ut.ac.ir/


 نمودارها و راهنماها/ 514

 دریافت کد تأیید -۳-۳

سایر ، و فرم رفع نقص اطالعات، با مراجعه به  دانشجویانشدید  مواجه « اطالعات وارده شده صحیح نیست» پیغام( .اگر با 8)شکل  تکمیل فرم اطالعات تماس

 توانند نسبت به رفع مشکل و اصالح اطالعات اقدام فرمایند. مربوطه می مسئول هویت موقت واحده به سامانه با مراجعکاربران 

 
 فرم اطالعات تماس - 8شکل 

  

 توجه
شده  "عدم دسترسی به اطالعات تماس"اگر به هیچ وجه به رایانامه و تلفن همراه نشان داده شده در فرم مذکور، دسترسی ندارید، وارد لینک 

توانید  از تکمیل فرم مربوطه منتظر اصالح آن توسط کارشناسان مرکز فناوری اطالعات دانشگاه تهران باشید. پس از اصالح شماره تماس میو پس 

 مجدداً برای دریافت شناسه یکتا اقدام نمائید.
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            زدن دکمه ارسال و  سپس.  9کد تأیید در فرم نشان داده شده شکل وارد کردن  بعد(. ارسال خواهد شد دو دقیقهتأیید حداکثر پس از ) زدن دکمه ارسال

 شناسه یکتامشاهده 

  

 
 فرم ارسال کد تأیید - 9شکل 

 

 

 

 



 نمودارها و راهنماها/ 511

 انتخاب گذرواژه جدید -1-1

 10انتخاب گذرواژه جدید مطابق شکل 

 
 فرم تعیین گذرواژه جدید در صورت فراموشی گذرواژه قبلی - 10شکل 

  

  کاراکتر باشد ۸باید حداقل گذرواژه. 
 ( باشد…و # ،^ ،$ ،@ گذرواژه باید حداقل شامل یک عدد، یک کاراکتر کوچک، یک کاراکتر بزرگ و یک کاراکتر خاص )مانند. 
 شود گذرواژه شامل نام و نام خانوادگی انگلیسی فرد نباشد توصیه می. 

 توجه

  

 می یابد. پایان، فرایند تعیین گذرواژه جدید ادامهبا زدن دکمه 
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 5دریافت شناسه یكتا یكینمودار گراف

 

 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1 . https://ithelp.ut.ac.ir/fa/news/3097 

https://ithelp.ut.ac.ir/fa/news/3097
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 5تغییر گذرواژه یكینمودار گراف

 

 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1 . https://ithelp.ut.ac.ir/fa/news/3097 

https://ithelp.ut.ac.ir/fa/news/3097
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 5فراموشی گذرواژه یكینمودار گراف

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1 . https://ithelp.ut.ac.ir/fa/news/3097 

https://ithelp.ut.ac.ir/fa/news/3097


 نمودارها و راهنماها/ 513

 5درخواست انصراف از تحصیل دانشجو یكینمودار گراف

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. https://ithelp.ut.ac.ir/fa/news/3551 

 

https://ithelp.ut.ac.ir/fa/news/3551
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 5توسط دانشجو از تحصیل ،انتقال دائم،خاتمه دوره مهمانی( )محرومدرخواست تسویه حساب برای خروج از تحصیل  یكینمودار گراف

 
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. https://ithelp.ut.ac.ir/fa/news/3970   

https://ithelp.ut.ac.ir/fa/news/3970


 نمودارها و راهنماها/ 585

 8)درصد برتر( گواهی رتبهدرخواست  یكیمودار گرافن

 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. https://ithelp.ut.ac.ir/fa/news/3935 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و راهنماها  هانمودار

 ژه دانش آموختگان(ی)و
 

 

 

 

 



 

 

 5گانیلغو تعهد آموزش را یراهنما

   https://portal.saorg.ir به آدرس یقات و فناوریاقدام از سامانه سجاد وزارت علوم، تحق

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 https://portal.saorg.ir. سامانه جامع امور دانشجویان )سجاد(   8

https://portal.saorg.ir/


 نمودارها و راهنماها/ 581

 ا درج آدرس:یها و ندیفرآیرساناطالع یمنو یک بر رویسپس کل

 guide-https://portal.saorg.ir/wf 

 

https://portal.saorg.ir/wf-guide


 میبدان یل تا دانش آموختگید از آغاز تحصیآنچه با - یآموزش امور صد تا صفر/ 583

 

 8(راهنمای اخذ کارنامه کلی غیررسمی )ویژه دانش آموختگان

 .گردد نصبالزم های  اعالم شده در مسیر زیر را انجام داده و فونت تنظیماتقبل از ورود به سامانه الزم است 

 
 سیستمتنظیمات  -5شكل 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. https://ithelp.ut.ac.ir/fa/news/2990 



 نمودارها و راهنماها/ 581

 

 (ems.ut.ac.ir) *مراجعه به سامانه جامع آموزش

 
 ثبت درخواست کارنامه غیر رسمی -0شكل 



 میبدان یل تا دانش آموختگید از آغاز تحصیآنچه با - یآموزش امور صد تا صفر/ 588

 

 کنید تا درخواست به مرحله چاپ کارنامه ارسال شود. تاییدکنید و درخواست را  پرداخترکورد ایجاد شده، هزینه را  5در مرحله  

 

 
 پرداخت هزینه -1شکل 

 
 پرینت کارنامه -2شكل 



 نمودارها و راهنماها/ 583

 

 می باشد( IEاینترنت اکسپلورر .) تنظیمات راهنما ، بر اساس مرورگر  در صفحه باز شده، قبل از پرینت ،تنظیمات زیر را انجام دهید

 
 

 تنظیمات پرینت -1شكل 
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 حال می توانید گزارش خود را پرینت بگیرید.

 

 
 

 پرینت کارنامه -3شكل 



 نمودارها و راهنماها/ 535

 

 

 5(دانشنامه)در صورت مفقود شدن اصل دانشنامهراهنمای ثبت درخواست تقاضای المثنی  

 )سیستم گلستان( و ازمنوی پیشخوان خدمت ems.ut.ac.ir اقدام از سامانه جامع آموزش

 
 درخواست المثنی دانشنامه -5شكل 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. https://ithelp.ut.ac.ir/fa/news/3192 

http://ems.ut.ac.ir/
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 نمائید. تأییدرا انجام داده و جهت ارسال به کارشناس  ارسال مدارکو  پرداخت هزینهپس از ایجاد رکورد مراحل 

 
 تکمیل درخواست -۲شکل 

 در باالی صفحه دریافت و پرینت نمائید. دریافت فرمهای مورد نیاز توانید فرمهای مورد نظر را از لینک در قسمت ارسال مدارک می :5نكته 

 هست در قسمت توضیح درج کنید. پیامی به کارشناسهنگام ارسال درخواست به کارشناس اگر نیاز به  :0نكته 

 کنید. گردش کار دقتدر صورتی که اشکالی وجود داشته باشد کارشناس از طریق گردش کار به اطالع خواهد رساند. بنابراین به  :4نكته 

 .خود مطلع شویدت گواهی وضعیاز قسمت خاتمه یافته و در گردش کار اتوماسیون از  می توان ارسال گواهی به اتوماسیون پس از

 

 
 مشاهده گردش کار -4شكل 

 .می شودارسال ثبت شده پس از تکمیل امضاها، دانشنامه المثنی به آدرس توجه:  



 نمودارها و راهنماها/ 534

 

 

 5سی( راهنمای ثبت درخواست تقاضای المثنی ریزنمرات فارسی)در صورت مفقود شدن اصل ریزنمرات فار

 )سیستم گلستان( و ازمنوی پیشخوان خدمت ems.ut.ac.ir اقدام از سامانه جامع آموزش

 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. https://ithelp.ut.ac.ir/fa/news/3193 

http://ems.ut.ac.ir/
https://ithelp.ut.ac.ir/fa/news/3193
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 بنابراین به گردش کار دقت کنید.. می دهدوجود داشته باشد کارشناس از طریق گردش کار اطالع  اشكالی*در صورتی که 

 



 نمودارها و راهنماها/ 531

 .خود مطلع شویدوضعیت گواهی از  اتوماسیوناز قسمت خاتمه یافته و در گردش کار  ریزنمرات فارسی، می توان چاپ المثنیپس از اتمام گردش کار و 

 
  

 خواهد شد.چاپ و پست مدرک المثنی  توجه:
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 8 )راهنمای ثبت درخواست تقاضای المثنی گواهی موقت)در صورت مفقود شدن اصل گواهی موقت

 ازمنوی پیشخوان خدمت)سیستم گلستان( و  ems.ut.ac.ir اقدام از سامانه جامع آموزش

 
 نمائید. تأییدرا انجام داده و جهت ارسال به کارشناس  ارسال مدارکو  پرداخت هزینهپس از ایجاد رکورد مراحل 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. https://ithelp.ut.ac.ir/fa/news/3194 

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


 نمودارها و راهنماها/ 531

 
 در باالی صفحه دریافت و پرینت نمائید. دریافت فرمهای مورد نیاز لینکتوانید فرمهای مورد نظر را از  در قسمت ارسال مدارک می :5نكته 

 هست در قسمت توضیح درج کنید. پیامی به کارشناسهنگام ارسال درخواست به کارشناس اگر نیاز به  :0نكته 
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 کنید. گردش کار دقتابراین به در صورتی که اشکالی وجود داشته باشد کارشناس از طریق گردش کار به اطالع خواهد رساند. بن :4نكته 

 

 .خود مطلع شویدوضعیت گواهی از قسمت خاتمه یافته و در گردش کار اتوماسیون از  می توان ارسال گواهی به اتوماسیون پس از

 
 

 .می شودارسال ثبت شده المثنی به آدرس مدرک پس از تكمیل امضاها، توجه:  

 

 

 

 



 نمودارها و راهنماها/ 533

 8ریزنمرات راهنمای ثبت درخواست تقاضای دانشنامه و

 قابل توجه دانشجویان دوره روزانه

 8تذکر 

دانشجویان روزانه باید قبل از ارسال درخواست به کارشناس، ابتدادرخواست لغو تعهد خدمت آموزش رایگان خود را 

ثبت نمایند. درصورت بروزخطا هنگام ثبت درخواست  http://portal.saorg.ir درسامانه وزارت علوم به آدرس

پس  ارسال کنند. support@saorg.ir توانند مشکل خود را به ایمیل لغوتعهدآموزش رایگان سامانه سجاد، می

 ازصدورنامه لغوتعهد و تأیید توسط کارشناس دانشگاه تهران، امکان ثبت درخواست دانشنامه وجود دارد.
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1. https://ithelp.ut.ac.ir/fa/news/3685 

http://portal.saorg.ir/
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 سامانهورود به  .8

نوع مدرک شوید جهت تعیین  می وارد صفحه بعدسپس  ازمنوی پیشخوان خدمت)سیستم گلستان( و  ems.ut.ac.ir از سامانه جامع آموزش

  درخواستی

 
 . ثبت درخواست1شكل 

 

 

 

 

 

 

 

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


 نمودارها و راهنماها/ 025

 ثبت آدرس پستی .۲

 بازگشتایجاد و بعد های  وارد کردن آدرس و کلیک دکمه

 

 . ثبت آدرس پستی4 شكل
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 پرداخت هزینه صدور مدرک .1

 پرداخت هزینه صدور مدرک و ارسال مدارک و سپس درخواست به کارشناس

 ثبت نمائید. "توضیح"توانید در قسمت  اگر پیامی برای کارشناس دارید، هنگام ارسال درخواست می 0نكته 

  

 
 انجام مراحل درخواست .2 شكل

 



 نمودارها و راهنماها/ 024

 

 مشاهده گردش کار .1

 آیكون گردش کارمراحل گردش کار از طریق  مشاهده

 4نكته 
کند. پس از رفع مشکالت اعالم شده  در صورتی که کارشناس مشکلی مشاهده کند، در توضیحات گردش کار اعالم می

 مجدد درخواست را به کارشناس ارسال نمائید.

  
 قادر به مشاهده گردش کار در اتوماسیون اداری هستید. خاتمه یافته در قسمت پس از اتمام روند کار، 2نكته 

  

 
 . مشاهده گردش کار1 شكل
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8راهنمای درخواست تقاضای کارنامه انگلیسی رسمی/غیر رسمی
 

  پیشخوان خدمتازمنوی )سیستم گلستان( و  ems.ut.ac.ir اقدام از سامانه جامع آموزش

 *تذکر

 حالت برای درخواست کارنامه انگلیسی امکان پذیر است: 1

 کارنامه انگلیسی )غیر رسمی(-8

 کارنامه انگلیسی)رسمی دارای دانشنامه(:تنها برای دانش آموختگانی که دانشنامه خود را دریافت کرده اند.-۲

 :کلیه فارغ التحصیالنی که هنوز موفق به دریافت دانشنامه نگردیده اند {)فقط قابل ارسال به خارج از کشور( DHL دانشنامه پست فاقدرسمی }کارنامه انگلیسی -1
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1. https://ithelp.ut.ac.ir/fa/news/3142 

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


 نمودارها و راهنماها/ 021

 
برای دانشجویانی که دارای دانشنامه ) ارسال تصویر دانشنامه و پرداخت هزینهو  دروسو اطالعات  اطالعات شخصیو مشاهده  کارنامهبعد از مشاهده  

 بر روی عالمت تیك اطالعات را تائید کنید.با کیلك ، (هستند
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 .نمایید توضیح ثبتدر قسمت  پیامی برای کارشناس داریدمشاهده میکنید و یا  اشكالی در کارنامهدر صورتی که  :5نكته 

 
 اطالع از گردش کار در پیشخوان خدمت

 نمایید. مشاهدهدرخواست خود را  گردش کاربا زدن تیک سوابق قبلی می توانید  DHLجهت پست و یا تحویل به پست ،  بعد از اتمام:  0نكته  

 

 

 

 

 

 



 نمودارها و راهنماها/ 021

 5( گواهی موقت-ریزنمرات-راهنمای درخواست تقاضای کپی برابر اصل نمودن مدارک دانش آموختگی)دانشنامه

 ازمنوی پیشخوان خدمت)سیستم گلستان( و  ems.ut.ac.ir اقدام از سامانه جامع آموزش

 
 ثبت درخواست کپی برابر اصل -5شكل 
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1. https://ithelp.ut.ac.ir/fa/news/3179 

http://ems.ut.ac.ir/
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 تکمیل آدرس پستی -۲شکل 

 
 انتخاب مدرک -1شکل 

 

 



 نمودارها و راهنماها/ 023

 درخواست توسط کارشناس، درخواست مجدداً به شما جهت پرداخت هزینه ارسال می شود. تایید اولیهپس از 

 
 پرداخت هزینه -1شکل 

  
 توانید گردش کار را مشاهده نمایید.پس از ارسال می 

     

 مشاهده گردش -5شکل 
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 5(ثبت درخواست تقاضای المثنی دانشنامه)در صورت مفقود شدن اصل دانشنامه نمودارگرافیكی

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. https://ithelp.ut.ac.ir/fa/news/3192 



 نمودارها و راهنماها/ 055

 8( جهت ثبت درخواست فارغ التحصیلی)تسویه حساب نمودار گرافیكی

 
 : راهنمای ثبت درخواست فارغ التحصیلی0 شکل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. https://ithelp.ut.ac.ir/fa/news/3265 

https://ithelp.ut.ac.ir/file/download/news/1573467562-1.pdf
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 1آموختهدانش استفاده مورد های ها و گزارش پردازشلیست 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. https:// ithelp ut.ac.ir/fa/news/3210 

 توضیح امکانات

   منوهای اطالعات دانشجو در سامانه جامع آموزش

 81۲10پردازش 
تغییر پست الکترونیکی و شماره همراه دانشجویان و  

 اساتید
  

   اطالعات جامع دانشجو 8۲180پردازش 

   منوهای تسویه حساب

 حسابهای مورد نیاز هر دانشجوتسویه  5۲۲گزارش

خروجی این گزارش بعد از ابطال کارت دانشجو توسط 

 کارشناس دانشکده قابل مشاهده است.

*درمورد تسویه حساب اولویتی در انجام موارد تسویه 

حساب وجودندارد و می تواند موازی تسویه حسابها انجام 

 شود.

   پیشخوان خدمت

 پیشخوان خدمت  ۲88۲0پردازش 
جهت ثبت وپیگیری فرآیندها)مانند درخواست مدارک 

 تحصیلی فارغ التحصیلی و...(



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هانامهو شیوه هانامهسایر آیین
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 5دانشجویان استعدادهای درخشانیژه آیین نامه تحصیل هم زمان در دو رشته و
 

 11/ ۲۲/۲تاریخ 183حمایت و هدایت استعدادهای درخشان مصوب جلسه های  در اجرای سیاست

وظایف و تشکیالت وزارت علوم تحقیقات و  قانون ۲بخش ج از ماده  5شورای عالی انقالب فرهنگی و بند 

بر برنامه ریزی برای شناسایی و حمایت مجلس شورای اسالمی مبنی  85/05/1۲فناوری مصوب جلسه تاریخ 

مختلف علوم و به های  راهبردی کشور در حوزههای  از استعدادهای درخشان، هدایت آنها به سمت اولویت

دایت آموزشی برگزیدگان علمی، این آیین نامه تدوین و به اجرا گذاشته می ه، شکوفایی و منظور تسهیل

 شود.

 :زیر در این آیین نامه به کار می رودهای  واژه( به منظور رعایت اختصار؛ 8ماده 

 و فناوری  وزارت: وزارت علوم، تحقیقات 

 "آموزش عالی و پرورشی کشور که طبق مقررات وزارتهای  و موسسهها  هر یک از دانشگاه :مؤسسه

 .دنفعالیت می کن

 استعدادهای درخشان وزارت  هدایتشورای هدایت: شورای 

 ای هدایت مستقر در دفتر برنامه ریزی آموزش عالی دبیرخانه: دبیرخانه شور

 سازمان سنجش: سازمان سنجش آموزش کشور

رشته محل در دفترچه آزمون سراری  -تحصیلی موسسه که دارای کدهای  یک از رشتههر  رشته: 

 .سازمان سنجش است

های  ی، و دوره( دانشجوی دوره تحصیلی کارشناسی پیوسته که پس از حداقل دو نیمسال تحصیل۲ماده 

م هایسه با دانشجویان کارشناسی ارشد پیوسته و دکتری حرفه ای که پس از چهار نیمسال تحصیلی، در مق

زیر باشد مجاز است عالوه بر های  م ورودی خود جزو ده درصد برتر بوده و دارای یکی از ویژگیهرشته و 

 .ناسی پیوسته تحصیل کنددوره اولویت دار کارشهای  رشته تحصیلی خود، در یکی از رشته

رفته شدگان آزمون سراسری ورود به دانشگاه در دوره کارشناسی پیوسته، کارشناسی ارشد یپذ-الف 

انحراف معیار از  5/۲ پیوسته و دکتری حرفهای )عمومی( که با تایید سازمان سنجش نمره کل قبولی آنها،

 بیشتر باشد.شرکت کنندگان در گروه آزمایشی مربوط های  میانگین نمره
 

جهانی و طالیی کشوری المپیادهای علمی دانش آموزی مورد تایید وزارت های  دارندگان مدال- ب

 آموزش و پرورش

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

های  های جامع آموزشی ورودی نامه ها و شیوه تهران ، صفحه معاونت آموزشی ، آیین نامهها ، مقررات و بخشنامه ها، سایت دانشگاه  آیین نامه.  8

ht. 1تا  8به بعد ص  31-33صیلی سال تح t ps://academi cs.ut .ac.i r /f i l e/downl oad/page/1615283922-.pdf 
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: تحصیل در رشته دوم صرفا پس از موافقت گروه دانشکده مبدا و مقصد و تایید دفتر 8تبصره 

 .استعدادهای درخشان دانشگاه امکان پذیر است

د باالدستی کشور و میزان تقاضا در اسناانجام شده در های  تواند با توجه به الویتمؤسسه می :۲تبصره 

دار اقدام کند و آن را به اطالع متقاضیان لویتواهای  رشته دوم تحصیلی، نسبت به تهیه فهرست رشته

 برساند.

واحد درسی  10نیمسال تحصیلی حداکثر تا سقف  هراز ورود به رشته دوم باید در  ( دانشجو پس1ماده 

دو رشته  ، هردر مدت مجاز تحصیل در رشته اولدو رشته را به نحوی انتخاب کند که های  از مجموع درس

 .را به پایان رساند

ن نامه یی: مؤسسه اختیار دارد سنوات تحصیلی دانشجوی کارشناسی پیوسته حائز شرایط این آ8تبصره 

دوره کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته مصوب آیین نامه آموزشی  85را بر اساس تبصره یک ماده 

نیمسال و  80متبوع، حداکثر تا سقف عالی برنامه ریزی آموزشی وزارت  شورای 83/8۲/31 تاریخ 153جلسه 

 بدون پرداخت شهریه افزایش دهد. 

توایی : دانشجو می تواند با تایید گروه از دانشکده مبدا و مقصد، درس هایی که به لحاظ مح۲تبصره 

 .تطابق موضوعی دارند، فقط در یکی از دو رشته بگذراند

هم زمان در دو رشته ل یل خود، فقط یک بار از تحصیتحص( دانشجو مجاز است در طول 1ماده 

 .تحصیلی بهره مند شود

( دانشجوی کارشناسی پیوسته، در صورت دانش آموختگی در رشته اول و قبولی در دوره 5ماده 

می تواند واحدهای باقیمانده از رشته دوم خود را حداکثر در دو نیمسال تحمیلی هم زمان کارشناسی ارشد، 

مه تحصیل در رشته در غیر اینصورت دانشجو باید از ادا ،ره کارشناسی ارشد به پایان رساندبا تحصیل در دو

 هد.دوم انصراف د

نرسانده باشد، شاغل به تحصیل شناخته ( دانشجو تا زمانی که تحصیل در هر دو رشته را به پایان 3ماده 

 .یالت در هر دو رشته انجام می شودمی شود و معرفی وی به سازمان وظیفه عمومی، پس از پایان تحص

 .شامل دانشجویان زیر نظام دانشگاههای دولتی وابسته به وزارت میباشدصرفا این آیین نامه ( 1ماده 

منوط به حفظ عملکرد تحصیلی و کسب حداقل معدل م زمان در دو رشته هادامه تحصیلی ( 1ماده 

 .یمسال تحصیلی استدر هر ن 41
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از رشته ها، شرط فوق را احراز هر یک دو نیمسال متوالی یا متناوب در  تبصره: درصورتی که دانشجو در

دروس گذرانده شده در رشته دوم به وی اعطا  گواهیل در رشته دوم محروم و تنها ید، از ادامه تحصکنن

 .خواهد شد

رتب بر آن بر عهده ر گونه پاسخگویی قانونی متهولیت حسن اجرای این آیین نامه و ( مسئ3ماده 

 ده است، نظارت بر اجرا و شرح و تفسیر مفاد آن بر عهده معاونت آموزشی وزارت خواهد بود. ندانشگاه پذیر 

به تصویب 18/03/8131تاریخ  تبصره در 3 ماده و 80( این آیین نامه مشتمل بر یک مقدمه، 80ماده 

 -31شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رسیده و برای دانشجویان ورودی 

م زمان دانشجویان دارای استعداد درخشان ل هیتحص"است و جایگزین آیین نامه  و بعد از آن قابل اجرا 31

مربوط های  ( و ابالغیه۲3/80/11تاریخ  1080/۲8)  شمارهبالغیه رشته تحصیلی در دوره کارشناسی ا در دو

  می شود.
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 5ثارگریان شاهد و ایدانشجو یت آموزشالین نامه تسهییآ

 مربوطه یبه همراه مواد آموزش  یتخصص یارشد و دکتر ی، کارشناسیطع کارشناسقام

 ف:یتعار

 ثارگر:یان شاهد و ایدانشجو (الف

 :باشند یل میثارگر شامل موارد ذیشاهد و ا انیدانشجو 

 ترال۱و با ۲5جانبازان 

 آزادگان

 باالتر(و ۲5۱ثر،آزاده،جانبازاالشهید،جاوید)همسر و فرزند 

 داو طلبانه در جبهه سه ماه سابقه حضور جانبازی و 85۱ جانباز با حداقل

 رزمنده با حداقل شش ماه سابقه حضور داوطلبانه درجبهه

 ثارگر دانشگاهیان شاهد و ایستاد: ستاد امور دانشجو (ب

به منظور   تهین کمیثارگر دانشگاه، ایان شاهد و ایته منتخب ستاد امور دانشجوی: کمته منتخبیکم( ج

تشخیص رئیس   آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر و بههای  و تسریع در رسیدگی به درخواست لیتسه

  .آن متشکل از افراد ذیل می باشد ستاد تشکیل می گردد و اعضای

 معاون آموزشی دانشگاه یا مدیر آموزش دانشگاه به عنوان رئیس کمیته -8

 دامور دانشجویان شاهد و ایثارگر به عنوان دبیر ستا )یا حسب مورد مدیر و یا رئیس گروه( مدیرکل -۲

 ک نفر از اعضای هیأت علمی استاد مشاور دانشگاهی -1

 بیر ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاهد :ر ستادیدب (د

 : یادآوری

و یا مراکز آموزش عالی که کمیته منتخب ستاد تشکیل نمی گردد موارد مربوطه ها  در دانشگاه

 .کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه بررسی و تصمیم گیری می شود  در

 

ن نامه ییآ  مهیوسته، ضمیوسته و پیناپ یکارشناس، یکاردان یژه دوره هایو یآموزشالت یتسه ن نامهییآ

 ز طرح شاهدیستاد برنامه ر یشورا 1/3/8131مصوب جلسه مورخ  یآموزش
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

   .ستاد برنامه ریزی طرح شاهد به تصویب نهایی رسیده است 1/3/1393در جلسه مورخ . 8
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 .کند انتخاب درسی واحد ۲0 حداکثر و 8۲ حداقل است الزم تحصیلی نیمسال هر در دانشجو -7 ماده

 .است درسی واحد 6 تابستان دوره در انتخابی مجاز حداکثر واحد

 تأیید با دانشجو اینصورت در باشد، 81 حداقل نیمسال یک در دانشجویی نمرات میانگین اگر .8 تبصره

 گروه

 .نماید اخذ درسی واحد ۲1 تا حداکثر تواند می بعد تحصیلی نیمسال در آموزشی

 داشته باقی درسی واحد ۲1 حداکثر آموختگی، دانش برای آخر نیمسال در دانشجو چنانچه .۲ تبصره

 باشد،

 .نماید اخذ درسی واحد ۲1 تا تواند می باشد، 80 باالی وی کل میانگین که بشرطی

 تأیید با شود، آموخته دانش درسی واحد 8 حداکثر گذراندن با دانشجو که خاص شرایط در .1تبصره

 گروه

 .نماید اخذ تابستان دوره در را مذکور واحدهای تواند می آموزشی،

 .کند استفاده ماده این 1 و ۲ تبصره مفاد از تواند نمی همزمان دانشجو .1 تبصره

 گروه تشخیص به نیمسال هر پایان در دانشجو باقیمانده یا انتخابی واحدهای که صورتی در .5 تبصره

 این اینصورت در برسد درسی واحد 8۲ از کمتر به دانشجو اراده از خارج و موجه دالیل به آموزشی، بنا

 ممتاز یا شدن مشروط در اما شود، می محسوب وی تحصیلی سنوات در کامل نیمسال عنوان یک به نیمسال

 میانگین اگر مذکور، شرایط در دیگر، عبارت به( است  تأثیر ماده( بی همین 8 تبصره موضوع(دانشجو  شدن

 ).شود نمی محسوب ممتاز شد باالتر و 81 اگر و نیست مشروط شد 8۲از  کمتر دانشجو

 :1 ماده به یالحاق 8 تبصره  -8

ن یا ضوابط تیرعا با تواند یم باشد باالتر و 52 ثارگریا و شاهد یدانشجو کل معدل که یصورت در

 .دینما انتخاب یدرس واحد 8 حداکثر تابستان سال مین در ماده

 :1 ماده به یالحاق ۲ تبصره -۲

ستاد  منتخب تهیکم دییتأ با یلیتحص سال مین دو در حداکثر تواند یم ثارگریا و شاهد دانشجو

 .دینما انتخاب یدرس واحد 52 حداقل

 :1 ماده 1 تبصره به یالحاق تبصره -1

 یم داشته باشد یلیتحص دوره واحدها اتمام یبرا یدرس واحد 52 حداکثر که ثارگریا و شاهد دانشجو

 .دینما انتخاب تابستان سال مین در را مذکور واحدها ستاد منتخب تهیکم دییتا با تواند

 :1 ماده 5 تبصره به یالحاق تبصره -1

 تهیص کمیتشخ به یلیتحص سال مین انیپا در دانشجو مانده یباق ای یانتخاب واحدها که یصورت در

 نیا برسد، در یدرس واحد 52 از کمتر به دانشجو اراده از خارج و موجه لیدال به بنا ستاد، منتخب
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 دو یبرا تبصره فقط نیا از استفاده( .شود ینم محسوب یمشروط دانشجو 8۲ از کمتر نیانگیم صورت

 ).باشد یم مجاز مسالین

 کسب نمره عدم یا حذف صورت در دولتی، دانشگاههای در رایگان آموزش مشمول دانشجوی -8۲ماده

 شده دانشجو تمام تحصیلی مجاز سنوات که صورتی در درس، آن مجدد انتخاب برای درس، هر در قبولی

 .باشد می دانشگاه امنای هیأت مصوبه طبق مربوط هزینه پرداخت به موظف باشد

 :8۲ ماده به یالحاق تبصره -5

 ن دریهمچن .باشند یم نهیهز پرداخت از معاف کباری مردود دروس یبرا ثارگریا و شاهد انیدانشجو

 یم معاف نهیپرداخت هز از باشد گرفته انجام ستاد دییتأ با ثارگریا و شاهد دانشجو درس حذف کهیصورت

 .باشد

 ناپیوسته کارشناسی و )ناپیوسته و پیوسته از اعم( کاردانیهای  دوره در تحصیل مجاز مدت -85 ماده

 .است سال چهار پیوسته کارشناسیهای  دوره در سال و دو

 یک حداکثر دانشگاه، آموزشی شورای تصویب با و خاص شرایط در دارد اختیار دانشگاه .8 تبصره

 پیوسته، کارشناسی دوره برای نیمسال حداکثردو و ناپیوسته کارشناسی و کاردانیهای  برای دوره نیمسال

 مجاز مدت

 محروم تحصیل ادامه از نشود آموخته دانش مدت این در دانشجو چنانچه .دهد افزایش را تحصیل

 .شد خواهد

 مشمول دانشجویان از دانشگاه امناء هیأت مصوب تعرفه طبق تحصیلی سنوات افزایش هزینه .۲ تبصره

 .شود می دریافت آموزش رایگان

 :85 ماده به یالحاق تبصره  -3

 کی وستهیناپ یکارشناس و یکاردانها  دوره در ثارگریا و شاهد انیدانشجو لیتحص مجاز مدت حداکثر به

 .شود یم اضافه سال مین دو وستهیپ یکارشناس دوره در و سال مین

 و حضور براساس و درس آن مدرس توسط درس هر در دانشجو تحصیلی پیشرفت ارزیابی  -83 ماده

 فعالیت

 محاسبه بیست تا صفر از عددی صورت به و شود می انجام امتحانات نتایج و تکالیف انجام کالس، در

 .شود می

 .است الزامی نظری دروس برای کتبی آزمون برگزاری .8 تبصره

 دروسی و عرصه در کار صحرایی، عملیات کارورزی، و کارآموزی دبیری، تمرین دروس نمرات .۲ تبصره

 آموزشی گروه تأیید و مدرس تشخیص به که صورتی در شود، می ارائه پروژه با مصوب، درسی برنامه در که

 نمره شدن قطعی شود، می تلقی ناتمام نباشد، میسر تحصیلی نیمسال یک طول در آنها تکمیل مربوط،

 .شود می انجام 81 ماده نامه شیوه طبق ناتمام
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 :83 ماده 8 تبصره به یالحاق تبصره  -1

از  یناش ییتوانا عدم لیبدل که جانباز دانشجو یبرا )ترم انیپا و ترم انیم( امتحان زمان مدت

 برابر 2 حداکثر تا ر ستاد،یدب اعالم و صیتشخ به بنا باشد، یم امتحان زمان مدت شیافزا به ازین تیمجروح

 .است شیافزا قابل آن معمول زمان مدت

 .است الزامی حضوریهای  دوره درس جلسات تمام در دانشجو حضور -81 ماده

 درس آن نیمسال پایان امتحان جلسه در یا جلسات 83/1ش از یب یاگر دانشجو در درس .8تبصره 

 نمره شود، داده تشخیص موجه غیر دانشگاه آموزشی شورای تشخیص به دانشجو غیبت چنانچه کند، غیبت

 8۲ نصاب حد رعایت صورت این در .شود می حذف درس آن موجه، تشخیص صورت در صفر و درس آن

 جزو کامل نیمسال یک عنوان به مذکور نیمسال ولی نیست الزامی دانشجو برای طول نیمسال در واحد

 .شود می وی محسوب تحصیلی سنوات

 تأیید و دانشجو کتبی درخواست با تحصیلی نیمسال یک دروس تمام حذف خاص، شرایط . در۲ تبصره

 .است امکانپذیر تحصیلی سنوات در احتساب با و امتحانات شروع از قبل دانشگاه شورای آموزشی

شروع  از قبل هفته دو تا اضطرار صورت در ماده، این 8 تبصره مفاد رعایت با تواند می دانشجو .1 تبصره

تعداد  که آن شرط به کند حذف آموزشی گروه تأیید با را نظری درس یک صرفاً نیمسال، پایان امتحانات

 .نشود واحد 8۲ از کمتر دانشجو باقیمانده واحدهای

 :81 ماده 8 تبصره به یالحاق تبصره -1

 تهیبا کم امتحان ای درس جلسات در ثارگریا و شاهد دانشجو بتیغ بودن موجه ریغ ای موجه صیتشخ

 به دروس ای امتحان درس جلسات در ثارگریا و شاهد دانشجو موجه بتیغ چنانچه .باشد یم ستاد منتخب

 امتحان در نتواند و دانشجو باشد آن از متأثر آالم ای و جنگ صدمات از یناش یپزشک معالجات انجام لیدل

 در بعد سال مین انیپا تا حداکثر تواند یستاد م منتخب تهیکم دییتأ با کند شرکت شده اخذ دروس ای درس

 مطابق و شود یم حذف مذکور دروس ای درس ن صورتیا ریغ در د،ینما شرکت دروس ای درس امتحان

 در یقبول نمره کسب ای نمره ثبت عدم"ست.ین یالزام حد نصاب تیرعا 7 ماده 5 تبصره به یالحاق تبصره

 ".شد نخواهد بعد اخذ دروس مانع مذکور دروس ای درس

 :81 ماده ۲ تبصره به یالحاق تبصره -3

 و ثارگریو ا شاهد دانشجو یکتب درخواست با یلیتحص سال مین کی دروس هیکل حذف خاص، طیشرا در

 یلیتحص جزو سنوات سال مین نیا .است ریپذ امکان امتحانات شروع از قبل تا ستاد منتخب تهیکم دییتأ

 باشد.( یمجاز م مسالین دو یبرا فقط تبصره نیا از شود. )استفاده ینم محسوب دانشجو

 37 ماده 1 تبصره به یالحاق تبصره  -80 

 .دینما اضطرار حذف انیدانشجو ریسا از شتریب درس کی است مجاز ثارگریا و شاهد دانشجو

 .است 80 درس هر در قبولی نمره حداقل -81 ماده



 هانامهها و شیوهسایر آیین نامه/ 005

 در چنانچه نکند کسب قبولی نمره درس چند یا یک در نیمسال هر در که دانشجویی .8 تبصره

 در قبلی مردودیهای  نمره تمام یا نمره بگذراند، قبولی نمره با را مذکور دروس یا درس بعدی،های  نیمسال

 و اثر بی دوره کل میانگین محاسبه درها  نمره این اما ماند می باقی و ثبت فقط دانشجو، نمرات تحصیلی ریز

 .بود خواهد دوره کل میانگین محاسبه مالک درس آن در قبولی نمره صرفاً آخرین

 در تحصیلی دوره کل میانگین محاسبه برای صرفاً ،8تبصره از استفاده با دروس . گذراندن۲ تبصره

 .کند نمی خنثی را قبلهای  نیمسال در دانشجو مشروطی و باشد می آموختگی هنگام دانش

 نمره انضباطی، کمیته حکم یا و تقلب دلیل به که دانشجویانی شامل ماده این تسهیالت . 1 تبصره

 .شود نمی کنند، می دریافت مردودی

 :81 ماده 8 تبصره به یالحاق تبصره  -88

آن  نمرات نیانگیم در و حذف یلیتحص کارنامه از ثارگریا و شاهد دانشجو درس عنوان 5 مردود نمرات

 .دینما اخذ مزبور دروس در را 8۲ نمره حداقل بعدها  سال مین در نکهیبرا مشروط شود، ینم محسوب

 آن در دانشجو باشد، 8۲ از کمتر تحصیلی نیمسال هر در دانشجو نمرات میانگین چنانچه -83 ماده

 .کند انتخاب درسی واحد 81 تا تواند می حداکثر بعدی نیمسال در و شود می تلقی مشروط نیمسال

 کارشناسی دوره در و نیمسال دو ناپیوسته کارشناسی و کاردانی دوره در دانشجویی تبصره: چنانچه

 .شود می محروم تحصیل از باشد، شده مشروط متناوب یا متوالی از اعم نیمسال 1  پیوسته

 :83 ماده تبصره به یالحاق تبصره  -8۲

 .گردد یم اضافه ثارگریا و شاهد انیدانشجو مجاز یمشروطها  سال مین تعداد به سال مین کی

یک  ناپیوسته، کارشناسی و کاردانی دردوره تحصیل، مجاز سنوات رعایت با تواند می دانشجو  -۲0 ماده

 .کند استفاده تحصیلی مرخصی از نیمسال دو حداکثر پیوسته کارشناسی دوره در و نیمسال

 .است تحصیلی سنوات در احتساب بدون و تحصیلی نیمسال دو زایمان، مرخصی مجاز مدت . 8 تبصره

 آموزشی، شورای و دانشگاه معتمد پزشک تأیید صورت در پزشکی، مرخصی مجاز مدت . ۲ تبصره

 .است تحصیلی سنوات در احتساب بدون و تحصیلی نیمسال دو حداکثر

 دو تا حداکثر )...و والدین یا همسر مأموریت مانند( تحصیلی مرخصی مصادیق سایر . بررسی1 تبصره

 .است دانشگاه آموزشی شورای اختیار در مجاز، سنوات در احتساب بدون و تحصیلی نیمسال

 این در مذکورهای  مرخصی مجموع از دانشگاه آموزشی شورای تشخیص با تواند می دانشجو .1 تبصره

 .شد مند بهره آن در مندرجهای  و تبصره ماده

 :۲0 ماده ۲ تبصره به یالحاق تبصره -81

 با ارائه باشد آن از متأثر آالم ای و جنگ صدمات از یناش یپزشک معالجات یبرا یمرخص که یصورت در

 .شود ینم دانشجو محسوب یلیتحص سنوات جزو مسالین آن دانشگاه، پزشک و ستاد دییتأ و مربوط مدارک

 .شود می محسوب تحصیل از انصراف تحصیلی، نیمسال هر در دانشجو نکردن نام ثبت  -۲8 ماده



 میبدان یل تا دانش آموختگید از آغاز تحصیآنچه با - یآموزش امور صد تا صفر/ 000

 شورای عهده بر تحصیل از منصرف دانشجوی تحصیل به بازگشت مورد در گیری تبصره: تصمیم

 .دانشگاه است آموزشی

 :۲8 ماده به یالحاق تبصره -81

 آالم متأثر ای و جنگ از یناش صدمات و یپزشک معالجات لیدل به ثارگریا و شاهد دانشجو کهیصورت در

 آن و دهد لیادامه تحص تواند یم ستاد دییتأ با شود، سال مین 2 حداکثر زانیم به یلیتحص وقفه دچار آن، از

 .شود ینم محسوب دانشجو یلیتحص سنوات جزو مدت

 رشته یک از تواند می زیر شرایط داشتن با پیوسته کارشناسی و کاردانیهای  دوره دانشجوی -۲1 ماده

 :دهد گرایش یا رشته تغییر دانشگاه همان در تحصیلی دیگر گرایش یا رشته به یا گرایش

 .دانشگاه در دانشجو تقاضای مورد گرایش یا رشته وجود  )الف

 .دانشگاه آموزشی شورای تأیید با و مقصد و مبدأ آموزشی گروه موافقت )ب 

 آخرین نمره از ربط ذی آزمایشی گروه سراسری آزمون در دانشجو اکتسابیهای  نمره نبودن کمتر  )ج

 .کشور آموزش سنجش سازمان تایید با پذیرش سال ودر دانشگاه در گرایش یا رشته آن در شده پذیرفته فرد

 .باقیمانده مجاز سنوات در جدید گرایش یا رشته در دانشجو تحصیل ادامه امکان  د (

 رشته تغییر ماده، این شرایط رعایت با تواند می بار یک برای تحصیلی دوره هر در صرفاً دانشجو .تبصره

 .دهد گرایش یا

 :۲1 ماده به یالحاق تبصره -85

 را رشته خود در لیتحص ادامه ییتوانا ستاد منتخب تهیکم صیتشخ به که ثارگریا و شاهد دانشجو

 یصورت در .دهد ر رشتهییتغ یشیآزماها  گروه ریسا در و دوره همان در گرید رشته به تواند یم باشد، نداشته

 شاهد انیدانشجو امور کل اداره یمعرف و دییتأ با باشد، دانشجو لیتحص محل رییتغ به منوط رشته، رییتغ که

 .شد خواهد مطرح مرکز خاص موارد یشورا در دانشجو درخواست ان،یدانشجو امور سازمان ثارگریا و

 :۲1 ماده تبصره به یالحاق تبصره  -83

 .باشد یم ریپذ امکان دوبار حداکثر و ستاد صیتشخ با رشته رییتغ ثارگریا و شاهد انیدانشجو برا

 داشتن با گرایش تغییر اما است، ممنوع ناپیوسته کارشناسی دوره در دانشجو رشته تغییر  -۲5ماده 

 .است پذیر امکان ۲1 ماده در شده ذکر و ضوابط شرایط

 :۲5 ماده به یالحاق تبصره  -81

 و منتخب ستاد تهیکم صیتشخ با وستهیناپ یکارشناس مقطع ثارگریا و شاهد انیدانشجو شیگرا رییتغ

 .ردیگ یم انجام بار کی یبرا

و  کاردانیهای  دوره دانشجویان انتقال و میهمانی نامه آیین مطابق دانشجو انتقال و میهمانی  -۲3 ماده

 .شود می انجام وزارت مصوب غیردولتی و دولتی عالی آموزش موسسات و دانشگاهها کارشناسی

 :۲3 ماده به یالحاق تبصره  -81



 هانامهها و شیوهسایر آیین نامه/ 004

 شاهد و انیدانشجو انتقال با یلیتحص سال مین هر در موظفند یآموزش موسسات وها  دانشگاه هیکل

 یبهره مند .ندینما موافقت شاهد برنامه و طرح یشورا مصوب انتقال و نقل نامه نیآئ مطابق ثارگریا

 نامه نییآ" قیاز طر انتقال و یهمانیم از استفاده برا یمانع مذکور نامه نیآئ از ثارگریا و شاهد انیدانشجو

 و یدولت یعال آموزش و موسساتها  دانشگاه یکارشناس ،یکاردانها  دوره انیدانشجو انتقال و یهمانیم

"یردولتیغ  .باشد ینم 

( وبا  ۲5، ۲3، ۲1، ۲1 مواد موضوع( شرایط احراز صورت در گرایش یا رشته تغییر با توأم انتقال -۲1ماده

 .است امکانپذیر بار یک برای فقط مقصد، و مبداءهای  دانشگاه موافقت کسب

 :۲1 ماده به یالحاق تبصره -83

 به مواد یالحاقها  تبصره با مطابق ثارگریا و شاهد انیدانشجو یبرا شیگرا ای رشته رییتغ با توأم انتقال

 رد.یگ یانجام م ۲3و  ۲5، ۲1

 اجرایی دستورالعمل براساس دانشجو شده گذرانده درسی واحدهای پذیرش و سازی معادل -۲1 ماده

 .است پذیر امکان دانشگاه آموزشی شورای مصوب

تحصیلی  مجاز سنوات از نیمسال یک شده، سازی معادل دروس از واحد ۲0 تا 8۲ هر ازای . به8 تبصره

 .شود می کاسته دانشجو

 :گیرد می صورت زیر عرض هم آموزشیهای  شیوه در صرفاً دروس سازی معادل .۲ تبصره

 .غیرحضوری یا حضوری نیمه حضوری،های  دوره به حضوری دانشجوی گذرانده واحدهای  )الف

 .غیرحضوری و حضوری نیمه به حضوری نیمه )ب

 .غیرحضوری به غیرحضوری )ج

 :۲1 ماده به یالحاق تبصره  -۲0

 یو انتقال انتقال ،یهمانیم ثارگریا و شاهد دانشجو باالتر و 80 نمره با ق،یتطب قابل دروس هیکل رشیپذ

 گروه تیصالح دروس در بودن قیتطب قابل صیتشخ( .است یالزام مقصد دانشگاه توسط رشته رییتغ با توأم

 ).باشد یم مقصد دانشگاه یآموزش

 میانگین داشتن ناپیوسته و پیوسته کارشناسی کاردانی،های  دوره برای آموختگی دانش مالک -۲3 ماده

 .است دوره پایان در 8۲ حداقل کل

 باشد 8۲ از کمتر دوره آن درسی واحدهای تمام گذراندن از پس دانشجویی کل میانگین تبصره: چنانچه

 حداکثر مجدد اخذ با تا شود می داده فرصت وی به تحصیلی سنوات مجاز سقف رعایت با نیمسال یک تنها

 حداقل به را خود شده اخذ دروس کل میانگین است، گذرانده 8۲ از کمتر نمره با که درسهایی از واحد ۲0

 .شود می محروم تحصیل از صورت این غیر در کند دریافت را دوره تحصیلی مدرک و برساند 8۲

 :۲3 ماده تبصره به یالحاق تبصره  -۲8



 میبدان یل تا دانش آموختگید از آغاز تحصیآنچه با - یآموزش امور صد تا صفر/ 002

با  تا شود یم داده فرصت سال مین دو ثارگریا و شاهد دانشجو به منتخب، تهیکم دییتأ صورت در

 .برساند 8۲ به حداقل را خود کل معدل واحد 10 حداکثر گذراندن

 68 حداقل پیوسته کارشناسی دوره در تحصیل از محروم یا منصرف دانشجوی که صورتی در -10 ماده

و  گذرانده قبولی بانمره را )دوره دروس سایر از مابقی و عمومی دروس واحد 80 حداکثر شامل( درسی واحد

 رشته همان کاردانی دوره مدرک تواند می صورت این در باشد، باالتر یا 8۲ وی گذرانده دروس کل میانگین

 تحصیل از محروم یا منصرف دانشجوی به همچنین و مذکور دانشجوی به صورت، این غیر در .کند را دریافت

 .شد خواهد داده شده گذرانده واحدهای تعداد بر مبنی گواهی فقط ناپیوسته، کارشناسی و کاردانی دورهدر 

 از بیش پیوسته کارشناسی دوره در تحصیل از محروم یا منصرف دانشجوی که صورتی در .8 تبصره

 مالک را دروسی دانشگاه صورت این در باشد گذرانده قبولی نمره با را کاردانی دوره نیاز مورد واحدهای

 باالتر یا 8۲ دروس، آن در دانشجو کل میانگین که دهد می قرار کاردانی مدرک صدور کل برای میانگین

 .شود

 آن در مصوب کاردانی دوره وجود از نظر صرف و دانشجو تقاضای حسب کاردانی مدرک صدور .۲ تبصره

 .شود می انجام دانشجو تحصیل محل دانشگاه بودن مجری رشته یا

 :10 ماده به یالحاق تبصره -۲۲

ل یتحص از محروم ای منصرف ثارگریا و شاهد یدانشجو گذرانده واحدها نمرات نیانگیم که یصورت در

جبران  جهت سال مین کی باشد گذرانده را یدرس واحد 10 حداقل و باشد باالتر و 80 یکارشناس مقطع

 رد.یبگ قرار 8۲ باال نمره با مجاز گذرانده دروس تواند یم معدل، محاسبه مبنا .گردد یم اعطا کل معدل

جلسه  مصوب یآموزش نامه نییآ مهیضم ارشد، یکارشناس مقطع یآموزش التیتسه نامه نییآ

   یعال شاهد طرح زیر برنامه ستاد شورای 1/3/8131مورخ

 نماید اخذ دوره این در تحصیلی نیمسال هر در باید دانشجو که را درسی واحدهای تعداد -7 ماده

 .است 8۲ و حداکثر 8 حداقل

 1 ماده به یالحاق تبصره  -8

 یواحد درس 8 از کمتر مسالین کی در صرفاً یلیتحص دوره طول در است مجاز ثارگریا و شاهد دانشجو

 .دهد لیتقل واحد 8 از کمتر به را یانتخاب واحدها تعداد ای و دینما اخذ

 .باشد کمتر 81 از نباید نیمسال دو در دانشجو نمرات میانگین : تحصیلی ارزشیابی -1ماده

 :1 ماده به یالحاق تبصره  -۲

 مسالیک نی تعداد نیا به باشد باالتر و 81 ثارگریا و شاهد دانشجو نمرات کل معدل که یصورت در

 .شود یم اضافه

 دانش صورت، این غیر در باشد، کمتر 81 از نباید دوره پایان در دانشجو نمرات کل میانگین - 80 ماده

 .شود نمی شناخته ارشد کارشناسی آموخته دوره
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 34 از او نمرات کل میانگین شیوه، سه هر در دوره دروس کلیه گذراندن از پس که دانشجویی  -تبصره

 که را دروسی تواند می – باشد نرسیده پایان به وی تحصیل مجاز مدت حداکثر که صورتی در -باشد کمتر

 کمبود جبران صورت در و کند ار تکر نیمسال یک در فقط است، کرده احراز 81 از کمتر نمره آنها در

 ادامه از کند، استفاده فرصت این از نتواند دلیل هر به که دانشجویی .شود می آموخته دانش کل، میانگین

 .کند نمی دریافت مدرکی و شود می محروم تحصیل

 :80 ماده به یالحاق ۲ تبصره -8

 از کارنامه ثارگریا و شاهد لیتحص به شاغل انیدانشجو درس دو حداکثر مردود ای و 81 از کمتر نمرات

 مذکور دروس از کیهر  نمرات نکهیبرا مشروط شود، ینم محسوب آنان نمرات نیانگیم در و حذف یلیتحص

 بالمانع ارییاخت گرید درس مردود با ارییاخت درس نمره ینیگزیجا نباشد، 81 از کمتر مجدد اخذ از پس

 .است

 :80 ماده به یالحاق 1 تبصره  -1

 به انجام موفق آن از متأثر آالم ای جنگ از یناش صدمات درمان لیدل به که ثارگریا و شاهد دانشجو

 بازگشت از پس یلیتحص سال مین نیاول انیپا ، تا)نامه انیپا از ریغ( نشود ناتمام درس به مربوطهای  تیفعال

 .دینما لیتبد یقطع به نمره را ناتمام نمره دارد فرصت ستاد منتخب تهیکم دییتأ و صیتشخ با لیتحص به

 و آموزشیهای  فعالیت دیگر و درسیهای  برنامه تمامی در دانشجو حضور :غیاب و حضور -88 ماده

 در کند، تجاوز درس آن ساعات مجموع 83/1از  نباید درس هر در دانشجو غیبت است، الزامی پژوهشی دوره

 .شود می محسوب صفر درس آن در دانشجو نمره صورت این غیر

 موجه مؤسسه، نظر از و بوده مجاز حد از بیش درس، یک در دانشجو غیبت که صورتی در .8 تبصره

 حد رعایت صورت این در .شود می حذف دانشجو انتخابی دروس مجموعه از درس آن شود، داده تشخیص

 نیمسال دانشجو برای تحصیل طول نظر از نیمسال آن ولی .نیست الزامی نیمسال آن در واحد 8 نصاب

 .نیست الزامی

 .شود می محسوب کامل نیمسال یک دانشجو برای تحصیل طول نظر از نیمسال آن ولی

 که است نیمسال آن در شده اخذ پژوهشی واحدهای ناموفق ارزیابی پژوهشی، شیوۀ در غیبت .۲تبصره

 .شود می انجام 11 ماده در داوران هیأت نظر طبق

 :88 ماده به یالحاق 1 تبصره -5

 منتخب، درمان تهیکم دییتأ و دانشگاه معتمد پزشک ای یپزشک ونیسیکم صیتشخ به کهیصورت در

 83/1به میزان بیش از  ثارگریا و شاهد دانشجو حضور عدم مستلزم آن از متأثر آالم ای جنگ از یصدمات ناش

 .شود یم حذف درس آن باشد کالس ساعات

 .شود می درس آن در صفر نمره به منجر درس هر امتحان در غیرموجه غیبت -8۲ماده
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مزبور  درس شود، داده تشخیص موجه مؤسسه نظر از امتحان، در دانشجو غیبت که صورتی . در8 تبصره

 .شود می حذف

 :8۲ ماده به یالحاق  ۲ تبصره -3

 در به شرکت موفق آن از متأثر آالم ای جنگ از یناش صدمات درمان لیدل به که ثارگریا و شاهد دانشجو

 در بعد مسالیان نیپا تا حداکثر تواند یم ستاد منتخب تهیکم دییتأ با نگردد، یدروس ای درس امتحان

 .شود یم دروس حذف ای درس آن صورت نیا ریغ در د،ینما شرکت دروس ای درس آن امتحان

 یک حداکثر تواند می شیوه سه هر در ارشد کارشناسی دوره دانشجوی :تحصیلی مرخصی -81ماده

 .شود می محسوب دانشجو تحصیلی سنوات جزو مذکور مدت نماید، استفاده تحصیلی از مرخصی نیمسال

 :81 ماده به یالحاق تبصره -1

برای  یلیتحص یمرخص که یصورت در ثارگریا و شاهد برای دانشجو مجاز، یمرخص ترم کی بر عالوه

 سنوات مسال جزوین آن ستاد منتخب تهیکم دییتأ با باشد، آن از متأثر آالم ای جنگ از یناش معالجات

 .شود ینم محسوب دانشجو یلیتحص

 تحصیلی نیمسال 4 بر مشتمل سال ۲ حداکثر شیوه سه هر در دوره مدت طول  :دوره طول -85ماده

 .است

 مجاز دانشگاه تکمیلی تحصیالت شورای تشخیص با دوره مدت طول افزایش استثنایی موارد در  :تبصره

 سال تجاوز نماید. 5/۲ از نباید شیوه سه هر در دوره مدت صورت در هر  .است

 :85 ماده به یالحاق ۲ تبصره -1

 یافزوده م ثارگریا و شاهد دانشجو یلیتحص سنوات حداکثر به سال مین کی ستاد، صیتشخ صورت در

 .شود

 :85 ماده به یالحاق 1 تبصره -3

 آن دچار از متأثر آالم ای جنگ از یناش صدمات درمان لیدل به ثارگریا و شاهد دانشجو کهیصورت در

 راهنما، استاد یهماهنگ با و ستاد دییتأ با یلیتحص سال مین 4 گذشت از پس حداکثر گردد، یلیتحص وقفه

 .دهد لیتحص ادامه تواند یم

 مهمان و رشته تغییر انتقال،  -83 ماده

 .است ممنوع ارشد کارشناسی دوره شیوه سه هر در رشته تغییر و انتقال

 از و )شبانه و روزانه( از اعم حضوری به مجازی و حضوری نیمه روزانه، به شبانه دوره از انتقال :8تبصره

 .است ممنوع دولتیهای  ه دانشگا به دولتی غیرهای  دانشگاه

 .است عالی آموزش مؤسسه اختیار در دوره سنوات رعایت با دیگر شیوه به شیوه یک از انتقال .۲ تبصره

 موافقت با را نیمسال دو حداکثر تواند می ارشد کارشناسی شیوه سه هر در دانشجو هر .1 تبصره

 .بگذراند مهمان عنوان به مقصد مبدأ و مؤسسه

 83 ماده به یالحاق 1 تبصره -80
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 به آن قادر از متأثر آالم ای جنگ از یناش صدمات درمان لیدل به ثارگریا و شاهد دانشجو کهیصورت در

 و شاهد انیامور دانشجو کل اداره یمعرف و دییتأ و مبدأ ستاد شنهادیپ با نباشد دانشگاه در لیتحص ادامه

 .ابدی یم انتقال گرید به دانشگاه مرکز خاص موارد یبررس ونیسیکم بیتصو و متبوع وزارت ثارگریا

مصوب جلسه مورخ  یآموزش نامه نیی(، ضمیمه آPh.Dمقطع دکتری) یآموزش نامه تسهیالت نییآ

 شورای ستاد برنامه ریزی طرح شاهد 1/3/8131

 پذیرش شرایط -1 ماده

 عالی آموزش به ورود عمومی شرایط داشتن  )الف

 » وزارت«تأیید  مورد ارشد کارشناسی تحصیلی مدرک داشتن )ب

 علمی صالحیت داشتن )ج

 خارجی زبان در توانایی داشتن )د

 نیمههای  آزمون نامه آیین براساس خارجی زبان در توانایی و علمی صالحیت احراز نحوه .۲ تبصره

 .شود می تعیین وزارت مصوب دکترا متمرکز ورودی

 :1 ماده به یالحاقهای  تبصره -8

فرد  نیآخر نمره % 10 حداقل اعمال ،یتخصص دکتر دوره آزمون ثارگریا و شاهد برای داوطلبان -الف

 .باشد یم ورود آزمون مراحل یتمام شامل شده رفتهیپذ

 و بورس ،یمرب آزاد،( رشیپذ یینها تیظرف در ثارگرانیا % ۲0 هیسهم اعمال از پس چنانچه -ب

 .شود یم گرد باالتر عدد به /. باشد،5/. بیشتر یا مساوی 5 از حاصل اعشاری عدد بخش )سیپرد

 و شود یم برگزار شیگرا کی رشته کد چند ای دو در دانشجو رشیبرای پذ که ییها آزمون در -ج

 برایها  رشته کد تیظرف مجموع ندارد، وجود شیگرا همان رشته کد از کی هر در هیسهم امکان اعمال

 .شود گرفته نظر در ثارگرانیا % ۲0 هین سهمییتع

 دو حداقل با استادیار مرتبه در حداقل که راهنما استاد تعداد به توجه با دانشجو پذیرش ظرفیت -1ماده

تعیین  باشد، ارشد کارشناسی نامه پایان دو راهنمایی و تکمیلی تحصیالتهای  دوره در تدریس سال سابقه

 و دانشجو درخواست به که راهنماست استاد عهده بر ابتدا از دانشجو هر راهنمایی مسئولیت و شود می

 .شود می تعیین ربط ذی گروه تأیید و علمی هیأت موافقت عضو

 رساندن پایان به تدریس سابقه سال دو جای به پژوهشی شیوۀ در راهنما استاد تعیین شرایط. 1 تبصره

 یا و یافته خاتمه محور تقاضا پژوهش باید طرح یک حداقل که باشد می مجری عنوان به پژوهشی دو طرح

 .باشد اقدام در دست

 دو را دانشجو رساله راهنمایی مسئولیت گروه، تأیید و راهنما استاد پیشنهاد به نیاز، صورت در .1تبصره

 بر را رساله هدایت مسئولیت درصد 30 حداقل » اصلی «اول  راهنمای استاد اینکه به مشروط( استاد راهنما

 .شوند می دار عهده مشترک طور به  )باشد داشته عهده



 میبدان یل تا دانش آموختگید از آغاز تحصیآنچه با - یآموزش امور صد تا صفر/ 008

 دانشجو هدایت برای مشاور استاد دو یا یک توان می راهنما استاد پیشنهاد به نیاز صورت در . 5تبصره

 .کرد تعیین

 متخصصان بین از مشاور و راهنما استاد انتخاب مؤسسه، شورای تشخیص به و خاص شرایط در .3تبصره

 .است بالمانع نیز مؤسسه از خارج )دکترا با مدرک(

 :4 ماده به یالحاق تبصره 2- :

 راهنما موافقت استاد با رشته هر در دکتری، رساله برای راهنما، استاد رشیپذ تیظرف لیتکم صورت در

 هر در .شود یمعرف تیبر ظرف مازاد صورت به ثارگریا و شاهد داوطلب نفر کی مربوط یآموزش گروه دییتأ و

 مازاد دانشجو یلیالتحص فارغ تا راهنما هر استاد و بوده دانشگاه مقررات مطابق ساالنه رشیپذ سقف حال

 .ندارد را هیسهم برمازاد  دانشجو گرفتن امکان شاهد، هیسهم

 و نیم و سال سه حداقل پژوهشی آموزشی، شیوۀ در دکترا دورۀ در تحصیل مجاز مدت -88 ماده

 به ضرورت صورت در و است سال 4 حداکثر و سال 1 حداقل پژوهشی شیوۀ در نیم و چهار سال حداکثر

 به تحصیلی نیمسال یک تا حداکثر توان می شیوه دو هر در ربط، ذی گروه تأیید و استاد راهنما پیشنهاد

 افزود. مدت این

 پیش غیرقابل مشکالت بروز یا و خود اختیار از خارج عللی به بنا دانشجو که صورتی . در۲0 تبصره

 شورای تأیید و دانشجو راهنمای استاد پیشنهاد به نشود، تحصیل اتمام به موفق مجاز مدت در حداکثر بینی،

 می بررسی را دانشجو وضعیت راهنما، استاد حضور با مورد برحسب خاص موارد بررسی مؤسسه، کمیسیون

 او اخراج یا تحصیل ادامه نحوۀ و مدت درمورد دانشجو، علمی و کیفی و کمیهای  فعالیت با و متناسب کند

 .شود می محسوب دانشجو تحصیل مجاز حداکثر جزو مذکور مدت اساس، این بر کرد خواهد تصمیم گیری

 88 ماده به یالحاقها  تبصره-1

 ثارگریا و شاهد دانشجو یلیتحص سنوات حداکثر به مسالین کی ستاد، دییتأ و صیتشخ صورت در -الف

 .شود یم اضافه

 به ازین آن از متأثر آالم ای جنگ از یناش صدمات درمان جهت که ثارگریا و شاهد دانشجو به -ب

 بدون یمرخص مسالین دو راهنما استاد یهماهنگ و ستاد منتخب تهیکم دییتأ و صیتشخ با دارد یمرخص

 .گردد یم اعطا در سنوات احتساب

 83 از کمتر نباید جامع ارزیابی در پژوهشی – آموزشی شیوه در دانشجو نمرات میانگین : 8۲ تبصره

 .باشد

 جامع ارزیابی در تواند می دیگر بار یک تنها باشد، 83 از کمتر وی جامع ارزیابی میانگین که دانشجویی

 .کند شرکت

 :8۲ تبصره به یالحاق تبصره-1
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 و ستاد دییبا تأ  )آزاده و باالتر و % 50 جانباز د،یشه( همسر و فرزند آزاده، باالتر، و % ۲5 جانباز دانشجو

 .دینما جامع شرکت یابیارز در تواند یم تر اضافه بار کی مربوطه یآموزش گروه یهماهنگ

 کمیته سوی از پژوهشی شیوه در دانشجو پژوهشیهای  فعالیت پیشرفت میزان چنانچه .81 تبصره

های  فعالیت روند تا شد خواهد داده فرصت وی به نیمسال یک تنها شود، سنجیده قبول قابل راهبری غیر

 .شد خواهد محروم تحصیل ادامه از صورت، این غیر در .دهد ارتقاء قبول قابل سطح را به پژوهشی خود

 :81 تبصره به یالحاق تبصره -5

 دییتأ با  )و آزاده باالتر و % 50 جانباز د،یشه( همسر و فرزند آزاده، باالتر، و % ۲5 جانباز دانشجو برا

 3191 .شود یم اضافه مسالین کی تعداد نیا به یآموزش گروه یهماهنگ و ستاد

 طرح یامور فرهنگ یزیبرنامه ر ستاد 1/3/8131بند در جلسه مور  ۲1فصل و  1ن نامه در یین آیا 

 .دیرس بیتصو به شاهد
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  5(Minorآیین نامه ایجاد و اجرای دوره کهاد )

 دکتری عمومی دامپزشكیو  طع کارشناسیاویژه دانشجویان مق

 

بار در های  ایجاد و اجرای دوره کهاد در مقاطع دکتری عمومی دامپزشکی و کارشناسی رشته نامه شیوه

 دانشگاه به شرح زیر اجرا می گردد

 هدف

 های قابلسوو درها  ، تنوع و گستردگی رشتهعباتوجه به ظرفیت دانشگاه تهران به عنوان دانشگاه جام

می تواند تاثیر به سزایی در توانمندسازی دانش آموختگان این دانشگاه در ایجاد ها  ارائه، اجرای این دوره

 کسب و کار، کارآفرینی و پاسخگویی به نیازهای تخصصی جامعه داشته باشد. هایمحیط

کارشناسی دایر در دانشگاه اطالق های  لی: به دوره دکتری عمومی دامپزشکی و یا یکی از دورهصدوره ا

 جو دانشجویان آن، متقاضی شرکت در دوره کهاد باشندمی شود که دانش

واحد است که توسط یکی  ۲1واحد و حداکثر  81 اقلظور دوره آموزشی کوتاه مدت با حدناد: مهدوره ک

 مشمول این آیین نامه با آن رشته ارائه میهای  ها برای آشنایی دانشجویان سایر رشتهدانشکده / هااز گروه

 شود.

ا یی است که دانشجوی مقطع دکتری عمومی دامپزشکی و وهدانشگاه یا گر :دانشکده / گروه اصلی

 دانشجوی دوره کارشناسی این دانشکده محسوب می شود

 ی است که دوره کهاد را ارائه می نماید. هدانشکده گروه میزبان: دانشکده یا گرو

 ( برنامه آموزشی دوره کهاد8ماده 

که توسط دانشکده یا گروه  است ۲1و حداکثر  81ر حداقل ب ملدوره کهاد مشت هری برنامه آموزش

واحد  کارشناسی دایر در آنهای  دکتری عمومی دامپزشکی و یا یکی از دورههای  میزبان از بین دروس دوره

ناسب واحد باشدکه دانشجو مت ۲1ش از یتواند ب یهر دوره م یشنهادیشود. تعداد واحد دروس پ یانتخاب م

مصوب  یزبان، موظف به اخذ حداقل تعداد واحدهایدانشکده م ید معاون آموزشییخود و با تا یبا رشته اصل

 دوره است. یط یافت گواهیدر یبرا

 ( نحوه ایجاد دوره۲ماده 

برای اجرای دوره کهاد الزم است گروه دانشکده میزبان فرم تعریف دوره کهاد را تکمیل و برای تصویب 

پردیس مربوطه ارائه نماید. پس از تصویب دوره در شورای مزبور برنامه آموزشی  /موزشی دانشکدهبه شورای آ

دوره برای بررسی، اظهار نظر و تائید به اداره کل برنامه ریزی و نظارت آموزشی دانشگاه ارسال می گردد، بعد 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

های  های جامع آموزشی ورودی نامه ها و شیوه ها ، مقررات و بخشنامه ها، سایت دانشگاه تهران ، صفحه معاونت آموزشی ، آیین نامه آیین نامه.  8
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ذیرش دوره، امکان شرکت در از تایید برنامه آموزشی دوره توسط این اداره کل دانشجویان واجد شرایط پ

 د داشت.هدوره را خوا

 ( شرایط پذیرش دوره1ماده 

دکتری عمومی دامپزشکی و کارشناسی پس از پایان نیمسال دوم تحصیل و های  دانشجویان دوره 8-1

ای کهاد به هواحد درسی می توانند درخواست خود را برای شرکت در یکی از دوره ۲1گذراندن حداقل 

 آموزشی دانشکده خود ارائه نمایند.معاونت 

 باشد. 81میانگین کل دانشجو در زمان ارائه درخواست پذیرش، نباید کمتر از  ۲-1

 ل مشروط شده باشدبدر زمان ارائه درخواست، دانشجو نباید در هیچ یک از نیمسال ما ق 1-1

 دوره کهاد را دارد.دانشجو در مدت تحصیلی خود فقط امکان ارائه درخواست برای طی یک  هر 1-1

ند اجازه نزمان استفاده می کهمدانشجویانی که از آیین نامه تحصیل در دو رشته به صورت  5-1

 .شرکت در این دوره را ندارند

فتم و چهاردهم به ترتیب برای هنیمسال  أخرین نیمسال مجاز برای ارانه پذیرش در دوره کهاد 3-1

 .مپزشکی استدانشجویان کارشناسی و دکتری عمومی دا

ی که پایان نامه جزو واحدهای اجباری دوره تحصیلی محسوب می شود یدر مورد رشته ها 1-1

 واحدهای دوره کهاد بایستی قبل از دفاع از پایان نامه به اتمام برسد

 ( مقررات آموزشی دوره1ماده 

های نامهینیآ تابعنیمسال توسط دانشجو  هرحداقل و حداکثر تعداد واحدهای اخذ شده در  8-1

 کارشناسی است/ آموزشی دوره دکتری عمومی دامپزشکی 

 .واحد از دروس رشته اصلی خود را اخذ نماید 8۲دانشجو موظف است در هر نیمسال حداقل 

ات امنای یهکارشناسی مطابق مصوبات  ر دروسیدوره مشمول پرداخت شهریه متغهای  اخذ واحد ۲-1

ا باالتر باشد دانشجو از یو  81شد. در صورتی که میانگین کل دانشجو در زمان اخذ درس( می با)دانشگاه 

 .معاف خواهد بود یبعدپرداخت شهریه دروس دوره کهاد اخذ شده در نیمسال 

ست. دانشجو موظف است دروس یمجاز ن یهمانیبا استفاده از ضوابط تکدرس و ماخذ دروس دوره  1-1 

 ا ثبت نام در نیمسال عادی اخذ نماید.ب مجاز دوره اصلی و دوره را در سقف سنوات 

 لنمرات دروس اخذ شده دوره در میانگین نیمسال اخذ دروس مزبور و همچنین میانگین ک 1-1

 دوره صدانشجو تاثیری نخواهد داشت و به عنوان دروس دوره کهاد در کارنامه تحصیلی دانشجویان با کد خا

 .ختیاری دوره اصلی دانشجو نمی شونددروس این دوره جایگزین دروس ا. درج خواهد شد

شود و با  81چنانچه میانگین یک نیمسال تحصیلی دانشجو بعد از پذیرش در دوره کهاد کمتر از  5-1

 .ی دوره کهاد برای دانشجوی مزبور صادر نمی شودواهسنوات او از ده نیمسال بیشتر شود گ
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ات مجاز تحصیل دانشجو در دانشگاه در رشته اصلی و دوره کهاد تابع مقررات و آیین نوحداکتر س 3-1

 .مازاد صرفا برای تحصیل در دوره کهاد مجاز نیست د سنواتیتمدنامه آموزشی دوره اصلی است. 

شگاه در ناددانشجویی که در دوره کهاد شرکت کرده است، مشمول تمامی مقررات آموزشی جاری  1-1

خود خواهد بود و تفاوتی در اجرای مقررات آموزشی اعم از اخذ واحد، نحوه برخورد با غیبت،  دوره اصلی

 .خواهد شدنسنوات و سایر موارد ایجاد 

 .ارائه درخواست برای تغییر از یک دوره به دوره مشابه دیگر مجاز نیست 1-1

 هاد( دریافت گواهی ک5ماده 

حدهای موظف رشته اصلی، در صورتی که دروس مشخص دانشجو بعد از اخذ و گذراندن کلیه وا 8-5

درخواست اخذ  شده دوره کهاد را با موفقیت گذرانده باشد، می تواند بعد از اتمام فرایند دانش آموختگی خود

آزاد دانشگاه های  ی با امضای رئیس دانشکده میزبان و رییس مرکز آموزشواهی دوره کهاد نماید. این گهگوا

 صادر می شود.

ی دوره کهاد، یکسان با عنوان دوره اصلی در دانشکده میزبان خواهد بود که با پیشوند واهعنوان گ ۲-5

 .بان متمایز خواهد شدزیی، از عنوان مدارک دوره اصلی در دانشکده مهگواهی دوره کهاد در عنوان گوا

ر خصوص مواردی به تصویب رسید. د ۲1/1/8133در پنج ماده در شورای آموزشی مورخ  نامه شیوهاین  

به صراحت بیان نشده است، مقررات آیین نامه دوره کارشناسی پیوسته و دکتری  نامه شیوهکه در این 

 .عمومی دامپزشکی جاری دانشگاه مالک تصمیم گیری خواهد بود
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 5آیین نامه ایجاد و اجرای دوره کهاد ویژه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد

 

 هادبرنامه آموزشی دوره ک( 8ماده 

واحد است که توسط دانشکده یا گروه میزبان از  3 حداکثر بر مشتمل کهاد دوره هر آموزشی برنامه  

کارشناسی ارشد دایر انتخاب می شود. گروه میزبان برحسب رشته تحصیلی های  ا دورهین دروس دوره یب

ن تأثیر را در توانمند سازی دانشجو دارند برنامه ق فردی و سوابق تجربی، دروسی را که بیشترییدانشجو، عال

واحد باشد که دانشجو از میان  3ریزی و ارائه خواهد کرد، تعداد واحد دروس پیشنهادی می تواند بیش از 

مورد نیاز  یواحدها زبانیممعاون آموزشی دانشکده  دییتاا باین واحدها با توجه به رشته اصلی خود و یا 

 دوره را اخذ خواهد کرد. یگواهبرای دریافت 

 ( چگونگی ایجاد دوره۲ماده 

 آموزشی شورای به و تکمیل را  دوره تعریف فرم باید میزبان دانشکده یا گروه هاد،ک هبرای ایجاد دور

 گسترش و ریزی برنامه شورای به تأیید جهت برنامه شورا، تصویب از پس. کند ارائه پردیس / دانشکده

 خواهد بود. رت آموزشی فرستاده می شود و پس از ابالغ قابل اجرانظا و ریزی برنامه کل اداره و دانشگاه

 ( شرایط پذیرش در دوره1ماده 

واحد درسی می  1دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد. پس از نیمسال اول و گذراندن حداقل  1-8

ارائه  پردیس/ زشی دانشکده کهاد به معاونت آموهای  توانند درخواست خود را برای شرکت در یکی از دوره

 کنند.

 .تبصره: اخذ واحدهای دوره کهاد تنها بین نیمسال دوم تا چهارم امکان پذیر است

یک از  چیهباشد و در  85ید کمتر از بانیمسال تحصیلی ن هردانشجوی متقاضی در  کلمیانگین  1-۲

 د.ی تحصیلی نیر مشروط نشده باشهانیمسال

دانشجو در مدت تحصیل تنها می تواند در یک دوره کهاد شرکت کند. ارائه درخواست برای  هر 1-1

 .ر از یک دوره کهاد به دوره کهاد دیگر مجاز نیستییتغ

 ( مقررات آموزشی دوره1ماده 

واحد از دروس رشته اصلی خود را اخذ  1دانشجو موظف است در هر نیمسال تحصیلی حداقل  1-8

 است. واحد 8۲ ادتعداد واحدهای اخذ شده در هر نیمسال با احتساب واحدهای دوره که. حداکثر د.کن

  .واحدهای دوره کهاد باید قبل از دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد به اتمام برسد 1-۲

ر دروس کارشناسی ارشد مطابق مصوبات یاخذ دروس دوره کهاد مشمول پرداخت شهریه متغ 1-1

 .ه استهیأت امنای دانشگا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

های  های جامع آموزشی ورودی نامه ها و شیوه و بخشنامه ها، سایت دانشگاه تهران ، صفحه معاونت آموزشی ، آیین نامه ها ، مقررات آیین نامه.  8
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 .نمرات دروس دوره کهاد در میانگین نیمسال و میانگین کل دانشجو تاثیری نخواهد داشت 1-1

 85اگر میانگین یک نیمسال تحصیلی دانشجو در دوره اصلی، بعد از پذیرش در دوره کهاد کمتر از  1-5

 .ی دوره کهاد صادر نخواهد شدواهوات اضافی شود گنباشد یا مشمول س

 ت گواهی دوره( دریاف5ماده 

مه واحدهای موظف رشته اصلی، در صورتی که دروس مشخص هدانشجو بعد از اخذ و گذراندن  5-8

ی واهاخذ گ ،شده دوره کهاد را با موفقیت گذرانده باشد، می تواند بعد از اتمام فرآیند دانش آموختگی خود

آزاد های  موزشآس دفتر یین و رزبایس دانشکده مییر یبا امضا ین گواهیدرخواست کند. ادوره کهاد را 

 دانشگاه صادر خواهد شد.

مقررات آیین نامه دوره کارشناسی ارشد  ،به صراحت بیان نشده است نامه شیوهمواردی که در این 

 .ناپیوسته دانشگاه مالک تصمیم گیری خواهد بود
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 5آیین نامه برنامه درسی دو وجهی دوره کارشناسی

 

 مقدمة

و گستردگی دروس قابل ارائه در این دانشگاه، ها  باتوجه به ظرفیت و جامعیت دانشگاه تهران، تنوع رشته

 .اجرای این برنامه درسی می تواند تاثیر به سزایی در توان افزایی دانشجویان و دانش آموختگان داشته باشد

 

 ف یتعار

 یاصلرشته 

اطالق می شود که دانشجو در آن رشته پذیرفته شده کارشناسی دایر دانشگاه های  به یکی از رشته

 .است

 بسته آموزشی فرعی

واحد درسی از یک رشته کارشناسی دایر دانشگاه که توسط گروه  ۲8تا  85ای است شامل تعداد هبست

 مشمول این آیین نامه ارائه می شودهای  مجری آن برای دانشجویان سایر رشته

 یهبرنامه درسی دو وج

 درسی است که از یک رشته اصلی و یک بسته آموزشی فرعی تشکیل شده است.برنامه 

 گروه اصلی /دانشکده 

دانشکده یا گروهی است که دانشجوی مقطع کارشناسی به عنوان دانشجوی آن دانشکده گروه محسوب 

 می شود

 گروه فرعی/ دانشکده 

 .دینما یرا ارائه م یفرعی است که بسته آموزشی هدانشکده یا گرو 

 یفرع ی( نحوه انتخاب بسته آموزش8ماده 

دانشجو می تواند هم زمان با ثبت نام و انتخاب واحد نیمسال سوم تحصیلی از رشته اصلی، با  8-8

انتخاب واحد از آموزشی فرعی را انتخاب می کند. های  ر گروه یکی از بستهیمد /مااهنمشورت اسناد ر

 خواهد بود بسته آموزشی فرعی از نیم سال سوم به بعد

است در  یفرعدانشجو در مدت تحصیلی خود، مجاز به انتخاب و گذراندن یک بسته آموزشی  هر ۲-8

ل در بسته آموزشی فرعی، دانشجو موظف است باقی مانده یصورت اعالم انصراف دانشجو از ادامه تحص

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

های  های جامع آموزشی ورودی نامه ها و شیوه اه تهران ، صفحه معاونت آموزشی ، آیین نامهها ، مقررات و بخشنامه ها، سایت دانشگ آیین نامه.  8

ht. 38تا  31به بعد ص  31-33صیلی سال تح t ps://academi cs.ut .ac.i r /f i l e/downl oad/page/1615283922-.pdf 
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ی بسته واهاین دانشجویان گواحدهای درسی را از بین واحدهای رشته اصلی اخذ و با موفقیت بگذراند. برای 

 آموزشی فرعی صادر نخواند شد.

 وهگر/تبصره: در صورت اعالم انصراف دانشجو از ادامه تحصیل در بسته آموزشی فرعی، دانشکده 

 واحدهای عنوان به را فرعی آموزشی بسته دروس از شده گذرانده واحدهای دارد اختیار اصلی رشته آموزشی

 .پذیردبتیاری رشته اصلی اخ

 ( نحوه ایجاد برنامه۲ماده 

گروه یا دانشکده موظف است برنامه آموزشی را در قالب یک برنامه درسی رشته اصلی و یک بسته 

آموزشی فرعی تدوین و جهت تصویب به شورای آموزشی واحد آموزشی مربوطه ارائه کند. پس از تصویب 

به شورای برنامه ریزی، گسترش و نظارت  برنامه در شورای مذکور، برنامه آموزشی برای بررسی و تایید

 آموزشی دانشگاه ارسال می شود

: معادل تعداد واحدهای بسته آموزشی فرعی. از تعداد واحدهای برنامه درسی رشته اصلی 8تبصره 

 کاسته خواهد شد

 لى اخذ نماید صد کلیه واحدها را از دروس رشته اان: دانشجو در صورت تمایل می تو۲تبصره 

 زمان اجرا (1ماده 

به بعد  31-33برنامه درسی دو وجهی دوره کارشناسی مصوب برای دانشجویان ورودی سال تحصیلی 

 قابل اجرا است

 ( مقررات آموزشی1ماده 

آموزشی دوره های  آیین نامه بعحداقل و حداکثر تعداد واحدهای اخذ شده در هر نیمسال تا 8-1

 .کارشناسی است

روس دوره )رشته اصلی و بسته آموزشی فرعی( را در سقف سنوات دانشجو موظف است کلیه د ۲-1

 .مجاز دوره بگذراند

در میانگین نیمسال اخذ دروس ها  آموزشی فرعی سایر رشتههای  نمرات دروس اخذ شده از بسته 1-1

 .مزبور و همچنین میانگین کل محاسبه می شود

خود خواهد بود و  یدر رشته اصلدانشگاه  یجار یمقررات آموزش یان مشمول تمامیدانشجو 1-1

تفاوتی در اجرای مقررات آموزشی جاری دانشگاه اعم از اخذ واحد، نحوه برخورد با غیبت، مشروطی سنوات و 

 .سایر موارد نخواهد داشت

سته آموزشی فرعی صادر می برتبه اولی بر اساس معدل کلیه دروس گذرانده رشته اصلی و  یهگوا 5-1

 .د درخشان با محاسبه معدل واحدها بر اساس آیین نامه مربوط صادر خواهد شدگردد و گواهی استعدا
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گروه فرعی اخذ و گذرانده می شوند. در موارد  /کلیه واحدهای بسته آموزشی فرعی در دانشکده  3-1

گروه اصلی  /دانشگاه دیگر با تایید دانشکده  /دانشکده / خاص. اخذ و گذراندن یک عنوان درس از گروه 

 .بالمانع است

ثبت نام و انتخاب واحد دانشجویان مراجعه کننده جهت اخذ بسته آموزشی فرعی، بر اساس زمان  1-1

 .مراجعه و ثبت نام اولویت بندی می گردد

 یع( دریافت گواهی بسته آموزشی فر5ماده 

ش آموخته رشته اصلی دانشجو با گذراندن کلیه واحدهای رشته اصلی و بسته آموزشی فرعی، دان 8-5

ی بسته آموزشی فرعی نیز با امضای مدیر کل خدمات آموزشی دانشگاه برای وی واهشناخته خواهد شد و گ

 .صادر می گردد

گروه اصلی خواهد بود  /ی بسته آموزشی فرعی، یکسان با عنوان رشته اصلی در دانشکده اهتوان گو ۲-5

 ر می گردد. صاد "یی بسته آموزشی فرعهگوا"که با پیشوند 

به تصویب 80/3/8131ماده در شورای برنامه ریزی، گسترش و نظارت آموزشی مورخ 5این آیین نامه در 

در خصوص مواردی که در این آیین نامه به صراحت بیان نشده است، مقررات آیین نامه دوره  .رسید

 .د بودهکارشناسی پیوسته جاری دانشگاه مرجع و مالک تصمیم گیری خوا
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  مصوب درسی هایبرنامه از دروس ارائه نامه شیوه

 8تهران دانشگاه آزاد هایآموزش قالب در

 

 عالقمندان تقاضای به پاسخگویی و خود اجتماعی مسئولیت هرچه بهتر ایفای منظور به تهران،دانشگاه 

-آموزش قالب در دروس ارائه نامه شیوه مختلف، تخصصی هایهیا دروسی خاص در رشت  درس فراگیری به

  .اجرا می گذارد  مورد به و تدوین های آزاد را

 است. آزاد عموم برای گردد، می اعالم که شرایطی طبق نامه آیین این تسهیالت.استفاده از  8ماده 

 نامیده پذیر دانش میگذرانند و انتخاب نامه شیوه این طبق را دانشگاه آزاد دروس که.کسانی  ۲اده م

  : :شرایط و ضوابط 1 ماده. میشوند

  دارد. را آن ماقبل تحصیلی مدرک که است مقطعی از درس انتخاب بهدانش پذیر مجاز  -

تبصره: فارغ التحصیالن مقطع کارشناسی عالوه بر مقطع کارشناسی ارشد می توانند از مقطع  -

 انتخاب امکان همچنین. بگذرانند و اخذ نامه شیوهیگر نیز درس یا دروسی را طبق این های درشتهکارشناسی 

   .دارد وجود دانشجویان و التحصیالن فارغ همقاطع پایین تر برای کلی  کلیه از درس

  .است الکترونیکی دروس هشیوه ارائ -

  .است دانشگاه اجرای حال در و مصوب هایرشته از ه شدهدروس ارائ -

واحد و از  3واحد و از مقطع کارشناسی ارشد تا سقف  81سقف پذیر از مقطع کارشناسی تا دانش -

   .است درس انتخاب هواحد مجاز ب ۲1عمومی دامپزشکی تا سقف   دکترای

 خود رسمی دانشجویان برای دانشگاه هیالتذیر از تسپثبت نام در این دوره حقی برای استفاده دانش -

  .کندنمی ایجاد

 انتخابی دروس از قبولی نمره کسب و ترم پایان و ترم میان هایزمونآ در شرکت هپذیر ملزم بدانش -

   .شود می اعطاء پذیر دانش به شده گذرانده واحدهای اهیپس از گذراندن دروس، گو -  .است

  .میشود اخذ دانشگاه مصوب تعرفه اساس بر هریه دروسش -

 با مرتبط شده گذرانده دروس شود، پذیرفته دانشگاه رسمی هایرشته از یکی در پذیر ه دانشچنانچ -

   .شود می هاساس مقررات آموزشی در صورت تایید گروه تطبیق و پذیرفت بر  رشته آن

شورای  1/1/8133 مورخ جلسه در بند نه و تبصره یک و سه ماده مقدمه و یک بر مشتمل نامه شیوهاین 

  .است اجرا قابل ابالغ تاریخ از و رسید تصویب هدانشگاه ب  آموزشی

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1   . https://mooc.ut.ac.ir/images/DL/shiveh-nameh.pdf  

https://mooc.ut.ac.ir/images/DL/shiveh-nameh.pdf
https://mooc.ut.ac.ir/images/DL/shiveh-nameh.pdf
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  5انتخاب و شرح وظایف دستیار آموزشی
 

تحصیلی است که در تدریس های  ( دانشجوی یکی از دورهTeaching Assistsantآموزشی ) دستیار

 کند.د آن درس همکاری میادروس نظری یا عملی، با است

، کمک به هاهمکاری در تدریس دروس عملی و نظری، مرور درس :وظایف دستیاران آموزشی

ح تکالیف، آماده سازی وسایل آزمایشگانی و راهنمایی به هنگام انجام یدانشجویان در حال تمرین ها، تصح

 آزمایش ها، برگزاری جلسات بحث و بررسی مسائل و مشکالت درسی از جمله این وظایف است

سوابق آموزشی، دانش کافی در موضوع. عالقه مندی به تدریس، تجربه  ید دارایبا :دستیار آموزشی

بخوبی اداره کند. توقعات  را کالسهای  باید بتواند بچه زیباشد.و نگفتاری و نوشتاری های  تدریس و توانمندی

باید به عنوان یکی از  "های حل تمرینی کالسهساماند"گذراندن  .داشته باشدان یاز دانشجو یمنطق

 انتخاب دستیار آموزشی، لحاظ شودهای  مالک

 شرایط انتخاب دستیار آموزشی( 5ماده 

 س باشد. النمره باالی ک ۱80قرار است دستیار آن شود با موفقیت گذرانده و جزو  ا کهدرسی ر .8

 کارشناسی ارشد و دکتری( باشد ) دانشجوی تحصیالت تکمیلی .۲

 گذرانده باشد.کارگاه آموزشی دستیاران آموزشی را با موفقیت  .1

 نیمسال می تواند دستیار آموزشی حداکتر دو درس باشد.  هرهر دانشجو در  :8تبصره 

 توان در همان نیمسال اشتغال به دستیاری گذراند.: کارگاه دستیاران آموزشی را می۲تبصره 

 :( وظایف دانشکده۲ماده  

 آموزشی در درس اتخاذ روشی مناسب و ارائه اطالعات الزم برای انتخاب دستیاران .8

 های حل تمرینتخصیص زمان و مکان مناسب برای برگزاری کالس .۲

 پرداخت به موقع حق الزحمه دستیاران آموزشی  .1

تعداد )انتخاب دستیار آموزشی متناسب با تعداد دانشجویان حاضر در حال تمرین در درس  .1

 .نفر است( 10تا  ۲0دانشجویان یک کالس حل تمرین بین 

 نیمسال  هرشی در پایان زیا الکترونیکی( عملکرد دستیاران آموکاغذی )یابی زار .5

 نیمسال براساس نظرخوانی از دانشجویان هرانتخاب دستیاران آموزشی نمونه در  .3

 برگزاری جلسه توجیهی برای دستیاران آموزشی در ابتدای در نیمسال  .1

 .نامه شیوهنظارت بر حسن اجرای این  .1

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

های  های جامع آموزشی ورودی نامه ها و شیوه ها ، مقررات و بخشنامه ها، سایت دانشگاه تهران ، صفحه معاونت آموزشی ، آیین نامه آیین نامه.  8

ht. 813تا  818به بعد ص  31-33صیلی سال تح t ps://academi cs.ut .ac.i r /f i l e/downl oad/page/1615283922-.pdf 
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حل تمرین، همراه با برنامه های  زمان و مکان( کالس)امکان برنامه ها باید در صورت تبصره: دانشکده

 د.ننهای تنوری درس. قبل از آغاز نیمسال را مشخص و آگهی ککالس

 

 وظایف استاد درس( 4ماده 

انتخاب دستیار آموزشی متناسب با توجه به پیشینه عملکرد دانشجو و ضوابط تعیین شده از  .8

 سوی دانشکده 

 تمرین با آزمایشگاه های  طراحی محتوای جلسات کالسبرنامه ریزی و  .۲

با دستیار آموزشی پیش از نخستین جلسه کالس حل تمرین به  یهماهنگبرگزاری جلسه  .1

 منظور شرح خدمات و حدود اختیارات دستیار آموزشی در طول نیمسال

 برگزاری جلسات پیگیری پیشرفت کار با دستیار آموزشی، در طول نیمسال تحصیلی  .1

 ارت بر حسن اجرانظ .5

 حل تمرینهای  فراهم کردن زمینه برای ایجاد انگیزه در دانشجویان جهت شرکت در کالس .3

 احتمالی در جلسات حل تمرین و عملکرد دستیار آموزشی های  مدیریت چالش .1

 وظایف دستیار آموزشی( 2ماده 

ز سوی استاد تمرین براساس اهداف، برنامه و زمانبندی مشخص شده ا حلهای  برگزاری کالس .8

 درس و دانشکده

 ما و برنامه کالسی حل تمرین به دانشجویان در اولین جلسههنارانه را .۲

فها و مطالب در نظر هد( و  و... حل تمرین، انجام آزمایش) هاتمرکز کالس بر توسعه مهارت .1

 گرفته شده از سوی استاد درس 

انجام تکالیف واگذار شده در  گروسی دانشجویان در جلسات حل تمرین وهای  توجه به فعالیت .1

 خارج از کالس 

 درسهای  و تحویل گرفتن پروژهها  ح تمرینییاری دادن به استاد در تصح .5

فتگی دانشجویان در کالس حتمال تمرین و گزارش ادواری نتایج به استاد هحضور و غیاب  .3

 درس

 تعیین زمان و مکان رفع اشکال خارج از کالس، با نظر استاد درس  .1

 و ارسال نتایج به استاد درس مناسبهای پیشرفت دانشجویان از طریق برگزاری آزمون ارزیابی .1

همکاری در برگزاری امتحانات درس، در چارچوب مقررات و محدوده مشخص شده از سوی  .3

 شکده و استاد درسدان
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تهیه و ارسال گزارش عملکرد در پایان نیمسال به استاد درس )شامل: تعداد جلسات برگزار  .80

تعداد دانشجویان حاضر در کالس ها. دامنه مطالب و مهارتهای تدریس شده. نتیجه  شده،

 جانبی دیگر، به همراه نظرات و پیشنهادات اصالحی( های  برگزار شده و فعالیتهای  آزمون

 و رسید تصویب به دانشگاه آموزشی شورای 8131/  1/ 88 مورخ جلسه درماده  1در  نامه شیوهاین 

 وها  نامه آیین تمام و است االجراء الزم آن از پس و 8131-33 تحصیلی سال ورودی ندانشجویا برای

 .شود می اعالم بالاثر و لغو آن با مغایرهای  بخشنامه
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 5به دانشگاه تهران(عالی خارج از کشور  دانشگاهها و مؤسسات آموزش)انتقال و میهمانی دانشجویان ایرانی  نامه شیوه
 

است که دوره تحصیل ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور برای دانشجویان  نامه شیوهاین 

 هند.ل دیآنها به پایان نرسیده و قصد دارند در دانشگاه تهران ادامه تحص

 :پذیرش و انتقال  شورایب یترک

 رئیس شورا( )معاون آموزشی دانشگاه 

 ر کل خدمات آموزشی دانشگاه )دبیر شورا(یمد 

 (عضو شورا)گی دانشگاه هندانشجویی و فرمعاون 

 دانشگاه )عضو شورا( ین المللیو ب یرانیر ایغمدیر کل امور دانشجویان  

  (عضو شورا)مدیر کل برنامه ریزی و نظارت آموزشی دانشگاه 

 عضو شورا()معاون آموزشی واحدی که قرار است دانشجو به آن متنقل یا میهمان شود 

 

 در همه مقاطع تحصیلیشرایط و ضوابط انتقال 

ارائه درخواست انتقال به همراه مدارک، درخواست باید سه ماه پیش از شروع در نیمسال تحصیلی . 8 

سال تحصیلی، تنها برای  هرانتقال برای های  به اداره کل خدمات آموزشی دانشگاه تحویل گردد. درخواست

 .همان سال معتبر است

ارائه مدارک مورد تائید سفارت یا نمایندگی سیاسی جمهوری اسالمی ایران در کشور مبدا و موافقت . ۲ 

 شورای انتقال دانشگاه 

 اعتبار دانشگاه محل تحصیلی متقاضی . 1

قانونی برای ادامه تحصیل در دانشگاه مبدأ و دانشگاه تهران به لحاظ مقررات آموزشی و  منعنداشتن . 1

 ه خدمت نظام وظیف

 دارا بودن دیپلم کامل متوسطه با معادل ارزشیابی شده آن به تایید وزارت آموزش و پرورش. 5

 دوره  هردارا بودن مدرک تحصیلی مورد تایید دانشگاه برای ورود به . 3

 است دانشگاهضوابط و مقررات ادامه تحصیل  تابع همه ،دانشجوی پذیرفته شده انتقال خارج به داخل. 1

بنابر تشخیص گروه و شورای  ادبانده شده دانشجو در دانشگاه ماز واحدهای گذر ٪10تا حداکثر . 1

 .دانشکده، قابل احتساب است/ آموزشی پردیس 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

های  های جامع آموزشی ورودی نامه ها و شیوه ها ، مقررات و بخشنامه ها، سایت دانشگاه تهران ، صفحه معاونت آموزشی ، آیین نامه آیین نامه.  8

ht. 811تا  813به بعد ص  31-33صیلی سال تح t ps://academi cs.ut .ac.i r /f i l e/downl oad/page/1615283922-.pdf 
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بررسی می شود و چنانچه  "شورای پذیرش و انتقال دانشگاه"درخواست متقاضیان انتقال در . 3 

متقاضی شرایط الزم را داشته باشد، نسبت به پذیرش آنها تصمیم گیری خواهد شد. پذیرش دانشجو در 

 مقطع دکتری، مشروط به موافقت گروه دانشکده است

تحصیلی دانشجویانی که طبق این آیین نامه به دانشگاه تهران منتقل می شوند براساس های  هزینه .80

 وبه هیأت امنای دانشگاه و در آغاز در سال تحصیلی از متقاضیان، دریافت می شود تعرفه مص

متقاضیانی که تا تاریخ ارائه درخواست بیش از یک سال وقفه تحصیلی داشته باشند دانشجو به . 88

 د.ش هدروند و درخواست آنها بررسی نخواشمار نمی 

 شرایط انتقال مفطع کارشناسی

کارشناسی نباید از های  میانگین نمرات امتحانات کتبی پایان دوره متوسطه متقاضی انتقال به دوره .8۲ 

 .کمتر باشد 8۲

معادل آن را  در نظام واحدی یا واحد درسی ۲1در دانشگاه مبدا، دو نیمسال با حداقل دانشجو باید  .81

بر اساس تشخیص شورای انتقال، گذرانده یا معادل آن  5/۲نمرات  کلدر نظام ساالنه با حداقل میانگین 

 باشد.

 شرایط انتقال مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته

واحد درسی در نظام واحدی یا  1دانشجو باید در دانشگاه مبدأ، یک نیمسال تحصیلی با حداقل  .81 

یا معادل آن براساس  1از  1نمرات  لنظام ساالنه با حداقل میانگین ک معادل آن را در یک سال تحصیلی در

 تشخیص شورای انتقال، گذرانده باشد.

 شرایط انتقال مقطع دکتری تخصصی

 در مقطع کارشناسی ارشد  81حداقل  کسب میانگین کل. 85

نیمسال( در دانشگاه کشور خارجی، به صورت دانشجوی  )دوگذراندن حداقل یک سال تحصیلی . 83

 دائم در مدت زمان تحصیل در کشور مبداحضوری تمام وقت و اقامت 

هایی که دوره دکتری آنها مانند دانشگاه تهران دارای دو مرحله آموزشی داوطلبان انتقال از دانشگاه. 81 

هستند در  ۲0 از 83واحد درسی و کسب میانگین کل حداقل  1و پژوهشی است، ملزم به گذراندن حداقل 

ق و معادل سازی واحدهای درسی گذرانده به عهده گروه یقال. تطبصورت موافقت نهایی دانشگاه با انت

 .دانشکده مربوط است

 ارائه گواهی معتبر قبولی در آزمون زبان عمومی. 81

تنها رساله  دانشجوی دوره دکتری خارج از کشور که همه دروس مربوط را با موفقیت گذرانده و. 83 

انتقال و پذیرش از گروه ذیربط، می تواند ساله خود را براساس  در صورت احراز شرایط، وی باقی مانده باشد.

 آیین نامه دوره دکتری، در این دانشگاه بگذراند.
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ما و تایید گروه، برای گذراندن رساله، هنی دوره دکتری به تشخیص استاد رااگر دانشجوی انتقالتبصره: 

 .یین شده را بگذراندنیازمند گذراندن تعدادی دروس جبرانی باشد، موظف است دروس تع

 شرایط و ضوابط میهمانی 

دانشجویی که موقتا با موافقت دانشگاه مبدأ یا با درخواست شخصی محل تحصیلی خود را در این . ۲0

 .دانشگاه انتخاب کند، میهمان تلقی می شود 

 .میهمانی دانشجو، مشروط به گذراندن حداقل یک نیمسال تحصیلی در دانشگاه مبدا است. ۲8

 صورت از سوی دانشگاه مبدا صادر می شود .  هرمدرک دانش آموختگی دانشجوی میهمان، در  .۲۲      

شورای آموزشی دانشگاه به  8131/  1/ 88بند و یک تبصره در جلسه مورخ  ۲۲در  نامه شیوهاین 

 تمامو پس از آن الزم االجرا است و  8131-33یان ورودی سال تحصیلیتصویب رسید و برای دانشجو

 ن لغو و باالتر اعالم می شود.آمغایر با های  و بخشنامهها  نامهآیین 
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 5اجرایی نحوه ثبت نمرات دروس در سامانه جامع دانشگاه نامه شیوه

 

و دکتری حرفه ای حداکثر  کارشناسیعضو هیات علمی در مقاطع توسط مهلت ثبت نمرات  .8

تخصصی  کارشناسی ارشد و دکتریو در مقاطع  انمتحآخرین اپس از برگزاری  روز 52

 ، است امتحان آن درسپس از برگزاری روز  21حداکثر 

ارائه می شوند، اگر به تشخیص گروه با پروژه که در برنامه درسی مصوب  یدروسنمرات  .۲

تلقی می شود. نمرات ناتمام باید  ناتمامکمیل آنها در یک نیمسال تحصیلی میسر نباشد. ت

 ، قطعی شوندات نیم سال بعدحداکثر تا پایان امتحان

درج نمرات ثبت نكند. نمرات را در سامانه جامع آموزش  زمان مقرر،اگر عضو هیات علمی در  .1

 .خواهد شد خودکار قفلبه صورت 

نكرده مهلت مقرر ثبت رر نمرات خود را در قکه در زمان معلمی  هیاتآن دسته از اعضای  .1

از سوی رئیس  بعدی اخطار کتبیه و در مرحل یهاخطار شفا نخست، در مرحله اند

 .پردیس دریافت خواهند کرد /دانشکده 

ات را در موعد مقرر ثبت نکند، با اعالم رئیس دانشکده نمر باربیش از دواگر عضو هیات علمی  .5

 خواهد شد. متوقف آن سال. در به وی  اعطای ترفیعس. ی/ پرد

مه دروس ارائه شده را همرات نبه موقع  ثبت شخصاپردیس باید  /دانشکده  معاونان آموزشی .3

 .نمایند ظارتننمرات  لو قف ثبتنیمسال کنترل کند و بر وضعیت  هردر 

از آنان برای همکاری در دانشگاه  دوباره دعوتبه مدرسان مدعو و پرداخت حق التدریس  .1

 .به موقع نمرات از سوی آنها است مشروط به ثبت

ممکن است و ثبت نمره توسط دیگر دسترسی مدرسان از طریق سطح  تنهاثبت نمرات  .1

 استادان مقدور نیست. 

شورای آموزشی دانشگاه به تصویب رسید و برای  88/1/8131تد در جلسه مورخ ب 1در  نامه شیوهاین 

های  و دستورالعملها  نامه شیوهو پس از آن الزم االجراء است و  8131-33دانشجویان ورودی سال تحصیلی 

 .اعالم می شود الاثرآن لغو و ب مغایر با

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

های  های جامع آموزشی ورودی نامه ها و شیوه ها ، مقررات و بخشنامه ها، سایت دانشگاه تهران ، صفحه معاونت آموزشی ، آیین نامه آیین نامه.  8

ht. 125به بعد ص  31-33صیلی سال تح t ps://academi cs.ut .ac.i r /f i l e/downl oad/page/1615283922-.pdf 
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 5ق دروس معافی مقاطع مختلف تحصیلییتطب نامه شیوه

 

جلوگیری از تکرار دروس، چگونگی تطبیق و معادل سازی واحدهای درسی که دانشجو در  منظور:

 .سطح یک و دو گذرانده استهای  یکی از دانشگاه یادانشگاه تهران 

 "سطح یك یا دوهای  در دانشگاه کارشناسی و کارشناسی ارشد"مقاطع دروس ی، فدرس معا. 8 

 .گذرانده است مان مقطعهدر  "سطح یكهای  در دانشگاه دکتری "و در مقطع

از طریق آزمون سراسری )است که در دانشگاه قبلی  نیبررسی و پذیرش ، تنها برای دانشجویا تبصره:

سازمان سنجش آموزش  تاییدادهای درخشان( مورد یا با استفاده از تسهیالت پذیرش بدون آزمون استعد

 کشور باشد، پذیرفته شده باشند 

 قبلی الزامی است. تایید شدهریز نمرات  اصل . ارائه0

 ، سپری نشده باشد.بیشتر از گذراندن آن  پنج سال. 1 

 داشته باشد. اشتراک محتواییدروس گذرانده شده، باید  سرفصل. 1  

 دانشکده برسد. هگروشورای آموزشی  تاییدق دروس باید به یتطب. 5

کل دانشجو  میانگینشده در  ثبت( واحد 02حداکثر ) مستقلی، در نیمسال فدروس معا نمرات. 3

 می شود محاسبه

واحد درس در برنامه مصوب رشته از  تعداد  کمترآن تعداد واحد پذیرفته می شود که  یدرس. 1

 .باشدنتحصیلی دانشجو 

و در مقطع  واحد 02تا  50هر و دکتری عمومی دامپزشکی به ازای  کارشناسیدر مقطع . 1 

از دروس معادل سازی شده، یک نیمسال  واحد 52تا  8ر هتخصصی به ازای  کارشناسی ارشد و دکتری

 .از سنوات مجاز کسر می گردد

 است. آموزشیمتعلق به دوره  تنها تحصیالت تكمیلیهای  دورهدروس معافی در . 3

سطح یک و دو، های  برای بررسی و تطبیق دروس معانی، از همه دانشگاه حداقل نمره قابل قبول. 80 

  :با رعایت موارد فوق، به شرح جدول ذیل است

  

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

های  های جامع آموزشی ورودی نامه ها و شیوه ها ، مقررات و بخشنامه ها، سایت دانشگاه تهران ، صفحه معاونت آموزشی ، آیین نامه آیین نامه.  8

ht. 8۲8تا  8۲۲به بعد ص  31-33صیلی سال تح t ps://academi cs.ut .ac.i r /f i l e/downl oad/page/1615283922-.pdf 
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 مقطع
حداقل نمره قابل قبول از 

 سطح یك دانشگاه

حداقل نمره قابل قبول از 

 سطح دو دانشگاه

 81 8۲ کارشناسی

 85 81 کارشناسی ارشد

 --- 83 دکتری تخصصی

 

 مه دروس گذرانده شده، با رعایت کلیه مقررات قابل پذیرش است ه  %22حداکثر تا  

شورای آموزشی دانشگاه به تصویب  88/1/8131بتد و یک تبصره در جلسه مورخ  88در  نامه شیوهین ا

و ها  نامه شیوهو پس از آن الزم االجراء است و  8131-33رسید و برای دانشجویان ورودی سال تحصیلی 

 .اعالم می شود الاثرمغایر با آن لغو و بهای  دستورالعمل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 میبدان یل تا دانش آموختگید از آغاز تحصیآنچه با - یآموزش امور صد تا صفر/ 028

  31/3/۲ مورخ دانشگاه رئیسه هیات صورتجلسه 1 بند ۲ پیوست

 5تهران دانشگاه علمی و فرهنگی مشاور استاد نامه نییآ

 که است، اندیشمندی و پرتوان علمی هیأت اعضای حضور ها، دانشگاه ممتازهای  ظرفیت از یکی مقدمه

 علمی، مختلفهای  زمینه در را دانشجویان خود، پژوهشی و آموزشی رسمی وظایف کنار در توانند می

 که تعاملی آورند؛ فراهم خود با را دانشجویان بیشتر هرچه تعامل زمینه و کرده راهنمایی اجتماعی و فرهنگی

 نسل جانبه همه تربیت در و کرده دانشجویان به توجهی شایان کمک تحصیل، دوران طول در تواند می

 نامه آئین »ابالغ و تدوین با تهران دانشگاه شده، یاد هدف به نیل برای و منظور همین به .باشد موثر جوان

 موضوع، به عالقمند علمی هیأت اعضای از تعدادی تا کند می ایجاد ایزمینه «علمی و فرهنگی مشاور استاد

 یادهای  حوزه در خود حمایت چتر ریز را دانشجویان بتوانند« علمی و فرهنگی مشاور استاد» عنوان تحت

 اختیارات و وظایف شرح انتخاب، نامه آیین جایگزین ابالغ تاریخ از همچنین، نامه، آیین این .دهند قرار شده

  .شد خواهد است، شده ابالغ 83/01/8111 تاریخ در ،10113/۲  شماره با که راهنما، استاد

 اهداف :1 ماده

 و فرهنگی تحصیلی، امور در مشاوره ارائه در علمی هیأت اعضای مشارکت برای مناسب بستر ایجاد -8-8

 دانشجویان به اجتماعی

 هیأت اعضایهای  ظرفیت و تجارب از دانشجویان مندی بهره جهت در دانشجو و استاد ارتباط تقویت -۲-8

  علمی

 در ای حرفه اخالق و دانشگاهی فرهنگ تعمیق و توسعه در علمی هیأت اعضای ظرفیت از استفاده -1-8

 دانشجویان بین

 دانشجو؛ و استاد میان در سازنده همفکری و تعامل روحیه قویتت- 1-8 

  دانشجویان سیاسی و اجتماعی فرهنگی، عاطفی، تحصیلی، نیازهای به گویی پاسخ -5-8 

 راهنمایی و ریزی برنامه منظور به دانشجویان اجتماعی و فرهنگی نیازهای با استادان تر عمیق آشنایی -3-8

 دانشجویان واقعی نیازهای نهیزم در

  دانشجویان؛ خاص و مشکالت اجتماعی و فرهنگی تحصیلی، مسائل حل در همکاری و مشاوره -1-8 

  تعاریف :۲ ماده

 شود می اطالق تهران دانشگاه علمی أتیه اعضاء از دسته آن به: علمی و فرهنگی مشاور استاد -8-۲

 و اجتماعی فرهنگی، تحصیلی،های  زمینه در دانشجویان راهنمایی و مشاوره به هفته در ساعت 4 حداقل که

 .رساند انجام به را نامه آئین این 5 ماده در محوله وظایف و بپردازد ای حرفه اخالق

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

مدیر کل  5/1/8100مورخ  11033/8۲1هیأت رئیسه محترم دانشگاه بر اساس نامه ابالغی به شماره   8131 /03 /0۲. مصوب جلسه مورخ  8

 آموزشی دانشکاه تهرانریزی و پایشبرنامه



 هانامهها و شیوهسایر آیین نامه/ 023

 رود، شمار به دانشگاه این دانشجوی تهران، دانشگاه مقررات طبق که فردی هربه   :دانشجو -۲-۲

 .شود می اطالق

  تهران دانشگاه واحدهای کلیه  :دانشگاه - 1-۲ 

 و فردی مختلفهای  زمینه در مشاور استاد توسط دانشجو هدایت مشاوره، از منظور  :مشاوره - 4 -۲

 دانشگاه ذیربط مراجع طریق از دانشجو خاص مشکالت حل پیگیری نیز و دانشگاه گستره با مرتبط اجتماعی

  .باشد می

  علمی و فرهنگی مشاور استاد عمومی شرایط :1 ماده

 بین در عمومی مقبولیت از برخورداری و ای حرفه اخالق به پایبندی و التزام به اشتهار-8-1

  دانشجویان

 دانشجو؛ با موثر ارتباط برقراری در الزم مهارت و تجربه انگیزه، داشتن -۲-1

 دانشجویان با همکاری و همفکری روحیه از برخورداری -1-1      

 دانشجویی و فرهنگی آموزشی،های  نامه آیین و قوانین با آشنایی - 1-1      

  علمی و فرهنگی مشاور استاد انتخاب نحوه :1 ماده    

 با و پردیس دانشکده رئیس دییتأ آموزشی، گروه شورای پیشنهاد با علمی و فرهنگی مشاور استاد -8-3    

 شود؛ می منصوب سال دو مدت به دانشگاه اجتماعی و فرهنگی معاون حکم

 دانشکده سوی از اعالمی ظرفیت اساس بر علمی و فرهنگی مشاور استاد تعداد آموزشی گروه هر در -۲-3   

  .شود می تعیین پردیس

 .بگیرد عهده بر را دانشجویان از تن ۲0 راهنمایی کم دست باید علمی و فرهنگی مشاور استاد هر :5 تبصره  

 علمی و فرهنگی مشاور استاد وظایف :5 ماده  

 دانشجویی؛ و فرهنگی آموزشی،های  نامه آیین و مقررات با دانشجویان نمودن آشنا -8-5 

 قوانین اساس بر اضطراری حذف و اضافه و حذف واحد، انتخاب مراحل در دانشجویان راهنمایی -۲-5 

 تحصیلی نیمسال هر برای آموزشی گروه پیشنهادی دروس جدول و آموزشی

 هایراهنمایی ارائه و ذیربط مسئوالن به آنها ارجاع و دانشجویان خاص نیازهای و استعدادها شناسایی -1-5 

 مالز

  در اجتماعیهای  ناهنجاری از کاستن و دانشگاهی هنجارهای سمت به دانشجویان هدایت برای تالش-1-5

 هدانشگا محیط

 معاون هماهنگی با دانشجویی نشریات و دینی و اجتماعی هنری، فرهنگی،های  کانون با همکاری-5-5 

 پردیس؛ / دانشکده دانشجویی و فرهنگی

 دانشگاه دانشجویی و فرهنگی آموزشی، مقررات از - نودانشجویان ویژه به - دانشجویان کردن آگاه -3-5 
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 با متناسب اجتماعی و فرهنگی فعالیتهای در مشارکت طریق از دانشجویان با ارتباط برقراری- 1-5 

  ه؛دانشکد/  پردیس دانشجویی و فرهنگی معاونت هماهنگی با آنان، تحصیلی رشته و دانشجویان نیازهای

ت عاونم نیز و دانشگاه اجتماعی و فرهنگی معاونت توسط که هایی کارگاه و جلسات در شرکت -1-5

 ؛شود می تشکیل مربوطههای  مهارت ارتقای برای دانشکده پردیس فرهنگی و دانشجویی

 از استفاده و ازدواج و اشتغال تحصیلی، امور با رابطه در دانشجویان به مشاوره ارائه و کمک -3-5 

 مربوط نهادهای سایر و دانشگاههای  ظرفیت

 نیاز با متناسب و هفته در نوبت دو حداقل دانشجویان، مشاوره و راهنمایی برای بودن دسترس در - 80-5 

  دانشجویان

 علمی و فرهنگی مشاور استاد عملکرد حسن بر نظارت :3مادۀ

 /پردیس دانشجویی و فرهنگی معاون عهده بر علمی و فرهنگی مشاور استاد عملکرد حسن بر نظارت 

 فعالیت از رضایت میزان و عملکرد گزارش تحصیلی سال هر در است موظف گروه مدیر .باشد می دانشکده

 دانشکده پردیس فرهنگی و دانشجویی معاون نیز و دانشگاه اجتماعی و فرهنگی معاون به را مشاور استاد

  .کند ارسال

  علمی و فرهنگی مشاور استاد ازاتیامت :1 ماده

/  پردیس دانشجویی و فرهنگی معاون تأیید مورد علمی و فرهنگی مشاور استاد فعالیت که صورتی در

 .یابد می اختصاص علمی و فرهنگی مشاور استاد به زیر امتیازات باشد، دانشکده

 دانشجو؛ تن ۲0 هر ازا به واحد یک میزان به معادل واحد اختصاص -8-1 

 علمی؛ هیأت اعضای ارتقای نامه آیین یک ماده اساس بر امتیاز 5 سقف تا اختصاص -۲-1 

 مشاور استاد سمت در علمی هیأت عضو فعالیت سال هر ازای به) امتیاز یک سقف تا اختصاص -1-1 

 هیأت اعضای ساالنه ترفیع نامه آیین در علمی خدمات و اجراییهای  فعالیت بخش در( علمی و فرهنگی

 علمی

 ابالغ و دانشکده پردیس دانشجویی و فرهنگی معاون تأیید به منوط باال مزایای اختصاص  :0 تبصره 

  .بود خواهد دانشکده /پردیس سیرئ

 و رسید تهران دانشگاه رئیسه هیأت تصویب به ۲/3/8131خ تاری در تبصره ۲ و ماده 1 در نامه آئین این 

  است اجرا قابل 8133-8131 تحصیلی سال اول نیمسال از

  تهران دانشگاه عمومی روابط و ریاست حوزه رکلیمد و دانشگاه رئیس مشاور



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ها و ابالغیه هانامهبخش
 آموختگانژه دانشجویان و دانشیو
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 385 یها یورود یدروس برا یاثر یاصالح قانون ب

 

 باسالم و احترام

 

 یلیدر مقاطع مختلف تحص 8131-33 یلیسال تحص یورود ید آموزشیجد یها ن نامهیر آئیوست تصویبه پ

اثر  ینکه بیبا توجه به ا  رساند یگردد. به استحضار م یارسال م 8131/3/۲0مورخ  8۲0/855۲۲5به شماره 

اثر  یمجاز به ب 8131سال  یان ورودید حذف شده است دانشجوین نامه جدیدر آئ ینمودن دروس مردود

 .باشند ینم یردودنمودن دروس م

 

 دانشگاه تهران یر کل خدمات آموزشیمد -رقائد یم یطاهر یعل : امضا کننده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 اداره کل خدمات آموزشی دانشگاه تهران ۲3/80/8131مورخ  185530/پ/8۲۲نامه شماره  . 8



 ها ها و ابالغیه نامه بخش/ 014

 5یان مقطع کارشناسیه تكدرس ترم آخر دانشجویشهر

 

 باسالم و احترام،

 مسال دهمیه تكدرس نینحوه پرداخت شهردر خصوص ها  دانشکده   س / یبا توجه به سواالت مکرر پرد

موارد خاص دانشگاه به  یون بررسیسیکم 8131/1/۲1له مصوبه جلسه مورخ ینوسی، بدیان کارشناسیدانشجو

 گردد: یل اعالم میشرح ذ

مسال ین یمهرماه برا 10د و در موعد مقرر )تا یبه استاد اخذ نما یچنانچه دانشجو درس را به صورت معرف -

ر ید، درغیر درس را پرداخت نمایه متغیدهد، صرفاً شهرمسال دوم( امتحان ین یاسفندماه برا 85اول و

 د.یر را پرداخت نمایه متغیه ثابت و شهرینصورت الزم است شهریا

 

 دانشگاه یمعاون اداره کل خدمات آموزش - یزیزهره عز : امضا کننده

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 اداره کل حدمات آموزشی دانشگاه تهران ۲1/1/8133مورخ  15133/پ/8۲۲. نامه شماره  8
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 5یدر هنگام دانش آموختگ ییعدم اخذ کارت دانشجو

 با سالم 

بر عدم  یدانشگاه مبن یرساند با توجه به دستور معاون محترم آموزش یاحتراماً به استحضار م          

 اخذکارت ،  یه حساب دانش آموختگیند تسویان در انجام فرآیاز دانشجو ییضرورت اخذ کارت دانشجو

و  ییحذف شده است، لذا اخذ کارت دانشجو یآموختگ دانش ندیفرآ در آن به مربوط ومراحل ییدانشجو

 .ندارد یضرورت یند دانش آموختگیدر فرآ ییآن باتوجه به ابطال کارت دانشجو یبارگذار

 

  دانشگاه یمعاون اداره کل خدمات آموزش - یزیزهره عز : امضا کننده
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 اداره کل حدمات آموزشی دانشگاه تهران 83/1/8133مورخ  810018/پ/8۲۲. نامه شماره  8



 ها ها و ابالغیه نامه بخش/ 011

 

 5کاملك ترم یتعداد واحد کمتر از حد نصاب  یدارا یمسالهاین یبرا یبخشنامه در خصوص عدم احتساب مشروط

 سالم،با

/ 1/ ۲8م مورخ / 830131و  8113/ 8۲/ 81مورخ  ۲8/ 801118شماره  یها احتراماً، در ارتباط با بخشنامه

و  8131/ 3/ 1مورخ  8۲۲پ / / ۲35113شماره  یها رو بخشنامهیو پ یقات و فناوریوزارت علوم، تحق 8130

 یون بررسیسیکم 8131/ 80/ 1جلسه مورخ  یز با توجه به رایو ن 8135/ 1/ 8۲مورخ  8۲۲پ / / 31105

 یه و رفع ابهامات موجود در خصوص عدم لحاظ مشروطیجاد وحدت رویموارد خاص دانشگاه به منظور ا

ک ترم کامل )صرفنظر از اخذ درس یاخذ شده در آنها از حد نصاب  یکه تعداد واحد آموزش ییمسالهاین یبرا

گردد. در ضمن  ینم یمذکور مشروط تلق یمسالهاید نید، مقرر گردباش یا عدم اخذ آن( کمتر مینامه  انیپا

 است: ین خصوص الزامیار در یوارد زت میرعا

 گردد. یم یلیه مقاطع تحصین بخشنامه شامل کلیا الف(
 

 ین دروس برایه گردد، ایجلسه دفاع یا پروژه منجر به برگزارینامه  انیکه درس پایب( صرفاً در صورت

ها دروس مذکور  مقاطع و رشته یمسال در نظر گرفته نخواهد شد و چنانچه در برخین یمحاسبه مشروط

لحاظ  یاحتساب مشروط یو برامحسوب شده  یجزء دروس آموزش ه ارائه شوندیجلسه دفاع یبرگزار بدون

 .دیخواهندگرد

 یشورا یل دانشجو( بدون رأیتحص یانیمسال پای( اخذ تعداد واحد کمتر از حد نصاب )بجز در نج

 ین موارد صورتجلسه شورایاست در ا یضرور باشد و یمجاز نم  س/ دانشکده مستقلیپرد  یآموزش

 یکیپرونده الکترون به "باشد یاخذ واحد کمتر از حدنصاب خارج از اراده دانشجو م"با ذکر   مذکور یآموزش

 ربط ارسال گردد.یذ یدانشجو

 

 دانشگاه یخدمات آموزشمعاون اداره کل   - یزیزهره عز : امضا کننده

 

 

 

 

 

 

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 اداره کل حدمات آموزشی دانشگاه تهران ۲3/8۲/8131مورخ  118111/پ/8۲۲. نامه شماره  8



 میبدان یل تا دانش آموختگید از آغاز تحصیآنچه با - یآموزش امور صد تا صفر/ 013

 

 5 33-0 یلیالت تكمیبه استاد در مقاطع تحص یه تكدرس به صورت معرفیارا

 با سالم و احترام

به استاد  یمعرف  به صورت  درس  1در خصوص اخذ ها  س / دانشکدهیاز پرد یبا توجه به استعالم برخ

سال یمهمانند ن یجهت دانش آموختگ 33-100 یلیمسال دوم سال تحصیدر ن یان مقطع کارشناسیدانشجو

موارد خاص دانشگاه  یون بررسیسیکم 8100/8/۲3رساند؛ موضوع در جلسه مورخ  ی، به استحضار م8-33

ت یبا رعا یاحد( جهت دانش آموختگو 3تا سقف ) 33-۲مسال یبه استاد در ن یدرس معرف 1مطرح و با اخذ 

 .ط ومقررات مربوط موافقت شدیر شرایسا

 

  دانشگاه یمعاون اداره کل خدمات آموزش - یزیزهره عز : امضا کننده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 اداره کل حدمات آموزشی دانشگاه تهران 18/8/8100مورخ  85331/پ/8۲۲. نامه شماره  8



 ها ها و ابالغیه نامه بخش/ 011

 

5یسیبخشنامه نحوه صدور کارنامه انگل
 

 با سالم،

در خصوص عدم اطالع از نحوه صدور کارنامه به زبان  یادیان زیراً دانشجویرساند اخ یاحتراماً، به استحضار م

ط صدور کارنامه یشرا یادآوریرسد  یند. لذا به نظرمینما یمراجعه م یبه اداره کل خدمات آموزش یسیانگل

 باشد. یم یضرو یسیانگل

انجام و جهت ممهور   دانشکده س / یل در پردیان شاغل به تحصیمربوط به دانشجو یسیصدور کارنامه انگل -

طبقه سوم  یالنیج ی)سرکار خانم هد یق دانشگاه به اداره کل خدمات آموزشیشده به مهر و پست از طر

 یرسم یها ند. الزم به ذکر است امر فوق در خصوص کارنامهیمراجعه نما (103 یو تلفن داخل 101اتاق 

 گردد. یاعمال م

گردد و  یاقدام م یجهت دانش آموختگان صرفاً توسط اداره کل خدمات آموزش یسیصدور کارنامه انگل -

 باشند. یها مجاز به ارائه کارنامه نم س / دانشکدهیپرد

شخوان خدمت درخواست خود را ثبت یپ یستم جامع آموزش منویست در سیبا یدانش اموختگان م -

 ند.ینما یبه اداره کل خوددار یند. و از مراجعه حضورینما

ر یتومان و کارنامه غ ۲0،000 ینه صدور کارنامه رسمیسه دانشگاه، هزیأت محترم رئیبراساس مصوبه ه-

تومان است.  83،000تومان و شهرستان  3،000نه پست در شهر تهران یباشد. هز یتومان م 80،000 یرسم

به حساب اداره را همراه کارنامه  یزیش وارید فیکنند حتماً با یافت میکه از دانشکده کارنامه در یانیدانشجو

شنامه گردد که دان یم ینه پست فقط شامل دانش اموختگانیل دهند. هزیبه مسئول اداره کل تحو یسیانگل

 را دارند. یررسمیا درخواست کارنامه غیاند و  افت نمودهیدر

 (دانشگاه یبه نام معاونت آموزش 5۲۲5551330ق شعب بانک ملت به شماره حساب یز از طریوار)

چ یرند. دانشگاه هیپست و ارسال کارنامه را در نظر بگ ید در زمان درخواست، بازه زمانیان محترم بایمتقاض-

 .گر نداردید یها ا اتمام مهلت ثبت نام در دانشگاهی یشخص یزینسبت به برنامه ر یتعهد

ند. در صورت برگشت ین انتخاب نوع کارنامه دقت نماید هنگام ثبت آدرس و همچنیدانش آموختگان با-

عنوان چ یز به هیباشد.استرداد وجه ن یم یت آن بر عهده متقاضیا اشتباه بودن نوع کارنامه مسئولیکارنامه 

 .باشد یر نمیامکان پذ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 اداره کل حدمات آموزشی دانشگاه تهران 5/۲/8131مورخ  133853/پ/8۲۲. نامه شماره  8



 میبدان یل تا دانش آموختگید از آغاز تحصیآنچه با - یآموزش امور صد تا صفر/ 018

کنند موظف هستند قبل از ارسال درخواست به  یکه در سامانه درخواست کارنامه ثبت م یدانش آموختگان-

ند و در صورت وجود هرگونه اشتباه درمتن کارنامه در یس کارنامه را به دقت مشاهده نمایشنویکارشناس، پ

بگذارند. با توجه به مشاهده کارنامه قبل از ثبت درخواست، غام یکارشناس مربوطه پ یگردش درخواست برا

 .است یت آن بر عهده متقاضیست و مسئولیرفته نیپس از صدور، پذ یاز جانب متقاض یچ گونه اعتراضیه

طه یست و خارج از حیدانشگاه ضرور یزیها مکاتبه توسط دانشکده با دفتر برنامه ر ن رشتهیر عناوییجهت تغ

 .باشد یه من اداریا یدسترس

ر مدارک از جمله دانشنامه ترجمه شده همراه با پاکت کارنامه یل به پست سایتما یکه که متقاضیدر صورت -

ست مدارک را پس از ارسال درخواست به دفتر صدور مدارک مستقر در اداره کل خدمات یبا یرا دارد، م

 .ندیه نمامراجع 881و شماره تلفن  803 ییبابا یطبقه اول جناب آقا یآموزش

حائز  یزیبرنامه ر یعال یکه براساس مصوبه شورا یا محروم و افرادی یان انصرافیدرخصوص دانشجو -

ثبت  یل نقص اطالعات آموزشیبدل 8111ستند، و دانش آموختگان قبل از سال یافت دانشنامه نیط دریشرا

 .گردد یصادر نم یسیستم جامع آموزش، کارنامه انگلیشده در س

  دانش ان / یه دانشجوینصب وبه اطالع کل ین بخشنامه درمکان مناسبید ایخواهشمنداست دستور فرمائ

 آموختگان رسانده شود.

 

 

  دانشگاه یمعاون اداره کل خدمات آموزش - یزیزهره عز : امضا کننده

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ها ها و ابالغیه نامه بخش/ 013

 

 5ان دوره روزانهیگان دانشجویتعهد خدمت آموزش را

 با سالم

-یقات وفناوریوزارت علوم،تحق گانیرا آموزش خدمت تعهد یفایا جامع ر دستورالعملیوست تصویبه پ    

در خصوص تعهد خدمت آموزش  20/8/1397مورخ  31۲11/1/18ان به شماره یسازمان امور دانشجو

رساند،با توجه به مفاد  یگردد.به استحضار م یم ارسال یمقتض اقدام جهت ان دوره روزانهیگان دانشجویرا

ل در صورت شرکت در یومحروم از تحص یان انصرافید شده دانشجوییزنمرات تایدستورالعمل مذکور ارسال ر

 .باشد یگان می، منوط به لغو تعهد آموزش را یدولت یمجدد در دانشگاه ها یوقبول یآزمون سراسر

ان آن یدانشجو یبرا ابهام گونه هر رفع و موضوع یند به منظور شفاف سازیخواهشمند است دستور فرما

 شرکت ل دارند وخواهانیا قصد انصراف از تحصیند و ا دهیگرد لیتحص از محروم که س/دانشکدهیپرد

 به مراتب باشند، یم مقطع همان روزانه دوره در کشور آموزش سازمان سنجش یدر آزمون سراسر مجدد

 .گردد ابالغ نامبردگان به یمقتض نحو

 

 دانشگاه تهران یر کل خدمات آموزشیمد -رقائد یم یطاهر یعل : کنندهامضا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 اداره کل حدمات آموزشی دانشگاه تهران ۲3/3/8131مورخ  ۲11311/پ/8۲۲. نامه شماره  8



 میبدان یل تا دانش آموختگید از آغاز تحصیآنچه با - یآموزش امور صد تا صفر/ 032

 

54335در تابستان سال  یبه صورت مجاز یاخذ دروس عموم
 

  با سالم 

سال  یمسال تابستانین یمهمان یتقاضا در خصوصها  س/ دانشکدهیپرد یبا توجه به استعالم برخ  احتراماً    

به  (یکی)الکترون یبه صورت مجاز گرید یان دانشگاه تهران در دانشگاه هایدانشجو  8131-33 یلیتحص

اعالم شده ستاد  یبهداشت یت پروتکل هایرعا کرونا و لزوم یماریوع بیرساند ،با توجه به ش یاستحضار م

موارد خاص دانشگاه مطرح و  یون بررسیسیکم 8133/1/85موضوع در جلسه مورخ  ،  روس کرونایمقابله با و

در صورت ارائه  یدامپزشك یعموم یدکتر و یان مقاطع کارشناسیه دانشجویکلمقرر شد 

بگذرانند  یبه صورت مجاز  ك و دویسطح  یرا در دانشگاه ها یصرفا دروس عموم  درخواست

  .است 50دانشگاه حداقل  یآموزش یشورا یطبق مصوبات قبل ینمره قبول  .قابل ذکر است

/ معاونان محترم  یات علمیمحترم ه یه اعضایند مراتب به استحضار کلیخواهشمنداست دستور فرما  

ه کارکنان یس محترم و کلیرئ / ریو مد یآموزش یران محترم گروه های( مدها  سیدانشکده)در پرد یآموزش

 . ده شودیمحترم اداره آموزش رسان

 

 دانشگاه تهران یکل خدمات آموزشر یمد -رقائد یم یطاهر یعل : امضا کننده

 

 

 

 

 

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 اداره کل حدمات آموزشی دانشگاه تهران 81/1/8133مورخ  31513/پ/8۲۲. نامه شماره  8



 ها ها و ابالغیه نامه بخش/ 035

5به صورت امانت یقبل یلیل مدارک تحصیط تحویشرا
 

 با سالم 

 41/3/93244و شماره  8131/80/3مورخ  18/1/881331شماره  یوست نامه هایاحتراماً به پ         

در خصوص عدم ارائه مدارک  یقات و فناوریان داخل وزارت علوم، تحقیامور دانشجو 8131/1/۲0مورخ 

  .گردد یان ارسال میبه دانشجو یمقطع قبل یلیتحص

 یدرپرونده دانشجو، ضرور تر نییپا مقطع مدرک ینگهدار و اخذ لزوم به توجه با  رساند؛ یبه استحضار م

ترجمه، اخذ دانشنامه  یافت مدرک به صورت موقت )برایاست در زمان درخواست توسط دانشجو جهت در

انجام شده و سپس مدرک به صورت امانت به دانشجو ها  ه حسابیه تسویگان و کلیو....(، لغوتعهد آموزش را

  .ارائه گردد

 

 دانشگاه یمعاون اداره کل خدمات آموزش - یزیزهره عز : امضا کننده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 اداره کل حدمات آموزشی دانشگاه تهران ۲0/5/8131مورخ  8۲310۲/پ/8۲۲. نامه شماره  8



 میبدان یل تا دانش آموختگید از آغاز تحصیآنچه با - یآموزش امور صد تا صفر/ 030

 5یدولت یدر دانشگاه ها یمسال تابستانیاخذ و گذراندن دروس در ترم ن

  با سالم

 رساند؛ یبه استحضار م یمسال تابستانین یمختلف درخصوص برگزار یها ه دانشگاهیاحتراماً با توجه به اطالع

ان دانشگاه تهران مجاز به اخذ و گذراندن دروس در تابستان به صورت مهمان فقط در یدانشجو

 .باشند یك ودو میسطح  یها دانشگاه

مذکور جهت گذراندن دوره  یها ان به دانشگاهیدانشجو یند در خصوص معرفیاست دستور فرماخواهشمند 

 .دیدقت الزم به عمل آ یتابستان

 یبرا یر حضوریوغ یا به صورت مجازیر با بند فوق یمغا یها که دانشجو به دانشگاهیاست در صورت یهیبد

د دروس یرش قرار نخواهد گرفت و دانشجو بایذشود، دروس گذرانده شده مورد پ یدر تابستان معرف یهمانیم

دانشگاه  یآموزش یشورا 8133/3/۲8اخذ و بگذراند. در ضمن بر اساس مصوبه جلسه مورخ  "مزبور را مجدداً

 .باشد یم 8۲/-ان مذکور یدانشجو یبرا یحداقل نمره قبول

 

 دانشگاه تهران یر کل خدمات آموزشیمد - یفیشر یمحمدعل : امضا کننده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 دانشگاه تهران اداره کل حدمات آموزشی 3/1/8131مورخ  13018/پ/8۲۲. نامه شماره  8



 ها ها و ابالغیه نامه بخش/ 034

 5یلیان مقاطع مختلف تحصیدانشجو ید سنوات ارفاقینحوه درخواست تمد

 با سالم 

 8۲/پ/۲11103 شماره و 8۲/88/8131 مورخ 8۲۲/پ/110511شماره  یرو نامه هایپ         

 به ه ها(یه سهمی)کل یلیان مقاطع مختلف تحصیدانشجو یلیدر خصوص سنوات تحص81/3/8131مورخ

شخوان یکه با مراجعه دانشجو به پ (یدانشجو ) سنوات ارفاق یلیدرخواست سنوات تحصد یفرم جد وستیپ

  . گردد یشود، ارسال م یستم جامع آموزش دانشگاه آغاز میخدمت س

 یمرکز فناور یته هماهنگیکم3/1/8133رساند ؛ بر اساس مذاکرات جلسه مورخ یبه استحضار م

س یطرح در پرد یشین انجام آزمایستم وهمچنیس یو با توجه به آماده ساز یمجاز یاطالعات و فضا

از روز جه مطلوب،ضرورت دارد همکاران محترم یگروحصول نتیوچند دانشکده د یفن یدانشکده ها

دانشجو طبق مقررات و مصوبات  یدرخواست سنوات ارفاق یل برایبه شرح ذ 81/1/8133 چهارشنبه مورخ

 . ندیمربوط اقدام نما

د ییشخوان ( و تایستم جامع ) پیل فرم درخواست توسط دانشجو در سیپس از ورود وتکم -8

 یلیالت تکمیو تحص یآموزش محترم معاون یامضا یبرا ،( شده فیتعر کار گردش در) مربوط کارشناس

شود . اطالعات  ین اداره کل ارسال میبه ا ون ارجاع و سپس یستم اتوماسیق سیس مربوط از طریپرد

 .از کارنامه دانشجو به صورت خودکار در فرم ثبت خواهد شد یآموزش

ت یرین مدیا الزم،توسط مستندات کردن مهیوضم ذکرشده موارد هیکل تیرعا شرط به پس از آن -۲

ه یجواب هیموارد خاص دانشگاه تهران مطرح وپاسخ به صورت ته یون بررسیسیموضوع در جلسه کم

ه و ارسال خواهد شد . بر یت تهیرین مدیرش و ثبت نام ایتوسط کارشناس مربوط در واحد پذ ونیاتوماس

 یر نمین اداره کل امکان پذیتوسط ا یبه متقاض یحضور ییپاسخگوم نحوه اقدام یو تصم یاساس هماهنگ

 .باشد

نامه و صرفاً درصورت کامل بودن  ستم جامعیس در نامه گردش در کارشناس همان توسط همزمان -1

ت و یمخالفت / و ... ( و مصوبه جهت امکان رو / موافقت)   موضوع ذکر بدون خ طرحیطرح در جلسه وتار

  .اطالع دانشجو درج خواهد شد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 اداره کل حدمات آموزشی دانشگاه تهران 81/1/8133مورخ  ۲10511/پ/8۲۲. نامه شماره  8



 میبدان یل تا دانش آموختگید از آغاز تحصیآنچه با - یآموزش امور صد تا صفر/ 032

 جداگانه نامه صورت به ونیسیکم مصوبه ابالغ و دییپس ازتا ان مشمولیدانشجو یبرا یسنوات ارفاق -1

 یارفاق سنوات از دانشجو استفاده ارسال خواهد شد. ثبت نام وه و یفه تهینظام وظ یبرا  تیریمد نیا از

ل به اداره آموزش و ثبت درسامانه جامع یوتحو یلیت تحصید معافیتمد ید وصدور مجوز کتبییتا منوط به

 .ر خواهد بودیامکان پذ (SDR)ک دانشجویدر پرونده الکترون یوبارگذار

ران محترم ی/ مد یات علمیمحترم ه یه اعضایکل ند مراتب به استحضاریخواهشمند است دستور فرما

وابسته در  یدر دانشکده ها) یآموزش / معاونان محترم  (مستقل ی) در دانشکده ها یآموزش یگروه ها

 یآن دانشکده اطالع رسان یه کارکنان محترم اداره خدمات آموزشیس ، معاونان و کلیر ، رئی( / مدها  سیپرد

  . شود

 یبرا یمجاز یاطالعات و فضا یگردش کار توسط مرکز فناور یاهنماد وریدر ضمن فرم جد

  .ستم در سامانه جامع آموزش قرار داده خواهد شدیه کاربران سیان و کلیدانشجو

 

 دانشگاه تهران یر کل خدمات آموزشیمد - یفیشر یمحمدعل : امضا کننده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ها ها و ابالغیه نامه بخش/ 031

 

 یها یورود یبرا یکاردانافت مدرک یدر یاز دروس برا یاثر کردن تعداد یب

 5و پس از آن 5435وسته سال یپ یمقطع کارشناس

 با سالم 

در خصوص اصالح کارنامه  8133/۲/3 مورخ 8۲۲/پ/۲513۲رو بخشنامه شماره یپ       

ع در یجهت تسر یکارشناس مقطع( یآموزش اخراج)  لیتحص از محروم ای لیتحص از منصرف  انیدانشجو

 یبه استحضار م 8۲با معدل کل حداقل  ( ین تر ) کاردانییمدرک مقطع پاند فوق و صدور یفرآ

 دهیگذران دروس تعداد که 813۲و 8138سال  یان ورودیدانشجو یآموختگ دانش گزارش ارسال  رساند؛

از  کارنامه اصالح از پس بوده یدوره کاردان یده شده برایگذران یش از حدنصاب واحدهایب آنان

امكان  یآموزش جامع سامانه در(  8۲ به کل معدل ارتقاء جهت از دروس ) یاثر نمودن تعداد یق بیطر

 یم جامع سامانه ده است که همكاران محترم موظف به استفاده از امكان فوق دریر گردیپذ

 .باشند

 امکان دانشکده/  سیپرد آموزش محترم معاونت پسورد قیطر از راتییتغ اعمال  د استحضاریدر ضمن مز

 .باشد یم ریپذ

 

دانشگاه تهران یر کل خدمات آموزشیمد - یفیشر یمحمدعل  

 

 

 

 

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 اداره کل حدمات آموزشی دانشگاه تهران ۲1/1/8131مورخ  8035۲1/پ/8۲۲. نامه شماره  8



 میبدان یل تا دانش آموختگید از آغاز تحصیآنچه با - یآموزش امور صد تا صفر/ 033

 

  5میمهمان دا یدانشجو یلیه گزارش فارغ التحصیته

 موارد خاص ( یون بررسیسی) طبق حکم کم

 با سالم 

شماره  بخشنامه ریتصو وستیپ به  1/8۲/8130مورخ  8۲8/پ/108153شماره  یرو بخشنامه هایاحتراماً پ       

مورخ  8۲۲پ//76438و شماره  یقات و فناوریوزارت علوم ، تحق ۲5/88/8130مورخ  ۲11580/1/18

قات و یوزارت علوم ، تحق 20/3/1392مورخ  11118/1/18ر بخشنامه شماره یوست تصویبه پ ۲/1/813۲

  . گردد یم ارسال  یفناور

/  یم در مقاطع کارشناسیان مهمان دایدانشجو یمدرک دانش آموختگرساند ؛  یبه استحضار م

  . د توسط دانشگاه مبداء صادر گرددی( با 1بخشنامه مذکور ) صفحه  1طبق بند  وستهیارشد ناپ یکارشناس

م یا مهمان دایبه شرط وجود حكم موافقت  " انین گونه دانشجویا یند ؛ برایخواهشمند است دستور فرما

ل یادامه تحص یموارد خاص دانشگاه تهران نامه موافقت دانشگاه مبداء برا یون بررسیسیتوسط کم

 یو ید دانش آموختگییزنمرات دانشجو پس از تایر "م ،ین دانشگاه به صورت مهمان دایدانشجو در ا

 دانشکده و س البرزیو پرد شیک و ارس یالملل نیب یها سیپرد و مستقل ی) دانشکده ها یتوسط گروه آموزش

ر موارد ( یمهمان و سا یلینه تحصیه ، هزیدانشجو ) بابت شهر کامل حساب هیتسو انجام( ها  سیپرد در)  وابسته

 م به دانشگاه مبداء ارسال گرددیدانشجو به طور مستق ید دانش آموختگیو با ق یمهر و امضاء شده و با نامه رسم

.  

ن اداره کل ارسال یز به ایشده و رونوشت مکاتبه نل راکد منتقل ید به فایبالفاصله با یدر ضمن همزمان نامه و

  . گردد

 

دانشگاه تهران یر کل خدمات آموزشیمد - یفیشر یمحمدعل  

 

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 اداره کل حدمات آموزشی دانشگاه تهران 81/1/8131مورخ  ۲1150۲/پ/8۲۲. نامه شماره  8



 ها ها و ابالغیه نامه بخش/ 031

 

 54305-34لیهمان وانتقال سال تحصین نامه مییآ یهابالغ

 

 

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ۲0/1/813۲مورخ  11118/1/18نامه شماره .  8



 میبدان یل تا دانش آموختگید از آغاز تحصیآنچه با - یآموزش امور صد تا صفر/ 038

 5430-34لیتحصانتقال سال و ینهماینامه منییآ  

 

 

 



 ها ها و ابالغیه نامه بخش/ 033
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 ها ها و ابالغیه نامه بخش/ 015
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 ها ها و ابالغیه نامه بخش/ 014
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 ها ها و ابالغیه نامه بخش/ 011

 

  همان وانتقالین نامه مییآ(  5) مارهش هعیطالا

 

 امور سازمان مراکز آموزش عالی دولتی و غیردولتی وها  در خصوص میهمانی دانشجویان دانشگاه

مر میهمانی ا ن نامه و تسهیل دریچه بهتر آئ هر انجام راستای فناوری در و تحقیقات وزارت علوم، دانشجویان

-می أعالم 3۲-31تحصیلی  سال برای را انتقال میهمانی و و انتقال دانشجویان زمان ثبت نام متقاضیان

  .نماید

  و انتقال براین اساس دانشگاهها و موسسات موظف می باشند زمان شروع ثبت درخواستهای میهمانی

و ها  کلیه دانشکده سایت دانشگاه، تابلوهای اطالعات آموزشی در)مناسب  ابزارهای از را با استفاده

بر  موظفند مبدأهای  دانشگاه - .برسانند دانشجویان هیکل به اطالع ...( و موسسه با دانشگاه هرهای  سیپرد

 را دانشجو ستبعدی درخواهای  اطالعیه و اصالحیه آن، و 80/1/13 و مورخ 81501 نامه آیین مفاد اساس

اعالم و در صورت را  خود نظر تیر ماه 85 خرداد ماه لغایت در شرایط داشتن صورت در بررسی نموده و

  .مقصد ارسال نماید به دانشگاه را دانشجو نمرات زیر موافقت

به دانشگاه مبدا و  را نظر نتیجه اظهار ماه با پایان مرداد تا مقصد موظفند حداکثرهای  دانشگاه

  .دناعالم نمای دانشجو

اداره  سایت متعاقبا از طریق مذکور تغییرات جدید نامه شایان ذکر است با توجه به اصالح قریب الوقوع آئین

  .می گردد اعالمکل دانشجویان داخل و سامانه مذکور 

 

  وظایف متقاضی

 انتقال درخواست خود را مبنی بر نوع و میهمانی نامه شرایط آئین از کامل اطالع با بایستی دانشجو

 اعالم آموزشی در موعد خدمات در سامانه (میهمانی، میهمان دائم و انتقال تمدید نیمسال میهمانی، دو)آن

دانشگاه  ضوابطو ز شرایطاطالع کامل ا با و ثبت نماید(اردیبهشت یک و سی لغایت اردیبهشت اول )شده

دانشگاه یا  مورد تقاضا در دانشگاه مقصد، نسبت به انتخاب وضعیت دوره مقطع تحصیلی، و مقصد، رشته

  .دیرائه شده اسکن و ضمیمه تقاضا نمابرای تقاضای ا را مستندات خود اقدام و موسسه مقصد

بود  خود خواهد خاص شرایط در خصوص شده ارائه و انتقال مسئول صحت اطالعات متقاضی میهمانی

  .نمود از خود سلب خواهد ا انتقال رای شده امکان میهمانی ارائه اطالعات از صورت عدم احراز هر یک در و

 
 

  ان داخلیدانشجو امور اداره کل
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  همان وانتقالین نامه مییآ (0)اطالعیه شماره 
 

ر را د خود که در خواست 3۲-31یلی نتقالی سال تحصی و امانیهبه اطالع دانشجویان متقاضی م

 مبداهای  ظر دانشگاهاظهار ن توضعی آخرین زا اهیبرای ک ندااند می رس ت نمودهخدمات آموزشی ثب انهامس

 از ج کد رهگیری و کد ملیدر خواست سامانه ضمن در پیگیری به بخش مراجعه د می توانید بامقص و

  .ه مطلع شویدنتیج
 

 مقصد و بدامهای  در دانشگاهها  ستوادرخ نبندی پاسخجدول زما
  

 3۲ تیر ۲5خرداد تا  8 تاریخ از  ادانشگاه مبد

 3۲مرداد  18یر تا ت 83از  ددانشگاه مقص

 

 

 

 خلنشجویان دادا امور کل اداره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ها ها و ابالغیه نامه بخش/ 011

 

 یدولت یآموزش عال یو موسسه هاها  دانشگاه یسطح بند

 

 ین المللیب 5

توسعه علم و 

، یفناور

گسترش 

دانش و  یمرزها

کمك به رفع 

 یمل یها چالش

 جامع
ت مدرس، یز، تربیاصفهان، تبر یها دانشگاه

 مشهد یراز و فردوسیو ش ید بهشتیتهران، شه

 یتخصص

ن یر الدینص ر، خواجهیر کبیاصفهان، ام یصنعت

و علم صنعت  ییف، عالمه طباطبای، شریطوس

 رانیا

 یمل 0

توسعه آموزش، 

پژوهش و 

و کمك  یفناور

به رفع 

 یمل یها چالش

 جامع

نا، یس یه، الزهرا، بو علیاروم یها دانشگاه

کرمانشاه، زنجان و  ی، رازیرجند، خوارزمیب

د چمران، اهواز، یستان و بلوچستان، شهیس

 زدیالن، مازنداران، یکاشان، گ

 یتخصص

بابل، شاهرود،  یز، صنعتیسهند تبر یها دانشگاه

 یه زنجان، علوم کشاورزیراز، علوم پایش یصنعت

 گرگان و هنر یعیو منابع طب
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 یا منطقه 4

 یرویت نیترب

 یانسان

کارشناس و 

متخصص، با 

 یازهایت نیاولو

و کمك  یا منطقه

به رفع 

و  یمل یها چالش

 یا منطقه

 جامع

امام  ین المللیالم، بجنورد، بیاراک، ا یها دانشگاه

ج فارس، دامغان، زابل، ی، خلیم سبزواری، حكینیخم

، قم، کردستان، گلستان، ید مدنیشهر کرد، شه

عصر )عج( رفسنجان، هرمزگان و  یلرستان، ول

 اسوجی

 یتخصص

 یو فناور یصنعت یلیالت تكمیتحص یها دانشگاه

چابهار،  ییایو علوم در یانوردیشرفته، دریپ

ن خوزستان، علوم یرام یعیو منابع طب یکشاورز

، علوم و فنون یسار یعیو منابع طب یکشاورز

 زو هنر اصفهانیخرمشهر، هنرستان تبر ییایدر

 یمحل 2

 یرویت نیترب

 یانسان

کارشناس و 

متخصص با 

 یازهایت نیاولو

و کمك به  یمحل

 یها رفع چالش

 یمحل

 جامع
ه، یدری، تربت حیت اهلل بروجردیآ یها دانشگاه

 ریجهرم، حضرت معصومه )س(، مراغه و مال

 یتخصص

 یه، صنعتیاروم یاراک، صنعت یدانشگاه صنعت

خاتم  یشاپور دزفول، صنعت یجند یرجند، صنعتیب

و  یکرمانشاه، فن یقم، صنعت یا بهبهان، صنعتیانب

قوچان  یها یفناور یگان، مهندسیگلپا یمهندس

 رازیوهنر ش

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاپیوست
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 5مورد استفاده دانشجو های ها و گزارش پردازشلیست 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1  .  https://ithelp.ut.ac.ir/fa/news/3209 

 توضیح امكانات

   منوهای آموزشی

   اطالعات جامع دانشجو  50452پردازش 

   الکترونیکی دانشجوپرداختهای   51212پردازش 

 انتخاب واحد ثبت نام اصلی 50522پردازش 

 حذف واضافه ترمیم 50412پردازش 

   حذف اضطراری 50522پردازش 

   برنامه هفتگی دانشجو 18گزارش 

   برنامه امتحان پایان ترم دانشجو 208گزارش 

   ارزشیابی 54832پردازش 

 فرآیندهای آموزشیجهت انجام  پیشخوان خدمت 05502پردازش 

   ارسال و تایید مدارک پرونده دانشجو 58232پردازش 

 تحصیلی و اشتغال به تحصیلهای  صدور گواهی 52252پردازش 

*جهت ثبت درخواست گواهی اشتغال به تحصیل باید بعد 

 از پایان حذف و اضافه اقدام نمایید.

*در زمان قبل از پایان حذف و اضافه کارشناس آموزش 

تواند برای شما درخواست صدورگواهی اشتغال به می 

 تحصیل نماید.

   منوهای مربوط به وام

   عملیات درخواست وام توسط دانشجو 53012پردازش 

   ثبت سند تعهد محضری  53422پردازش 

   ثبت اطالعات اجاره نامه 03132پردازش 

   اطالعات همسر دانشجو 53012پردازش 

   اطالعات فرزندان دانشجو 03012پردازش 

   درخواست وام توسط دانشجو 53432پردازش 

   منوهای مربوط به خوابگاه

   اطالعات جامع خوابگاه دانشجو 53122پردازش 

   درخواست اتاق توسط دانشجو 03312پردازش 

   درخواست اتاق توسط دانشجو عملیات 03142پردازش 

   دانشجو درخواست اتاق توسط 03312پردازش 

   پرداختهای الکترونیکی ودیعه/هزینه رفاهی خوابگاه 53512پردازش 

   پرداختهای الکترونیکی بابت خوابگاه 53212پردازش 

   درخواست میزبانی مهمان خوابگاه توسط دانشجو  05222پردازش 

   پرداخت الکترونیکی مهمان بابت خوابگاه 54212پردازش 

   پرداختهای الکترونیکی ودیعه/هزینه رفاهی خوابگاه 53512پردازش 

https://ithelp.ut.ac.ir/fa/news/3209


 ها پیوست/ 085

 5تهرانآمورشی دانشگاهمعاونت های مورد نیازها و تلفنآدرس

 معاونت آموزشی

 51پالک  –نبش خیابان نصرت  -آذر  83خیابان  –بلوار کشاورز  نشانی:

 acaf@ut.ac.irنشانی الكترنیكی: 

 35555مرکز تلفن: 

 داخلی

 رقمیسه 

شماره 

 داخلی

شماره 

 مستقیم
 عنوان

608  2635  
66462697 

33232530 
 معاونتدفتر 

 یحسابدار  6111283  2830  -

154-155-156  
2643 

2819  
 دبیرخانه 61112819

 

 اداره کل خدمات آموزشی

 51پالک  –نبش خیابان نصرت  -آذر  83خیابان  –بلوار کشاورز  نشانی:

 acaf@ut.ac.irنشانی الكترنیكی: 

 35555مرکز تلفن: 

 داخلی سه رقمی
شماره 

 داخلی

شماره 

 مستقیم
 عنوان

605 3292  
66497314 

33231455 
 مدیرکلدفتر 

 معاونت    6111265  2651 203

 

 

 

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1 . https://academics.ut.ac.ir/file/download/page/1511678047-2-2-1-.pdf 

  

mailto:acaf@ut.ac.ir
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 آموزشی و نظارت یریز اداره کل برنامه

 51پالک  –نبش خیابان نصرت  -آذر  83خیابان  –بلوار کشاورز  نشانی:

 acaf@ut.ac.irنشانی الكترنیكی: 

 35555مرکز تلفن: 

 یداخل

 یسه رقم 

شماره 

 داخلی

شماره 

 مستقیم
 عنوان

604  2904  
66407239  

33280844 
 مدیرکل دفتر

 معاونت  66499200  3722  403

404  3821  66488695 
های تیاداره بررسی فعال

 اعضای هیات علمی

413 - 407  
3723 -

2548  
 جذب کارشناسان  66488695

405-406  

411-912  
3823- 

2607  
66954177  

 یریز برنامهاداره 

 آموزشی
402-410  

  409-408-401 3253 66954177 
سنجش و ریزی  برنامه اداره

 نظارت آموزشی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:acaf@ut.ac.ir


 ها پیوست/ 084

 دانش آموختگاناداره 

 51پالک  –نبش خیابان نصرت  -آذر  83خیابان  –بلوار کشاورز  نشانی:

 acaf@ut.ac.irنشانی الكترنیكی: 

 35555مرکز تلفن: 

داخلی سه 

 رقمی

شماره 

 داخلی

شماره 

 مستقیم
 عنوان

113 3342 
66963934  

33235153 
 دفترریاست

 کارشناسان

102  0483 61112386 

-معدن -فنی)برق یپردیس دانشکدهها

 مهندسی -پایه وعلوم فومن-کاسپین -شیمی

 بدنی تربیت دانشکده -(صنایع

107 - 108  4031 61113265 

 -دانشکده زبانها و ادبیات خارجی 

پردیس ( یا حرفه یدامپزشکی) دکتر

 علوم وزارت سامانه در  تائید مدارک -فارابی

-مکانیک-مواد)فنی یها دانشکده پردیس

 (-معدن

103 - 104  2818  61112818 

مرکز  -پردیس ابوریحان

 -بیوفیزیک و بیوشیمی  تحقیقات

 -اقتصاد -خارجی ادبیات و زبانها  دانشکده

 مدیریت

107  3265  61113265 

 -و منابع طبیعی یپردیس کشاورز

دانشکده حقوق و  -پردیس البرز

 (یدکتر ارشدو)  سیاسی  علوم

107  2770  61112770 
( پردیس -مکانیک -پردیس فنی)مواد

 دانشکده مدیریت -زیبا  یهنرها

109  2730  61112730 
( -ینقشه بردار-پردیس فنی)عمران

 دانشکده اقتصاد -پردیس کیش 

  
--- 2730  61112730 

دانشکده حقوق و علوم  -پردیس علوم

 الهیات-سیاسی

mailto:acaf@ut.ac.ir
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111  2730  61112730 

 -ارشد)ارس پردیس -پردیس ابوریحان 

 -اجتماعی علوم دانشکده( -یدکتر

 جغرافیا -انسانی علوم و ادبیات -روانشناسی

105 - 106  2990  61112990 

 -و منابع طبیعی یپردیس کشاورز

دانشکده  –فنی)برق( یپردیس دانشکدهها

 تربیت بدنی -علوم اجتماعی -کارآفرینی

111  2770  61112770 

 –دانشکده الهیات  -پردیس کیش 

 -روانشناسی -محیط زیست

 ژئوفیزیک  مؤسسه

102  3886  61113886 
 -فنی) عمران( یپردیس دانشکدهها

 دانشکده جغرافیا -پردیس فارابی

103  2818  61112818 

 -فنی)صنایع یپردیس دانشکدهها

علوم و  -دانشکده مطالعات جهان  –شیمی( 

 فنون نوین

104  2818  61112818 

 -زیبا یپردیس هنرها -پردیس علوم

 -تخصصی( یدانشکده دامپزشکی)دکتر

   ادبیات و علوم انسانی

 واحد صدور و پست مدارک تحصیلی  61113225 3225 116

 

 

 

 

 

 



 ها پیوست/ 081

 پایش و فناوریاداره 

 51پالک  –نبش خیابان نصرت  -آذر  83خیابان  –بلوار کشاورز  نشانی:

 acaf@ut.ac.irنشانی الكترنیكی: 

 35555مرکز تلفن: 

داخلی سه 

 رقمی

شماره 

 داخلی

شماره 

 مستقیم
 عنوان

311  3347  
66499199 

33233530 
 دفتر معاونت 

302 - 303  3570  

 آزمون کارشناس یدکتر  66963929

301  
3746

-2654 

305 -306  
3298

-3230  
 کارشناس درخشان استعداد   66499203

 آزاد  یکارشناس آموزشها 66482834 2831 307

308 
  

 کارشناس دانشجویان غیر ایرانی 66419837

309 -310  
3259

-3569 

66482835-

99491515 
  یکارشناس پایش و فناور
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 پذیرش و ثبت ناماداره 

 51پالک  –نبش خیابان نصرت  -آذر  83خیابان  –بلوار کشاورز  نشانی:

 acaf@ut.ac.irنشانی الكترنیكی: 

 35555مرکز تلفن: 

داخلی سه 

 رقمی

شماره 

 داخلی

شماره 

 مستقیم
 عنوان

 دفتر پذیرش و ثبت نام  66499201 2651  

 کارشناسان

201  2610  61112610 
 -ابوریحان -یپردیس کشاورز

 فارابی -کیش

202  2610  61112610 
پردیس  -زیبا یپردیس هنرها

 مؤسسه ژئوفیزیک -علوم

زبانها و  -دانشکده ادبیات 61113241  3241  206

 -جغرافیا - خارجی  ادبیات

 دامپزشکی -روانشناسی

  
3351  61113351 

دانشکده  - پردیس فارابی

 علوم اجتماعی –مدیریت  -حقوق

203 2651 61112651 
دانشکده تربیت بدنی و علوم 

 ورزشی

208 3392 61113392 
 -فنی یپردیس دانشکدهها

 بیوشیمی

209 -210  3568  61113568 

و منابع  یپردیس کشاورز

 –پردیس ابوریحان  -طبیعی

 -زیست  دانشکده محیط

 ادبیات و زبانها -الهیات -روانشناسی

 - طبیعی  منابع دانشکده - خارجی

 دامپزشکی دانشکده

205 -206  3241  61113241 
پردیس  –زیبا  یپردیس هنرها 

 بدنی تربیت -اقتصاد دانشکده  ارس

mailto:acaf@ut.ac.ir


 ها پیوست/ 081

 دانشکده علوم اجتماعی  61112639 2639 204

207  3348  61113348 
 -فنی یپردیس دانشکده ها

 جهان مطالعات دانشکده  البرز

209  3568  61113568 
دانشکده  –پردیس کیش 

  علوم و فنون -مدیریت -حقوق

 

  الكترونیكی یآموزشها مرکز

  51 پالک – پورسینا خیابان - آذر 53 خیابان: نشانی

 acaf@ut.ac.irنشانی الكترنیكی: 

 88385811: تلفن مرکز

 شماره داخلی
شماره 

 مستقیم
 عنوان

2144 
88981877 

88385812 
 دفتر ریاست

1522 88981877 
 یواحد تولید محتوا و دورهها

 تلفیقی

 و اطالعات یواحد فناور 88981877 1422

 واحد آموزش  88981877 2148

 واحد شبکه اجتماعی  88981877 1620

 آزاد  یواحد آموزشها 88981877 1621

 یحسابدار  88981877  2421

3233  
88981877 

88385812  
 دبیرخانه

 انتظامات  88981877 1111
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 های پردیس فارابیدرس و شماره تلفنآ

 جاده قدیم تهران(، پردیس فارابی دانشگاه تهران 5نشانی: ایران، قم، بلوار دانشگاه )کیلومتر 

 farabi@ut.ac.irپست الکترونیکی: 

 (0031-۲5) 13833800تلفن: 

 (0031-۲5) 13833831دورنگار: 

 1181881133کد پستی: 

 151صندوق پستی: 

 حوزه ریاست پردیس فارابی

 831-831 دفتر ریاست

 111 مسئول دفترحقوقی وتنظیم قراردادها

 133 مرکز تبادالت حوزه و دانشگاه

 دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری

 ۲۲1 مسئول نهاد

 ۲۲۲-۲۲8 امور دفتری

 ۲۲1 امور اداری نهاد

 ۲18 واحد خواهران

 اداره حراست

 880-۲۲0 اداره حراست

 58۲ اداره حراست )خواهران(

 811 مسئول انتظامات

 813-815 نگهبانی درب اصلی

 155 نگهبانی درب برقی

 13۲ نقلیه نگهبانی درب

 ۲31 نگهبانی درب کتابخانه

 813 پردیس ۲نگهبانی سایت 

 111 نگهبانی درب خوابگاه دختران

 اداره روابط عمومی وامور بین الملل

 311 کارشناس روابط عمومی

 385 کارشناس روابط بین الملل
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  یس فارابیپرد یبانیاداره امور پشت

 ۲11 رئیس اداره فنی و پشتیبانی

 ۲11 فنیدفتر 

 810 - ۲15 تأسیسات مرکزی آب

 8۲3 - ۲11 تأسیسات مرکزی برق

 و بودجه یزیاداره برنامه ر 

 118-110 و بودجه یزیس اداره برنامه ریرئ

 معاونت پژوهشی

 851 مدیر اجرایی معاونت پژوهشی

 115 های بنیادی مدیر پژوهش

 10۲ های بنیادی کارشناس پژوهش

 581 بنیادیهای  کارشناس پژوهش

 310 ها( ها و رساله یان نامهاهای بنیادی )بخش پ کارشناس پژوهش

 101 های کاربردی مدیر پژوهش

 513 های کاربردی کارشناس پژوهش

 ۲11 مدیر انتشارات و مجالت علمی

 181 کارشناس مجالت حقوق

 ۲35 کارشناس مجالت مدیریت

 18۲ کارشناس مجالت الهیات

 انفورماتیك

 ۲50 مسئول مرکز انفورماتیک

 ۲15 مسئول شبکه و سخت افزار

 ۲۲1 مسئول سایت کامپیوتری

 اداره کتابخانه

 1۲1 رئیس کتابخانه

 110 مخزن کتابخانه

 1۲۲ مخزن کتابخانه

 105 آرشیو

 101 کتابفروشی
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 معاونت اداری و مالی

 ۲13 مدیر اجرایی معاونت اداری و مالی

 ۲18 مقررات مالینظارت براجرای  

 ۲85 امین اموال

 110 تشکیالت

 811 آبدرخانه

 اداره امور مالی

 ۲8۲ رئیس امور مالی

 ۲81 کارشناس مسئول درامد اختصاصی

 803 کارشناس امور مالی

 ۲15 کارشناس مسئول حقوق و دستمزد 

 ۲53 های آزاد و شبانه کارشناس امورمالی دوره

 ۲11 کارشناس امور مالی

 110 کارشناس امور مالی

 ۲31 کمک کارشناس امور مالی

 813 مسئول انبار مرکزی

 اداره اموراداری، رفاهی و پشتیبانی

 153 رئیس اموراداری

 ۲08 مسئول کاردکس

 ۲01 مسئول دبیرخانه مرکزی

 ۲0۲ دبیرخانه مرکزی

 131 کارشناس کارگزینی

 313 کارشناس بازنشستگی و اداری

 831 امور رفاهیکارشناس 

 811 مسئول کارپردازی

 ۲81 مسئول بازنشستگان

 111 بیمه تکمیلی

 ۲00 مسئول خدمات

 131-138 مسئول نقلیه

 ۲30 نامه رسانی
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 معاونت دانشجویی و فرهنگی

 11۲ معاون دانشجویی و فرهنگی

 108 مدیر اجرایی معاونت دانشجویی و فرهنگی

 108 یته انضباطیر کمیدب

 811 یته انضباطیرخانه کمیدب

 ۲11 آبدارخانه 

 اداره امور فرهنگی

 3۲۲ یمدیر فرهنگ

 111 یدفتر فرهنگ

 118 اتیو کارشناس نشر یرخانه امور فرهنگیدب

 111 اجتماعی و فرهنگیهای  اداره توسعه فعالیت

 813 ییدانشجو یها ؛ کارشناس تشکلیعلم یها مسئول انجمن

 303 شیهما یوتاالرها ی، بصریمسئول سمع

 383 یامورفرهنگ یامورهنر

 131 شیهما یتاالرها

 ۲1۲ ، شاهد و ایثارگر ی؛ هنریفرهنگ یها مسئول کانون

 8۲1 برادران یتهران و علو م پزشک یانجمن اسالم

 8۲3 خواهران یتهران و علو م پزشک یانجمن اسالم

 858 - 85۲ یس فارابیپرد یانجمن اسالم

 815 - 813 برادران ییدانشجوج یبس

 8۲1 خواهران ییج دانشجویبس

   کانون هالل احمر

 101 یجهاد دانشگاه

 اداره امور دانشجویی

 ۲۲3 ییس امور دانشجویرئ

 ۲51 ییامور دانشجو

 ۲5۲ ییامور دانشجو

 111 هیون تغذیمسئول سلف و اتوماس

 111 ژهیسلف و

 150 س(ی)سلف سرو یدفتر شرکت تعاون
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 333 برادران -مسئول خوابگاه  دانش

 333 برادران –مسئول خوابگاه اندیشه 

 111 مسئول خوابگاه خواهران

 555 - 553 خواهران –دفترخوابگاه حضرت معصومه )س( 

 ۲31 ییدانشجو یصنف یشورا

 تربیت بدنی

 ۲10 یت بدنیمسئول ترب

 388 شهدا یسالن ورزش

 380 یبدنت یترب -آبدارخانه سالن شهدا 

 مرکز بهداشت و مشاوره

 850-855 مسئول مرکز بهداشت و مشاوره

 850 رشیپذ –مرکز بهداشت 

 151 کارشناس مشاوره و مرکز بهداشت 

 153 دندانپزشک –مرکز بهداشت 

 151 اتاق مشاوره -ییمرکز مشاوره دانشجو

 سایر واحدها

 11۲ انتشارات

 818 فروشگاه شرکت تعاونی

 ۲11 خشکشویی

 833 بانک تجارت



 ها پیوست/ 034

 پردیس فارابی کارشناسان آموزشهای  شماره تلفن

 048 دفتر معاونت آموزشی

 دانشكده حقوق
321 

514 

082 

 دانشكده الهیات
030 

502 

232 

 دانشكده مدیریت و حسابداری
553 

351 

518 

 دانشكده مهندسی
315 

310 

 مرکز آموزشهای الكترونیكی
043 

112 

320 

 ستاد آموزش

531 

532 

515 

032 

043 

551 

550 

034 

220 

552 

031 

542 

452 

048 

505 

252 

033 
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 پردیس فارابی کارشناسان آموزش یكیپست الكترون

 hashouri1122@ut.ac.ir آقای عاشوری

 Fahimehbabaei@ut.ac.ir خانم بابایی

 alborzian@ut.ac.ir البرزیانآقای 

 Jahangir1358@ut.ac.ir خانم جهانگیر اصفهانی

 mahmoudi_2013@ut.ac.ir خانم محمودی

 Narges.bagheri@ut.ac.ir خانم باقریه

 r.alipoor@ut.ac.ir آقای علی پور

 Farokhnia@ut.ac.ir آقای فرخ نیا

 hrpayasteh@ut.ac.ir آقای پایسته

 a.taslimipak@ut.ac.ir آقای تسلیمی

 M.faraki@ut.ac.ir آقای فرکی

 sj.seyedi@ut.ac.ir آقای سیدی

 nikousokhan@ut.ac.ir آقای نیكوسخن

 hadi_ahmadi58@ut.ac.ir آقای احمدی

 nemmaty35@ut.ac.ir آقای نعمتی

 molotfi@ut.ac.ir آقای لطفی

 m.mhoseini@ut.ac.ir آقای محمدحسینی

 f_mosavi2050@ut.ac.ir آقای خانم موسوی

 Saadati_mh@ut.ac.ir آقای سعادتی

 mtajari@ut.ac.ir طجری آقای اکبر

 fbigdeli@ut.ac.ir خانم بیگدلی

 kosha_ebrahimi@ut.ac.ir آقای ابراهیمی

 Majid_lotfian@ut.ac.ir آقای لطفیان

 e.mehrabi@ut.ac.ir خانم محرابی

 hmansori@ut.ac.ir آقای منصوری
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 5هالیست راهنماها به تفكیك سامانه
 its3.ut.ac.irسامانه پشتیبانی خدمات فناوری و اطالعات دانشگاه 

 سامانه پشتیبانی خدمات فناوری اطالعات دانشگاه

 راهنمای پنل کارشناسان سامانه پشتیبانی خدمات فناوری اطالعات

 dining.ut.ac.ir سامانه تغذیه

 خدمات رزرو غذاراهنمای تغذیه و 

 ems.ut.ac.irسامانه جامع آموزش 

 تر )تسویه حساب( اهنمای دانشجو جهت ثبت درخواست فارغ التحصیلی مقطع پایینر

 راهنماهای سامانه جامع آموزش )برای دانشجویان(

 اهنمای درخواست انصراف از تحصیل دانشجور

 راهنمای درخواست کارت دانشجویی المثنی )برای دانشجویان(

 کارت دانشجویی )برای دانشجویان(راهنمای درخواست تعویض 

 فرآیند کد فراگیر اتباع غیر ایرانی

 راهنمای ثبت نام )انتخاب واحد( و ترمیم )حذف و اضافه( دانشجویان

 راهنمای پاسخگویی دانشجویان به سواالت ارزشیابی

 راهنمای بررسی درخواست تمدید سنوات دانشجویان در سامانه جامع آموزش

 راهنمای دانشجویان جهت ثبت درخواست تمدید سنوات در سامانه جامع آموزش

 روش تأیید استاد راهنما ویا سرپرست گروه انتخاب واحد دانشجویان

 راهنمای دانشجویان جهت انتخاب واحد الكترونیكی

 استفاده دانشجو در سامانه جامع آموزشهای مورد  ها و گزارش پردازش

 راهنمای تسویه حساب دانشجو

 راهنمای درخواست تقاضای کارنامه انگلیسی رسمی / غیر رسمی

 راهنماهای سامانه جامع آموزش و معرفی سامانه )مخصوص اساتید(

 اطالعات جامع استاد

 اطالعات جامع دانشجو )مخصوص اساتید(

 راهنمای ثبت و تأیید نمره دانشجویان

 راهنمای مشاهده ارزشیابی )مخصوص اساتید(

 حق التدریس استاد )مخصوص اساتید(

 اعالم بدهكاری و اعالم تسویه حساب دانشجو )مخصوص اساتید(

 راهنمای تعویض کارت دانشجویی برای کاربران تأیید کننده
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 مره استادراهنمای پردازش ثبت و تأیید لیست ن

 راهنمای پذیرش نهایی دانشجویان

 راهنمای فرایند فارغ التحصیلی و گردش کار آن

 های دانشجو راهنمای پردازش پرداخت

 پردازش تخفیف و اضافه شهریه ترم راهنمای

 های آموزشی اساتید راهنمای پردازش تدریس و فعالیت

 راهنمای پردازش اطالعات جامع اساتید

 ویژه کارمندان -راهنمای تسویه حساب دانشجو 

 سواالت متداول سامانه جامع آموزش

 5582راهنمای اخذ گزارش فارغ التحصیلی 

 سواالت متداول زیر سامانه ارزشیابی

 ها و نحوه اتصال به سامانه جامع آموزش دانشگاه تهران نیازمندی

 های سامانه جامع آموزش )سیستم گلستان( ها و گزارش راهنمای استفاده از پردازش

 کارنامه کلی غیررسمی )ویژه دانش آموختگان(راهنمای اخذ 

گواهی -ریزنمرات-راهنمای درخواست تقاضای کپی برابر اصل نمودن مدارک دانش آموختگی )دانشنامه

 موقت(

 ریزنمرات و دانشنامهراهنمای درخواست 

 راهنمای ثبت درخواست تقاضای المثنی دانشنامه

 راهنمای ثبت درخواست تقاضای المثنی ریزنمرات فارسی

 راهنمای ثبت درخواست تقاضای المثنی گواهی موقت

 راهنمای ثبت درخواست گواهی موقت دانش آموختگی

 ان در سامانه جامع آموزشهای مورد استفاده دانش آموختگ ها و گزارش پردازش

 راهنمای درخواست حذف پزشكی توسط دانشجو

 راهنمای درخواست دوره کهاد

 (یارشناسراهنمای تائید درخواست حذف پزشكی)مربوط به ک

 راهنمای درخواست دوره کهاد

 هنمای بررسی درخواست دوره کهاد دانشجورا

 راهنمای ثبت درخواست تقاضای دانشنامه و ریزنمرات

 ری )آزمایشگاه، مزرعه(های پژوهشی حضو درخواست انجام فعالیت

 یان در مراکز پیام نورراهنمای پاسخنامه تشریحی و نمرات تستی امتحانات دانشجو

 درخواست گذراندن حضوری فعالیت پژوهشی

ثبت درخواست تصویب موضوع پایان نامه / رساله همراه با همانندجویی و ثبت در  یكیراهنما و نمودار گراف

 ایرانداک

 همراه با همانندجویی و ثبت در ایرانداک        ثبت درخواست دفاع از پایان نامه / رساله یكیراهنما و نمودار گراف

 تغییرات پذیرش نهایی و استعالم مكانیزه

 و راهنمای گواهی رتبه یكینمودار گراف 

 روش استعالم سوابق تحصیالت قبلی

 روش استعالم سوابق تحصیالت قبلی )دانشجو(
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 ها پیوست/ 031

 در فرایند تصویب و دفاع دستورالعمل بارگذاری رساله / پایان نامه برای همانندجویی

 گواهی رتبه دانش آموختگان یكیراهنما و نمودار گراف

 و راهنمای کارت دانش آموختگی یكینمودار گراف 

 و راهنمای دانشجویان دو وجهی یكینمودار گراف 

 دستور العمل امضای الكترونیكی صورت جلسات دفاع از کارشناس تا داور

 استاد داور خارج از دانشگاه تهران -الكترونیكی صورت جلسه دفاع راهنمای تایید 

 نماینده تحصیالت تكمیلی -راهنمای تایید الكترونیكی صورت جلسه دفاع 

ی خروج از تحصیل )محروم از تحصیل، انتقال دائم، خاتمه دوره مهمانی( توسط درخواست تسویه حساب برا

 دانشجو

  و فرآیند درخواست شخص دانشجو )موردی( یكینمودار گراف 

 my.ut.ac.irخصی )سامانه جدید( سامانه حضور و غیاب و ثبت درخواست مر

 راهنمای ثبت مرخصی روزانه

 راهنمای ثبت مأموریت روزانه

 ثبت مرخصی ساعتیراهنمای 

 راهنمای ثبت مرخصی مأموریت

 راهنمای ثبت ورود و خروج فراموش شده )تردد ناقص(

 مای نحوه ابطال درخواست تأیید شدهراهن

 هنمای اضافه کار خارج از کارترا

 تعیین جانشین )کارتابل مدیر( راهنما برای مدیران جهت بررسی و تأیید وضعیت مرخصی کارکنان / 

 راهنمای گزارش کارکرد روزانه

 فیلم آموزشی مأموریت روزانه

 فیلم آموزشی ثبت درخواست مأموریت ساعتی

 وزانهفیلم آموزشی مرخصی ر

 my.ut.ac.irسامانه خدمات کارکنان 

 "بررسی تغییرات انجام شده پرسنل، توسط کارشناسان کارگزینی "راهنمای بخش

 راهنمای سامانه ویرایش اطالعات پرسنلی

 ه خدمات کارکنانسامان

 راهنمای استفاده از فرآیند ثبت درخواست وام

 راهنمای فرآیند درخواست فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی

 dorm.ut.ac.irسامانه خوابگاه 

 راهنمای درخواست رزرو خوابگاه تابستان

 راهنمای درخواست تمدید خوابگاه تابستان

 راهنمای درخواست تمدید خوابگاه

 راهنمای درخواست تمدید خوابگاه متأهلین

 راهنمای پیش ثبت نام خوابگاه تابستان

 eoffice.ut.ac.irسامانه دبیرخانه و گردش مكاتبات 

 راه اندازی فرم هویت حقوقی

 سواالت متداول سامانه الكترونیكی دبیرخانه و گردش مكاتبات
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 میبدان یل تا دانش آموختگید از آغاز تحصیآنچه با - یآموزش امور صد تا صفر/ 038

 راهنمای بخش اول: تغییرات رابط کاربری در سامانه الكترونیكی دبیرخانه و گردش مكاتبات

 و گردش مكاتباتراهنمای بخش دوم: در دسترس قراردادن ابزارها در سامانه الكترونیكی دبیرخانه 

 ده شده به سامانه الكترونیكی دبیرخانه و گردش مكاتباتراهنمای بخش سوم: امكانات افزو

 امضای سریع برای کاربران تك امضایی

 بهبود نحوه ارسال نامه

 نحوه استفاده از جوابیهبهبود  

 راهنمای استفاده از اسكنر در سامانه الكترونیكی دبیرخانه و گردش مكاتبات با پروتكل

 rtis.ut.ac.irسامانه مدیریت اطالعات پژوهشی و فناوری 

 سواالت متداول سامانه مدیریت اطالعات پژوهش و فناوری

 راهنمای جامع استفاده از سامانه مدیریت اطالعات پژوهش و فناوری

 سامانه مدیریت اطالعات پژوهش و فناوری )مخصوص اعضای هیأت علمی(

 راهنمای کارشناس ترفیع در فرایند ترفیع )ساتاد(

 راهنمای رئیس دانشكده / گروه در فرایند ترفیع )ساتاد(

 راهنمای کمیته ترفیعات دانشكده / پردیس در فرایند ترفیع )ساتاد(

 راهنمای محاسبه استناد و اچ ایندکس در گزارش ترفیع

 راهنمای ساتاد برای اعضای محترم کمیته ترفیعات دانشگاه

 srm.ut.ac.irهای دانشجویی )مداد(  سامانه مدیریت درخواست

 های آموزشی دانشجویان )مداد( سامانه مدیریت درخواست

 مدارک مورد نیاز برای درخواست کارنامه التین

 مدارک الزم جهت دریافت همزمان دانشنامه و ریز نمرات رسمی فارسی در کلیه مقاطع

 موقت فارغ التحصیلی در کلیه مقاطعمدارک الزم جهت صدور گواهی 

 مدارک الزم برای تاییدیه تحصیلی برای مقاطع باالتر

 کمدارک الزم برای صدور المثنی مدار

 مدارک الزم جهت برابر اصل نمودن مدارک فارغ التحصیلی

 bis.ut.ac.irسامانه هوش سازمانی 

 راهنمای کاربران برای استفاده از سامانه هوش سازمانی دانشگاه تهران

 راهنماهای سامانه هوش سازمانی

 برای استفاده از سامانه هوش سازمانی Plug-inراهنمای نصب 

 های سیستم برای استفاده از سامانه هوش سازمانی دانشگاه تهران نیازمندی

 راهنمای نصب فونت

 homedir.ut.ac.irراهنمای استفاده از فضای شخصی نگهداری داده 

 راهنمای استفاده از فضای شخصی نگهداری داده

 pms.ut.ac.irمدیریت ارزیابی کارکنان 

 راهنمای مشاهده کارنامه ارزیابی عملكرد

 راهنمای نحوه ارزیابی عملكرد در سامانه مدیریت ارزیابی کارکنان

 "توافقنامه  "راهنمای فرم 

 "ثبت وقایع حساس"راهنمای فرم 

 مدیریت دسترسی به اینترنت
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 ها پیوست/ 033

 ها ها و سرعت حجم -سی به اینترنت راهنماهای مدیریت دستر

 وز(راهنمای استفاده از اوتیی )ویند

 راهنمای استفاده از اوتیی

 ها به صورت دستی برای تمامی سیستم عامل VPNراهنمای تنظیم  )ویندوز(

 Hotspotراهنمای استفاده از 

 مدتی است سرعت دانلود کاهش یافته است

 كالت رایج اتصال به اینترنت دانشگاهمش

 اید یا خیر؟ هپی دریافت کرد ابتدا بررسی نمائید آی

 چگونه نام کاربری و رمز عبور خود را در مرورگر ذخیره کنم؟

 شوم. پس از وارد کردن نام کاربری و رمز عبور در هات اسپات با خطای اتصال بیش از دو دستگاه مواجه می

 های داخلی از خارج از دانشگاه تهران راهنمای دسترسی به منابع علمی و سامانه

 UTVPNمشكالت رایج اتصال به شبكه دانشگاه از طریق 

 L2TP VPN Connectionراهنمای استفاده از 

 utid.ut.ac.irمدیریت شناسه یكتا و پست الكترونیك دانشگاه تهران 

 راهنمای سامانه مدیریت شناسه یكتا

 راهنمای بازیابی رمز عبور پست الكترونیكی

 راهنمای تغییر رمزعبور پست الكترونیكی

 اخذ هویت موقت

 فهرست افراد مسئول هویت موقت در واحدهای مختلف دانشگاه تهران

 راهنمای سامانه مدیریت شناسه یكتا

 راهنمای دریافت پست الكترونیكی دانشگاه تهران

 های اسپم / غیر اسپم راهنمای گزارش کردن ایمیل

 ای رمز عبور سیاست جدید تغییر دوره

 windows 52فیلم آموزشی تنظیمات ایمیل دانشگاه در نرم افزار ایمیل در سیستم عامل 

 it.ut.ac.ir/domain-mgtها  میزبانی وب سایت

 ها راهنمای سامانه میزبانی وب سایت

 پنل در پلسك )میزبان ویندوزی( عبور کنترل فرایند تغییر کلمه

 پنل پلسك )میزبان ویندوزی( در کنترل FTPعبور  ند تغییر کلمهفرای

 حسابداری تعهدی

 مراحل نصب برنامه سامانه حسابداری تعهدی

 راهنمای کاربردی سامانه صدورچك تعهدی

 راهنمای کاربردی سامانه حسابداری تعهدی

 راهنمای تفویض اختیار

 راهنمای کاربری حسابداری حقوق و دستمزد

 راهنمای کاربری سیستم پرداخت به شعب

 راهنمای کاربری بودجه

 راهنمای کاربری شناسایی درآمد

 ای کاربری مشاهده تخصیص بودجه به واحدهاراهنم
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 ی مشاهده بودجه مصوبدراهنمای کاربر

 داریاسامانه تنخواه 

 راهنمای صدور اسناد تنخواه

 راهنمای مدیریت اسناد تنخواه )بخش حسابداری(

 سامانه تدارکات

 ERPراهنمای کاربری درخواست کاال در سامانه 

 راهنمای تأمین کاال و تدارکات

 راهنمای تأیید پیش فاکتور توسط رئیس حسابداری

 راهنمای ارسال به انبار توسط کارپرداز )مدیریت فاکتور خرید(

 تهیه پیش فاکتور توسط کارپرداز )مدیریت سفارش تدارکات(

 راهنمای ثبت فاکتور خرید توسط کارپرداز )مدیریت دستور خرید(

 راهنمای تأیید پیش فاکتور توسط مدیر

 راهنمای تأیید درخواست کاال توسط مدیر

 سامانه اموال و دارایی ثابت

 عملیات دارایی در دارایی ثابت

        ها در دارایی ثابت لیست دارایی

 راهنمای ایجاد دارایی از سیتم انبار

 راهنمای روال تأیید کاال توسط امین اموال کل

 راهنمای تأیید کاال توسط امین اموال

 وال تعریف کاالراهنمای ر

 سامانه انبار

 راهنمای رسید تحویل کاال به انبار

 راهنمای حواله خروج کاال از انبار

 راهنمای لیست اسناد انبار

 راهنمای مدیریت اسناد انبار

 رایانامه

 Outlook 0221راهنمای استفاده از میكروسافت 

 OutlookExpressراهنمای استفاده از 

 Roundcube Webmailراهنمای استفاده از 

 Mozilla Thunderbirdراهنمای استفاده از 

 downloads.ut.ac.irافزارهای دانشگاه  بانك نرم

 راهنمای کارشناسان انفورماتیك برای آپلود نرم افزار در وب سایت بانك نرم افزارهای دانشگاه تهران

 نامه سامانه کتابخانه و پایان

 راهنمای استفاده از سامانه پایان نامه برای کارشناسان کتابخانه ها

 راهنمای استفاده از سامانه پایان نامه برای دانشجویان

 د(سامانه کتابخانه آذر سا )جدی

 سواالت پرتكرار

 سامانه صندوق رفاه
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