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  باسمه تعالي

 1401سال   کارشناسي ارشدراهنماي ثبت نام پذيرفته شدگان 

 دانشگاه تهران 
 

دانشگاه تهران ، توجه پذيرفتهه شهدگان محتهرم را بهه      در 1401-1402 سال تحصيلي  كارشناسي ارشدضمن عرض تبريك ، خير مقدم و آرزوي يك دوره تحصيلي موفق براي پذيرفته شدگان آزمون 

 جلب مي نمايد :  مدارك مورد نياز وري در مورد نحوه ثبت نام الكترونيكي ،نكات ضر

 

 الف ( مقررات ثبت نام : 

 ثبت نام الكترونيكي كليه پذيرفته شدگان الزامي است . -

  (.مذكور وجود دارد نشانيراهنماي الزم براي چگونگي ثبت نام در ). و وارد سامانه شوندمراجعه   reg.ut.ac.ir : نشاني پذيرفته شدگان محترم مي توانند جهت ثبت نام الكترونيكي به -

      21/6/1401لغايت 19/6/1401يكشنبه و دوشنبه مورخ  شنبه،ثبت نام حضوري روزهاي  و 18/6/1401 مورخ جمعهالي  روز   13/6/1401مورخ  شنبهيك بازه زماني ثبت نام الكترونيكي از روز -

 مي باشد.

 دانشهكدگان /  آن بهه پهرديس/  سپس اصل و بايد بارگذاري مربوط به پذيرفته شدگان شاهد و ايثارگر ) با استفاده از سهميه / بدون استفاده از سهميه ( در هنگام ثبت نام الكترونيكي مدرك / گواهي  –

 بايد ارايه شود . محل قبولي  دانشكده 

پردازش استعالم سهوابق تحصهيالت دانشهگاهي بهر روي لينهك مربهوط بهه نشهاني:          –غير حضوري  ثبت ناممراحل در ي مقطع قبلي الزم است براي درخواست تاييديه تحصيلپذيرفته شدگان كليه  -

https://estelam.msrt.ir  حله بعدي  ثبت نام الكترونيكي در دانشگاه كد پيگيري دريافت شهده از  كليك نموده و پس از ثبت اطالعات ، كدپيگيري دريافت نمايند.پذيرفته شدگان الزم است در مر

ركوردهاي سوابق تحصيالت دانشگاهي توسط پذيرفته شده قابل مشاهده مي باشد و در صهورت مغهايرت بايهد از دانشهگاه قبلهي خهود       سامانه مذكور را در محل مشخص شده در سامانه درج نمايند.

 پذير نخواهد بود . امكان بعدي در نيمسال آنان ، ثبت نام  تحصيلي. در صورت عدم وصول تاييديه اصالح گردد پيگيري نمايد تا پاسخ استعالم
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 :  دانشگاه تهران 1140مقطع کارشناسي ارشد سال  جازيو روزانه شهريه پرداز و منوبت دوم هاي دوره : شهريه پذيرفته شدگان جدول ب ( 
 .  را در زمان ثبت نام الكترونيكي پرداخت نمايند مبلغ علي الحساب، پذيرفته شدگان الزم است  به شرح ذيل مي باشد  1401براي ورودي هاي سال  شهريه مصوب هيات امناي دانشگاه -

 

 ) به ريال(1401-1402ورودي سال تحصيلي    شهريه دانشجويان مقطع کارشناسي ارشد

 پايان نامه هر واحد متغير عمليهرواحد  نظري متغيرهر واحد  شهريه ثابت گروه آموزشی دوره      

 11،617،192 4،651،600 3،093،196 17,449,400 علوم انساني وعلوم رفتاري نوبت دوم

 11،617،192 6،965،592 4،653،394 19,361,987 ها ساير گروه

آموزش هاي 

 الكترونيكي)مجازي(

 - 4،488،204 4،488،204 15,702,100 علوم انساني و علوم رفتاري

 - 5،610،254 5،610،254 17,402,177 ها ساير گروه

 

 درصدشهریه دوره نوبت دوم محاسبه می گردد.80شهریه دانشجویان دوره روزانه اتباع کشور افغانستان  که از طریق آزمون پذیرفته شده اند،

 مناي دانشگاه مي باشد.شهريه دوره كهاد برابر دروس كارشناسي ارشد)جدول فوق(و مطابق مصوبات هيات ا

 
 )به ريال( 1401-1402شهريه دانشجويان مقطع کارشناسي ارشد)پرديس هاي خود گردان( سال تحصیلي 

 گروه آموزشي
 شهريه ثابت

 
 واحد نظري

 
 واحد عملي

 
 جبراني نظري

 
 جبراني عملي

 
 پايان نامه

 

   14,906,472   4,878,482   3,252,320   7,588,748 5,962,588   59,625,887 علوم رفتاری -علوم انسانی 

   14,906,472   4,878,482   3,252,320   7,588,750   5,962,589     73,177,224 ها سایر گروه

 

 در ضمن تخفيف/تقسيط شهريه امکان پذير نمي باشد. ي به هيچ عنوان مسترد نمي گردد .تشهريه پرداخرونيکي تپس از ثبت نام الک: مهم تذکر 
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با توجه به پرداخت شهريه ايشان در قالب سنوات مجهاز دوره تحصهيلي توسهط بنيهاد شههيد و امهور ايثهارگران و        ، مجازي با استفاده از سهميه در دوره نوبت دوم پذيرفته شدگان شاهد و ايثارگر  -

   از پرداخت شهريه معاف هستند.پيگيري از طريق اداره كل شاهد و ايثارگر دانشگاه ، 

با توجه به پرداخت بخشي از شهريه ايشان ) طبهق تعرفهه مربهوط (    پرديس البرز ارس و  ،با استفاده از سهميه در دوره روزانه شهريه پرداز پرديس بين المللي كيش يرفته شدگان شاهد و ايثارگر پذ -

   از پرداخت شهريه معاف هستند.اره كل شاهد و ايثارگر دانشگاه ، در قالب سنوات مجاز دوره تحصيلي توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران و پيگيري از طريق اد

در آزمون ، الزم است پس از ثبت نام الكترونيكي بالفاصله مدرك / گواهي شاهد و ايثارگري خود رااز طريهق پسهت الكترونيكهي اداره     بدون استفاده از سهميهبراي پذيرفته شدگان شاهد و ايثارگر  -

( ارسال و اطالعات خواسته شده را تكميل نمايند . در صورت تاييد اداره مذكور شهريه از آنان دريافت نمي شود . بهر ايهن    amoozesh_shahed@ut.ac.irاهد و ايثارگر ) كل امور دانشجويان ش

 رگري به اداره كل امور دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشگاه نيز مراجعه نمايند . با ارايه اصل مدرك شاهد و ايثا حضوري  اساس پس از ثبت نام 

 

 :  1401راهنماي ثبت نام و شرکت در آزمون سال  1طبق مقررات مندرج در دفترچه شماره نظام وظيفه وضعيت ( موارد مربوط به  ج

 . ) بدون غيبت ( دار هلتدارا بودن اصل برگ اعزام به خدمت م-

 ،. كارت هوشمند معافيت دايم ) كفالت ، پزشكي ، ... (  يا هوشمند اصل كارت پايان خدمت بودن دارا -

 مشموالن داراي برگ معافيت موقت بدون غيبت ) پزشكي ، كفالت و ساير ... ( در مدت اعتبار آن . -

 فارغ التحصيل مي شوند.   در سنوات مجاز تحصيلي 1401/ 31/6 آخر مقطع كارشناسي كه تا تاريخ  سالدانشجويان  -

ع كارشناسي ارشد بيش از يك سال سهپري نشهده   فارغ التحصيالن مقطع كارشناسي كه در سقف مجاز سنوات تحصيلي فارغ التحصيل شده و از تاريخ فراغت از تحصيل آنها تا زمان پذيرش در مقط -

 و وارد غيبت نشده باشند.

، وزارت پاه پاسداران انقالب اسالمي براي پرسنل سپاه پاسداران انقالب اسالمي ايران و اصل موافقت نامه رسمي از يگان مربهوط بهراي پرسهنل ارتهش     اصل موافقت نامه رسمي از اداره عمليات س  -

 يه گواهي اشتغال به خدمت . ي انتظامي جمهوري اسالمي ايران و موافقت باالترين مقام براي كاركنان متعهد خدمت در سازمان ها يا وزارتخانه ها با ارادفاع و نيرو

يا مركز مديريت حهوزه   مورد تاييد مركز مديريت حوزه هاي علميه دانشگاه با حوزهآنها در كه اشتغال به تحصيل همزمان  داراي معافيت تحصيلي حوزه،  دارنده مدرك كارشناسيعلوم ديني طالب  -

ادامهه   مراكز فوق مي باشد.يكي از ادامه تحصيل  منوط به ارائه موافقت نامه ثبت نام اينگونه پذيرفته شدگان . حوزه استفاده كنند حصيلياز معافيت ت واقع شود مي توانند اصفهان وهاي علميه خراسان 

جلهوگيري بهه عمهل     ايشهان از ادامه تحصيل  به محض اطالع در هر مرحله کتمان موضوعبديهي است در صورت  مي باشد. مربوط  حوزه علميهمنوط به ارايه موافقت نيمسال هر تحصيل آنان نيز در 

 خواهد آمد و حق هيچگونه اعتراضي را ندارد . 

mailto:amoozesh_shahed@ut.ac.ir
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يا رشته قبلي تا زمان پذيرش در دانشگاه و رشته دانشجويان انصرافي در صورتي كه در سقف مجازسنوات تحصيلي اوليه از تحصيل انصراف داده و همچنين  از تاريخ انصراف آنان در دانشگاه و  -

 استفاده نكره باشند.، به بعد،از امتياز يك بار انصراف  22/8/1390مشروط به اينكه از تاريخ  "و مضافا ،بيش از يكسال سپري نشده باشدجديد

قسمت  -مانه جامع آموزش دانشگاه سا ، از طريقترخيص از خدمت پذيرفته شدگاني كه در حال انجام خدمت نظام وظيفه هستند الزم است قبل از ثبت نام الكترونيكي، جهت دريافت نامه-

را انتخاب نمايند تا نامه ترخيص از خدمت به پست الكترونيكي )ايميل ايشان( ارسال گردد. بديهي  گزينه ترخيص از خدمت سربازي -قسمت بررسي مسائل آموزشي دانشجو  -پيشخوان خدمت 
( و epolice.irخدمت از يگان محل خدمت يا مديريت وظيفه عمومي ناجا و ثبت درخواست معافيت تحصيلي در سامانه ) است ثبت نام اين قبيل پذيرفته شدگان منوط به ارائه نامه ترخيص

  .باشد ير نميسربازي به هيچ وجه امكان پذ در حال انجام خدمت در غير اين صورت ثبت نام پذيرفته شدگاندانشكده محل قبولي مي باشد . دانشكدگان /تاييد آن از پرديس/  پيگيري تاييد

وظيفهه عمهومي    مانهجههت  درخواسهت معافيهت تحصهيلي بهراي ادامهه تحصهيل  بهه سها         ،پذيرفته شدگان جديدالورود مشمول خدمت نظام وظيفهه ، موظهف هسهتند بالفاصهله پهس از ثبهت نهام        -

پهرديس/ دانشكدگان/دانشهكده محهل     –رقمهي نهام دانشهگاه     6است  در خصوص درج كد نمايند. )الزم  خدمات اينترنتي وظيفه عمومي مراجعه –قسمت خدمات وظيفه عمومي  (epolice.irناجا)

دانشكده محل تحصيل پيگيري نماينهد . ثبهت   انشكدگان / تاييد معافيت تحصيلي خود را از پرديس/ سپس  رقمي از اين جدول  استخراج  شود ( 6و رشته  در سامانه مذكور دقت شود و كد  تحصيل

 خدمت نظام وظيفه در نيمسال بعدي منوط به وصول معافيت تحصيلي تاييدشده مي باشد.  نام دانشجوي مشمول 

 سال است .  3حداکثر از نظر سازمان وظيفه عمومي ناجا  کارشناسي ارشد  تحصيلي تذکر مهم : سنوات

 

  سامانه ثبت نام :و تاييد در ي ثبت نام  تکميل فرم ها د ( 

 ( فرم الف ) دوره روزانهپذيرفته شدگان براي  ت ثبت نامو مقرراآموزش رايگان  تعهدنامه -

  ( فرم ب )و ... و مجازي شهريه پرداز  نوبت دوم و روزانهروزانه روزانه دوره هاي  براي پذيرفته شدگان مقررات ثبت نام تعهدنامه -

 ويان دانشگاه () مربوط به شوراي انضباطي دانشج مرامنامه انضباطي دانشجويان دانشگاهرويت و تكميل  -

   6پذيرفته شدگان ) اتباع خارجي ( فرم شماره ويژه تكميل تعهدنامه ثبت نام در سامانه ثبت نام ،  -
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 تذکرات مهم : * 

تحصويل  اداموه  داشوته از مجووز   بدونتحصيل همزمان  دانشجو ،که  هر زمان مشخص شود .مي باشد ممنوع بر اساس مقررات وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري تحصيل همزمان دانشجو  –

 سلب مي گردد.   نامبردهمحروم خواهد شد و حق هرگونه اعتراضي از 

 دانشهكدگان /   بهه پهرديس/  را توسط دفترخانه يا دانشگاه صهادر كننهده مهدرك     برابر اصل آنتصوير موظف هستند  را دريافت كرده اند هنگام ثبت نام حضوري اصل دانشنامهپذيرفته شدگاني كه  -

 .  هندارايه دانشكده محل تحصيل د

 است .  الزاميبارگذاري تمامي مدارك خواسته شده با توجه به شرايط پذيرفته شده  -

 مي باشد .  ب()علي الحساتعيين شده شهريهمنوط به واريز  ) غير شاهد و ايثارگر ( جازي و م نوبت دوم ، روزانه شهريه پردازهاي ؛ دوره  گانپذيرفته شدثبت نام تاييد نهايي  -

، منوط به تاييد دفتر آموزش عهالي غيهر    28/5/92مورخ  77633/2مي باشند . ضمن رعايت بخشنامه « معادل » مدارك معادل : ادامه تحصيل افرادي كه داراي مدارك استخدامي ، داخلي و يا با عنوان -

 ديه تحصيلي و يا قبولي در آزمون جامع دارندگان مدرك معادل ، مجوز ثبت نام در دانشگاه نمي باشد.  دولتي وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري مي باشد . بديهي است صرفاً تايي

   را تکميل نمايند.پايش سالمت پرسشنامه  تمامي پذيرفته شدگان الزم استطبق بخشنامه وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري  -

  . قبولي پذيرفته شده لغو مي گردد ،ده توسط سازمان سنجش آموزش كشور با تاريخ اعالم ش دانش آموختگيدر صورت مغايرت تاريخ  -

ادامهه  ولهي  ثبت نام موقت انجام مي شود باشد (  كمتر از معدل اعالمي به سازمان سنجش آموزش كشور، ) معدل گواهي ارايه شده چنانچه معدل پذيرفته شده با اطالعات پرتال مغايرت داشته باشد  -

  خواهد بود. كشورآموزش منوط به اظهار نطر سازمان سنجش پذيرفته شده ، ذيرش نهايي تحصيل و تاييد پ

 سهامانه  از طريهق   اخوذ معافيوت تحصويلي   ليه پذيرفته شدگان مشمول خدمت نظام وظيفه ، موظف هستند در اسرع وقت پس ازتاييد  ثبت نام با اخذ فهرم درخواسهت معافيهت تحصهيلي بهراي      ك-

epolice.ir  مايند . ثبت نام دانشجوي مشمول خدمت نظام وظيفه  در نيمسال بعدي منوط به وصول معافيت تحصيلي تاييدشده مي باشد.اقدام ن 
لويهت ههاي   وتحصيل در ابه حدنصاب نرسد ، پذيرفته شدگان مربوط جهت تعيين تكليف و ادامه و پرديس البرز تحصيل در دوره هاي پرديس بين المللي كيش  هدر صورتي كه تعداد متقاضيان ادام -

 بعدي سازمان سنجش آموزش كشور معرفي خواهند شد . 

 ،ت هرگونه تغييهرات صهدور مجهدد كهارت    الزم است پس از اخذ كارت دانشجويي در هنگام ثبت نام حضوري در نگهداري كارت دانشجويي خود دقت نماييد . در صورت مفقود شدن يا درخواس -

 نه مربوط خواهد بود . منوط به طي مراحل و پرداخت هزي

ر ، مدارك تحصيلي الزم، امهور  توانند پس از مطالعه دقيق راهنماي ثبت نام در صورت وجود سئوال و ابهام ) اشكاالت فني سامانه ، برنامه انتخاب واحد ، زمان دقيق حضو پذيرفته شدگان محترم مي -

 جهت رفع مشکل ارتباط برقرار نمايند .  : .ut.ac.irsdلکترونيکي به نشانياز طريق پست ا (نظام وظيفه و معافيت تحصيلي ، شهريه و ... 

mailto:reg@ut.ac.ir
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  ثبت نام مدارك مورد نياز براي ثبت نام الكترونيكي و بارگذاري در سامانه

 شناسنامه ) در صورت وجود توضيحات صفحه آخر شناسنامه (  و دوم صفحه اول  -1

 ملي ) پشت و رو ( كارت  -2

   (نامه معرفي به نظام براي افراد مشمول نظام وظيفه مورد قبول مي باشد.)، يا گواهي موقت كارشناسي كه در آن معدل دوره كارشناسي قيد شده باشد  دانشنامه -3

تها تهاريخ ثبهت نهام     دانشهجوي سهال آخهر بهوده و      ، زمان ثبت نهام آزمهون   در شدگاني كهپذيرفته ويژه  فرم مخصوص ميانگين تعداد واحدهاي گذرانده دانشجويان سال آخر دوره هاي كارشناسي-4

 بارگذاري نمايند . سامانه ثبت نامدر  فرم راهمان  الزم است، فارغ التحصيل مي شوند   31/6/1401و تا تاريخ نشده اند خود موفق به دريافت مدرك تحصيلي الكترونيكي 

 . نمايندبارگذاري  در سامانه را خود يا دانشنامهفارغ التحصيلي موقت گواهي موظف هستند   31/6/1400ي قبل از تاريخ كارشناس دانش آموختگان توضيح :

 .ات و دواير دولتي شاغلين در موسس ويژه،  ا ثبت نام و ادامه تحصيل پذيرفته شده ًبسازمان متبوع باالترين مقام کتبي و بدون قيد و شرط ً  نامه حكم مرخصي ساالنه يا موافقت  -5

 خراسان يا اصفهان   مركز مديريت حوزه هاي علميه از (  از معافيت تحصيليهمزمان ) مشمول خدمت نظام وظيفه براي استفاده  مجوز تحصيل همزمان طالب حوزه هاي علميه سراسر كشور -6

/ سهاير مهوارد   / نامه يا مجوز مربوط براي متعهدين خهدمت در سهازمان هها     اعزام به خدمت مهلت دار برگ/. ( دايم ) پزشكي ، كفالت و ..معافيت كارت هوشمند يا هوشمند كارت پايان خدمت  -7

   مشمول نظام وظيفهمربوط به افراد 

 31/6/1401 نساني با تاريخ فارغ التحصيلي حداكثر) تاييد شده توسط حوزه هاي علميه قم و خراسان ( براي فضال و طالب حوزه هاي علميه ، پذيرفته شده در گروه علوم ا 2مدرك معتبر سطح  -8

 مدرك / گواهي پذيرفته شدگان شاهد و ايثارگر ) با استفاده از سهميه ايثارگري / بدون استفاده از سهميه ايثارگري (  -9

 مدارك مورد نياز براي ثبت نام حضوري  

دانشهكده محهل   دانشهكدگان/  )بجز تصوير كارت ملي و شناسنامه( را در موعد ثبت نام حضوري بهه پهرديس/    ت نام الكترونيكي اعالم شده براي  ثبالزم است پذيرفته شدگان عزيز اصل مدارك       

 )در صورت ارائه دانشنامه  مقطع قبلي اصل و تصوير برابر اصل شده آن را  همراه داشته باشند(   تحصيل تحويل دهند .

 

 تبا آرزوي موفقي

 رانمعاونت آموزشي دانشگاه ته

 اداره کل خدمات آموزشي


