بسمه تعالي

راهنماي ثبت نام پذيرفته شدگان کارشناسی ارشد سال 1398
دانشگاه تهران
ضمن عرض تبريك  ،خير مقدم و آرزوي يك دوره تحصيلي موفق براي پذيرفته شدگان آزمون كارشناسي ارشد سال تحصيلي  1398-99در دانشگاه تهران  ،توجه پذيرفته شدگان محترم را بهه ناها
ضروري در مورد نحوه ثبت نام الاترونياي  ،مدارك مورد نياز  ،زمان و محل تحويل مدارك ضروري و انتخاب واحد جلب مي نمايد :

الف ) مقررات ثبت نام :
 -1ثبت نام الاترونياي كليه پذيرفته شدگان الزامي است .

 -2پذيرفته شدگان محترم مي توانند جهت ثبت نام الاترونياي به نشاني reg.ut.ac.ir :

مراجعه و وارد سامانه شوند( .راهنمايي هاي الزم براي چگهونگي ثبهت نهام در نشهاني مهذكور وجهود

دارد).
 -3بازه زماني ثبت نام الاترونياي دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته از روز چهارشنبه :مورخ  1398/ 6/ 20الي روز جمعه مورخ  1398/ 6 /22و ثبت نام حضوري از روز شنبه  1398/6/23الي
روز دوشنبه  1398/6/25مي باشد.
 -4محل ارائه مدارك تحصيلي و برنامه زماني ثبت نام حضوري در سامانه ( به نشاني  ) reg.ut.ac.irقرار داده شده است و كليه پذيرفته شدگان الزم است بهراي ارائهه اصهل مهدارك و ثبهت نهام
حضوري  ،به پرديس  /دانشاده  /مركز  /موسسه محل قبولي در روز هاي تعيين شده به محل ثبت نام مراجعه نمايند .
 – 5مدرك  /گواهي مربوط به پذيرفته شدگان شاهد و ايثارگر ( با استفاده از سهميه  /بدون استفاده از سهميه ) در هنگام ثبت نام الاترونياي بايد بارگذاري و سپس اصل در هنگام ثبت نام حضهوري
بايد ارايه شود .
 -6پذيرفته شدگان براي اخذ تاييديه مدرك قبلي ( كارشناسي ) بايد با مراجعه به اداره آموزش پرديس  /دانشاده محل قبولي نسبت به دريافت نامه درخواست تاييديه تحصيلي خود اقهدام نماينهد .در
صور

عدم وصول تاييديه تحصيلي  ،ثبت نام در نيمسال دوم سال تحصيلي 1398-99اماان پذير نخواهد بود .
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ب ) جدول شهريه پذيرفته شدگان  :دوره هاي نوبت دوم و روزانه شهريه پرداز و مجازي مقطع کارشناسي ارشد سال  1398دانشگاه تهران :
 -6شهريه مصوب هيا

امناي دانشگاه براي ورودي هاي سال  1398به شرح ذيل ميباشد  ،پذيرفته شدگان الزم است مبلغ علي الحساب را در زمان ثبت نام الاترونياي پرداخت نمايند.
شهريه دانشجويان مقطع کارشناسي ارشد – سال تحصيلي 1398-1399
گروه آموزشي

شهريه ثابت

متغير نظري

متغير عملي

پايان نامه

دوره

علوم انساني و علوم رفتاري

9،726،533

1،724،189

2،592،865

6،475،581

ساير گروهها

10،792،635

2،592،865

3،882،716

6،475،581

آموزشهاي الکترونيکي

علوم انساني و علوم رفتاري

8،752،564

2،501،786

2،501،786

(مجازي)

ساير گروهها

9،700،210

3،127،232

3،127،232

نوبت دوم

مبناي شهريه واحدهاي جبراني روزانه و نوبت دوم و مجازي براساس تعرفه شهريه دانشجويان مقطع کارشناسي و مطابق مقررات مربوط محاسبه خواهد شد.

شهريه دانشجويان مقطع کارشناسي ارشد پرديس هاي کيش  ،البرز و ارس – سال تحصيلي 1398-1399
گروه هاي آموزشي

شهريه ثابت

واحد نظري

واحد عملي

جبراني نظري

جبراني عملي

پايان نامه

علوم انساني و علوم رفتاري

38،221،722

3،822،172

4،864،583

2،084،821

3،127،232

9،555،431

ساير گروهها

46،908،477

3،822،172

4،864،583

2،084،821

3،127،232

9،555،431

شهريه دانشجويان متقاضي ميهمان از ساير دانشگاهها در کليه واحدهاي دانشگاه با تاييد کميسيون موارد خاص معادل تعرفه هاي جدول فوق محاسبه خواهد شد.
شهريه دانشجويان ايراني انتقالي از خارج در کليه واحدهاي دانشگاه معادل تعرفه پرديس هاي خودگردان محاسبه خواهد شد.
شهريه دانشجويان پذيرفته شده در دوره هاي مشترک سال  1398معادل شهريه پرديس هاي اقماري محاسبه مي گردد.

 توجه :شهريه پرداختي به هيچ وجه مسترد نخواهدشد.
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 -7پذيرفته شدگان شاهد و ايثارگر با استفاده از سهميه در دوره نوبت دوم  ،مجازي با توجه به پرداخت شهريه ايشان در قالب سنوا

مجاز دوره تحصهيلي توسهب بنيهاد شههيد و امهور ايثهارگران و

پيگيري از طريق اداره كل شاهد و ايثارگر دانشگاه ،از پرداخت شهريه معاف هستند.
 -8پذيرفته شدگان شاهد و ايثارگر با استفاده از سهميه در دوره روزانه شهريه پرداز پرديس بين المللي كيش و پرديس البرز با توجه به پرداخت بخشي از شههريه ايشهان ( طبهق تعرفهه مربهوط ) در
قالب سنوا

مجاز دوره تحصيلي توسب بنياد شهيد و امور ايثارگران و پيگيري از طريق اداره كل شاهد و ايثارگر دانشگاه  ،از پرداخت شهريه معاف هستند.

 -9براي پذيرفته شدگان شاهد و ايثارگر بدون استفاده از سهميه در آزمون  ،الزم است پس از ثبت نام الاترونياي بالفاصله مدرك  /گواهي شاهد و ايثارگري خود رااز طريق پست الاترونياهي اداره
كل امور دانشجويان شاهد و ايثارگر (  ) amoozesh_shahed@ut.ac.irارسال و اطالعا

خواسته شده را تاميل نمايند  .در صور

تاييد اداره مذكور شهريه از آنان دريافت نمي شود  .بهر ايهن

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

ج ) موارد مربوط به وضعيت نظام وظيفه طبق مقررات مندرج در دفترچه شماره  1راهنماي ثبت نام و شرکت در آزمون سال : 1398
-10دارا بودن اصل برگ اعزام به خدمت مد
 -11دارا بودن اصل كار

دار

پايان خدمت هوشمند يا كار

هوشمند معافيت دايم ( كفالت  ،پزشاي  ، ) ... ،و بارگذاري در سامانه ثبت نام.

 -12متولدين سال  1354و قبل از آن  ،اين قبيل مشموالن بايد پس از اعالم قبولي در زمان ثبت نام كار
 -13مشموالن داراي برگ معافيت موقت بدون غيبت ( پزشاي  ،كفالت و ساير  ) ...در مد
 -14اصل موافقت نامه رسمي از اداره عمليا

معافيت دائم ( .معافيت سني عنايت مقام معظم رهبري و  ) ...را ارائه نمايند.

اعتبار آن .

سپاه پاسداران انقالب اسالمي براي پرسنل سپاه پاسداران انقالب اسالمي ايران و اصل موافقت نامه رسمي از يگان مربوط براي پرسهنل ارتهش  ،وزار

دفاع و نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران .
 -15طالب علوم ديني دارنده مدرك كارشناسي داراي معافيت تحصيلي حوزه ،كه اشتغال به تحصيل همزمان آنها در دانشگاه با حوزه مورد تاييد مركز مديريت حوزه هاي علميهه يها مركهز مهديريت
حوزه هاي علميه خراسان و اصفهان واقع شود مي توانند از معافيت تحصيلي حوزه استفاده كنند  .ثبت نام اينگونه پذيرفته شدگان منوط به ارائه موافقت نامه ادامهه تحصهيل از ياهي مراكهز فهوم مهي
باشد .ادامه تحصيل آنان نيز در نيمسال هاي بعدي بايد هماهنگ شود  .بديهي است در صور

کتمان موضوع به محض اطالع در هر مرحله از ادامه تحصيل وي جلوگيري به عمل خواهد آمد و حق

هيچگونه اعتراضي را ندارد .
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-16پذيرفته شدگاني كه در حال انجام خدمت نظام وظيفه هستند ،الزم است به هنگام ثبت نام حضوري ،نامه همزمان ترخيص از خدمت و درخواست معافيت تحصيلي را از پرديس /دانشاده محهل
قبولي دريافت و به پليس 10+مراجعه نمايند  .پس از اخذ تاييديه همزمان ترخيص و معافيت تحصيلي از نظام وظيفه ،نسبت به ثبت نام حضوري خود اقهدام نماينهد .در غيهر ايهن صهور

ثبهت نهام

پذيرفته شدگان در حين خدمت سربازي به هيچ وجه اماان پذير نمي باشد.

د ) تکميل فرم ها ي ثبت نام و تاييد در سامانه ثبت نام :
 -17تعهدنامه آموزش رايگان و مقررا
 -18تعهدنامه مقررا

ثبت نام براي پذيرفته شدگان دوره روزانه ( فرم الف )

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

 -19رويت و تاميل مرامنامه انضباطي دانشجويان دانشگاه ( مربوط به شوراي انضباطي دانشجويان دانشگاه )
 -20تاميل تعهدنامه ثبت نام در سامانه ثبت نام  ،ويژه پذيرفته شدگان ( اتباع خارجي ) فرم شماره 6
* تذکرات مهم :
 – 1بر اساس مقررا

وزار

علوم  ،تحقيقا

و فناوري تحصيل همزمان دانشهجو ممنوع

مي باشد  .هر زمان مشخص شود که دانشجو  ،تحصيل همزمان بدون مجوز داشته ازادامهه تحصهيل

محروم خواهد شد و حق هرگونه اعتراضي از وي سلب مي گردد.
 -2پذيرفته شدگاني كه اصل دانش نامه را دريافت كرده اند هنگام ثبت نام حضوري موظف هستند تصوير برابر اصل آن توسب دفترخانه يا دانشگاه صادر كننده مدرك را ارايه دهند .
 -3بارگههذاري تمههامي مههدارك خواسههته شههده بهها توجههه بههه شههرايب پذيرفتههه شههده الزامههي اسههت  .در صههور

نقههص مههدارك يهها اسههان مههدارك غيرمربههوط  ،ثبههت نههام وي لغههو

مي گردد.
 -4تاييد نهايي ثبت نام پذيرفته شدگان دوره هاي ؛ نوبت دوم  ،روزانه شهريه پرداز و مجازي (غير شاهد و ايثارگر) منوط به واريز شهريه تعيين شده مي باشد .
 -5طبق بخشنامه وزار

علوم  ،تحقيقا

و فناوري حضور تمامي پذيرفته شدگان در برنامه پايش سالمت طبق برنامه زمانبندي مربوط پس از ثبت نام حضوري ومراجعه بهه سهامانه جهامع آمهوزش

براي تاميل پرسشنامه و اخذ نوبت معاينه الزامي است  .ثبت نام و انتخاب واحد نيمسال بعدي منوط به شركت در برنامه پايش سالمت مي باشد
 -6طبق مقررا

ثبت نام آزمون سال  1398در صور

مغايرت تاريخ دانش آموختگي ( دانش آموختگي پس از  ، ) 1398/6/31قبولي پذيرفته شده لغو مي گردد .
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 -7چنانچه معدل پذيرفته شده با اطالعات پرتال مغايرت داشته باشد ( معدل گواهي ارائه شده  ،از معدل اعالمي به سازمان سنجش آموزش كشور كمتر باشد ) ثبت نام موقت انجام مهي شهود ولهي
ادامه تحصيل و تاييد پذيرش نهايي پذيرفته شده  ،منوط به اظهار نطر سازمان سنجش آموزش كشور خواهد بود.
 -8تاييديه تحصيلي مقطع قبلي بايد توسب آن پرديس  /دانشاده درخواست و دانشجو موظف به پيگيري تا وصول آن ميباشد
 –9كليه پذيرفته شدگان مشمول خدمت نظام وظيفه  ،موظف هستند در اسرع وقت پس از ثبت نام حضوري براي اخذ معافيت تحصيلي از طريق پليس  10 +اقدام نمايند  .در صهور

عهدم وصهول

تاييديه معافيت تحصيلي تا قبل از شروع نيمسال دوم سال تحصيلي  ، 1398-99ثبت نام در نيمسال بعدي اماان پذير نخواهد بود .
 -10در صورتي كه تعداد متقاضيان ادامه تحصيل در دوره هاي پرديس بين المللي كيش و پرديس البرز به حدنصاب نرسد  ،پذيرفته شدگان مربوط جهت تعيين تاليف و ادامهه تحصهيل در اولويهت
هاي بعدي سازمان سنجش آموزش كشور معرفي خواهند شد .
 -11الزم است پس از اخذ كار

دانشجويي در هنگام ثبت نام حضوري در نگهداري كار

دانشجويي خود دقت نماييد  .در صور

مفقود شدن يا درخواست هرگونه تغييرا

صدور مجدد كهار ،

منوط به طي مراحل و پرداخت هزينه مربوط خواهد بود .
 -12پذيرفته شدگان محترم مي توانند پس از مطالعه دقيق راهنماي ثبت نام در صور

وجود سئوال و ابهام ( اشااال

فني سامانه  ،برنامه انتخاب واحد  ،زمان دقيق حضهور  ،مهدارك تحصهيلي الزم،

امور نظام وظيفه و معافيت تحصيلي  ،شهريه و  ) ...از طريق پست الاترونياي به نشاني  reg@ut.ac.ir : :جهت رفع مشال ارتباط برقرار نمايند .
مدارك مورد نياز براي ثبت نام الكترونيكی و بارگذاري در سامانه ثبت نام
 -1صفحه اول و دوم شناسنامه ( در صور
 -2كار

وجود توضيحا

صفحه آخر شناسنامه )

ملي ( پشت و رو )

 -3دانشنامه يا گواهي موقت كارشناسي كه در آن معدل دوره كارشناسي قيد شده باشد  ،نامه معرفي به نظام براي افراد مشمول نظام وظيفه مورد قبول مي باشد.
-4فرم مخصوص ميانگين تعداد واحدهاي گذرانده دانشجويان سال آخر دوره هاي كارشناسي ويژه پذيرفته شدگاني كه در زمان ثبت نام آزمهون  ،دانشهجوي سهال آخهر بهوده و تها تهاريث ثبهت نهام
الاترونياي موفق به دريافت مدرك تحصيلي خود نشده اند و تا تاريث  1398/6/31فارغ التحصيل مي شوند  ،الزم اسهت همهان فهرم را بها تهاريث تعيهين شهده (  ) 1397/11/30در سهامانه ثبهت نهام
بارگذاري نمايند.
توضيح  :دانش آموختگان كارشناسي قبل از تاريث  1397/6/31موظف هستند گواهي موقت فارغ التحصيلي يا دانشنامه خود را در سامانه بارگذاري نمايند .
 -5حام مرخصي ساالنه يا موافقت نامه ً کتبي و بدون قيد و شرط سازمان متبوع با ثبت نام و ادامه تحصيل پذيرفته شده ً  ،ويژه شاغلين در موسسا
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و دواير دولتي .

 -6مجوز تحصيل همزمان طالب حوزه هاي علميه سراسر كشور ( مشمول خدمت نظام وظيفه براي استفاده همزمان از معافيت تحصيلي ) از مركز مديريت حوزه هاي علميه خراسان يا اصفهان
 -7كار

پايان خدمت هوشمند يا كار

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

مربوط به افراد مشمول نظام وظيفه
 -8مدرك معتبر سطح  ( 2تاييد شده توسب حوزه هاي علميه قم و خراسان ) براي فضال و طالب حوزه هاي علميه  ،پذيرفته شده در گروه علوم انساني با تاريث فارغ التحصيلي حداكثر 1398/6/31
 -9مدرك  /گواهي پذيرفته شدگان شاهد و ايثارگر ( با استفاده از سهميه ايثارگري  /بدون استفاده از سهميه ايثارگري )
مدارك مورد نياز براي ثبت نام حضوري
الزم است پذيرفته شدگان عزيز اصل مدارك فوم را به همراه تصوير برابر اصل شده دانشنامه توسب دفترخانه يا دانشگاه صادر كننده مدرك ( براي افرادي كه اصل دانشنامه خود را دريافت كرده انهد )
در روز ثبت نام حضوري براي تطبيق با مدارك بارگذاري شده و ساير اقداما

بعدي در محل ثبت نام ( براي مشاهده نشاني پرديس ها  /دانشاده ها به سايت معاونهت آموزشهي مراجعهه شهود ) بهه

كارشناسان مربوط تحويل دهند .
با آرزوي موفقيت
معاونت آموزشي دانشگاه تهران
اداره كل خدما
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آموزشي

