
 

 علوم وزارت از شدگان معرفی نام ثبت راهنمای

 

 

 نام از وزارت علوم دریافت کرده و به صورت موردی  رساند متقاضیانی که مجوز ثبت به اطالع می

اند و دارای سهمیه )مهمان، بورسیه، قهرمانان ورزشی،  در دانشگاه تهران پذیرفته شده

نوابغ قرآنی، انتقال از خارج کشور، ممتاز روشندالن، مربیان، تبدیل بورس خارج به داخل، 

ای( هستند، بایستی پس از تحویل مجوز وزارت علوم به دبیرخانه سازمان  المپیادی و جشنواره

پذیرش دانشجویان موردی در "مرکزی دانشگاه تهران، با تشکیل پرونده از طریق سامانه 

ثبت نام  ( reg.ut.ac.ir ) سایتکد داوطلبی دریافت نمایند و سپس از طریق  "دانشگاه تهران

 .را ادامه دهند

 را کلیک کنید.  اینجا " پذیرش دانشجویان موردی در دانشگاه تهران "رای ورود به سامانه ب

 (شدگان از طریق کنکور سراسری نیست )دقت کنید این لینک برای پذیرفته

 

 

 

 

http://reg.ut.ac.ir/
https://golestan.ut.ac.ir/Forms/AuthenticateUser/main.htm
https://golestan.ut.ac.ir/Forms/AuthenticateUser/main.htm
https://ems1.ut.ac.ir/Forms/AuthenticateUser/main.htm
https://ems1.ut.ac.ir/Forms/AuthenticateUser/main.htm


 دانشجویان موردیاولیه  نام ثبت راهنمای -1

 در صفحه ورود به سامانه جامع آموزش روی لینک درخواست پذیرش کلیک کنید تا وارد سامانه شوید.

 

 

 را مشاهده کنید. "ثبت مشخصات اولیه داوطلب آزمون  "ز منوی آزمون ..ثبت نام   می توانید پردازش ا

 

 

مشخصات خود را وارد کنید و شناسه کاربری و گذرواژه دلخواه خود در این پردازش ابتدا  عنوان آزمون را انتخاب کنید سپس 

 را انتخاب کنید.

 **تذکر: این شناسه کاربری و گذرواژه برای ورودهای بعدی استفاده می گردد لذا در حفظ و نگهداری آن کوشا باشید.



 

د و شماره پرونده که را کیلک کنید تا مشخصات شما ثبت شو      بعد از تکمیل فیلدهای پردازش دکمه 

                                               همان شماره داوطلبی شماست به شما اختصاص یابد. 

           

 

 

در پایین صفحه به مرحله تکمیل اطاالعات وارد شوید.برای ورود از شناسه کاربری و گذرواژه  اینجا حال با کلیک بر روی لینک

 که در مرحله قبل انتخاب کرده اید استفاده کنید و وارد سامانه جامع آموزش شوید.



 تکمیل اطالعات -2

 

 

                                                              پردازش مورد نظر را باز کنید. ثبت نام -پس از ورود به سامانه از مسیر آزمون

           

 

  انجام دهید.  انتخاب مراحل را طبق جدول با کلیک بر روی لینک

 



مشخصات داوطلب: در این مرحله مشخصات خود را تکمیل کنید.در قسمت پایین فرم ، مجموعه رشته و گرایش خود را تعیین 

 کنید .

تکمیل اطالعات دکمه    پس از  با کلیک بر روی دکمه  را جهت ثبت اطالعات کلیک کنید.

    به صفحه قبل باز می گردید.

 

 

 ****.شود وارد 1130 پرداخت شناسه باید پرداخت مرحله در****

 

و سپس به کارشناس  گواهی انجام ثبت نام  که حاوی شماره پرونده)شماره داوطلبی (  است  را اخذ نماییددر مرحله آخر 

 مراجعه نمایید. یآموزش مدیریت خدمات


