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 عاونت آموزشیماسخ پ نام نظر ردیف

١ 
دوستان لطفا کسی از شهریه هاي انسانی اطالعی داره؟ 

 تشکر
بھ سایت معاونت آموزشی  با سالم ، لطفا  عباس

 مراجعھ فرمادید . بخش شھریھ ھا

٢ 

سالم طبق این اطالعیه بصورت تنظیم شده در یک پوشه 
لغایت  19/3/97(کلربوك) قرار خواهید داد، از مورخ 

بعد از  –خیابان کارگر شمالی  –به آدرس : تهران  30/3/97
جنب  –روبروي خیابان دهم  –چهارراه جالل آل احمد 

 "دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران"دانشکده فنی، 
ه و به کارشناسان گروه آموزشی رشته خود تحویل مراجع

نمایید. الزم بذکر است، عواقب ناشی از عدم مراجعه به 
موقع در مهلت تعیین شده بر عهده داوطلبان گرامی خواهد 

تحویل مدارك قبل از مصاحبه اجباري است؟ براي  .بود
سواالت خود باید از چه طریقی اقدام کنیم؟ خواهشمندم 

سترس داوطلبان شماره تماس یا میلی براي براي کاهش ا
 سپاسگزارم .ارتباط قرار دهید

 محمد

 دانشکده ھا قبل از مصاحبھ  پردیس/ ،با سالم 
مدارک داوطلبان موظف بھ راستی آزمایی 

کھ در سامانھ جامع آموزش دانشگاه 
بارگذاری شده است می باشند. بنابراین 

 داوطلبان می مدارک فوق باید تحویل گردد.
بایست جھت اطالعات بیشتر بھ سایت 

  دانشکده مربوطھ مراجعھ نمایند .

٣ 
ورود به سامانه نیاز به یوزر و پسورد دارد.... لطفا 

 .راهنمایی بفرمائید
 هادي

و  ٨٧با سالم ، پسورد شما کد داوطلبی + 
 گذروازه شما کد ملی می باشد 

 

٤ 
جامع ثبت با عرض سالم . متاسفانه لینک مربوط به سامانه 

نام مصاحبه دکتري در صفحه مشخص شده وجود نداره 
 .مهلت داره.لطفا پیگیري نمایید /30/3با توجه به اینکه تا 

 مازیار
با سالم لطفا بھ سایت معاونت آموزشی 

دانشگاه مراجعھ و اطالعیھ ھا را مطالعھ 
 نمایید .

  

٥ 
 سالم و عرض خسته نباشید چرا وقتی وارد

admission.ut.ac.ir  می شویم ما را به صفحه دیگري
 هدایت می کند . و نمی تواند ثبت نام کرد

مذکور شما را بھ راھنمای  مانھبا سالم سا حمید
 ثبت نام و ثبت نام ھدایت می کند 

٦ 

ا سالم من فایل رو مربوط به رزمه دکترا دانلود و پر ب
دانشگاه تهران کردم حاال این فایلو چطور ارسال کنم آیا 

مانند سایر دانشگاه ها امکان آپلود مدارك وجود داره.با 
 تشکر

 محمد
بلھ در سامانھ امکان آپلود کردن با سالم ، 

 مدارک ھست 
 

٧ 

-باسالم.تاریخ مصاحبه رشته مهندسی کشاورزي
روز متوالی اعالم شده.ابتدا  3بیوتکنولوژي کشاورزي در 

صورت قبولی مصاحبه آزمون کتبی برگزارمی شود و در 
انجام میشود؟و تاریخ دقیق آن؟ دانشکده هم پاسخگو 

 .نیست

با سالم ، لطفا بھ سایت پردیس کشاورزی  مریم
 مراجعھ نمایید . 

٨ 

در بخش پرداخت وجه به طور مداوم با خطا بر روي 
شناسه پرداخت مواجه می شوم علیرغم اینکه ورود شناسه 

 پرداخت مهیا نمی شودپرداخت الزامی نیست امکان 
 بهرامیان

را  ١١٣٠شناسھ پرداخت  با سالم ، لطفا 
 وارد نمایید 

 

٩ 

با سالم به غیر از بارگذاري اسناد از طریق سامانه آیا الزم 
به  "قبل از روز مصاحبه " به آوردن اصل مدارك

کارشناسان آموزش می باشد ؟ در اطالعیه دانشکده علوم 
 میالد

 با سالم ، 
ارائھ مدارک اجباری است --١  
مصاحبھ بھ در خصوص اطالع دقیق از -٢

 سایت دانشکده مذکور مراجعھ فرمائید . 
در وبگاه معاونت ١در اطالعیھ شماره  -٣



٢ 
 

 عاونت آموزشیماسخ پ نام نظر ردیف
که واقعا براي شهرستانی ها و فنون اینطور ذکر شده 

سخت میشه خب بارگذاري کردیم اصلش هم روز مصاحبه 
و اینکه بعضی از دانشکده ها زمان و  ): تحویل داده میشه

مکان مصاحبه خیلی مبهم اشاره کردند رشته ها به تفکیک 
 . مشخص نشده

درج نشانی پردیس / دانشکده ھا  اموزشی 
 گردیده است 

١٠ 

خرداد ذکر شده  12ا سالم زمان ثبت نام مرحله دوم از ب
ولی من جایی براي ثبت نام ندیدم لطفا راهنمایی فرمایید 

زمانبندي آزمون کتبی ومصاحبه را دیدم ولی چون جدول 
 .هنوز ثبت نام انجام نداده ام

 مریم
ٌ بھ اطالعیھ شماره با سالم ،  معاونت  ٢لطفا

 آموزشی مراجعھ نمایید .
 

١١ 

از تقاضاي ثبت نام در مصاحبه  5در صفحه  . با سالم
علمی، ریز نمرات کارشناسی ارشد درخواست شده که در 
حال حاضر و در این فرصت، مکان اخذ آن از دانشگاه 

قید فرمودید. » اجباري»وجود ندارد و درج این اطالعات رو 
 براي این موضوع، چه باید کرد ؟

 لیدا
تا با توجھ بھ مھلت ثبت نام با سالم ، 

تھیھ و  را  لطفا ٌ مدارک مربوطھ ٣٠/٣/٩٧
 بارگذاری فرمایید .

١٢ 
سالم فرم هاي اظهارنامه علمی وفرم اطالعات داوطلب 

 میباشد اشکالی ندارد تکمیل شود؟ 96مربوط به سال 
می باشد  ٩٧با سالم ، فرم مربوط بھ سال  نادري  

 

١٣ 

میشم. من وارد سامانه  .ممنون از اطالع رسانیتون .سالم
اطالعات فردي رو که پر میکنم ، وقتی تایید میکنم ارور 
میده و میگه حداقل یکی از گرایش ها را انتخاب کنید. ولی 

در رشته  .براي من هیچ گرایشی نیست که انتخاب کنم
دامپزشکی، دلخلی دام هاي بزرگ شرکت کردم. چکار باید 

 بکنم؟

 مهدي
خلی با سالم ، می بایست رشتھ بیماریھای دا
 دامھای بزرگ را انتخاب نمایید 

 

١٤ 

سالم. من براي واریز پول مشکل دارم. تمام اطالعات کارت 
رو درست وارد میکنم اما باز ارور میده که ورودي هاي 

 .خود رو کنترل کنید
 ساره

را وارد  ١١٣٠شناسھ پرداخت با سالم ، لطفا 
  نمایید .

 

١٥ 

دیپلم نیاز است.من با سالم. در سامانه ثبت نام تصویر 
گواهی دیپلم ندارم و نمیدانم دیپلم را باید از مدرسه بگیرم 
یا دانشگاه کارشناسی یا ارشد.هیچوقت این گواهی را ندیده 
ام.آیا راهی وجود که بدون تصویر مدرك دیپلم ثبت نام 

 تکمیل شود؟

ارائھ مدرک دیپلم اجباری است با سالم ،  زهرا  
 

١٦ 
واریز هزینه ي مصاحبه در صفحه ي با سالم، براي 

پرداخت، شناسه ي پرداخت کننده باید وارد بشه، لطفا 
 بفرمایید چطور باید این فیلد رو پر کنیم. متشکرم

 فرناز
را وارد  ١١٣٠با سالم ، لطفا شناسھ پرداخت 

 نمایید . 
 

١٧ 

در این  یک داوطلب دکتريبا سالم.واقعا ثبت نام براي 
سامانه خیلی سخته و استرس حادي هم حاکم هست.من 
حاضرم حضورا بیاییم تهران و در خود دانشگاه تهران در 

 .مرکز اي تی ثبت نام کنیم.لطفا کمک کنید

 عظیمی
با سالم ، لطفا راھنمای ثبت نام غیر 
قدام بھ حضوری را مطالعھ نمایید و سپس ا

 ثبت نام نمایید 
 



٣ 
 

 عاونت آموزشیماسخ پ نام نظر ردیف

 عرفان ام شده ولی هنوز امکان ثبت نام نیست 12سالم  ١٨
سامانھ ثبت نام مشکل ندارد و با سالم ، 

رفی شدگان در حال ثبت نام می باشند مع  
 

١٩ 

سالم زمان پرداخت مدام از من شناسه میخواد شناسه 
اختیاریه و اجازه پرداخت نمیده من سه روز دارم تالش 
میکنم فقط هم اینجا مشکل دارم باید چیکار کنم و اینکه 
زمان ازمون کتبی کی هست من نگران اینم تا بر طرف شدن 

 مشکل از ازمون جا بمونم

malek 

را وارد  ١١٣٠با سالم ، لطفا شناسھ پرداخت 
 نمایید . 

 
 

٢٠ 

سالم براي مصاحبه دکتري مبلغ رو میخواستم واریز کنم 
ومیگه اطالعات ورودي را کنترل همش خطا میده 

کنید.اشکال کار کجاست؟شناسه پرداخت رو از کجاباید 
 بگیرم؟

 سلیمه
را وارد  ١١٣٠با سالم ، لطفا شناسھ پرداخت 

 نمایید . 
 
 

٢١ 
با سالم، ببخشید آیا براي حضور در مصاحبه پردیس هاي 
دانشگاه نیز باید جداگانه ثبتنام کنیم یا یکبار ثبتنام براي 

 هردو مکان کفایت می کند
 سعید

ھر پردیس / دانشکده مصاحبھ برای با سالم ، 
رشتھ ھا را انتخاب و ھزینھ  می بایست

  جداگانھ  پرداخت  نمایید 

٢٢ 
سالم گرفتن ریز نمرات ارشد و لیسانس کافیه؟؟ حتما باید 

 بگیریم یا مدرك فارغ التحصیلی کافیه؟؟
 زهرا

کارشناسی و ارائھ گواھی با سالم ، 
 کارشناسی ارشد اجباری است

 

٢٣ 
چطور وارد سایت بشیم وقتی کد نداریم؟ زمان مصاحبه ...  

 رشته ها رو چرا اعالم نکردید؟
رضا احمدي 

 نیک

ٌ بھ اطالعیھ شماره با سالم ،  دانشگاه  ٢لطفا
تھران مراجعھ و اطالعات کامل را مطالعھ 

 نمایید 
 

٢٤ 
با سالم. در سامانه پرداخت هزینه مصاحبه کد شناسه 

 .پرداخت می خواهد و عملیات انجام نمی شود
 مسعود

را  ١١٣٠با سالم ، لطفا شناسھ پرداخت  .
 وارد نمایید . 

 
 

٢٥ 

راهنما را خصوصا براي نحوه پرداخت دوستان حتما فیلم 
اینترنتی تماشا کنید ضنا از مروو گر کروم استفاده کنید 

پیشنهاد شده در بخش وارد کردن محل تولد  IE مرور گر
 مشکل دارد

 با سالم و تشکر  ماهان
 

٢٦ 
لطفاً بفرمایید چطور وارد سیستم بشیم؟  !سالم و احترام

 .نام کاربري و گذرواژه؟ ممنون
 نوشا

را در سایت  ٢با سالم لطفا اطالعیھ شماره 
. معاونت آموزشی مطالعھ نمایید .  

 

 ابوالفضل ایا رشته هاي کشاورزي ازمون کتبی دارد یا خیر ٢٧
و  ١لطفا بھ اطالعیھ شماره با سالم ، 

اطالعیھ تکمیلی مواد و ضرایب درا در 
 سایت معاونت اموزشی مراجعھ نمایید . 

٢٨ 
هر چقدر بر روي فرم هاي مورد نیاز کلیک میکنیم با سالم. 

 باز و دانلود نمیشه.چکار باید کرد؟
 حبیبی

لطفا بھ راھنمای ثبت نام مراجعھ با سالم 
 نمایید 

 

٢٩ 

براى ورود به سامانه ثبت نام شناسه کاربرى و  .باسالم
گذر واژه الزمه. لطفا در این باره راهنمائى کنید, که چطور 

اسه را دریافت کنیم و ایا منظور شماره باید کد و شن
 داوطلبی هست یا چیز دیگه؟

 حورا
بت نام مراجعھ ثلطفا بھ راھنمای ا سالم ، ب

 نمایید 
 

ت نام مراجعھ ثلطفا بھ راھنمای با سالم  آرزوبا سالم . براي ورود به سیستم ثبت نام دقیقا باید کد ملی  ٣٠



٤ 
 

 عاونت آموزشیماسخ پ نام نظر ردیف
 نمایید  رو به عنوان پسورد وارد کنم ؟ متاسفانه اعالم خطا میشه

 
 

٣١ 

سالم ظاهرا از امروز باید سامانه باز بشه ولی همچنان 
شناسه کاربري و رمز عبور میخواد ما باید با چه اطالعاتی 

 وارد سیستم بشیم؟
 بهرامی

مراجعھ نام  ثبتلطفا بھ راھنمای با سالم 
 نمایید 

 
 

٣٢ 

دیپلم براي کل سه پایه با سالم می خواستم بپرسم مدرك 
دبیرستان رو می خواید یا فقط نمره امتحان نهایی؟ چون 

 مدرك دیپلم براي سال سوم هست
 با سالم ، گواھی مدرک دیپلم  علی

٣٣ 
ا عرض سالم و خسته نباشید براي ثبت نام الکترونیکی ب

شناسه کاربري و رمز عبور میخواد.این دو شامل چی 
 میشه؟

 الهه
مراجعھ نام  ثبتبا سالم لطفا بھ راھنمای 

 نمایید 
 
 

٣٤ 
باسالم ظرفیت روزانه، نوبت دوم و پردیس اساتید دانشکده 

 از کدام قسمت قابل مشاهده است؟
 الناز ساداتی

سازمان سنجش  ٢بھ دفترچھ شماره با سالم ، 
 آموزش کشور مراجعھ نمایید 

 

٣٥ 

نام درسامانه سالم نام کاربري ورمز عبور براي ثبت 
چیه؟  97آموزش گلستان براي داوطلبان مرحله دوم دکتري 

 ازکجا گیربیاریم؟
 محمد خلیلیان

مراجعھ نام  ثبتبا سالم لطفا بھ راھنمای 
 نمایید 

 
 

٣٦ 

سالم. لطفا تاریخ دقیق مصاحبه هر رشته را مشخص 
با  .فرمایید تا با ثبت نام دیگر دانشگاهها دچار تداخل نشویم

 احترام
 طاهره

لطفا بھ سایت دانشکده / پردیس با سالم ، 
 مذکور مراجعھ نمایید 

 

٣٧ 

با سالم، با توجه به اینکه امروز رو روز شروع فرآیند ثبت 
نام اعالم کرده بودین می خواستم بدونم هنوز سامانه فعال 
نشده؟ چون هنوز نام کاربري می خواد و من نمی دونم از 

 رو دریافت کنم، ممنونکجا باید نام کاربري ام 

 نگار شفیع پور

مراجعھ نام  ثبتبا سالم لطفا بھ راھنمای 
 نمایید 

  
 
 

٣٨ 
با سالم دوستان پشتیبان سایت دانشگاه تهران امروز ثبت 

 !!!نام دکتري هست ولی نمیتوان وار شد و ثبت نام کرد

 لطفا بررسی کنید با تشکر
 محمد

سایت ثبت نام فعال می باشد و با سالم ، 
مستمر پاسخگو می پشتیبانی نیز بھ صورت 
 باشد  

٣٩ 
با سالم در سامانه گلستان در جاي شناسه کاربري و 

 گذرواژه چه چیزي وارد شود؟
 وحید

 
مراجعھ نام  ثبتبا سالم لطفا بھ راھنمای 

 نمایید 
 
 
 

٤٠ 

وبگاه با سالم و احترام براي ثبت نام الکترونیکی در 
گلستان نیاز به شناسه کاربري و گذرواژه می باشد. لطفا 
در خصوص چگونگی شناسه و گذرواژه اطالع رسانی 
بفرمایید.متاسفانه راهنمایی براي ورود در سایت پیدا 

 نکردم. با تشکر

 مونا
در سایت جامع آموزشی راھنمای با سالم ، 

ثبت نام ھم بھ صورت وورد و ھم بھ صورت 
در دسترس داوطلبان قرار   آموزشی فیلم 

 گرفتھ  است 

٤١ 
باسالم براي ثبت نام مرحله دوم آزمون دکتري یعنی 
مراجعھ نام  ثبتبا سالم لطفا بھ راھنمای  رضامصاحبه در سامانه جامع آموزش دانشگاه به شناسه 

 نمایید 



٥ 
 

 عاونت آموزشیماسخ پ نام نظر ردیف
کاربري وگذر واژه نیاز است ما که کد نداریم چطوري در 

 این سیستم ثبت نام کنیم؟ کجا باید بگیریم؟ تشکر

 

 مالمیر با سالم با چه کدي باید ثبت نام اینترنتی انجام داد؟؟ ٤٢
مراجعھ نام  ثبتبا سالم لطفا بھ راھنمای 

 نمایید 
 
 

٤٣ 
وقت بخیر براي ورود به صفحه احتیاج به کد کاربري و 

 گذر واژه داره، چی باید وارد کنیم؟
 زهرا

مراجعھ م نا ثبتبا سالم لطفا بھ راھنمای 
 نمایید 

 
 

٤٤ 

سالم خسته نباشید ببخشید من رشتم میکروبیولوژي 
هست کدوم دانشکده باید مراجعه کنم و اینکه براي رشته ما 

 امتحان کتبی هم در نظر گرفتید؟
 کریمی پور

لطفا بھ سایت پردیس علوم مراجعھ با سالم 
نمایید .رشتھ میکروبیولوژی آزمون کتبی 

 ندارد 

٤٥ 

سالم خواهش میکنم جواب بدهید هیچ تلفنی در این دانشگاه 
و....را هم گرفتم.  61114332و 61119794جواب نمیدهد. 

 و ...کد گذر واژه و شناسه کاربري را از کجا بیاوریم؟ 
 مهسا

تلفن ھای معاونت آموزشی با سالم ، 
پاسخگوی سواالت داوطلبان محترم می باشد 
و ضمنا بھ راھنمای ثبت نام در سایت جامع 

 اموزشی مراجعھ نمایید 
 

٤٦ 
وقت بخیر براي ورود به صفحه احتیاج به کد کاربري و 

 واژه داره، چی باید وارد کنیم؟گذر 
 زهرا

مراجعھ نام  ثبتبا سالم لطفا بھ راھنمای 
 نمایید 

 
 

٤٧ 
با سالم امروز براي ورود به سامانه گلستان اعالم شده، 

 شناسه کاربري و رمز عبور رو اعالم میفرمایید؟
 اکرمی

مراجعھ نام  ثبتبا سالم لطفا بھ راھنمای 
 نمایید 

 

٤٨ 

احتیاج به شناسه کاربري و گذر واژه می براي ثبت نام 
باشد.چون ثبت نام نکردیم شناسه کاربري نداریم چطوري 

 این کد بدست بیارم.باتشکر
 رحمانی

مراجعھ نام  ثبتبا سالم لطفا بھ راھنمای 
 نمایید 

 
 

٤٩ 
سالم. براي تبت نام کد میخاهد و کذر وازه .این گذر وازه 

 را ازکجا به دست بیاریم
 حسین

مراجعھ نام  ثبتبا سالم لطفا بھ راھنمای 
 نمایید 

 
 

٥٠ 
سالم کسی فهمیده شناسه کاربري و کد گذر واژه را از 

 ممنون ...و کجا باید بگیریم؟ خواهشا راهنمایی کنید. 
 مهسا

مراجعھ نام  ثبتبا سالم لطفا بھ راھنمای 
 نمایید 

 
 

٥١ 
مرحله دوم دکتري، شناسه  در سامانه پذیرش براي ثبت نام

 کاربري و گذر واژه روباید چی وارد کنیم؟
 الی

مراجعھ نام  ثبتبا سالم لطفا بھ راھنمای 
 نمایید 

 
 

٥٢ 
با سالم لطفا شناسه کاربري و رمز عبور به سامانه 

 گلستان را اعالم فرمایید. تشکر
 محمد

مراجعھ نام  ثبتبا سالم لطفا بھ راھنمای 
 نمایید 

 

٥٣ 

براي ورود به سیتم گلستان دارنگاه تهران نیاز به وارد 
نمودن شناسه کاربري و گذرواژه است؟ لطفا راهنمایی 

کد ملی ؟ شماره  .بفرمائید باید چه اعدادي را وارد نمائید
 ...داوطلبی؟

 محمد
مراجعھ نام  ثبتبا سالم لطفا بھ راھنمای 

 نمایید 
 
 



٦ 
 

 عاونت آموزشیماسخ پ نام نظر ردیف

٥٤ 
بهتر و کامل تر شایسته با سالم واقعا میتوانید خیلی 

دانشگاه تهران اطالع رسانی کنید. شناسه کاربري و گذر 
 واژه را از کجا دریافت کنیم؟ ممنون میشم راهنمایی فرمایید

 مهسا
مراجعھ نام  ثبتبا سالم لطفا بھ راھنمای 

 نمایید 
 
 

٥٥ 
با سالم. آیا فرم صالحیت عمومی موجود در سایت 

 .اینترنتی الزم است؟ با تشکرسنجش براي ثبت نام 
 ریحانه

بلھ در صورت عدم تکمیل فرم صالحیت 
ذیرش نھایی امکان پذیر نمی باشد پعمومی   

 

٥٦ 

با توجه به تداخل در تاریخ مصاحبه ها در دانشگاه هاي 
مختلف، آیا امکانش هست قبل از ثبت نام، تاریخ مصاحبه ها 

براي حضور در را اعالم کنید تا در صورت عدم توانایی 
 مصاحبه، از ثبت نام جلوگیري کنیم ؟

 مهیار
جدول زمانبندی قبل از ثبت نام با سالم ، 

بھ  اینترنتی  در سایت معاونت آموزشی
  اطالع داوطلبان رسانیده شده است . 

 

٥٧ 

سالم و خسته نباشید لطفا اگر میسر هست اعالم بقرمایید 
هست. چون هنوز چه مدارکی واسه ثبت نام اینترنتی نیاز 

 و ....دانشگاه تهران چیزي در این باره اعالم نکرده 
 حامد

مراجعھ نام  ثبتبا سالم لطفا بھ راھنمای 
 نمایید 

 

٥٨ 
سالم من هم براي دانشگاه تهران و هم پردیس 
فارابی(روزانه) دعوت به مصاحبه شدم ـآ یا باید براي هر 

 نام و آزمون کتبی بدم ؟کدام جداگانه ثبت 
 بیژن

  باید جداگانھ ثبت نام نمایید . بلھبا سالم ، 
لطفا بھ چدول مواد و ضرایب آزمن کتبی 

 مراجعھ نمایید 
 

 علی با سالم شناسه کاربري و گذرواژه چه عدد هاي هستند؟ ٥٩
 

مراجعھ نام  ثبتبا سالم لطفا بھ راھنمای 
 نمایید 

 

٦٠ 

بخصوصی براي شرکت در مصاحبه با سالم. آیا فرم 
وجود دارد که باید پرینت آن را در روز مصاحبه به همراه 
داشته باشیم؟ لطفا اگر ممکنه نحوه دریافت این فرم ها را 

 بفرمایید. ممنون

 فرنوش
اینترنتی نام  ثبتفرمھا در ھنگام با سالم ، 

آپلود می گردد توسط متقاضیان تکمیل و   
 

٦١ 

لطفا اطالع رسانی کنید که  .مکانیک باال نمیادایت دانشکده س
ما از چه طریقی میتونیم اطالعیه هاي مربوط به دکتري 

این خرابی سایت دانشکده مکانیک تا  .مکانیک رو بخونیم
 کی ادامه داره؟

داوطلب دکتري 
مکانیک دانشگاه 

 تهران
با مسئول اموزش پردیس تماس و با سالم ، 

خواھد شد  در اسرع وقت مشکل سایت حل  

٦٢ 

با سالم و احترام خدمت تمام مسئولین محترم دانشگاه 
تهران جهت ثبت نام مصاحبه سایت دانشکده علوم اجتماعی 
قابل دسترسی نیست خواهشمند است مسئولین مربوطه 

 پیگیري نمایند . با تشکر و امتنان فراوان

 مریم

مراجعھ نام  ثبتلطفا بھ راھنمای با سالم ، 
بت نام نمایید برای اطالعات بیشتر نمایید و ث

از ساعت و روز مصاحبھ بھ سایت دانشکده 
 مذکور مراجعھ نمایید .

 

٦٣ 
سالم اگر امکانش هست لطفا مصاحبه ایرانشناسی با تاریخ 

 .تداخل نیابد
با دانشکده ھا ھماھنگی ھای الزم با سالم ،  الهه

 انجام می گیرد 

٦٤ 
مصاحبه دکتري استعداد سالم. افراد پذیرش شده براي 

 درخشان رو چه موقع اعالم میکنید؟ متشکرم
با سالم ، خواھشمند است بھ سایت دانشکده  وحید

 مراجعھ نمایید 

٦٥ 
سالم میخواستم بپرسم زمان و نحوه مصاحبه براي 

 پردیس البرز چگونه است؟ ممنون
 مهدي

بھ سایت پردیس البرز مراجعھ با سالم ، 
 فرمائید 

 
اگر کد رشتھ محل پردیس البرز با سالم ،  مریمسالم بنده در پردیس کرج رشته مدیریت صنعتی مجاز با  ٦٦



٧ 
 

 عاونت آموزشیماسخ پ نام نظر ردیف
شدم آیا ادرس آن جهت مصاحبه همان ادرس پردیس البرز 
است؟ ایا همان روزي که براي مصاحبه دعوت می شویم 

 امتحان کتبی برگزا می گردد؟

پذیرفتھ شده اید بھ سایت پردیس البرز 
مراجعھ نمایید . پردیس البرز آزمون کتبی 

 ندارد . 

٦٧ 

رسانی به موقعی بود. دست شما درد نکند، اما چند  اطالع
خواهد، چطور  براي ورود به سامانه کد می -1 :سوال داشتم

آزمون کتبی را اعالم چرا زمان  -2باید وارد سامانه شوم؟ 
 .کنید نمی

 مریم طاهري

مراجعھ نام  ثبتلطفا بھ راھنمای با سالم ، 
 نمایید 

برای اطالع دقیق آزمون بھ سایت پردیس / 
 دانشکده مراجعھ نمایید .

 

 ونوس ممنون و ... د سامانه شویم؟؟چه طوري باید وار مسال ٦٨
و اطالعیھ نام  ثبتبا سالم لطفا بھ راھنمای 

 معاونت آموزشی مراجعھ نمایید  ١شماره 
 
 

٦٩ 

سالم من کارشناسی ارشد دانشگاه تهران بودم و براي 
ورود به سیستم جامع باید ایمیل خود دانشگاه را وارد 
میکردیم ولی االن که براي مصاحبه دکتري پذیرفته شدم 

هاي دیگر از  وارد شد. دانشگاهنمیدانم به چه شکل باید 
شویم ولی  طریق شماره داوطلبی وارد سیستم گلستان می

دانشگاه تهران نیاز با ایمیل مخصوص خود را دارد ممنون 
 شوم راهنمایی بفرمایید می

 فرهمند
مراجعھ نام  ثبتبا سالم لطفا بھ راھنمای 

 نمایید 
 
 

٧٠ 

یعنی  باسالم براي ثبت نام مرحله دوم آزمون دکتري
مصاحبه در سامانه جامع آموزش دانشگاه به 

نیاز به کد دانشجویی هست. ما که کد  ems.ut.ac.irآدرس
نداریم چطوري در این سیستم ثبت نام کنیم؟ اون کد رو از 

 کجا باید بگیریم؟ تشکر

 شادي
لطفا بھ سایت معاونت آموزشی با سالم ، 

 مراجعھ نمایید واطالعیھ ھا را مطالعھ نمایید 
 

٧١ 
ممنون عالی بود.دستتون دردنکنه..راهنمایی به موقع وقبل 

 از زمان معین بود
  روناك

٧٢ 

اسالم سؤالی که داشتم که من دانشگاه تهران (پردیس کیش 
) ثبت نام کرده و دعوت به مصاحبه شده ام اما در لیست 

بندر لنگه) )دانشگاه هاي دعوت به مصاحبه دانشگاه تهران 
در حالی که من دانشگاه تهران کیش را درج شده است 

 . انتخاب کرده بودم، خواستم که راهنمایی بفرمایید

 دیبا شریعت

محل مصاحبھ پردیس کیش تھران و با سالم ، 
برگزاری کالسھا در جزیره کیش می باشد 

ٌ جھت اطالعات بیشتر بھ سایت پردیس  ضمنا
 کیش مراجعھ نمایید .

 

 لیلی تزمان آزمون کتبی پس کی هس ٧٣
برای اطالعات بیشتر بھ سایت با سالم ، 

 دانشکده / پردیس مراجعھ نمایید 
 

 

 


