
   

  

  

 

 

 

 

 

 ثبت نام مهماندرخواست  یراهنما

 

  شناسۀ مرجع سند

 407079 تاریخ

 دوم ویرایش

  تأیید کننده



    

 راهنمای درخواست ثبت نام مهمان

 

 4از  2صفحه

 

، لطفا  بمنظور تسریع انجام دانشجوی  محترم  تدوین شده است.  " ثبت نام مهمان " یراهنماتشریح فرایند این راهنما بمنظور 

 قابل مشاهده است. 1شکل همچنین چارت مسیر فرایند در  .مراحل را با دقت انجام دهید توجه نمایید وذکر شده به نکات  فرایند

 

 چارت مراحل ثبت درخواست.  1شکل 

 ورود به سیستم -1

مراجعه   Admission.ut.ac.irد جهت ثبت تقاضاي مهماني در دانشگاه تهران به آدرس توانيمتقاضيان محترم،  مي

 سامانه مراحل زير را انجام دهيد:بعد از ورود به  .نمايند

 ثبت نام اولیه -2

کليک  "متقاضيان مهمان در دانشگاه تهران"لينک در صفحه ورود به سامانه جامع آموزش روي ضیان محترم، امتق

تعداد دفعات ورود شناسه "طاي در صورتي که پس از کليک روي لينک مذکور، با خ .تا وارد سامانه شويد ردهک

، بايستي کد امنيتي نمايش داده شده را وارد کرده دمواجه شدي "گذرواژه اشتباه بيش از حد مجاز مي باشد.کاربري و 

 (3و  2)شکل  ، وارد سامانه شويد."ورود"و سپس با کليک بر روي دکمه 

http://admission.ut.ac.ir/


    

 راهنمای درخواست ثبت نام مهمان

 

 4از  3صفحه

 

 

 ورود جهت ثبت نام اوليه . 2شکل 

 

 ثبت نام اوليهورود جهت . 3شکل 

ثبت مشخصات اوليه "بمنظور انجام مراحل ثبت نام، بايستي از منوي نمايش داده شده، از زيربخش ثبت نام، گزينه 

از شکل  1مطابق مرحله شماره  را انتخاب نماييد. پس از ورود به صفحه مربوطه "دانشگاه تهران –داوطلب پذيرش 

سپس مشخصات و  ردهانتخاب ک "79ان مهماني در دانشگاه تهران متقاضي"پذيرش را به صورت ابتدا عنوان ، 4



    

 راهنمای درخواست ثبت نام مهمان

 

 4از  9صفحه

 

اژه فرايند، بايستي نام کاربري و گذرواين از گام بعدي در  نماييد.وارد  2مطابق بند بطور کامل خود را هويتي 

 .مخصوص به خود را ايجاد نماييد

 تذکر

 حفظ و  نسبت بهگردد لذا ژه براي ورودهاي بعدي استفاده مياين شناسه کاربري و گذروا

 دقت فرماييد.نگهداري آن 

 

 

 ثبت نام اوليه.  4شکل 

را کيلک کنيد  "ثبت موقت مشخصات داوطلب"دکمه ، بايد 4از شکل  4مذکور، مطابق بند بعد از تکميل فيلدهاي 

به شما  4از شکل  5اين شماره در بند  .و شماره پرونده داوطلب به شما اختصاص يابد شدهثبت تا مشخصاتتان 

 شود.نمايش داده مي



    

 راهنمای درخواست ثبت نام مهمان

 

 4از  5صفحه

 

 

 در پايين صفحه اينجا بر روي لينک، 4از شکل  6پس از دريافت شماره پرونده داوطلب، بايستي مطابق بند شماره 

  مرحله تکميل اطالعات شويد. وارد کليک کرده تا

 تکمیل اطالعات -3

و وارد  نمودهايد استفاده کرده ايجادکه در مرحله قبل  ايربري و گذرواژهکا ناماز به اين مرحله بايستي براي ورود 

 (5. )شکل سامانه جامع آموزش شويد

 

 ورود جهت تکميل اطالعات.  5شکل 

هر  به ترتيب انجام دهيد. بمنظور ورود به را 6مشخص شده در شکل مراحل ، پس از ورود به سامانه متقاضیان محترم

دريافت گواهي انجام ثبت نام براي متقاضيان  در کنار هر مرحله را کليک نماييد. "انتخاب"مرحله، بايستي دکمه 

 مهمان ضروري نيست و به همين دليل اين مرحله غير فعال است.



    

 راهنمای درخواست ثبت نام مهمان

 

 4از  0صفحه

 

 

 مراحل ثبت درخواست. 6شکل 

 :مشخصات داوطلب مرحله اول 

 .بطور کامل وارد نموده و عکس خود را بارگذاري نماييدخود را  و اطالعات هويتي در اين مرحله مشخصات

پس از تکميل . (9)شکل  تعيين کنيدنيز مجموعه رشته و گرايش خود را  بايستيدر قسمت پايين فرم  همچنين

ط به تاييد تيک مربو حتما، 9از شکل  3بمنظور تاييد اطالعات وارد شده بايستي مطابق بند الزم، اطالعات 

 را کليک نماييد.  "باشداطالعات فوق مورد تاييد اينجانب مي"اطالعات، تحت عنوان 

 توجه

 تکميل مشخصات داوطلبان موردي، بايستي پس از ورود اطالعات، حتما تيک مربوط  مرحله در

 به تاييد اطالعات انتخاب شود.

 

کليک بر با پس از اعمال تغييرات،  .نماييدکليک  "اعمال تغييرات"دکمه جهت ثبت اطالعات، بر روي همچنين 

 گرديد.صفحه قبل باز مي به ، جهت انجام ساير مراحل،"بازگشت "روي دکمه



    

 راهنمای درخواست ثبت نام مهمان

 

 4از  0صفحه

 

 

 تکميل مشخصات.  7شکل 

  پرداخت الکترونیکی هزینه :دوممرحله 

در اين مرحله از فرايند ثبت درخواست بايستي هزينه مربوطه را از طريق درگاه پرداخت مشخص شده واريز 

وارد  3311شناسه پرداخت کننده را  حتما، دقت فرماييد که 8نماييد. در درگاه نمايش داده شده در شکل 

 نماييد.  

 



    

 راهنمای درخواست ثبت نام مهمان

 

 4از  8صفحه

 

 توجه
 شود وارد  3311 ، پرداخت شناسه ستي حتماباي پرداخت مرحله در 

 

 

 پرداخت الکترونيکي. 8شکل 

  ثبت تحصیالت قبلی :سوممرحله 

داوطلبان گرامي لطفا در اين مرحله اطالعات مربوط به تحصيالت قبلي خود را ثبت نموده و فيلدهاي نشان داده 

 را تکميل نماييد. 7شده در شکل 



    

 راهنمای درخواست ثبت نام مهمان

 

 4از  4صفحه

 

 

 ثبت تحصیالت قبلی. مرحله 9شکل 

 انجام سایر مراحل ثبت نام غیرحضوری-9

توسط کارشناسان مربوطه، پيامکي حاوي کد داوطلبي بارگذاري شده پس از تکميل مراحل فوق و بررسي موارد 

براي داوطلب ارسال مي شود که داوطلبان گرامي مي توانند با استفاده از آن نسبت به دريافت شناسه يکتا و 

انجام ساير مراحل ثبت نام غيرحضوري و سپس حضوري اقدام نمايند. براي دريافت اطالعات بيشتر، دريافت 

مراجعه فرماييد و ضمن مطالعه  reg.ut.ac.irساير مراحل ثبت نام بايستي به سايت  شناسه يکتا و انجام

  مراحل را در بازه زماني مشخص شده انجام دهيد. ،راهنماهاي مربوطه

 

 


