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 بسمه تعالی

شدن دانشجویان ورودی جدید را در دانشگاه تبریز، تبریک عرض نموده و آرزومندیم طی ایام تحصیل در دانشگاه تبریز، شاهد پذیرفته

 های علمی و معرفتی باشیم.پیشرفت شما عزیزان در عرصه

 طفا نکات زیر را مالحظه نمایید.ل

 ی حضوری به دانشگاه خودداری نمایید.از مراجعهاکیدا باشد. لذا نام اولیه بصورت الکترونیکی میثبت 

 شدگان باید ضمنا، پذیرفتهخواهد داشت. ادامه  06/08/1400مورخ  پنجشنبهشروع شده و تا روز  04/08/1400مورخ  شنبهسهنام الکترونیکی از روز ثبت

الزم  ،مورد نیازها ارسال نمایند. جهت اطالع از مدارک به آدرس پستی دانشکده 10/08/1400حداکثر تا روز دوشنبه مورخ اصل مدارک درخواست شده را 

بصورت دقیق و کامل مطالعه  «های جدید در تمام مقاطع تحصیلی )کلیک نمایید( نام ورودیمراحل ثبتاطالعیه چگونگی و » به همراهاین اطالعیه است 

  شده و اقدام الزم صورت گیرد.

 باشد.می 08/08/1400روز شنبه مورخ ، 1400سال شدگان مقطع کارشناسی ارشد های پذیرفتهزمان شروع کالس 

 شوند.ی مربوط اخذ میورودی جدید، توسط دانشکده دهای نیمسال اول تحصیلی تمامی دانشجویانواح 

 فعال بصورت الکترونیکی و غیرحضوری، و از طریق سامانه  1400-1401های نیمسال اول سال تحصیلی کالسclass.tabrizu.ac.ir شوند.برگزار می 

 افزارهای مناسب نصب شده و تنظیمات الزم صورت گیرد. جهت آگاهی مدر تلفن همراه یا کامپیوتر شما نر های الکترونیکی بایدجهت شرکت در کالس

مراجعه  https://vu.tabrizu.ac.ir/faدانشگاه به آدرس  و آزاد های الکترونیکیافزارها و انجام تنظیمات، به وبگاه مرکز آموزشاز نحوه نصب نرم

 نمایید.

  خواهد شد افتیدر یکالکترونی نامپس از اتمام مراحل ثبتشماره دانشجویی. 

https://tabrizu.ac.ir/file/download/news/1632818161-tabrizu-register-1400-ver3.pdf
https://class.tabrizu.ac.ir/
https://vu.tabrizu.ac.ir/fa
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 به سامانه  07/08/1400عصر روز جمعه مورخ توانید ها میی هفتگی و زمان کالسجهت مشاهده برنامهclass.tabrizu.ac.ir .برای ورود  مراجعه نمایید

دانشجو با شماره  یبرا یمثال: نام کاربرباشد. به عنوان به عنوان نام کاربری، و کد ملی به عنوان پسورد شما می« sشماره دانشجویی»به این سامانه، 

 .باشدیم s123456789صورت ، به123456789 ییدانشجو

 نام الکترونیکی، الزم است تصویر باشد. قبل از ثبت، میهمچنین به شرح ذیل و )کلیک کنید( طریق وبسایت سازمان سنجش جزئیات مدارک مورد نیاز از

 شوند.  مهیاتمامی مدارک مورد نیاز 

 «)کلیک نمایید( های جدید در تمام مقاطع تحصیلی نام ورودیاطالعیه چگونگی و مراحل ثبت» راهنمای حاضر، برمحترم عالوه  شدگانرفتهیپذضروری است 

 منتشر شده است را بطور کامل مطالعه نمایند.  تبریز که در وبسایت دانشگاه

 نام:مدارک موردنیاز برای ثبت

کپی تمامی صفحات شناسنامه نام الکترونیکی بارگذاری شده و )الزم است اسکن در زمان ثبت (pdfتمامی صفحات در یک فایل و تصویر کارت ملی ) شناسنامه صفحات اسکن (1

 توسط پست پیشتاز به همراه سایر مدارک به نشانی دانشکده محل قبولی ارسال شود( و کارت ملی

توسط پست پیشتاز به همراه سایر م الکترونیکی بارگذاری شده و دو قطعه عکس نا)الزم است اسکن عکس در زمان ثبت جاری در سال شده تهیه 3×4 رخ تمام عکس دو قطعه( 2

 محل قبولی ارسال شود( مدارک به نشانی دانشکده

 شدگان مذکر()ویژه پذیرفته فوق آزمون یک شماره راهنمای دفترچه 19حه صف وظیفهنظام وضعیت  مدرک( 3

پیشتاز به همراه سایر سط پست تو حکم مرخصی ساالنه)الزم است اصل  حکم مرخصی ساالنه برای کارمندان دولت یا موافقت رسمی و بدون قید و شرط سازمان متبوعتصویر ( 4

 مدارک به نشانی دانشکده محل قبولی ارسال شود(

https://class.tabrizu.ac.ir/
http://sanjesh.org/FullStory.aspx?gid=2&id=7356
http://sanjesh.org/FullStory.aspx?gid=2&id=7356
https://tabrizu.ac.ir/file/download/news/1632818161-tabrizu-register-1400-ver3.pdf
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( مورد )لیسانس کارشناسی مدرک(. 30/11/1400تا  نیمسال دوم قبول شدگانبرای  و30/07/1400 برای قبول شدگان نیمسال اول تا) اصل یا گواهی مدرک کارشناسی( 5

. باشد ( قید شده)لیسانس رشناسیکا دوره معدل در آن که فرهنگی انقالب عالیو یا شورای  پزشکی و آموزش ، درمانبهداشت وزارتیا  و فناوری ، تحقیقاتعلوم تایید وزارت

 محل قبولی ارسال شود(نام الکترونیکی بارگذاری شده و اصل مدرک توسط پست پیشتاز به همراه سایر مدارک به نشانی دانشکده )الزم است تصویر مدرک در زمان ثبت

شورای عالی  30/04/99 دش مورخ/5714/99و نامه شماره 26/08/94 مورخ 771براساس مصوبه جلسه : باشنددارای مدرک تحصیلی معادل می که شدگانیپذیرفته( 6

اند، حسب مورد از تسهیالت مصوبه شماره های مذکور راه یافتهبه دوره 1381تا  1377های انقالب فرهنگی، همه دارندگان مدرک معادل ضمن خدمت فرهنگیان که طی سال

 .شوندبرای ادامه تحصیل در مقاطع رسمی باالتر برخوردار می 28/05/94 مورخ 77633/2

نامه پذیرش با آزمون مفاد آیین به با توجه از متقاضیانی که دسته آن ( برای)لیسانس اخذ کارشناسی محل عالی آموزش یا موسسه توسط دانشگاه دهتایید ش گواهی( 7

)الزم  .اندشده پذیرفته اول رتبه با امتیاز یو فناور ، تحقیقاتعلوم شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت 05/05/93 مورخ 77897/21به شماره استعدادهای درخشان 

 نام الکترونیکی بارگذاری شده و اصل مدرک توسط پست پیشتاز به همراه سایر مدارک به نشانی دانشکده محل قبولی ارسال شود(است تصویر گواهی در زمان ثبت

نامی از سوی ارگان ذیربط ندارند و نام نیازی به ارائه تائیدیه سهمیه ثبتدر زمان ثبت اندشدهپذیرفته ایثارگران و یا رزمندگان  متقاضیانی که با استفاده از سهمیه (8

 .باشدمالک تائید سهمیه آنان همان عنوان سهمیه درج شده در فایل قبولی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی می

اند و حداکثر تا دانشجوی سال آخر بوده( 13/06/1400لغایت  10/06/1400شدگانی که در زمان اعالم نتایج اولیه و تکمیل فرم انتخاب رشته )مورخ آن دسته از پذیرفته( 9

( 1دفترچه راهنمای )شماره  78ندرج در صفحه دانشجوی سال آخر شناخته شده و الزم است فرم معدل دانشجویان سال آخر م شوند،التحصیل میفارغ 30/07/1400 تاریخ

نام به دانشگاه التحصیلی دوره کارشناسی دریافت و آن را در زمان ثبت( را از موسسه آموزش عالی محل فارغ2های تحصیلی )شماره دفترچه راهنمای انتخاب رشته 512یا صفحه 

 .محل قبولی ارائه نمایند

های علمیه یا مرکز توسط مرکز مدیریت حوزه صادر شده تحصیلی مورد مدارک رد انقالب فرهنگی شورای عالی 28/07/83 مورخ 548جلسه  مصوبه براساس( 10

 ریخاند و یا تا تارا گذرانده 2سطح توسط مراکز فوق دوره  صادر شده مدرک که بر اساس های علمیهحوزهمدیریت حوزه علمیه خراسان و یا اصفهان، فضال و طالب 

شدن نمایند و در صورت پذیرفته شرکت آن و در آزمون نامامتحانی گروه علوم انسانی ثبتهای از کدرشته اند در هر یکمنحصراً مجاز بوده شوند،می التحصیلفارغ 30/07/1400
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توسط  خود را که از تحصیل فراغت از متقاضیان باید تصویر مدرک دسته ایناست  نیاز به تشخیص گروه آموزشی ادامه تحصیل دهند. بدیهیمشروط به گذراندن دروس پیش

 .در اختیار داشته باشند استهای علمیه یا مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان و یا اصفهان صادر گردیده مرکز مدیریت حوزه

 ، و یا در مراحل بعد اصالح نموده است، یکساننموده اعالم سازمان نام برای شرکت در آزمون بهثبتقبالً در زمان  که باید با معدلی شده مدرک کارشناسی پذیرفته معدل( 11

نام قطعی آن دسته از متقاضیانی که دارای مغایرت معدل باشند )معدل مندرج در مدرک آنان کمتر از معدل اعالم شده به این سازمان ز ثبتبدیهی است ا. باشد

 د. مالحظه نماینرا اطالعیه  این« های مهمیادآوری»از بخش  3 افراد دارای مغایرت بند. د شدباشد( خودداری خواه

اخذ محل  عالی آموزش یا موسسه توسط دانشگاه تایید شده گواهی است الزمباشند، ( نمیکارشناسی )لیسانس مدرک ارائه قادر به دالیلی به که شدگانیپذیرفته( 12

نام الکترونیکی بارگذاری شده و اصل مدرک توسط پست پیشتاز به )الزم است تصویر فرم مذکور در زمان ثبت. نمایند را ارائه این محتوی )کلیک کنید(( با )لیسانس کارشناسی

 همراه سایر مدارک به نشانی دانشکده محل قبولی ارسال شود(

 های مهمیادآوری

 م خواهد شد.در این اطالعیه انجا شده اعالم هایتاریخ در منحصراً  «از طریق پست یدریافت مدارک فیزیک»و « الکترونیکی نامثبت»  -1

باشد قبولی وی باطل و نام یا هنگام تحصیل، چنانچه مشخص شود متقاضی حقایق را کتمان نموده و اطالعات غلطی ارائه نموده است و واجد شرایط نمیدر هر مرحله از ثبت -2

 مطابق مقررات از ادامه تحصیل محروم خواهد شد.

ابالغ گردیده  1400اه ها و موسسات پذیرنده دانشجو در آزمون ورودی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته سال نامی ارسالی به تمامی دانشگنظر به اینکه در دستورالعمل ثبت -3

)معدل مندرج در مدرک تحصیلی آنان کمتر از معدل اعالم شده در اطالعات ارسالی از طرف متقاضیان به این  دارای مغایرت معدلاز پذیرفته شدگانی که است تا 

به دانشگاه محل قبولی خود مراجعه نموده و مدارک الزم مندرج شدگان ضرورت دارد این دسته از پذیرفتهلذا  نام موقت و مشروط بعمل آید، ثبتسازمان باشد( ، صرفاً

باشند متقاضیانی که دارای مغایرت معدل می نام موقت از آنان بعمل آمده و بررسی الزم در مدارک و مستندات ارائه شده صورت گیرد.در این اطالعیه را به آنجا ارائه نمایند تا ثبت

ی نمایند. درصورت لزوم چنانچه در این بایست وضعیت نهائی خود را تا پایان آذر ماه از دانشگاه محل قبولی پیگیری نموده و از مراجعه و یا پیگیری از این سازمان جداً خوددارمی

 این اطالعیه اعالم گردیده با این سازمان مکاتبه نمایند. توانند از روشهایی که در انتهایرابطه سوالی دارند می

http://92.242.195.142/NOETDownload/DownloadHandler.ashx?id=1561
http://92.242.195.142/NOETDownload/DownloadHandler.ashx?id=1561
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نسبت به اخذ  30/07/1400 ضرورت دارد حداکثر تا تاریخ باشد 1400-1401پذیرفته شدگانی که پذیرش کدرشته محل قبولی آنها برای نیمسال اول سال تحصیلی  -4

ماه(  )بهمن 1400-1401گانی که پذیرش کدرشته محل قبولی آنها برای نیمسال دوم سال تحصیلی آن دسته از پذیرفته شد مدرک کارشناسی خود اقدام نمایند. ضمناً

 ارائه نمایند. 30/11/1400 توانند مدرک کارشناسی خود را حداکثر تا تاریخمی دباش

 

 

 


