
مرحله  يراهنما

 

۱ 

 

  يافت نام کاربري.مرحله اول: در ۱

 د.يکن يافت مي) را دريکيمرحله دوم (ثبت نام الکترون يه براياول يخود، نام کاربر يتين مرحله و پس از وارد کردن اطالعات هويدر ا

 در دانشگاه تهران  يکنکور سراسرر از يکه غ يرفته شدگانيپذ يرفته شده است. برايپذ ياز به کد داوطلبين مرحله نيا يبرا
و ..." هستند ،  يات علمي، فرزندان هينامه از وزارت علوم هستند و شامل "مهمان، انتقال يمعرف يرفته شده اند و دارايپذ
 يه معرفيرش اوليق سامانه "پذيل پرونده از طريل مدارک الزم به اداره کل آموزش دانشگاه، با تشکيپس از تحو يستيبا

 ) ثبت نام را ادامه دهند. reg.ut.ac.irت (ين سايق ايند و سپس از طريافت نمايدر يشدگان وزارت علوم" کد داوطلب

 پست  يدانشگاه تهران بوده اند و دارا يخود ، دانشجو ياز مقاطع قبل يکيکه در  يرفته شدگان مقاطع ارشد و دکتري"پذ
به مرحله  يازيدانشگاه تهران هستند، ن يکيالکترون

 

ما وارد مرحله يمستق يکيق پست الکترونيد از طريندارند و با ۱

 

  شوند " ۲

  
در مرحله

 

ل يتشک يه براياول يخود، نام کاربر يتيش داده خواهد شد که پس از وارد کردن اطالعات هوير نمايبه شکل ز يفرم ۱
  د.يکن يافت ميپرونده را در

  

  

  

  



يکد داوطلب

 

يکد داوطلب:

 

  کنکور 

يتيهو شناسه

 

:

 

براي دانشجويان ايراني يکد مل 

 

 

 

اتباع  يبرايا شماره کارت هويت يا شماره پناهندگي ا شماره گذرنامه ي(
  )است.يخارج

  .وارد شود يخ شمسيد بصورت تاريخ تولد بايتار خ تولد:يتار

 يتيد الزم به ذکر است عبارت امنييوارد نما يتيدر قسمت عبارت امنش داده شده را ينما يريعبارت تصو :يتيعبارت امن
د .بعد از ثبت اطالعات، ييک نمايدکمه ثبت اطالعات کل يباشد. و در آخر رو يبه کوچک و بزرگ بودن حروف حساس نم

موقت  ين نام کاربريد.اييد رمز خود را وارد نمايدهد و در ادامه شما با يار شما قرار ميموقت در اخت يک نام کاربريستم يس
و  ين نام کاربريباشد.الزم به ذکر است ا ياز ميه مورد نيورود به مرحله دو و سامانه خوابگاه و سامانه تغذ يو کلمه عبور برا

  .ديکلمه عبوررا به خاطر بسپار

نکته

 

:  

داوطلبي مي توانيد از طريق سايت چنانچه دانشجوي ورودي جديد از طريق کنکور سراسري مي باشيد، در صورت فراموشي کد 
سنجش به کد داوطلبي خود دست يابيد در غير اينصورت جهت رفع هر گونه اشکال در ورود از اين آدرس به فرم فرامومشي کد 

 داوطلبي مراجعه نماييد.


