
 قابل توجه كليه مراجعين به معاونت هاي آموزشي و دانشجوئي

 هاي فني دانشگاه تهرانپرديس دانشكده
گيري بيماري كرونا جهت جلوگيري از انتقال ويروس و حفظ سالمت همگاني، از با توجه به شيوع و اوج

جهت ارتباط با واحدهاي  شودتقاضا مي مراجعين به معاونت هاي آموزشي و دانشجوئي دانشكده هاي فني كليه

 اكيدا خودداري نمايند. مراجعه حضوري از هاي معرفي شده درخواست خود را ارسال وزير، از طريق لينك

 :اداره آموزش كارشناسي پرديس

« ثبت و ارسال درخواست»منوي  its3.ut.ac.ir جهت ارتباط با اداره آموزش كارشناسي پرديس از طريق سامانه

 -پرديس فني »هاي فني قسمت و از حوزه آموزشي پرديس دانشكده« هاي دانشگاهپرديس ها و دانشكده»بخش 

 درخواست خود اقدام فرمائيد.را انتخاب و نسبت به ثبت « اداره آموزش مقطع كارشناسي

 :اداره آموزش تحصيالت تكميلي پرديس

ارسال ثبت و »منوي  its3.ut.ac.ir جهت ارتباط با اداره آموزش تحصيالت تكميلي پرديس از طريق سامانه

هاي فني قسمت و از حوزه آموزشي پرديس دانشكده« هاي دانشگاهپرديس ها و دانشكده»بخش « درخواست

 را انتخاب و نسبت به ثبت درخواست خود اقدام فرمائيد.« اداره آموزش تحصيالت تكميلي -پرديس فني »

ساعت كاري به درخواست شما پاسخ داده خواهد شد، در صورتي كه در اين  ۴۸الزم به توضيح است كه ظرف 

و  ۰۲۱۶۱۱۱۴۲۶۹هاي مدت پاسخي دريافت نكرديد شناسه درخواست خود را از طريق شماره تماس

 هاي الزم انجام گردد.به دفتر معاونت آموزشي و تحصيالت تكميلي اعالم نمائيد تا پيگيري ۰۲۱۶۱۱۱۴۲۷۳

 :فرهنگي بخش دانشجويي و

هاي صندوق رفاه دانشجويان، خوابگاه و تغذيه( يا بنياد جهت ثبت درخواست تسويه حساب با امور دانشجويي )وام

يار / شرافتي ازدواج بنياد حاميان دانشكده فني( از طريق الحسنه فنيحاميان دانشكده فني )وام قرض

 اقدام نمائيد. engstudent.ut.ac.ir/payup آدرس

و يا از طريق  engstudent.ut.ac.ir/contact-us جهت ثبت درخواست ساير موارد از طريق آدرس

و از حوزه « هاي دانشگاهپرديس ها و دانشكده»بخش « ثبت و ارسال درخواست»منوي  its3.ut.ac.ir سامانه

https://its3.ut.ac.ir/fa
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را انتخاب « معاونت دانشجويي و فرهنگي پرديس فني -پرديس فني »هاي فني قسمت س دانشكدهدانشجويي پردي

 و نسبت به ثبت درخواست خود اقدام نمائيد.

ساعت كاري به درخواست شما پاسخ داده خواهد شد، در صورتي كه در اين  ۴۸الزم به توضيح است كه ظرف 

را به ايميل دفتر معاونت به مدت پاسخي دريافت نكرديد شناسه درخواست خود 

 جهت پيگيري ارسال نمائيد. engstudent@ut.ac.ir آدرس

سامانه پشتيباني خدمات فناوري اطالعات  ها درالزم به ذكر است تمامي درخواست

 باشد.ثبت و قابل پيگيري مي دانشگاه
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