
 اطالعیه 
 

مقطع کارشناسی ساکن  1400و  1399ورودی سال های  کلیه دانشجویان بدین وسیله از 

 درخواست می شود:و حومه آن تهران شهر 

به اداره آموزش دانشکدگان فنی اعالم شده  زمانبندیطبق برنامه مدارک تحصیلی خود را  

 -ساختمان مرکزی–فنی دانشکدگان -بعد از تقاطع جالل آل احمد-خیابان کارگر شمالی)

 تحویل نمایند.( اداره آموزش

نحوه دریافت مدارک  ها شهرستانسایر الزم به ذکر است در خصوص دانشجویان ساکن 

 اعالم می گردد.متعاقباً 

 مدارک مورد نیاز:
 

 و اصل مدرک دیپلم متوسطه (/6-3-3) اصل مدرک دوره دوم متوسطه (1

 انشگاهیدپیش 

 (3و  2ن با سهمیه مناطق پذیرفته شدگا مختصات سه ساله )اصل ریز نمر (2

 /وظیفه / تصویر کارت پایان خدمت  مشمولین نظام تحصیلیبرگ معافیت  تصویر (3

    خاص معافیتتصویر کارت 

 تذکرات مهم :
 

جو تا پایان شدان ازمدارک اخذ شده براساس مقررات آموزشی دانشگاه تهران،  (1

تحصیل در بایگانی اداره آموزش نگهداری شده و به هیچ وجه در طول تحصیل به 

 . دانشجو عودت داده نمی شود

کلیه دانشجویان موظف هستند درخواست استعالم تاییدیه مدرک تحصیلی خود را  (2

کمیل و کد رهگیری دریافت ت  rhttps://emt.medu.i/در سامانه آموزش و پرورش

 شده را در سامانه جامع آموزش درج نمایند.

 :نبال فرمائیددجهت درج این کد مراحل زیر را 

 /یپلمدتاییدیه  درهگیریکثبت استعالم           غیرحضوریپذیرش      منوی دانشجو

 یش دانشگاهی توسط دانشجو پ

https://emt.medu.ir/


 

1400و  99های  بازه زمان بندی دریافت مدارک دانشجویان مقطع کارشناسی ورودی    

 

سالمت خود  حفظ جهت  19ید وانشجویان محترم، لطفاً با توجه به بیماری کود

 و همکاران اداره آموزش بازه زمان بندی را رعایت فرمائید.

 روز ساعت تاریخ رشته تحصیلی

کلیه رشته های 

دانشکده های تحصیلی 

 فومن و کاسپین

 

لغایت  10/11/1400

13/11/1400  

یکشنبه لغایت   12تا  9

 چهارشنبه

ق و رب مهندسی

 کامپیوتر

 

16/11/1400 

02/11/1400لغایت  

 شنبه لغایت چهارشنبه  12تا  9

کلیه رشته های 

 شیمی ودانشکده 

نقشه برداری مهندسی  

23/11/1400 

27/11/1400لغایت  

 شنبه لغایت چهاشنبه  12تا  9

 و مکانیک مهندسی

 صنایع

 

30/11/1400 

4/12/1400لغایت  

 شنبه لغایت چهارشنبه  12تا  9

عمران و علوم  مهندسی

 مهندسی

7/12/1400 

11/12/1400لغایت  

 شنبه لغایت چهارشنبه  12تا  9

و  معدن مهندسی

  متالورژی و مواد

 

لغایت  14/12/1400

18/21/1400  

 شنبه لغایت چهارشنبه  12تا  9


