
 "هنگ و ژپوهش گرامی می داریمم، رـفصه عل دم دانشجویان جدید الورود را هب رـعمق " 
 

در جزیره زیبای کیش   1386پردیس بین المللی کیش به عنوان زیر مجموعه ای از دانشگاه تهران در سال  

مصوبه هیأت امنای تاسیس شد. این پردیس در چارچوب تشکیالت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد 

 .دانشگاه تهران و بر اساس مفاد اساسنامه و ضوابط و مقررات مربوط به آن اداره می شود

و به دلیل وجود شرایط کرونا از دیدار شما عزیزان به صورت حضوری محروم    هبا توجه به شرایط موجود در جامع 

 می باشیم که امید است هر چه سریعتر این مهم میسر شود و شاهد پویایی شما دانشجویان در دانشگاه باشیم.

یید و  مطالعه فرمال خدمتتان ارائه می شود  یذ، موارد مهم که در  رویه  وحدت  خواهشمند است به منظور ایجاد

 نمایید. (its3.ut.ac.ir)تیکت مواجه شدید با کارشناس رشته مربوطه تماس و یا  چنانچه با موردی

 

 . فرمایید اقدام خود غیرحضوری نام ثبت تکمیل به نسبت وقت اسرع  در .1

 برای کارشناس رشته مربوطه پست شود.   نامثبت الزم  مدارک  .2

   کارت ملی +کپی برابر اصل کل صفحات شناسنامه  •

 . باشد  قید شده  دوره  معدل  در آن دیپلم و پیش دانشگاهی که  کپی برابر اصل  تصویر مدرک  •

 کپی برابر اصل ریز نمرات دوره دیپلم و پیش دانشگاهی   •

 اصل  است   باشند، الزم نمی  پیش دانشگاهی    مدرک  اصل   ارائه   قادر به   دالیلی  به   که   شدگانیپذیرفته   -تبصره 

اخذ مدرک که نشان دهنده تعداد واحدهای گذرانده شده و معدل  محل    توسط موسسه  تایید شده  گواهی

 نمایند. را ارائه  99/ 31/06 باشد، به شرط حداکثر تاریخ فارغ التحصیلی تا تاریخ 

با توجه  را وظیفه نظام وضعیت که  کارت پایان خدمت یا کارت معافیت دائم و یا مدرکیکپی برابر اصل  •

نام و شرکت در آزمون  ثبت  راهنمای  بند های مقررات وظیفه عمومی مندرج در دفترچه  از  به یکی 

 مشخص نماید.  1399سراسری )دفترچه شماره یک( سال 

 کیش:  یس بین المللیآدرس پرد

 پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران  -ابتدای نیایش  -بلوار میر مهنا  -جزیره کیش 



  076-44435200و  076-44430055 -6 تلفن :  

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی

  پست الکترونیک  داخلی سمت  نام و نام خانوادگی 

 46 اداره آموزش  رئیس آزاده افشاریان زاده 
afsharianzadeh@ut.ac.ir  

 166 مسئول دفتر معاونت آموزشی  فیروزی زهره 
firouzi63@ut.ac.ir  

  jafar.ahmadi25@ut.ac.ir 201 جذب دانشجو  پذیرش و مسئول جعفر احمدی 

 شیرین امینی 

 
 

   کارشناس آموزش 

  طراحی صنعتی+ارشد و دکتری  + معماریارشد و دکتری رشته: 

 شهرسازی + ارتباط تصویری +  

 211 + دامپزشکی مدیریت صنعتیمدیرت پروژه و ساخت + 

 
Shirin_amini@ut.ac.ir 

 

 

 سید مجید سیاه پوش 

 

 کارشناس آموزش 

 معماری و طراحی صنعتی+ رشته: کارشناسی رشته 

 240 تربیت بدنی + روانشناسی 
 

siyahpoush.majid@ut.ac.ir  
 

 

 سحر خانجان 

 

 کارشناس آموزش 

 رشته : مدیریت دولتی + مالی و حسابداری +  

 209 + کارآفرینی   علم اطالعات + جغرافیا
 

Sahar.khanjan@ut.ac.ir 
 

 

 مژده آرون 

 

 آموزش کارشناس 

 مدیریت کسب و کار+  رشته: مدیریت بازرگانی +

 167 علوم پایه کلیه رشته های  
 

Mojdeh.arvan@ut.ac.ir 
 

 

 فرزانه پری 

 

 آموزش کارشناس 

 206 + سازه های آبی   رشته : کلیه رشته های فنی مهندسی
 

f.pari@ut.ac.ir 
 

 

 مصطفی ارجمندی 

 

 کارشناس آموزش 

 m_arjomandi1362@ut.ac.ir 219 رشته: حقوق + زبان انگلیسی + زبان فارسی 
 

 228 بایگانی آموزش  مریم اسدی
maryamasadi@ut.ac.ir  

  fakhtehshad@ut.ac.ir 135 دفاع از پروپوزال کارشناس  نگار فاخته شاد 

 203 مسئول دفاع از پایان نامه / رساله  گلناز زارع 
gzare@ut.ac.ir  

 227 کارشناس فارغ التحصیالن  بهنام محمدی پور 
b.mohammadipour@ut.ac.ir  

 230 آموزش روابط عمومی  علی ابراهیمی 
Aliebrahimi207@ut.ac.ir  
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  درخواست  جهت  نام،  ثبت  از  پس  ماه   یک  زمانی  بازه  در  عمومی،  وظیفه  خدمت  مشمول  ذکور  دانشجویان.  3      

دانشگاه    (epolice.ir)اناج  عمومی  وظیفه  سازمان  سامانه  به  تحصیلی  معافیت نام  انتخاب  در  دقت  با  و  مراجعه 

با رشته تحصیلی درخواست خود  دانشکده محل تحصیل و  / رشته تحصیلی درج شده در سامانه مذکورمتناسب 

 لینک فیلم آموزشی ثبت معافیت تحصیلی: .نمایند ثبت را

http://www.vazifeh.police.ir/index.jsp?siteid=25&fkeyid=&siteid=25&pageid=6995 

یت پردیس کیش به سا. دانشجویان گرامی می توانند اطالعیه ها و فرآیندهای مربوط به آموزش را از طریق  4      

 . پیگیری کنند )لینک در صفحه اصلی سایت موجود است( کیش و یا اینستاگرام پردیس kish.ut.c.irنشانی 

. شرکت شد خواهد برگزار غیرحضوری صورت به 1399-1400در نیمسال اول سال تحصیلی  درسی کالسهای. 5    

 دانشجویان الزامی است.و حضور مستمر در کالسهای الکترونیکی برای 

 .  شد خواهد انجام شما برای  کارشناس مربوطه توسط تحصیل اول  سال  نیم واحد انتخاب. 6    

)جهت استفاده    http://ems.ut.ac.ir آدرس  به  آموزش  جامع  سامانه  به  ترم  این  شده  ثبت  واحدهای   از  اطالع  برای

نمایید (  internet explorer 11از مرورگر     "دانشجو   امعج  اطالعات "  منوی  از  ورود  از  پس  و  مراجعه  استفاده 

 . کنید مشاهده را خود واحدهای

پرداخت های الکترونیکی    –قسمت شهریه    –شهریه متغیر، در سامانه جامع آموزش  شایان ذکر است برای پرداخت  

 دانشجو رفته و مبلغ را به صورت دستی وارد نموده، سپس وارد درگاه بانک شوید.  

 مراجعه نمایید.   elearn.ut.ac.irبرای شرکت در کالسها به نشانی . 7    

 نمایید.ز کالس الکترونیکی به آدرس زیر مراجعه ا  برداری بهره برای  الزم  راهنماهای  ی مشاهده جهت

 برداری از کالس الکترونیکی لینک بهره        

 

 

 حوزه معاونت علمی پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران 

 

http://www.vazifeh.police.ir/index.jsp?siteid=25&fkeyid=&siteid=25&pageid=6995
http://ems.ut.ac.ir/
https://utec.ut.ac.ir/web/ent/-/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%B1%D9%86-%D9%88-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%85-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3-%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://utec.ut.ac.ir/web/ent/-/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%B1%D9%86-%D9%88-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%85-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3-%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://utec.ut.ac.ir/web/ent/-/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%B1%D9%86-%D9%88-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%85-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3-%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%B1%DB%8C

