
 "ی که داوطلبان هنگام ثبت نام الکترونیکی باید رعایت کنندنکات مهم" 

 

که در سایت  ویدئوی راهنمای ثبت نام الکترونیکی داوطلبانلطفا قبل از شروع ثبت نام الکترونیکی، حتما  -1

 د.را به دقت مشاهده نمایین المللی کیش دانشگاه تهران، بخش پذیرش دانشجو، بارگذاری شده است پردیس بی

. در صورت استفاده از فیلترشکن، خاموش باشدشما فیلترشکن  حتماهنگام ثبت نام الکترونیکی دقت کنید  -2

 خواهد داد.مواجه خطا با پرداخت الکترونیکی( ورود به درگاه سامانه ثبت نام الکترونیکی)بخصوص هنگام 

ر سامانه درا ( تلفن همراه ملی،ام خانوادگی، کد ن)نام، مشخصات کامل  حتماًمی بایست داوطلبان محترم  -3

بر  ناشی از ثبت اطالعات ناقص عواقبهرگونه  ثبت نمایند؛ فارسی زبانبه و  بصورت کاملبت نام الکترونیکی ث

 و پردیس کیش مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت. عهده داوطلب  می باشد

 ثبت شود. ده رقمیبصورت کامل و  کد ملی -4

 درج شود. صفر پیش شمارهبا رت کامل و داوطلب بصو شماره موبایل -5

صورت  ( بهems1.ut.ac.irمقاطع قبلی خود را در سامانه ثبت نام الکترونیکی) معدلباید  ،اوطلبان محترمد -6

 50/17می باشد و  17.50بطور مثال: نحوه صحیح ثبت معدل بصورت )بارگذاری کنند را آن مدارکوشته و ن دقیق

 .، امتیاز آن برای داوطلب ثبت نمی شودو یا ثبت نادرست آن معدل جدردر صورت عدم (. نادرست است

 حتما توسط داوطلب،تکمیل و در سامانه ثبت نام الکترونیکی بارگذاری شود. ،رم مشخصات فردیف -7

حضور در  سابقهدرصد جانبازی، که در آن دارند باید مدرک ایثارگری خود را) مدرک ایثارگریداوطلبانی که  -8

(، هنگام ثبت نام الکترونیکی درج شده است و همچنین فرزند، همسر، خواهر یا برادر شهید رتمدت اسا، جبهه

 بارگذاری نمایند.

هستند حتما باید تصویر مدرک زبان خود را بارگذاری نمایند)اعتبار  مدرک زبان معتبرداوطلبانی که دارای  -9

 سال است(. 2مدرک زبان 

 لیاست و هر زمان مشخص شود دانشجو، تحص ممنوعدر دو رشته/ مقطع  همزمان لیتحص ،براساس مقررات -10

 گردد. یلب مساز وی  یمحروم خواهد شد و حق هرگونه اعتراض لیتحص ازادامه همزمان داشته است

و  )برای داوطلبان در حال تحصیل(31/6/1400تا  لیتحص فراغت از یگواهو یا   مدرک دانش آموختگیتصویر  -11

 .اری شودحتما بارگذ ارشد یو کارشناس یشده مقطع کارشناس دیینمرات تا زیر

 یمرتبط با حوزه تخصص یمدارک و سوابق پژوهش گریو د نامه( انی)مستخرج از پا یپژوهش -یمقاالت علم -12

باید چاپ شده و یا  ،(یالملل نیب ،ی)ملشیهما ترجمه(، مقاالت ف،یکتاب )تال ،یپژوهش -یمانند مقاالت علم

کتابهایی که  وبه مقاالت  باشند.)در مجالت مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری( ی چاپقطعدارای پذیرش 

 باشند امتیازی تعلق نمی گیرد. و فاقد پذیرش قطعی چاپ فقط سابمیت شده

ثبت نام در مهلت مقرر در سامانه پذیرش نامه  وهیشر مدارک و مستندات مندرج د هیالزم است کل -13

اثر داده  بیارائه شوند، ترت یکیزیصورت فو به از مهلت مقرر  خارج که یمدارکری شود. بارگذاالکترونیکی 

  .ردیگی تعلق نم ازیینخواهد شد و امت

 باشد. یصحت مدارک ارائه شده، بر عهده داوطلب م تیولئمس -14
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 شده، در هر  یدر مدارک بارگذار رتیوجود هر گونه مغا ایمرتبط،  ری: نقص مدرک، بارگذاری مدارک غتبصره

 مسترد نخواهد شد. ،یپرداخت هیو شهر انجامد یم یبه لغو قبول ل،یتحص ای رشیمرحله از پذ

 


