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 مقدمه
 

رو تبریک میگم. امیدوارم از این به بعد هم در مسیر زندگیتون موفق رسیدن تون به مرحله فارغ التحصیلی سالم! 

ایجاد شد که وقتی که می خواستیم کارهای فارغ التحصیلی این مطالب از زمانی در من انگیزه اصلی نوشتن  باشید.

از کسانی که سال های پیش فارغ التحصیل شده بودند می پرسیدیم یا تجریه های وقتی مان را شروع کنیم، 

دوستان سال باالیی رو می خوندیم، صرفا یک دید کلی بدست می آوردیم که مراحل کلی کار به چه صورت است 

را  اینکه در هر اداره چه مراحلی را باید طی کرد یا اینکه هر کدام از مراحل چقدر زمان می برد و جزئیاتی مانند

به همین دلیل تصمیم گرفتم که مراحلی که باید طی شود را یکبار به طور کامل و مشروح نمی توانستیم بفهمیم. 

 ید باشد.امیدوارم برایتان مف ساده تر شود.بنویسم تا در سال های بعد فرآیند برای دوستان سال پایینی سریع تر و 

در اینجا باید به این نکته اشاره کنم که ما دانشجویان رشته مهندسی برق از دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر 

در نتیجه ممکن است بعضی بخش های آن برای دانشکده ها و رشته های دانشکده فنی دانشگاه تهران بودیم. 

 بخش غالبی از مراحل مشابه همین مراحل نوشته شده است. دیگر متفاوت باشد اما

و هم  که تمام مراحل فارغ التحصیلی را با هم انجام دادیمدر انتها از دوستانم متین مرتهب و پوریا آزادی مقدم 

 زحمتی که برای ویرایش این توضیحات کشیدند تشکر می کنم.بابت چنین 

 علیرضا گنج دانش

 1398تابستان 
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 نکاتی برای ساده تر شدن کارها
 

 .سعی کنید چند نفری این فرآیند رو انجام بدید. هم براتون خاطره میشه و هم سریع تر میشه کارها 

 .تمامی مراحل رو حضوری برید 

  با روی خوش و گفتن سالم خسته  جاهادر مواجهه با کارکنان تمامی ادارات، چه در دانشگاه و چه در بقیه

 ید تا ترغیب بشن کار شما را سریع تر انجام بدن. نباشید وارد بش

  اگر لپتاپ همراهتون باشه می تونید درخواست ها و فرم هایی که آنالین هست رو در محل پر کنید تا

 کارهاتون سریع تر پیش بره.

 د. یسعی کنید شب قبل از اینکه به سراغ کارها برید، مدارک آپلودی مورد نیاز برای هر مرحله رو آماده کن

مخصوصا که بعضی هاشون فرمت خاصی میخواد و محدودیت حجم داره و تبدیلشون به فرمت خواسته 

 شده در روز بعد ممکنه وقت زیادی ازتون بگیره و زمان اداری رو از دست بدید.

  ه گرفتن برگه سبز رو میشه بسه مرحله ی گرفتن برگه ابطال معافیت، آموزش کل و بعضی مراحل مانند

 موازی انجام داد. در نتیجه در هر مرحله ای که هستید حواستون به مراحل بعدی هم باشه.صورت 

 برای اینکه وقتتون برای وایسادن توی صف کپی در ادارات مختلف گرفته نشه یک دور کپی هایی الزم 

 دربیارید و برید دانشگاه کپی کنید.رو از توی مراحل نوشته شده  هستش

  بت می تونید با کمی صح بجز مواردی که واقعا راهی ندارد، شما گفتند برو فردا بیا،در صورتی که جایی به

ه خالص د.نید کارتان را انجام دهنخواهش ک ...کردن و توضیح اینکه زمانتان محدود است و بلیت دارید و

 که تا جای ممکن بیخیال نشید.
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 مراحل فارغ التحصیلی

 utits3مرحله اول: درخواست فارغ التحصیلی در سامانه گلستان و 

درخواست  <-پس از ثبت نهایی شدن همه نمرات در بخش اطالعات جامع دانشجو، در قسمت پیشخوان خدمت 

فارغ التحصیلی )تسویه حساب( گزینه درخواست جدید را انتخاب کنید. در فرم باز شده، نیاز به پر کردن مشخصات 

نامه نمی باشد. در بخش مشخصات درخواست، نوع درخواست را فارغ التحصیلی انتخاب کنید. کد رهگیری پایان 

ایران داک نیاز به پر کردن ندارد. سپس در قسمت مشخصات آدرس، می توانید آدرسی که سیستم برای شما 

وارد کنید. حال نشان می دهد را در بخش آدرس پستی کپی پیست کنید و بقیه بخش های آن را خودتان 

باکس مقطع تحصیلی بطور خودکار بعد از این که اطالعاتی که وارد کرده اید را چک کنید و گزینه ایجاد را بزنید. 

 را بزنید پر خواهد شد. "بررسی تغییرات"گزینه 

ی ارحال گزینه بازگشت را انتخاب کنید و وارد گزینه مرحله دوم شوید. در این مرحله مدارک گفته شده اختی

است و می توانید شناسنامه و کارت ملی و عکس پرسنلی و سند تعهد را آپلود کنید. سپس به پیشخوان خدمت 

عملیات ) قسمتموجود در زیر  س از ارسال از گزینه یبازگشته و گزینه ارسال درخواست را بزنید. پ

 ( می توانید گردش کار درخواست خود را مشاهده کنید.

در صفحه بازشده، گزینه رفته و وارد سیستم شوید.  utits3پس از ارسال درخواست خود در گلستان، به سامانه 

 "و دانشکده های دانشگاه پردیس ها" گزینهثبت و ارسال درخواست را بزنید. در بین تب های آبی رنگ ظاهر شده، 

خاب را انت "اداره آموزش مقطع کارشناسی –پردیس فنی "در بین گزینه های ظاهر شده، گزینه را انتخاب کنید. 

کنید و از باالی فرم گزینه مرحله بعد را بزنید. در صفحه جزئیات درخواست شما در بخش عنوان، گزینه مربوط 

حه ایپ کنید و در پایین صفبه رشته خود را انتخاب کنید. در بخش جزییات پیام، درخواست فارغ التحصیلی را ت

 کارت ملی خود را آپلود کنید و پس از چک کردن اطالعات وارد شده، گزینه ثبت را بزنید. 

 به انتهایحد مجاز است قسمت زیر را بخوانید در غیر اینصورت اگر تعداد واحد هایتان اختیاریتان بیش از حال 

 .توضیحات این مرحله بروید
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 اضافه!داستان واحد های 

بودیم  10ما ترم )از جمله خود ما( پیش آمد، این بود که  93تعدادی از دانشجویان ورودی موضوعی که برای 

و برای رفتن به سفارت نیاز به گواهی خروج از کشور از دانشگاه داشتیم. متاسفانه سیستم هوشمند گلستان! 

یا بیشتر از آن بود ما را  142برابر ، (9ایان ترم پتا یعنی ) 10اگر تعداد واحد های پاس شده مان تا قبل ترم 

حتی با این که یکی از . اجازه درخواست گواهی خروج از کشور به ما نمی دادفارغ التحصیل حساب می کرد و 

دستی زیاد برای یکی از بچه ها را  (142) برای فارغ التحصیلیکارمندان آموزش، تعداد واحد های موردنیاز 

میته کبعد از کلی صحبت و تشکیل خالصه  .او را فارغ التحصیل می شناختباز هم سیستم  158به  کرده بود

چنتا از واحد هایمان را انتخاب کنیم تا بی موارد خاص و جلسات بین مسئولین، در نهایت قرار بر این شد که 

ا خروج از کشور به مفارغ التحصیل به حساب نیاورد و اجازه صدور گواهی اثر کنند تا سیستم گلستان ما را 

 بدهد.

-82084180)خانم اسکندری )برای برق و کامپیوتر  مسئول آموزش دانشکده تان بهاز انجام این مراحل، پس 

ایشان این درخواست را به معاون و از ایشان خواهش کنید درخواست شما را تایید کنند. زنگ بزنید ( ( 021

م مسئول آموزش ه تر دکتر خسروی(. بعد از تایید معاون آموزشی،آموزشی دانشکده می دهند )برای برق و کامپیو

 تایید می کنند و درخواست شما به مسئول رشته شما در آموزش معدن منتقل می شود.

دکتر  8:49تیر ساعت  30درخواست دادیم و  11:25تیر ساعت  29برد. ما روز کاری زمان 1این فرآیند برای ما 

بعد از اینکه دکتر خسروی تایید کردند ما دوباره به  اسکندری برای ما تایید کردند.خانم  9:22خسروی و ساعت 

 خانم اسکندری زنگ زدیم تا ایشان نیز تایید کنند. 

یه انجام تسودرگلستان توسط کارشناس مربوطه و تایید درخواست شما مرحله دوم: 

 522حساب های فرم 
های درسی شما وجود نداشته باشد، مسئول مربوطه رشته شما تطبیق دروس و رعایت پیش نیاز اگر مشکلی در 

 .صیلی شما را تایید می کنندلتحدر آموزش معدن )برای رشته مهندسی برق آقای درجزی( درخواست فارغ ا

ید کرده بودند. آقای تای 9:22تیر ساعت  30روز و نیم کاری طول کشید. خانم اسکندری  2برای ما این مرحله، 

که برای پیگیری حضوری برای پیگیری پیششان رفتیم گفتند چون واحد  تیر 1تایید نکردند و روز روز  2درجزی 



 

 

 
   

 
7 

  

 به همین دلیل توصیه می کنم ده است(.)در ادامه توضیحات آن آم بی اثر شده باید تسویه حساب کنیدهایتان 

 شدن نمانید. رحله، حضوری پیگیری کنید و منتظر تاییدبرای زودتر انجام شدن کارتان در این م

با مراجعه به پیشخوان خدمت قسمت درخواست بعد از تایید شدن توسط مسئول رشته شما در آموزش معدن، 

در این فرم،  (را انتخاب کنید.)  522فرم  "عملیات"فارغ التحصیلی از بین گزینه های زیر بخش 

بخش هایی از دانشگاه که باید با آن ها تسویه حساب کنید همراه با شماره تلفن آن بخش ها به شما نمایش داده 

 می شود.

اگر واحد اضافه داشته اید و آن را بی اثر کرده اید این بخش را بخوانید در غیر اینصورت آن را 

 نادیده بگیرید:

به  مسئول مربوط ، به شما گفته می شود که باید شهریه آن را پرداخت کنید.گر درسی را بی اثر کرده باشیدا 

نامه ای دادند که تعداد واحد های اضافه مان را در رشته شما در دانشکده معدن )برای ما آقای درجزی بود( به ما 

شته بود و گفتند آن را به بخش امور مالی دانشکده فنی پایین ببریم. برای رسیدن به این بخش باید به آن نو

دانشکده فنی پایین بروید. پس از وارد شدن از در اصلی، از پله های روبرو باال بروید و وقتی به تاالر چمران رسیدید، 

ی به اتاق امور مالی موید. جلوی آخر پله ها در طبقه باال، به سمت راست بروید و از پله های روبرو به طبقه باال بر

به خودپرداز هزینه واحد هایی که اضافه گذرانده اید را محاسبه می کنند و می توانید با مراجعه رسید. در آنجا 

خود دانشکده )پس از وارد شدن از در ورودی در سمت چپ شما قرار دارند( آن را پرداخت کنید های موجود در 

ه و از این نامتوصیه می کنیم  برایتان مهر و امضا کنند.رسید خودپرداز را به همان قسمت امور مالی ببرید تا و 

ان درخواستتان را در گلستحال این نامه و رسید را به آقای درجزی بدهید تا  رسید پرداختتان عکس داشته باشید.

اگر بی اثر کردن باعث شده بود که تعداد واحد های یکی از ترم  برای شما باز شود. 522فرم تایید کنند و 

بعد عالوه بر رسیدی که از امور مالی فنی پایین گرفته اید، نامه باید واحد( بشود،  12هایتان زیر حد نصاب )

اد دبرای ما خانم نصیری( نامه ای برای تایید درخواست داشتن اون ترم با تعای از مسئول آموزش دانشکده تان )

 واحد زیر حد نصاب به مسئول رشته تان در آموزش معدن تحویل دهید.

 :بخش هایی که باید تسویه کنید

بخش هایی که در زیر آورده شده است برای اکثر بچه ها همین بوده است. موارد محدودی هم بوده اند که توجه: 

شان نمایش داده شده است که اکثرا با زنگ زدن  تسویه حساب های دیگری به جز موارد ذکر شده در پایین برای

 و تماس تسویه حساب انجام شده است.
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 ویه تسدانشکده بروید و از مسئولین بخواهید برایتان  به آموزش :تسویه حساب آموزش دانشکده

 حساب دانشکده را تایید کنند.

  به سایت  :و امور دانشجویان حساب سامانه تغذیهتسویهEngstudent  باالی نوار بروید. از

یه تسو" های پایین صفحه گزینهدر حال  را انتخاب کنید.  "تسویه حساب دانشجویی" گزینهصفحه 

برای همه دانشجویان مشاهده می کنید که  را "تسویه حساب با امور دانشجویی"و  "حساب با واحد تغذیه

در مورد این فرم ها را مطابق با دستور العمل های گفته شده در باالی آن ها پر کنید.  .الزامی هستند

چک کنید.  (Dining.ut.ac.irسامانه تغذیه )تسویه حساب با واحد تغذیه باید ابتدا موجودی خود در 

وارد سامانه شوید و گزینه افزایش اعتبار را بزنید و در صفحه باز شده موجودی خود را مشاهده برای اینکار 

ا به صفر برسد در غیر اینصورت به فرم موجودی شما منفی بود باید ابتدا آن را افزایش دهید تکنید. اگر 

 برگردید و آن را پر کنید. Engstudentتسویه حساب واحد تغذیه سایت 

 م چی برای اینکار به خانم فتاحی درکتابخانه قل :)کتابخانه پردیس( قلم چیکتابخانه  تسویه حساب

مراجعه کنید. در صورت بدهی داشتن با استفاده از دستگاه کارت خوان موجود در کتابخانه می توانید آن 

 .را بپردازید

 نوشته  ا شمارهب :()کتابخانه پردیس مرکزی :("کف"ملقب به  تسویه حساب کتابخانه فنی پایین

تماس گرفتیم(. خیلی خوب  61113031با شماره  سیستم گلستان تماس بگیرید )ما 522 شده در فرم

 برخورد کردند و در کمتر از یک ربع تسویه را تایید کردند.

  سیستم گلستان تماس بگیرید. ما  522با شماره نوشته شده در فرم  :تسویه حساب کتابخانه مرکزی

پیامک بزنیم و در آن اسم و شماره دانشجویی  09010945510تماس گرفتیم و به ما گفتند به شماره 

اگر بدهی داشته باشید باید  را بنویسیم.کتابخانه مرکزی مان را همراه با عنوان درخواست تسویه حساب 

 ما به همراه چنتا از دوستان بهه کتابخانه مرکزی بروید و آن را پرداخت کنید اما به صورت حضوری ب

زنگ زدیم و گفتند بدهی مان را صفر می کنند تا نیازی به رفتن به کتاب خانه  61112503شماره 

 بدهی تان را صفر کنید:(نباشد. شاید شما هم بتوانید از این طریق مرکزی 

 ویه تسکنید و از ایشان درخواست کنید تا  به خانم عدل پور مراجعه :تسویه حساب سایت دانشکده

 حسابتان را تایید کنند.

 ما خودمان این مراحل را انجام ندادیم به همین دلیل توضیحات  :صندوق رفاهو  تسویه حساب خوابگاه

 در زیر می آوریم.گفته شده توسط آقای بکیان را 
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مرداد، ما توانستیم در عرض  1روز  11:10توسط آقای درجزی در ساعت پس از باز شدن فرم های تسویه حساب 

آیتم این فرم هر تسویه اش که تایید و انجام شود، آن  را تسویه هایشان را انجام دهیم. 522ساعت، کل فرم  2

که از  "امور دانشجویان"درخواست  ساعت برای ما خالی شد اما 2این فرم پس از  از فرم پاک می شود. تسویه

 برایمان تایید شد. 14:08داده بودیم تایید و اتمامش ساعت  Engstudentسایت 

ب تسویه حساباید از کارشناس مربوطه رشته تان در آموزش معدن بخواهید که بعد از انجام شدن تمام تسویه ها، 

دانشجویی خود را به آموزش معدن تحویل دهید و باز هم حال باید کارت آن را تایید کنند. های شما را ببندند و 

باید کارشناس مربوطه شما باید تحویل شما را تایید کنند و درنهایت خانم مراغی درخواست شما را تایید می کنند 

 و درخواست شما به آموزش کل دانشگاه تهران منتقل می شود.

. آقای درجزی صبح روز بعد تسویه حساب ما را ده بودمرداد تمام ش 1روز  14:08تمام مراحل تسویه ما ساعت 

مرداد ساعت  2تایید کردند تا بتوانیم کارت دانشجویی را تحویل دهیم. در نهایت تایید تحویل کارت دانشجویی هم 

که اگر در وقت اداری هم تایید تحویل کارت دانشجویی  توجه داشته باشید انجام شد.توسط آقای درجزی  16:50

انجام شد، طبق گفته مسئولین آموزش معدن، چند ساعت طول می کشد تا آپلود مدارک شما در سیستم قرار 

 بگیرد و مستقیم به آموزش کل برای انجام مرحله بعدی نروید.

 آموزش کلمرحله سوم: 

ست ایشان درخوا زاده بروید.علی پیش خانم جم 107طبقه اول اتاق  به در اولین قدم در آموزش کل باید :قدم اول

است حضوری به دفترشان بروید و از ایشان بهتر  در صورتی که زمان محدودی دارید، .شما را بررسی می کنند

روز کاری  1بررسی ایشان  درخواست شما را در اولویت قرار دهند و زودتر از بقیه بررسی کنند.درخواست کنید که 

 زمان می برد. 

پیش خانم رسولی بروید و خواهش کنید که  105روز بعد باید صبح به آموزش کل طبقه اول اتاق  :قدم دوم

طول می کشد ولی اگر یک ساعت بعد به پیش  درخواست شما را زودتر بررسی کنند. به شما می گویند که تا ظهر

باید یکبار  را همان موقع انجام می دهند. سپس خانم جمع علی زادهکارتان  ،و باز هم خواهش کنیدایشان بروید 

 خانم عزیزی در طبقه دوم منتقل می شود. اتاق مدیریتدیگر تایید نهایی کنند و درخواست شما به 
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خواهش کنید ایشان درخواست شما  هستندمنشی ایشان خانم شوشتری در جلوی اتاق خانم عزیزی،  :قدم سوم

 را تایید کنند.

 در مورد آموزش کلنکاتی 

  ،می  تایید بعد از آقای درجزی به ما گفتند خانم مراغی بایدروز اولی که پیش خانم جمع علی زاده رفتیم

علت آن هم این بود که همانطور که  و هنوز نکرده اند. تا درخواست ما به آموزش کل منتقل شود کردند

خارج از زمان اداری بود. به همین تایید کرده بودند که  16:50در باال اشاره شد، آقای درجزی ساعت 

است. خیلی هم مثبت  021-61114205کنند. شماره ایشان دلیل به خانم مراغی زنگ زدیم تا تایید 

 بخواهید درخواستتان را تایید کنند.از ایشان برخورد می کنند و به راحتی می توانید 

  تا خانم جمع علی زاده درخواست شما را تایید کنند، اگر خانم رسولی مرخصی باشند، حتی اگر خانم

رسولی درخواست شما را چک نکنند، نمی توانید به دفتر خانم عزیزی بروید و از ایشان بخواهید که 

 درخواست شما را تایید کنند.

روز و نیم می توانید کارهای  1اشید و حضوری تمام مراحل آموزش کل را پیگیری کنید، در در کل اگر پیگیر ب

 این قسمت را انجام دهید.

 معافیت تحصیلی از آموزش معدننامه ابطال گرفتن مرحله چهارم: 
التحصیلی مراتب فارغ "ساعت بعد از آن، یک پیامک با محتوای  1پس از اتمام امور در آموزش کل، به فاصله حدود 

ما به ش "اداره خدمات آموزشی دانشگاه تهران"توسط  ". لطفا به ایمیل خود مراجعه کنید.شما تکمیل شده است

آموزش معدن برگردید و از کارشناس مربوط به رشته خودتان )برای ما آقای درجزی( حال به ارسال می شود. 

د از بعدر حالت سریع، اصرار های زیاد ما گفتند  ایشان پس ازدرخواست شما را تایید کنند. کنید که  درخواست

ین آن به امراحل م بگیریم. خود آقای درجزی به ما گفتند که از دبیرخانه نامه ابطال مان را می توانینیم ساعت 

صورت است که ابتدا ایشان تایید می کنند، سپس درخواست به خانم شکوری در کنار دفتر دکتر شاه آبادی منتقل 

رینت پمی رود و در آنجا ثبت می شود و آن را  پیش خانم توکلی پس از تایید ایشان، نامه به دبیرخانه می شود و

ی رفتیم و ایشان به شخصی ما پیش خانم شکورما برای سریع تر انجام شدن کار،  می کنند و تحویل می دهند.

دقیقه  10خانم شکوری برگردیم. بعد از دقیقه دیگر به اتاق  10به نام خانم حسینی تماس گرفتند و به ما گفتند 

رفتیم و ایشان گفتند درخواست ما تایید شده و به دست ایشان رسیده و ایشان هم درخواست را تایید کردند و به 

دو نسخه از نامه ابطال معافیت را پرینت می کنند خانم توکلی  ،در نهایت فرستادند. )پیش خانم توکلی( دبیرخانه
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در صورت گم شدن یا خراب شدن برگه ها، نسخه دیگری  با دقت از آن ها مراقبت کنید.و به شما می دهند. 

 به شما نمی دهند.

ردن چند پس از پر کمراجعه کنید و در این سایت ثبت نام کنید.  سامانه نشابه پس از گرفتن برگه ابطال معافیت، 

و حتی  باشد JPEGصفحه اول فرم های آن، باید مدارکی را آپلود کنید. متاسفانه این مدارک باید حتما به فرمت 

pdf !سایز آن ها هم محدودیت دارد. بهتر است از قبل مدارک مورد نیاز آن را با فرمت و  را هم قبول نمی کند

مدارک مورد نیاز و محدودیت سایز و سایز گفته شده آماده کنید تا در زمان اداری زمان تان صرف این کار نشود. 

 هرکدام در تصویر زیر قابل مشاهده است.

ت گواهی فارغ التحصیلی آخرین مقطع تحصیلی نامه ابطال آپلود قسمت های ستاره دار کافی است. برای قسم

و بقیه نامه  I-20برای بخش پذیرش، دانشجویان آمریکا نامه  را آپلود نمایید.گرفته اید دانشگاه  که از معافیت

 پذیرش را آپلود کنند.

 

 

برای شما ارسال می شود. به شما " xنشا: موفقیت در ثبت نام شماره پرونده : "ایمیلی با عنوان پس از ثبت نام، 

ریت به قسمت مدیشماره شناسنامه شماست. با آن وارد سایت شوید و گفته می شود که نام کاربری و گذرواژه شما 

نامه معرفی اولیه برای "در آنجا در بخش فرم درخواست نامه به نظام وظیفه، نوع درخواست را  درخواست بروید.
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باشد و  JPEGاینجا هم مدارک خواسته شده باید حتما با فرمت  انتخاب کنید. "درخواست معافیت تحصیلی

 سایز فایل ها هم محدود است. مدارک مورد نیاز و محدودیت سایز هرکدام در تصویر زیر قابل مشاهده است.

  آپلود کنید.نامه ابطال معافیت را  "آخرین مدرک گواهی اشتغال به تحصیل در صورت وجود"برای 

  نامه  "تغییر دانشگاه"برای مدرکI-20 .یا پذیرش خود را آپلود کنید 

 

اما همان روز  ز بعد به وزارت علوم مراجعه کنیدثبت درخواست صفحه ای به شما نشان داده می شود که روبعد از 

)طبق شنیده ها(  98توجه کنید که طبق قانونی که تیر بروید کارتان را انجام می دهند. هم اگر فرصت کردید 
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که توضیحات  برگه سبز یکی از مدارک مورد نیاز برای رفتن به وزارت علوم است 98ت از سال تصویب شده اس

 آن در زیر موجود است.

 برگه اعزام به خدمت )برگه سبز(مرحله پنجم: گرفتن 
ما خودمان وقتی  سوم و چهارم دهید تا زمان اضافی از شما نگیرد.این مرحله را می توانید در حین انجام مراحل 

می خواستیم کارهای مربوط به مرحله سوم )آموزش کل( را انجام دهیم، گفتند خانم صبح به آموزش کل رفتیم و 

 سمتق "قدم اول" )که در بخش بخش مربوط به خانم جمع علی زادهامروز نیستند و رسولی به مرخصی رفته اند و 

باقی روز را برای انجام واکسیناسیون و توضیح داده شد( یک روز طول می کشد. در نتیجه در باال آموزش کل 

 معاینه برگه سبز صرف کردیم.

 مدارک مورد نیاز

انجام  قضیه را می توانیدنامه ابطال معافیت )اگر هنوز نگرفته اید باز هم بخش وقت گیر  –کارت ملی  -شناسنامه  

 دهید( 

 مورد نیازکارهای 

 واکسیناسیون –رفتن به یکی از مراکز درمانی برای معاینه  

 معاینه

شناسنامه شما را می در آنجا کارت ملی و مراجعه کنید.  10، ابتدا به یکی از شعب پلیس +برای گرفتن برگه سبز

را به شما اختصاص  10+گیرند و سیستم شان به صورت رندوم یکی از مراکز درمانی نزدیک به آن شعبه پلیس 

 می دهد و شما برای معاینه شدن باید به آن مرکز بروید. معموال این مراکز همه روزه معاینه را انجام نمی دهند.

در سیستم شان ابتدا روز هایی که مراکز درمانی مرتبطشان باز  ثبت نامقبل از دادن مدارکتان برای برای همین 

در این مرکزی که رفته اید در خواستتان را بدهید )احتماال تعدادی  میم گرفتیدحال اگر تص هستند را سوال کنید.

شان برای شما مناسب است و تعدادی مناسب نیست( ولی سیستم شان مرکزی را به شما به  از مراکزشان زمان

است بخواهید که درخو 10می توانید از مسئول پلیس +صورت رندوم اختصاص داد که برای شما مناسب نیست، 

شما را باطل کنند ولی باید به شعبه دیگری مراجعه کنید زیرا سیستم شان هوشمند است و اگر دوباره در همان 

 شعبه درخواست دهید دوباره همان مرکز درمانی اول را برایتان در نظر می گیرد. 
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 واکسیناسیون

 معاینه مرکز درمانی خاصی را برایتاندیفتری، کزاز و منژنیت را بزنید. واکسیناسیون، بر خالف باید واکسن های 

واکسن های برای زدن ما خودمان در نظر نمی گیرند و هرجا که این واکسن ها را برایتان بزند مورد قبول است. 

انشگاه تهران رفته دآذر  16به کلینیک  دانشگاه هایمان )دانشگاه های آمریکا واکسن های اجباری دارند( اوایل تیر

واکسن های مورد نیاز برای برگه اتاق واکسیناسیون، خانم دکتری که آنجا بودند همان زمان  در طبقه دومبودیم. 

چون نم و تا من امضا ک به ما گفتند برای برگه سبز، صرفا برگه واکسیناسیون را بیاوریدسبز را هم برایمان زدند و 

از این لحاظ زمان برایمان آذر بود )شعبه انقالب و چهارراه ولیعصر(  16رفته بودیم نزدیک ای که  10پلیس +

save .شد 

نامه ابطال معافیت و گرفتن روز به طول انجامید و فردای آن روز بعد از  1ن برای ما انجام معاینه و واکسیناسیو

تحویل دادن برگه واکسیناسیون  ای که در آن ثبت نام کرده بودیم و 10مراجعه به پلیس + با سامانه نشا،ثبت نام در 

 .باز بودند 3نکردیم به وزارت علوم برویم زیرا تا ساعت برگه سبز را نیز دریافت کردیم اما فرصت برگه مشخصات، و 

به  مراجعه به وزارت علوم برای گرفتن نامه سازمان امور دانشجویانمرحله ششم: 

 سازمان نظام وظیفه
)فرصت جنوبی(، سازمان امور دانشجویان بروید.  به میدان فردوسی، میدان انقالب اسالمی، خیابان شهید موسوی

در اصلی باالتر است اما باید از همان در سر کوچه سهیل روی درهای شیشه ای قهوه ای رنگ زده شده است که 

شما . به (8و  7بگیرید. )باجه های  "نظام وظیفه"ره ای برای قسمت شماپس از وارد شدن،  شیشه ای وارد شوید.

 متن آن به شکل زیر است.یک پوشه می دهند که در آن یک فرم تعهد وجود دارد که باید آن را امضا کنید. 

 

 



 

 

 
   

 
15 

  

ه مدارکی که روی شیش کپی وقتی پوشه را به شما می دهند به شما گفته می شود که تعهد نامه را امضا کنید و

ن درو را همراه برگه تعهد امضا شده )در تصویر زیر اصل را هم نوشته است اما از ما نخواستند( باجه زده شده است

 بازگردانید. عکس برگه زده شده روی شیشه باجه در زیر آورده شده است. پوشه قرار دهید و

 

سبز را هم با   شاهده می کنید، کپی برگه  شید.   همانطور که م شته با شه، نامه ی  ید همراه دا پس از بازگرداندن پو

درخواساات معافیت تحصاایلی مقاطع تحصاایلی   "با عنوان سااازمان امور دانشااجویان به سااازمان نظام وظیفه   

شگاهی  صفهانی بدهید تا       "دان سالن رفته و به خانم ا شما می دهند تا به انتهای  را برایتان پرینت می کنند و به 

 حال با داشتن این نامه می توانید به سازمان نظام وظیفه بروید. د.آن را امضا کنن

سیار خوش برخورد            شجویان ب سازمان امور دان سئولین  شید و م ساعت طول خواهد ک این مرحله کال حدود نیم 

 هستند و سریع کار شما را انجام می دهند.
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 نظام وظیفه مرحله هفتم: مراجعه به سازمان
ارت ک کپی تمام صفحات شناسنامه، دانشجویان به سازمان نظام وظیفه، شناسنامه،با داشتن نامه سازمان امور 

را هم نداشتید مشکلی نیست در آنجا اتاقی برای کپی  شناسنامه و کارت ملی ، کپی کارت ملی )اگر کپیملی

در )تحصیلی( بگیرید.  3در ابتدا شماره ای برای باجه  به سازمان نظام وظیفه مراجعه کنید. برگه سبزو  دارند(

رسیدید، ابتدا باید شماره ای برای باجه  3وقتی به سالن باید بروید.  3آنجا به شما گفته می شود که به سالن 

بعد از اینکه کارتان در باجه تحصیلی تمام شد باید شماره ای برای باجه ( بگیرید و 12-11-10تحصیلی )باجه 

کندتر پیش می رود. اگر صبح زود نرفته باشید، معموال سالن شلوغ  1باجه ی  صف ( بگیرید.1مالی )باجه  امور

است و بهتر است همان اول که می رسید هم برای باجه تحصیلی و هم برای باجه امور مالی شماره بگیرید تا اگر 

 نشوید.کارتان در باجه تحصیلی تمام شد خیلی در صف باجه امور مالی معطل 

، باید نامه سازمان امور دانشجویان به سازمان نظام وظیفه و برگه سبز و کارت ملی و شناسنامه 3در باجه ی شماره 

قسمت دارد و شما باید قسمت های اول و دوم آن  8خود را بدهید. پس از بررسی، یک برگه به شما می دهند که 

بین بانک قوامین یا بانک ملی یکی را برای سپردن ی توانید ممی روید. در آنجا  1سپس به باجه ی را پر کنید. 

س یفه است. پشعبه بانک ملی روبروی باجه ها و شعبه قوامین درون محوطه حیاط نظام وظوثیقه انتخاب کنید. 

تومان از شما می  22800000مبلغ صفحات شناسنامه و کپی کارت ملی، از مراجعه به شعبه، با داشتن کپی تمام 

شماره شبا و شناسه تاکید کنید که ون شبه را به شما می دهند.ضمانت نامه ساعت  1حدود بعد از گیرند و 

بازگردید. در  3حال به سالن  وازیر که چند رقم آخر آن کد ملی شما است را روی ضمانت نامه بنویسند.

بروید و ضمانت نامه را تحویل  1شماره ای برای باجه امور مالی بگیرید. پس از اینکه نوبت تان شد به باجه  آنجا

شماره بگیرید. در آنجا به شما نامه نظام وظیفه به سازمان ( 12-11-10دهید. سپس باید برای باجه تحصیلی )

. به شما گفته می شود که است "برگه معافیت تحصیلی خارج از کشور"آن امور دانشجویان را می دهند. عنوان 

 به دفتر ریاست بروید تا آن را امضا کنند. پس از امضای این نامه، کار شما در سازمان نظام وظیفه تمام است.

ساعت زمان می  4-3کل، این مرحله بسته به میزان شلوغ بودن نظام وظیفه و شعب بانک داخل آن، حدود در 

که اگر امروز برگه سبز را گرفته اید، همین امروز نمی توانید به نظام وظیفه مراجعه  توجه داشته باشید برد.

احتمال زیاد تا ظهر کارتان تمام می شود و می اگر صبح به نظام وظیفه می روید، به  کنید و باید روز بعد بروید.

به سازمان امور دانشجویان بروید. در آنجا همراه داشتن لپتاپ بسیار به کارتان می آید.  بعد از اتمام کارتان توانید

به همین دلیل توصیه می کنیم که از صبح لپتاپ را با خود به نظام وظیفه )توضیحات آن در زیر آورده شده است( 

 می گذارند. safeboxید. در آنجا لپتاپ را به همراه مدرک شناسایی از شما می گیرند و درون ببر
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مراجعه به وزارت علوم برای گرفتن نامه سازمان امور دانشجویان به : هشتممرحله 

 دانشگاه تهران

 سر)همان بخش  برویدپس از گرفتن نامه نظام وظیفه به سازمان امور دانشجویان، به سازمان امور دانشجویان 

ه بخش . با مراجعه بکنید. به شما گفته می شود که از نامه کپی بگیرید و آن را در سامانه نشا آپلود (کوچه سهیل

کپی از نامه به شما می دهند و هم چنین در سامانه نشا نامه را برایتان  2تومان از شما می گیرند و  5000تکثیر، 

بازگردید تا به شما نامه سازمان امور دانشجویان به  سر کوچه سهیلخش با در همان بحال به  آپلود می کنند.

در این نامه گفته شده است  را بدهند. )خودشان به آن بالمانع می گویند( دانشگاه تهران برای آزادسازی مدرک

 که پس از تسویه حساب کامل، دانشگاه می تواند مدارک تحصیلی شما را به شما بدهد.

 تفادهاس لینک این از سجاد سامانه خدمات سایر از استفاده برایبر روی گزینه بروید.  سجاد سامانهحال باید به 

 نید.ته اید گزینه نام نویسی را بزنید و ثبت نام کدر صفحه جدید، اگر قبال در این سایت اکانت نساخبزنید.  نمایید

 لغو تعهد آموزش رایگان را انتخاب کنید. <-اداره کل امور دانشجویان داخل  <-حال از نوار باالی صفحه: خدمات 

 : در حین پر کردن فرم آپلود کنید این مدارک را باید

 عکس پرسنلی 

  تمام صفحات شناسنامه(pdf) 

  کارت ملی پشت و رو(pdf) 

 ازی مدرک)بالمانع(نامه سازمان امور دانشجویان به دانشگاه تهران برای آزادس 

 نامه سازمان نظام وظیفه به سازمان امور دانشجویان 

 )گواهی موقت دیپلم یا خود مدرک دیپلم)در سایت گفته شده آپلود آن اختیاری است 

  سایت گفته شده آپلود آن اختیاری گواهی موقت پیش دانشگاهی یا خود مدرک پیش دانشگاهی )در

 است(

  داده بودیم( سعی کنید  10تحصیلتان هزینه اش را داده اید )مثال ما برای ترم اگر برای ترم یا ترم هایی از

پیامک یا ایمیل تاییدی که تراکنش تان داشته است را پیدا کنید و اطالعات آن را در سایت سجاد وارد 

کلی نیست و به خانم فرقانی در آموزش کل بگویید که شهریه را داده اید کنید. اگر پیدا نکردید هم مش

 تا ایشان آن ترم را محاسبه نکنند.

ه پس از اینک در آپلود این مدارک، بعضی از آنها محدودیت حجم فایل آپلودی داشت ولی مقدارش رو یادم نیست.

نید. اگر پذیرش تان از کارشناسی به دکتری یسری از صفحات رو پر کردید، باید مقاطع تحصیلی تان را وارد ک
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(Direct Ph.D.) اگر ابتدا مقطع دکتری را به برای اکثر دانشگاه های آمریکا این مدل است(که  ) است ،

صورت پذیرش گرفته وارد کنید و سپس کارشناسی و مقاطع پایین تر را وارد کنید سیستم از شما خطا می گیرد 

به همین دلیل از مقطع کارشناسی شروع کنید و سپس پیش دانشگاهی و که کارشناسی ارشد را وارد نکرده اید. 

 "رفتهپذیرش گ"پذیرش تان برای مقطع ارشد است می توانید از ارشد به صورت اگر در نهایت دیپلم را وارد کنید. 

شروع کنید و در نهایت مانند قبل کارشناسی و پیش دانشگاهی و دیپلم را وارد کنید اما اگر کارشناسی به پایین 

کرین ت از آن اسدر انتها به شما کد پیگیری نمایش داده می شود که بهتر اس ید.آ را هم بزنید مشکلی پیش نمی

 شات بگیرید.

پر کردن این فرم به دلیل طوالنی بودن، حداقل برای این مرحله، همراه داشتن لپتاپ بسیار به کمک شما می آید. 

  دقیقه تا نیم ساعت از شما زمان خواهد گرفت. 20

 برای پرداخت هزینه لغو تعهددانشگاه تهران : مراجعه به آموزش کل نهممرحله 
نزد خانم  104ثبت درخواست در سامانه سجاد، به آموزش کل دانشگاه تهران بروید و در طبقه دوم اتاق پس از 

درخواستتان در سامانه سجاد را تایید هزینه لغو تعهد تان را محاسبه کنند و فرقانی بروید و از ایشان بخواهید 

ساخته اید شوید. از نوار باالی صفحه روی  سجاد سامانهکنند. پس از تایید ایشان، می توانید وارد اکانتی که در 

گزینه کارتابل کلیک کنید. سپس در صفحه پدیدار شده، روی شماره پیگیری خود بزنید و در صفحه پدیدار شده، 

محاسبه  1برای سهمیه منطقه  1149400مبلغ هزینه لغو تعهد ما برای هر ترم  هزینه لغو تعهد خود را بپردازید.

 شد.

لغو تعهد و گرفتن نامه پرداخت هزینه وزارت علوم برای تایید : مراجعه به دهممرحله 

 سازمان امور دانشجویان برای اداره گذرنامه
 تو در پاسپورت تان اس یزایتان آمده استبا داشتن پاسپورت تان در صورتی که وپس از پرداخت هزینه لغو تعهد، 

به سازمان امور دانشجویان بروید. در آنجا اگر بگویید که برای تایید پرداخت هزینه لغو تعهد آمده اید ممکن است 

پیش خانم قویدل بروید. اما پس از مراجعه ایشان به ما گفتند که با مراجعه حضوری  322به شما بگویند به اتاق 

پیش آقای مرادی برویم.  342نیم و پس از اینکه ما به ایشان گفتیم زمانمان کم است، گفتند به اتاق تایید نمی ک

شماره پیگیری تان را در کارتابل سامانه سجاد از شما می پرسند و پرداخت ایشان بسیار خوش برخورد هستند و 

گواهی لغو تعهد شما در سامانه سجاد   pdfفایل  ،پس از تایید ایشان هزینه لغو تعهد را برایتان تایید می کنند.
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بخش امور دانشجویان سر کوچه به  همراه کپی ویزا و خود پاسپورت برایتان پدیدار می شود. آن را پرینت کنید و

 پس از تحویل این مدارک، نامه سازمان امور دانشجویان به اداره گذرنامه به شما داده می شود.سهیل بروید. 

 اداره گذرنامه جعه به : مرایازدهممرحله 
با داشتن نامه سازمان امور دانشجویان به اداره گذرنامه همراه با خود گذرنامه و شناسنامه و کارت ملی خود، به 

پس از ورود به ساختمان روبرو بروید و در آنجا از سمت راست قسمت تکثیر، یک برگه خروج  اداره گذرنامه بروید.

در آنجا نامه  بخرید و اطالعات خود را روی آن بنویسید. سپس از ساختمان خارج شوید و به دبیرخانه بروید.

 دبه همان ساختمانی که ابتدا رفتی سازمان امور دانشجویان به اداره گذرنامه را از شما می گیرند و پس از تایید باید

پس از خوانده شدن شماره تان به باجه مربوطه بروید  شماره بگیرید. بروید و از قسمت اطالعات )بخش صدور(

احتماال به شما می گویند باید در  پاسپورت را از شما می گیرند و (. پس از اتمام کارتان در باجه8یا  7، 6)باجه 

ممکن است زودتر کار را تحویل بگیرید. رفته و پاسپورتتان  20سپس باید به باجه کنید.  ساعت صبر 2تا  1حدود 

بروید و بپرسید کار شما انجام شده  20شما انجام شود به همین دلیل می توانید پس از حدود نیم ساعت به باجه 

چنین عوارض خروج از کشور پس از انجام این مرحله، شما اجازه خروج از کشور خواهید داشت. هم  است یا خیر.

 هم برایتان حذف می شود.

 ساعت از شما زمان می گیرد. 2در کل، انجام این مرحله حدود 

تیر  29در مجموع، تمام مراحل فارغ التحصیلی تا انتهای قسمت گذرنامه را ما توانستیم از 

 مرداد ظهر تمام کنیم. 9شروع کنیم و در 

 ریز نمرات: گرفتن دانشنامه و دوازدهممرحله 
بروید. در زیر تب دانش آموختگان، گزینه ورود دانش آموختگان را بزنید. سپس از  ems.ut.ac.irبه سایت 

پیشخوان خدمت، گزینه دریافت مدارک تحصیلی را بزنید و درخواست جدیدی برای گرفتن دانشنامه و ریزنمرات 

هزینه مدرک را بدهید و فایل های خواسته شده را آپلود کنید. مدارک خواسته  3و  2در مراحل  سپس ایجاد کنید.

شده یک مقدار گیج کننده هستند. در قسمت اول برای مدرک نظام وظیفه می توانید هم نامه سازمان امور 

امور دانشجویان را هم زمان دانشجویان به دانشگاه تهران برای آزادسازی مدرک و هم نامه نظام وظیفه به سازمان 

برای مدرک دوم هم که مشخصات شماست باید از باالی فرم قسمت فایل های مورد نیاز را دانلود  آپلود کنید.

کیلوبایت  20حجمش کمتر از  wordکنید زیرا فایل  pdf( و پس از تکمیل آن، آن را wordکنید )یک فایل 
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 1نهایت دکمه ارسال را بزنید و حدود در  باقی مدارک مشخص هستند.می شود و سیستم اجازه آپلود نمی دهد!. 

 هفته بعد، مدارک به آدرسی که داده اید پست می شود.
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 ساعات کاری ادارات

 

 ساعات کاری نام اداره

 8-13 آموزش معدن

 8-14:15 آموزش کل

بخش سر کوچه  –سازمان امور دانشجویان 

 سهیل
15-8 

 8-16 بقیه قسمت ها –سازمان امور دانشجویان 

 7:30-13 سازمان نظام وظیفه

 11:30روز های عادی و پنج شنبه تا در  8-14:30 10پلیس +

  7:30-13 اداره گذرنامه
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 شماره های آموزش کل
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