
 

 راهنمای ثبت نام دانشجویان دانشکده الهیات و معارف اسالمی

با سالم و تبریک آغاز سال تحصیلی جدید تقاضا می شود، جهت ثبت نام درست و دقیق و جلوگیری از اشتباه 

 :در انتخاب واحد، قبل از شروع اخذ واحد موارد ذیل را مطالعه و مدنظر قرار دهید

***** 

و کد  نیدفایل را دانلود ک. مبنای رشته و مقطع بر روی سایت دانشکده موجود است برفایل انتخاب واحد . 1

گاه بعضی از دانشجویان دروس صفحه  .هر درس را براساس ترم و سال ورود به درستی در سامانه وارد نمایید

که این امر  ندکنانتخاب واحد را مالک قرار داده و به اشتباه از گروهها و ترمهای دیگر انتخاب واحد می 

( غیبت بیش از حد)و نمره نیم  محروم از ادامه کالس دانشجونتیجه در موجب اشتباه کالس و استاد شده و 

 .خواهد شددرج در کارنامه، 

لطفا فایل را دانلود و پرینت . تقویم آموزشی دانشگاه تهران در سایت معاونت آموزشی دانشگاه موجود است .2

توجه داشته باشید ایام حذف و  .خ های مهم را از روی تقویم مورد توجه قرار دهیدو در طول سال تاری کنید

اضافه و حذف اضطراری و ارزشیابی اساتید توسط انفورماتیک دانشگاه و طبق تقویم آموزشی در سامانه جامع 

 .داشت لذا دانشکده هیچ دسترسی جهت تمدید زمانهای مورد اشاره نخواهد. آموزش باز و بسته خواهد شد

به عنوان دو درس الزامی در واحدهای گذرانده دانشجو در تمامی ترمها ارایه می  1تربیت بدنی و ورزش . 3

در دو ترم جداگانه اخذ  باید دانشجویان توجه داشته باشند اخذ همزمان این دو درس غیرقانونی بوده و. شود

شکل در کارنامه فارغ التحصیلی شما خواهد عدم رعایت پیش نیاز در ارایه این دو درس موجب بروز م. شود

 . شد

 ( 1درس شماره ) تربیت بدنی ** 

 ( 2درس شماره ) 1ورزش ** 

طبق آیین نامه اداره کل آموزش دانشگاه تهران، تنها در نیمسال گذشته مشروط شده اند، دانشجویانی که. 4

اداره آموزش در کارنامه این دانشجویان واحد اضافه ای  اگر. هستندواحد درسی  14مجاز به انتخاب حداکثر 

 . می تواند از انتهای کارنامه به صورت خودکار واحدهای اضافه را حذف نماید کند،مشاهده 

اخذ کمتر از حد نصاب . استواحد درسی  12حداقل واحد در کارنامه دانشجوی مقطع کارشناسی پیوسته . 5

اگر تعداد واحدهای ارایه شده در . کردنشجوی محترم را دچار مشکل خواهد در هنگام فارغ التحصیلی شما دا

در دانشکده های دیگر به صورت واحد نرسد، دانشجو می تواند واحدهای مانده را  12دانشکده به نصاب 

 .دکنیبه کارشناس آموزش رشته خود در دانشکده مراجعه  اخذ کند، در غیر اینصورتمهمان 

 .کنیداز همکاران ما در اداره آموزش پیگیری آموزشی خود را در طول سال تحصیلی  مشکالت و سواالت. 6

در سامانه جامع باید توسط دانشجو  99-99از آغاز سال تحصیلی موضوع پایان نامه و رساله . 7

دانشجویان تحصیالت تکمیلی الزم است در جلسه توجیهی که برای . شودپیشخوان خدمت درج /آموزش

 .گونگی ثبت پایان نامه و رساله از سوی اداره آموزش برگزار می شود، شرکت کنندآشنایی با چ

 .رعایت پیش نیازهای ثبت شده در برنامه درسی برای همه مقاطع تحصیلی الزامی است. 9



 قابل توجه جدیدالورود

و نامه تاییدیه ( برای خواهران)دانشجویان جدیدالورود توجه داشته باشند، ارایه تاییدیه تحصیلی مقطع قبل  .1

ارایه . استالزامی  1399-99تا پایان نیمسال اول سال تحصیلی ( برای برادران)حصیلی و معافیت تحصیلی ت

تخاب واحد نیمسال دوم محروم تاییدیه مالک انتخاب واحد نیمسال دوم خواهد بود، در غیر این صورت از ان

 .د شدخواهن

با در : تاییدیه مدرک پیش دانشگاهی می تواننددانشجویان جدیدالورود مقطع کارشناسی، جهت دریافت . 2

 توجه داشته باشید، تاییدیه. دست داشتن کپی مدرک پیش دانشگاهی به دفاتر پیشخوان مراجعه نمایند

 .شما به آدرس ذیل ارسال شود تحصیلی

نشگاه تهران، خیابان شهید مفتح شمالی، جنب مترو شهید مفتح، دانشکده الهیات و معارف اسالمی دا: آدرس

 1576613111:تهران، کدپستی

تاییدیه مقطع قبل درخواست دانشجویان جدیدالورود مقاطع تحصیالت تکمیلی، در روز ثبت نام حتما نامه  .3

و برای دریافت پاسخ آن  .خود ارایه کنند و به دانشگاه مقطع قبل دریافتخود را از کارشناس مشخص شده 

 .پیگیری الزم را بعمل آورند

واحد به کد  انتخابحتما در هنگام :واحد به قرار ذیل می باشد نتخابا برایمقاطع مختلف کد گروه دروس . 4

گاه عنوان دروس مشترک موجب به خطا افتادن دانشجویان در انتخاب . گروه درسی ارایه شده توجه فرمایید

 .درس و استاد اصلی گروه می شود

 

 دکتری تخصصی کارشناسی ارشد کارشناسی عنوان رشته

 22 21 22 ه و کالم اسالمیفلسف

 22 21 -- فلسفه دین

 32 31 23 ادیان و عرفان

 42 41 24 تاریخ و تمدن ملل اسالمی

 52 51 25 فقه و مبانی حقوق اسالمی

 62 61 26 علوم قرآن و حدیث

 72 71 27 فقه شافعی

 -- 91 29 تاریخ علم

 

 بایددانشجویان جدیدالورود مقطع کارشناسی پیوسته در ابتدای دو نیمسال اول سال تحصیلی جدید خود . 5

تاریخ آن متعاقبا از سوی اداره . کننددر کارگاه مهارت های آموزشی اداره کل مشاوره دانشگاه تهران شرکت 

و  استاین کارگاه تنها یک جلسه با توجه به اینکه . آموزش به اطالع شما نودانشجویان عزیز خواهد رسید

شرکت در آن الزامی می باشد، وقت خود را جهت شرکت در کالس تنظیم و از غیبت در کارگاه خودداری 

 .دکنی



لذا ثبت اطالعات .در بسیاری از موارد پیامهای اداره آموزش دانشکده و دانشگاه به شما پیامک خواهد شد. 6

دانشجویانی . ت در اطالع رسانی به شما دانشجویان محترم خواهد شددرست در هنگام ثبت نام، باعث سهول

جهت تصحیح آن به کارشناس رشته خود در اداره  ،که شماره همراه و ثابت ایشان تغییر یا به اشتباه درج شده

 . آموزش مراجعه فرمایید

توجه داشته باشند، در صورتی که فارغ  1399-99دانشجویان جدیدالورود مقاطع مختلف سال تحصیلی . 7

، در اسرع وقت نسبت به اخذ گواهی موقت مقطع قبل خود اقدام فوری هستند 31/26/1399التحصیل 

 .نمایند

خود  ادامه تحصیل  که بالفاصله در مقطع بعدیتحصیالت تکمیلی مقطع ( برادران) دانشجویان مشمول. 9

پس از اخذ گواهی اشتغال به تحصیل ( در صورت انجام تسویه حساب مقطع قبل خود) می توانند خواهند داد،

قبل، نسبت به اخذ گواهی موقت خود اقدام نموده و آن را به دانشکده مقطع ترم اول و ارایه آن به دانشگاه 

اه اعتبار داشته و پس از آن پرونده دانشجو به صورت ناقص تنها دو م( گواهی معدل) فرم روزنامه. ددهنتحویل 

 .و راکد خواهد بود و روند تحصیلی ایشان را با مشکل مواجه خواهد نمود

 

 اداره خدمات آموزش

 دانشکده الهیات و معارف اسالمی

 


