بسمه تعالی
اطالعیه چگونگی و مراحل ثبتنام ورودیهای جدید در تمام مقاطع تحصیلی
پذیرفتهشدن دانشجویان ورودی جدید را در دانشگاه تبریز ،تبریک عرض نموده و آرزومندیم طی ایام تحصیل در دانشگاه
تبریز ،شاهد پیشرفت شما عزیزان در عرصههای علمی و معرفتی باشیم.
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بخش  )1ثبتنام دانشجویان ورودی جدید
به استحضار پذیرفتهشدگان محترم کلیه مقاطع تحصیلی دانشگاه تبریز میرساند تمامی مراحل ثبتنام بصورت کامال
الکترونیکی و غیرحضوری است و نیازی به مراجعه حضوری پذیرفتهشدگان به دانشکده مربوطه وجود ندارد .ثبتنام طی دو
مرحلهی «ثبت نام الکترونیکی» و «ارسال مدارک فیزیکی از طریق پست بصورت پیشتاز» توسط دانشجو طی مراحل ذیل
انجام خواهد شد.
برای ثبتنام و اجازه حضور در کالسها ،پذیرفتهشدگان عزیز باید تمامی مراحل زیر را طی دو مرحلهی «ثبت نام الکترونیکی»
و «ارسال مدارک فیزیکی از طریق پست بصورت پیشتاز» با دقت کامل به اتمام رسانند .در صورت عدم اتمام مراحل ثبتنام
در هر دو مرحله ،دانشجو مجوز حضور در کالسهای الکترونیکی را دریافت نخواهد کرد .دقت نمایید که ثبتنام پذیرفته-
شدگان در دانشگاه یک امر ضروری ،حساس و زمانبر است .توصیه میشوند پذیرفتهشدگان در تهیه مدارک و انجام صحیح
مراحل ثبتنام ،صبور و کوشا باشند .در صورت وجود مغایرت میان مدارک ارائهشده از طریق ثبتنام الکترونیکی و مدارک
ارسالشده از طریق پست پیشتاز با اطالعات سازمان سنجش آموزش کشور ،در هر مرحله از تحصیل ،ثبتنام دانشجویان
کان لم یکن تلقی شده و طبق مقررات با دانشجو رفتار خواهد شد.
مراحل و نشانیهای الکترونیکی ثبتنام پذیرفتهشدگان دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر ،دانشکده فنی مهندسی مرند،
و دانشکده فنی و مهندسی میانه تابع اطالعیه حاضر نبوده و راهنمای ثبتنام آن دانشکدهها از طریق وبسایت دانشگاه تبریز
یا آن وبسایت آن دانشکدهها در دسترس خواهد بود.
صفحه 1

 )1-1ثبتنام الکترونیکی
مراحل ثبتنام الکترونیکی به شرح ذیل میباشد .دقت نمایید بدون تکمیل اطالعات هر مرحله ،نمیتوانید مرحله بعد را
مشاهده نمایید.
 )1ورود به نشانی الکترونیکی https://amozesh.tabrizu.ac.ir
 )2ورود به سامانه آموزشی دانشگاه تبریز با انجام مراحل زیر:
 انتخاب «دانشجویان جدیدالورود» به عنوان «نوع کاربری»
 وارد نمودن کد ملی
 وارد کردن شماره داوطلبی کنکور به عنوان «کلمه عبور»
توجه :پذیرفتهشدگان از طریق استعداد درخشان و یا پذیرفتهشدگان از طریق آزمون داخلی پردیس ،کد ملی
را به عنوان «کلمه عبور» وارد نمایند .پذیرفتهشدگان مقطع کارشناسی از طریق پذیرش با سوابق تحصیلی،
عدد صفر را عنوان «کلمه عبور» وارد نمایند.
پس از ورود به سامانه ،منوی سمت راست صفحه به صورت زیر نمایش داده خواهد شد.

با توجه به منوهای تصویر فوق ،الزم است پذیرفتهشدگان در خصوص تکمیل سایر مراحل ثبتنام به ترتیب
اقدام نمایند.
 )3تکمیل «اطالعات داوطبان»
 بخشهای «فرم اطالعات شناسنامهای»« ،فرم اطالعات آموزشی»« ،فرم اطالعات تکمیلی» ،و «فرم اطالعات
بستگان» را به ترتیب مشاهده نمایید .در هر قسمت ،تعدادی از اطالعات شما نوشتهشده و تعدادی از
اطالعات قابل ویرایش میباشند .اطالعات قابل ویرایش را تکمیل نمایید.
 در هر مرحله ،پس از تکمیل اطالعات هر بخش ،بر روی گزینهی «ذخیره» ،و سپس بر روی گزینهی
«مرحله بعد» کلیک نمایید.
صفحه 2

 )4دریافت فرمهای مورد نیاز از قسمت «فرمهای آموزشی»
 فرمهای مورد نیاز را از این قسمت دریافت نمایید .فرمها باید پس از پرینت ،با خط خوانا و خودکار آبی
رنگ تکمیل شده ،و سپس بصورت واضح اسکن شده و در مرحله بعد ،یعنی مرحله «ارسال تصاویر درخواست
شده» بارگذاری شوند.
 تکمیل تمامی فرمهای برای همه پذیرفتهشدگان اجباری نبوده و داوطلبان باید با توجه به نوع دوره (روزانه
یا شهریهپرداز) ،سهمیه قبولی (منطقه  1یا مناطق  2و  )3و سایر مشخصات فرمها را دریافت و تکمیل
نمایند.
 )5بارگذاری مدارک الزم از قسمت «مدارک درخواست شده»
 جزئیات مربوط به مدارک مورد نیاز برای بارگذاری در سامانه را از بخش  2این راهنما ،مطالعه نمایید.
فرمهای تکمیلشده مرحله قبل و سایر مدارک ذکرشده در بخش  2این راهنما را در این قسمت بارگذاری
نمایید.
 الزم است پذیرفتهشدگان محترم مدارک را قبل از اقدام به ثبتنام الکترونیکی بصورت کامل تهیه نمایند.
 مسئولیت ثبت اطالعات نادرست و یا تکمیل ناقص فرمها ،برعهده پذیرفتهشدگان میباشد.
 )6بررسی «مدارک ارسال شده»
 مدارکی را که در مرحله قبل در سامانه بارگذاری کردهاید را از این قسمت مشاهده و بررسی نمایید .در
صورت تایید مدارک ارسالشده ،به مرحلهی بعد بروید .در صورت نیاز به هرگونه تغییر ،به مرحلهی قبل
رفته و مدارک را اصالح نمایید.
 )7پرداخت هزینه ثبتنام
 دانشجویان شهریهپرداز باید قسمتی از هزینه نیمسال را پرداخت نمایند .دقت نمایید مبلغ پرداختی به
عنوان مبلغ علیالحساب شهریه دریافت میگردد و مابقی مبلغ بدهکاری شهریه ثابت یا متغیر ،در طول
نیمسال از سامانه سما دریافت خواهد شد .ضمنا مبلغ ثبتنامی به هیچ عنوان قابل استرداد نمیباشد،
بنابراین پس از تصمیم قطعی نسبت به ثبتنام و پرداخت هزینه اقدام نمایید .پرداخت هزینه بصورت
الکترونیکی انجام میشود .در صورت وجود هرگونه مشکل در پرداخت هزینه ،پذیرفتهشدگان جدید می-
توانند با واحد شهریه امور مالی به شماره تلفنهای  33392533و  33392530با پیششمارهی  041تماس
بگیرند.
 )8صدور کد رهگیری
 پذیرفتهشدگان پس از تکمیل تمامی مراحل فوق ،باید از این قسمت کد رهگیری دریافت نمایند .عدم
دریافت کد رهگیری به منزله عدم تکمیل ثبتنام الکترونیکی میباشد .لذا پذیرفتهشدگان باید پس از
تکمیل مراحل ثبتنام ،از صدور کد رهگیری اطمینان حاصل نمایند .تصویر کد رهگیری را ذخیره نموده و
پس از پرینت آن ،به همراه سایر مدارک ذکرشده در بخش  2این راهنما ،به آدرس پستی دانشکده ارسال
نمایید.
 پس از صدور کد رهگیری ،شماره دانشجویی شما نمایش داده خواهد شد .این شماره دانشجویی ،شماره
دانشجویی شما تا اتمام تحصیل در دانشگاه تبریز میباشد.

صفحه 3

 )9حداقل  2روز کاری پس از تکمیل ثبتنام الکترونیکی ،و پس از بررسی و تایید مدارک ارسالشده توسط آموزش
دانشکده ،میتوانید از طریق نشانی  https://amozesh.tabrizu.ac.irبا عنوان دانشجو با واردکردن شماره
دانشجویی و کد ملی به عنوان «رمز عبور» وارد سامانه آموزشی شده و واحدهای نیمسال جاری را مشاهده نمایید.
ضمنا ،حداقل  2روز کاری پس از تکمیل ثبتنام الکترونیکی ،زمان کالسها و دروس انتخابشدهی نیمسال از طریق
سامانه  lms.tabrizu.ac.irقابل مشاهده میباشد .برای اطالعات بیشتر ،بخش  4این راهنما را مطالعه نمایید.
( )10مخصوص آقایان) ثبت درخواست معافیت تحصیلی نظام وظیفه و اخذ معافیت تحصیلی
 پذیرفتهشدگان مشمول میتوانند با مطالعه بخش  5این راهنما ،مراحل اخذ معافیت تحصیلی را مطالعه و
اجرا نمایند.

 )2-1ارسال مدارک فیزیکی از طریق پست بصورت پیشتاز
الزم است تمامی مدارک بارگذاری در مرحلهی  5از بخش ( 1-1ثبتنام الکترونیکی) ،به همراه مدارک ذکرشده در بخش 2
این راهنما ،از طریق پست پیشتاز حداکثر تا تاریخ  1399/08/15به نشانی دانشکده محل قبولی ارسال شود .آدرس و
اطالعات تماس دانشکدههای دانشگاه تبریز در بخش  6این راهنما درج شده است .الزم است بر روی پاکت ارسال مدارک،
حتما «نام دانشکده»« ،عنوان رشته قبولشده» ،و «مقطع تحصیلی قبولشده» نوشته شود.
الزم به ذکر است در صورت عدم دریافت مدارک تا تاریخ مذکور ،ثبتنام دانشجویان کان لم یکن تلقی شده و دانشجویان
حق شرکت در کالسها را نخواهند داشت و طبق مقررات با دانشجو رفتار خواهد شد.

بخش  )2مدارک الزم جهت بارگذاری در سامانه
قبل از تهیه فایلهای اسکن مدارک ،به نکات زیر دقت نمایید .رعایت نکردن هر کدام از این نکات باعث خواهد شد فرایند
بارگذاری مدارک در سامانه ثبتنام به درستی انجام نگیرد.
توجه  :1اسکن مدارک باید بصورت رنگی انجام گرفته و رزولوشن فایلهای اسکنشده نباید از  300 dpiبیشتر باشد.
ضمنا ،حجم فایلهای اسکنشده نباید بیشتر از  300 KBباشد.
توجه  :2دقت فرمایید مدارک مورد نیاز باید الزاما بصورت روشن و خوانا اسکن شوند .از آپلود عکس تهیهشده توسط
گوشی موبایل جدا خودداری شود.
توجه  :3تکمیل فرمها اجباری میباشد و بدون بارگذاری مدارک الزم و تکمیل فرمها ،امکان تکمیل ثبتنام میسر
نخواهد شد.

صفحه 4

 )1-2مدارک مورد نیاز برای ثبتنام در تمامی مقاطع تحصیلی
 عکس پرسنلی دیجیتالی
 اسکن مدرک نظام وظیفه (مخصوص آقایان)
 اسکن کارت ملی
 اسکن صفحه اول شناسنامه
 اسکن آخرین مدرک تحصیلی
 اسکن کارنامه آخرین مقطع فارغالتحصیلی

 )2-2مدارک مورد نیاز برای ثبتنام به تفکیک مقطع قبولی پذیرفتهشدگان
الزم است دانشجویان محترم ،عالوه بر مدارک ذکر شده در بخش  ،1-2مدارک مورد نیاز ذکرشده در دستورالعمل ثبتنام
صادرشده از طرف سازمان سنجش آموزش کشور را تهیه و در سامانه بارگذاری نمایند .این مدارک ،از طریق وبسایت سازمان
سنجش آموزش کشور به نشانی  http://sanjesh.orgهمچنین از طریق اطالعیههای وبسایت دانشگاه در خصوص
دانشجویان ورودی جدید ،به اطالع پذیرفتهشدگان عزیز خواهد رسید .ضمنا ،فرمهای مورد نیاز طی مرحلهی  4در بخش
 1-1این راهنما ،قابل دریافت خواهند بود.

بخش  )3تکمیل کارنامه سالمت روان و کارنامه سالمت جسم
الزم است تمامی دانشجویان از جمله دانشجویان ورودی جدید« ،کارنامه سالمت روان» و «کارنامه سالمت جسم» را با ورود
به سامانه سجاد از طریق لینکهای زیر تکمیل نمایند .دانشجویان محترم اگر قبال در سامانه مذکور ثبتنام کردهاند ،با نام
کاربری و رمز عبور قبلی خود وارد شوند .چنانچه دانشجویان قبال ثبت نام نکردهاند ،ابتدا مراحل ثبتنام را طبق راهنمای
درج شده در سامانه مذکور ،تکمیل نمایند و سپس از طریق آیکون ورود ،وارد سامانه شده و پرسشنامهها را تکمیل نمایند.
الزم به ذکر است تکمیل تمامی صفحات و پرسشنامهها ،ضروری است.
ورود به سامانه تکمیل «کارنامه سالمت روان» ◄◄◄
ورود به سامانه تکمیل «کارنامه سالمت جسم» ◄◄◄

https://portal.saorg.ir/mentalhealth/
https://portal.saorg.ir/physicalhealth/

بخش  )4انتخاب واحد ،زمان شروع و نحوه شرکت در کالسهای الکترونیکی
زمان شروع کالسهای ورودیهای جدید از طریق اطالعیههای درجشده در وبسایت دانشگاه تبریز به اطالع دانشجویان
محترم خواهد رسید .انتخاب واحد دانشجویان ورودی جدید از طریق آموزش دانشکدهها انجام شده و دانشجویان محترم
میتوانند حداقل  2روز کاری پس از تکمیل مراحل ثبتنام الکترونیکی و پس از بررسی و تایید مدارک توسط آموزش
دانشکده ،با ورود به سامانه آموزشی دانشگاه تبریز از طریق نشانی  https://amozesh.tabrizu.ac.irاز دروس نیمسال
اول سال تحصیلی  1399-1400مطلع شوند .با توجه به تاخیر چند هفتهای در شروع کالسهای دانشجویان ورودی جدید
نسبت به سایر دانشجویان دانشگاه ،جهت جبران عقب افتادگی دروس ،کالسهای جبرانی برگزار خواهد شد .زمان کالسهای
صفحه ۵

جبرانی از طریق اطالعیههای آتی معاونت آموزشی دانشگاه اعالم خواهد شد .تمامی کالسها بصورت الکترونیکی و
غیرحضوری برگزار خواهند شد .دانشجویان عزیز میتوانند اطالعات الزم در خصوص نحوهی ورود و شرکت در کالسهای
الکترونیکی را با مطالعه دقیق راهنماهای الزم که در نشانی  https://vu.tabrizu.ac.ir/faدرج شده است ،کسب نمایند.
پس از مطالعه دقیق فایلهای راهنما ،دانشجویان عزیز برای ورود و شرکت در کالسهای مجازی از طریق نشانی
 lms.tabrizu.ac.irاقدام خواهند نمود که نام کاربری و کلمه عبور اولیه کلیه دانشجویان شماره دانشجویی ایشان میباشد.
توصیه میشود دانشجویان با توجه به فایلهای راهنما در اولین ورود نسبت به تعویض کلمه عبور و تنظیم ایمیل اقدام
نمایند.
سامانه آموزشی دانشگاه تبریز ◄◄◄
راهنمای تنظیمات و نحوه ورود به کالسهای الکترونیکی ◄◄◄
سامانه شرکت در کالسهای الکترونیکی ◄◄◄

https://amozesh.tabrizu.ac.ir
https://vu.tabrizu.ac.ir/fa
lms.tabrizu.ac.ir

بخش  )۵نحوه درخواست معافیت تحصیلی نظام وظیفه و مراحل اخذ آن (مخصوص آقایان)
پس از سپریشدن حداقل  3روز کاری از تکمیل ثبتنام و اخذ شماره دانشجویی ،الزم است دانشجویان مشمول که نیاز به
درخواست معافیت تحصیلی از سازمان وظیفه عمومی دارند ،به سامانه آموزشی دانشگاه تبریز از طریق نشانی
 https://amozesh.tabrizu.ac.irبا وارد کردن شماره دانشجویی و رمز عبور وارد شده ،و از بخش «مدیریت درخواست-
ها» ،به شرح زیر اقدام به ثبت درخواست صدور معافیت تحصیلی نمایند.
 )1در قسمت «مدیریت درخواست» بر روی «درخواست صدور معافیت تحصیلی (ویژه دانشجویان مشمول)» گزینه
«ثبت» را کلیک نمایید.
 )2توضیحات درخواست را مطالعه نمایید .تهیهی اسکن آخرین مدرک تحصیلی که در آن تاریخهای شروع و پایان
آخرین مقطع تحصیلی و عنوان رشته ذکر شده است ،جهت ثبت درخواست ضروری است.
 )3بر روی «ثبت درخواست» کلیک نمایید.
 )4در مرحله ( 1ثبت درخواست) در قسمت متن درخواست ،عبارت «درخواست صدور معافیت تحصیلی دارم ،ضمنا،
آخرین مدرک تحصیلی را در بخش اسناد بارگذاری خواهم کرد ».را درج نمایید .در صورت وجود هر گونه توضیحات
اضافی ،میتوانید توضیحات را در این بخش بنویسید .پس از نوشتن متن درخواست ،بر روی «ثبت درخواست»
کلیک نمایید.
 )5در مرحله ( 2اسناد مورد نیاز) ،بر روی «ارسال» کلیک نموده و فایل مربوط به اسکن آخرین مدرک تحصیلی را
بارگذاری نمایید .فایل اسکن آخرین مدرک تحصیلی باید در فرمت  JPEGباشد .بدون بارگذاری فایل مذکور ،امکان
رفتن به مرحله بعدی میسر نخواهد شد .دقت نمایید که نام فایل باید به زبان انگلیسی باشد.
 )6در مرحله ( 5تکمیل درخواست) بر روی گزینه «تکمیل درخواست» کلیک نمایید تا تکمیل ثبت درخواست شما به
اتمام برسد.
 )7برای اطمینان از اتمام مراحل ثبت درخواست ،میتوانید از منوی سمت راست بر روی «مدیریت درخواست» کلیک
نمایید .در صورت اتمام مراحل ثبت درخواست ،در سمت راست «درخواست صدور معافیت تحصیلی (ویژه دانشجویان
صفحه ۶

مشمول)» گزینه «پیگیری» نمایش داده خواهد شد .با کلیک بر روی گزینه مذکور میتوانید فرآیند بررسی
درخواست را مالحظه نمایید.
 )8درخواست شما باید توسط مسئوالن آموزش بررسی و تایید شود .پس از حداقل  3روز کاری وارد سیستم شوید .در
صورتی که درخواست شما بررسی و تایید شده باشد ،از منوی باال بر روز گزینه «تکمیلشده» که با رنگ قرمز
مشخص میباشد ،کلیک نمایید .در انتهای صفحه در قسمت «فرم نهایی نتیجه درخواست دانشجو» بر روی
«دریافت» کلیک نموده و «برگه درخواست معافیت تحصیلی نظام وظیفه» را که از طرف معاون آموزشی دانشکده
و مدیر امور آموزشی دانشگاه بصورت الکترونیکی امضا و تایید شده است ،دریافت و پرینت کرده و به دفاتر خدمات
الکترونیک انتظامی (پلیس  )+10واقع در محل سکونت خود مراجعه نمایند .متقاضیان دریافت معافیت تحصیلی
باید هنگام مراجعه به دفاتر پلیس  +10مدارک الزم را نیز ارائه دهند .مدارک مورد نیاز عبارتند از:







یک قطعه عکس 3×4
اصل و کپی کارت ملی
اصل و کپی از صفحات شناسنامه
برگه درخواست معافیت تحصیلی (که از طریق سامانه مدیریت درخواستها دریافت شده است)
برگه انصراف (مخصوص دانشجویان انصرافی)
در صورت داشتن گذرنامه اصل آن به همراه کپی

پس از دریافت رسید معافیت تحصیلی از دفاتر پلیس  ،+10الزم و ضروری است که رسید مذکور به همراه سایر مدارک مورد
نیاز ذکرشده در بخش  ،2از طریق پست پیشتاز به آدرس دانشکده ارسال شود .عدم دریافت معافیت تحصیلی به همراه سایر
مدارک مورد نیاز ذکرشده در بخش  2تا تاریخ  1399/08/15از طرف اداره آموزش دانشکده ،به منزله انصراف از تحصیل
خواهد بود .سیستم آموزشی دانشجویان مذکور غیرفعال شده و این دسته از پذیرفتهشدگان ،حق شرکت در کالسهای
الکترونیکی را نخواهند داشت.

بخش  )۶نشانی پستی و اطالعات تماس با آموزش دانشکدهها
نام دانشکده

دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی

آدرس پستی دانشکده

تبریز ،بلوار  29بهمن ،دانشگاه تبریز ،دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی ،اداره آموزش دانشکده،
کد پستی5166616471 :

ردیف

پست سازمانی

نام و نام خانوادگی

شماره تلفن تماس
(با پیششمارهی )041

1

خانم فرزانه سمسار

مدیر آموزش دانشکده

33392155

2

خانم فریبا رفیقی

کارشناس آموزش رشته های فلسفه و زبان و ادبیات فارسی

33392143

3

خانم مریم وطن پور

کارشناس آموزش رشته های زبان و ادبیات انگلیسی و زبان و ادبیات
فرانسه و فرهنگ و زبانهای باستانی

33392125

4

آقای میرجواد رضوی

کارشناس رشته زبان و ادبیات ترکی آذری

33392130

صفحه ۷

نام دانشکده

دانشکده اقتصاد و مدیریت

آدرس پستی دانشکده

تبریز ،بلوار  29بهمن ،دانشگاه تبریز ،دانشکده اقتصاد و مدیریت ،اداره امور آموزشی دانشکده،
کد پستی5166616471 :

ردیف نام و نام خانوادگی

شماره تلفن تماس
(با پیششمارهی )041

پست سازمانی

1

آقای یعقوب وحید قویدل

مدیر آموزش دانشکده

33392346

2

خانم منیره نیک پیران

کارشناس آموزشی مقطع کارشناسی رشته اقتصاد

33392337

3

خانم فریده هاشمی نژاد

کارشناس آموزشی کارشناسی گردشگری و کارشناسی ارشد
مجموعه مدیریت

33392347

4

خانم لیال قلی زاده

کارشناس آموزشی مقطع کارشناسی ارشد و دکتری مجموعه
علوم اقتصادی

33392356

نام دانشکده

دانشکده الهیات و علوم اسالمی

آدرس پستی دانشکده

تبریز ،بلوار  29بهمن ،دانشگاه تبریز ،دانشکده الهیات و علوم اسالمی ،اداره آموزش دانشکده ،کد
پستی5166616471 :
شماره تلفن تماس
(با پیششمارهی )041

ردیف

نام و نام خانوادگی

پست سازمانی

1

خانم فائزه استادی

مدیر آموزش دانشکده

33392246

2

خانم ریما محمدمرادی

کارشناس آموزش دانشکده

33392217

3

آقای محمدرضا دارانداشی کارشناس آموزش دانشکده

33392216

نام دانشکده

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر

آدرس پستی دانشکده

آذربایجان شرقی شهرستان اهر ،جنب فرمانداری اداره آموزش دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر ،کد
پستی5451645857 :
شماره تلفن تماس
(با پیششمارهی )041

ردیف

نام و نام خانوادگی

پست سازمانی

1

خانم پروین محمدی

کارشناس آموزش دانشکده

44232371

2

خانم شهال جعفری

کارشناس آموزش دانشکده

44232371

3

آقای شهرام اسدی

کارشناس  ITدانشکده

44232371

5

آقای محمد شیبانی

مسئول دفتر دانشکده

44237717
09141289978
amirahar6@gmail.com

شماره واتساب آموزش
آدرس ایمیل آموزش

نام دانشکده

برنامه ریزی و علوم محیطی

آدرس پستی دانشکده

تبریز ،بلوار  29بهمن ،دانشگاه تبریز ،دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی کد پستی5166616471 :

ردیف نام و نام خانوادگی

شماره تلفن تماس
(با پیششمارهی )041

پست سازمانی

1

آقای صمد مدادی

مدیر آموزش دانشکده

33392321

2

خانم عذرا عالم علیایی

کارشناس آموزش مقطع کارشناسی

33392311

3

خانم راضیه حیدری

کارشناس آموزش مقطع ارشد و دکتری

33392288

صفحه 8

نام دانشکده

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

آدرس پستی دانشکده

تبریز ،بلوار  29بهمن ،دانشگاه تبریز ،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ،ساختمان استادیوم ،اداره
آموزش دانشکده ،کد پستی5166616471 :

ردیف نام و نام خانوادگی

شماره تلفن تماس
(با پیششمارهی )041

پست سازمانی

1

آقای احمد موتاب حسندخت

مدیر آموزش دانشکده

33393254

2

خانم حیدری

کارشناس آموزش رشتههای کارشناسی ارشد و دکتری

33393397

نام دانشکده:

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

آدرس پستی دانشکده:

تبریز ،بلوار  29بهمن ،دانشگاه تبریز ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ساختمان شماره  ، 2اداره
آموزش دانشکده ،کد پستی5166616471 :
شماره تلفن تماس
(با پیششمارهی )041

ردیف

نام و نام خانوادگی

پست سازمانی

1

خانم پری نظمی

مدیر آموزش دانشکده

33392116

2

خانم فرحناز رجبی

کارشناس تحصیالت تکمیلی(مقطع کارشناسی ارشد و دکتری)

33392133

3

خانم فاطمه رحیمی

کارشناس آموزش(مقطع کارشناسی)

33392123

نام دانشکده

دانشکده حقوق و علوم اجتماعی

آدرس پستی دانشکده

تبریز ،بلوار  29بهمن ،دانشگاه تبریز ،دانشکده حقوق و علوم اجتماعی ،اداره آموزش دانشکده،
کد پستی5166616471 :

ردیف نام و نام خانوادگی

شماره تلفن تماس
(با پیششمارهی )041

پست سازمانی

1

خانم رقیه قاسمی

مدیر آموزش دانشکده -رشته های مقطع دکتری

33392330

2

خانم آزاده صاحبی

کارشناس مسئول امور آموزشی دانشکده -رشته های مقطع
کارشناسی ارشد

33392329

3

خانم پریوش رستمی

کارشناس امور آموزشی دانشکده  -رشته های مقطع
کارشناسی حقوق و تاریخ

33392316

4

خانم بتول بخشی

کارشناس امور آموزشی دانشکده – رشته های جامعه شناسی
و علوم سیاسی

33392313

نام دانشکده

دانشکده دامپزشکی

آدرس پستی دانشکده

تبریز ،بلوار شهدای غواص( جاده باسمنج) روبروی شهرک خاوران دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز
کد پستی 5166616471

ردیف نام و نام خانوادگی

شماره تلفن تماس
(با پیششمارهی )041

پست سازمانی

1

آقای یونس اکبران

مدیر آموزش دانشکده

 36378734داخلی 371

2

خانم وکیلی

کارشناس آموزشی دوره های تحصیالت تکمیلی

 36378734داخلی 375

3

آقای جواد پارسا

کارشناس آموزشی دوره های کارشناسی

 36378734داخلی 370

4

دکتر فرزاد کتیرائی

معاون آموزش و تحصیالت تکمیلی
صفحه 9

36378744

نام دانشکده

دانشکده علوم ریاضی

آدرس پستی دانشکده

تبریز ،بلوار  29بهمن ،دانشگاه تبریز ،دانشکده علوم ریاضی ،اداره آموزش دانشکده ،کد پستی:
5166616471
شماره تلفن تماس
(با پیششمارهی )041

ردیف

نام و نام خانوادگی

پست سازمانی

1

آقای امید دلیری

مدیر آموزش دانشکده

33392845

2

خانم شبنم سمندریان

کارشناس رشته ریاضی کاربردی مقطع کارشناسی  ،ارشد و
دکتری

33392841

3

خانم رقیه مرندی

کارشناس رشته علوم کامپیوتر مقطع کارشناسی ،ارشد و
دکتری و دکتری ریاضی محض

33392844

4

خانم فاطمه عدیمی

کارشناس رشته آمار مقطع کارشناسی ،ارشد و دکتری و
کارشناسی ارشد ریاضی محض

33392842

نام دانشکده

دانشکده شیمی

آدرس پستی دانشکده

تبریز ،بلوار  29بهمن ،دانشگاه تبریز ،دانشکده شیمی ،اداره آموزش دانشکده،
کد پستی5166616471 :

ردیف نام و نام خانوادگی

شماره تلفن تماس
(با پیششمارهی )041

پست سازمانی

1

خانم صفرپور

مدیر آموزش دانشکده

33393157

2

خانم احمدی

کارشناس آموزش رشته شیمی محض (کارشناسی)
شیمی آلی و شیمی معدنی (ارشد و دکتری)

33393168

3

خانم رحیم زاده

کارشناس آموزش رشته شیمی کاربردی (کارشناسی)
شیمی کاربردی و شیمی تجزیه (ارشد و دکتری)

33393168

4

خانم شجاعی

شیمی فیزیک (ارشد و دکتری)

33393087

5

خانم یزدانی

نانو شیمی و مهندسی پلیمر (ارشد)

33393167

نام دانشکده:

علوم طبیعی

آدرس پستی دانشکده

تبریز بلوار  29بهمن دانشگاه تبریز دانشکده علوم طبیعی ،اداره آموزش ،کد پستی5166616471 :
شماره تلفن تماس

ردیف

نام و نام خانوادگی

پست سازمانی

1

مهدیه رفیعی سخایی

مدیر آموزش

04133392682

2

آرزونقیلی

کارشناس خدمات آموزشی

04133392675

3

ندابصیر

کارشناس مسئول خدمات آموزشی

04133392683

4

مرتضی امینی نیا

کارشناس خدمات آموزشی

04133392681

5

دکتررضاصفرعلیزاده

مدیرگروه عاوم زیست جانوری

04133392728

6

دکترسیدیحیی صالحی

مدیرگروه علوم زیست گیاهی

04133392706

7

دکترعلی کدخدایی

مدیرگروه علوم زمین

04133392703

(با پیششمارهی )041

صفحه 10

نام دانشکده

دانشکده فیزیک

آدرس پستی دانشکده

تبریز ،بلوار  29بهمن ،دانشگاه تبریز ،دانشکده فیزیک ،اداره آموزش دانشکده ،کد پستی5166616471 :

ردیف نام و نام خانوادگی

شماره تلفن تماس
(با پیششمارهی )041

پست سازمانی

1

آقای دکتر اختای جهانبخش

مدیر آموزش دانشکده

33393341
33393303

2

آقای فرزاد مجدی

کارشناس آموزش

33393335

3

خانم صرافی

کارشناس آموزش

33393325

4

خانم حسینعلی زاده

کارشناس آموزش

33393325

5

خانم رضایی

کارشناس آموزش

33393306

6

خانم محمودی

کارشناس آموزش

33393306

نام دانشکده

دانشکده مهندسی عمران

آدرس پستی دانشکده

تبریز –بلوار  29بهمن -دانشگاه تبریز -دانشکده مهندسی عمران – اداره آموزش دانشکده – کدپستی:
5166616471
شماره تلفن تماس (با
پیش شماره )041

ردیف

نام و نام خانوادگی

پست سازمان

1

آقای حسن هاتف

مدیر آموزش دانشکده

33392567

2

آقای اصغر فتوحی

کارشناس آموزش رشته کارشناسی نقشه برداری و معماری و مقطع
دکتری

33392582

3

خانم صمدیان

کارشناس آموزش مقطع کارشناسی ارشد

33392512

4

خانم شریفی

کارشناس آموزش رشته کارشناسی مهندسی عمران

33392511

5

خانم قلی پور

کارشناس آموزش رشته کارشناسی مهندسی عمران

33392511

نام دانشکده

دانشکده مهندسی مکانیک

آدرس پستی دانشکده

تبریز -بلوار  29بهمن ،دانشگاه تبریز ،دانشکده مهندسی مکانیک اداره آموزش دانشکده،
کد پستی5166616471 :
شماره تلفن تماس
(با پیش شماره )041

ردیف

نام و نام خانوادگی

پست سازمان

1

خانم نادره آقاجانی

مدیر آموزش دانشکده

33392485

2

خانم فاطمه اسدی

کارشناس آموزشی کارشناسی رشته های (صنایع و ساخت و تولید)
و کارشناسی ارشد(مواد)

33392485

3

آقای گوزلی

کارشناس آموزشی کارشناسی مکانیک

33392486

4

آقای خلیلی

کارشناس آموزشی کارشناسی (مواد) و دکتری(مواد)

33392483

5

آقای فیروزی

کارشناس آموزشی دکتری ساخت و تولید و مکانیک

33392467

6

آقای افرایش

کارشناس آموزشی کارشناسی ارشد مکانیک و ساخت و تولید

33392456

صفحه 11

نام دانشکده

دانشکده فنی ومهندسی میانه

آدرس پستی دانشکده

آذربایجان شرقی ،میانه ،جاده ترک ،جنب پارک جنگلی و صداوسیما ،کد پستی- 5316113878 :
صندوق پستی1389 :

ردیف نام و نام خانوادگی
1

پست سازمانی

خانم لعیا موسوی

شماره تلفن تماس
(با پیششمارهی )041
-04152220131
09930684752

کارشناس آموزش دانشکده

نام دانشکده

پردیس های دانشگاه تبریز

آدرس پستی دانشکده

تبریز ،بلوار  29بهمن ،دانشگاه تبریز ،آموزش کل ،پردیس های دانشگاه ،کد پستی5166616471 :
شماره تلفن تماس
(با پیششمارهی )041

ردیف

نام و نام خانوادگی

پست سازمانی

1

آقای مهدی جعفرزاده

مدیر آموزش و تحصیالت تکمیلی

33392602

2

آقای وحید باغبان

مدیر امور اداری

33392601

3

آقای اصغر اشرفی

کارشناس رشته های کشاورزی و علوم پایه

33392600

4

آقای دکتر رضا افروشه

کارشناس رشته های مدیریت و اقتصاد

33392603

5

آقای صابر مرد کاردیده

کارشناس رشته های مهندسی عمران – علوم
کامپیوتر و مهندسی کامپیوتر )

33392606

6

آقای رامین سلیمانی

کارشناس رشته های مهندسی برق و مکانیک

33392604

7

آقای وحید نیمه فروش

کارشناس رشته های علوم انسانی
( حقوق – علوم سیاسی – جغرافیا – سنجش
از دور – روانشناسی و علوم تربیتی – تاریخ )

33392605

8

آقای حسین کوهی

مسئول دبیرخانه و رئیس دفتر پردیس

33392431

9

آقای خلیل خوش منظر

کارشناس آموزش پردیس ارس ( جلفا )

42026363 -65

10

آقای غالمرضا میرزائی مهر

امور مالی پردیس

33393464

11

آقای صابر مرد کاردیده

مسئول انفورماتیک

33392606

12

آقای اصغر اشرفی

روابط عمومی پردیس

33392600
ashrafi.tabrizu@gmail.com

نام دانشکده

دانشکده فنی و مهندسی مرند

آدرس پستی دانشکده

آذربایجان شرقی – مرند – بلوار عباسی  -دانشکده فنی و مهندسی مرند کد پستی5413889741 :

ردیف نام و نام
خانوادگی
1

آقای ابراهیم
اکبری لیواری

2

خانم معصومه
اسماعیلی

3

خانم فاطمه
جهدی

شماره تلفن تماس
(با پیششمارهی )041

پست سازمانی
مدیر آموزش دانشکده
کارشناس مسئول رشته های مهندسی عمران،
تکنولوژی نقشه برداری و مهندسی اجرائی عمران
کارشناس رشته های ریاضیات و کاربردها ،کاردانی
عمران و مهندسی نقشه برداری
صفحه 12

42260003 42235899 42263300
داخلی 211
42260003 42235899 42263300
داخلی 211
42260003 42235899 42263300
داخلی 211

نام دانشکده

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

آدرس پستی دانشکده

تبریز ،بلوار  29بهمن ،دانشگاه تبریز ،دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر ،طبقه همکف ،اتاق  ،103اداره امور
آموزشی و دانشجویی دانشکده ،کد پستی5166616471 :
شماره تلفن تماس
(با پیششمارهی )041

ردیف

نام و نام خانوادگی

پست سازمانی

1

آقای رضا موحد

مدیر آموزش دانشکده (رئیس اداره امور آموزشی و دانشجویی)

2

آقای عباس پاکزاد

3

آقای محمد محمودی برق – کنترل و مهندسی هوافضا – دینامیک پرواز و کنترل
اصل
مقطع کارشناسی :کارشناس آموزش ورودیهای  96در رشتههای

33393705

مقاطع تحصیالت تکمیلی :کارشناس آموزش رشتههای مهندسی
کامپیوتر و فناوری اطالعات

33393707

مقطع کارشناسی :کارشناس آموزش تمام ورودیها در رشته
مهندسی کامپیوتر
مقاطع تحصیالت تکمیلی :کارشناس آموزش رشتههای مهندسی
33393735

مهندسی برق و مهندسی پزشکی
مقاطع تحصیالت تکمیلی :کارشناس آموزش رشتههای مهندسی
4

آقای حسین
عنصرودی

5

خانم زارعان

6

خانم جعفرزاده

برق  -قدرت
مقطع کارشناسی :کارشناس آموزش ورودیهای  97در رشتههای

33393766

مهندسی برق و مهندسی پزشکی
مقاطع تحصیالت تکمیلی :کارشناس آموزش رشتههای مهندسی
برق – الکترونیک و مهندسی نانوفناوری – نانوالکترونیک و
نانوفتونیک

33393737

مقطع کارشناسی :کارشناس آموزش ورودیهای  98در رشتههای
مهندسی برق و مهندسی پزشکی
مقاطع تحصیالت تکمیلی :کارشناس آموزش رشتههای مهندسی
برق  -مخابرات و مهندسی پزشکی  -بیوالکتریک

33393855

مقطع کارشناسی :کارشناس آموزش ورودیهای  99در رشتههای
مهندسی برق و مهندسی پزشکی
نام دانشکده

دانشکده مهندسی شیمی و نفت

آدرس پستی دانشکده

تبریز ،بلوار  29بهمن ،دانشگگگاه تبریز ،دانشگگکده مهندسگگی شگگیمی و نفت ،اداره آموزش دانشگگکده،
کدپستی51666-16471 :

ردیف نام و نام خانوادگی

شماره تلفن تماس
(با پیششماره )041

پست سازمانی

1

آقای اسمعیل محمدی

رئیس اداره آموزش دانشکده

33392413

2

آقای جبرئیل افشانی

کارشناس آموزش گروه مهندسی شیمی

33392413

صفحه 13

نام دانشکده

دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

آدرس پستی دانشکده

تبریز ،بلوار  29بهمن ،دانشگاه تبریز ،دانشکده کشاورزی ،اداره آموزش دانشکده کدپستی 5166616471

ردیف

نام و نام خانوادگی

پست سازمانی

کارشناس آموزشی رشته های تحصیلی

شماره تلفن تماس
(با پیش شماره )041

1

سعید فتح باهری

مدیر آموزش
دانشکده
(تمام مقاطع)

-

33392064

2

احمد راجی حامد

کارشناس مسئول
خدمات آموزشی
(مقطع کارشناسی)

-

33392064

3

حسن جلیل اوغلی
فرد

کارشناس خدمات
آموزشی
(مقطع کارشناسی)

مهندسی علوم دامی – مهندسی مکانیک بیوسیستم – مهندسی علوم باغبانی –
مهندسی ماشینهای صنایع غذایی – مهندسی گیاهپزشکی

33392012

4

مجتبی فاتح

کارشناس خدمات
آموزشی
(مقطع کارشناسی)

مهندسی فضای سبز – علوم و مهندسی خاک – علوم و صنایع غذایی – اقتصاد
کشاورزی – علوم و مهندسی آب – ژنتیک و تولید گیاهی

33392110

5

غالمحسین روزرام

کارشناس خدمات
آموزشی
(مسئول آموزش
بخش
کارشناسی ارشد و
دکتری)

6

اصغر وکیلی

کارشناس خدمات
آموزشی
(بخش کارشناسی
ارشد و دکتری)

7

لیلی مظلومی

کارشناس خدمات
آموزشی
(بخش کارشناسی
ارشد و دکتری)

8

محمدعلی
پورجعفری

متصدی امور دفتری
و بایگانی

علوم و مهندسی آب گرایشهای:

آبیاری و زهکشی  -سازههای آبی -
منابع آب

اقتصاد کشاورزی گرایشهای :

اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای
کشاورزی  -اقتصاد منابع طبیعی و محیط
زیست

ترویج و آموزش کشاورزی پایدار
گرایشهای :

ترویج کشاورزی پایدار و منابع طبیعی -
نوآوری و کارآفرینی کشاورزی

علوم دامی گرایشهای:

ژنتیک و اصالح دام و طیور  -فیزیولوژی
دام و طیور  -تغذیه دام  -تغذیه طیور

حشرهشناسی کشاورزی:

-

بیماریشناسی گیاهی :

-

توسعه روستایی:

-

مهندسی فضای سبز

-

زراعت و اصالح نباتات گرایش:

ژنتیک و بهنژادی گیاهی

آگروتکنولوژی گرایش:

فیزیولوژی گیاهان زراعی ،اکولوژی
گیاهان زراعی ،علوم و علفهای هرز

علوم و مهندسی باغبانی گرایشهای:

گیاهان زینتی ،گیاهان دارویی ،تولید
محصوالت گلخانهای ،سبزیها ،گیاهان
زینتی

علوم و مهندسی صنایع غذایی
گرایشهای :

صنایع غذایی ،شیمی مواد غذایی ،زیست
فناوری مواد غذایی ،فناوری مواد غذایی

بیوتکنولوژی کشاورزی

-

مدیریت حاصلخیزی و زیست
فناوری خاک گرایشهای :

شیمی ،حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه –
بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک – فیزیک و
حفاظت خاک – منابع خاک و ارزیابی
اراضی

مهندسی مکانیک بیوسیستم
گرایشهای :

طراحی و ساخت – انرژیهای تجدید پذیر
– فناوری پس از برداشت – مدیریت و
تحلیل سامانه
-

صفحه 14

33392013

33392013

33392011

33392011

