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اطالعیه شماره 1
"ثبت نام از دانشجویان بین المللی پذیرفته شده در دانشگاه تبریز برای نیمسال اول سال تحصیلی "1400-1401

با سالم و آرزوی سالمتی و تبریک به دانشجویان بین المللی پذیرفته شده در دانشگاه تبریز ،به اطالع کلیه
متقاضیان بین المللی پذیرفته شده در دانشگاه تبریز در کلیه مقاطع تحصیلی کارشناسی ،کارشناسی ارشد و
دکتری که متقاضی ثبت نام برای نیمسال اول سال تحصیلی  1400-1401هستند می رساند که از تاریخ
 1400/06/11لغایت  1400/06/20اقدام به تکمیل فایل اکسل پیوستی نموده و همراه گواهی پذیرش خود صرفا از
طریق آدرس ایمیل اداره دانشجویان بین المللی دانشگاه تبریز به آدرس  iso.tu@tabrizu.ac.irارسال
نمایید.
ضمناً  ،تاریخ اعالم شده به هیچ عنوان قابل تمدید نمی باشد.
 .1از ارسال اسامی تکراری جدا خودداری نمایید.
 .2نام و نام خانوادگی و حتی لقب دانشجوی متقاضی بصورت کامل درج گردد .
 .3نام پدر فرد متقاضی بطور صحیح وارد گردد.
 .4قابل توجه موسسات جذب دانشجو :در صورتیکه افراد ثبت نامی توسط موسسات جذب دانشجو بیش
از یک نفر می باشد کلیه افراد به صورت متمرکز در یک فایل اکسل بصورت یکجا جمع شده و همراه
گواهی پذیرش افراد پذیرفته شده ارسال گردد.
 .5تاریخ تولد درخواست شده در فایل اکسل را بصورت کامل و به سال شمسی تبدیل نموده و درج نمایید
مثال 1377/05/06 :
 .6رشته و گرایش هر دانشجوی پذیرفته شده که بصورت کامل در گواهی پذیرش نوشته شده است حتما
در فایل اکسل نیز بطور کامل نوشته شود.
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 .7کد رشته :کد رشته انتخابی را که در زمان ثبت نام از سامانه پذیرش دانشجویان بین المللی انتخاب
نموده اید را در فایل اکسل بدرستی بنویسید.
 .8شماره جلسه شورای پذیرش دانشجویان بین المللی  :در گواهی پذیرش صادر شده توسط دانشگاه،
برای هر دانشجوی پذیرفته شده می توانید شماره جلسه شورای پذیرش و تاریخ درج شده را پیدا
کنید.
 .9در صورت ناقص بودن هر کدام از موارد درخواستی فایل اکسل و یا گواهی پذیرش ،اقدامی برای ثبت
نام افراد داخل لیست انجام نخواهد گرفت.
 .10در فایل اکسل افرادی که کد معرف دارند حتما کد معرف خود را درج نمایند.
 .11لطفا فایل اکسل تکمیل شده و گواهی پذیرش را از طریق ایمیل  iso.tu@tabrizu.ac.irارسال
نمایید و از ارسال آنها از طریق واتساپ اکیدا خودداری نمایید که ترتیب اثر داده نخواهد شد.

اداره دانشجویان غیرایرانی دانشگاه تبریز
)"(Announcement No 1
August 2021

“Registration of international students admitted to the University of Tabriz for the
"first semester of the academic year 1400-1401
Greetings from University of Tabriz,
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Hearth felt Congratulations to the respected international applicants admitted to the
University of Tabriz. We wish you all health and wellbeing , and hereby we request from
all of the international applicants in the undergraduate, graduate and doctoral programs at
the first semester of the academic year 1401-1400 that, to complete the attached Excel File
in the time span of 06/11/1400 to 06/19/1400, and to send it along with their acceptance
certificate (admission letter) only and only through the email address of the Office of NonIranian Students, University of Tabriz ( iso.tu@tabrizu.ac.ir).
In addition, please note that the time span (9 - day deadline) will not be extendable in any
way.

So please be careful in the following cases:

1. Send Only Once:
Applicants should fill out the Excel File carefully and complete the requested
particulars and information and send them only once (one time), to avoid possible
mistakes. In this case, the only responsible person for the consequences will be you
yourself.
2. Fill Out Particulars Fully:
The name and the surname and even the title of the respected applicant should be
entered fully and completely.
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3. Particulars of the Father of the Applicant :
Enter the name of the applicant's father fully and completely as well.

4. Noteworthy of the Student Dispatching Companies or Agents:
If the number of people registered by student dispatching companies or agents are
more than one person, then all the information and the particulars of the applicants
should be entered together in an Excel File and should be sent, along with the their
acceptance certificates (admission letters) only through the email address of the Office
of Non-Iranian Students, Tabriz University ( iso.tu@tabrizu.ac.ir).
5. Format of the Date of Birth:
Convert the requested date of birth of the applicant or applicants in the Excel File into
a solar year ( )سال شمسیthen insert it, for example: 1377/06/05 .

6. Field of Study and Discipline:
The field of study and the discipline of each admitted applicant, which is written in full
format in their admission letters, should be written again in the same format and
completely, in the Excel File.
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7. Code of Field of Study:
Write the code of selected field of study, the same code that you selected at the time of
registration in the system of the Office of Non-Iranian Students, University of Tabriz
in the Excel File as well.

8. Number of the Admission Council Session and Date:
International Student Admission Council (Meeting) Number is mentioned in the
admission letter which is issued by the University, then for each admitted student, you
can find the admission council meeting number and the date, please write them.

9. Defectiveness in the Information and in the Document:
In case of any incompleteness in the requested information or particulars in the Excel
File or in case that you forget to send the admission letter or in case that you send
everything completely but to another email of us , no action, we emphasize that no
action will be taken.

10. Code of the Student Dispatching Company or Agent:
In case that you have an agent please insert the code the agent.
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11. Send only through this email address (iso.tu@tabrizu.ac.ir):
Please send the completed Excel File and the admission letter via (iso.tu@tabrizu.ac.ir)
and please strictly refuse to send them via our WhatsApp numbers, or any other emails
of us. If so, the only responsible person for the consequences will be you yourself.

Thank you very much for your attention and God bless you all.

Office of Non-Iranian Students, University of Tabriz
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