
 

 
 

با رشد تکنولوژی و امکانات بسیاری از دانشگاه های کشور از سیستم های جامع دانشگاهی استفاده کردند تا با سهولت در انجام 

تمامی امور دانشجویی از اتالف وقت و هزینه دانشجویان جلوگیری نمایند. عالوه بر این، مزیت استفاده از این سیستم ها منظم بودن 

مرحله به مرحله روند درخواست ها می باشد. سامانه مروارید نیز یکی از پرکاربردترین سیستم های جامع آن ها و امکان مشاهده 

دانشگاهی است که تاکنون توسط بسیاری از دانشگاه های سراسر کشور مورد استفاده قرار گرفته است و دانشگاه فنی حرفه ای هم 

بپردازیم  سامانه مروارید دانشگاه فنی و حرفه ای ین مقاله قصد داریم به معرفییکی از این دانشگاه ها می باشد. به همین دلیل در ا

را برای شما عزیزان بیان نماییم. پس پیشنهاد می کنیم تا انتهای این مطلب را با دقت   hr.tvu.ac.ir و نحوه ورود و ثبت نام در

ایی های بیشتر با مشاوران ما در ایران تحصیل ارتباط برقرار مطالعه کنید و در صورت داشتن هرگونه سوال یا نیاز به دریافت راهنم

  .نمایید

  ای حرفه و فنی دانشگاه مروارید سامانه معرفی

پس از ثبت نام دانشجویان در دانشگاه فنی و حرفه ای، برای هریک از آن ها یک حساب کاربری در سایت مروارید ایجاد می شود تا 

  .ه تحصیلی خود، تمامی امور مالی، آموزشی، اداری و دانشجویی خود را در این سایت انجام دهنددانشجویان بتوانند تا اتمام دور

برای تسهیل درخواست ها و همچنین تمامی امور دانشجویان مانند انتخاب واحد، پرداخت  سامانه مروارید دانشگاه فنی و حرفه ای

تقال به سایر دانشگاه ها، مشاهده دروس ارائه شده، درخواست کارآموزی، دریافت گواهی موقت تحصیلی و غیره مورد شهریه، نقل و ان

بعضی از امکانات سامانه مروارید دانشگاه فنی و  .استفاده قرار می گیرد. این سامانه امکانات متفاوتی را به دانشجویان ارائه می دهد

  :حرفه ای شامل موارد زیر هستند

 صدور گواهی اشتغال به تحصیل ��

 حذف اضطراری دروس اخذ شده ��

 پرداخت شهریه ��

 صدور کارت موقت دانشجویی ��

 مشاهده لیست نمرات و دریافت کارنامه ��

 انتخاب واحد ��

https://hr.tvu.ac.ir/


 

 
 

 پیش ثبت نام اینترنتی دانشجویان ورودی جدید ��

 دریافت لیست کسری مدارک دانشجویان ورودی جدید ��

 ش اطالعات ثبت نامی دانشجویانویرای ��

 صدور نامه های اداری مرتبط با نظام وظیفه دانشجو )درخواست معافیت تحصیلی ، ابطال یا تمدید آن( ��

 نامه فارغ التحصیلی )گواهی موقت پایان تحصیالت، ارسال تاییدیه مدرک تحصیلی( ��

 حل تحصیل پذیرفته شدگان، درخواست تاییدیه تحصیلی (صدور نامه های اداری مرتبط با نامه های پذیرش )نامه به م ��

 ، تحصیل ادامه منع اخطاریه ، دانشجو مشروطی اعالم ، تحصیل به اشتغال گواهی) آموزشی خدمات و  صدور نامه های اداری ��

 (والدین به دانشجو تحصیلی وضعیت اعالم ، تحصیل از انصراف حکم و اخطاریه

 رات و اصالح نمره و درسثبت اعتراض دانشجو به نم ��

  ثبت اطالعات دانشجویان بورسیه ��

 تعیین مدارک مورد نیاز با در نظر گرفتن مواردی همچون بورس، جنسیت، وضعیت نظام وظیفه و غیره به صورت خودکار ��

 مشاهده لیست دروس ��

  زمانبندی برگزاری آزمون هر یک از دروس ��

 شجوپرداخت شهریه و تسویه حساب دان  ��

  

  .��کلیک کنید حرفه ایرشته های دانشگاهی فنی  برای مشاهده اطالعات بیشتر در مورد�� 

 

https://irantahsil.org/%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c-%d9%81%d9%86%db%8c-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%a7%db%8c/


 

 
 

 

  ثبت نام سایت مروارید فنی و حرفه ای

می بایست از قسمت ثبت نام مهارت آموزان اقدام کرد. الزم به ذکر است  سامانه مروارید دانشگاه فنی و حرفه ای برای ثبت نام در

برای این کار به کد رهگیری و کد ملی نیاز می باشد. عالوه بر این برای انجام ثبت نام به صورت غیرحضوری مدارک زیر نیز باید 

 .اسکن شوند

 تمام صفحات شناسنامه ��

 پشت و روی کارت ملی ��

  عکس پرسنلی ��

 کارت پایان خدمت و یا کارت معافیت )برای آقایان( ��

 گواهی آخرین مدرک تحصیلی ��

 

 ای حرفه و فنی دانشگاه مروارید سامانه نحوه ورود به

را در مرورگر خود وارد نمایید تا به صفحه اصلی سامانه مروارید دانشگاه فنی و  hr.tvu.ac.ir برای ورود به این سامانه ابتدا باید

 .وارد شوید حرفه ای



 

 
 

 

 .نام کاربری و رمز عبور خود را وارد نمایید را انتخاب کنید و "ورود به سامانه"پس از انجام مرحله فوق می بایست گزینه 

 

 �� اطالعیه ��

فرد توسط دانشگاه به او داده می شود اما امکان تغییر رمز عبور یا گذرواژه برای دانشجویان فراهم می نام کاربری و رمز عبور هر 

 .باشد

 



 

 
 

 

  .��کلیک کنید پردرآمدترین رشته فنی حرفه ای برای مشاهده اطالعات بیشتر در مورد�� 

  hr.tvu.ac.ir قوانین سامانه

، یک نام کاربری منحصر بفرد و یک رمز عبور در نظر گرفته hr.tvu.ac.ir سامانه از دانشجویان از هریک استفاده  برای ورود و ��

  .می شود

 .پس از ورود به سامانه امکان کلمه عبور توسط دانشجو وجود دارد ��

شود، بنابراین اشخاص دیگر قادر نیستند گهداری میکلمه عبورشما به صورت غیر قابل بازگشت درهم ریزی شده و در سیستم ن ��

 .از طریق سیستم به کلمه عبور شما دسترسی داشته باشند

 

https://irantahsil.org/%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%b1%d8%a2%d9%85%d8%af-%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%81%d9%86%db%8c-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%a7%db%8c/
https://irantahsil.org/%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%b1%d8%a2%d9%85%d8%af-%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%81%d9%86%db%8c-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%a7%db%8c/


 

 
 

مسئولیت کامل حفظ و نگهداری نام کاربری و کلمه عبور بر عهده دانشجو است و هرگونه فعالیتی که از طریق مشخصات وی در  ��

 .سامانه انجام شود با خود فرد دانشجو می باشد

نام کاربری و کلمه عبور اختصاص یافته به هر دانشجو، تنها برای استفاده همان شخص است و هیچ دانشجویی حق واگذاری این  ��

 .کدها را به شخص دیگر ندارد

 .استفاده از نام کاربری و کلمه عبور یک دانشجو دیگر حتی با اجازه او خطا به حساب می آید ��

 .ربری در صورت فراموشی ممکن می باشدبازیابی رمز عبور و نام کا ��

 اخبار پیرامون سامانه مروارید دانشگاه فنی و حرفه ای

 اعالم موافقت دانشگاه فنی و حرفه ای با نقل و انتقال ورودی های جدید ✅

سان تر شدن معاونت دانشجویی دانشگاه فنی و حرفه ای طی اطالعیه ای اعالم کرده است که امور دانشجویی این دانشگاه برای آ

موافقت کرده است. عالوه  1401شرایط تحصیل و اسکان دانشجویان با نقل و انتقال و یا میهمانی دانشجویان ورودی جدید در سال 

  .بر این امکان تخصیص خووابگاه ملکی به دانشجویان دانشگاه فنی و حرفه ای فراهم شده است

  .��کلیک کنید ن کنکورثبت نام دانشگاه فنی حرفه ای بدو برای مشاهده اطالعات بیشتر در مورد�� 

 �� خالصه مطلب

در این مقاله به معرفی سامانه مروارید دانشگاه فنی و حرفه ای پرداختیم و امکانات آن را ذکر نمودیم. عالوه بر این ثبت نام در سایت 

رار دادیم. در پایان نیز را برای مشاهده بهتر شما عزیزان ق hr.tvu.ac.ir مروارید را بیان کرده و سپس راهنمای تصویری ورود به

  .قوانین سامانه مروارید را شرح دادیم

 مورد در بیشتر های راهنمایی دریافت به نیاز یا سوال هرگونه داشتن صورت در امیدواریم این مقاله برای شما مفید بوده باشد اما

hr.tvu.ac.ir ا سوال خود را در انتهای همین صفحه به صورت می توانید با مشاوران ما در ایران تحصیل ارتباط برقرار نمایید و ی

  .دکامنت قرار دهید تا مشاوران باتجربه ایران تحصیل در کوتاهترین زمان ممکن به شما پاسخ دهن

 

https://irantahsil.org/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%81%d9%86%db%8c-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1/

