
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

راهبردتهران اولين سامانه پيگيري و انجام امور دانشجويي در دانشگاه هاي كشور مي باشد كه به شيوه 
 را هدايت مي كند.دانشجويي  _اداري  امور  ،و با نظارت اين سامانهها ن دانشگاه آنيابتي توسط دانشجويان 

 . درآمد را نيز تجربه مي كنندكسب  ،در قالب شغلي پاره وقت دانشجويان نايب در ازاي اين خدمات ضمناً

www.Rahbordtehran.ir/dan 

www.RBteh.ir/dan 

www.Anjamk.ir/dan 

 تهران راهبردسامانه 

 021- 44461299تلفن تماس:  

  ي همكارثبت نام دانشجو ثبت سفارش 

www.RBteh.ir 

 دانشجوي عزيز،

ــا   ــور اداريم ــجويي -ام دانش

توسـط     در دانشـگاه هـا  شما را 

بــه نيابــت دانشــجويان همكــار 

 .انجام مي دهيم

 نادپارتمان دانشجويي راهبرد تهر

 شغلي پاره وقت در دانشگاه

 .گردددانلود براي شما ارسال  لينك پيامك كنيد تا       500051   500051  77  شماره  را به   5عدد 

 دانلود پوستر

 دسترسي به سايت

 دانشجوي عزيز،

ــام كن ــت ن ــدثب ــه در  ي و زمانيك

دانشگاه حضور داريـد سـفارش   

ــد و    ــذيرش كني ــران را پ ديگ

 ب كنيد.سدرآمد ك

 تحصيلي راحت و به صرفه

 .كنيدثبت نام كنيد و درآمد كسب    

  تعرفه منصفانه

 و هزينه مديريت زمان

 

 

 

 

 تحصيلي راحت و به صرفه

 كمك به دانشجويان شاغل

 حذف مسير بين شهري

 ايجاد اشتغال دانشجويي 

 راهبرد تهران:دانشجويي  خدمات دپارتمان             

 تسويه حساب دانشجويي براي كليه فارغ التحصيالن)1

   براي دانشجويان يآموزشپيگيري و انجام امور )2

 پژوهشي براي مقاطع ارشد و دكترا ،پيگيري و انجام امور اداري)3

 دانشنامه و ارسال براي دانشجو، اخذ مدرك )4

 پيگيري نامه هاي مربوط به تائيديه تحصيلي و نظام وظيفه)5

 خارجي موسسات براي پيگيري تائيديه هاي مدارك تحصيلي )6

 لينك ثبت نام براي شما ارسال شود.. پيامك كنيد تا       500051   500051  77  شماره  را به   6عدد 
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