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دانشگاه اروميه در سال  کارشناسی ارشداطالعيه ثبت نام پذيرفته شدگان مقطع 

 1400-1399تحصيلی 

ثبت نام  :گردددانشگاه اروميه، بدينوسيله اعالم مي کارشناسي ارشد ضمن تبريك قبولي داوطلبان عزيز در آزمون

سپس ارسال مدارک انجام  و نام ورودي هاي جديدثبت  -صورت اينترنتی و از طريق سايت دانشگاهبه پذيرفته شدگان ابتدا 

ثبت نام و شرکت در کالسهای درسي به صورت غير حضوری بوده و خواهشمند است از کليه مراحل  .خواهد پذيرفت

 مراجعه حضوری به دانشگاه جدا خودداری فرماييد.

 پس از ثبت نام اينترنتی دانشجو موظف است :

در  20/08/99الی  14/08/99از تاریخ صرفا کليه مدارک مورد نياز جهت ثبت نام)مذکور در همين اطالعيه( را  -1

)مندرج در انتهاي همين آدرس دانشکده مربوطهقرار داده و از طريق پست به صورت پيشتاز به  بسته يك

منزله انصراف دانشجو از ثبت نام بوده و عدم دريافت مدارک در بازه زماني فوق الذکر به  ارسال نمايد. اطالعيه(

 پس از آن به هيج عنوان اجازه ثبت نام صادر نخواهد شد.

حتما  شماره دانشجويی و نام دانشکده مقطع و رشته تحصيلی ، نام و نام خانوادگی دانشجو،بر روی پاکت حاوی مدارک  -2

به دقت انجام نداده و در امر اخذ مدارک تحصيلي  چنانچه دانشجو هر کدام از اقدامات مذکور را بايستي قيد گردد.

مسئول عدم دريافت مدارک شخص دانشجو بوده و دانشگاه هيچ مسئوليتي در اين خصوص  خللي پيش آيد،

 نخواهد داشت.

شروع کالسهای آموزشي در مقطع کارشناسي ارشد به صورت غيرحضوری بوده و تاريخ شروع کالس ها متعاقبا  -3

 دانشگاه اروميه اطالع رساني خواهد شد. از طريق سايت 

کارشناسان محترم دانشکده ها فايل تحصيلي دانشجوياني را که صرفا ثبت نام اينترنتي نموده و نسبت به ارسال  -4

فيزيکي مدارک اقدام ننموده اند، غير فعال خواهند نمود. لذا ضروری است بالفاصله پس از ثبت نام اينترنتي در 

 مدارک اقدام نمايند.خصوص ارسال 

 زمانبندي ثبت نام اينترنتی: 
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شنبه مورخ سه شنبه و دو دانشگاه اروميه در روزهای کارشناسي ارشدپذيرفته شدگان مقطع  اينترنتي ثبت نام

پذيرفته شدگان پس از انجام  انجام خواهد شد و اين زمان قابل تمديد نخواهد بود. 1399 آبان سیزدهمو  دوازدهم 

 ثبت نام اينترنتي بايستي پرينت ثبت نام اينترنتي را از سيستم تهيه نمايند و به همراه مدارک ثبت نامي ارسال نمايند.

 ثبت نام پذيرفته شدگان واحد پرديس دانشگاهي نيز به صورت اينترنتي انجام خواهد گرفت.يادآوری: 

 

 بت نام:تکاليف پذيرفته شدگان براي ث

سايت ثبت نام وروديهای "و  http://www.urmia.ac.irبه سايت اينترنتي دانشگاه اروميه به آدرس مراجعه  -1

 فوق بر اساس برنامه زماني "جديد

رزرو اينترنتي غذا، و راهنمای استفاده از  دريافت و مطالعه اطالعيه ثبت نام، راهنمای ثبت نام اينترنتي، راهنمای -2

 سامانه امور خوابگاه ها)ويژه دانشجويان متقاضي استفاده از خوابگاه(

 تعهد و چك ليست تحويل مدارک ثبت نامي و تکميل آندريافت فرم  -3

 به نام 0108901069009معادل پانزده هزار تومان به حساب شماره ريال150000واريز فيش بانكي به مبلغ  -4

 عوايد اختصاصي صدور کارت دانشجويي نزد بانك ملي، جهت صدور کارت دانشجويي. -دانشگاه اروميه

با توجه به فايل راهنمای ثبت نام اينترنتي ثبت نام انجام مراحل ورودی های جديد و ثبت نام اينترنتي ورود به سامانه  -5

 تهيه پرينت ثبت نام اينترنتيو 

در سيستم ثبت نام اينترنتي اسکن و موارد زير را فقط پذيرفته شدگان بايستي  ،در فرايند ثبت نام اينترنتي تذکر مهم:

 کيلوبايت بيشتر باشد. 80بوده و حجم آن نبايد از  jpg.*ارسال نمايند. فايل ارسالي بايد با فرمت 

 تصوير فيش واريزی برای صدور کارت دانشجويي 

 ه سالمت جسم و روانتصوير کد رهگيری پرسشنام 

 تصوير فرم ويژه مديريت تربيت بدني 

 تصوير فرم اطالعات فرهنگي و اجتماعي 

از بخش فرم های عمومي سايت ثبت نام ورودی های  "«پرسشنامه دانشجويي»فرم مرکز آمار و کامپيوتر"دريافت  -6

 ت دانشجويي ارائه نمايند(.جديد و تكميل آن)اين فرم را بايستي نزد خود نگه داشته و در زمان دريافت کار

کارت دانشجويي پس از تاييد معاونت آموزشي دانشگاه و انجام انتخاب واحد برای دانشجويان، توسط  : توجه مهم

مديريت حراست در زمان مراجعه حضوری دانشجويان و در طول ترم صادر و تحويل خواهد شد. اعالم زمان حضور 

http://amuzeshi.urmia.ac.ir/St-Register
http://amuzeshi.urmia.ac.ir/St-Register
http://amuzeshi.urmia.ac.ir/St-Register
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بيماری متعاقبا از طريق سايت دانشگاه اطالع رساني خواهد شد. دانشجويان بايستي در دانشگاه پس از بهبود شرايط 

 برای دريافت کارت دانشجويي مدارک زير را ارائه نمايند.

 به صورت تكميل شده« پرسشنامه دانشجويي»فرم مرکز آمار و کامپيوتر -

 ريالي جهت صدور کارت دانشجويي150000فيش واريزی  -

 

از بخش فرم های عمومي سايت  "اجتماعيفرهنگي و  اطالعاتفرم "و  "يريت تربيت بدنيفرم ويژه مد"دريافت  -7

 نام ورودی های جديد و تكميل آن. ثبت

)مخصوص دانشجويان روزانه( از بخش "(4شمارهفرم تقاضانامه بهره مندی از آموزش رايگان)فرم " دريافت -8

 سايت ثبت نام و تكميل آن. کارشناسي ارشدهای  فرم

دوره کارشناسي از بخش فرم های  "(3شمارهفرم تعهد فراغت از تحصيل دانشجويان ترم آخر)فرم "دريافت  -9

شوند  فارغ التحصيل مي 30/07/99 کارشناسي ارشد سايت ثبت نام و تكميل آن.)ويژه دانشجويان ترم آخر که تا

 پذيرفته شده اند(  1399و در آزمون ورودی دوره های کارشناسي ارشد ناپيوسته سال 

از بخش فرم های عمومي سايت ثبت نام ورودی های جديد و  "«درخواست معافيت تحصيليفرم "دريافت  -10

 تكميل آن)ويژه دانشجويان مرد که فاقد مدرک نظام وظيفه مي باشند(. 

ارائه معافيت الزم به توضيح است تشكيل پرونده و ثبت نام قطعي از پذيرفته شدگان مرد منوط به تذکر مهم: 

 باشد. تحصيلي مي

استفاده از خوابگاه  يکه متقاض ديجد یارشد ورود يشدگان مقطع کارشناس رفتهيپذ قاضیان خوابگاه:تم -11

خوابگاه هستم را  يمتقاض نهيگز دي، بايليو مرحله فرم اطالعات تكم ينترنتيدر ثبت نام ا باشند، يم ييدانشجو

 نيخوابگاه به ا صيتخص یو در زمان مقرر برا ييکرونا ريغ طيشرا یالزم برا یزيتا برنامه ر نديانتخاب نما

 انياز دانشجو پكداميکرونا به ه یماريب وعي( بعلت شیاست در حال حاضر)ترم جار يهيانجام گردد. بد زانيعز

 .گردد يارشد، خوابگاه واگذار نم يمقطع کارشناس

، فرزند و همسر %25)فرزند جانباز باالی"ارشد و دکتری-دانشجويان شاهد و ايثارگرمشخصات فرم "دريافت  -12

آزاده( و تكميل آن)ويژه دانشجويان شاهد و ايثارگر( از بخش فرم های عمومي سايت ثبت نام ورودی های 

 جديد. 

مندی از مزايای ستاد امور دانشجويان شاهد و ايثارگر الزم به ذکر است دانشجويان شاهد و ايثارگر جهت بهره

است هنگام مراجعه به دانشگاه)پس از برطرف شدن شرايط بيماری کرونا و تشكيل کالس ها با در دست  ضروری

 داشتن اين فرم، به دفتر ستاد شاهد واقع در پرديس نازلو دانشگاه اروميه مراجعه نمايند.
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ام ورودی های جديد، به در سايت ثبت ن پرديس، پذيرفته شدگان پرديس دانشگاهي بايستي با مراجعه به بخش فرم های

پرديس -کارشناسي ارشدچك ليست مدارک "و "پرديس دانشگاهي دکتری و ارشدشهريه مقاطع "لينك های 

مراجعه و مفاد آنرا به دقت مطالعه نمايند و بر اساس آن نسبت به تهيه مدارک ثبت نامي اقدام نمايند. همچنين  "دانشگاهي

مراجعه  http://pardis.urmia.ac.irعات تكميلي به آدرس اينترنتي اين دانشجويان مي توانند جهت کسب اطال

 نمايند.

 

مدارک الزم جهت تشکيل پرونده ثبت نامی در محل دانشکده ها :)ارسال از طريق  پست به صورت 

 پيشتاز(

:)پرينت ثبت نام اينترنتي به منزله فرم ثبت نام مي باشد که ارسال آن به همراه ساير مدارک  پرينت ثبت نام اينترنتی -1

 ثبت نامي الزامي است(

، بهداشت يا وزارت و فناوری ، تحقيقاتعلوم مورد تاييد وزارت  (کارشناسی)ليسانس تصوير مدرک برگ يک و صلا -2

 ( قيد شده)ليسانس شناسيکار دوره معدل در آن که فرهنگي انقالب عاليو يا شورای  پزشکي و آموزش درمان

 + ريزنمرات کارشناسی (30/7/99)فارغ التحصيل حداکثر تا تاريخ .باشد

 است اصل باشند، الزم)ليسانس( نميکارشناسي مدرک اصل ارائه قادر به داليلي به که شدگانيپذيرفته -1تبصره

 "2شماره فرم"ی امحل اخذ مدرک مذکور را با محتو عالي آموزش توسط دانشگاه يا موسسه تاييد شده يگواه

تکميل و پس از تأييد موسسه محل  سایت ثبت نام( کارشناسی ارشد)قابل دریافت از بخش فرم های 

  به دانشگاه  اروميه )همراه با ساير مدارک(ارسال نمايند.تحصيل، 

برای دانشجوياني که دوره ليسانس آنها  ريزنمرات کاردانیيا و  مدرک کاردانی کپی برابر اصليک برگ يا  اصل -3

و  بسيار مهمتوجه فرماييد اجرای اين بند برای دانشجويان کارشناسي ناپيوسته  کارشناسي ناپيوسته مي باشد.

 )جهت ثبت معدل کارداني در پرتال وزارت علوم(الزامي مي باشد

 و کارت ملی. شناسنامه صفحات از تمام کپی يک سري -4
 .جاري در سال شده تهيه 3×4 رخ تمام عکس قطعه شش -5
 دفترچه 3در صفحه  مندرج «عمومي وظيفه مقررات»بند  به را با توجه دانشجو وظيفه نظام وضعيت ارائه مدرکی که -6

 (.برادران )برای کند مشخص 1399سال ارشد ناپيوسته اسيکارشن هایدوره ورودی آزمون يك شماره راهنمای

 دانشجويان روزانه( ويژه)"(4فرم شمارهفرم تقاضانامه بهره مندي از آموزش رايگان)" -7

http://pardis.urmia.ac.ir/
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دانشجويان سال آخر که تا ) ويژه  "(3)فرم شمارهدوره کارشناسی  فرم تعهد فراغت از تحصيل دانشجويان ترم آخر" -8

فارغ التحصيل شده و کليه واحدهای درسي خود را تا تاريخ مذکور به اتمام رسانده باشند(.در  30/7/99تاريخ 

 .صورت عدم رعايت اين موضوع قبولي دانشجو لغو و اسامي افراد مذکور به سازمان سنجش اعالم مي گردد

از طرف سازمان آنها  که فاقد مدرک نظام وظيفه بوده و برای برادران)ويژه  "«فرم درخواست معافيت تحصيلی" -9

 (فيت تحصيلي صادر خواهد شد.اوظيفه عمومي مع

 به صورت تکميل شده فرم تعهد و چک ليست تحويل مدارک ثبت نامی-10

 )الزامی(تدول کارمندان براي متبوع قيد و شرط سازمان و بدون کتبی يا موافقت ساالنه مرخصی حکم-11

را ازقسمت فرمهای ارشد  1فرم شماره بايد  پذيرفته شده اند رتبه اولیپذيرفته شدگانی که با استفاده از سهميه  -12

و پس از امضا و مهر دانشگاه کارشناسي همراه با ساير مدارک ثبت نامي ارسال نمايند.بديهي است در  دريافت

 و به سازمان سنجش اعالم خواهد شد.و نام دانشج قبولي دانشجو لغوصورت عدم ارائه گواهي مذکور 

 فرم درخواست تاييديه تحصيلی)قابل دريافت از قسمت فرم هاي کارشناسی ارشد( -13

 دريافت و به صورت دقيق بدون قلم خوردگي تکميل نماييد دو نسخهدانشجوی محترم فرم مذکور را در 

 را همراه با ساير مدارک به آدرس دانشکده ارسال نماييد. نسخه اولالف( 

را چنانچه شما در مقطع قبلي فارغ التحصيل يکي از دانشگاههای سراسری يا غيرانتفايي هستيد به  نسخه دومب( 

ارسال نموده و در قسمت   ia.ac.irha.mohammadi@urmبه ايميل همراه کپي مدرک کارشناسي 

موضوع ايميل نام و نام خانوادگي و نام دانشگاه فارغ التحصيلي مقطع قبلي را بنويسيد. ليکن اگر در مقطع 

خود قبلي فارغ التحصيل دانشگاههای آزاد ،پيام نور و .. مي باشيد فرم مذکور به همراه کپي مدرک کارشناسي 

به آدرس دانشگاه مذکور ارسال فرماييد.الزم به توضيح است مسئوليت پيگيری ارسال را از طريق پست پيشتاز 

 تأييديه و ريزنمرات مقطع قبل به عهده دانشجو مي باشد.(

 

 "بسيار مهم و الزامی"مراحل اخذ معافيت تحصيلی توسط دانشجو: 

دانشجو موظف است مراحل زیر معاونت محترم وظیفه عمومی  5/8/99مورخ  99/12/116/1123طبق نامه شماره 

 را جهت اخذ معافیت تحصیلی طی نماید:

 موجود در قسمت فرمهای عمومی سایت ثبت نام . تکميل فرم درخواست معافيت تحصيلی-1

در مقطع کارشناسی فارغ  31/6/99دانشجوی محترم در تکمیل فرم فوق چنانچه شما تا توجه بسيار مهم: 

درج بفرمایید.لیکن اگر تاریخ فارغ  1/7/99به تحصیل در مقطع ارشد را التحصیل شده اید، تاریخ شروع 

است،تاریخ شروع به تحصیل ارشد را روز بعد از تاریخ  99التحصیلی شما یکی از روزهای مهرماه سال 

فارغ التحصیلی کارشناسی قید نمایید.عدم رعایت این موضوع منجر به ایجاد اشکال در صدور معافیت 

 واهد شد.تحصیلی شما خ

 کپیفوق که دارای مهر و امضا دانشگاه ارومیه می باشد +  فرم تکمیل شدهدانشجو با در دست داشتن -2

شناسایی  کارتدر دانشگاه ارومیه+ پرینت ثبت نام اینترنتی(+ابطال معافیت کارشناسی)یا مدرک کارشناسی 

mailto:ha.mohammadi@urmia.ac.ir
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در محل سکونت خود مراجعه نموده و پاسخ درخواست معافیت  10به نزدیک ترین دفتر پلیس + ملی

عدم دریافت معافیت تحصیلی در تحصیلی رادریافت و همراه با سایر مدارک به دانشگاه ارسال می نماید.

ان شرکت بسته حاوی مدارک ثبت نامی منجر به غیرفعال شدن فایل تحصیلی دانشجو و به تبع آن عدم امک

 در کالسهای درسی خواهد بود.

 
 

 فرآيند ترخيص سربازان حين خدمت پذيرفته شده در دانشگاه به شرح ذيل می باشد:

 
 10يل نموده و آن را به دفتر پليس + مرا از سايت دانشگاه دريافت و تک سرباز برگه درخواست معافيت تحصيلي -1

قبولي ارائه ميدهد)همراه داشتن گواهي اشتغال به خدمت مستقر در شهرستان محل سکونت يا محل دانشگاه 

 سربازی الزامي مي باشد(.

 مراجعه سرباز به يگان خدمتي جهت تسويه حساب به منظور ترخيص از خدمت-2

 10ترخيص سرباز توسط يگان خدمتي و معرفي به دفتر پليس + -3

 ز يگان خدمتي به کاربر دفترو ارائه معرفي نامه صادره ا 10مراجعه مشمول به دفتر پليس +-4

اطالعات تکميلي مشمول،جهت ثبت درخواست معافيت تحصيلي و همچنين ثبت  10توسط کاربر پليس +-5

 ترخيص از خدمت در سامانه درج مي گردد.

 صدور برگ معافيت تحصيلي و تحويل به دانشجو جهت ارسال به دانشگاه به انضمام ساير مدارک ثبت نامي.-6

 

 توضيح است تشکيل پرونده و ثبت نام قطعي از پذيرفته شدگان مرد منوط به ارائه معافيت تحصيلي مي باشد.الزم به 

 

 :مهم تذکرات

نام، شرکت در قبالً در زمان ثبت که هاييبايد با معدلشده  پذيرفته کارشناسي )ليسانس( کارداني، مدرک معدل -1

 باشد. ، يکساننموده آزمون اعالم

 کان» نخواهد آمد و ضمن عمل به نامنشوند، ثبت التحصيلفارغ 30/7/99 حداکثر تا تاريخ کهگانيه شدپذيرفتاز  -2

 رفتار خواهد شد. با ايشان مقررات آنان، طبق قبولي شدن تلقي« يکنلم

و يا اطالعات  نموده ا کتمانر حقايق گردد داوطلبي مشخص ، چنانچهتحصيل و هنگام ناماز ثبت در هر مرحله -3

 رفتار خواهد شد. با وی مقررات و طبق شده تلقي« يکنلمکان»وی  باشد، قبوليغلطي ارائه و واجد شرايط نمي

تحويل  .....به عنوان امانتعم از مدرک کارشناسي و پس از ثبت نام هيچ مدرک ثبت نامي ا، دانشجوی محترم -4

لذا خواهشمند است قبل از ارسال مدارک و تشکيل پرونده به تعداد کافي برای خود کپي رنگي  .شما نخواهد شد

ا به عنوان امانت جدو اسکن مدارک تهيه نموده و حين تحصيل از درخواست دريافت مدارک موجود در پرونده 

  خودداری نماييد.
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 جدول آدرس دانشکده ها جهت ارسال مدارک
د می گردد درج نام و نام خانوادگی ، عنوان رشته تحصيلی، نام دانشکده و شماره دانشجوي محترم مجددا تاکي

 دانشجويی بر روي بسته حاوي مدارک الزامی می باشد.

 

 آدرس دانشكده گروههای آموزشي رديف

 پرديس نازلو –جاده سرو  11کيلومتر  -اروميه  دانشكده علوم علوم پايه 1

 پرديس نازلو –جاده سرو  11کيلومتر  -اروميه  دانشكده شيمي علوم پايه)رشته های شيمي( 

 پرديس نازلو –جاده سرو  11کيلومتر  -اروميه  دانشكده فني و مهندسي فني ومهندسي 2

)رشته های  فني ومهندسي 

 برق و کامپيوتر(

دانشكده برق، کامپيوتر و 

 فناوريهای پيشرفته
 پرديس نازلو –جاده سرو  11کيلومتر  -اروميه 

 مجموعه علوم اقتصادی، 3

 حسابداری
 پرديس نازلو –جاده سرو  11کيلومتر  -اروميه  اقتصاد و مديريتدانشكده 

 پرديس نازلو –جاده سرو  11کيلومتر  -اروميه  دامپزشكيدانشكده  دامپزشکي 4

 پرديس نازلو –جاده سرو  11کيلومتر  -اروميه  دانشكده کشاورزی کشاورزی 5

 پرديس نازلو –جاده سرو  11کيلومتر  -اروميه  دانشكده منابع طبيعي منابع طبيعي 6

 پرديس نازلو –جاده سرو  11کيلومتر  -اروميه  علوم ورزشيدانشكده  مجموعه تربيت بدني 7

علوم انساني)بجز اقتصاد،  8

 حسابداری(
 روبروی صدا وسيما – 2خيابان والفجر –اروميه  دانشکده ادبيات وعلوم انساني

 روبروی صدا وسيما – 2خيابان والفجر –اروميه  دانشکده ادبيات وعلوم انساني زبان 9

10 
رشته علوم و مهندسي 

 گياهان دارويي -باغباني
 مرکز آموزش عالي شهيد باکری مياندوآب

باالتر از کوی  -شهريور 17انتهای خيابان  -مياندوآب

 به ايستگاه راه آهننرسيده  - 4کيلومتر  -رابری 

 

هنر)برنامه ريزی شهری،  11

 معماری(
 دانشکده هنر -اروميه کيلومتر يك جاده سرو دانشکده هنر

رشته مهندسي عمران  12

پذيرفته شدگان دانشکده سازه)

 فني و مهندسي  خوی(

 دانشکده فني و مهندسي خوی
-بلوار شمس تبريزی--شهرک وليعصر -خوی 

 هراروبروی مسجد فاطمه الز

 پرديس نازلو –جاده سرو  11کيلومتر  -اروميه  دانشكده علوم رشته نانوفيزيك و نانوشيمي 13

 

 ه اروميهپرديس دانشگا –خيابان شهيد بهشتي  –اروميه  :اروميهآدرس پرديس دانشگاه 


