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 بسمه تعالی

 1400-1401اطالعيه ثبت نام پذيرفته شدگان مقاطع کاردانی، کارشناسی و دکتری عمومی دامپزشکی دانشگاه اروميه در سال تحصيلی 

، و پذيرفته شدگان در رشته های صرفا با سوابق تحصیلي دانشگاه ارومیه سراسریآزمون ضمن تبريك قبولي داوطلبان عزيز در 

 سپس و های جديد ثبت نام ورودی -دانشگاه اينترنتی و از طريق سايتصورت به ابتدا ثبت نام پذيرفته شدگان به اطالع مي رساند 

به  و ارسال مدارک ثبت نامکلیه مراحل  .انجام خواهد پذيرفت به آدرس دانشکده مربوطه از طريق پست به صورت پيشتاز ارسال مدارک

 . لذابودخواهد حضوری  به صورت غیرنیز تا اطالع ثانوی و شرکت در کالسهای درسي صورت غیر حضوری بوده 

 جدا خودداری فرمايید. ارومیه خواهشمند است از مراجعه حضوری به دانشگاه

 زمانبندی ثبت نام اينترنتی:

 10/07/1400روميه از تاريخ کارشناسي و دکتري عمومي دامپزشکي دانشگاه اکارداني،ثبت نام اينترنتي پذيرفته شدگان مقاطع 

 و اين زمان قابل تمديد نخواهد بود.براساس حرف اول نام خانوادگي به شرح جدول زير انجام خواهد شد  11/07/1400لغايت 

شدگان پس از انجام ثبت نام اينترنتي بايستي پرينت ثبت نام اينترنتي را از سيستم تهيه نمايند و به همراه مدارک ثبت نامي از  پذيرفته

 مندرج در اطالعيه ثبت نام ارسال نمايند. آدرس دانشکده مربوطهطريق پست پيش تاز به 

 حرف اول نام خانوادگي تاريخ رديف

 10/07/1400شنبه:  1
 - ژ -ز –ر  -ذ  -د -خ -ح -چ –ج  -ث -ت -پ -ب -الف

 ظ -ط -ض -ص -ش -س

 ي -ه -و -ن -م -ل -گ -ك-ق  -ف -غ -ع 11/07/1400يکشنبه:  2

 

 پس از ثبت نام اينترنتی دانشجو موظف است :

از طريق  قرار داده و بستهدر يك  21/07/1400  تاريخ تاکلیه مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام)مذکور در همین اطالعیه( را -1

عدم دريافت  ارسال نمايد. انتهای همين اطالعيه(مندرج در )آدرس دانشکده مربوطهصورت پیشتاز به  پست به

مدارک در بازه زماني فوق الذکر به منزله انصراف دانشجو از ثبت نام بوده و پس از آن به هیج عنوان اجازه ثبت نام صادر 

 نخواهد شد.

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

مسئول  آيد، پیش خللي چنانچه دانشجو هر کدام از اقدامات مذکور را به دقت انجام نداده و در امر اخذ مدارک تحصیلي گردد.

 شخص دانشجو بوده و دانشگاه هیچ مسئولیتي در اين خصوص نخواهد داشت. ،عدم دريافت مدارک
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از تاريخ  به صورت غیرحضوری کارشناسي و دکتري عمومي دامپزشکيکارداني، شروع کالسهای آموزشي در مقاطع-3

 . بود خواهد 17/07/1400

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

مدارک ارسال لذا ضروری است بالفاصله پس از ثبت نام اينترنتي در خصوص  غیر فعال خواهند نمود. مدارک اقدام ننموده اند،

 د. ناقدام نماي

 ثبت نام: يرفته شدگان برایتکاليف پذ

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

 فوق اساس برنامه زماني 

 و فايل هاي راهنما اطالعيه ثبت نامدريافت و مطالعه  -2

 تهيه پرينت ثبت نام اينترنتيو ثبت نام انجام مراحل ورودي هاي جديد و ثبت نام اينترنتي ورود به سامانه  -3

که لينک  /https://portal.saorg.ir/physicalhealthورود به سامانه کارنامه سالمت)روان و جسم( به آدرس:  -4

آن در قسمت فرم هاي عمومي سايت ثبت نام قرارداده شده است و تکميل پرسشنامه مربوطه و تهيه تصوير کد رهگيري 

 پرسشنامه سالمت)روان و جسم(

 ورود به سامانه فرم پايش اطالعات فرهنگي و اجتماعي دانشجويان  به آدرس:  -5

https://forms.gle/gBFCyToqiHmdQ3mJ8  که لينک آن در قسمت فرم هاي عمومي سايت ثبت نام قرارداده شده

 است و تهيه تصوير مرحله پاياني ثبت اطالعات فرم پايش اطالعات فرهنگي و اجتماعي دانشجويان

تعهد و چك لیست تحويل مدارک ثبت نامي از قسمت فرم های کارشناسي سايت ثبت نام ورودی های دريافت فرم  -6

 جديد و تکمیل آن

از بخش فرم هاي عمومي سايت ثبت نام ورودي هاي جديد و  "«پرسشنامه دانشجويي»فرم مرکز آمار و کامپيوتر"دريافت  -7

 در زمان دريافت کارت دانشجويي ارائه نمايند(.)اين فرم را بايستي نزد خود نگه داشته و تکميل آن

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

حراست در زمان مراجعه حضوري دانشجويان و در طول ترم صادر و تحويل خواهد شد. اعالم زمان حضور در دانشگاه پس از 

 بهبود شرايط بيماري متعاقبا از طريق سايت دانشگاه اطالع رساني خواهد شد. دانشجويان بايستي براي دريافت کارت

 را ارائه نمايند. " به صورت تکميل شده« پرسشنامه دانشجويي»فرم مرکز آمار و کامپيوتر "، دانشجويي

 

https://portal.saorg.ir/physicalhealth/
https://forms.gle/gBFCyToqiHmdQ3mJ8
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در سیستم ثبت نام اينترنتي اسکن و ارسال در فرايند ثبت نام اينترنتي، پذيرفته شدگان بايستي موارد زير را  تذکر مهم:

 نمايند:

 (تصوير کد رهگیری پرسشنامه سالمت )روان و جسم 

 تکمیل و ارسال فرم ويژه مديريت تربیت بدني 

 دانشجويان تصوير مرحله پاياني ثبت اطالعات فرم پايش اطالعات فرهنگي و اجتماعي 

پذيرفته شدگاني که متقاضي استفاده از خوابگاه دانشجويي مي باشند، در ثبت نام اينترنتي بايد :  متقاضیان خوابگاه -8

برنامه ريزي الزم براي در صورت برگزاري حضوري کالس ها، تا  انتخاب نمايندگزينه متقاضي خوابگاه هستم را 

 تخصيص خوابگاه اين عزيزان انجام گردد. 

)مخصوص  5فرم شماره، خانواده معظم شهدا، و . . .( و يا 1)مخصوص پذيرفته شدگان منطقه 4شمارههاي  فرميکي از دريافت  -9

 (  براي دانشجويان روزانه جهت بهره مندي از مزاياي آموزش رايگان3و  2پذيرفته شدگان سهميه مناطق

 وآموزش وپرورش وزارت  :emt.medu.ir\\httpsآدرس ورود دانشجو به سامانه صدور تاييديه تحصيلي )ديپلم( به  -10

 مربوطه کد رهگيري پر کردن اطالعات خواسته شده و تهيه پرينت 

از بخش فرم هاي عمومي سايت ثبت نام ورودي هاي جديد و تکميل  "«فرم درخواست معافيت تحصيلي" دريافت -11

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

دريافت و ارسال الزم به توضيح است تشکيل پرونده و ثبت نام قطعي از پذيرفته شدگان مرد منوط به تذکر مهم: 

 باشد. ميبه همراه ساير مدارک ثبت نامي کد رهگيري تاييديه تحصيلي پرينت و تحصيلي  معافيت

، فرزند و همسر آزاده( و تکميل آن)ويژه %25)فرزند جانباز باالي" دانشجويان شاهد و ايثارگرمشخصات فرم "دريافت  -12

 دانشجويان شاهد و ايثارگر( از بخش فرم هاي عمومي سايت ثبت نام ورودي هاي جديد. 

مندي از مزاياي ستاد امور دانشجويان شاهد و ايثارگر ضروري الزم به ذکر است دانشجويان شاهد و ايثارگر جهت بهره

و تشکيل کالس ها با در دست داشتن اين فرم، به  )پس از برطرف شدن شرايط بيماري کرونامراجعه به دانشگاه هنگاماست 

 اروميه مراجعه نمايند.واقع در پرديس نازلو دانشگاه  شاهد ستاد دفتر

 تاز(به صورت پيش پست از طريق  :)ارسال جهت تشکيل پروندهمدارک الزم 

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

 الزامي است(

)ويژه پذيرفته شدگان نظام آموزشي سالي پیش دانشگاهي و ريزنمرات آنهااصل يا گواهي موقت مدرك تحصیلي ديپلم و  -2

 واحدي يا ترمي واحدي به عالوه يک سري کپي از آن(
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( به 6-3-3ويژه پذيرفته شدگان نظام آموزشي جديد)اصل مدرك يا گواهي موقت پايان تحصیالت دوره دوم متوسطه) -3

 عالوه يک سري کپي از آن(

و در بعضي از دروس  موفق به اخذ مدرک ديپلم نشده اند 31/06/0140که در دانشگاه اروميه قبول گرديده و تا تاريخ داوطلباني تذکر مهم! 

 رسال نمايند. اين داوطلبان ضمن دبيرستاني نمره قبولي اخذ نکرده)مردود مي باشند( به هيچ وجه نبايستي ثبت نام اينترنتي نموده و مدارک ا

به سامانه  ، جهت مشخص نمودن وضعيت قبولي خود در دانشگاه، ن دروس مردودي و اخذ مدرک تحصيلي ديپلمسپري نمودن مراحل امتحا

در غير اين صورت دانشگاه اروميه بعد از بررسي مدارک تحصيلي و ناقص نمايند. مراجعه  )پرسش و پاسخ(درخواست هاي سازمان سنجش

 خواهد نمود.رک مربوطه نسبت به لغو قبولي آنها اقدام ابودن مد

 .جاري در سال شده تهيه 3×4 رخ تمام عکس قطعه شش -4

 )ويژه دانشجويان اخراجي آموزشي و يا انصرافي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي(اصل فرم انصراف از تحصیل-4

 از تمام صفحات شناسنامه کپييک سري  -  5

 تصويراز پشت و روي کارت ملي-6

)مخصوص پذيرفته  5فرم شماره، خانواده معظم شهدا، و . . .( و يا 1)مخصوص پذيرفته شدگان منطقه 4شمارههاي  فرميکي از  -7

 (  براي دانشجويان روزانه جهت بهره مندي از مزاياي آموزش رايگان3و  2شدگان سهميه مناطق

ارائه کارت پايان خدمت يا معافیت دائم و يا فرم درخواست معافیت تحصیلي  – )براي آقايان( وظیفه نظام وضعیت مدرك -8

 و يا پرينت کد رهگیری درخواست ثبت شده اينترنتي معافیت تحصیلي 10تايید شده توسط پلیس +

 :مراحل زير را با دقت پيگيري نمايند پذيرفته شدگان مشمول جهت صدور معافيت تحصيلي بايستي

 :"بسيار مهم و الزامی"حصيلی توسط دانشجو: مراحل اخذ معافيت ت

قبول شدگان آقا توجه نمایند معافیت تحصیلی دوره دبیرستان صرفا مختص همان مقطع می باشد و بایستی برای صدور )

 (مجوز ادامه تحصیل در دانشگاه، معافیت تحصیلی دانشگاهی درخواست نمایند.

 قسمت فرمهای عمومی سایت ثبت نام ورودی های جدیدموجود در  تکميل فرم درخواست معافيت تحصيلی-1

( یا 6-3-3در مقطع دیپلم)نظام آموزشی 31/6/1400رم در تکمیل فرم فوق چنانچه شما تا تدانشجوی مح :1توجه بسيار مهم

 درج بفرمایید. 1/7/1400 التحصیل شده اید، تاریخ شروع به تحصیل مقطع دانشگاهی خود را دانشگاهی فارغ پیش

درخصوص دریافت  1400-1401در نیمسال دوم سال تحصیلی  1400زمون سراسری سال آان گپذیرفته شد :2بسيار مهم توجه

 توجه نمایند:معافیت تحصیلی 
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)خردادیا شهریور(  99سال  که فارغ التحصیل دیپلم 1400-1401دوم سال تحصیلی دانشجویان پسر ورودی نیمسال الف( 

از اول  خود را حتمآ معافیت تحصیلی، می باشد  31/06/1400یا برگه اعزام به خدمت سربازی ایشان تا تاریخ  می باشند

 .درخواست نمایند تا مشمول غیبت نظام وظیفه نگردند 01/07/1400مهرماه یعنی 

ردادیا )خ 1400که فارغ التحصیل دیپلم سال 1400-1401تحصیلی  دانشجویان پسر ورودی نیمسال دوم سالب( 

خود فیت تحصیلی احتمآ مع می باشد. 01/11/1400  یا برگه اعزام به خدمت سربازی ایشان تا تاریخ شهریور( می باشند

 .درخواست نمایند 01/11/1400از اول بهمن ماه یعنی را 

 

 + دانشگاهی ( یا پیش6-3-3دیپلم)نظام آموزشیمدرک  کپیفوق +  فرم تکمیل شدهعین دانشجو با در دست داشتن -2

در محل سکونت خود  10ترین دفتر پلیس + به نزدیک ملی کارت + در دانشگاه ارومیه پرینت ثبت نام اینترنتی

دریافت و همراه با سایر مدارک به دانشگاه ارسال  پاسخ درخواست معافیت تحصیلی رااصل مراجعه نموده و 

ثبت نامی منجر به غیرفعال شدن فایل تحصیلی  عدم دریافت معافیت تحصیلی در بسته حاوی مدارک نماید. می

 دانشجو و به تبع آن عدم امکان شرکت در کالسهای درسی خواهد بود.

ورودی های نیمسال دوم طبق اطالعیه باال   دقت نمایند درخواست معافیت تحصیلی برای مشمول آقا  محترم  دانشجویان

تحصیلی یا معافیت تحصیلی مازاد  درخواست گردد و در صورت عدم رعایت نکات ذکر شده مسئولیت صدور اشتباهی معافیت

 .بر عهده دانشجو خواهد بود

دانشجويان)آقا( مي توانند عالوه بر روش فوق، به صورت اينترنتي نسبت به درخواست  توجه مهم!

 .عافیت تحصیلي اقدام نمايندم

 "بسيار مهم و الزامی":ثبت درخواست معافيت تحصيلی به صورت اينترنتیمراحل 
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 فرآيند ترخيص سربازان حين خدمت پذيرفته شده در دانشگاه به شرح ذيل می باشد:
مستقر  10را از سايت دانشگاه دريافت و تکمیل نموده و آن را به دفتر پلیس +  سرباز برگه درخواست معافیت تحصیلي -1

در شهرستان محل سکونت يا محل دانشگاه قبولي ارائه میدهد)همراه داشتن گواهي اشتغال به خدمت سربازی الزامي مي 

 باشد(.

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

 10یص سرباز توسط يگان خدمتي و معرفي به دفتر پلیس + ترخ-3

 و ارائه معرفي نامه صادره از يگان خدمتي به کاربر دفتر 10مراجعه مشمول به دفتر پلیس +-4

اطالعات تکمیلي مشمول، جهت ثبت درخواست معافیت تحصیلي و همچنین ثبت ترخیص از 10توسط کاربر پلیس +-5

 د.خدمت در سامانه درج مي گرد

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

 :emt.medu.ir\\httpsاز آدرس  تاييديه تحصيلي )ديپلم(کد رهگيري -10

+، الزامي است. 10پيش دانشگاهي( جهت درخواست معافيت تحصيلي از مراکز پليسديپلم يا ارائه کپي آخرين مدرک تحصيلي)يادآوري: 

مدارك به دانشگاه، از مدارك خود کپي تهیه نموده و نزد  ارسالتوصیه مي شود پذيرفته شدگان محترم قبل از لذا 

 .خود داشته باشند

 :مهم تذکرات

 نامثبت نشوند، التحصیلفارغ 31/06/1400 حداکثر تا تاريخ که (1400شدگان ورودي نیمسال اول)مهر پذيرفتهاز  .1

 نيامده و قبولي آنان از طرف سازمان سنجش لغو خواهد شد. عمل به

شيمي کاربردي، علوم ورزشي، آموزش زبان انگليسي، ) رشته هاي لي پذيرفته شدگان نیمسال دومیمهلت فارغ التحص .2

 مي باشد. 30/11/1400حداکثر تا تاريخ ( دکتري عمومي دامپزشکي)شبانه(

و يا اطالعات  نموده را کتمان حقايق داوطلبي گردد که مشخص (، چنانچهتحصيل ، پذيرش و يا هنگامناماز آزمون )ثبت هر مرحله در .3

 .رفتار خواهد شد با وي مقررات لغو و طبق وي باشد، قبوليغلطي ارائه و واجد شرايط نمي

فته شدگاني که قصد انصراف از تحصيل دارند در صورت عدم ثبت نام اينترنتي و تحويل مدارک نيازي به مراجعه حضوري براي پذير .4

 اعالم انصراف ندارند. 

گردد لذا پس از اين  با توجه به اينکه پس از ثبت نام اينترنتي، توسط آموزش دانشکده انتخاب واحد گروهي براي دانشجويان ثبت مي .5

و در صورت انصراف از تحصيل بايستي از طريق سامانه سجاد وزارت علوم نسبت به تسويه و لغو هزينه آموزش رايگان يک ترم  مرحله

 اقدام شود.

دانشگاه اروميه به درخواستهاي مهماني و انتقالي داراي شرايط خاص که هر ساله در ارديبهشت ماه در سامانه خدمات آموزشي وزارت  .6

)برگ سبز رشته هاي قبولي صادره از سازمان سنجش براي هر دانشجو از نظر اين دانشگاه مالک بررسي رسي نمودهعلوم مطرح شده بر

رشته دکتري حرفه اي دامپزشکي بر اساس دفترچه انتخاب رشته دانشجويان قبولي  خواهد بود. جوابگوو  و پاسخگويي نمي باشد(

 توانند درخواست تغيير رشته يا انتقالي نمايند.  نمي

نام،  قبالً در زمان ثبت که هاييبايد با معدلشده  پذيرفته يا پیش دانشگاهي تحصیلي ديپلم مدرک قید شده در معدل .7

 باشد. يکسان سراسریشرکت در آزمون 
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کان» نخواهد آمد و ضمن عمل به نامنشوند، ثبت التحصیلفارغ 31/6/1400 حداکثر تا تاريخ کهگانيه شداز پذيرفت .8

رفتار خواهد  با ايشان دستورالعمل ثبت نامي سازمان سنجش ، طبق 1400نها در نیمسال اول آ قبولي شدن تلقي« يکنلم 

 (مراجعه شود عیههمین اطال 4تذکر مهم در صفحه  به بخش )شد.

 صحیحييا اطالعات و  نموده را کتمان حقايق گردد داوطلبي مشخص ، چنانچهتحصیل و هنگام ناماز ثبت در هر مرحله .9

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

پس از ثبت نام هیچ مدرک ثبت نامي ائم از مدرک ديپلم وپیش دانشگاه و .....به عنوان امانت دانشجوی محترم،  تذکر مهم!

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

 اسکن مدارک تهیه نموده و حین تحصیل از درخواست دريافت مدارک موجود در پرونده به عنوان امانت جدا خودداری نمايید
 

 جدول آدرس دانشکده ها جهت ارسال مدارک    .

 آدرس دانشکده

 دانشکده ادبيات و علوم انساني -روبروي صدا وسيما -2خيابان والفجر -اروميه و علوم انساني ادبيات
 دانشکده هنر -جاده سرو 2کيلومتر  -اروميه  معماري، شهرسازي و هنر

علوم پايه، شيمي، برق و کامپيوتر، فني 

مهندسي، کشاورزي، دامپزشکي، تربيت بدني 

اقتصاد و و علوم ورزشي، منابع طبيعي، 

 مديريت

 دانشگاه اروميه -پرديس نازلو -جاده سرو 11کيلومتر  -اروميه 

نرسيده به  -باالتر از کوي رابري -پل آيت اهلل وحيدي -بزرگراه واليت -مياندوآب مرکز آموزش عالي شهيد باکري مياندوآب

 مرکز آموزش عالي شهيد باکري مياندوآب -ايستگاه راه آهن

 

      بر روی بسته  و شماره دانشجويی نام دانشکده ،عنوان رشته تحصيلی نام و نام خانوادگی ، درجترم مجددا تاکيد می گردد دانشجوی مح     

 حاوی مدارک الزامی می باشد.


