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 در اروميه دانشگاه متمركز نيمه دكتري مقطع شدگان پذيرفته نام ثبت اطالعيه         

 98-99 تحصيلي سال

 اعالم بدينوسيله اروميه، دانشگاه (Ph.Dدكتري) تحصيلي مقطع متمركز نيمه آزمون در عزيز داوطلبان قبولي تبريك ضمن

 دانشگاه جديد هاي ورودي نام ثبت سايت طريق از و اينترنتي صورت به ابتدا شدگان پذيرفته نام ثبت گردد؛مي

 در رساني اطالع و پذيرفت خواهد انجام نامي ثبت مدارك تحويل و پرونده تشكيل جهت حضوري صورت به سپس و اروميه

 سال اول نيمسال واحد انتخاب به مربوط مسائل دانشگاه، به حضوري مراجعه زمانبندي شامل جديد وروديهاي نام ثبت خصوص

 خوابگاه غذا، رزرواسيون نحوه قبيل از دانشگاه رفاهي تسهيالت از برخورداري نحوه خصوص در رساني اطالع ،98-99تحصيلي

 دانشگاه، به حضوري مراجعه از قبل بايستي عزيز شدگان پذيرفته گرفت. خواهد انجام سايت اين طريق از . . . و دانشجويي هاي

 سايت در شده اعالم زمانبندي اساس بر و نمايند مطالعه دقت به و زير شرح به را دانشگاه در نام ثبت و شپذير فرايند جزئيات

 نمايند. عمل جديد هاي ورودي نام ثبت

 حضوري: و اينترنتي نام ثبت زمانبندي

 انجام  98/06/11 و 98/06/01 تاريخهاي در اروميه دانشگاه متمركز( دكتري)نيمه مقطع شدگان پذيرفته اينترنتي نام ثبت

 در بايستي نام ثبت رسيد دريافت و اينترنتي نام ثبت انجام از پس شدگان پذيرفته بود. نخواهد تمديد قابل زمان اين و شد خواهد

 و دانشجويي كارت دريافت جهت اطالعيه( همين انتهاي در شده)مندرج تعيين مكانهاي به  98/06/13 و 98/06/12  هاي تاريخ

 نمايند. مراجعه حضوري نام ثبت احلمر انجام

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

 نام: ثبت براي شدگان پذيرفته تكاليف

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

 فوق زماني برنامه اساس بر"جديد

 امور سامانه از استفاده راهنماي و غذا، اينترنتي رزور راهنماي اينترنتي، نام ثبت راهنماي نام، ثبت اطالعيه مطالعه و دريافت-2

 خوابگاه( از استفاده اضيمتق دانشجويان ها)ويژه خوابگاه

 آن تکمیل و نامي ثبت مدارک تحويل لیست چک و تعهد فرم دريافت-3

 دانشگاه نام به 0108901069009شماره حساب به تومان هزار پانزده معادل ريال150000 مبلغ به بانكي فيش واريز-4

 دانشجويي. كارت صدور جهت ملي، بانك نزد دانشجويي كارت صدور اختصاصي عوايد -اروميه
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 و اينترنتي نام ثبت راهنماي فايل به توجه با نام ثبت مراحل انجام و جديد هاي ورودي اينترنتي نام ثبت سامانه به ورود-5

 نام. ثبت رسيد چاپ تهيه و رهگيري كد دريافت

 فیش" بايستي تنها شدگان پذيرفته و نبوده نامي ثبت مدارك ارسال و اسكن به نيازي اينترنتي نام ثبت فرايند در مهم: تذکر

 نمايند. ارسال و اسکن اينترنتي نام ثبت سیستم در را "دانشجويي کارت صدور براي واريزي

 و جديد هاي ورودي نام ثبت سايت عمومي هاي فرم بخش از "«دانشجويي پرسشنامه»كامپيوتر و آمار مركز فرم" دريافت-6

 آن تكميل

 نام ثبت سايت عمومي هاي فرم بخش از "برنامه فوق و فرهنگي پايش فرم" و "ورزشي عاليق و پيشينه پرسشنامه" دريافت-7

 آن. تكميل و جديد هاي ورودي

 دكتري هاي فرم بخش از روزانه( دانشجويان )مخصوص"(ب رايگان)فرم آموزش از مندي بهره تقاضانامه فرم" دريافت-8

 آن. تكميل و نام ثبت سايت

 تكميل و نام ثبت سايت دكتري هاي فرم بخش از "الف( آخر)فرم ترم دانشجويان تحصيل از فراغت تعهد فرم" دريافت-9

 شوند( مي التحصيل فارغ 1398/06/31 تا كه آخر ترم دانشجويان آن.)ويژه

 آن تكميل و جديد هاي ورودي نام ثبت سايت عمومي هاي فرم بخش از "«تحصيلي معافيت درخواست فرم" دريافت-10

 شد(. خواهد درخواست تحصيلي معافيت آنها براي و بوده وظيفه نظام مدرك فاقد كه مرد دانشجويان هنسخه)ويژ دو در

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

 باشد. مي

 را هستم( خوابگاه )متقاضي گزينه اينترنتي نام ثبت هنگام بايد باشند مي خوابگاه از استفاده متقاضي كه شدگاني پذيرفته-11

 نمايند: اقدام سكونت به نسبت ذيل شرايط با و نمايند انتخاب

 ترم( سالتحصيلي)دو يک مدت به نمايند انتخاب را هستم( خوابگاه گزينه)متقاضي كه شدگاني پذيرفته الف( 

 در سكونت به تمايل عدم صورت در است خواهشمند لذا ،شد خواهد ثبت ايشان براي خوابگاه بهاي اجاره

 الزاما شده ثبت بدهي حذف جهت 98/07/15 مورخه تا و...( مهمان انتقال، انصراف، جمله: از دليلي هر )به خوابگاه

 شد خواهد ذاخ و ثبت خوابگاه ترم دو هزينه اينصورت غير در نمايند. مراجعه خوابگاهها امور اداره به حضوري بصورت

 .داشت نخواهد مسئوليتي گونه هيچ شده، ثبت بدهي بابت از شده انجام رساني اطالع  به توجه با خوابگاهها امور اداره و

 قبل و بعد به 98/6/23 تاريخ از بايستي باشند، مي دانشجويي خوابگاه از استفاده متقاضي كه شدگاني پذيرفته ب( 

 به نسبت (اروميه دانشگاه اصلي صفحه طريق از) ها خوابگاه امور سامانه به ورود با دانشگاه به حضوري مراجعه از

 چاپي نسخه تهيه با و نموده اقدام خوابگاه در سكونت هزينه اينترنتي پرداخت و شده داده اختصاص خوابگاه مشاهده

http://10.114.7.61/loginpage.rose


3 
 

 سكونت جهت خوابگاه بهاي اجاره پرداخت تاييديه و خوابگاه) نامه معرفي )همان اسكان کاردکس از

 .فرمايند مراجعه خوابگاه محل به

 به نيازي ه،شد داده تخصيص خوابگاه از اطالع يا و خوابگاه از استفاده براي تقاضا ثبت مراحل از كدام هيچ در :1تذکر 

 باشد. نمي ها خوابگاه امور اداره به حضوري مراجعه

 .است موجود اسكان كاردكس در شده داده تخصيص خوابگاه آدرس :2تذکر 

 قسمت در هزينه پرداخت و اسكان كاردكس چاپي نسخه تهيه ها، خوابگاه امور سامانه به ورود نحوه :3تذکر 

 .باشد مي موجود مذكور سامانه هاي اطالعيه

 نسخه دو در آن تكميل و دكتري هاي فرم بخش از "قبلي مقطع نمرات ريز و تحصيلي تاييديه درخواست فرم" دريافت-12  

 خوردگي. قلم بدون

 و آزاده( همسر و فرزند ،%25باالي جانباز )فرزند"دكتري و ارشد-ايثارگر و شاهد دانشجويان مشخصات فرم" دريافت-13

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

 ضروري ايثارگر و شاهد دانشجويان امور ستاد مزاياي از منديبهره جهت ايثارگر و شاهد دانشجويان است ذكر به الزم

 نازلو پرديس در واقع شاهد ستاد دفتر به فرم، اين داشتن دست در با ها كالس تشكيل و دانشگاه به مراجعه از پس است

 نمايند. مراجعه اروميه دانشگاه

 جديد، هاي ورودي نام ثبت سايت در پرديس، هاي فرم بخش به مراجعه با بايستي دانشگاهي پرديس گانشد پذيرفته-14

 را "دانشگاهي پرديس-دكتري مدارك ليست چك"و "98ورودي ارشد كارشناسي و دكتري مقاطع شهريه" هاي فايل

 اين همچنين نمايند. اقدام نامي بتث مدارك تهيه به نسبت آن اساس بر و مطالعه دقت به آنرا مفاد و نموده دريافت

 مراجعه http://pardis.urmia.ac.ir اينترنتي آدرس به تكميلي اطالعات كسب جهت توانند مي دانشجويان

 نمايند.

 ثبت سايت در پرديس، دانشجويان ويژه هاي فايل دريافت بخش به مراجعه با بايستي دانشگاهي پرديس شدگان پذيرفته-15

 ،"دانشگاهي پرديس-دكتري مدارك ليست چك" ،"نام ثبت مالي مراحل و مدارك" هاي فايل جديد، هاي ورودي نام

 مدارك تهيه به نسبت آن اساس بر و مطالعه دقت به آنرا مفاد و نموده دريافت را "عمومي هاي صالحيت تعهد فرم " و

 دانشگاه، پرديس واحد به حضوري مراجعه از قبل بايستي شدگان پذيرفته از دسته اين همچنين نمايند. اقدام نامي ثبت

 نامي ثبت مدارك ساير همراه به دانشگاهي پرديس به مراجعه زمان در و نمايند اقدام مربوطه هاي فرم تكميل به نسبت

 آدرس هب تكميلي اطالعات كسب جهت توانند مي دانشجويان اين همچنين دهند. تحويل

 نمايند. مراجعه http://pardis.urmia.ac.ir اينترنتي

 به زير مدارك داشتن دست در با 98/06/13و 98/06/12 هاي تاريخ در بايستي دكتري مقطع شدگان پذيرفته كليه-16

 حضوري مراجعه نمايند. دريافت دانشكده حراست احدو از را خود دانشجويي كارت و نموده مراجعه مربوطه دانشكده

http://pardis.urmia.ac.ir/
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 جهت دانشگاه پرديس و ها دانشكده آدرس بود. خواهد دانشگاهي پرديس محل در دانشگاهي پرديس شدگان پذيرفته

 است. گرديده درج اطالعيه همين انتهاي در حضوري مراجعه

 دهش تكميل صورت به «دانشجويي پرسشنامه»كامپيوتر و آمار مركز فرم-

 دانشجويي كارت صدور جهت ريالي150000 واريزي فيش-

 محترم دانشجويان و بوده الزامي سامانه دراين نام ثبت ) روان سالمت كارنامه و جسم سالمت كارنامه چاپي نسخه-

 نمايند(. تحويل مدارك ساير همراه حضوري مراجعه زمان در بايستي را كارنامه چاپي نسخه

 شده تكميل صورت به "برنامه فوق و فرهنگي پايش فرم" و "ورزشي عاليق و پيشينه پرسشنامه"-

 مدارك الزم براي تشكيل پرونده در محل دانشكده:

 ثبت مدارك ساير همراه به آن ارائه كه باشد مي نام ثبت فرم منزله به اينترنتي نام ثبت اينترنتي.)رسيد نام ثبت رسيد-1

 است( الزامي نامي

 تحقيقات علوم، وزارت تاييد مورد اي حرفه دكتري يا ارشدكارشناسي و كارشناسي مدارك تصوير نسخه دو و اصل-2

 تا حداكثر التحصيل )فارغفرهنگي انقالب عالي شوراي يا و پزشكي آموزش و درمان ،بهداشت وزارت يا فنآوري و

 باشد. شده قيد ارشدكارشناسي و كارشناسي هايدوره معدل آن در كه  (1398/06/31 تاريخ

 به ارشد كارشناسي و كارشناسي مدرك اصل يا كپي ارايه از تكميلي تحصيالت اداره نام ثبت از پس :مهم توجه

 باشد. مي معذور دانشجو

 است الزم باشند،نمي ليسانس()فوق ارشدكارشناسي مدرك اصل ارائه به قادر داليلي به كه شدگانيپذيرفته -1تبصره

 تأييد از پس و تكميل را مذكور مدرك اخذ محل عالي آموزش موسسه يا دانشگاه توسط شده تاييد گواهي اصل

  نمايند. ارائه حضوري نامثبت زمان در تحصيل، محل موسسه

 ملي. كارت و شناسنامه اتصفح تمام از تصوير سري دو و اصل-3

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

 دفترچه 3صفحه در مندرج «عمومي وظيفه مقررات» بند به توجه با را آنها وظيفه نظام وضعيت كه مدركي ارائه-5

 )براي كند مشخص 1398 سال متمركز()نيمه «Ph.D» دكتري دوره ورودي آزمون در شركت و نامثبت راهنماي

 (.برادران

 روزانه( دانشجويان )ويژه"(-ب رايگان)فرم آموزش از مندي بهره تقاضانامه فرم"-6

 كه آخر ترم دانشجويان ويژه ارشد) كارشناسي دوره "(-الف آخر)فرم ترم دانشجويان تحصيل از فراغت تعهد فرم"-7

 شوند( مي التحصيل فارغ 1398/06/31تا

https://portal.saorg.ir/mentalhealth/
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 اين بايستي تخصصي دكتري مقطع شدگان پذيرفته )كليه"قبلي مقطع نمرات ريز و تحصيلي تاييديه درخواست فرم"-8

 نمايند( ارائه و تهيه نسخه دو در را فرم

 معافيت آنها براي و بوده وظيفه نظام مدرك فاقد كه مرد دانشجويان ويژه) "«تحصيلي معافيت درخواست فرم"-9

 شد( خواهد استدرخو تحصيلي

 نام ثبت سايت دكتري هاي فرم بخش )از شده تكميل صورت به نامي ثبت مدارك تحويل ليست چك و تعهد فرم-10

 آن(. تكميل و

 تذکرات مهم:

 دريافت جهت اطالعيه اين در مندرج كامل مدارك ارائه با شده اعالم هاي تاريخ در بايستي منحصرا شدگان پذيرفته-1

 انجام جهت شده پذيرفته شخص حضور و نمايند مراجعه خود دانشكده به مدارك تحويل و دانشجويي كارت

 منزله به نامثبت براي شده تعيين هايتاريخ در شدگان پذيرفته مراجعه عدم و است الزامي نام، ثبت و پذيرش مراحل

 شد. خواهد تلقي تحصيل ادامه از انصراف

 قبالا  كه هاييمعدل با بايد شده پذيرفته ليسانس()فوق ارشدكارشناسي و ()ليسانس كارشناسي كارداني، مدرك معدل-2

 باشد. يكسان ،نموده اعالم مصاحبه مرحله در نهايتاا يا و آزمون در شركت نام،ثبت زمان در

 كان» ضمن و آمد هدنخوا عمل به نامثبت نشوند، التحصيلفارغ 98/06/31 تاريخ تا حداكثر كهشدگاني پذيرفته از-3

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

 غلطي اطالعات يا و نموده كتمان را حقايق داوطلبي گردد مشخص چنانچه ،تحصيل هنگام و نامثبت از مرحله هر در-4

 شد. خواهد رفتار وي با مقررات طبق و شده تلقي «يكنلمكان» وي قبولي باشد،نمي شرايط واجد و ارائه

  

 حضوري مراجعه جهت آموزشي هاي گروه تفكيك به ها دانشكده آدرس جدول

  

 آدرس مدارك تحويل و نام ثبت محل آموزشي گروههاي رديف

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

 کامپیوتر برق، 2

 و كامپيوتر برق، دانشكده

 پيشرفته فناوريهاي

 نازلو پرديس – سرو جاده 11 كيلومتر - اروميه

 نازلو پرديس – سرو جاده 11 كيلومتر - اروميه مهندسي و فني دانشكده ومهندسي فني 3
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 علوم مجموعه

 اقتصادي،حسابداري
 نازلو پرديس – سرو جاده 11 كيلومتر - اروميه مديريت و اقتصاد دانشكده

 نازلو پرديس – سرو جاده 11 كيلومتر - اروميه دامپزشكي دانشكده دامپزشکي 5

 نازلو پرديس – سرو جاده 11 كيلومتر - اروميه كشاورزي دانشكده کشاورزي 6

 نازلو پرديس – سرو جاده 11 كيلومتر - اروميه طبيعي منابع دانشكده طبیعي منابع 7

8 
 اقتصاد، انساني)بجز علوم

 حسابداري(
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