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دانشگاه اروميه در سال  کارشناسی ارشداطالعيه ثبت نام پذيرفته شدگان مقطع 

 98-99تحصيلی 

ارومیه،  دانشگاه 1398تحصیالت تکمیلي )کارشناسي ارشد ناپیوسته( سال آزمون ضمن تبريك قبولي داوطلبان عزيز در 

اينترنتي و از طريق سايت ثبت نام به صورت ابتدا ثبت نام پذيرفته شدگان گردد؛ اعالم ميبدينوسیله 

و سپس به صورت حضوري جهت تشکیل پرونده و تحويل مدارك ثبت نامي  هاي جديد دانشگاه اروميه ورودي

زمانبندي مراجعه حضوري به دانشگاه،  شامل اطالع رساني در خصوص ثبت نام وروديهاي جديدو  انجام خواهد پذيرفت

، اطالع رساني در خصوص نحوه برخورداري از تسهیالت 98-99مسائل مربوط به انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلي

 انجام خواهد گرفت. سايترفاهي دانشگاه از قبیل نحوه رزرواسیون غذا، خوابگاه هاي دانشجويي و . . . از طريق اين 

شرح عزيز بايستي قبل از مراجعه حضوري به دانشگاه، جزئیات فرايند پذيرش و ثبت نام در دانشگاه را به پذيرفته شدگان 

 عمل نمايند. ثبت نام ورودي هاي جديدشده در سايت اعالم و بر اساس زمانبندي  دقت مطالعه نمايندزير و به 

 :و حضوري اينترنتي زمانبندي ثبت نام

 ،24، 25هاي دانشگاه ارومیه در تاريخ 1398کارشناسي ارشد ناپیوسته سال  پذيرفته شدگان مقطع اينترنتي ثبت نام

  انجام خواهد شد و اين زمان قابل تمديد نخواهد بود. 1398/06/23

پذيرفته شدگان مقطع کارشناسي ارشد بايستي پس از انجام ثبت نام اينترنتي به ترتیب زماني انجام ثبت نام  

و طبق جدول زمانبندي زير با در دست داشتن مدارك ثبت نامي به دانشکده مربوطه جهت تحويل مدارك  اينترنتي

مراجعه حضوري پذيرفته شدگان نامي و انجام ثبت نام حضوري و دريافت کارت دانشجويي خود، مراجعه نمايند.  ثبت

پرديس دانشگاه، مرکز شهید در به ترتیب  وي، مرکز شهید باکري میاندوآب، و دانشکده فني و مهندسي خپرديس دانشگاه

آدرس دانشکده ها و پرديس دانشگاه جهت مراجعه  خواهد بود. باکري میاندوآب، و دانشکده فني و مهندسي خوي

 حضوري در انتهاي همین اطالعیه درج گرديده است.

 ارشدپذيرفته شدگان مقطع کارشناسي  ثبت نام اينترنتي و مراجعه حضوريجدول زمانبندي 

 ثبت نام اينترنتي رديف
مراجعه حضوري براي دريافت کارت 

 دانشجويي و شروع کالس ها

تشکیل پرونده و تحويل مدارك 

 ثبت نام در محل دانشکده ها

1 1398/6/23 1398/06/30 1398/06/30 

2 
1398/06/24 

1398/06/25 
1398/06/31 1398/06/31 
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 پرديس دانشگاهي نیز به صورت اينترنتي انجام خواهد گرفت.ثبت نام پذيرفته شدگان واحد يادآوري: 

 ثبت نام: يرفته شدگان برايتكاليف پذ

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

 فوق بر اساس برنامه زماني "جديد

ثبت نام اينترنتي، راهنماي رزور اينترنتي غذا، و راهنماي استفاده از راهنماي اطالعیه ثبت نام، دريافت و مطالعه  -2

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

 و تکمیل آن از بخش فرم هاي کارشناسي ارشد تعهد و چک لیست تحويل مدارک ثبت ناميدريافت فرم  -3

به نام  0108901069009دل پانزده هزار تومان به حساب شمارهمعا ريال150000واريز فیش بانکي به مبلغ  -4

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

با توجه به فايل راهنماي ثبت نام ثبت نام انجام مراحل ورودي هاي جديد و ثبت نام اينترنتي ورود به سامانه  -5

 چاپ رسید ثبت نام.دريافت کد رهگیري و تهیه اينترنتي و 

در فرايند ثبت نام اينترنتي نیازي به اسکن و ارسال مدارك ثبت نامي نبوده و پذيرفته شدگان تنها بايستي  تذکر مهم:

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

از بخش فرم هاي عمومي سايت ثبت نام ورودي هاي  "«پرسشنامه دانشجويي»ار و کامپیوترفرم مرکز آم"دريافت  -6

 جديد و تکمیل آن

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

 ثبت نام ورودي هاي جديد و تکمیل آن.

)مخصوص دانشجويان روزانه( از بخش "(4شماره)فرم مندي از آموزش رايگانفرم تقاضانامه بهره " دريافت -8

انگشت  راين فرم بايستي توسط دانشجو امضا و داراي اث و تکمیل آن. سايت ثبت نام کارشناسي ارشدهاي  فرم

 باشد(.

دوره کارشناسي از بخش فرم هاي  "(-3شماره)فرم فرم تعهد فراغت از تحصیل دانشجويان ترم آخر"دريافت  -9

فارغ التحصیل  31/06/1398)ويژه دانشجويان ترم آخر که تا سايت ثبت نام و تکمیل آن. کارشناسي ارشد

 (پذيرفته شده اند 1398سال ناپیوسته و در آزمون ورودي دوره هاي کارشناسي ارشد  شوند مي

از بخش فرم هاي عمومي سايت ثبت نام ورودي هاي جديد و  "«درخواست معافیت تحصیليفرم "دريافت  -10

)ويژه دانشجويان مرد که فاقد مدرك نظام وظیفه بوده و براي آنها معافیت تحصیلي درخواست خواهد تکمیل آن

 شد(
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 خوابگاه )متقاضي گزينه اينترنتي نام ثبت هنگام بايد باشند مي خوابگاه از استفاده متقاضي که شدگاني پذيرفته -11

 نمايند: اقدام سکونت به نسبت ذيل شرايط با و نمايند انتخاب را هستم(

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

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

 حذف جهت 98/07/15 مورخه تا و...( مهمان انتقال، انصراف، جمله: از دلیلي هر )به خوابگاه در سکونت

 ترم دو هزينه اينصورت غیر در نمايند. مراجعه خوابگاهها امور اداره به حضوري بصورت الزاما شده ثبت بدهي

 ثبت بدهي بابت از شده انجام رساني اطالع  به توجه با خوابگاهها امور اداره و شد خواهد اخذ و ثبت خوابگاه

 .داشت نخواهد مسئولیتي گونه هیچ شده،

 و بعد به 98/6/62 تاريخ از بايستي باشند، مي دانشجويي خوابگاه از استفاده متقاضي که شدگاني پذيرفته ب( 

 دانشگاه اصلي صفحه طريق از) ها خوابگاه امور سامانه به ورود با دانشگاه به حضوري مراجعه از قبل

 و نموده اقدام خوابگاه در سکونت هزينه اينترنتي پرداخت و شده داده اختصاص خوابگاه مشاهده به نسبت (ارومیه

 اجاره پرداخت تاييديه و خوابگاه) نامه معرفي )همان اسكان کاردکس از چاپي نسخه تهيه با

 .فرمايند مراجعه خوابگاه محل به سکونت جهت خوابگاه بهاي

 ه،شد داده تخصیص خوابگاه از اطالع يا و خوابگاه از استفاده براي تقاضا ثبت مراحل از کدام هیچ در :1تذکر 

 باشد. نمي ها خوابگاه امور اداره به حضوري مراجعه به نیازي

 .است موجود اسکان کاردکس در شده داده تخصیص خوابگاه آدرس :2تذکر 

 قسامت در هزيناه پرداخات و اساکان کااردکس چاپي نسخه تهیه ها، خوابگاه امور سامانه به ورود نحوه :3تذکر

 .باشد مي موجود مذکور سامانه هاي اطالعیه

و تکمیل  کارشناسي ارشداز بخش فرم هاي  "فرم درخواست تايیديه تحصیلي و ريز نمرات مقطع قبلي"دريافت  -12

 . بدون قلم خوردگي آن در دو نسخه

، فرزند و %25)فرزند جانباز باالي"کارشناسي ارشدارشد و -دانشجويان شاهد و ايثارگرمشخصات فرم "دريافت  -13

همسر آزاده( و تکمیل آن)ويژه دانشجويان شاهد و ايثارگر( از بخش فرم هاي عمومي سايت ثبت نام ورودي هاي 

 جديد. 

مندي از مزاياي ستاد امور دانشجويان شاهد و ايثارگر ثارگر جهت بهرهالزم به ذکر است دانشجويان شاهد و اي

ضروري است پس از مراجعه به دانشگاه و تشکیل کالس ها با در دست داشتن اين فرم، به اين ستاد واقع در 

 پرديس نازلو دانشگاه ارومیه مراجعه نمايند.

http://10.114.7.61/loginpage.rose
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در سايت ثبت نام ورودي هاي  پرديس، رم هايپذيرفته شدگان پرديس دانشگاهي بايستي با مراجعه به بخش ف -14

پرديس -کارشناسي ارشدچك لیست مدارك "و "98شهريه مقطع کارشناسي ارشد ورودي"جديد، فايل هاي 

را دريافت نموده و مفاد آنرا به دقت مطالعه و بر اساس آن نسبت به تهیه مدارك ثبت نامي اقدام  "دانشگاهي

نمايند. همچنین اين دانشجويان مي توانند جهت کسب اطالعات تکمیلي به آدرس اينترنتي 

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

در سايت  دريافت فايل هاي ويژه دانشجويان پرديس، فته شدگان پرديس دانشگاهي بايستي با مراجعه به بخشپذير -15

چك لیست مدارك "، "مدارك و مراحل مالي ثبت نام"ثبت نام ورودي هاي جديد، فايل هاي 

را دريافت نموده و مفاد آنرا به دقت  "فرم تعهد صالحیت هاي عمومي " و ،"پرديس دانشگاهي-ارشد کارشناسي

مطالعه و بر اساس آن نسبت به تهیه مدارك ثبت نامي اقدام نمايند. همچنین اين دسته از پذيرفته شدگان بايستي 

قبل از مراجعه حضوري به واحد پرديس دانشگاه، نسبت به تکمیل فرم هاي مربوطه اقدام نمايند و در زمان مراجعه 

توانند جهت  ي به همراه ساير مدارك ثبت نامي تحويل دهند. همچنین اين دانشجويان ميبه پرديس دانشگاه

 مراجعه نمايند. http://pardis.urmia.ac.irکسب اطالعات تکمیلي به آدرس اينترنتي 

با در دست داشتن  شده در جدول باالذکر در تاريخ بايستي  کارشناسي ارشدپذيرفته شدگان مقطع کلیه  -16

مراجعه نموده و کارت دانشجويي خود را از واحد حراست دانشکده دريافت  مربوطه به دانشکدهزير مدارك 

آدرس  خواهد بود. يپرديس دانشگاهمحل در  يمراجعه حضوري پذيرفته شدگان پرديس دانشگاه نمايند.

 ي در انتهاي همین اطالعیه درج گرديده است.دانشکده ها و پرديس دانشگاه جهت مراجعه حضور

 به صورت تکمیل شده« پرسشنامه دانشجويي»فرم مرکز آمار و کامپیوتر -

 ريالي جهت صدور کارت دانشجويي150000فیش واريزي  -

 نسخه چاپي کارنامه سالمت جسم و کارنامه سالمت روان -

 تکمیل شده به صورت "برنامهفرم پايش فرهنگي و فوق "و  "پرسشنامه پیشینه و عاليق ورزشي" -

 مدارك الزم براي تشكيل پرونده در محل دانشكده:

رسید ثبت نام اينترنتي به منزله فرم ثبت نام مي باشد که ارائه آن به همراه ساير ).رسید ثبت نام اينترنتي -1

 بت نامي الزامي است(مدارك ث

 يا وزارت و فناوري ، تحقیقاتعلوم ( مورد تايید وزارتکارشناسي)لیسانس تصوير مدرك برگ دوو  صلا -2

( )لیسانس کارشناسي دوره معدل در آن که فرهنگي انقالب عاليو يا شوراي  پزشکي و آموزش ، درمانبهداشت

  .باشد قید شده

 يا اصل تحويل از تکمیلي تحصیالت اداره تحصیل حین در و نام ثبت از پس است توضیح به الزم  :مهمذکرت

 باشد. مي معذور دانشجو به نامي ثبت مدارك کپي

http://pardis.urmia.ac.ir/
http://pardis.urmia.ac.ir/
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 است اصل باشند، الزم)لیسانس( نميکارشناسي مدرك اصل ارائه قادر به داليلي به که شدگانيپذيرفته -1تبصره

محل اخذ مدرك مذکور را با محتوي  عالي آموزش توسط دانشگاه يا موسسه هتايید شد گواهي

تکمیل و پس از  سايت ثبت نام( کارشناسي ارشد)قابل دريافت از بخش فرم هاي  "2شماره فرم"

  ارائه نمايند.حضوري نام تأيید موسسه محل تحصیل، در زمان ثبت

براي دانشجوياني که  ويك برگ تصوير مدرك کارداني)تصوير مدرك زمان ثبت نام اخذ مي شود( اصل -3

 .دوره لیسانس آنها کارشناسي ناپیوسته مي باشد

 در نام ثبت هنگام معدلها بررسي جهت شدگان پذيرفته کارشناسي و کارداني معدل اينکه به نظر  :مهمذکرت

 مي مشخص نآ معدل که کارداني مدرك ارايه لذا شود مي درج علوم زارتو پرتال قبولي(در لغو يا آزمون)قبول

 است. الزامي باشد

 و کارت ملي. شناسنامه صفحات تصوير از تمام و دو سري اصل  -4

 .جاري در سال شده تهیه 3×4 رخ تمام عکس قطعه شش  -5

 3در صفحه  مندرج «عمومي وظیفه مقررات»بند  به را با توجه وظیفه آنها نظام وضعیت ارائه مدرکي که  -6

( داخل ارشد ناپیوسته کارشناسي هاي)دوره تکمیلي تحصیالت ورودي آزمون يك شماره راهنماي دفترچه

 (.برادران )براي کند مشخص 1398سال

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

دوره کارشناسي ارشد) ويژه  "( 3اره فرم شمفرم تعهد فراغت از تحصیل دانشجويان ترم آخر)" -8

با موفقیت به اتمام برسد ولي زمان اعالم فراغت از  31/06/1398شدگاني که کلیه واحدهاي درسي آنها تا  پذيرفته

-99به شرطي که براي نیمسال اول سال تحصیلي  ؛باشد 30/09/1398تا تاريخ حد اکثر تحصیل آنان به هر علت 

 واحدي اخذ نکرده باشند( 98

کلیه پذيرفته شدگان مقطع کارشناسي ارشد بايستي )"يدرخواست تايیديه تحصیلي و ريز نمرات مقطع قبلفرم " -9

  (تهیه و ارائه نمايند بدون قلم خوردگي اين فرم را در دو نسخه

)ويژه دانشجويان مرد که فاقد مدرك نظام وظیفه بوده و براي آنها  "«درخواست معافیت تحصیليفرم " -10

 معافیت تحصیلي درخواست خواهد شد(

را از  "فرم درخواست معافیت تحصیلي"پذيرفته شدگان مرد فاقد پايان خدمت يا معافیت دائم  بايستي  يادآوري:

بخش فرم هاي عمومي سايت ثبت نام دريافت و در دو نسخه تکمیل نموده و در زمان مراجعه حضوري به دانشگاه 

الزم به توضیح است تشکیل پرونده و ثبت نام قطعي از پذيرفته شدگان مرد  به همراه ساير مدارك ارائه نمايند.

 منوط به ارائه معافیت تحصیلي مي باشد.

 به صورت تکمیل شده لیست تحويل مدارك ثبت ناميفرم تعهد و چك  -11

 )الزامي(تدول کارمندان براي متبوع قید و شرط سازمان و بدون کتبي يا موافقت ساالنه مرخصي حکم -12

 دسته آن ( براي)لیسانساخذ کارشناسي محل عالي آموزش يا موسسه توسط دانشگاه تايید شده گواهي اصل -13

شوراي  25/4/1393نامه پذيرش با آزمون استعدادهاي درخشان، مصوب مفاد آيین به با توجه که انياز داوطلب
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فرم مطابق )اندشده پذيرفته اول رتبه با امتیاز و فناوري ، تحقیقاتعلوم هدايت استعدادهاي درخشان وزارت

 .(1شماره

دانشجوياني که در مقطع کارشناسي ابطال معافیت )مخصوص فرم اخذ تعهد مبني بر ارائه  معافیت تحصیلي  -14

بخش فرم هاي عمومي سايت ثبت نام ورودي هاي قابل دريافت از  -ننموده و تسويه حساب نکرده اند دريافت

 .(جديد

)راهنماي علي الحساب  ريال 000/000/25/-رسید پرداخت اينترنتي براي دانشجويان نوبت دوم)شبانه( به مبلغ -15

 (.سايت ثبت نام ورودي هاي جديد" فايلهاي راهنما"بخش  اينترنتيپرداخت 

 

 :مهم تذکرات

جهت  با ارائه مدارك کامل مندرج در اين اطالعیهپذيرفته شدگان منحصرا بايستي در تاريخ هاي اعالم شده  -1

 شدهحضور شخص پذيرفته دريافت کارت دانشجويي و تحويل مدارك به دانشکده خود مراجعه نمايند و 

هاي تعیین شده گان در تاريخه شدعدم مراجعه پذيرفت والزامي است پذيرش و ثبت نام،  مراحلجهت انجام 

 نام به منزله انصراف از ادامه تحصیل تلقي خواهد شد.براي ثبت

 و نامقبالً در زمان ثبت که هاييبايد با معدلشده  پذيرفته  کارشناسي )لیسانس( کارداني، مدرك معدل -2

 باشد. ، يکساننموده شرکت در آزمون اعالم

 نخواهد آمد و ضمن عمل به نامنشوند، ثبت التحصیلفارغ 31/6/98 حداکثر تا تاريخ کهگانيه شداز پذيرفت -3

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

و يا  نموده را کتمان حقايق گردد داوطلبي مشخص ، چنانچهتحصیل و هنگام ناماز ثبت در هر مرحله -4

رفتار  با وي مقررات و طبق شده تلقي« يکنلمکان»وي  باشد، قبولياطالعات غلطي ارائه و واجد شرايط نمي

  خواهد شد.
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 جهت مراجعه حضوريجدول آدرس دانشكده ها به تفكيك گروه هاي آموزشی 
 

 آدرس محل ثبت نام و تحويل مدارك گروههاي آموزشي رديف

 پرديس نازلو –جاده سرو  11کیلومتر  -ارومیه  دانشکده علوم علوم پايه 1

 پرديس نازلو –جاده سرو  11کیلومتر  -ارومیه  دانشکده شیمي علوم پايه)رشته هاي شیمي( 

 پرديس نازلو –جاده سرو  11کیلومتر  -ارومیه  دانشکده فني و مهندسي فني ومهندسي 2

)رشته هاي  فني ومهندسي 

 برق و کامپیوتر(

دانشکده برق، کامپیوتر و 

 فناوريهاي پیشرفته
 پرديس نازلو –جاده سرو  11کیلومتر  -ارومیه 

 مجموعه علوم اقتصادي، 3

 حسابداري
 پرديس نازلو –جاده سرو  11کیلومتر  -ارومیه  اقتصاد و مديريتدانشکده 

 پرديس نازلو –جاده سرو  11کیلومتر  -ارومیه  دامپزشکيدانشکده  دامپزشکي 4

 پرديس نازلو –جاده سرو  11کیلومتر  -ارومیه  دانشکده کشاورزي کشاورزي 5

 پرديس نازلو –جاده سرو  11کیلومتر  -ارومیه  دانشکده منابع طبیعي منابع طبیعي 6

 پرديس نازلو –جاده سرو  11کیلومتر  -ارومیه  علوم ورزشيدانشکده  مجموعه تربیت بدني 7

علوم انساني)بجز اقتصاد،  8

 حسابداري(
 روبروي صدا وسیما – 2خیابان والفجر –ارومیه  دانشکده ادبیات وعلوم انساني

 روبروي صدا وسیما – 2خیابان والفجر –ارومیه  دانشکده ادبیات وعلوم انساني زبان 9

10 
رشته علوم و مهندسي 

 گیاهان دارويي -باغباني
 مرکز آموزش عالي شهید باکري میاندوآب

باالتر از کوي  -شهريور 17انتهاي خیابان  -میاندوآب

 نرسیده به ايستگاه راه آهن - 4کیلومتر  -رابري 

 

هنر)برنامه ريزي شهري،  11

 معماري(
 هنردانشکده  -ارومیه کیلومتر يک جاده سرو دانشکده هنر

رشته مهندسي عمران  12

پذيرفته شدگان دانشکده سازه)

 فني و مهندسي  خوي(

 دانشکده فني و مهندسي خوي
-بلوار شمس تبريزي--شهرک ولیعصر -خوي 

 روبروي مسجد فاطمه الزهرا

13 
 رشته نانوفیزيک و نانوشیمي

دانشکده برق، کامپیوتر و 

 فناوريهاي پیشرفته
 پرديس نازلو –جاده سرو  11کیلومتر  -ارومیه 

 

 ه ارومیهپرديس دانشگا –خیابان شهید بهشتي  –ارومیه  :اروميهآدرس پرديس دانشگاه 


