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دانشگاه دامپزشکی  عمومیو دکتری کارشناسی طع ااطالعيه ثبت نام پذيرفته شدگان مق

 98-99اروميه در سال تحصيلی 

نام پذيرفته  ثبتگردد؛ اعالم ميدانشگاه اروميه، بدينوسيله  1398سال  سراسریآزمون ضمن تبريك قبولي داوطلبان عزيز در 

مراجعه و سپس به صورت  هاي جديد دانشگاه اروميه سايت ثبت نام ورودياينترنتي و از طريق به صورت ابتدا شدگان 

خود با دانشگاه از هرگونه مراجعه حضوري يا تماس تلفني پذيرفته شدگان بايستي . انجام خواهد پذيرفتحضوری 

پس از اطالع از مراحل ثبت نام، و  دقت مطالعه نمايندشرح زير و به جزئيات فرايند پذيرش و ثبت نام در دانشگاه را به  و داري نموده

 عمل نمايند. ثبت نام ورودی های جديدشده در سايت اعالم بر اساس زمانبندی 

 :اينترنتی زمانبندی ثبت نام

لغايت  27/06/1398 دامپزشکي دانشگاه اروميه از تاريخ عموميثبت نام اينترنتي پذيرفته شدگان مقاطع کارشناسي و دکتری 

 براساس حرف اول نام خانوادگي به شرح جدول زير انجام خواهد شد.  31/06/1398

 حرف اول نام خانوادگي تاريخ رديف

1 
و  27چهارشنبه و پنجشنبه، 

 1398شهريور  28

 - ژ -ز –ر  -ذ  -د -خ -ح -چ –ج  -ث -ت -پ -ب -الف

 ظ -ط -ض -ص -ش -س

2 
 31و  30، شنبه و يکشنبه

 ي -ه -و -ن -م -ل -گ -ك-ق  -ف -غ -ع 1398شهريور 

 

 زمانبندی مراجعه حضوری و مکان های مراجعه:

و ، رسيد ثبت نام اينترنتي مدارک ثبت نامي، بعد از انجام ثبت نام اينترنتي با در دست داشتنپذيرفته شدگان عزيز بايستي 

افت کارت دانشکده مربوطه جهت دريبه طبق برنامه زماني زير  ،سالمت جسم و رواناخذ شده از سامانه پرسشنامه های  پرينت

 دانشجويي مراجعه نمايند.

 براي تحويل مدارك و ثبت نام حضوريمراجعه  تاريخ ثبت نام اينترنتي رديف

 02/07/1398 -سه شنبه  1398شهريور  28و  27چهارشنبه و پنجشنبه،  1

  03/07/1398 –چهارشنبه  1398شهريور  31و  30، شنبه و يکشنبه 2
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مركز آموزش عالي شهيد باكري و  دانشکده فني و مهندسي خويپذيرفته شدگاني که محل تحصيل آنها  :1مهمتذکر 

 مراجعه نمايند.به محل دانشکده خود فوق  زمانبندیطبق بايستي ، نيز مي باشد مياندوآب

قبيل صدور کارت دانشجويي، خوابگاه و تغذيه با توجه به اينکه فرايند پذيرش، ثبت نام و تامين امور رفاهي دانشجويان از : 2تذکر مهم

 بر اساس برنامه فوق انجام خواهد شد، لذا انجام ثبت نام اينترنتي طبق برنامه الزامي بوده و زمان های فوق قابل تمديد نخواهد بود.

م ورزشي، )شيمي كاربردي، علوورودي نيمسال دومذيرفته شدگان ثبت نام اينترنتي و مراجعه حضوری پ : 3تذکر مهم

 همزمان با پذيرفته شدگان نيمسال اول انجام خواهد گرفت. ()شبانه(آموزش زبان انگليسي، دكتري عمومي دامپزشکي

 

 

 آدرس دانشکده ها جهت مراجعه حضوری و دريافت کارت دانشجويی
 

 آدرس دانشکده

 ادبيات و علوم انسانيدانشکده  -روبروی صدا وسيما -2خيابان والفجر -اروميه ادبيات و علوم انساني
 دانشکده هنر -جاده سرو 2کيلومتر  -اروميه  هنرمعماری، شهرسازی و 

فني مهندسي، شيمي، برق و کامپيوتر، علوم پايه، 

کشاورزی، دامپزشکي، تربيت بدني و علوم ورزشي، 

 ، اقتصاد و مديريتمنابع طبيعي

 اروميهدانشگاه  -پرديس نازلو -جاده سرو 11کيلومتر  -اروميه 

دانشکده -روبروی مسجد فاطمه الزهرا-بلوار شمس تبريزی--شهرک وليعصر-خوی فني و مهندسي خوی

 فني خوی

نرسيده به  -باالتر از کوی رابری -پل آيت اهلل وحيدی -بزرگراه واليت -مياندوآب مرکز آموزش عالي شهيد باکری مياندوآب

 مياندوآبمرکز آموزش عالي شهيد باکری  -ايستگاه راه آهن

 

 ثبت نام: يرفته شدگان برایتکاليف پذ

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

 اساس برنامه زماني فوق 

راهنمای استفاده از سامانه امور خوابگاه ثبت نام اينترنتي، راهنمای رزور اينترنتي غذا، و راهنمای  های دريافت و مطالعه فايل -2

 ها)ويژه دانشجويان متقاضي استفاده از خوابگاه(

 از بخش فرم های کارشناسی سایت ثبت نام و تکمیل آن "تعهد و چک لیست تحویل مدارک ثبت نامیفرم "دريافت  -3

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

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

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

 نام. کد رهگيری و تهيه چاپ رسيد ثبت



3 
 

فیش "در فرايند ثبت نام اينترنتي نيازی به اسکن و ارسال مدارک ثبت نامي نبوده و پذيرفته شدگان تنها بايستي  تذكر مهم:

 را در سیستم ثبت نام اینترنتی اسکن و ارسال نمایند. "واریزی برای صدور کارت دانشجویی

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

 تکميل آن

کليه پذيرفته شدگان بايستي با در دست داشتن تصوير مدرک پيش  اقدام به اخذ اصل رسيد پستي تاييديه تحصيلي: -7

تحصيلي اقدام  محل سکونت خود مراجعه نموده و نسبت به دريافت تاييديه دفاتر پيشخوان خدمات دولتدانشگاهي به يکي از 

 و اصل رسيد پستي آنرا به همراه ساير مدارک جهت تحويل به دانشگاه، همراه خود داشته باشند. 

، بايستي بر حسب مورد يکي از كليه پذيرفته شدگان دوره روزانه جهت استفاده از مزاياي آموزش رايگان -8

)مخصوص پذيرفته شدگان  5، خانواده معظم شهدا، و . . .( و يا فرم شماره1)مخصوص پذيرفته شدگان منطقه 4فرمهای شماره

های جديد دريافت نموده و پس از تکميل و  (  را از بخش فرم های کارشناسي سايت ثبت نام ورودی3و  2سهميه مناطق

 باشند.همراه خود داشته  امضای آن، به همراه ساير مدارک ثبت نامي

سالمت جسم و سامانه تکميل پرسشنامه های "مراجعه به بخش فرم های عمومي سايت ثبت نام ورودی های جديد و ورود به  -9

  .پس از پاسخگويي به سواالت پرسشنامه ي پرسشنامه های سالمت جسم و سالمت روانچاپتهيه نسخه و  "سالمت روان

، از بخش فرم های عمومي سايت ثبت نام "فرم پايش فرهنگي و فوق برنامه"، "پرسشنامه پيشينه و عاليق ورزشي"دريافت  -10

 ورودی های جديد و تکميل آن.

از بخش فرم های عمومي سايت ثبت نام ورودی های جديد و تکميل آن)ويژه  "«فرم درخواست معافيت تحصيلي"دريافت  -11

 حصيلي درخواست خواهد شد(دانشجويان مرد که فاقد مدرک نظام وظيفه بوده و برای آنها معافيت ت

 هستم( خوابگاه )متقاضي گزينه اينترنتي نام ثبت هنگام بايد باشند مي خوابگاه از استفاده متقاضي که شدگاني پذيرفته -12

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

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

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

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

 خواهد اخذ و ثبت خوابگاه ترم دو هزينه اينصورت غير در نمايند. مراجعه خوابگاهها امور اداره به حضوری بصورت

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

 .داشت

 و بعد به 01/07/98 تاريخ از بايستي ،باشند مي دانشجويي خوابگاه از استفاده متقاضي که شدگاني پذيرفته ب( 

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

 تهيه با و نموده اقدام خوابگاه در سکونت هزينه اينترنتي پرداخت و شده داده اختصاص خوابگاه مشاهده به نسبت

http://10.114.7.61/loginpage.rose
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 اجاره پرداخت تاييديه و خوابگاه) نامه معرفي )همان اسکان كاردكس از چاپي نسخه

 .فرمايند مراجعه خوابگاه محل به سکونت جهت خوابگاه بهاي

 نيازی ه،شد داده تخصيص خوابگاه از اطالع يا و خوابگاه از استفاده برای تقاضا ثبت مراحل از کدام هيچ در :1تذكر 

 باشد. نمي ها خوابگاه امور اداره به حضوری مراجعه به

 .است موجود اسکان کاردکس در شده داده تخصيص خوابگاه آدرس :2تذكر 

 قسمت در هزينه پرداخت و اسکان کاردکس چاپي نسخه تهيه ها، خوابگاه امور سامانه به ورود نحوه :3تذكر

 .باشد مي موجود مذکور سامانه های اطالعيه

 

، فرزند و همسر آزاده( و تکميل %25)فرزند جانباز باالی"کارشناسي-دانشجويان شاهد و ايثارگرمشخصات فرم "دريافت  -13

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

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

پس از مراجعه به دانشگاه و تشکيل کالس ها با در دست داشتن اين فرم، به اين ستاد واقع در پرديس نازلو دانشگاه اروميه 

 مراجعه نمايند.

با در  1398مهر ماه  3و  2 يها در تاريخبايستي عمومي دامپزشکي دکتری کارشناسي و کليه پذيرفته شدگان مقطع  -14

کارت دانشجويي خود را از واحد پس از تشکيل پرونده، دست داشتن مدارک زير به دانشکده مربوطه مراجعه نموده و 

 حراست دانشکده دريافت نمايند. 

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

 کارت دانشجوييريالي جهت صدور 150000فيش واريزی  -

 نسخه چاپي کارنامه سالمت جسم و کارنامه سالمت روان -

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

شيمي کاربردی، علوم ورزشي، آموزش زبان انگليسي، دکتری توزيع کارت دانشجويي پذيرفته شدگان نيمسال دوم) تذكر:

 ( در شروع نيمسال دوم) بهمن ماه( انجام خواهد شد.امپزشکي)شبانه(عمومي د

 

  :تشکيل پرونده براي الزم مدارك

)رسيد ثبت نام اينترنتي به منزله فرم ثبت نام مي باشد که ارائه آن به همراه ساير مدارک ثبت نامي الزامي رسيد ثبت نام اينترنتي -1

 است(.

اساس نوع نظام آموزشي خود بايستي يکي از موارد زير را به عنوان مدرك  هر يک از پذيرفته شدگان بر -2

 تحصيلي خود ارائه نمايند:
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 ويژه پذيرفته شدگان نظام )اصل يا گواهي موقت مدرك تحصيلي ديپلم و پيش دانشگاهي و ريزنمرات آنها

 (از آن سری کپي يك آموزشي سالي واحدی يا ترمي واحدی به عالوه

  3-3ويژه پذيرفته شدگان نظام آموزشي جديد)گواهي موقت پايان تحصيالت دوره دوم متوسطه)اصل مدرك يا-

 ( به عالوه يك سری کپي از آن(6

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

 از تمام صفحات شناسنامه کپيسری  يكو  اصل شناسنامه -3

 سری تصويراز پشت و روی کارت ملي يكو  اصل كارت ملي -4

 مدرك پيش دانشگاهي اصل رسيد پستي تاييديه تحصيلي -5

عوايد اختصاصي به نام  0112280639003معادل پنجاه هزارتومان به حساب شماره  ريال 500000واريز فيش بانکي به مبلغ  -6

 عنوان کمك هزينه اياب و ذهاب دانشجوييدانشگاه اروميه با 

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

 جهت بهره مندی از مزايای آموزش رايگان برای دانشجويان روزانه ( 3و  2شدگان سهميه مناطق

نام و شركت در هاي مندرج در دفترچه راهنماي ثبتيکي از بندبه با توجه )وظيفه نظام وضعيت مدرك -8

 (.برادران )برای( (1آزمون )دفترچه شماره

را از بخش فرم های  "برگ درخواست معافيت تحصيلي"پذيرفته شدگان مشمول جهت صدور معافيت تحصيلي بايستي تذكر مهم:

عمومي سايت ثبت نام دريافت نموده و پس از انجام ثبت نام اينترنتي و دريافت رسيد ثبت نام و شماره دانشجويي از سيستم، آنرا به دقت 

ا به و رسيد آن ر + ارائه نمايند10تکميل نمايند و به هنگام تحويل مدارک ممهور به مهر دانشکده مربوطه نموده و به مراکز پليس

 آموزش دانشکده جهت ضبط در پرونده دانشجويي تحويل نمايند.

+، الزامي 10ارائه کپي آخرين مدرک تحصيلي)مدرک پيش دانشگاهي( جهت درخواست معافيت تحصيلي از مراکز پليسيادآوري: 

تهيه  توصيه مي شود پذيرفته شدگان محترم قبل از تحويل مدارك به دانشگاه، از مدارك خود كپياست. لذا 

  نموده و نزد خود داشته باشند.
 

 :مهم تذكرات

 نشوند، التحصيلفارغ 31/06/98 حداكثر تا تاريخ كه (1398شدگان ورودي نيمسال اول)مهر پذيرفتهاز  -1
 .لغو خواهد شداز طرف سازمان سنجش يامده و قبولي آنان ن عمل به نامثبت

شيمي کاربردی، علوم ورزشي، آموزش زبان انگليسي، ) رشته های دوممهلت فارغ التحصلي پذيرفته شدگان نيمسال  -2

 مي باشد. 30/11/98حداكثر تا تاريخ ( دکتری عمومي دامپزشکي)شبانه(
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و يا  نموده را کتمان حقايق داوطلبي گردد که مشخص (، چنانچهتحصيل ، پذيرش و يا هنگامناماز آزمون )ثبت هر مرحله در -3

 .رفتار خواهد شد با وی مقررات لغو و طبق وی باشد، قبولياطالعات غلطي ارائه و واجد شرايط نمي

د در صورت عدم ثبت نام اينترنتي و تحويل مدارک نيازی به مراجعه حضوری پذيرفته شدگاني که قصد انصراف از تحصيل دارن -4

  برای اعالم انصراف ندارند.

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

ريق سامانه سجاد وزارت علوم نسبت به تسويه و لغو هزينه آموزش از اين مرحله و در صورت انصراف از تحصيل بايستي از ط

 رايگان يك ترم اقدام شود.

دانشگاه اروميه به درخواستهای مهماني و انتقالي دارای شرايط خاص که هر ساله در ارديبهشت ماه در سامانه خدمات آموزشي  -6

 وزارت علوم مطرح شده بررسي نموده و پاسخگو خواهد بود.

 


