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  ١٤٠١- ١٤٠٢اطالعيه ثبت نام پذيرفته شدگان مقطع دكتري نيمه متمركز دانشگاه اروميه در سال تحصيلي 

) دانشگاه اروميه، بدينوسيله Ph.Dمقطع تحصيلي دكتري(آزمون نيمه متمركز ضمن تبريك قبولي داوطلبان عزيز در 

ارسال  سپس و ثبت نام ورودي هاي جديد -دانشگاه از طريق سايتاينترنتي و صورت به ابتدا ثبت نام پذيرفته شدگان گردد؛ اعالم مي

  .انجام خواهد پذيرفتاز طريق پست به صورت پيشتاز  مدارك

  :اينترنتي زمانبندي ثبت نام

 ، و جمعهپنجشنبه ،شنبهچهاردر روزهاي ركز) دانشگاه اروميه پذيرفته شدگان مقطع دكتري(نيمه متم اينترنتي ثبت نام

پذيرفته شدگان پس از انجام  انجام خواهد شد و اين زمان قابل تمديد نخواهد بود. ١٤٠١شهريور و چهارم سوم ،دوم مورخ

از طريق پست پيشتاز به  اينترنتي را از سيستم تهيه نمايند و به همراه مدارك ثبت ناميثبت نام  بايستي پرينتتي ثبت نام اينترن

  ارسال نمايند. مندرج در اطالعيه ثبت نام آدرس دانشكده مربوطه

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

  ثبت نام: يرفته شدگان برايتكاليف پذ

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

 فوق بر اساس برنامه زماني "جديد

 و فايل هاي راهنما اطالعيه ثبت نامدريافت و مطالعه  -2

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

دانشجويي و خدمات ثبت نام دانشجويان ريال (يكصدهزار تومان) بابت هزينه صدور كارت  ٠٠٠,٠٠٠,1پرداخت مبلغ  -4

 ورودي جديد

كه لينك  /https://portal.saorg.ir/physicalhealthورود به سامانه كارنامه سالمت(روان و جسم) به آدرس:  -5

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

 پرسشنامه سالمت(روان و جسم)

 ورود به سامانه فرم پايش اطالعات فرهنگي و اجتماعي دانشجويان  به آدرس:  -6

18doPjQnMNCDxH3https://forms.gle/JR  كه لينك 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

از بخش فرم هاي دكتري سايت ثبت نام و تكميل  "درخواست تاييديه تحصيلي و ريز نمرات مقطع قبليفرم "دريافت  -7

 آن طبق توضيحات مندرج در ادامه همين اطالعيه
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از بخش فرم هاي دكتري سايت ثبت نام و تكميل  ")الففرم تعهد فراغت از تحصيل دانشجويان ترم آخر(فرم "دريافت  -8

 فارغ التحصيل مي شوند) 31/٠6/14٠1آن.(ويژه دانشجويان ترم آخر كه تا 

(مخصوص دانشجويان روزانه) از بخش فرم هاي دكتري ")بفرم تقاضانامه بهره مندي از آموزش رايگان(فرم "يافتدر -9

 سايت ثبت نام و تكميل آن.

  تعهد و چك ليست تحويل مدارك ثبت نامي از بخش فرم هاي دكتري در سايت ثبت نام و تكميل آندريافت فرم  -1٠

از بخش فرم هاي عمومي سايت ثبت نام ورودي هاي جديد و  "»پرسشنامه دانشجويي«كامپيوترفرم مركز آمار و "دريافت  -11

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

حراست در زمان  و انجام انتخاب واحد، توسط مديريت تشكيل پرونده ثبت ناميكارت دانشجويي پس از   : توجه مهم

 در محل دانشكده تحويل خواهد شد.مراجعه حضوري دانشجويان 

در سيستم ثبت نام اينترنتي اسكن و ارسال در فرايند ثبت نام اينترنتي، پذيرفته شدگان بايستي موارد زير را  تذكر مهم:

  نمايند:

 (روان و جسم) تصوير كد رهگيري پرسشنامه سالمت 

  مديريت تربيت بدنيتكميل و ارسال فرم ويژه 

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

 

پذيرفته شدگاني كه متقاضي استفاده از خوابگاه دانشجويي مي باشند، در ثبت نام اينترنتي بايد :  متقاضيان خوابگاه -12

 زي الزم براي تخصيص خوابگاه اين عزيزان انجام گردد.تا برنامه ري گزينه متقاضي خوابگاه هستم را انتخاب نمايند

با  به بعد و قبل از مراجعه حضوري به دانشگاه ٠٢/٠٧/١٤٠١از تاريخ  همچنين متقاضيان خوابگاه بايستي

ورود به سامانه امور خوابگاه ها(از طريق صفحه اصلي دانشگاه اروميه) نسبت به مشاهده خوابگاه اختصاص داده شده و 

تهيه نسخه چاپي از كاردكس اسكان(همان معرفي پرداخت اينترنتي هزينه سكونت در خوابگاه اقدام نموده و با 

 حل خوابگاه مراجعه فرمايند. به م ٠٧/٠٧/١٤٠١از مورخه جهت سكونت  نامه خوابگاه)

شده و  يدانشجو تلق يبمنزله درخواست رسم ند،يخوابگاه هستم را انتخاب نما يمتقاض نهيكه گز يانيدانشجو:  ١تذكر 

از  يليكه پس از انجام ثبت نام به هر دل يانيدانشجو لذا ثبت خواهد شد. يترم) خوابگاه و بده 2( كساليدانشجو  يبرا

ثبت شده به اداره امور خوابگاهها  يحداكثر تا پانزده مهرماه نسبت به حذف خوابگاه و بده ديبا نديخوابگاه استفاده ننما

 ثبت شده بر عهده خود دانشجو خواهد بود. يبده تيمسئول نصورتيا رياطالع دهند در غ

  آدرس خوابگاه تخصيص داده شده در كاردكس اسكان موجود است.  : ٢رتذك
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، تهيه نسخه چاپي كاردكس اسكان و پرداخت هزينه در قسمت امور خوابگاه ها نحوه ورود به سامانه : ٣رتذك

  موجود مي باشد.  مذكورسامانه  هاي  اطالعيه

نيازي ثبت تقاضا براي استفاده از خوابگاه و يا اطالع از خوابگاه تخصيص داده شده، در هيچ كدام از مراحل  : ٤رتذك

به مراجعه حضوري به اداره امور خوابگاه ها نبوده و تمامي پرداخت ها بابت سكونت در خوابگاه صرفا به صورت 

الزم به يادآوري است پرداخت اينترنتي هزينه خوابگاه قبل  .گرددمي انجام اينترنتي و از طريق سامانه امور خوابگاه ها 

   باشد.  ت سكونت الزامي مياز مراجعه به خوابگاه اختصاص داده شده جه

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

 تكميل 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 ضروري الزم به ذكر است دانشجويان شاهد و ايثارگر جهت بهره

و تشكيل كالس ها با در دست داشتن اين فرم،  (پس از برطرف شدن شرايط بيماري كرونامراجعه به دانشگاه هنگاماست 

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

  

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

 "پرديس دانشگاهي- يچك ليست مدارك دكتر"و "پرديس دانشگاهيشهريه مقاطع دكتري و ارشد "هاي  لينك

و بر اساس آن نسبت به تهيه مدارك ثبت نامي اقدام نمايند. همچنين اين  نمايند و مفاد آنرا به دقت مطالعه مراجعه

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

 نمايند.

 

  پس از ثبت نام اينترنتي دانشجو موظف است :

 الي ٠٥/٠٦/١٤٠١ روز شنبه مورخ صرفا از كليه مدارك مورد نياز جهت ثبت نام(مذكور در همين اطالعيه) را -١

آدرس دانشكده از طريق پست به صورت پيشتاز به  در يك بسته قرار داده و ٠٧/٠٦/١٤٠١ روز دوشنبه مورخ

عدم دريافت مدارك در بازه زماني فوق الذكر به منزله  ارسال نمايد. (مندرج در انتهاي همين اطالعيه)مربوطه

الزم به توضيح است  انصراف دانشجو از ثبت نام بوده و پس از آن به هيج عنوان اجازه ثبت نام صادر نخواهد شد.

پذيرفته شدگان بومي مي توانند كليه مدارك ثبت نامي را به صورت حضوري صرفا در بازه زماني فوق 

  ده تحويل داده و ثبت نام نمايند.به آموزش دانشك
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شماره دانشجويي و  مقطع و رشته تحصيلي ، نام و نام خانوادگي دانشجو،بر روي پاكت حاوي مدارك  :تذكر بسيار مهم

چنانچه دانشجو هر كدام از اقدامات مذكور را به دقت انجام نداده و در امر اخذ  حتما بايستي قيد گردد. دانشكده  نام

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

  خصوص نخواهد داشت.

تا تاريخ  ٢٧/٠٦/١٤٠١ طبق تقويم آموزشي دانشگاه از تاريخشروع كالسهاي آموزشي در مقطع دكتري -٢

  .ر خواهد شدبرگزا به صورت غيرحضوري بوده و پس از آن به صورت حضوري ٠٨/٠٧/١٤٠١

كارشناسان محترم دانشكده ها فايل تحصيلي دانشجوياني را كه صرفا ثبت نام اينترنتي نموده و نسبت به ارسال -٣

فيزيكي مدارك اقدام ننموده اند، غير فعال خواهند نمود. لذا ضروري است بالفاصله پس از ثبت نام اينترنتي در 

  د. يخصوص ارسال مدارك اقدام نماي

  

تاز)به صورت پيش پست از طريق  :(ارسال جهت تشكيل پروندهزم مدارك ال  

آن به همراه ساير مدارك ارسال ثبت نام اينترنتي به منزله فرم ثبت نام مي باشد كه  پرينت( ثبت نام اينترنتي پرينت -١

 بت نامي الزامي است)ث

و  علوم، تحقيقات مورد تاييد وزارت اييا دكتري حرفه ارشد و كارشناسي كارشناسي نسخه تصوير مدارك يكو  اصل -٢

در مقطع التحصيل  فارغ(فرهنگي و يا شوراي عالي انقالب پزشكي و آموزش ، درمانبهداشت يا وزارت فنآوري

 ارشد قيد شده و كارشناسي كارشناسي هايدوره معدل در آن كه )٣١/٠٦/١٤٠١حداكثر تا تاريخ كارشناسي ارشد 

 باشد.

 يا دكتري حرفه اي ليسانس)ارشد (فوقكارشناسي مدرك اصل ارائه قادر به داليلي به كه شدگانيپذيرفته - ١تبصره

محل اخذ مدرك مذكور را  عالي آموزش يا موسسه توسط دانشگاه تاييد شده گواهي است اصل الزمباشند، نمي

  مراه با ساير مدارك)ارسال نمايند. دانشگاه  اروميه (هبه پس از تأييد موسسه محل تحصيل، تكميل و 

  و كارت ملي. شناسنامه صفحات تصوير از تمام -٣
  .جاري در سال شده تهيه ٣×٤ رخ تمام عكس قطعه شش -٤
 در صفحه مندرج »عمومي وظيفه مقررات«بند  به را با توجهدانشجويان وظيفه  نظام وضعيت ارائه مدركي كه -5

 ١٤٠١متمركز) سال (نيمه» Ph.D«دوره دكتري  نام و شركت در آزمون وروديراهنماي ثبت دفترچه ٢٠و١٩اي ه

 ).ويژه آقايانكند ( مشخص

 دانشجويان روزانه) ويژه(")ب فرم تقاضانامه بهره مندي از آموزش رايگان(فرم" -٦

آخر  سالويژه دانشجويان  "(فرم الف)دوره كارشناسي ارشد فرم تعهد فراغت از تحصيل دانشجويان ترم آخر" -٧

 فارغ التحصيل مي شوند) ٣١/٠٦/١٤٠١كه تا 
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 به صورت تكميل شده فرم تعهد و چك ليست تحويل مدارك ثبت نامي -٨

 )سايت ثبت نام قسمت فرم هاي دكتريفرم درخواست تاييديه تحصيلي(قابل دريافت از  -٩

  .دريافت و به صورت دقيق بدون قلم خوردگي تكميل نماييد دو نسخهدانشجوي محترم فرم مذكور را در 

  با ساير مدارك به آدرس دانشكده ارسال نماييد. هرا همرا نسخه اول الف)

 بهچنانچه شما در مقطع قبلي فارغ التحصيل يكي از دانشگاههاي سراسري يا غيرانتفايي هستيد را  نسخه دومب) 

موده و در ارسال ن dabir.edu@urmia.ac.irدبيرخانه آموزش: ايميل همراه كپي مدرك كارشناسي ارشد به 

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

به همراه كپي مدرك كارشناسي ارشد خود  فرم مذكور. مي باشيد قبلي فارغ التحصيل دانشگاههاي آزاد ،پيام نور و .

مسئوليت پيگيري ارسال رسال فرماييد. الزم به توضيح است دانشگاه مذكور ا سرا از طريق پست پيشتاز به آدر

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

 )سازمان متبوع(ويژه كارمندان دولت حكم مرخصي ساالنه يا موافقت كتبي و بدون قيد و شرط -١٠

). الزم به توضيح است پذيرفته شدگان مشمول، موظف به آقايانمدرك نشان دهنده وضعيت نظام وظيفه(ويژه  -١١

 آقايانتشكيل پرونده و ثبت نام قطعي از اخذ معافيت تحصيلي به صورت اينترنتي از طريق سامانه سخا مي باشند. 

مراحل ثبت درخواست و اخذ معافيت تحصيلي به صورت راهنما و  باشد. منوط به ارائه معافيت تحصيلي مي

 در قسمت فرم هاي عمومي سايت ثبت نام قرار داده شده است. اينترنتي

  

  "بسيار مهم و الزامي":ثبت درخواست معافيت تحصيلي به صورت اينترنتيمراحل 
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:مهم تذكرات  

 هاييبايد با معدلشده  پذيرفته ليسانس)ارشد (فوقو كارشناسي كارشناسي (ليسانس) مدرك قيد شده در معدل -١

 باشد. ، يكساننموده نام، شركت در آزمون و يا نهايتًا در مرحله مصاحبه اعالمقبالً در زمان ثبت كه

 نخواهد آمد و ضمن عمل به نامنشوند، ثبت التحصيلفارغ ٣١/٠٦/١٤٠١ حداكثر تا تاريخ كهگانيه شداز پذيرفت -٢

 رفتار خواهد شد. با ايشان دستورالعمل ثبت نامي سازمان سنجش آنان، طبق قبولي شدن تلقي» يكنلم كان«

يا اطالعات و  نموده را كتمان حقايق گردد داوطلبي مشخص ، چنانچهتحصيل و هنگام ناماز ثبت در هر مرحله -٣

رفتار  با وي مقررات و طبق شده تلقي» يكنلمكان«وي  باشد، قبوليو واجد شرايط نمينداده ارائه  صحيحي

 خواهد شد.

 م از مدرك كارشناسي، ارشد و .....به عنوان امانتعپس از ثبت نام هيچ مدرك ثبت نامي ا ،دانشجوي محترم -٤

لذا خواهشمند است قبل از ارسال مدارك و تشكيل پرونده به تعداد كافي براي خود  .تحويل شما نخواهد شد

كپي رنگي و اسكن مدارك تهيه نموده و حين تحصيل از درخواست دريافت مدارك موجود در كپي برابر اصل، 

 ا خودداري نماييد.به عنوان امانت جدپرونده 

ت رئيسه محترم دانشگاه از امتحانات پايان ترم در صورت عدم تكميل مدارك ثبت نامي، طبق مصوبه هيا -5

 محروم خواهيد شد. ١٤٠١نيمسال اول 

همكاران اداره – ٣٢٧5٣١٧١در صورت وجود سوال يا مشكل در خصوص مدارك ثبت نامي با شماره  -٦

 تحصيالت تكميلي تماس حاصل فرماييد.

و  ٣٢٧55٢٨٨يا  ٣٢٧55٢٩٨هاي  در روند ثبت نام اينترنتي با يكي از شماره مشكلدر صورت وجود سوال يا  -٧

  .فرماييدتماس حاصل  ١٢٢داخلي 

  ارسال مداركجهت جدول آدرس دانشكده ها 
بر روي بسته  و شماره دانشجويي نام دانشكده ،عنوان رشته تحصيلي نام و نام خانوادگي ، درجدانشجوي محترم مجددا تاكيد مي گردد 

  حاوي مدارك الزامي مي باشد.

  

  آدرس  دانشكده  گروههاي آموزشي  رديف

  پرديس نازلو –جاده سرو  11يلومتر ك - اروميه   دانشكده علوم  و شيمي علوم پايه  1

  برق، كامپيوتر  2
دانشكده برق، كامپيوتر و 

  فناوريهاي پيشرفته
  پرديس نازلو –جاده سرو  11يلومتر ك - اروميه 

  پرديس نازلو –جاده سرو  11يلومتر ك - اروميه   دانشكده فني و مهندسي  مهندسي فني و  3



٧ 
 

4  
مجموعه علوم 

  اقتصادي،حسابداري
  پرديس نازلو –جاده سرو  11يلومتر ك - اروميه   اقتصاد و مديريتدانشكده 

  پرديس نازلو –جاده سرو  11يلومتر ك - اروميه   دامپزشكيدانشكده   دامپزشكي  5

  پرديس نازلو –جاده سرو  11يلومتر ك - اروميه   دانشكده كشاورزي  كشاورزي  6

  پرديس نازلو –جاده سرو  11يلومتر ك - اروميه   دانشكده منابع طبيعي  منابع طبيعي  7

8  
جز اقتصاد، علوم انساني(ب

  )حسابداري
  روبروي صدا وسيما – ٢خيابان والفجر –اروميه   دانشكده ادبيات وعلوم انساني

  روبروي صدا وسيما – ٢خيابان والفجر –اروميه   دانشكده ادبيات وعلوم انساني  زبان  9

  پرديس نازلو –جاده سرو  11يلومتر ك - اروميه   دانشكده علوم ورزشي  تربيت بدني  1٠

  
  با آرزوي موفقيت

  نشگاه اروميهااداره تحصيالت تكميلي د


