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 بسمه تعالی

اطالعيه ثبت نام پذيرفته شدگان مقاطع کاردانی، کارشناسی و دکتری عمومی دامپزشکی دانشگاه اروميه در 

 0410-0412سال تحصيلی 

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

ثبت  -صورت اينترنتی و از طريق سايت دانشگاهبه ابتدا ثبت نام پذيرفته شدگان به اطالع مي رساند ، دانشگاه ارومیه

شروع کالسهای زمان . مدارک به صورت حضوری انجام خواهد پذيرفتکامل سپس تحويل  و نام ورودی های جديد

)پذیرفته شدگان در مورد  .بودبه صورت حضوری خواهد  برگزاری کالس ها و 10/10/0410از شنبه مورخ آموزشی 

 نحوه تشکیل کالس ها به اطالعیه های دانشگاه در این خصوص مراجعه نمایند(

 زمانبندی ثبت نام اينترنتی:

 دانشگاه ارومیه در روزهای مقاطع کارداني، کارشناسي و دکتری عمومي دامپزشکيثبت نام اینترنتي پذیرفته شدگان 

انجام خواهد شد و این زمان قابل  05/07/1001الی  02/07/1001از تاریخ  هو سه شنب دوشنبه، یکشنبهشنبه، 

 تمدید نخواهد بود. 

ارائه اصل مدارک تحصیلي دیپلم و پیش دانشگاهي بر اساس دستور العمل سازمان سنجش آموزش  تذکر مهم:

کشور، شرط اول ثبت نام مي باشد. لذا پذیرفته شدگاني که موفق به اخذ مدرک تحصیلي دیپلم نگردیده اند به 

از پذیرفته شدگان جهت اطالع از نحوه و . این دسته مراجعه ننمایندگاه وجه ثبت نام اینترنتي انجام نداده و به دانش هیچ

 های بعدی سازمان سنجش و دانشگاه باشند. منتظر اطالعیهشرایط ثبت نام بایستي 

 پس از ثبت نام اينترنتی دانشجو موظف است :

پذیرفته شدگان پس از انجام ثبت نام اینترنتي بایستي پرینت ثبت نام اینترنتي را از سیستم تهیه نمایند و به همراه  -1

به آموزش دانشکده  71/71/7077الي  71/71/7077مدارک ثبت نامي قید شده در همین اطالعیه از تاریخ 

اني فوق الذکر به منزله انصراف دانشجو از جهت تشکیل پرونده تحویل نمایند. عدم تحویل مدارک در بازه زم

 .ثبت نام بوده و پس از آن به هیج عنوان اجازه ثبت نام صادر نخواهد شد

کارشناسان محترم دانشکده ها فایل تحصیلي دانشجویاني را که صرفا ثبت نام اینترنتي نموده و نسبت به تحویل  -2

ضروری است پس از ثبت نام اینترنتي در تاریخ های قید  مدارک اقدام ننموده اند، غیر فعال خواهند نمود. لذا

 شده نسبت به تشکیل پرونده اقدام نمایند.
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شروع کالسهای آموزشي در مقاطع کارداني،کارشناسي و دکتری عمومي دامپزشکي به صورت حضوری از  -3

   خواهد بود. 70/71/7077تاریخ 

 : جهت تشکيل پروندهمدارک الزم 

)پرينت ثبت نام اينترنتي به منزله فرم ثبت نام مي باشد که تحويل آن به همراه ساير ثبت نام اينترنتی پرينت -1

 مدارک ثبت نامي الزامي است(

)ویژه پيش دانشگاهی و ریزنمرات آنها دارندگان مدرك اصل یا گواهی موقت مدرك تحصيلی دیپلم و -7

 حدی(پذیرفته شدگان نظام آموزشي سالي واحدی یا ترمي وا

ویژه پذیرفته شدگان نظام آموزشي اصل مدرك یا گواهی موقت پایان تحصيالت دوره دوم متوسطه) -3

 ((6-3-3جدید)

و در  موفق به اخذ مدرک دیپلم نشده اند 37/76/7077داوطلباني که در دانشگاه ارومیه قبول گردیده و تا تاریخ تذکر مهم! 

نمایند. این داوطلبان به هیچ وجه نبایستي ثبت نام اینترنتي  ،)مردود مي باشند(اند بعضي از دروس دبیرستاني نمره قبولي اخذ نکرده

، جهت مشخص نمودن وضعیت قبولي خود در  سپری نمودن مراحل امتحان دروس مردودی و اخذ مدرک تحصیلي دیپلم ضمن

در غیر این صورت دانشگاه ارومیه بعد از نمایند. مراجعه  )پرسش و پاسخ(ای سازمان سنجشبه سامانه درخواست ه دانشگاه،

 رک مربوطه نسبت به لغو قبولي آنها اقدام خواهد نمود.ابررسي مدارک تحصیلي و ناقص بودن مد

 .جاری در سال شده تهیه 3×0 رخ تمام عکس قطعه دو -0

 دانشجویان اخراجي آموزشي و یا انصرافي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي()ویژه اصل فرم انصراف از تحصيل-0

 و توضیحات در صورت داشتن توضیحات شناسنامه ه اولصفح کپي -  5

 کارت مليکپي -6

)مخصوص  5فرم شماره، خانواده معظم شهدا، و . . .( و یا 7)مخصوص پذیرفته شدگان منطقه 0هاي شماره فرمیکي از  -7

 (  برای دانشجویان روزانه جهت بهره مندی از مزایای آموزش رایگان3و  7پذیرفته شدگان سهمیه مناطق

 :emt.medu.ir\\httpsآدرس  سایت آموزش و پرورش به تاییدیه تحصیلي )دیپلم( از پرینت درخواست صدور-8

در  مندرج «عمومي وظیفه مقررات»بند  به را با توجه دانشجو )برای آقايان(وظيفه نظام وضعيت مدرکی کهارائه  -9

الزم به توضیح است پذيرفته شدگان  کند. مشخص 1041سال سراسری آزمون يك راهنمای شماره دفترچه

https://emt.medu.ir/
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( https://sakha.epolice.ir)مشمول، موظف به اخذ معافیت تحصیلي به صورت اينترنتي از طريق سامانه سخا

ثبت درخواست معافیت تحصیلي و صدور شماره مي باشند. تشکیل پرونده و ثبت نام قطعي از آقايان منوط به 

راهنما و مراحل ثبت درخواست و اخذ معافیت معافیت تحصیلي از طرف سازمان نظام وظیفه عمومي مي باشد. 

 صیلي به صورت اينترنتي در قسمت فرم های عمومي سايت ثبت نام قرار داده شده است.تح

 "بسيار مهم و الزامی":ثبت درخواست معافيت تحصيلی به صورت اينترنتیمراحل 

 

 
 

 :"بسيار مهم و الزامی"مراحل اخذ معافيت تحصيلی توسط دانشجو: 

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

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

 در سامانه سخا درخواست معافيت تحصيلی ثبت-1

در  11/6/1041چنانچه شما تا  ثبت درخواست معافیت تحصیلی،رم در تدانشجوی مح :0توجه بسيار مهم

التحصیل شده اید، تاریخ شروع به تحصیل مقطع دانشگاهی خود  ( فارغ6-1-1دیپلم)نظام آموزشی مقطع

 درج بفرمایید. 1/7/1041 را

 1041-1042در نیمسال دوم سال تحصیلی  1041زمون سراسری سال آان گپذیرفته شد :2توجه بسيار مهم

 توجه نمایند:درخصوص دریافت معافیت تحصیلی 

https://sakha.epolice.ir/
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 1044سال  که فارغ التحصیل دیپلم 1041-1042دوم سال تحصیلی ورودی نیمسال  )آقایان(دانشجویانالف( 

حتمآ ، می باشد  11/46/1041یا برگه اعزام به خدمت سربازی ایشان تا تاریخ  )خردادیا شهریور( می باشند

ل غیبت نظام وظیفه درخواست نمایند تا مشمو 41/47/1041از اول مهرماه یعنی  خود را معافیت تحصیلی

 .نگردند

 1041که فارغ التحصیل دیپلم سال 1041-1042تحصیلی  ورودی نیمسال دوم سال )آقایان(دانشجویانب( 

حتمآ  می باشد. 41/11/1041  یا برگه اعزام به خدمت سربازی ایشان تا تاریخ )خردادیا شهریور( می باشند

 .درخواست نمایند 41/11/1041از اول بهمن ماه یعنی خود را فیت تحصیلی امع

 

ناقص بودن مراحل ثبت نام و منجر به برای دانشجویان)آقایان( مشمول عدم دریافت معافیت تحصیلی 

 غیرفعال شدن فایل تحصیلی دانشجو و به تبع آن عدم امکان شرکت در کالسهای درسی خواهد بود.

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

تحصیلی  اطالعیه باال درخواست گردد و در صورت عدم رعایت نکات ذکر شده مسئولیت صدور اشتباهی معافیت

 .یا معافیت تحصیلی مازاد بر عهده دانشجو خواهد بود

 دانشگاه به شرح ذيل می باشد:فرآيند ترخيص سربازان حين خدمت پذيرفته شده در 
در سامانه سخا ثبت نموده بعد از تايید دانشگاه به حوزه نظام را  سرباز برگه درخواست معافیت تحصیلي -1

وظیفه عمومي شهر خود مراجعه نموده و بعد از اخذ نامه ترخیص از نظام وظیفه به يگان محل خدمتي جهت 

 ترخیص از خدمت مراجعه نمايد. 

معافیت تحصیلي دانشجوی ترخیص شده از خدمت سربازی در سامانه سخا و متعاقبا تايید ثبت درخواست  -2

 دانشگاه و تهیه پرينت معافیت تحصیلي صادر شده از سامانه سخا جهت ارائه به دانشگاه

 تکاليف پذيرفته شدگان برای ثبت نام:

سایت ثبت نام "و  c.irhttp://www.urmia.aبه سایت اینترنتي دانشگاه ارومیه به آدرس مراجعه  -7

 فوقبر اساس برنامه زماني "ورودیهای جدید

 دریافت و مطالعه اطالعیه ثبت نام و فایل های راهنما -7

 تهیه پرینت ثبت نام اینترنتيو ثبت نام انجام مراحل ورودی های جدید و ثبت نام اینترنتي ورود به سامانه  -3

که  /https://portal.saorg.ir/physicalhealthبه آدرس: ورود به سامانه کارنامه سالمت جسم  -0

لینک آن در قسمت فرم های عمومي سایت ثبت نام قرارداده شده است و تکمیل پرسشنامه مربوطه و تهیه 

 هگیری پرسشنامه سالمت جسمتصویر کد ر

که لینک  //mentalhealthhttps://portal.saorg.irبه آدرس:  ورود به سامانه کارنامه سالمت روان -5

آن در قسمت فرم های عمومي سایت ثبت نام قرارداده شده است و تکمیل پرسشنامه مربوطه و تهیه تصویر کد 

 هگیری پرسشنامه سالمت روانر

https://portal.saorg.ir/physicalhealth/
https://portal.saorg.ir/physicalhealth/
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 ش اطالعات فرهنگي و اجتماعي دانشجویان  به آدرس: ورود به سامانه فرم پای -6

https://forms.gle/JR3doPjQnMNCDxH18  که لینک آن در قسمت فرم های عمومي سایت ثبت نام

 هنگي و اجتماعي دانشجویانقرارداده شده است و تهیه تصویر مرحله پایاني ثبت اطالعات فرم پایش اطالعات فر

تعهد و چك لیست تحويل مدارک ثبت نامي از قسمت فرم های کارشناسي سايت ثبت نام دریافت فرم  -1

 ورودی های جديد و تکمیل آن

از بخش فرم های عمومي سایت ثبت نام ورودی  "«پرسشنامه دانشجویي»فرم مرکز آمار و کامپیوتر"دریافت  -8

های جدید و تکمیل آن)این فرم را بایستي نزد خود نگه داشته و در زمان دریافت کارت دانشجویي ارائه 

 نمایند(.

کارت دانشجویي پس از تشکیل پرونده ثبت نامي و انجام انتخاب واحد، توسط مدیریت حراست در توجه مهم: 

  انشجویان در محل دانشکده تحویل خواهد شد.زمان مراجعه حضوری د

در سیستم ثبت نام اينترنتي اسکن و در فرایند ثبت نام اینترنتي، پذیرفته شدگان بایستي موارد زیر را  یادآوري:

 ارسال نمايند:

 جسم تصوير کد رهگیری پرسشنامه سالمت 

 روان تصوير کد رهگیری پرسشنامه سالمت 

  مديريت تربیت بدنيتکمیل و ارسال فرم ويژه 

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

: پذیرفته شدگاني که متقاضي استفاده از خوابگاه دانشجویي مي باشند، در ثبت نام متقاضيان خوابگاه -0

الزم برای تخصیص خوابگاه این  تا برنامه ریزی گزینه متقاضی خوابگاه هستم را انتخاب نماینداینترنتي باید 

به بعد و قبل از مراجعه  00/07/1001از تاریخ عزیزان انجام گردد. همچنین متقاضیان خوابگاه بایستي 

با ورود به سامانه امور خوابگاه ها)از طریق صفحه اصلي دانشگاه ارومیه( نسبت به  حضوري به دانشگاه

تهيه نسخه چاپی از کاردکس اسکان)همان ه و با مشاهده خوابگاه اختصاص داده شده اقدام نمود

 به محل خوابگاه مراجعه فرمایند.  09/07/1001از مورخه جهت سکونت  معرفی نامه خوابگاه(

دانشجو  يمنزله درخواست رسمه ب ند،یخوابگاه هستم را انتخاب نما يمتقاض نهیکه گز يانیدانشجو: 1تذکر

که پس از انجام  يانیدانشجو لذا ثبت خواهد شد. يترم( خوابگاه و بده 7) کسالیدانشجو  یشده و برا يتلق

 ينسبت به حذف خوابگاه و بده 20/07/1001حداکثر تا  دیبا ندیاز خوابگاه استفاده ننما يلیثبت نام به هر دل

ثبت شده بر عهده خود  يبده تیمسئول نصورتیا ریثبت شده به اداره امور خوابگاهها اطالع دهند در غ

 دانشجو خواهد بود.

https://forms.gle/JR3doPjQnMNCDxH18
https://forms.gle/JR3doPjQnMNCDxH18
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 آدرس خوابگاه تخصیص داده شده در کاردکس اسکان موجود است.  :2رتذک

 های ، تهیه نسخه چاپي کاردکس اسکان در قسمت اطالعیهامور خوابگاه ها نحوه ورود به سامانه :3تذکر

 موجود مي باشد.  مذکورسامانه 

ثبت تقاضا برای استفاده از خوابگاه و یا اطالع از خوابگاه تخصیص داده در هیچ کدام از مراحل  :0تذکر

نیازی به مراجعه حضوری به اداره امور خوابگاه ها نبوده و تمامي پرداخت ها بابت سکونت در خوابگاه شده، 

رداخت الزم به یادآوری است پ .گرددمي انجام صرفا به صورت اینترنتي و از طریق سامانه امور خوابگاه ها 

  باشد. جهت سکونت الزامي مي ،از مراجعه به خوابگاه اختصاص داده شده بعداینترنتي هزینه خوابگاه 

، خانواده معظم شهدا، و . . .( و یا 7)مخصوص پذیرفته شدگان منطقه 0هاي شماره فرمیکي از دریافت  -77

زانه جهت بهره مندی از مزایای (  برای دانشجویان رو3و  7)مخصوص پذیرفته شدگان سهمیه مناطق 5شماره فرم

 آموزش رایگان

وزارت آموزش :emt.medu.ir\\httpsآدرس ورود دانشجو به سامانه صدور تاییدیه تحصیلي )دیپلم( به  -77

 وپرورش و پر کردن اطالعات خواسته شده و تهیه پرینت کد رهگیری مربوطه 

، فرزند و همسر آزاده( و تکمیل %75)فرزند جانباز باالی" دانشجویان شاهد و ایثارگرمشخصات فرم "دریافت  -77

 آن)ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر( از بخش فرم های عمومي سایت ثبت نام ورودی های جدید. 

یثارگر ضروری مندی از مزایای ستاد امور دانشجویان شاهد و االزم به ذکر است دانشجویان شاهد و ایثارگر جهت بهره

است هنگام مراجعه به دانشگاه)پس از برطرف شدن شرایط بیماری کرونا و تشکیل کالس ها با در دست داشتن این 

 فرم، به دفتر ستاد شاهد واقع در پردیس نازلو دانشگاه ارومیه مراجعه نمایند.

 :مهم تذکرات

 التحصيلفارغ 31/06/1001 حداکثر تا تاریخ که (1001شدگان ورودي نيمسال اول)مهر پذیرفتهاز  .7

 نیامده و قبولي آنان از طرف سازمان سنجش لغو خواهد شد. عمل به نامثبت نشوند،

شیمي کاربردی، علوم ورزشي، آموزش زبان ) رشته های لی پذیرفته شدگان نيمسال دوميمهلت فارغ التحص .7

 مي باشد. 30/11/1001حداکثر تا تاریخ ( انگلیسي، دکتری عمومي دامپزشکي)شبانه(

 نموده را کتمان حقایق داوطلبي گردد که مشخص (، چنانچهتحصیل ، پذیرش و یا هنگامناماز آزمون )ثبت هر مرحله در .3

 .رفتار خواهد شد با وی مقررات لغو و طبق وی باشد، قبوليو یا اطالعات غلطي ارائه و واجد شرایط نمي

فته شدگاني که قصد انصراف از تحصیل دارند در صورت عدم ثبت نام اینترنتي و تحویل مدارک نیازی به مراجعه پذیر .0

 حضوری برای اعالم انصراف ندارند. 
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گردد  با توجه به اینکه پس از ثبت نام اینترنتي، توسط آموزش دانشکده انتخاب واحد گروهي برای دانشجویان ثبت مي .5

و در صورت انصراف از تحصیل بایستي از طریق سامانه سجاد وزارت علوم نسبت به تسویه و لغو  لذا پس از این مرحله

 هزینه آموزش رایگان یک ترم اقدام شود.

دانشگاه ارومیه به درخواستهای مهماني و انتقالي دارای شرایط خاص که هر ساله در اردیبهشت ماه در سامانه خدمات  .6

)برگ سبز رشته های قبولي صادره از سازمان سنجش برای هر دانشجو از رسي نمودهآموزشي وزارت علوم مطرح شده بر

رشته دکتری حرفه ای دانشجویان قبولي  خواهد بود. جوابگوو  نظر این دانشگاه مالک بررسي و پاسخگویي نمي باشد(

 توانند درخواست تغییر رشته یا انتقالي نمایند.  دامپزشکي بر اساس دفترچه انتخاب رشته نمي

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

 باشد. يکسان سراسرینام، شرکت در آزمون  ثبت

نخواهد آمد و  عمل به نامنشوند، ثبت التحصیلفارغ 31/6/1041 حداکثر تا تاريخ کهگانيه شداز پذيرفت .8

دستورالعمل ثبت نامي سازمان  ، طبق 1041آنها در نیمسال اول  قبولي شدن تلقي« يکنلم کان» ضمن

 همین اطالعیه مراجعه شود( 0) به بخش تذکر مهم در صفحه رفتار خواهد شد. با ايشان سنجش

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

با  مقررات و طبق شده تلقي« يکنلمکان»وی  باشد، قبوليو واجد شرايط نمينداده ارائه  صحیحياطالعات 

 رفتار خواهد شد. وی

يا  32733298 با شماره  اداری، در ساعات در صورت وجود سوال يا مشکل در خصوص مدارک ثبت نامي .14

 تماس حاصل فرمايید.ثبت نام همکاران اداره   – 111و  113داخلي و  32733288

های  با يکي از شماره ، ، در ساعات اداریدر صورت وجود سوال يا مشکل در روند ثبت نام اينترنتي .11

 تماس حاصل فرمايید. 122و داخلي  32733288يا  32733298
 

 دانشکده هاآدرس     .

 آدرس دانشکده

 دانشکده ادبیات و علوم انساني -روبروی صدا وسیما -7خیابان والفجر -ارومیه ادبیات و علوم انساني
 دانشکده هنر -جاده سرو 7کیلومتر  -ارومیه  معماری، شهرسازی و هنر

علوم پایه، شیمي، برق و کامپیوتر، فني مهندسي، 

ورزشي، منابع کشاورزی، دامپزشکي، علوم 

 طبیعي، اقتصاد و مدیریت

 دانشگاه ارومیه -پردیس نازلو -جاده سرو 77کیلومتر  -ارومیه 

نرسیده به  -باالتر از کوی رابری -پل آیت اهلل وحیدی -بزرگراه والیت -میاندوآب مرکز آموزش عالي شهید باکری میاندوآب

 آبمرکز آموزش عالي شهید باکری میاندو -ایستگاه راه آهن

 


