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 راهنمای ثبت نام اینترنتی ورودی های جدید دانشگاه ارومیه

ضمن تبریک قبولی پذیرفته شدگان گرامی دانشگاه ارومیه به استحضار می رساند قبل از انجام ثبت نام اینترنتی 

ابتدا اطالعیه ثبت نام مقطع تحصیلی خود را از سایت دانشگاه و یا سایت ثبت نام ورودی های جدید دریافت و به 

ت به نسب ؛مستندات الزم مندرج در اطالعیه ثبت نام مدارک وفایل ها، دقت مطالعه فرمایید. پس از آماده سازی 

تاب و نسخه بروز  وتر یا لپپیبرای ورود به سامانه ثبت نام از کام ثبت نام اینترنتی خود به شرح زیر اقدام فرمایید.

 استفاده نمایید. chromeشده مرورگر 

 مراحل ثبت نام اینترنتی

 ورود به سیستم ثبت نام ورودی های جدید  -1

 

در این مرحله بایستی از طریق سایت ثبت نام ورودی های جدید و یا مراجعه به آدرس  ،رفته شدگان محترمپذی

 :به صفحه سامانه آموزشی دانشگاه وارد شویدسامانه آموزشی دانشگاه از طریق صفحه اول سایت دانشگاه ارومیه 
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 ید:خود، به صفحه ورودی سیستم ثبت نام وارد شوو در ادامه با انتخاب پروژه ثبت نام مربوط به مقطع تحصیلی 

 

 وید.به عنوان کلمه عبور وارد سامانه ثبت نام شکد داوطلبی به عنوان کد کاربری و کد ملی در این صفحه با درج 

 پرداخت هزینه ثبت نام -2

 

پرداخت  ومیهگاه اردانش در این مرحله بایستی مبلغ تعیین شده را منحصرا از طریق درگاه پرداخت معاونت آموزشی

نمایید. توجه نمایید در صورت عدم انجام کامل هر یک از مراحل ثبت نام، سیستم اجازه ورود به گام بعد را 

 نخواهد داد. 

 در هر یک از صفحات به پیام های سیستم توجه نمایید.یادآوری: 
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 تکمیل فرم اطالعات فردی و آموزشی -3

 

داوطلب نمایش داده می شود و پذیرفته شدگان عزیز بایستی اقالم در این مرحله اطالعات فردی و آموزشی 

اطالعاتی خواسته شده را به دقت تکمیل و سپس گزینه ثبت فرم را انتخاب نمایند. پر کردن تمامی فیلدهای این 

 فرم الزامی است.

 ارسال تصویر کد رهگیری پرسشنامه سالمت)روان و جسم( -4

 

 

یستی فایل تصویر کد رهگیری پرسشنامه سالمت)روان و جسم( را که قبال از در این مرحله پذیرفته شدگان با

  سامانه مربوطه دریافت نموده اند ارسال نمایند.
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 را پلودیآ فایلهای اسم نام، ثبت سایت در مدارک ارسال برای توجه نمایند عزیز شدگان پذیرفته تذکر مهم!

 .دنمای انتخاب انگلیسی

 تربیت بدنی دانشگاه ارومیهارسال فرم ویژه مدیریت  -5

می باشد از سیستم  wordدر این مرحله پذیرفته شدگان بایستی فرم ویژه مدیریت تربیت بدنی را که در قالب 

 .دریافت و پس از پرکردن آن مجددا ارسال نمایند

 

 

 ارسال تصویر مرحله پایانی ثبت اطالعات فرم پایش فرهنگی و اجتماعی دانشجویان -6

پذیرفته شدگان بایستی فایل مرحله پایانی ثبت اطالعات فرم پایش فرهنگی و اجتماعی دانشجویان  در این مرحله

 را که قبال از سامانه مربوطه دریافت نموده اند ارسال نمایند.

 

 

 

 

 



5 
 

تهیه پرینت ثبت نام اینترنتی با استفاده از گزینه فرم نهایی و ارسال آن به همراه سایر مدارک ثبت نامی  -7

 تشکیل پرونده دانشجوییبرای 

 

مرحه با انتخاب نمایش فرم نهایی، فرم نهایی ثبت نام نمایش داده می شود. برای چاپ کردن این فرم  در این

نسخه  "پرینت بدون پیش نمایش"همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است با انتخاب گزینه چاپ گزارش و 

 چاپی این فرم قابل تهیه خواهد بود.

 

 

 

های  در روند ثبت نام اینترنتی با یکی از شماره مشکلدر صورت وجود سوال یا با آرزوی موفقیت برای شما 

 .فرماییدتماس حاصل  277و داخلی  87255733یا  87255723

 


