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 بسمه تعالی

 1041راهنما و مراحل ثبت نام و انتخاب واحد دانشجویان سایر دانشگاه ها در نیمسال تابستان

دانشجویان سایر -1041ترم تابستانو انتخاب گزینه ثبت نام  ورود به صفحه اول سامانه هم آوا -1

 )باکس سبز رنگ(.ها دانشگاه

 

 

شامل مشخصات فردی، نام،  ذخیره اطالعات فرمپرکردن اطالعات فرم ثبت نام مهمان تابستان و  -2

مشخصات، کد پستی و آدرس پستی دانشگاه مبدا و دروس پیشنهادی دانشگاه مبدا جهت اخذ در 

 تابستان در دانشگاه ارومیه. ترم
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)مهمان تابستان( را 999مقطع، کارشناسی پیوسته و برای رشته، کد فیلد در این صفحه برای 

همچنین در صورتی که قبال فرم را پر کرده و مراحل ثبت نام را انجام داده  انتخاب نمایید.

توانید با انتخاب گزینه ورود و با درج کد ملی خود، نتیجه بررسی درخواست مهمانی  باشید، می

 خود را مشاهده و پیگیری نمایید.

 

 د.ه و سپس گزینه ذخیره را انتخاب نماییپس از پر  کردن فرم مهمان تابستان، جمع اعداد خواسته شده را وارد نمود

 

 تابستانمهمان  نامه دانشگاه مبدا ارسال نامه معرفی -3

در این مرحله با انتخاب گزینه افزودن فایل، معرفی نامه دانشگاه مبدا برای ترم تابستان که حاوی 

نام  توجه نمایید مشخصات دانشگاه و دروس مجاز برای اخذ در ترم تابستان می باشد را ارسال نمایید.

 مگابایت باشد. 0فایل ارسالی باید انگلیسی و حجم آن کمتر از 
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 فرم اطالعات میهمان در تابستان و ثبت فرم و تکمیل مشاهده -0

 

تابستان  برای مهمانیشماره دانشجویی صادر شده  ،با انتخاب گزینه نمایش فرم نهایی مرحله فرم نهایی در -5

 را دریافت و مشاهده نمایید.
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 کارشناسان ثبت نام می توانید با استفاده ازاز بررسی و تایید بعدو  دریافت شماره دانشجوییپس از  -6

برای کلمه عبور وارد سامانه هم آوا شده و  "کد ملی"برای نام کاربری و  "دانشجویی شماره"

 واحد خود را به صورت اینترنتی انجام دهید. انتخاب

 

 

 

 و انجام ثبت نام در نیمسال تابستاننتخاب گزینه انتخاب واحد ا -7
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ی خود را ، کیف پول الکترونیکگزینه افزایش موجودیبا استفاده از رای انجام انتخاب واحد ابتدا در این مرحله ب

ر )طبق جدول شهریه مندرج دمبلغ مجموع شهریه دروس مورد نظر به عالوه شهریه ثابت ترم تابستانمیزان به 

 .دروس مورد نظر خود را از بین دروس ارائه شده انتخاب نماییدشارژ نموده و سپس  ترم تابستان(اطالعیه ثبت نام 
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به صورت مجازی و از طریق سامانه یادگیری الکترونیکی  1041در نیمسال تابستان تشکیل کالس ها  -8

یادگیری الکترونیکی انجام خواهد گرفت. برای ورود به سامانه  41/45/1041از تاریخ  )ریالین(دانشگاه

 دانشگاه از صفحه اصلی دانشگاه ارومیه اقدام نمایید. 

 

 

نام کاربری  ،ضبطور پیش فر در سامانه یادگیری الکترونیکی)ریالین( توجه داشته باشید که !دانشجویان گرامی

 . تعریف شده است " کدملی " aA +  و رمز عبور شما "شماره دانشجویی  "شما 

تعریف شده  aA1111111111است ، رمز عبور اولیه ی شما  1111111111به عنوان مثال چنانچه کدملی شما 

نام کاربری را حتما با حروف انگلیسی وارد کنید )صفحه کلید در حالت انگلیسی همچنین توجه نمایید  .است

اطالعیه های  الکترونیکی)ریالین( به توصیه می شود برای آشنایی بیشتر با نحوه ورود به سامانه یادگیری .)باشد

 سامانه و راهنمای سامانه مراجعه نمایید.این مندرج در صفحه اول 


