اطالعيه ثبت نام پذيرفته شدگان مقطع کارشناسی دانشگاه صنعتی اروميه در سال تحصيلی 99-99

ضمن تبريك قبولي داوطلبان عزيز در آزمون سراسری سال  8931دانشگاه صنعتي اروميه ،بدينوسيله اعالم ميگردد؛
ثبت نام پذيرفته شدگان ابتدا به صورت اينترنتي و از طريق سايت ثبت نام ورودی های جديد دانشگاه صنعتي اروميه و سپس به
صورت مراجعه حضوری انجام خواهد پذيرفت .پذيرفته شدگان بايستي از هرگونه مراجعه حضوری به دانشگاه خودداری نموده و
جزئيات فرايند پذيرش و ثبت نام در دانشگاه را به شرح زير به دقت مطالعه نمايند و پس از اطالع از مراحل ثبت نام ،بر اساس
زمانبندی اعالم شده در سايت ثبت نام ورودی های جديد عمل نمايند.
زمانبندی ثبت نام اينترنتی:
ثبت نام اينترنتي پذيرفته شدگان مقاطع کارشناسي دانشگاه صنعتي اروميه از تاريخ  8931/60/72لغايت 8931/60/96
براساس حرف اول نام خانوادگي به شرح جدول زير انجام خواهد شد.
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زمانبندی مراجعه حضوری متعاقباً اعالم خواهد شد.

تذکر مهم :با توجه به اينكه فرايند پذيرش ،ثبت نام و تامين امور رفاهي دانشجويان از قبيل صدور کارت دانشجويي ،خوابگاه و
تغذيه بر اساس برنامه فوق انجام خواهد شد ،لذا انجام ثبت نام اينترنتي طبق برنامه الزامي بوده و زمان های فوق قابل تمديد نخواهد
بود.
تكاليف پذيرفته شدگان برای ثبت نام اينترنتي:
-8مراجعه به سايت دانشگاه صنعتي اروميه به آدرس  http://www.uut.ac.irو "سايت ثبت نام وروديهای جديد"بر اساس
برنامه زماني فوق
دانشجويان گرامي خواهشمند است از صفحه اصلي دانشگاه صنعتي اروميه قسمت پايين سايت بخش سامانه های دانشگاه سيستم
آموزش الكترونيكي سما را انتخاب نماييد(در عكس ضميمه فونت زرد رنگ)

با انتخاب اين قسمت وارد صفحه اصلي سماسامانه خواهيد شد

در قسمت اول صفحه با انتخاب نوع کاربری دانشجويان جديد الورود

و وارد کردن کد ملي و شماره داوط لبي بعنوان کلمه عبور به صفحه اصلي ثبت نام اينترنتي وارد خواهيد شد.

-7دريافت و مطالعه اطالعيه ثبت نام ،راهنمای ثبت نام اينترنتي ،راهنمای رزور اينترنتي غذا ،و راهنمای استفاده از سامانه امور
خوابگاه ها(ويژه دانشجويان متقاضي استفاده از خوابگاه) همچنين الزم بذکر است فايل راهنمای استفاده از سايت در صفحه اصلي
موجود مي باشد.

-9دريافت "فرم مرکز آمار و کامپيوتر«پرسشنامه های دانشجويي»" از بخش فرم های سايت ثبت نام ورودی های جديد و تكميل
آن که به ترتيب عبارتند از ((اطالعات شناسنامه ای  ،اطالعات آموزشي ،اطالعات تكميلي ،اطالعات بستگان ،اطالعات دوستان
صميمي)) دقت کنيد تكميل اين فرمها بايد به ترتيب باشد و تا زماني که تمامي فيلد های خواسته شده برای هريك از اطالعات را
تكميل نكنيد وارد مرحله بعد نخواهيد شد.
 -4دانشجويان گرامي تمامي فرمهای موجود در سايت در قسمت دريافت فرمهای آموزشي را بايستي دانلود نمايند شرط رفتن به
مرحله بعد دانلود تمامي اين فرمها مي باشد.
 -5در مرحله بعد از قسمت ارسال تصاوير درخواست شده تصاوير درخواستي را ارسال نماييد.
-0از قسمت تصاوير ارسال شده از صحت تصاوير ارسال شده اطمينان حاصل کنيد( الزم بذکر است تمامي تصاوير ارسالي با
پنجره درخواست تصاوير بايستي يكسان باشد از ارسال جابجا  ،صفحات مخدوش يا سفيد در اين قسمت اکيداً خوداری شود در
غير اين صورت اداره آموزش اطالعات ارسالي را تائيد نخواهد نمود.
 -2مراجعه به مرحله پرداخت آنالين طبق جدول ذيل
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 -1دريافت کد رهگيری

مدارک الزم جهت تشکيل پرونده در هنگام مراجعه حضور ی:
)8رسيد ثبت نام اينترنتي(رسيد ثبت نام اينترنتي به منزله فرم ثبت نام مي باشد که ارائه آن به همراه ساير مدارك ثبت نامي الزامي -
است).
 -7هر يك از پذيرفته شدگان بر اساس نوع نظام آموزشي خود بايستي يكي از موارد زير را به عنوان مدرك تحصيلي خود ارائه
نمايند:
الف)اصل يا گواهي موقت مدرك تحصيلي ديپلم و پيش دانشگاهي و ريزنمرات آنها(ويژه پذيرفته شدگان نظام آموزشي سالي
واحدی يا ترمي واحدی به عالوه يك سری کپي از آن).
ب)اصل مدرك يا گواهي موقت پايان تحصيالت دوره دوم متوسطه(ويژه پذيرفته شدگان نظام آموزشي جديد( )0-9-9به عالوه
يك سری کپي از آن).
ج)اصل فرم انصراف از تحصيل(ويژه دانشجويان اخراجي آموزشي و يا انصرافي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي

)9اقدام به اخذ اصل رسيد پستي تاييديه تحصيلي :کليه پذيرفته شدگان بايستي با در دست داشتن تصوير مدرك پيش دانشگاهي به
يكي از دفاتر پيشخوان خدمات دولت محل سكونت خود مراجعه نموده و نسبت به دريافت تاييديه تحصيلي اقدام و اصل رسيد
پستي آنرا به همراه ساير مدارك جهت تحويل به دانشگاه ،همراه خود داشته باشند
)4اصل شناسنامه و يك سری کپي از تمام صفحات شناسنامه
)5اصل کارت ملي و يك سری تصويراز پشت و روی کارت ملي
 )0تكميل کامل فرم ثبت نام جديدالورود
)2تكميل کامل فرم حراست.
)1کليه پذيرفته شدگان دوره روزانه جهت استفاده از مزايای آموزش رايگان ،بايستي بر حسب مورد يكي از فرمهای شماره4
(مخصوص پذيرفته شدگان منطقه ،8خانواده معظم شهدا ،و  ). . .و يا فرم شماره( 5مخصوص پذيرفته شدگان سهميه مناطق 7و )9

را از بخش فرم های کارشناسي سايت ثبت نام ورودی های جديد دريافت نموده و پس از تكميل و امضای آن ،به همراه ساير
مدارك ثبت نامي همراه خود داشته باشند.
 )3کليه پذيرفته شدگاني که تا  8932/87/75انصراف قطعي از دوره روزانه داده اند بايستي فرم شماره ( )8تكميل و همراه خود
داشته باشند.
 ) 86کليه پذيرفته شدگان با سهميه مناطف درگير باليايي طبيعي سيل و زلزله بايستي فرم شماره ( )81را تكميل نموده و گواهي
تاييد را به امضای فرماندار محل سكونت خود برسانند الزم بذکر است کساني که از اين سهميه استفاده نموده اند بايستي هم فرم
شماره ( )81و هم گواهي تاييد را به همراه ساير مدارك ثبت نامي همراه خود داشته باشند.
 )88تكميل فرم شماره ( )88برای پذيرفته شدگاني که کارمندان آموزش و پرورش هستند و همچنين تكميل و فرم شماره ()87
برای پذيرفته شدگان کارمند ساير سازمانها الزامي است.
 )87متقاضيان که درخواست خوابگاه دارند
الف) ابتدا بايستي گزينه(متقاضي خوابگاه هستم) را در تكميل اطالعات تكميلي پرسشنامه ها را انتخاب نمايند
ب) پذيرفته شدگاني که متقاضي استفاده از خوابگاه دانشجويي مي باشند ،بايستي از تاريخ  96/60/31به بعد و قبل از مراجعه
حضوری به دانشگاه با ورود به سامانه امور خوابگاه ها (از طريق صفحه اصلي دانشگاه صنعتي اروميه) نسبت به مشاهده خوابگاه
اختصاص داده شده و پرداخت اينترنتي هزينه سكونت در خوابگاه اقدام نمايند
تذکر :8نحوه ورود به سامانه امور خوابگاه ها ،پرداخت هزينه در قسمت اطالعيه های سامانه مذکور موجود مي باشد.
تذکر :7تمامي پرداخت ها بابت سكونت در خوابگاه صرفا به صورت اينترنتي و از طريق سامانه امور خوابگاه ها انجام مي گردد.
الزم به يادآوری است پرداخت اينترنتي هزينه خوابگاه قبل از مراجعه به خوابگاه اختصاص داده شده جهت سكونت الزامي مي
باشد.
تذکر )9متقاضيان خوابگاه فقط صفحه يك از فرم خوابگاهها را در قسمت ارسال تصاوير بفرستند

)89تكميل "فرم مشخصات دانشجويان شاهد و ايثارگر-کارشناسي" برای (فرزند جانباز باالی ،%75فرزند و همسر آزاده) (ويژه
دانشجويان شاهد و ايثارگر) از بخش فرم های عمومي سايت ثبت نام ورودی های جديد
الزم به ذکر است دانشجويان شاهد و ايثارگر جهت بهرهمندی از مزايای ستاد امور دانشجويان شاهد و ايثارگر ضروری است پس
از مراجعه به دانشگاه و تشكيل کالس ها با در دست داشتن اين فرم ،به اين ستاد واقع در پرديس نازلو دانشگاه اروميه مراجعه
نمايند.
-84دريافت "فرم درخواست معافيت تحصيلي»" از بخش فرم های عمومي سايت ثبت نام ورودی های جديد و تكميل آن(ويژه
دانشجويان مرد که فاقد مدرك نظام وظيفه بوده و برای آنها معافيت تحصيلي درخواست خواهد شد)
تذکر مهم :پذيرفته شدگان مشمول جهت صدور معافيت تحصيلي بايستي"برگ درخواست معافيت تحصيلي" را از بخش فرم های
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 تكميل نمايند و به مراکز پليس +86ارائه نمايند و رسيد آن را به آموزش دانشگاه جهت ضبط در پرونده دانشجويي تحويل
نمايند.
.تذکرات مهم:
-8پذيرفته شدگان منحصرا بايستي در تاريخ های که اعالم خواهد شد با ارائه مدارك کامل مندرج در اين اطالعيه جهت دريافت
کارت دانشجويي و تحويل مدارك به دانشكده خود مراجعه نمايند و حضور شخص پذيرفته شده جهت انجام مراحل پذيرش و
ثبت نام ،الزامي است و عدم مراجعه پذيرفته شدگان در تاريخهای تعيين شده برای ثبتنام به منزله انصراف از ادامه تحصيل تلقي
خواهد شد.
-7از پذيرفته شدگانيکه حداکثر تا تاريخ  31/0/98فارغالتحصيل نشوند ،ثبتنام به عمل نخواهد آمد و ضمن ((کان لميكن))
تلقي شدن قبولي آنان ،طبق مقررات با ايشان رفتار خواهد شد.
-9در هر مرحله از ثبتنام و هنگام تحصيل ،چنانچه مشخص گردد داوطلبي حقايق را کتمان نموده و يا اطالعات غلطي ارائه و
واجد شرايط نميباشد ،قبولي وی «کانلميكن» تلقي شده و طبق مقررات با وی رفتار خواهد شد.

-4پذيرفته شدگاني که قصد انصراف از تحصيل دارند در صورت عدم ثبت نام اينترنتي و تحويل مدارك نيازی به مراجعه
حضوری برای اعالم انصراف ندارند.
-5با توجه به اينكه پس از ثبت نام اينترنتي ،توسط آموزش دانشكده انتخاب واحد گروهي برای دانشجويان ثبت مي گردد لذا پس
از اين مرحله و در صورت انصراف از تحصيل بايستي از طريق سامانه سجاد وزارت علوم نسبت به تسويه و لغو هزينه آموزش
رايگان يك ترم اقدام شود.
دانشگاه صنعتي اروميه به درخواستهای مهماني و انتقالي دارای شرايط خاص که هر ساله در ارديبهشت ماه در سامانه خدمات
آموزشي وزارت علوم مطرح شده بررسي نموده و پاسخگو خواهد بود.
شماره های تلفن برای تماسهای اظطراری:
100-93301913
100-99380939

