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اطالعیه ثبت نام نام پذیرفته شدگان مقطع دکتری دانشگاه صنعتی ارومیه در سال 

 9011-9911تحصیلی 

 پذيرفته نام تثب گردد؛مي اعالم بدينوسیله صنعتي ارومیه، دانشگاه دکتری آزمون در عزيز پذيرفته شدگان قبولي تبريك ضمن

  .گرفت خواهد انجام صنعتي ارومیه دانشگاه جديد های ورودی نام ثبت سايت طريق از و اينترنتي صورت به شدگان

 :اينترنتی نام ثبت زمانبندی

 شد خواهد انجام  00/00/99الي  70/00/99 تاريخ در صنعتي ارومیه دانشگاه دکتری مقطع شدگان پذيرفته اينترنتي نام ثبت

 . بود نخواهد تمديد قابل زمان اين و

را از طريق پست پیشتاز  اطالعیه اين 1بند مهلت دارند مدارک مندرج در  21/00/2999توجه: پذيرفته شدگان حداکثر تا تاريخ 

 ارسال نمايند. ثبت نام نهايي منوط به دريافت اصل مدارک مي باشد. 

 :اينترنتی نام ثبت راهنمای -9

 وارد لینك زير شويد: ارومیهصنعتي  دانشگاه صفحه اصلي سايتاز -الف

 

 انید وارد صفحه اول ثبت نام شويدنیز مي تو ويژه دانشجويان جديد الورود لینك همچنین با مراجعه به

https://uut.ac.ir/index.php?slc_lang=fa&sid=25
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 صفحه اصلي ثبت نام بصورت ذيل مي باشد

 

 توجه به تصوير ذيل بر روی ثبت نام دانشجويان جديد الورد کلیك نمايید:با 

 

  در اين صورت پنجره فوق باز خواهد شد:
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 وارد کردن کد ملي و شماره داوطلبي بعنوان کلمه عبور به صفحه اصلي ثبت نام اينترنتي وارد خواهید شد.با 

 تکميل کامل اطالعات خواسته شده به صورت ذيل:-ب

 

 دقت کنید تمام مراحل تکمیل اطالعات بايستي به ترتیب انجام گردد و عدم رعايت ترتیب مانع ثبت نام خواهد شد.

 مرحله دريافت فرمهای آموزشی:-پ

و سپس تکمیل نموده و از قسمت ارسال فرمهای  در اين قسمت ابتدا تمامی فرمهای مذکور را بايستی دانلود کنيد ***

) دانشجويان گرامی توجه فرمايند در صورت عدم دانلود فايل های مذکور  فرمها را ارسال فرمايید.آموزشي تمامي اين 

 از اين قسمت، ادامه مراحل ثبت نام ميسر نخواهد بود (

: بعد از دريافت اين فرم و تکمیل کامل در قسمت ارسال مدراک درخواست شده فرم ثبت نام دانشجويان جديد الورد: 2

 ز دريافت فرمهای آموزشي( تصوير پشت و روی فرم مذکور را در يك فايل ارسال فرمايید.)مرحله بعد ا

فت اين فرم نیز همانند فرم ثبت نام جديدالورد اقدام به ارسال تصوير پشت و روی فروم مذکور در ا: بعد از دريفرم حراست :1

 يك فايل نمايید.

 را طبق عاليق خود تکمیل نموده و تصوير آن را ارسال فرمايید.دانشجويان گرامي اين فرم  فرم اطالعات ورزشی: :9

: دانشجويان گرامي خواهشمند است بعد از تکمیل اين فرم آن را به دانشگاه محل تحصیل مقطع يديه تحصيلیيفرم تا :4

اکید ت دانشگاه ارسال نمايند.یديه تحصیلي را بصورت محرمانه به يدانشگاه مورد نظر ريز نمرات و تاداده تا آموزش قبلي خود 

 مي گردد تصوير اين فرم نبايد ارسال گردد.

: اين فرم مختص دانشجوياني است که کارت پايان خدمت ندارند که بايستي اين فرم را بهمراه ساير فرم معافيت تحصيلی: 5

از قسمت ارسال مدارک  راآن بعد از دريافت معافیت تحصیلي  شهر محل سکونت خود داده و20مدارک درخواستي به پلیس +
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جدا  20همین فرم بجای معافیت تحصیلي اخذ شده از پلیس+ دقت کنید دانشجويان گرامي از ارسال تصوير نمايند. الارس

  دانشجو مي باشد.ه زيرا عواقب آن بر عهد مايندخوداری ن

 : برای دانشجويان دوره دکتری اين فرمها شامل فرمهای وزارت-6

 الف( فرم مخصوص پذيرفته شدگان آزمون دکتری که موفق به ارايه اصل مدرک کارشناسي ارشد نشده اند 

 دانشجويان ترم آخر کارشناسي ارشدفراغت از تحصیل تعهد فرم )الف(  ب(فرم

 فرم)ب( تقاضانامه بهره مندی از مزايای آموزش رايگان مي باشد ج(

فرم مخصوص پذيرفته حصیلي دانشجو يا تصوير مدرک کارشناسي ارشد خود يا دقت کنید در قسمت ارايه آخرين مدرک ت 

 دوره دکتری بايستي ارسال نمايند. پذيرفته شدگانو فرم ب را همه  نمايدفرم الف را ارسال شدگان به همراه 

 

 ارسال تصاوير درخواست شده : -ج

 ارسال فرماينددر اين قسمت بايستي دانشجويان تمام مدارک درخواست شده را 
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 اين مدارک عبارتند از 

 تصوير داوطلب: 2

 صوير صفحه اول شناسنامهت :1

 کارت مليتصوير: 9

 تصوير مدرک کارشناسي: 4

 (الف)مخصوص پذيرفته شدگان به همراه فرم يا فرم کارشناسي ارشدتصوير آخرين مدرک  :5

  20يا فرم معافیت تحصیلي دريافت شده از پلیس+تصوير کارت پايان خدمت : 6

 فرم حراست :7

 فرم ثبت نام جديدالورود :0

 فرمهای وزارت شامل فرم ب برای همه دانشجويان و فرم الف برای دانشجويان ترم آخر کارشناسي ارشد: 9

 فرم ورزش  : 20

 صدور کد رهگيری:-چ

، همچنین در اين قسمت یری را دريافت کنیدرهگمراحل ثبت نام کد تکمیل بعد از اتمام تمامي اين مراحل مي توانید جهت 

 مي توانید از تمام مراحل ثبت نام پرينت بگیريد.

 

 ارسال مدارک با پست پيشتاز: راهنمای -2

دای ابت -ارومیه –بايستي مدارک به شرح ذيل را با پست پیشتاز به آدرس آذرباجان غربي  21/00/2999پذيرفته شدگان تا تاريخ 

ثبت نام نهايي  ارسال نمايند. (57255-429)صندوق پستي -(57266-27265)کدپستي –جاده بند دانشگاه صنعتي ارومیه 

 منوط به دريافت اين مدارک در موعد مقرر مي باشد.
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 : اصل و يك برگ کپي از تصوير مدرک کارشناسي مورد تايید وزارت علوم2-1

 90/07/2999وير مدرک کارشناسي ارشد) دانشجوياني که موفق به اخذ مدرک حداکثر تا تاريخ :اصل و يك برگ کپي تص1-1

 )نشده اند بايستي فرم مخصوص پذيرفته شدگان دکتری به همراه فرم الف را ارسال نمايند

 :دو نسخه تصوير از تمام صفحات شناسنامه و کارت ملي9-1

 ال جاریتهیه شده در س 9*4: شش قطعه عکس تمام رخ 4-1

 20يا معافیت تحصیلي اخذ شده از پلیس +: مدرک نظام وظیفه )کارت پايان خدمت( 5-1

 : فرم)ب(6-1

 : فرم ثبت نام جديدالورود7-1

 : فرم حراست0-1

 : فرم ورزش9-1

 اداره تحصیالت تکمیلی

 دانشگاه صنعتی ارومیه

 

 


