
 9011-9911اطالعيه ثبت نام پذيرفته شدگان مقطع کارشناسی دانشگاه صنعتی اروميه  در سال تحصيلی 

 

 

 دانشگاه صنعتی ارومیه کارشناسی اطالعیه ثبت نام پذیرفته شدگان مقطع 

 9011-9911در سال تحصیلی 
 نام بتث گردد؛مي اعالم بدينوسیله صنعتي ارومیه، دانشگاهکارشناسي  آزمون در عزيز پذيرفته شدگان قبولي تبريك ضمن

  .رفتگ خواهد انجام صنعتي ارومیه دانشگاه جديد هاي ورودي نام ثبت سايت طريق از و اينترنتي صورت به شدگان پذيرفته

 :اينترنتی نام ثبت زمانبندی

 قابل زمان ناي و شد خواهد انجامهاي ذيل  تاريخ در صنعتي ارومیه دانشگاه کارشناسي مقطع شدگان پذيرفته اينترنتي نام ثبت

 . بود نخواهد تمديد

 تاريخ ثبت نام حروف الفبا براساس نام خانوادگي رديف

 11/80/1911 الف تا خ 1

 11/80/1911 د تا غ 2

 11/80/1911 ف تا ي 9

 

را از طريق پست پیشتاز  اطالعیه اين 2بند مهلت دارند مدارک مندرج در  28/80/1911توجه: پذيرفته شدگان حداکثر تا تاريخ 

دي مدارک مفقو  مسئولیتاز صورت گیرد در غیر اين صورت گردد ارسال بايستي از طريق پست پیشتتاکید ميارسال نمايند. 

  بر عهده اين دانشگاه نخواهد بود.

قید مقطع را  –رشته  -شماره دانشجويي -نام و نام خانوادگي خودکار قرمز بادر ضمن خواهشمند است بر روي پاکت ارسالي 

  .نمايید

انجام تکمیل اطالعات و بارگذاري و ارسال مدارک ثبت نام به منزله پذيرش نهايي نبوده و ثبت نام قطعي پذيرفته شدگان پس  

  از تايید اطالعات و مدارک ارسال شده توسط مديريت امور آموزشي خواهد بود.

 توجه:

 اطالعیه ثبت نام را بطور کامل مطالعه نمايند.پذيرفته شدگان  -الف
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مندرج در صفحه ثبت نام مراجعه نمايید و پس  http://emt.medu.irديه ارزش تحصیلي به آدرس يیجهت دريافت تا -ب

 د.یفت کد رهگیري کد مورد نظر را به همراه ساير مدارک به دانشگاه ارسال فرمايااز دري

  و روان از لینك ذيل مندرج در صفحه ثبت نام اقدام فرمايید.جهت اخذ کارنامه سالمت جسم  -ج

http://smauni.ir/?page_id=1311 

 :اينترنتی نام ثبت راهنمای -9

 وارد لینك زير شويد: ارومیهصنعتي  دانشگاه از صفحه اصلي سايت -الف

 

 انید وارد صفحه اول ثبت نام شويدتونیز مي ويژه دانشجويان جديدالورود لینك همچنین با مراجعه به

 صفحه اصلي ثبت نام بصورت ذيل مي باشد

 

 کلیك نمايید: جديدالورودبا توجه به تصوير ذيل بر روي ثبت نام دانشجويان 

http://smauni.ir/?page_id=1311
https://uut.ac.ir/index.php?slc_lang=fa&sid=25
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  پنجره فوق باز خواهد شد:در اين صورت 

 

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

  مرحله دريافت فرمهای آموزشی:-پ

 يراحل ثبت نام منوط به دانلود تمامضروري است ادامه م در اين قسمت ابتدا تمامي فرمهاي مذکور را بايستي دانلود کنید

 .را ارسال فرمايیدتکمیل نموده و از قسمت ارسال فرمهاي آموزشي تمامي اين فرمها فرمها را سپس باشد. فرمهاي اين قسمت مي

 الزم بذکر است اصل تمامي اين فرمها بايستي بعد از امضا به دانشگاه ارسال گردد.

: بعد از دريافت اين فرم و تکمیل کامل در قسمت ارسال مدراک درخواست جديدالورودفرم ثبت نام دانشجويان  1

 ور را در يك فايل ارسال فرمايید.شده )مرحله بعد از دريافت فرمهاي آموزشي( تصوير پشت و روي فرم مذک

 مدام به ارسال تصوير پشت و روي فرد اقوفت اين فرم نیز همانند فرم ثبت نام جديدالورا: بعد از دريفرم حراست -2

 مذکور در يك فايل نمايید.

 ن است که از سهمیه ستاد شاهد و ايثارگر استفاده نموده اند.: مخصوص دانشجويافرم شاهد و ايثارگر -9

 را طبق عاليق خود تکمیل نموده و تصوير آن را ارسال فرمايید.دانشجويان گرامي اين فرم  اطالعات ورزشی:فرم   -1

و دريافت  http://emt.medu.irبعد از ورد به لینك ذيل : دانشجويان گرامي خواهشمند است يديه تحصيلیيتا  -1

 کد دريافت شده را ارسال نمايید. ،کد رهگیري از اين قسمت

: جهت اخذ کارنامه سالمت جسم و روان از لینك ذيل مندرج در صفحه ثبت نام اقدام فرم سالمت جسم و روان -1

  تکمیل و ارسال اين فرم ضروري مي باشد.(  http://smauni.ir/?page_id=1311) فرمايید.

: اين فرم مختص دانشجوياني است که کارت پايان خدمت ندارند که بايستي اين فرم را بهمراه رم معافيت تحصيلیف -7

از قسمت  رابعد از دريافت معافیت تحصیلي آن  شهر محل سکونت خود داده و 18ساير مدارک درخواستي به پلیس +

همین فرم بجاي معافیت تحصیلي اخذ  دقت کنید دانشجويان گرامي از ارسال تصوير نمايند. الارس ،ارسال مدارک

  دانشجو مي باشد.ه زيرا عواقب آن بر عهد مايندجدا خوداري ن 18شده از پلیس+

 اين فرمها شامل  کارشناسي: براي دانشجويان دوره فرمهای وزارت -0

داخل و خارج از کشور و دانشجويان  دانشگاهها و موسسات آموزش عاليفرم اخذ تعهد از فارغ التحصیالن ( 1شماره )الف( فرم 

  فعلي و انصرافي دانشگاهها

  براي کلیه رشته ها ايثارگران –رزمندگان  –فرم مخصوص اخذ تعهد از پذيرفته شدگان منطقه يك ( 1شماره ) فرم ب(

فرم مخصوص اخذ تعهد از پذيرفته شدگان رشته هاي مختلف تحصیلي )به غیر از رشته هاي گروه آموزش ( 1) فرم شماره ج(

  9و  2پزشکي( سهمیه هاي مناطق 

)به غیر از رشته هاي گروه آموزش فرم مخصوص اخذ تعهد از پذيرفته شدگان رشته هاي مختلف تحصیل ( 10د( فرم شماره )

  بالياي طبیعي سیل و زلزلهپزشکي( سهمیه هاي مناطق درگیر 

 الياي طبیعي )زلزله و سیل( آسیب جاني و مالي ديده اند. يید براي متقاضیاني که در زمان بگواهي تا

http://emt.medu.ir/
http://smauni.ir/?page_id=1311
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 ارسال تصاوير درخواست شده : -ج

 در اين قسمت بايستي دانشجويان تمام مدارک درخواست شده را ارسال فرمايند

 

 اين مدارک عبارتند از 

 داوطلبتصوير : 1

 صوير صفحه اول شناسنامهت :2

 کارت مليتصوير: 9

مدرک پیش دانشگاهي براي نظام  تصوير( و نظام آموزشي سالي واحدي يا 1-9-9)  مدرک ديپلم براي نظام آموزشيتصوير  :1

 آموزشي )سالي واحدي(

 رج بخش و شهرستان محل اخذ( )با مهر و امضاي مدير دبیرستان با د کارنامه تحصیلي سه سال آخر دبیرستان تصوير-1

  18يا فرم معافیت تحصیلي دريافت شده از پلیس+تصوير کارت پايان خدمت : 1

  فرم حراست :1
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 :فرم شاهد و ايثارگر )مخصوص پذيرفته شدگاني که از اين سهمیه استفاده نموده اند(7

 فرم ثبت نام جديدالورود :7

 فرمهاي سازمان سنجش: 0

فرم اخذ تعهد از فارغ التحصیالن دانشگاهها و موسسات آموزش عالي داخل و خارج از کشور و دانشجويان ( 1ف( فرم شماره )ال

 انصراف داده اند. 91/82/1911فعلي و انصرافي دانشگاهها مخصوص پذيرفته شدگاني است که تا تاريخ 

ا هايثارگران براي کلیه رشته -رزمندگان -فرم مخصوص اخذ تعهد از پذيرفته شدگان منطقه يك ( 1(  و فرم )1ب( فرم شماره )

 9و  2هاي مناطق و سهمیه

فرم مخصوص اخذ تعهد از پذيرفته شدگان رشته هاي مختلف تحصیل )به غیر از رشته هاي گروه آموزش  ،(10د( فرم شماره )

بیعي ط متقاضیاني که در زمان بالياييید براي گواهي تا پزشکي( سهمیه هاي مناطق درگیر بالياي طبیعي سیل و زلزله بهمراه

 )زلزله و سیل( آسیب جاني و مالي ديده اند.

 فرم ورزش  : 1

 صدور کد رهگيری:-چ

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

 بگیريد.مي توانید از تمام مراحل ثبت نام پرينت 

 

 ارسال مدارک با پست پيشتاز: راهنمای -2

تداي اب -ارومیه -جان غربييبايستي مدارک به شرح ذيل را با پست پیشتاز به آدرس آذربا 28/80/1911پذيرفته شدگان تا تاريخ 

  ارسال نمايند. (17111-111) صندوق پستي -(17111-17111) کدپستي –جاده بند دانشگاه صنعتي ارومیه 

 واحدي( -( و يا نظام آموزشي )سالي1-9-9اصل کارنامه تحصیلي ديپلم براي نظام آموزشي ) -1

 واحدي( -اصل مدرک پیش دانشگاهي براي نظام آموزشي )سالي  -2

 واحدي( -اصل کارنامه تحصیلي مقطع پیش دانشگاهي براي نظام آموزشي )سالي  -9
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 (1-9-9براي نظام آموزشي ) دوازدهم()گزارش سوابق تحصیلي پايه هاي )دهم تا  2.1فرم   -1

( فرم اخذ تعهد از فارغ التحصیالن دانشگاهها و موسسات آموزش عالي داخل و خارج از کشور و 1فرم شماره )  -1

 انصراف داده اند. 91/82/1911دانشجويان فعلي و انصرافي دانشگاهها مخصوص پذيرفته شدگاني است که تا تاريخ 

ايثارگران براي کلیه  –رزمندگان –فرم مخصوص اخذ تعهد از پذيرفته شدگان منطقه يك (1(  و فرم )1فرم شماره )   -1

 9و  2هاي مناطق ها و سهمیهرشته

هاي مختلف تحصیل )به غیر از رشته هاي گروه ( فرم مخصوص اخذ تعهد از پذيرفته شدگان رشته10فرم شماره )   -7

ه در قاضیاني کطبیعي سیل و زلزله بهمراه گواهي تايید براي متآموزش پزشکي( سهمیه هاي مناطق درگیر بالياي 

 الياي طبیعي )زلزله و سیل( آسیب جاني و مالي ديده اند.زمان ب

 دو نسخه تصوير از تمام صفحات شناسنامه و کارت ملي  -0

 تهیه شده در سال جاري 9*1شش قطعه عکس تمام رخ  -1

 18تحصیلي اخذ شده از پلیس +يا معافیت مدرک نظام وظیفه )کارت پايان خدمت(   -18

  فرم ثبت نام جديدالورود  -11

 فرم حراست  -12

 فرم ورزش  -19

نظر به اينکه اصل مدرک تحصيلی از پذيرفته شدگان اخذ و تا پايان تحصيل در پرونده آموزشی دانشگاه 

 نگهداری می شود توصيه می شود قبل از ارال مدارک يک نسخه کپی تهيه نماييد.

 آموزش کلاره اد                                                                                                                 


