
 سال در صنعتی اروميه  دانشگاه کارشناسی ارشد مقطع شدگان پذيرفته نام ثبت اطالعيه

 99-99 تحصيلی

نعتي ص دانشگاه كارشناسي ارشد تحصيلي مقطع متمركز نيمه آزمون در عزيز داوطلبان قبولي تبريك ضمن

 نام ثبت ايتس طريق از و اينترنتي صورت به ابتدا شدگان پذيرفته نام ثبت گردد؛مي اعالم بدينوسيله اروميه،

 مدارك تحويل و پرونده تشكيل جهت حضوري صورت به سپس و صنعتي اروميه دانشگاه جديد هاي ورودي

 مراجعه زمانبندي شامل جديد وروديهاي نام ثبت خصوص در رساني اطالع و پذيرفت خواهد انجام نامي ثبت

 خصوص در رساني اطالع ،99-99تحصيلي سال اول نيمسال واحد انتخاب به مربوط مسائل دانشگاه، به حضوري

 از. . .  و دانشجويي هاي خوابگاه غذا، رزرواسيون نحوه قبيل از دانشگاه رفاهي تسهيالت از برخورداري نحوه

 جزئيات دانشگاه، به حضوري مراجعه از قبل بايستي عزيز شدگان پذيرفته. گرفت خواهد انجام سايت اين طريق

 شده ماعال زمانبندي اساس بر و نمايند مطالعه دقت به و زير شرح به را دانشگاه در نام ثبت و پذيرش فرايند

 .نمايند عمل جديد هاي ورودي نام ثبت سايت در

 :حضوري و اينترنتي نام ثبت زمانبندي

 24/60/99 تاريخ در صنعتي اروميه دانشگاه كارشناسي ارشد مقطع شدگان پذيرفته اينترنتي نام ثبت

 نام ثبت انجام از پس شدگان پذيرفته. بود نخواهد تمديد قابل زمان اين و شد خواهد انجام  20/60/9الي

 شده تعيين مكانهاي بهكه متعاقباً اعالم خواهد شد  يي ها درتاريخ بايستي نام ثبت رسيد دريافت و اينترنتي

 .نمايند مراجعه حضوري نام ثبت مراحل انجام و دانشجويي كارت دريافت جهت

 تاريخ ثبت نام حروف الفبا براساس نام خانوادگي رديف

 24/60/1999 الف تا خ 1

 22/60/1999 د تا غ 2

 20/60/1999 ف تا ي 9

 

 .گرفت خواهد انجام اينترنتي صورت به نيز دانشگاهي پرديس واحد شدگان پذيرفته نام ثبت: يادآوري

 :اينترنتي نام ثبت براي شدگان پذيرفته تكاليف

 ثبت سايت" و http://www.uut.ac.ir آدرس به اروميهصنعتي  دانشگاه اينترنتي سايت به مراجعه-1

 فوق زماني برنامه اساس بر"جديد وروديهاي نام



دانشجويان گرامي خواهشمند است از صفحه اصلي دانشگاه صنعتي اروميه قسمت سامانه هاي دانشگاه سيستم 

 را انتخاب نماييدآموزش الكترونيكي سما 

 

 

 مانه خواهيد شد اس با انتخاب اين قسمت وارد صفحه اصلي سما

 



حال با انتخاب نوع كاربري دانشجويان جديد الورود 

 

 

 و وارد كردن كد ملي و شماره داوطلبي بعنوان كلمه عبور به صفحه اصلي ثبت نام اينترنتي وارد خواهيد شد.

 راهنماي و غذا، اينترنتي رزور راهنماي اينترنتي، نام ثبت راهنماي نام، ثبت اطالعيه مطالعه و دريافت-2

 (خوابگاه از استفاده متقاضي دانشجويان ويژه)ها خوابگاه امور سامانه از استفاده

 

 بتث راهنماي فايل به توجه با نام ثبت مراحل انجام و جديد هاي ورودي اينترنتي نام ثبت سامانه به ورود-9

 .نام ثبت رسيد چاپ تهيه و رهگيري كد دريافت و اينترنتي نام

 ورودي نام ثبت سايت عمومي هاي فرم بخش از "«دانشجويي پرسشنامه»كامپيوتر و آمار مركز فرم" دريافت-4

 آن تكميل و جديد هاي

 

 يها فرم بخش از "برنامه فوق و فرهنگي پايش فرم" و "ورزشي عاليق و پيشينه پرسشنامه" دريافت-2

 .آن تكميل و جديد هاي ورودي نام ثبت سايت عمومي

 تقاضانامه تاييديه تحصيلي و ريز نمرات مقطع كارشناسي و تكميل آن فرم دريافت-0



 ها فرم بخش از( روزانه دانشجويان مخصوص)"(4فرم)رايگان آموزش از مندي بهره تقاضانامه فرم" دريافت-7

 .آن تكميل و نام ثبت سايتي 

 

 و نام ثبت سايتي ها فرم بخش از "(9 فرم)آخر ترم دانشجويان تحصيل از فراغت تعهد فرم" دريافت-9

 (شوند مي التحصيل فارغ 91/60/1999 تا كه آخر ترم دانشجويان ويژه.)آن تكميل

براي دانشجوياني كه به هر دليلي قادر به ارائه مدرك فرم نمونه مدرك كارشناسي و معدل " دريافت-9

 آن. تكميل و نام ثبت سايت هاي فرم بخش از كارشناسي نيستند

براي آن دسته از دانشجوياني كه از سهميه رتبه اول دوره كارشناسي جهت  (1)فرم تكميل فرم شماره  -16

 پذيرش استفاده نموده اند.

 جديد هاي ورودي نام ثبت سايت عمومي هاي فرم بخش از "تحصيلي معافيت درخواست فرم" دريافت-11

 يليتحص معافيت آنها براي و بوده وظيفه نظام مدرك فاقد كه مرد دانشجويان ويژه)نسخه دو در آن تكميل و

 (.شد خواهد درخواست

 معافيت ائهار به منوط مرد شدگان پذيرفته از قطعي نام ثبت و پرونده تشكيل است توضيح به الزم: مهم تذكر

 .باشد مي تحصيلي

 دونب نسخه دو در آن تكميل هاي و فرم بخش از "دانشجوييتعهد نامه معافيت تحصيلي  فرم" دريافت-12

 .خوردگي قلم

( آزاده همسر و فرزند ،%22باالي جانباز فرزند)" ارشد-ايثارگر و شاهد دانشجويان مشخصات فرم" دريافت-19

 .جديد هاي ورودي نام ثبت سايت عمومي هاي فرم بخش از( ايثارگر و شاهد دانشجويان ويژه)آن تكميل و

 رايثارگ و شاهد دانشجويان امور ستاد مزاياي از منديبهره جهت ايثارگر و شاهد دانشجويان است ذكر به الزم

 اهدش ستاد دفتر به فرم، اين داشتن دست در با ها كالس تشكيل و دانشگاه به مراجعه از پس است ضروري

 .نمايند مراجعه صنعتي اروميه دانشگاه در

 

ايت بايستي از قسمت فرمهاي س باشند، مي دانشجويي خوابگاه از استفاده متقاضي كه شدگاني پذيرفته-14

گاهها خوابو در هنگام مراجعه حضور به امور ثبت نام فرم خوابگاه را دانلود نموده تمام صفحات را تكميل نمايند



تحويل دهند براي اينكه خوابگاه براي متقاضيان رزرو گردد دانشجويان گرامي بايستي فقط صفحه اول فرم 

 در صفحه ارسال مدارك آپلود نمايند )تاكيد مي گردد فقط صفحه اول(خوابگاهها را با تكميل كامل اطالعات 

 

 .تم خوابگاه متعاقباً اعالم خواهد شدالزم بذكر است نحوه پرداخت هزينه خوابگاه و نحوه ورد به سيس: 1تذكر

 

 ها گاهخواب امور سامانه طريق از و اينترنتي صورت به صرفا خوابگاه در سكونت بابت ها پرداخت تمامي: 2تذكر

 اختصاص خوابگاه به مراجعه از قبل خوابگاه هزينه اينترنتي پرداخت است يادآوري به الزم. گردد مي انجام

 .باشد مي الزامي سكونت جهت شده داده

 

 ايه ورودي نام ثبت سايت در ها، فرم بخش به مراجعه با بايستي دانشگاهي پرديس شدگان پذيرفته-12

 نآ اساس بر و مطالعه دقت به آنرا مفاد و نموده دريافتهمانند دانشجويان روزانه فرمهاي اعالم شده را  جديد،

 .نمايند اقدام نامي ثبت مدارك تهيه به نسبت

 :1تبصره

 مبلغ به ريال مبالغ شهريه رديف

 666/966/26 مبلغ شهريه ثابت 1

 666/226/2 مبلغ شهريه هر واحد متغيير 2

 666/996/2 مبلغ شهريه پايان نامه 9

 

( اداره پرديس دانشگاه صنعتي اروميه به منظور تخفيف از بابت شهريه مبلغ شهريه ثابت را به شرط 2تبصره 

ريال حساب خواهد كرد. الزم بذكر است اين تخفيف فقط  666/926/16نامه به ازاي سه  ترم اول  ارائه پايان 

شامل دانشجويان پژوهش محور خواهد بود و دانشجوياني كه قصد دارند آموزش محور باشند مبلغ شهريه ثابت 

 هر چهار نيمسال تحصيلي را طبق جدول باال پرداخت خواهند كرد.

 

 



  اينترنتي موارد خواسته شده به صورت جدول ذيلپرداخت -10

 مبلغ قابل پرداخت عنوان پرداختي رديف

 ريال 666/966 كارت دانشجويي 1

 ريال 666/26 بيمه حوادث دانشجويي 2

 ريال 666/226 99-1اياب و ذهاب نيمسال تحصيلي 9

 ريال 666/966 جمع كل 4

 

 :دانشكده محل در پرونده تشكيل براي الزم مدارك

 ساير همراه به آن ارائه كه باشد مي نام ثبت فرم منزله به اينترنتي نام ثبت رسيد.)اينترنتي نام ثبت رسيد-1

 (است الزامي نامي ثبت مدارك

 ،بهداشت وزارت يا فنآوري و تحقيقات علوم، وزارت تاييدمورد  كارشناسي مدارك تصوير نسخه دو و اصل-2

 كه(  91/60/1999 تاريخ تا حداكثر التحصيل فارغ)فرهنگي انقالب عالي شوراي يا و پزشكي آموزش و درمان

 .باشد شده قيد كارشناسي هايدوره معدل آن در

 عذورم دانشجو به كارشناسي مدرك اصل يا كپي ارايه از تكميلي تحصيالت اداره نام ثبت از پس: مهم توجه

 .باشد مي

 

 باشند،نمي( ليسانسفوق) ارشدكارشناسي مدرك اصل ارائه به قادر داليلي به كه شدگانيپذيرفته -1تبصره

 و تكميل را مذكور مدرك اخذ محل عالي آموزش موسسه يا دانشگاه توسط شده تاييد گواهي اصل است الزم

 . نمايند ارائه حضوري نامثبت زمان در تحصيل، محل موسسه تأييد از پس

 

 يا فنآوري و تحقيقات علوم، وزارت تاييد كارداني در صورت موجود مورد مدارك تصوير نسخه دو و اصل-9

 ختاري تا حداكثر التحصيل فارغ)فرهنگي انقالب عالي شوراي يا و پزشكي آموزش و درمان ،بهداشت وزارت

 .باشد شده قيد كارشناسي هايدوره معدل آن در كه(  91/60/1999

 حكم مرخصي ساالنه يا موافقت كتبي و بدون قيد و شرط سازمان متبوع براي كارمندان دولت-4



اصل موافقت نامه كتبي و بدون قيد و شرط براي فارغ التحصيالن رشته هاي دبيري از اداره آموزش و -2

 پرورش شهرستان محل تعهد و خدمت خويش.

 ثبت نام جديدالورودتكميل كامل فرم  -0

 تكميل كامل فرم حراست-7

 .ملي كارت و شناسنامه صفحات تمام از تصوير سري دو و اصل-9

 .جاري سال در شده تهيه 9×4 رخ تمام عكس قطعه شش-9

 9صفحه در مندرج «عمومي وظيفه مقررات» بند به توجه با را آنها وظيفه نظام وضعيت كه مدركي ارائه-16

 مشخص 1999 سال( متمركزنيمه) كارشناسي ارشد دوره ورودي آزمون در شركت و نامثبت راهنماي دفترچه

 (.برادران براي) كند

 تقاضانامه تاييديه تحصيلي و ريز نمرات مقطع كارشناسي و تكميل آن فرم دريافت-11

 فرم بخش از( روزانه دانشجويان مخصوص)"(4فرم)رايگان آموزش از مندي بهره تقاضانامه فرم" دريافت-12

 .آن تكميل و نام ثبت ي سايت ها

 و نام ثبت هاي سايت فرم بخش از "(9 فرم)آخر ترم دانشجويان تحصيل از فراغت تعهد فرم" دريافت-19

 (شوند مي التحصيل فارغ 1999/60/91 تا كه آخر ترم دانشجويان ويژه.)آن تكميل

مدرك كارشناسي و معدل براي دانشجوياني كه به هر دليلي قادر به ارائه مدرك فرم نمونه " دريافت-14

 آن. تكميل و نام ثبت سايت هاي فرم بخش از كارشناسي نيستند

( براي آن دسته از دانشجوياني كه از سهميه رتبه اول دوره كارشناسي جهت 1تكميل فرم شماره )فرم  -12

 پذيرش استفاده نموده اند.

 و جديد هاي ورودي نام ثبت سايت عمومي هاي فرم بخش از "تحصيلي معافيت درخواست فرم" دريافت-10

 ليتحصي معافيت آنها براي و بوده وظيفه نظام مدرك فاقد كه مرد دانشجويان ويژه)نسخه دو در آن تكميل

 (.شد خواهد درخواست

 معافيت ائهار به منوط مرد شدگان پذيرفته از قطعي نام ثبت و پرونده تشكيل است توضيح به الزم: مهم تذكر

 .باشد مي تحصيلي



 دونب نسخه دو در آن تكميل هاي و فرم بخش از "تعهد نامه معافيت تحصيلي دانشجويي فرم" دريافت-17

 .خوردگي قلم

( آزاده همسر و فرزند ،%22باالي جانباز فرزند)" ارشد-ايثارگر و شاهد دانشجويان مشخصات فرم" دريافت-19

 .جديد هاي ورودي نام ثبت سايت عمومي هاي فرم بخش از( ايثارگر و شاهد دانشجويان ويژه)آن تكميل و

 

 :مهم تذكرات

 اين در مندرج كامل مدارك ارائه با خواهد شد اعالمكه  هاي تاريخ در بايستي منحصرا شدگان پذيرفته-1

 شخص حضور و نمايند مراجعه خود دانشكده به مدارك تحويل و دانشجويي كارت دريافت جهت اطالعيه

 هايتاريخ در شدگان پذيرفته مراجعه عدم و است الزامي نام، ثبت و پذيرش مراحل انجام جهت شده پذيرفته

 .شد خواهد تلقي تحصيل ادامه از انصراف منزله به نامثبت براي شده تعيين

 

 نام،ثبت زمان در قبالً كه هاييمعدل با بايد شده پذيرفته (ليسانس) كارشناسي كارداني، مدرك معدل-2

 .باشد يكسان ،نموده اعالم مصاحبه مرحله در نهايتاً يا و آزمون در شركت

 

 ضمن و آمد نخواهد عمل به نامثبت نشوند، التحصيلفارغ 91/0/99 تاريخ تا حداكثر كهشدگاني پذيرفته از-9

 .شد خواهد رفتار ايشان با مقررات طبق آنان، قبولي شدن تلقي ((يكنلم كان))

 

 يا و نموده كتمان را حقايق داوطلبي گردد مشخص چنانچه ،تحصيل هنگام و نامثبت از مرحله هر در-4

 رفتار وي با مقررات طبق و شده تلقي «يكنلمكان» وي قبولي باشد،نمي شرايط واجد و ارائه غلطي اطالعات

 .شد خواهد


