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

ضمن تبريك قبولي داوطلبان عزيز در آزمون کارشناسي ناپیو.سته دانشگاه صنعتي ارومیه ،بدينوسیله اعالم ميگردد؛ ثبت نام
پذيرفته شدگان به صورت اينترنتي و از طريق سايت ثبت نام ورودي هاي جديد دانشگاه صنعتي ارومیه انجام خواهد گرفت در
ضمن مراحل تشکیل پرونده و نحوه ارسال مدارک متاقب ًا اعالم خواهد شد.
زمانبندی ثبت نام اينترنتی:
ثبت نام اينترنتي پذيرفته شدگان مقطع کارشناسي نائیوسته دانشگاه صنعتي ارومیه در تاريخ  99/10/10الي  99/10/10انجام
خواهد شد و اين زمان قابل تمديد نخواهد بود.
تكاليف پذيرفته شدگان برای ثبت نام اينترنتی:
-0از صفحه اصلي سايت دانشگاه صنعتي ارومیه وارد لینك زير شويد:

صفحه اصلي ثبت نام بصورت ذيل مي باشد

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

در اين صورت پنجره فوق باز خواهد شد:

با وارد کردن کد ملي و شماره داوطلبي بعنوان کلمه عبور به صفحه اصلي ثبت نام اينترنتي وارد خواهید شد.

-2تكميل کامل اطالعات خواسته شده به صورت ذيل:

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

-3مرحله دريافت فرمهای آموزشی:
در اين قسمت ابتدا تمامي فرمهاي مذکور را بايستي دانلود کنید و سپس تکمیل نموده و از قسمت ارسال فرمهاي آموزشي
تمامي اين فرمها را ارسال فرمايید.
دقت کنید الزم نیست دانشجويان فرم معافیت تحصیلي مر بوط به نظام وظیفه (مختص دانشجويان مرد) را ارسال فرمايند اين
برگه مخصوص دانشجوياني ذکور است که کارت پايان خدمت ندارند اين برگه بعد از تکمیل جهت دريافت اخذ معافیت تحصیلي
به پلیس  01+تحويل داده شود.

 -4ارسال تصاوير درخواست شده :
در اين قسمت بايستي دانشجويان تمام مدارک درخواست شده را ارسال فرمايند

اين مدارک عبارتند از تصوير داوطلب ،تصوير صفحه اول شناسنامه ،تصويرکارت ملي ،تصوير آخرين مدرک تحصیلي ،تصوير
کارت پايان خدمت (ارسال تصوير کارت پايان خدمت اختیاري است و براي دانشجوياني در نظر گرفته شده است که اين کارت
را دارند دانشجوياني که کارت پايان خدمت ندارند بايستي اقدام به اخذ معافیت تحصیل از پلیس 01+شهر محل سکونت خود
بکنند)
-5صدور کد رهگيری:
بعد از اتمام تمامي اين مراحل مي توانید جهت تکمیل مراحل ثبت نام کد رهگیري را دريافت کنید ،همچنین در اين قسمت
مي توانید از تمام مراحل ثبت نام پرينت بگیريد.

