
بسم اهلل الرحمن الرحیم
 

 دانشگاه صنعتی ارومیهمعاونت آموزشی اطالعیه 

 آمًششی  ازيمیٍ اش ازائٍ َسگًوٍ خدماتداوشگاٌ صىعتی  ادازٌ کل آمًشش،  9911با تًجٍ بٍ ادامٍ اجسای فاصلٍ گرازی اجتماعی، تا آخس فسيزدیه ماٌ 

 ؛ي جُت زفاٌ داوشجًیان عصیص بسخی اش خدمات خًد زا بٍ صًزت غیس حضًزی بٍ شسح شیس اوجام می دَد حضًزی معريز می باشد

باشد بسای تسم َای باالتس بایستی اش طسیق ساماوٍ سججاد ي   کل آمًششدز اختیاز بسای کازشىاسی  91ي  1)تمدید سىًات  دزخًاست تمدید سىًات .9

 کمیسیًن مًازد خاص اقدام گسدد(

)دزخًاست حرف تسم بدين احتساب سىًات اش طسیق ازائٍ دزخًاست دز ساماوٍ سجاد ي مًافقت کمیسیًن   حرف تسم با احتساب سىًاتدزخًاست  .2

 مًازد خاص داوشگاٌ صًزت می پریسد(

 اشتغال بٍ تحصیلصديز گًاَی دزخًاست  .9

 زیص ومسات ممًُز شدٌصديز  دزخًاست  .4

 دزخًاست تاییدیٍ تحصیلی .5

 اش پسيودٌ دزخًاست کپی مدازک .6

 91دزخًاست ابطال معافیت تحصیلی ي  وامٍ تمدید سىًات)سىًات ازفاقی( بسای داوشجًیان ذکًز جُت ازائٍ بٍ دفاتس پلیس + .7

 کاوال َای ازتباطی غیس حضًزی شیس دز وظس گسفتٍآمًشش کل ي داوشکدٌ َا بسای پیگیسی دزخًاست َا ي َس گًوٍ سًال دز زابطٍ با خدمات آمًششی ادازٌ 

 شدٌ است.



ً بٍ شسح شیس است، بعد اش ازسال دزخًاست دز پاسخ کجد پیگیجسی دز اختیاز   آمًشش کل داوشگاٌ ي داوشکدٌ َا کاوال َای ازتباط با ادازٌ  قجساز مجی    داوشجج

 استفادٌ ومایید. پیگیسیگیسد. لطفا بسای مکاتبات بعدی اش ایه کد 

 

 

 مدیر کل آموزش دانشگاه-با تشکر

 

 

 

 

 

 

 

 آهَسش کل

 آدرس پست الکترونیکی شوبرُ توبس آهَسشی غیز حضَری لیست خذهبت سوت ًبم ٍ ًبم خبًَادگی

 r.taghizadeh@uut.ac.ir 13984288-400  هذیز اهَر آهَسشی رحین تقی سادُ

 s.sorayya@uut.ac.ir 13984283-400 ثبت هَارد کویتِ اًظببطی -ثبت ًتبیج  کویسیَى هَارد خبص -تبییذ درخَاستْبی خزٍج اس کشَر کبرشٌبس هسئَل خذهبت آهَسش اعظن ثزیب

 hbehboodnia@uut.ac.ir 13984291-400 صذٍر گَاّی اشتغبل بِ تحصیل کبرشٌبس آهَسش کل ّبدی بْبَدًیب

m.hassanzadeh@uut.ac.ir 13984283-400 ارسبل ریش ًوزات  کبرشٌبس فبرغ التحصیالى هیٌب حسي سادُ   

 m.fathi@uut.ac.ir 13984283-400 ارسبل کپی هذارک هَجَد در پزًٍذُ کبرشٌبس ببیگبًی هزتضی اهیزی فتحی 

 13984289-400 ابطبل هعبفیت تحصیلی -سٌَاتتوذیذ  کبرشٌبس ًظبم ٍظیفِ  هحوذثِ هَسَی ًیب
smms@uut.ac.ir 

   13984291-400 ارسبل تبییذیِ کبرشٌبس صذٍر تبییذیِ سعیذ جْبًگیزی

 داًشکذُ ّب

 13984223-400  سزپزست داًشکذُ ًزصیْبی تجذیذ پذیز آرش افغبى
 a.afghan@che.uut.ac.ir 

 m.mokhtarian@uut.ac.ir 13984223-400  سزپزست داًشکذُ هحیط سیست هجتبی هختبریبى

 v.nasrollahi@uut.ac.ir 13984203-400  سزپزست داًشکذُ  فٌبٍریْبی صٌعتی ٍحیذ ًصزالْی

 e.taghavi@uut.ac.ir 13984289-400   آهَسش داًشکذُ هحیط سیستکبرشٌبس  الویزا تقَی

r.musakhani@uut.ac.ir 13984283-400   اًشکذُ اًزصیْبی تجذیذ پذیزدکبرشٌبس آهَسش  رقیِ هَسی خبًی  

 f.rashidi@uut.ac.ir 13984283-400   کبرشٌبس آهَسش داًشکذُ فٌبٍری ّبی صٌعتی فبطوِ رشیذی
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