
 
  بسمه تعالی

 
آزمون سراسري و خانواده عزیز پذیرفته شدگان  خدمتضمن عرض تبریک 

 هاي محترم ایشان
  

آموزشی سما و دانشجویی (پذیرفته شدگان عزیز شما باید در دو مرحله ثبت نام اینترنتی
 کد رهگیريشماره دانشجویی وانجام دهید و پس از تکمیل این دو ثبت نام ) فرهنگی

  .دریافت فرمائید
هدف رعایت پروتکل هاي پذیرفته شدگان محترم پس از انجام ثبت نام اینترنتی با 

چک کلیه مدارك مورد نیاز بر اساستشکیل پرونده و تحویل اصل مدارك جهت  بهداشتی

  .به آدرس دانشگاه ارسال نمایندپست پیشتاز را از طریق تعھدنامهلیست و 
  

ستاد دانشگاه  -جناب اورژانس -فلکه جهاد-انتهاي بلوار رسالت -ارومیه -اذربایجان غربیآدرس 
  5714783734کد پستی  -ساختمان معاونت آموزشی -علوم پزشکی ارومیه

  
  :ثبت نام و پذیرش به شرح ذیل می باشد مراحل

 :ثبت نام اینترنتیمرحله اول 
  

زیر منوي  سامانه هاي ثبت نام جدیدالوروداز منوي جهت انجام مرحله اول ثبت نام 
  . را انتخاب کنید معاونت آموزشی سمايثبت نام سامانه 

سامانه وارد  رمز عبوربه عنوان  شماره داوطلبی کنکورو  شناسه کاربريبهعنوان  کد ملیبا 
ذخیره Jpegقبال تهیه و اسکن و با فرمت  را مورد نیاز است مداركالزم البته ، شوید 
  .بیشتر باشدکیلو بایت  150فایل نباید از Sizeاندازهاً ضمن،نمائید

  



 
  

  
  



  :سمامدارك مورد نیاز جهت بارگذاري در سامانه ثبت نام 
 اول شناسنامه و در صورت داشتن توضیحات اسکن صفحه آخر شناسنامه صفحه اسکن-
در ارسال تصویر کارت ملی دقت فرمایید تصویر پشت ضمناً،  اسکن کارت ملی پشت و رو-

افرادي که هنوز (و روي کارت ملی را اسکن کرده و به صورت فایل یکجا ارسال نمایید
کارت ملی خود را دریافت نکرده اند می توانند در بخش بارگذاري کارت ملی تصویر 

  )دشناسنامه خود را بارگذاري نماین
دبیرستان با مهر و  ریز نمرات و مدرك دیپلم یا گواهی موقت پایان دوره متوسطهاسکن -

 )ویژه دانش آموزان نظام جدید(امضاء دبیرستان
ریز نمرات دوره سه ساله  و مدرك دیپلم یا گواهی موقت پایان دوره متوسطه اسکن-

 )قدیمویژه دانش آموزان نظام (دبیرستان با مهر و امضاء دبیرستان
یز نمرات ر و اسکن مدرك پیش دانشگاهی یا گواهی موقت پایان دوره پیش دانشگاهی-

 )ویژه دانش آموزان نظام قدیم(دوره پیش دانشگاهی با مهر و امضاء دبیرستان
  .در زیر کلیه مدارك نام و نام خانوادگی امضاء و اثر انگشت دانشجو الزامی است: توجه

 ثبت نام اینترنتیمرحله دوم 
  

زیر منوي  سامانه هاي ثبت نام جدیدالوروداز منوي ثبت نام  دومجهت انجام مرحله 
  .را انتخاب کنید فرهنگی و دانشجوییمعاونت ثبت نام سامانه 

 : مرحله دوم
که پس از تکمیل ثبت  شماره دانشجوییانشجوییبا ددر سامانه ثبت نام معاونت فرهنگی و 

رمز به عنوان کد ملیو  شناسه کاربريبه عنوان  نموده ایددریافت از سما نام مرحله اول 
  .تکمیل نمایید کد رهگیريوارد سیستم شوید،اطالعات مورد نیاز را تا دریافت  عبور

در زمان مراجعه حضوري ت اطالعات مربوطه را چک بفرمائید و لطفاً بعد از پرینت صح
ینصورت ثبت نام دانشجویی با مشکل در غیر ا .حتماً فرم ثبت نام را به همراه داشته باشید

 .مواجه خواهد شد



  
  
  

  :مدارك مورد نیاز جهت بارگذاري در سامانه ثبت نام معاونت فرهنگی و دانشجویی
  
 اول شناسنامه و در صورت داشتن توضیحات اسکن صفحه آخر شناسنامه صفحه اسکن-
فرمایید تصویر پشت در ارسال تصویر کارت ملی دقت ضمناً،  اسکن کارت ملی پشت و رو-

افرادي که هنوز (و روي کارت ملی را اسکن کرده و به صورت فایل یکجا ارسال نمایید
کارت ملی خود را دریافت نکرده اند می توانند در بخش بارگذاري کارت ملی تصویر 

  )شناسنامه خود را بارگذاري نمایند
 اسکن عکس پرسنلی-

  

 



ضروري است پذیرفته شدگان با در دست داشتن کپی مدرك دیپلم وپیش ) نکته
دانشگاهی به دفتر پیشخواندولتمراجعه فرمایندو درخواست صدور تاییدیه مدرك دیپلم 
وپیش دانشگاهی از آموزش وپرورش محل تحصیل خود براي پذیرفته شدگان دانشگاه 

سالت، فلکه جهاد، جنب اورژانس، ارومیه، انتهاي خیابان رعلوم پزشکی ارومیه به آدرس 
درخواست 5714783734کدپستی  ، معاونت آموزشی،ستاد دانشگاه علوم پزشکی

 .نمایند

دارندگان مدرك کاردانی الزم است اصل یا گواهی مدرك دوره کاردانی، مدرك )تبصره
  .پایان طرح براي رشته هایی که داراي طرح نیروي انسانی می باشند را ارایه نمایند

  :مدارك مورد نیاز آقایان جهت اخذ معافیت تحصیلی نظام وظیفه
 
 ملی کارت کپی*

  دیپلم موقت گواهینامه یا مدرك کپی*

  واحدي ساله سه موقت گواهینامه یا مدرك کپی*

  دانشگاهی پیش موقت گواهینامه یا مدرك کپی*

  شده نویسی پشت٣*٤  عکس دوقطعه*

  .باشند داشته همراه به را آن اصل هستند اعزام سبز برگ داراي که کسانی*

  دانشگاهی مقاطع از تحصیل از انصراف نامه کپی و اصل *

  

  کشور آموزش سنجش سازمان لیست قبولی اطالعات فرم پرینت *

 آخرین اعالم برگ تکمیل از پس بایستی می اول نیمسال محترم شده پذیرفته
 پرینت )دانشگاه تحصیلی معافیت درخواست فرم(دانشجویان تحصیلی وضعیت

 و نموده ارائه خود سکونت محل 10 + پلیس به فوق مدارك همراه به را آن
  .نماید ارسال دانشگاه به را صادره ) موقت نام ثبت مجوز (تحصیلی معافیت

 .به عهده دانشجو می باشد 10+ ضمنا هزینه مربوط به امور نظام وظیفه و پلیس*



 دانشجویان شاهد و ایثارگر قابل توجه
در صورت داشتن یکی از شرایط ذیل جهت تشکیل پرونده با در دست داشتن مدارك 

 .اقدام نمائیدمربوط به اموردانشجویان شاهد و ایثارگر واقع در سالن ثبت نام 
 به باال%51فرزندان و همسرانشهدا، آزادگان، مفقوداالثر، جانبازان *
ماه سابقه حضور 2ازي و جانب %15و خود جانباز با حداقل %25خود شخص جانباز *

 داوطلبانه درجبهه
 ماه سابقه اسارت6خود شخص آزاده با حداقل *
  ماه متناوب حضور در جبهه9ماه متوالی یا 6رزمنده با حداقل *

 مدارك مورد نیاز جهت دانشجویان شاهد و ایثارگر
 یک قطعه عکس *
 کپی کارت ملی *
 کپی کارت ایثارگري خود یا والدین *
 تکمیل و امضا فرم دانشجویان شاهد و ایثارگر از سایت ثبت نام *
  



 قابل توجه بهیاران محترم
معرفی نامه براي بهیاران پذیرفته شده با تایید دفتر پرستاري محل خدمت مبنی بر سه 
سال سابقه کارو تحویل آن در زمان ثبت نام حضوري و همچنین ارائه مدرك پیش 

براي کلیه بهیاران داراي دیپلم نظام جدید در زمان تشکیل  دانشگاهی و ریز نمرات آن
 .پرونده ضروري است

  
 قابل توجه پذیرفته شدگان پردیس بین الملل دانشگاه

ضمنا دانشجویان پردیس بین الملل مراحل ثبت نام خود را همانند سایر پذیرفته شدگان 
  .خواهند دادانجام 

استفاده ازسهمیه مناطق براي دانشجویان  تکمیل فرم تعهدات آموزش رایگان وضمناً، 
  .پردیس بین الملل الزم نیست

می بایست دریافت شماره دانشجویی دانشجویان عزیز پس از انجام ثبت نام اینترنتی و 
  :نسبت به پرداخت پیش شهریه دانشگاه از دو طریق اقدام نمایند

  :روش اول 

  ذیل با مراجعه به سایت سما به آدرس

http://sama.umsu.ac.ir/samaweb/login.aspx  

نسبت به پرداخت شماره شناسنامه کلمه عبورو دانشجوکدکاربريبا  از روز سه شنبه
شش  معادل میلیون ریال شصتمبلغ شهریه به مبلغ  علی الحساب شهریهاینترنتی 

  .اقدام نماینداز طریق وب سایت سمامیلیون تومان

  



  :روش دوم  

 میلیون ریال تصشمبلغ فیش نسبت به پرداخت  صادراتبا مراجعه به شعب بانک 
شهریه به شماره حساب  به صورت علی الحسابمیلیون تومانشش معادل

پردیس خودگردان بانک بین الملل  شعبهتمرکز درآمدهاي به نام  215265098004
اصل  طریق پست پیشتازارسال مدارك از به صورت دستی اقدام نموده و در زمان  صادرات
 .نیز ارسال نمایندفیش را با  مدارك

 : مدارك مورد نیاز حراست دانشگاه
 کپی از تمام صفحاتشناسنامه*
 کپی از دو طرف کارت ملی*
         پشت نویسی شده 3*4دو قطعه عکس *
 

  :صدور کارت دانشجویی
کلیه دانشجویان محترم می بایست جهت صدور کارت دانشجویی چندمنظوره مبلغ 

تمرکز درآمدهاي گروه پزشکی "حساب پانصدهزار ریال معادل پنجاه هزار تومان به 
واریز در بانک صادرات   0215253732005شماره حساببه "معاونت آموزشی

ضمناً، دانشجویان محترم . نمایندنموده و یک نسخه از فیش را به همراه مدارك ارسال 
  .نسخه دیگر فیش را در زمان تحویل کارت دانشجویی به همراه داشته باشند

  

  



 ناقص کامل  نوع مدرك ردیف

فرم تعهد سهمیه ثبت نامی+ فرم مشخصات فردي : نامی ثبتهاي تکمیل فرم 1    

)قطعه 6( 3*4عکس  2    

)   سري از تمام صفحات 2(کپی شناسنامه  3    

سري  2کپی کارت ملی  4    

ویژه دانش آموزان نظام جدید ریزنمرات دیپلمو گواهی دیپلم وکپیاصل  5    

قدیمویژه دانش آموزان نظام  ریزنمرات دیپلمو گواهی دیپلم وکپیاصل  6    
قدیمویژه دانش آموزان نظام  ریزنمرات پیش دانشگاهی و گواهی پیش دانشگاهی وکپی اصل 7    
     https://emt.medu.irمدارك تحصیلی آموزش و پرورش از سامانه  تاییدپرینت دریافت کدپیگیري  8

9 
کارت پایان خدمت و یا کارت معافیت و یا دفترچه اعزام (اصل و کپی مدرك نشان دهنده وضعیت نظام وظیفه 

بدون مهر غیبت) و دریافت مجوز ثبت نام موقت نظام وظیفه براي دانشجویان پسر با مراجعه به دفاتر پلیس 
   +10  با دریافت نامھ دانشگاه

  

   مدرك دیپلم بهیاري براي بهیاران نظام قدیم 10

دولتی و یا غیر دولتی به عنوان بهیار در استان محل خدمت اشتغال با تایید گواهی سه سال سابقه خدمتی اعم از  11
   دفتر پرستاري محل خدمت براي بهیاران

به همراه تاییدیه آن 31/06/99گواهی پیش دانشگاهی براي بهیاران نظام جدید حداکثر تا پایان  12    

   تکمیل فرم تعهدنامه رفتار و پوشش حرفه اي دانشجویان 13

   موافقت بدون قید و شرط محل خدمت براي کارکنان و کارمندان دولتی 14

تمرکز درآمدهاي گروه پزشکی  "به نامبه حساب  مبلغ پانصدهزار ریالفیش صدور کارت دانشجویی به  15
   بانک صادرات  0215253732005به شماره حساب "معاونت آموزشی

16 
به شماره حساب  میلیون ریال شصتمبلغ   دانشجویان شهریه پرداز پردیسعلی الحساب از بابت شهریه  فیش

واریزشهریه  و یا پرینت تمرکز درآمدهاي شعبه بین الملل دانشگاهبه نام  صادراتبانک  0215265098004
 از طریق سامانه دانشجویی سما

  

دانشجویان پردیس خودگرداند پرداخت شهریه فرم تعه 16    



متعهد می شوم تمامی مدارك ....................................... به شماره دانشجویی............................................اینجانب
ارومیه ارسال درخواستی طبق جدول فوق را به صورت کامل از طریق پست پیشتاز به دانشگاه علوم پزشکی 

  .نموده و در صورت نقص مدارك دانشگاه می تواند نسبت به لغو ثبت نام و قبولی اقدام نماید

   تاریخ و امضا و اثر انگشت            نام و نام خانوادگی 

  

  


