
 بسمه تعالی

 ضمن عرض تبریک به پذیرفته شدگان آزمون سراسری و خانواده های محترم ایشان

 مدارک مورد نیاز ثبت نام و پذیرش دانشجویان به شرح ذیل می باشد:

 ثبت نام اینترنتی

 مرحله اول :

با کد ملی به   معاونت آموزشی سامانه الکترونیک ثبت نام درثبت نام مرحله اول جهت انجام 

عنوان شناسه کاربری و شماره داوطلبی کنکور به عنوان رمز عبور وارد می شوید، الزم است 

فایل نباید  (Size)  اندازه". ضمنا شوندذخیره   Jpegفرمت مدارکی قبال تهیه و اسکن و با 

    .بیشتر باشد KB 150  از

92213014440)شماره تلفن پشتیبانی خانم مهندس سلطانزاده 

 

)

 

 اول شناسنامه و در صورت داشتن توضیحات اسکن صفحه آخر شناسنامه صفحه  اسکن1 –

در ارسال تصویر کارت ملی دقت فرمایید تصویر پشت و روی  (اسکن کارت ملی پشت و رو2 –

افرادی که هنوز کارت ملی خود را .کارت ملی را اسکن کرده و به صورت فایل یکجا ارسال نمایید

بخش بارگذاری کارت ملی تصویر شناسنامه خود را بارگذاری دریافت نکرده اند می توانند در 

 (.نمایند

 مدرک دیپلم یا گواهی موقت پایان دوره متوسطه   اسکن3–

 اسکن مدرک پیش دانشگاهی یا گواهی موقت پایان دوره پیش دانشگاهی 4  -

 ریز نمرات دوره سه ساله دبیرستان با مهر و امضاء دبیرستان5 –

 پیش دانشگاهی با مهر و امضاء دبیرستانریز نمرات دوره 6-



 

 

 مرحله دوم : 

 با  فرهنگی و دانشجوییمعاونت  سامانه الکترونیک ثبت نام در ثبت نام مرحله دوم جهت انجام 

، به عنوان رمز عبور وارد سیستم شوید شماره دانشجویی به عنوان شناسه کاربری و کد ملی

  رهگیری و رمز کارت غذا تکمیل نمایید.اطالعات مورد نیاز را تا دریافت کد 

 ( 92213014181 وفاشعارمهندس  آقای)شماره تلفن پشتیبانی 



 

 

 

 ثبت نام تکمیلی

دانشجویان بر اساس زمانبندی اعالم شده در روز ثبت نام تکمیلی )حضوری( با در دست داشتن  

پرینت ثبت نام و کد رهگیری دو سامانه الکترونیکی آموزشی و دانشجویی فرهنگی به همراه اصل 

 خواهند نمود. مدارک ذیل نسبت به ثبت نام اقدام

آدرس محل ثبت نام: ارومیه، بلوار رسالت، فلکه جهاد، کوی اورژانس، ستاد دانشگاه علوم  -

 پزشکی ارومیه، سالن ابن سینا

ورود به سالن ثبت نام بر اساس نوبت دهی به پذیرفته شدگان که زودتر در محل ثبت نام  -

 حضور پیدا کرده اند، خواهد بود.



  جهت تکمیل ثبت نام معاونت آموزشی: مدارک مورد نیاز در زمان مراجعه حضوری

 .دو سری کپی از تمام صفحات آن  اصل شناسنامه و-1

 .اصل کارت ملی و دو سری کپی از دو طرف آن-2

 )قطعه عکس اضافی جهت امور نظام وظیفه 2آقایان پشت نویسی شده.) 3*4قطعه عکس  -3

 .اصل مدرک دیپلم یا گواهی موقت آن به همراه یک سری کپی-4

 .اصل مدرک پیش دانشگاهی یا گواهی موقت آن به همراه یک سری کپی-5

 وکپی آن. اصل ریزنمرات سه ساله متوسطه با مهر و امضا دبیرستان-6

 .پیش دانشگاهی و کپی آناصل ریزنمرات -7

 پیش دانشگاهی.  تائیدیهدیپلم و رسید  تائیدیهرسید -8

، اطالعات دانشجویی و فرم دریافت، تکمیل و امضای فرم های تعهدات آموزش رایگان-9

 )از وب سایت پرینت شده( تعهدنامه رفتار و پوشش حرفه ای

  

کپی مدرک دیپلم وپیش دانشگاهی به دفتر )ضروری است پذیرفته شدگان با در دست داشتن 

و درخواست صدور تاییدیه مدرک دیپلم وپیش دانشگاهی از  مراجعه فرمایند دولت پیشخوان

به آدرس دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آموزش وپرورش محل تحصیل خود برای پذیرفته شدگان 

ارومیه، انتهای خیابان رسالت، فلکه جهاد، جنب اورژانس، ستاد دانشگاه علوم پزشکی 

 

.درخواست نمایند 5714783734کدپستی    

 .پرینت اطالعات ثبت نام شده اینترنتی و کد رهگیری-11

 .اصل حکم مرخصی ساالنه یا مرخصی بدون قید و شرط سازمان متبوع برای کارمندان دولت-12

گواهی مدرک دوره کاردانی، مدرک پایان طرح دارندگان مدرک کاردانی الزم است اصل یا  :تبصره

  .برای رشته هایی که دارای طرح نیروی انسانی می باشند را ارایه نمایند

 



 

 

 

 

 یری  مرحله دوم ثبت نام کد رهگ -4

  4*3یک قطعه عکس  -5

 کپی شناسنامه از تمام صفحات  یک سری -6

 : آقایان جهت اخذ معافیت تحصیلی نظام وظیفهمدارک مورد نیاز 

 کپی کارت ملی-1

 کپی مدرک یا گواهینامه موقت دیپلم-2

 کپی مدرک یا گواهینامه موقت پیش دانشگاهی -3

 پشت نویسی شده 3*4قطعه عکس  دو-4

کسانی که دارای مدرک پایان خدمت و یا کارت معافیت یا برگ سبز اعزام هستند اصل آن را به 

  .همراه داشته باشند

 .به عهده دانشجو می باشد 11ضمنا هزینه مربوط به امور نظام وظیفه و پلیس +

  :دانشجویان شاهد و ایثارگرجهت  مورد نیاز در زمان مراجعهمدارک 

به اطالع میرساند در صورت داشتن یکی از شرایط ذیل جهت تشکیل پرونده با در دست داشتن 

مدارک زیر به ایستگاه مربوط به امور دانشجویان شاهد و ایثارگر واقع در سالن ثبت نام راهنمایی 

 .خواهند شد

 % به باال 51شهدا، آزادگان، مفقوداالثر، جانبازان  فرزندان و همسران- 

ماه سابقه حضور داوطلبانه  2% جانبازی و 15% و خود جانباز با حداقل25خود شخص جانباز  -

 درجبهه

 ماه سابقه اسارت 6خود شخص آزاده با حداقل -

 ماه متناوب حضور در جبهه 9ماه متوالی یا  6رزمنده با حداقل  -

  :دانشجویان شاهد و ایثارگر  جهت تشکیل پرونده مدارک الزم    

 یک قطعه عکس -1

 کپی کارت ملی  -2

 کپی کارت ایثارگری خود یا والدین - 3

  - فرم دانشجویان شاهد و ایثارگر از سایت ثبت نام تکمیل و امضا -4

 پرینت فرم تایید ثبت نام مرحله دوم  )حتما اطالعات صحیح و کامل باشد ( -1

مدارک مورد نیاز معاونت دانشجویی:



  :قابل توجه بهیاران محترم

پرستاری محل خدمت مبنی بر سه سال معرفی نامه برای بهیاران پذیرفته شده با تایید دفتر  - 

و تحویل آن در زمان ثبت نام حضوری و همچنین ارائه مدرک پیش دانشگاهی و ریز   سابقه کار

 .نمرات آن برای کلیه بهیاران دارای دیپلم نظام جدید در زمان تشکیل پرونده ضروری است

  :قابل توجه پذیرفته شدگان پردیس بین الملل دانشگاه

تعهدات آموزش رایگان و استفاده ازسهمیه مناطق برای دانشجویان پردیس بین تکمیل فرم 

 .الملل الزم نیست

ضمنا دانشجویان پردیس بین الملل مراحل ثبت نام خود را همانند سایر پذیرفته شدگان انجام 

 .داده و انجام امور مربوط به شهریه در دانشکده محل تحصیل ایشان صورت خواهد پذیرفت

 مورد نیاز حراست دانشگاه :مدارک  

 .شناسنامهکپی از تمام صفحات  -1

 .کارت ملیکپی از دو طرف  -2

 پشت نویسی شده  3*4قطعه عکس دو  -3

 

 


