
 

 بسمه تعالی

 

آزمون سراسری و خانواده عزیز پذیرفته شدگان  خدمتضمن عرض تبریک 

 های محترم ایشان

 

، ثبت نام اولیه در سامانه دنانجام ده دو ثبت نام اینترنتی می بایستپذیرفته شدگان عزیز 

ثبت نام دوم شما در و  سما معاونت آموزشی منجر به احراز شماره دانشجویی خواهد شد

پس از انجام  .می گردد کد رهگیریمنجر به دریافت سامانه معاونت فرهنگی و دانشجویی 

مورد  اصل مدارک در پاندمی کرونا هدف رعایت پروتکل های بهداشتیثبت نام اینترنتی با 

پست از طریق  رشتهو  شماره دانشجوییچک لیست ادامه خواهد آمد، با درج  را که در نیاز

همچنین، کلیه پذیرفته شدگان محترم جهت دریافت  .شودبه آدرس دانشگاه ارسال پیشتاز 

تائیدیه تحصیلی دیپلم و پیش دانشگاهی) متناسب با نظام آموزشی( از طریق سامانه دریافت 

 تاییدیه مدارک تحصیلی آموزش و پرورش اقدام نمایند.
 

ستاد دانشگاه  -ب اورژانسجن -فلکه جهاد-بلوار رسالتنتهای ا -ارومیه -ذربایجان غربیآ  :آدرس

 5714783734کد پستی  -ساختمان معاونت آموزشی -علوم پزشکی ارومیه

 

 :ثبت نام و پذیرش به شرح ذیل می باشد مراحل

 :ثبت نام اینترنتیمرحله اول  

 

 زیر منوی  سامانه های ثبت نام جدیدالوروداز منوی جهت انجام مرحله اول ثبت نام 

 را انتخاب کنید.   معاونت آموزشی سمایثبت نام سامانه 



سامانه وارد  رمز عبوربه عنوان  شماره داوطلبی کنکورو  شناسه کاربریعنوان  به کد ملیبا 

ذخیره   Jpegقبال تهیه و اسکن و با فرمت  را مورد نیاز الزم است مدارکالبته ، شوید 

 .بیشتر باشدکیلو بایت  150فایل نباید از  Size اندازهاً ضمن ،نمائید

 

 
 
 

 
 



 :سمامدارک مورد نیاز جهت بارگذاری 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-

افرادی که هنوز کارت )کارت ملی را اسکن کرده و به صورت فایل یکجا ارسال نماییدو روی 

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

 (خود را بارگذاری نمایند

 مدرک دیپلم یا گواهی موقت پایان دوره متوسطه  اسکن-

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

 ریز نمرات دوره سه ساله دبیرستان با مهر و امضاء دبیرستاناسکن -

 یز نمرات دوره پیش دانشگاهی با مهر و امضاء دبیرستاناسکن ر-

 

 ثبت نام اینترنتیمرحله دوم 

 

 زیر منوی  های ثبت نام جدیدالورودسامانه از منوی ثبت نام  دومجهت انجام مرحله 

  .را انتخاب کنید  فرهنگی و دانشجوییمعاونت ثبت نام سامانه 

 : مرحله دوم

که پس از تکمیل ثبت  شماره دانشجوییبا  انشجوییددر سامانه ثبت نام معاونت فرهنگی و 

رمز به عنوان  کد ملیو  شناسه کاربریبه عنوان  دریافت نموده ایداز سما نام مرحله اول 

 .تکمیل نمایید کد رهگیریاطالعات مورد نیاز را تا دریافت  وارد سیستم شوید، عبور

در زمان مراجعه حضوری ت اطالعات مربوطه را چک بفرمائید و لطفاً بعد از پرینت صح

در غیر اینصورت ثبت نام دانشجویی با مشکل  حتماً فرم ثبت نام را به همراه داشته باشید.

 واهد شد.مواجه خ

 

 



 مدارک مورد نیاز جهت بارگذاری در سامانه ثبت نام معاونت فرهنگی و دانشجویی:

 

 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-

افرادی که هنوز کارت ) کرده و به صورت فایل یکجا ارسال نماییدو روی کارت ملی را اسکن 

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

 (خود را بارگذاری نمایند

 اسکن عکس پرسنلی-

 

 



 درخواست صدور تاییدیه مدرک دیپلم وپیش دانشگاهی از آموزش وپرورش 

سامانه متقاضیان تاییدیه تحصیلی با درج مشخصات فردی و مشخصات مدرک در این 

تحصیلی خود از منطقه آموزش و پرورش صادر کننده مدرک، برای دانشگاه یا هر سازمان 

پس از انجام مراحل ثبت . استعالم گیرنده تقاضای استعالم مدرک تحصیلی نمایند

ت پیامک برای موبایل متقاضی ارسال درخواست، شماره پیگیری صادر می شود که به صور

می شود. متقاضی می تواند از طریق گزینه پیگیری تاییدیه تحصیلی آخرین وضعیت 

این درخواست در مناطق آموزش و پرورش بررسی می شود . درخواست خود را مشاهده کند

و در صورت وجود و صحت مدرک تحصیلی متقاضی، بر اساس مدارک و مستندات موجود 

این تاییدیه به صورت . وزش و پرورش گواهی تاییدیه تحصیلی صادر می نمایددر آم

گواهی تاییدیه تحصیلی برای ثبت نام .الکترونیک برای استعالم گیرنده ارسال می شود

دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و کلیه سازمانهای استعالم گیرنده صادر می شود و مبلغ 

 .صد و ده تومان استدریافتی از متقاضی بیست دو هزار 

         https://emt.medu.irآدرس سامانه :                                               

 
 

دارندگان مدرک کاردانی الزم است اصل یا گواهی مدرک دوره کاردانی، مدرک  (تبصره

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



 :اخذ معافیت تحصیلی نظام وظیفه
درخواست و ثبت معافیت تحصیلی برای پذیرفته شدگان مشمول خدمت وظیفه عمومی 

 1400-1401ورودی نیمسال اول سال تحصیلی 

 https://services.epolice.ir/prtl 

در صورتی که مهلت معرفی آنها  1400-1401تحصیلی  پذیرفته شدگان نیمسال دوم سال

در آخر شهریور ماه جاری به پایان می رسد می بایستی دفترچه اعزام به خدمت خود را 

ارسال نمایند و در صورتیکه تاریخ اعزام قبل از بهمن ماه جاری صادر گردد به خدمت اعزام 

گردیده و در اول بهمن ماه جاری جهت ترخیص از یگان خدمتی خود درخواست معافیت 

یرفته شدگان نیمسال اول از طریق پورتال معاونت وظیفه عمومی تحصیلی خود را همانند پذ

اعزام آنها بعد  به دانشگاه ارسال نمایند. آن دسته از پذیرفته شدگان نیمسال دوم که تاریخ

از بهمن ماه باشد می توانند همانند پذیرفته شدگان نیمسال اول درخواست معافیت تحصیلی 

هت صدور و ثبت نام نهایی در دانشگاه به صورت خود را در اول بهمن ماه سال جاری ج

الزم به ذکر است  .اینترنتی از طریق پورتال معاونت وظیفه عمومی به دانشگاه ارسال نمایند

پذیرفته شدگان نیمسال دوم در صورتی که دفترچه اعزام به خدمت را به موقع ارسال 

صیلی از ثبت نام و ادامه ننمایند مشمول غیبت گردیده و به دلیل عدم صدور معافیت تح

 .تحصیل در دانشگاه محروم خواهند گردید

 



 

 

 پرونده و ارسال از طریق پست پیشتازمدارک الزم جهت تشکیل مهم( 

 ناقص کامل نوع مدرک ردیف

: فرم مشخصات فردی + فرم تعهد سهمیه ثبت نامینامی ثبت تکمیل فرم 1    

قطعه( 6) 3*4عکس  2    

    سری از تمام صفحات(    کپی شناسنامه )یک 3

پشت و رو()سری  یککپی کارت ملی  4    

سطهمتوسطه سالی واحدی، یا گواهی پایان تحصیالت دوره دوم متو گواهی دیپلم کپی و اصل 5    

متوسطه متوسطه سالی واحدی، یا گواهی پایان تحصیالت دوره دوم  اصل و کپی ریزنمرات دیپلم 6    

     گواهی پیش دانشگاهی کپی و اصل 7

   اصل و کپی ریزنمرات پیش دانشگاهی 8

   https://emt.medu.ir پیش دانشگاهی دیپلم و مدرک تحصیلی تاییدیه  واستعالم کد رهگیری  9

10 
رم تجهت ورودی های  نظام وظیفهمشمولین  دریافت معافیت تحصیلیکد رهگیری ثبت نام جهت 

 https://services.epolice.ir/prtl از طریق سامانه  1400اول 

جویان پسرمهر غیبت( برای دانش)کارت پایان خدمت و یا کارت معافیت و یا دفترچه اعزام بدون   

  

   مدرک دیپلم بهیاری برای بهیاران نظام قدیم 11

12 
محل خدمت  گواهی سه سال سابقه خدمتی اعم از دولتی و یا غیر دولتی به عنوان بهیار در استان

 اشتغال با تایید دفتر پرستاری محل خدمت برای بهیاران
  

13 
پایان  پیش دانشگاهی برای بهیاران نظام جدید حداکثر تا دیپلم بهیاری نظام جدید و گواهی

مدرک از سامانه آموزش و پرورشتاییدیه کد رهگیری استعالم و به همراه  31/06/1400  
  

   تکمیل فرم تعهدنامه رفتار و پوشش حرفه ای دانشجویان 14

   موافقت بدون قید و شرط محل خدمت برای کارکنان و کارمندان دولتی 15

16 
رکز تم"صدور کارت دانشجویی چندمنظوره مبلغ هفتصد و پنجاه هزار ریال به حساب فیش جهت 

در بانک صادرات 0215253732005 به شماره حساب"درآمدهای گروه پزشکی معاونت آموزشی  
  

مدارک درخواستی طبق جدول  اینجانب............................................به شماره دانشجویی....................................... متعهد می شوم کلیه

به دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ارسال نموده و در صورت نقص مدارک دانشگاه می ذیل را به صورت کامل از طریق پست پیشتاز 

 تواند نسبت به لغو ثبت نام و قبولی اقدام نماید.                                          نام و نام خانوادگی

و اثر انگشت تاریخ و امضا                    



 دانشجویان شاهد و ایثارگر قابل توجه

در صورت داشتن یکی از شرایط ذیل جهت تشکیل پرونده با در دست داشتن مدارک 

اقدام  ستاد دانشگاه علوم پزشکی ارومیهمربوط به اموردانشجویان شاهد و ایثارگر واقع در 

 نمائید.

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

ماه سابقه حضور 2جانبازی و  %15جانباز با حداقلو خود  %25خود شخص جانباز *

 داوطلبانه درجبهه

  ماه سابقه اسارت 6خود شخص آزاده با حداقل *

 ماه متناوب حضور در جبهه9ماه متوالی یا  6رزمنده با حداقل *

 مدارک مورد نیاز جهت دانشجویان شاهد و ایثارگر

 یک قطعه عکس *

 کپی کارت ملی *

 کپی کارت ایثارگری خود یا والدین *

 تکمیل و امضا فرم دانشجویان شاهد و ایثارگر از سایت ثبت نام *

 



 قابل توجه بهیاران محترم 

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

ارائه مدرک پیش سال سابقه کارو تحویل آن در زمان ثبت نام حضوری و همچنین 

دانشگاهی و ریز نمرات آن برای کلیه بهیاران دارای دیپلم نظام جدید در زمان تشکیل 

 .پرونده ضروری است

 

 قابل توجه پذیرفته شدگان پردیس بین الملل دانشگاه

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

  خواهند داد.

ل فرم تعهدات آموزش رایگان و استفاده ازسهمیه مناطق برای دانشجویان پردیس تکمی

 .بین الملل الزم نیست

می بایست دریافت شماره دانشجویی دانشجویان عزیز پس از انجام ثبت نام اینترنتی و 

 اقدام نمایند:نسبت به پرداخت پیش شهریه دانشگاه 

 ده معادل میلیون ریال صدمبلغ فیش نسبت به پرداخت  صادراتبا مراجعه به شعب بانک  

به نام  215265098004شهریه به شماره حساب  به صورت علی الحساب میلیون تومان

به صورت دستی اقدام  بانک صادراتپردیس خودگردان بین الملل  شعبهتمرکز درآمدهای 

نیز ارسال فیش را با  اصل مدارک ارسال مدارک از طریق پست پیشتازنموده و در زمان 

 نمایند.

 شماره شبای حساب جهت واریز شهریه به شرح ذیل می باشد:

IR770190000000215265098004 
 



 صدور کارت دانشجویی:

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

تمرکز درآمدهای گروه "حساب هزار تومان به  و پنج هفتادهزار ریال معادل و پنجاه 

در بانک صادرات  0215253732005 شماره حساببه "پزشکی معاونت آموزشی

واریز نموده و یک نسخه از فیش را به همراه مدارک ارسال نمایند. ضمناً، دانشجویان محترم 

 نسخه دیگر فیش را در زمان تحویل کارت دانشجویی به همراه داشته باشند.

پس از اتمام ثبت نام اولیه و ارسال مدارک پستی، کلیه دانشجویان  سامانه انتخاب واحد

می توانند با مراجعه به سایت نسبت به اطالع از دروسی که توسط دانشکده محل تحصیل 

 برای شما انتخاب واحد شده است اقدام فرمائید.

http://sama.umsu.ac.ir/SamaWeb/Login.aspx 

ورود: سمانوع   

 نوع کاربری: دانشجو

 کد کاربری :شماره دانشجویی

 رمز عبور : شماره ملی

و جهت ورود به سامانه از  می باشد سامانه نویدسامانه آموزش مجازی دانشگاه 

 آدرس ذیل اقدام فرمائید: 

https://umsunavid.vums.ac.ir    

 شماره دانشجوییemail.com@                                یوزر نیم دانشجویان

    sp123456د                                                 پسور


