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دانشگاه صنعتی ارومیه در  کارشناسی ارشداطالعیه ثبت نام پذیرفته شدگان مقطع 

 2042-2041سال تحصیلی 

 ثبت گردد؛مي اعالم بدينوسیله صنعتي ارومیه، دانشگاه کارشناسي ارشد آزمون در عزيز پذيرفته شدگان قبولي تبريك ضمن

 جديد هاي ورودي نام ثبت سايت طريق از و اينترنتي صورت بهدر دو مرحله انجام خواهد شد، ابتدا  شدگان پذيرفته نام

 و ثبت نام قطعي منوط به تحويل حضوري اصل مدارک مي باشد. .گرفت خواهد انجام صنعتي ارومیه دانشگاه

 :اينترنتی نام ثبت زمانبندی

  40/60/4164الي  41/60/4164 تاريخ در صنعتي ارومیه دانشگاه کارشناسي ارشد مقطع شدگان پذيرفته اينترنتي نام ثبت

 . بود نخواهد تمديد قابل زمان اين و شد خواهد انجام

 زمانبندی ثبت نام نهايی و دريافت اصل مدارک:

با توجه به اطالعیه(  2بايد بعد از تکمیل فرم هاي ثبت نامي و آماده سازي مدارک الزم قید شده )در بند دانشجويان عزيز 

  طبق برنامه زماني زير جهت تحويل مدارک و تشکیل پرونده دانشجويي مراجعه نمايند.رشته قبولي خود و صرفاً 

 دانشکده فناوري هاي صنعتي دانشکده انرژي هاي تجديد پذير دانشکده محیط زيست تاريخ-روز 

يکشنبه 

46/60/4164 

گرايش مهندسي عمران )تمام

 ها(

مهندسي مکانیك )تمام گرايش 

 ها(

مهندسي برق )تمامي گرايش 

 ها(

دوشنبه 

44/60/4164 

 مهندسي فناوري اطالعات مهندسي شیمي )تمام گرايش ها( مهندسي معدن

-شنبهسه

42/60/4164 

گرايش مهندسي صنايع )تمام مهندسي ساخت و تولید فیزيك -رياضي کاربردي 

 ها(
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 :اينترنتی نام ثبت راهنمای -2

 وارد لینك زير شويد: ارومیهصنعتي  دانشگاه از صفحه اصلي سايت-الف

 

 انید وارد صفحه اول ثبت نام شويدنیز مي تو الورودويژه دانشجويان جديد  لینك همچنین با مراجعه به

 صفحه اصلي ثبت نام بصورت ذيل مي باشد

 

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

https://uut.ac.ir/index.php?slc_lang=fa&sid=25
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  در اين صورت پنجره فوق باز خواهد شد:

 

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

 تکميل کامل اطالعات خواسته شده به صورت ذيل:-ب
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 دقت کنید تمام مراحل تکمیل اطالعات بايستي به ترتیب انجام گردد و عدم رعايت ترتیب مانع ثبت نام خواهد شد.

 مرحله دريافت فرمهای آموزشی:-پ

در اين قسمت ابتدا تمامي فرمهاي مذکور را بايستي دانلود کنید و سپس تکمیل نموده و از قسمت ارسال فرمهاي آموزشي 

بقیه فرم ها را تکمیل کرده و در مراجعه حضوري و تبت نام  ارسال فرمايید.را  3و  2فقط تصوير مدرک کارشناسي و يا فرم 

 نهايي تحويل دهید.

 :اين فرمها شامل  : براي دانشجويان دوره کارشناسي ارشد فرمهای وزارت-:4

)ويژه دانشجوياني که از سهمیه رتبه اولي استفاده  التحصیالن رتبه اول دوره کارشناسي( فرم تايید فارغ 4شماره )الف( فرم 

 کرده اند(

)اين فرم بايد توسط  سي نیستندمعدل مربوط به پذيرفته شدگاني که قادر به ارائه اصل مدرک کارشنا( 2شماره ) فرم ب(

 دانشگاه کارشناسي مهر و امضا شود(

)ويژه دانشجوياني که هنوز مدرک کارشناسي دريافت نکرده  تعهد از فراغت تحصیل دانشجويان ترم آخر ( فرم3فرم شماره) ج(

 اند(

 ( برگ تقاضاي استفاده از تحصیل رايگان1د( فرم شماره )

( و فرم شماره 2شماره ) فرم يا  ،ن مدرک تحصیلي دانشجو يا تصوير مدرک کارشناسي خوددقت کنید در قسمت ارايه آخري

 بايستي ارسال نمايند. کارشناسي ارشددوره  پذيرفته شدگانرا همه  1شماره و فرم  نمايدرا ارسال ( 3)
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 ارسال تصاوير درخواست شده : -ج

 را ارسال فرمايند در اين قسمت بايستي دانشجويان تمام مدارک درخواست شده

 

 :اين مدارک عبارتند از 

  گواهینامه موقت مقطع کارشناسيتصوير  :4

)ويژه دانشجويان ترم آخر کارشناسي که هنوز  (3( به همراه فرم شماره )2شماره) فرمدر صورت نداشتن مدرک کارشناسي 

 اصل گواهینامه موقت کارشناسي دريافت نکرده اند(

 

 صدور کد رهگيری:-چ

، همچنین در اين قسمت یري را دريافت کنیدرهگمراحل ثبت نام کد تکمیل بعد از اتمام تمامي اين مراحل مي توانید جهت 

  مي توانید از تمام مراحل ثبت نام پرينت بگیريد.

مور دانشجويي حتماً پس از دريافت شماره دانشجويي از سامانه، اطالعیه متعاقب ا ،*دانشجويان عزيز غیربومي متقاضي خوابگاه

ابگاه، را مطالعه نمايند و قبل از مراجعه حضوري به دانشگاه تقاضاي خوابگاه را در سامانه دانشگاه در خصوص ثبت نام خو

 مربوطه وارد نمايند.
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 :مدارک الزم جهت ثبت نام نهايی و حضوری  -1

) دانشجوياني که موفق به اخذ مدرک حداکثر تا : اصل و يك برگ کپي از تصوير مدرک کارشناسي مورد تايید وزارت علومالف

 )را ارسال نمايند (3( و فرم شماره )2شماره )نشده اند بايستي فرم  34/60/4164تاريخ 

 تحويل دهند.**دانشجوياني که کارشناسي ناپیوسته گذرانده اند بايد اصل و تصوير مدرک کارداني را نیز 

 (1ب: فرم شماره )

 از تمام صفحات شناسنامه و کارت ملي دو نسخه کپي :پ

 تهیه شده در سال جاري 3*1: شش قطعه عکس تمام رخ ت

 46يا معافیت تحصیلي اخذ شده از پلیس +کارت پايان خدمت( تصوير: مدرک نظام وظیفه )ث

 : فرم ثبت نام جديدالورودج

 : فرم حراستچ

 : فرم ورزشح

 قید و شرط سازمان متبوع براي کارمندان دولتخ:حکم مرخصي ساالنه و يا موافقت کتبي و بدون 

( فرم تايید فارغ التحصیالن رتبه اول دوره کارشناسي )ويژه دانشجوياني که از سهمیه رتبه اولي استفاده کرده 4د: فرم شماره )

 اند(

پرورش شهرستان  ذ: اصل موافقت نامه کتبي و بدون قید و شرط براي فارغ التحصیالن رشته هاي دبیري از اداره آموزش و

 محل تعهد و خدمت خويش

 ر: يك نسخه از ريزنمرات و يا کارنامه غیر رسمي مقطع کارشناسي

 

 


