
 در سال هیمتمرکز دانشگاه اروم مهیشدگان مقطع دکتري ن رفتهیثبت نام پذ هیاطالع

 یلیتحص 79-79

ثبت نام  گردد؛یم اعالم لهینوسیبد ه،یدانشگاه ارومD.Ph) )دکتري یلیمتمرکز مقطع تحص مهیدر آزمون ن زیداوطلبان عز یقبول کیتبر ضمن

 دانشگاه دیثبت نام ورودي هاي جد تیسا قیو از طر ینترنتیبه صورت اشدگان ابتدا  رفتهیپذ

 خصوص در یو اطالع رسان رفتیانجام خواهد پذ یمدارك ثبت نام لیپرونده و تحو لیو سپس به صورت حضوري جهت تشک هیاروم

 89-89یلیتحص اول سال مسالیشامل زمانبندي مراجعه حضوري به دانشگاه، مسائل مربوط به انتخاب واحد ن دیجد هايیثبت نام ورود

و . . . از  ییدانشجو هاي غذا، خوابگاه ونینحوه رزرواس لیدانشگاه از قب یرفاه التیدر خصوص نحوه برخورداري از تسه ی،اطالع رسان

و ثبت نام در  رشیپذ ندیفرا اتیجزئ قبل از مراجعه حضوري به دانشگاه، یستیبا زیشدگان عز رفتهیانجام خواهد گرفت. پذ تیسا نیا قیطر

 .ندیعمل نما دینامورودي هاي جد ثبت تیو بر اساس زمانبندي اعالم شده در سا ندیو به دقت مطالعه نما ریدانشگاه را به شرح ز

 :و حضوري ینترنتیثبت نام ا زمانبندي

خواهد شد و  انجام7989 وریو چهارده شهر زدهیس خهايیدر تار هیمتمرکز( دانشگاه اروم مهیشدگان مقطع دکتري)ن رفتهیپذ ینترنتینام ا ثبت

به  42/60/89 خیدر تار یستیبا ثبت نام دیرس افتیو در ینترنتیشدگان پس از انجام ثبت نام ا رفتهینخواهد بود. پذ دیزمان قابل تمد نیا

 .ندیم حضوري مراجعه نماثبت نا مراحل و انجام ییکارت دانشجو افتی( جهت درهیاطالع نیشده)مندرج در انتهاي هم نییمکانهاي تع

 .انجام خواهد گرفت ینترنتیصورت ا زبهین یدانشگاه سیشدگان واحد پرد رفتهی: ثبت نام پذادآوريی

 :شدگان براي ثبت نام رفتهیپذ فیتکال

براساس "دیجد هايیثبت نام ورود تیسا"و  http://www.urmia.ac.ir به آدرس هیدانشگاه اروم ینترنتیا تیمراجعه به سا -7

 فوق یبرنامه زمان

 ینترنتیثبت نام، راهنماي ثبت نام ا هیو مطالعه اطالع افتیدر -4

 آن لیو تکم یمدارك ثبت نام لیتحو ستیفرم تعهد و چک ل افتیدر -9

 دیعوا -هیاروم به نام دانشگاه 6769867608668معادل پانزده هزار تومان به حساب شماره الیر706666به مبلغ  یبانک شیف زیوار -2

 .ییجهت صدور کارت دانشجو ،ینزدبانک مل ییصدور کارت دانشجو یاختصاص

کد  افتیدر و ینترنتیراهنماي ثبت نام ا لیو انجام مراحل ثبت نام با توجه به فا دیورودي هاي جد ینترنتیورود به سامانه ثبت نام ا -0

 .ثبت نام دیچاپ رس هیوته ريیرهگ



براي  زيیوار شیف" یستیشدگان تنها با رفتهینبوده و پذ یبه اسکن و ارسال مدارك ثبت نام ازيین ینترنتیثبت نام ا ندیدر فرا مهم: تذکر

 .ندیاسکن و ارسال نما ینترنتیثبت نام ا ستمیرا در س "ییصدور کارت دانشجو

 لیوتکم دیثبت نام ورودي هاي جد تیسا یاز بخش فرم هاي عموم "«ییدانشجو پرسشنامه»وتریفرم مرکز آمار و کامپ" افتیدر -0

 آن

 ژهی.)وآن لیثبت نام و تکم تیاز بخش فرم هاي دکتري سا "ترم آخر)فرم الف( انیدانشجو لیفرم تعهد فراغت از تحص" افتیدر -9

 (شوند یم لیفارغ التحص 97/60/7989ترم آخر که تا  انیدانشجو

 آن لیو تکم دیي جدثبت نام ورودي ها تیسا یاز بخش فرم هاي عموم "«یلیتحص تیفرم درخواست معاف" افتیدر -9

 .(درخواست خواهد شد یلیتحص تیبودهوبراي آنها معاف فهیمرد که فاقد مدرك نظاموظ انیدانشجو ژهی)ودردونسخه

 یم یلیتحص تیشدگان مرد منوط به ارائه معاف رفتهیاز پذ یپرونده و ثبت نام قطع لیاست تشک حی: الزم به توضمهم تذکر

 .باشد

 .آن در دونسخه لیازبخش فرم هاي دکتري وتکم "یمقطع قبل زنمراتیور یلیتحص هیدییفرم درخواست تا" افتیدر -8

 لیتکم ،%فرزند و همسر آزاده( و 40)فرزند جانباز باالي"ارشد و دکتري-ثارگریشاهد و ا انیفرم مشخصات دانشجو" افتیدر -76

 انیبه ذکر است دانشجو الزم.دیي جدثبت نامورودي ها تیسا ی( از بخش فرم هاي عمومثارگریشاهد و ا انیدانشجو ژهیآن)و

پس از مراجعه به دانشگاه و  است ضروري ثارگریشاهد و ا انیستاد امور دانشجو ايیجهت بهرهمندي از مزا ثارگریشاهد و ا

 .ندینما مراجعه هیاروم دانشگاه نازلو سیفرم، به دفتر ستاد شاهد واقع در پرد نیکالس ها با در دست داشتن ا لیتشک

پردیس دانشگاهی مراجعه به  ریبا در دست داشتن مدارك ز 42/60/7989 خیدر تار یستیشدگان مقطع دکتري با رفتهیپذ هیکل -  -77

 نموده و کارت دانشجویی خود را دریافت نمایند .

 شده لیبه صورت تکم «ییدانشجو پرسشنامه»وتریفرم مرکزآمار و کامپ -

 ییجهت صدور کارت دانشجو یالیر706666 زيیوار شیف -

 کارنامه سالمت جسم و کارنامه سالمت روان ینسخه چاپ -

 شده لیبه صورت تکم "و فوق برنامه یفرهنگ شیفرم پا"و  "یورزش قیوعال نهیشیپرسشنامه پ" -

 :آموزشپرونده در محل  لیالزم براي تشک مدارك

 یالزام ینام مدارك ثبت ریباشد که ارائه آن به همراه سا یبه منزله فرم ثبت نام م ینترنتیثبت نام ا دی.)رسینترنتیثبت نام ا دیرس -7

 (است



 ایو فنآوري  قاتیتحق وزارت علوم، دییدکتري حرفه اي مورد تا ای ارشدیو کارشناس یمدارك کارشناس ریاصل و دو نسخه تصو -4

)که در  97/60/7989 خیتار حداکثرتا لی)فارغ التحصیانقالب فرهنگ یشوراي عال ایو  یوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک

 .شده باشد دیق ارشدیو کارشناس یآن معدل دورههاي کارشناس

شده  دییتا یگواه اصل الزم است باشند،ی( نمسانسیل )فوق ارشد یقادر به ارائه اصل مدرك کارشناس یلیکه به دال یشدگان رفتهیپذ– 7تبصره

نام حضوري  زمان ثبت ل،دریمحل تحص موسسه دییو پس از تأ لیمحل اخذ مدرك مذکور را تکم یموسسه آموزش عال ایتوسط دانشگاه 

 .ندیمان ارائه

 .یصفحات شناسنامه و کارت مل رازتمامیاصل و دو سري تصو -9

 .شده در سال جاري هیته 9×2شش قطعه عکس تمام رخ  -2

ثبتنام و  راهنماي دفترچه 9مندرج در صفحه «یعموم فهیمقررات وظ»آنها را با توجه به بند  فهینظام وظ تیکه وضع یارائه مدرک -0

 (برادران مشخص کند )براي 7989( سال متمرکز مهین» (D.Ph» شرکت در آزمون ورودي دوره دکتري

 97/60/7989تا  کهترم آخر انیدانشجو ژهیارشد) و یدوره کارشناس "(-ترم آخر)فرم الف انیدانشجو لیفرم تعهد فراغت از تحص -0

 (شوند یم لیفارغ التحص

را در  فرم نیا یستیبا یشدگان مقطع دکتري تخصص رفتهیپذ هی)کل"یمقطع قبل زنمراتیور یلیتحص هیدییفرم درخواست تا -9

 (ندیارائه نما و هیته دونسخه

درخواست  یلیتحص تیبوده و براي آنها معاف فهیمرد که فاقد مدرك نظام وظ انیدانشجو ژهی)و "«یلیتحص تیفرم درخواست معاف -9

 (خواهد شد

 شده لیبه صورت تکم یمدارك ثبت نام لیتحو ستیتعهد و چک ل فرم -8

 :مهم تذکرات

کارت  افتیدر جهت هیاطالع نیهاي اعالم شده با ارائه مدارك کامل مندرج در ا خیدر تار یستیشدگان منحصرا با رفتهیپذ -7

و ثبت  رشیمراحل پذ انجام شده جهت رفتهیو حضور شخص پذ ندیمراجعه نما آموزش پردیسمدارك به  لیو تحو ییدانشجو

 یتلق لیانصراف از ادامه تحص منزله نام به شده براي ثبت نییتع خهايیشدگان در تار رفتهیاست و عدم مراجعه پذ ینام، الزام

  .خواهد شد

در زمان ثبتنام،  قبالً که ییها با معدل دیشده با رفتهی( پذسانسی)فوقل ارشدی( و کارشناسسانسی)ل یکارشناس ،یمعدل مدرك کاردان -4

 .باشد کسانیدر مرحله مصاحبه اعالم نموده،  تاًینها ایشرکت درآزمون و

 یتلق «کنی لم کان«نام به عمل نخواهد آمد و ضمن  نشوند، ثبت لیالتحص فارغ 97/0/89 خیحداکثر تا تار که یشدگان رفتهیاز پذ -9

 .خواهد شد رفتار شانیآنان، طبق مقررات با ا یشدن قبول

ارائه و واجد  یغلط اطالعات ایرا کتمان نموده و  قیحقا یچنانچه مشخص گردد داوطلب ل،ینام و هنگام تحص در هر مرحله از ثبت -2

 .وي رفتار خواهد شد شده و طبق مقررات با یتلق «کنی لم ن کا»وي  یقبول باشد،ینم طیشرا
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