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  راهنماي ثبت نام اینترنتی دانشجویان ورودي جدید دانشگاه ارومیه

  :مراحل ثبت نام اینترنتی دانشجویان ورودي جدید به شرح زیر می باشد

  ورود به سیستم ثبت نام -1مرحله

  يا همانسانش تاعالطا مرفتکمیل  -2مرحله

  یشزومآ تاعالطا مرفتکمیل  -3مرحله

  ناگتسب تاعالطا مرف و یلیمکت تاعالطا مرفتکمیل  -4مرحله

  )رسید ثبت نام(نامیچاپ اطالعات ثبت  -5مرحله

  .در ادامه نحوه انجام هر یک از مراحل باال توضیح داده می شود

  ورود به سیستم ثبت نام -1مرحله

یا نسخه هاي بروز و  Internet Explorerنرم افزار   به باالي 11ورود به سیستم صرفا با استفاده از نسخه هاي 
انجام   http://www.urmia.ac.irاز طریق سایت دانشگاه ارومیه به آدرس و Mozilla Firefoxمرورگر 
سایت ثبت نام  ،"ثبت نام ورودي هاي جدید"در سایت دانشگاه ارومیه با انتخاب گزینه . می گیرد

  :شود  ورودي هاي جدید مطابق شکل زیر بارگذاري می

http://www.urmia.ac.ir
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در این صفحه اطالعات مربوط به تقویم زمانی ثبت نام ورودي هاي جدید، اطالعیه ها، فایل ها و فرم هاي مورد 
نیاز براي ثبت نام و فایل کامل اطالعیه ثبت نام دانشگاه ارومیه به همراه راهنماي ثبت نام اینترنتی در اختیار 

  . پذیرفته شدگان محترم قرار داده شده است

ورود به سیستم گزینه به سیستم ثبت نام دانشجویان دانشگاه ارومیه و پردیس دانشگاه با انتخاب ورود : تذکر
  .بارگذاري می شود 1صفحه ورود به سیستم مطابق شکل، این گزینه با انتخاب . انجام می شود، ثبت نام
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  صفحه ورود به سیستم -1شکل

نام اینترنتی با درج کد ملی و شماره داوطلبی خود وارد در این صفحه پذیرفته شدگان جهت انجام مراحل ثبت 
  .سیستم می شوند

  يا همانسانش تاعالطا مرفتکمیل  -2مرحله

نماید مشاهده   سیستم به آنها ارائه میخود را که  ايدر این مرحله پذیرفته شدگان محترم باید اطالعات شناسنامه 
  :نشان داده می شود 2پس از ورود به سیستم، صفحه اول سیستم ثبت نام مطابق شکل. و تکمیل نمایند

  
  صفحه اولیه سیستم پس از ورود-2شکل
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نشان  3در این صفحه با انتخاب گزینه فرم اطالعات شناسنامه اي، صفحه فرم اطالعات شناسنامه اي مطابق شکل
  :داده می شود

  
  صفحه فرم اطالعات شناسنامه اي -3شکل

فقط نمایش داده می شوند و امکان . . . برخی از اطالعات مانند نام خانوادگی، نام، جنسیت، و در این صفحه 
در صورت وجود اشکال در این اطالعات پذیرفته شدگان محترم الزم است یک ماه . ویرایش آنها وجود ندارد

پس از در این صفحه . زش دانشگاه جهت تصحیح مورد، مراجعه نمایندبعد از تشکیل کالس، به اداره کل آمو
درج اطالعات خواسته شده، جهت ذخیره سازي اطالعات و رفتن به مرحله بعدي گزینه ذخیره را انتخاب 

  :نشان داده خواهد شد 4مطابق شکل آموزشیبا انتخاب این گزینه صفحه فرم اطالعات . نمایید

  یشزومآ تاعالطا مرفتکمیل  -3مرحله

  
  ت آموزشیصفحه فرم اطالعا -4شکل
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خالصه اطالعات آموزشی شامل نیمسال ورود، دانشکده، رشته تحصیلی، دوره تحصیلی، معدل  ،هلحرمدر این 
کلیه اطالعات فوق فقط قابل مشاهده بوده و قابل . کارشناسی، تاریخ اخذ مدرك قبلی نشان داده می شود

ابتدا وضعیت بومی را انتخاب رحله بعد، براي ادامه و رفتن به مدر این صفحه . ویرایش توسط دانشجو نمی باشد
 5مطابق شکل تکمیلیبا انتخاب این گزینه صفحه فرم اطالعات . را انتخاب نمایید گزینه ذخیرهسپس نموده و 

  :نشان داده می شود

  
  صفحه فرم اطالعات تکمیلی -5شکل

  ناگتسب تاعالطا مرف و یلیمکت تاعالطا مرفتکمیل  -4مرحله

 ،مشابه مرحله قبلیدرج و را . . . و  ، بایستی اطالعات تکمیلی شامل آدرس، تلفن، تلفن همراههلحرمدر این 
  .ذخیره نمائید

 گزینه متقاضی خوابگاه هستمهستند باید  متقاضی استفاده از خوابگاه ی کهدانشجویان، صفحهدر این :تذکر مهم
  .تا برنامه ریزي الزم و در زمان مقرر براي تخصیص خوابگاه این عزیزان انجام گردد را انتخاب نمایند

قبل از مراجعه حضوري به پذیرفته شدگانی که متقاضی استفاده از خوابگاه دانشجویی می باشند، بایستی 
نسبت به مشاهده خوابگاه ) از طریق صفحه اصلی دانشگاه ارومیه(با ورود به سامانه امور خوابگاه ها دانشگاه

اختصاص داده شده و پرداخت اینترنتی هزینه سکونت در خوابگاه اقدام نموده و با تهیه نسخه چاپی از کاردکس 
 . مایندجهت سکونت به محل خوابگاه مراجعه فر) همان معرفی نامه خوابگاه(اسکان

  . آدرس خوابگاه تخصیص داده شده در کاردکس اسکان موجود است :1تذکر
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، تهیه نسخه چاپی کاردکس اسکان و پرداخت هزینه در قسمت امور خوابگاه ها نحوه ورود به سامانه :2تذکر
  .موجود می باشد مذکورسامانه  هاي اطالعیه

با . را انتخاب نمائید ذخیرهگزینه و سپس اطالعات خواسته شده را درج ابتدا براي ادامه و رفتن به مرحله بعد، 
  .نشان داده می شود 6صفحه فرم اطالعات بستگان مطابق شکلگزینه، این انتخاب 

  
  صفحه فرم اطالعات بستگان -6شکل

  )رسید ثبت نام اینترنتی(اطالعات ثبت نامی چاپ -5مرحله

رسید ثبت نام اینترنتی  و رفتن به مرحله بعدي، سیستم ثبت نام به صورت خودکار ناگتسب تاعالطا جردپس از 
از اطالعات ثبت نامی خود ، این مرحلهدر  .شامل کلیه اطالعات ثبت شده در مراحل قبل را صادر می نماید

به همراه سایر مدارك ثبت نامی همراه داشته ، "رسید ثبت نام اینترنتی"به عنوان و آنرا  پرینت تهیه نموده
ل فرم ثبت نام در دانشگاه است که ارائه آن براي انجام مراحل همراه داشتن این رسید به منزله تکمی. باشید

نمونه رسید ثبت نام اینترنتی  .الزامی است پذیرفته شدگان، تکمیلی ثبت نام در دانشگاه و تشکیل پرونده ثبت نام
  .نشان داده شده است 7در شکل

نشوید، با ورود مجدد به سیستم ثبت در صورتی که به دالیلی موفق به چاپ رسید ثبت نام اینترنتی : تذکر مهم
نام و رفتن به صفحه فرم اطالعات بستگان و انتخاب گزینه مرحله بعدي، این رسید مجددا صادر و قابل چاپ 

  .خواهد بود
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   :يروآدای

 ناگدش هتفریذپ و درادن دوجو یمان تبث كرادم ریواصت لاسرا و نکسا هیمورا هاگشناد یتنرتنیا مان تبث رد
 لیکشت تهج يروضح هعجارم نامز رد و هدومن هدامآ مان تبث هیعالطا تاجردنم قبط ار كرادم لصا یتسیاب
  .دنشاب هتشاد هارمه هدنورپ

  
  نمونه رسید ثبت نام اینترنتی -7شکل

 




