
 دانشگاه ارومیه 1399اطالعیه ترم تابستان 

را طبق  1399بدینوسیله به اطالع دانشجویان متقاضی ترم تابستان می رساند دانشگاه ارومیه ترم تابستان 
 .برگزار خواهد نمود و به صورت مجازي تقویم زیر

 تاریخ عنوان ردیف

1 

ثبت نام، پرداخت شهریه و انتخاب واحد ترم تابستان به 
مخصوص (خود دانشجویانصورت اینترنتی توسط 

 )دانشجویان دانشگاه ارومیه

 31/04/1399الی  28/04/1399

2 
ثبت نام، پرداخت شهریه و انتخاب واحد دانشجویان خارج 

 از دانشگاه به صورت اینترنتی
 31/04/1399الی  28/04/1399

 04/05/1399 ي مجازيشروع کالسها 3

 

ست دروسی که  ارائه خواهد شد، متعاقبا و قبل از آغاز ثبت نام در لی(  :دروسی که ارائه خواهند شد عبارتند از
 )اعالم خواهد شدسایت دانشگاه ارومیه 

  دروس پایه، تخصصی و اختیاري  – 4،  2و  1تربیت بدنی  - 2دروس عمومی نظري  -1 

  !تذکرات مهم

  .نمایید استفاده) Chrome(یا کروم )Mozilla Firefox(فایرفاکسبراي استفاده از سیستم  از مرورگر *

  .نفر خواهد بود 20حد اقل تشکیل کالسها *

هر با توجه به فعال شدن کیف پول الکترونیکی،   به صورت اینترنتی؛ :و انتخاب واحد ثبت نام*
به اندازه موجودي و  واحد 6سقف واحد به صورت اینترنتی، تا دانشجو فقط یک بار و حق انتخاب 

  . را دارد کیف پول الکترونیکی



                044-33379600     :تلفن تماس*

هر دانشجو بایستی طبق جدول زیر شهریه ترم تابستان خود را محاسبه و با ورود به سیستم آموزشی * 
  .، کیف پول الکترونیکی خود را شارژ نماید onlineاخت شهریه و با استفاده از گزینه پرد) سما(دانشگاه

طبق برنامه ریزي به عمل آمده، کالس هاي مجازي توسط اساتید مربوطه و از طریق سامانه یادگیري * 
  .برگزار خواهد شد urmia.viannacloud.ir: الکترونیکی و کالس هاي مجازي دانشگاه به آدرس

  دانشگاه ارومیه 99جدول شهریه ترم تابستان 

  مبلغ  عنوان

  ریال 1200000  شهریه ثابت

  ریال 480000  هر واحد درس عمومی

  ریال 840000  هر واحد درس پایه

  ریال 960000  هر واحد درس تخصصی

  ریال 1200000  2و  1تربیت بدنی

  

و تفسیر موضوعی ) واحدي 3درس پایه ( ریاضی عمومی دو درس براي شهریه محاسبه :  مثال
  )واحدي 2درس عمومی (قرآن

شهریه متغیر+ شهریه ثابت =شهریه محاسبه شده  

)480000*2+  840000*3+ ( 1200000= شهریه محاسبه شده  

4680000=شهریه محاسبه شده  

  :مخصوص دانشجویان داخل دانشگاه ارومیه   99مراحل ثبت نام و انتخاب واحد ترم تابستان



  ورود به سیستم سما و پرداخت اینترنتی مبلغ شهریه محاسبه شده و شارژ کیف پول الکترونیکی -1

  انتخاب واحد دروس مورد نظر به صورت اینترنتی توسط خود دانشجویان -2

  :دانشگاه ارومیه    ازمخصوص دانشجویان خارج   99مراحل ثبت نام و انتخاب واحد ترم تابستان

  www.urmia.ac.irارومیه به آدرس اینترنتی  ورود به سایت دانشگاه -1

  دانشجویان مهمان نوع کاربري،و انتخاب ) سما(ورود به سیستم آموزشی دانشگاه ارومیه  -2
 ینه ورود به سیستمدرج کد ملی و انتخاب گز - 3

ارائه  صحیح  کلیه اطالعات :  قابل توجه( از سیستمو اخذ شماره دانشجویی مهمان  مهمانیفرم ثبت نام و ذخیره تکمیل  - 4
 .)عواقب ناشی از درج اشتباه اطالعات بر عهده خود شخص خواهد بود.  درخواستی ضروري می باشد

و ارسال تصویر آن به  روي نامه معرفی دانشگاه مبدااز سیستم شماره دانشجویی اخذ شده شماره تماس و درج  - 5
 elearing@urmia.ac.irآدرس پست الکترونیک 

بعد از دریافت نامه  تخصیص دسترسی و مجوز انتخاب واحد اینترنتی توسط دانشگاه ارومیه به دانشجوي مهمان -6
 معرفی دانشگاه مبدا

شماره : و کلمه عبور شماره دانشجویی: با استفاده از کد کاربري) سما(دانشگاه ارومیهورود به سیستم آموزش  - 7
  شناسنامه

 پرداخت اینترنتی مبلغ شهریه محاسبه شده و شارژ کیف پول الکترونیکی - 8

 انجام انتخاب واحد اینترنتی توسط خود دانشجوي مهمان - 9

  

http://www.urmia.ac.ir
mailto:elearing@urmia.ac.ir

