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 دانشجویان ورودی جدیدثبت نام ( 1بخش 

 صرفاًپذیرش با آزمون و پذیرش  آزمون سراسری کارشناسیبه استحضار پذیرفته شدگان محترم مقطع تحصیلی 

به صورت کامال ثبت نام رساند تمامی مراحل دانشگاه شهید مدنی آذربایجان می بر اساس سوابق تحصیلی

طی دو مرحله ثبت نام و نیازی به مراجعه حضوری به دانشگاه وجود ندارد.  گیرد صورت میو غیرحضوری  یالکترونیک

توسط دانشجو طی مراحل ذیل انجام  «ارسال مدارک فیزیکی از طریق پست پیشتاز»و  «الکترونیکیثبت نام »

 .خواهد شد

ثبت نام »شدگان عزیز باید تمامی مراحل زیر را طی دو مرحله  ، پذیرفتهها کالسو اجازه حضور در ثبت نام برای 

با دقت کامل به اتمام رسانند. در صورت عدم اتمام  «ارسال مدارک فیزیکی از طریق پست پیشتاز» و« الکترونیکی

 الکترونیکی را دریافت نخواهد کرد.  کالس هایدر هر دو مرحله، دانشجو مجوز حضور در ثبت نام مراحل 

شود  بر است. توصیه می شدگان در دانشگاه یک امر ضروری، حساس و زمان پذیرفتهثبت نام دقت نمایید که 

در صورت وجود بدیهی است ، صبور و کوشا باشند. ثبت نام شدگان در تهیه مدارک و انجام صحیح مراحل  پذیرفته

 اطالعاتشده از طریق پست پیشتاز با  ارسالالکترونیکی و مدارک ثبت نام شده از طریق  مغایرت میان مدارک ارائه

کان لم یکن تلقی  ویثبت نام لغو و  دانشجوقبولی ، (در هر مرحله از تحصیل) سازمان سنجش آموزش کشورارسالی 

 . شده و طبق مقررات با دانشجو رفتار خواهد شد

 الکترونیکیثبت نام ( 1-1

 چهارشنبهروز  20:00ساعت تا  17/08/1399مورخ شنبه از روز کارشناسی از پذیرفته شدگان مقطع ثبت نام 

اطالعات هر مرحله،  دقت نمایید بدون تکمیل .به شرح زیر می باشدو به صورت الکترونیکی  21/08/1399مورخ 

 توانید مرحله بعد را مشاهده نمایید. نمی

 http://sama.azaruniv.ac.ir/SamaWeb/Login.aspx الکترونیکیورود به نشانی  (1

 :با انجام مراحل زیر شهید مدنی آذربایجانآموزشی دانشگاه  ورود به سامانه (2

  نوع کاربری»به عنوان  «دانشجویان جدیدالورود»انتخاب» 

 ملی وارد نمودن کد 

  به عنوان  شماره پروندهو  پذیرش با آزمونبرای  «کلمه عبور»به عنوان  شماره داوطلبیوارد کردن

 پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلیبرای « کلمه عبور»

 :پس از ورود به سامانه، منوی سمت راست صفحه به صورت زیر نمایش داده خواهد شد

http://sama.azaruniv.ac.ir/SamaWeb/Login.aspx
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به ثبت نام شدگان در خصوص تکمیل سایر مراحل  است پذیرفته الزمبا توجه به منوهای تصویر فوق، 

 .ترتیب اقدام نمایند

 «بانلاطالعات داوط»تکمیل  (3

  را به  «بستگانفرم اطالعات »و« فرم اطالعات آموزشی»، «ای فرم اطالعات شناسنامه»بخشهای

شده و تعدادی از اطالعات  ترتیب مشاهده نمایید. در هر قسمت، تعدادی از اطالعات شما نوشته

 .باشند. اطالعات قابل ویرایش را تکمیل نمایید قابل ویرایش می

 و سپس بر روی «ذخیره»ی  در هر مرحله، پس از تکمیل اطالعات هر بخش، بر روی گزینه ،

 .کلیک نمایید «مرحله بعد»ی  گزینه

 «های آموزشی فرم»های مورد نیاز از قسمت  دریافت فرم (4

 ها باید پس از پرینت، با خط خوانا و  دریافت نمایید. فرمهای مورد نیاز را از این قسمت  فرم

 گردد. به همراه سایر مدارک به صورت پستی ارسال خودکار آبی رنگ تکمیل شده، و 

 «مدارک درخواست شده»از قسمت  الزمبارگذاری مدارک  (۵

  این راهنما، مطالعه  2بخش جزئیات مربوط به مدارک مورد نیاز برای بارگذاری در سامانه را از

 .نمایید

  این راهنما را در این قسمت بارگذاری نمایید 2بخش مدارک ذکرشده در. 

 الکترونیکی بصورت کامل تهیه ثبت نام شدگان محترم مدارک را قبل از اقدام به  است پذیرفته الزم

 .دنماین

 باشد شدگان می ها، برعهده پذیرفته مسئولیت ثبت اطالعات نادرست و یا تکمیل ناقص فرم. 

 شدگان محترم بایستی نسبت به پرداخت سرانه حق بیمه حوادث گروهی دانشجویان به مبلغ پذیرفته (6

نزد بانک ملی شعبه ممقان )قابل واریز در کلیه  0107127113000ریال به شماره حساب  000/200/-
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بارگذاری نموده و اصل فیش مربوطه را ثبت نام شعب بانک ملی( واریز و اسکن فیش واریزی را در مراحل 

 صورت پستی ارسال نمایند.به  این راهنما، 2بخش در ذکر شده به همراه سایر مدارک 

 «مدارک ارسال شده»بررسی  (7

 اید را از این قسمت مشاهده و بررسی  مدارکی را که در مرحله قبل در سامانه بارگذاری کرده

ی بعد بروید. در صورت نیاز به هرگونه تغییر،  شده، به مرحله نمایید. در صورت تایید مدارک ارسال

 .نمایید اصالحی قبل رفته و مدارک را  به مرحله

 صدور کد رهگیری (8

 شدگان پس از تکمیل تمامی مراحل فوق، باید از این قسمت کد رهگیری دریافت نمایند.  پذیرفته

شدگان  باشد. لذا پذیرفتهالکترونیکی میثبت نام عدم دریافت کد رهگیری به منزله عدم تکمیل 

ان حاصل نمایند. تصویر کد ، از صدور کد رهگیری اطمینثبت نام باید پس از تکمیل مراحل 

این  2بخش رهگیری را ذخیره نموده و پس از پرینت آن، به همراه سایر مدارک ذکرشده در 

 .ارسال نمایید دانشگاهراهنما، به آدرس پستی 

  ،پس از صدور کد رهگیری، شماره دانشجویی شما نمایش داده خواهد شد. این شماره دانشجویی

 .باشد می آذربایجانشهید مدنی شماره دانشجویی شما تا اتمام تحصیل در دانشگاه 

عنوان دانشجو با  http://sama.azaruniv.ac.ir  توانید از طریق نشانی میها،  به هنگام شروع کالس (9

وارد سامانه آموزشی شده و  «رمز عبور»کد ملی به عنوان استفاده از کردن شماره دانشجویی و  با وارد

 .واحدهای نیمسال جاری را مشاهده نمایید

 ثبت درخواست معافیت تحصیلی نظام وظیفه و اخذ معافیت تحصیلی( مخصوص آقایان) (10

 این راهنما، مراحل اخذ معافیت تحصیلی را  ۵بخش توانند با مطالعه  شدگان مشمول می پذیرفته

 .مطالعه و اجرا نمایند

 ارسال مدارک فیزیکی از طریق پست پیشتاز( 1-2

، به همراه مدارک ذکرشده در (الکترونیکیثبت نام ) 1-1 بخشاز  ۵ی  است تمامی مدارک بارگذاری در مرحله الزم

 35تبریز، کیلومتر ) دانشگاهبه نشانی  29/08/1399این راهنما، از طریق پست پیشتاز حداکثر تا تاریخ  2بخش 

 (5375171379کد پستی: مراغه، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، اداره پذیرش و ثبت نام، -جاده تبریز

به ذکر است  الزماین راهنما درج شده است.  8بخش های دانشگاه در  ارسال شود. آدرس و اطالعات تماس دانشکده

دانشجو کان لم یکن تلقی شده و دانشجو حق شرکت در ثبت نام در صورت عدم دریافت مدارک تا تاریخ مذکور، 

 .را نخواهند داشت و طبق مقررات با دانشجو رفتار خواهد شد ها کالس

http://sama.azaruniv.ac.ir/
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 جهت بارگذاری در سامانه الزممدارک  (2بخش 

قبل از تهیه فایلهای اسکن مدارک، به نکات زیر دقت نمایید. رعایت نکردن هر کدام از این نکات باعث خواهد شد 

 .نجام نگیردبه درستی اثبت نام فرایند بارگذاری مدارک در سامانه 

  شده نباید  های اسکن فایل (رزولوشنوضوح )اسکن مدارک باید بصورت رنگی انجام گرفته و

 .اشدب 300KB شده نباید بیشتر از های اسکن حجم فایل. همچنین بیشتر باشد  300dpiاز

  .تهیهاز آپلود عکس دقت فرمایید مدارک مورد نیاز باید الزاما بصورت روشن و خوانا اسکن شوند 

 .شده توسط گوشی موبایل جدا خودداری شود

 ثبت نام ها، امکان تکمیل  و تکمیل فرم الزمو بدون بارگذاری مدارک  الزامی استها  تکمیل فرم

 .میسر نخواهد شد

  ع کارشناسیاینترنتی در مقطثبت نام مدارک مورد نیاز برای ( 2-1

 برای کلیه پذیرفته شدگان :

  (مخصوص آقایان)اسکن مدرک نظام وظیفه 

 اسکن کارت ملی 

 در قالب یک فایل شناسنامهو دوم  اسکن صفحه اول 

  فیش پرداخت سرانه حق بیمه حوادثاسکن 

 واحدی : ترمی یا واحدی سالی آموزشی برای نظام

  دانشگاهی پیش دوره پایان گواهی یا مدرکاسکن  

  متوسطه دیپلم گواهی یا مدرکاسکن  

  دانشگاهی پیش دوره نمرات ریزاسکن  

  متوسطه دوره واحدی 102 ریزنمرات اسکن  

           :( 6-3-3)جدید  آموزشی برای نظام

   متوسطه دوم دوره تحصیالت پایان موقت گواهی یا مدرک اصلاسکن  

   دوازدهم تا دهم های پایه تحصیلی سوابق کلی گزارش 602 فرماسکن  

   متوسطه دیپلم دوره نمرات ریز و التحصیلی فارغ کارنامه اصلاسکن  

 



6 
 

 )ارسال از طریق پست پیشتاز( ع کارشناسیدر مقطثبت نام مدارک مورد نیاز برای ( 2-2

صادرشده از طرف سازمان سنجش آموزش ثبت نام دستورالعمل مدارک ذکر شده در است دانشجویان محترم،  الزم

 35تبریز، کیلومتر )به آدرس پستی دانشگاه  29/08/1399به همراه مدارک زیر تا پایان روز  کشور را تهیه و

 (5375171379کد پستی:  دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، اداره پذیرش و ثبت نام، مراغه،-جاده تبریز

 عبارتروی پاکت پستی ارسالی نام و نام خانوادگی، شماره دانشجویی و همچنین  به صورت پیشتاز ارسال نمایند.

 قید گردد.« مدارک ثبت نام»

 واحدی ترمی یا واحدی سالی آموزشی نظام

 آن تصویر و پیش دانشگاهی دوره پایان گواهی یا مدرک اصل 

 آن تصویر و متوسطه دیپلم گواهی یا مدرک اصل 

 آن تصویر و دانشگاهی پیش دوره نمرات ریز اصل 

 آن تصویر و متوسطه دوره واحدی 102 ریزنمرات اصل 

 (           6-3-3) جدید آموزشی نظام

   آن تصویر و متوسطه دوم دوره تحصیالت پایان موقت گواهی یا مدرک اصل 

   آن تصویر و دوازدهم تا دهم های پایه تحصیلی سوابق کلی گزارش 602 فرم 

   آن تصویر ودوره دیپلم متوسطه و ریز نمرات فارغ التحصیلی  کارنامه اصل 

 .نگهدارید خودتان نزد و تهیه کپی سری یک تحصیلی مدارک از لطفاً

 آموزش عالی مؤسسات و انصرافی دانشگاهها یا و آموزشی تحصیل دانشجویان اخراج از انصراف فرم اصل 

 آموزش  مؤسسات و دانشگاههاکاردانی  مدرک دارندگان (دیپلم فوق) کاردانی دوره مدرک گواهی یا و اصل

 عالی

 دولت شرط کارمندان و بدون قید رسمی و یا موافقت ساالنه مرخصی حکم اصل 

  ( ۵و1)فرم شماره   3و2مخصوص پذیرفته شدگان منطقه فرم 

  ( 4و1)فرم شماره  و رزمندگان و ایثارگران 1فرم مخصوص پذیرفته شدگان منطقه 

  قطعه 3به تعداد  3*4عکس 

 (در یک صفحه)کلیه صفحات شناسنامه به همراه کارت ملی  تصویرسری  یک 

  (.مخصوص آقایان)ان خدمت یا معافیت دایم یا پزشکی کارت پایتصویر 

 اصل فیش پرداخت سرانه حق بیمه حوادث 

 پایش اطالعات فرهنگی 

 پرسش نامه و تعهدنامه امور دانشجویی 

 ورزشی عالیق و پیشینه پرسش نامه 

 تصویر کد رهگیری تاییدیه تحصیلی 
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 اجتماعی -و پرسش نامه فرهنگی جسم سالمتروان و کارنامه  سالمت(تکمیل کارنامه 3بخش 

پرسش نامه  »و  «جسم سالمتکارنامه »و  «روان سالمتکارنامه »است تمامی دانشجویان ورودی جدید،  الزم

های زیر  از طریق لینک و سامانه ملی افکار سنجی دانشگاهیان را با ورود به سامانه سجاد «اجتماعی  -فرهنگی 

اند، با نام کاربری و رمز عبور قبلی خود  کردهثبت نام در سامانه مذکور  قبالتکمیل نمایند. دانشجویان محترم اگر 

را طبق راهنمای درج شده در سامانه ثبت نام اند، ابتدا مراحل  نکردهثبت نام  قبالوارد شوند. چنانچه دانشجویان 

به ذکر  الزم. ها را تکمیل نمایند کون ورود، وارد سامانه شده و پرسشنامهمذکور، تکمیل نمایند و سپس از طریق آی

 .ضروری است 99سال ماه  تا آخر آذرها،  است تکمیل تمامی صفحات و پرسشنامه

  /https://portal.saorg.ir/mentalhealth                 ◄ «روان سالمتکارنامه »ورود به سامانه تکمیل 

 /https://portal.saorg.ir/physicalhealth       ◄        «جسم سالمتکارنامه »ورود به سامانه تکمیل 

 http://smauni.ir/?page_id=1311   ◄     « اجتماعی  -پرسش نامه فرهنگی  »ورود به سامانه تکمیل  

 الکترونیکی کالسهایانتخاب واحد، زمان شروع و نحوه شرکت در  (4بخش

 شهید مدنی آذربایجانسایت دانشگاه  شده در وب های درجیهاطالعهای جدید از طریق ورودی کالسهایزمان شروع 

ها انجام دانشجویان محترم خواهد رسید. انتخاب واحد دانشجویان ورودی جدید از طریق آموزش دانشکده اطالعبه 

، با ورود به سامانه آموزشی دانشگاه پایان ثبت نامروز کاری پس از  2توانند حداقل  شده و دانشجویان محترم می

از دروس نیمسال اول سال تحصیلی  http://sama.azaruniv.ac.ir از طریق نشانی شهید مدنی آذربایجان

دانشجویان ورودی جدید نسبت به  های کالسای در شروع مطلع شوند. با توجه به تاخیر چند هفته 1399-1400

 ها کالسجبرانی برگزار خواهد شد. تمامی  های کالسسایر دانشجویان دانشگاه، جهت جبران عقب افتادگی دروس، 

توانند  . دانشجویان عزیز می)به جز موارد خاص با اطالعیه قبلی( بصورت الکترونیکی و غیرحضوری برگزار خواهند شد

که در  الزمالکترونیکی را با مطالعه دقیق راهنماهای  های کالسی ورود و شرکت در در خصوص نحوه الزم اطالعات

های راهنما، برای  پس از مطالعه دقیق فایل. درج شده است، کسب نمایند http://jam.azaruniv.ac.ir نشانی

نام . نمودقدام خواهند ا  http://jam.azaruniv.ac.irمجازی از طریق نشانی کالسهایورود و شرکت در 

 .باشد می شماره ملی ایشان ،اولیه و کلمه عبورکاربری کلیه دانشجویان شماره دانشجویی 

 (مخصوص آقایان) نحوه درخواست معافیت تحصیلی نظام وظیفه و مراحل اخذ آن (5بخش 

 10تهیه نموده و به یکی از دفاتر پلیس + آموزش کشور باید پرینت قبولی در دانشگاه را از سایت سنجش انشجو مید

پس از ثبت درخواست دانشجو پرینت برگ موافقت با ثبت نام )مجوز ثبت  10دفاتر پلیس + محل سکونت ارائه نماید.

معافیت تحصیلی از برگ س از دریافت پیا برگ عدم موافقت با ثبت نام را به دانشجو تحویل خواهند داد.  نام موقت (

تبریز، )پستی دانشگاه ضروری است که معافیت تحصیلی مذکور از طریق پست پیشتاز به آدرس ، 10+ دفاتر پلیس

https://portal.saorg.ir/mentalhealth/
https://portal.saorg.ir/physicalhealth/
http://smauni.ir/?page_id=1311
http://sama.azaruniv.ac.ir/
http://jam.azaruniv.ac.ir/
http://jam.azaruniv.ac.ir/
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کد پستی:  دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، اداره پذیرش و ثبت نام، مراغه،-جاده تبریز 35کیلومتر 

معافیت تحصیلی نزد خود کپی نگه  )قبل از ارسال حتماً از. ارسال شود 29/8/1399تا تاریخ  (5375171379

است، برای  . کد سخا و شماره نامه معافیت تحصیلی و تاریخ آن را که در گوشه باال سمت چپ نوشته شدهدارید

  (ذخیره نمایید.حتماً  استفاده بعدی

سیستم آموزشی دانشجویان مذکور  و عدم دریافت معافیت تحصیلی به منزله انصراف از تحصیل خواهد بود

 .الکترونیکی را نخواهند داشت های کالسشدگان، حق شرکت در  غیرفعال شده و این دسته از پذیرفته

را نیز ارائه دهند. مدارک  زمالمدارک  +10متقاضیان دریافت معافیت تحصیلی باید هنگام مراجعه به دفاتر پلیس 

 :مورد نیاز عبارتند از

  3×4یک قطعه عکس 

 اصل و کپی کارت ملی 

 شناسنامه صفحات از کپی و اصل 

 که در آن )گواهی اعالم آخرین وضعیت تحصیلی دانش آموزان(  برگ ابطال معافیت تحصیلی

تهیه برگ ابطال معافیت  برای. ذکر شده است فارغ التحصیلی دیپلم یا پیش دانشگاهیپایان   تاریخ

 به مراکز پیش دانشگاهی یا محل (تحصیلی دانش آموزان وضعیت آخرین اعالم گواهی) تحصیلی

 .مراجعه نمایید متوسطه دوم تحصیل دوره

 دریافت کارت دانشجویی(6بخش 

مراجعه  http://sabtenam.azaruniv.ac.irکارت دانشجویی به آدرس ثبت نام برای صدور جهت دریافت 

 نمایید. جزئیات مربوط به صورت مبسوط در سایت مذکور ذکر شده است.

 درخواست تاییدیه تحصیلی(7بخش 

 آدرس به «پرورش و آموزش وزارت تحصیلی مدارک تأییدیه» سامانه به مراجعه با بایست می شدگان پذیرفته

https://emt.medu.ir کددریافت  و هزینه پرداخت و اطالعات ثبت از پس و نموده تکمیل را مربوط فرم 

این  2بخش به همراه سایر مدارک ذکرشده در  آن، پرینت از پس و نموده ذخیره را رهگیری کد تصویر ، رهگیری

 .ارسال نمایید دانشگاهراهنما، به آدرس پستی 

  

http://sabtenam.azaruniv.ac.ir/
https://emt.medu.ir/
https://emt.medu.ir/
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  هاهدانشکد آموزش با تماس اطالعات( 8 بخش

 

 ینسانعلوم اادبیات و دانشکده  نام دانشکده

 پست سازمانی نام و نام خانوادگی ردیف
 شماره تلفن تماس

 (041ی  )با پیش شماره

 314۵2249 رئیس آموزش دانشکده زادهیوسف قلیآقای  1

 314۵2۵۵۵ کارشناس آموزش دانشکده فرشبافیآقای احد نافذ  2

 

 دانشکده الهیات و معارف اسالمی نام دانشکده

 پست سازمانی نام و نام خانوادگی ردیف
 شماره تلفن تماس

 (041ی  )با پیش شماره

 314۵22۵2 رئیس آموزش دانشکده آقای رشید محمدی 1

 314۵2268 کمک کارشناس آموزش دانشکده آقای حمید شایقی 2

 

 دانشکده علوم پایه نام دانشکده

 پست سازمانی نام و نام خانوادگی ردیف
 شماره تلفن تماس

 (041ی  )با پیش شماره

 314۵2219 رئیس آموزش دانشکده جلیل تقی پور آقای 1

 314۵2218 کارشناس آموزش دانشکده عباچیانوحیده خانم  2

 314۵2491 ریاضی گروه کارشناس آموزش حکیمه راضیخانم  3

 

 دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی نام دانشکده

 پست سازمانی نام و نام خانوادگی ردیف
 شماره تلفن تماس

 (041ی  )با پیش شماره

 314۵2374 رئیس آموزش دانشکده عبداللهیفرهاد آقای  1

 314۵2374 کارشناس آموزش دانشکده موسی درختیآقای  2
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 دانشکده فناوری اطالعات و مهندسی کامپیوتر نام دانشکده

 پست سازمانی نام و نام خانوادگی ردیف
 شماره تلفن تماس

 (041ی  )با پیش شماره

 314۵2280 رئیس آموزش دانشکده خانم رقیه باقرنژاد 1

 

 دانشکده فنی و مهندسی نام دانشکده

 پست سازمانی نام و نام خانوادگی ردیف
 شماره تلفن تماس

 (041ی  پیش شماره )با

 314۵2296 رئیس آموزش دانشکده آقای اصغر بابایی 1

 314۵229۵ کارشناس آموزش دانشکده خانم فاطمه ایقائی 2

 

 دانشکده کشاورزی نام دانشکده

 پست سازمانی نام و نام خانوادگی ردیف
 شماره تلفن تماس

 (041ی  )با پیش شماره

 314۵2۵20 دانشکدهرئیس آموزش  محمدرضا نعمتی 1
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