
  و ریزنمرات قابل ترجمه روند صدور دانشنامه

 الف( دانش آموختگان دوره روزانه:

ثبت نام  و ثبت درخواست لغو تعهد در سامانه سجاد سازمان امور دانشجویان به نشانی  -1

https://portal.saorg.ir 

باشد.در صورت  ثبت درخواست در سامانه فوق، ریزنمرات فارغ التحصیلی می*یکی از  مدارک الزم جهت ثبت نام و 

معاونت آموزشی واقع در پردیس  101در اختیار نداشتن ریزنمرات فارغ التحصیلی، بصورت حضوری آن را از اتاق 

یافت نازلو، تهیه نمایید و یا درخواست دریافت ریزنمرات را به همراه کپی کارت ملی و شماره فکس)جهت در

 .معاونت آموزشی فکس نمایید 04432752842ریزنمرات(، به شماره 

الزم است قبل از ثبت نام، راهنمای سامانه را به دقت مطالعه نمایید.در صورت عدم توفیق در ثبت  :بسیار مهم توجه

با قسمت  اًــــصرفنام و یا ثبت درخواست و یا هر گونه سوال در خصوص مشکالت احتمالی در مورد سامانه، 

در  "پشتیبانی سامانه"، که پس از ورود به سامانه از طریق گزینه سازمان امور دانشجویان پشتیبانی فنی سامانه

ره ایید و یا با شماــــــاقدام نم  support@saorg.irل ـــــــقابل مشاهده است، و یا از طریق ایمی "خدمات "منوی 

ه یتماس بگیرید. خواهشمند است در مورد این موارد از تماس با دانشگاه اروم 02196664486-4785-4484های  -تلفن

 خودداری نمایید.

پس از لغو تعهد آموزش رایگان از طریق سامانه، با در دست داشتن اصل گواهی موقت و تسویه حساب صندوق  -2

موقت( و اصل مدارک بارگذاری شده در سامانه و نامه نحوه لغو تعهدی در صورت درج بدهی در گواهی نامه  رفاه )

نسبت به مراجعه به دانشگاه ارومیه جهت دریافت  3×4که از طریق سامانه در اختیار دارید، به همراه یک قطعه عکس 

 دانشنامه اقدام نمایید.

 دوره شبانه: ب(دانش آموختگان

 مقطع شبانه نیازی  به ثبت نام در سامانه فوق ندارند. و ریزنمرات انشنامهدانش آموختگان دوره شبانه، جهت دریافت د

در صورت درج بدهی در  این افراد الزم است با در دست داشتن اصل گواهی موقت و تسویه حساب صندوق رفاه)

رت در صورت تحصیل در مقاطع قبلی دانشگاهی بصو مراجعه نمایند.) 3×4گواهی نامه موقت( و یک قطعه عکس 

 ، نیز ضرورری است(.آن مقطع دوره روزانه، ارائه دانشنامه و نامه نحوه لغو تعهد آموزش رایگان
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