
 
 

حوزه معاونت آموزشیدفتر هدایت استعدادهاي درخشان   
 وتحصیالت تکمیلی

دانشگاه ارومیه  95- 96سال تحصیلی  بدون آزمون کارشناسی ارشدپذیرش  فراخوان  

از بین دانش آموختگان دوره کارشناسی پیوسته در رشته هاي اعالم شده در دفترچه انتخاب رشته سازمان  دانشگاه ارومیه
ابالغیه  ان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشدآیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهاي درخش”سنجش آموزش کشور، بر اساس 

وزارت علوم تحقیقات و فناوري فقط در  94/5/24مورخ  21/96474و نامه شماره  93/5/5مورخ  21/77948شماره 
در مقطع کارشناسی ارشد بدون آزمون، از میان فارغ التحصیالن دانشگاه هاي منتخب به  96-95نیمسال اول سال تحصیلی 
  شرکت نمایند شرح مندرج در این فراخوان

          آدرس مراجعه نمائید به 95-96یین نامه استعدادهاي درخشان سال تحصیلی آجهت دریافت 
http://www.urmia.ac.ir                                                                                        

درخشان  دریافت نموده وپس از تکمیل ، می بایست فرم مربوطه را از سایت دفتر هدایت استعدادهاي داشگاه ارومیه متقاضیان 
متقاضیان سایر  و. در اداره کل آموزش دانشگاه اقدام نمایندبه آقاي یاسر میرزائی  نسبت به تحویل  آن 31/2/95تا مورخ 

.به آدرس دانشگاه ارومیه با پست سفارشی ارسال نمایندمدارك  یل مدانشگاه بعد از تک  

.نمایند نسبت به ارائه فرم درخواست اقدام می توانند  90نیمسال دوم و  91ورودي ته پیوسدانشجویان مقطع کارشناسی -1  

.می باشد 7تا نیمسال  واحد 115گذراندن با  هم وروديهم رشته ودانشجویان درصد  10 ،مبناي بررسی رتبه تحصیلی برتر-2  

.باشدنیمسال  8طول دوره تحصیل دانشجو تا فراغت از تحصیل نباید بیش از -3  

  .الت استفاده نمایندیهههاي دولتی  می توانند از این تسفقط دانشجویان روزانه وشبانه دانشگا-4

  .فارغ التحصیل شوند 31/6/95دانشجویان متقاضی استفاده از این تسهیالت باید تا تاریخ -5

http://www.urmia.ac.ir


بودن شرایط آیین  ، به شرط داراموخته می شوندآتحصیلی دانش متقاضیانی که در طول شش نیمسال : 1تبصره 
 نامه وارائه درخواست در مهلت مقرر، در صورت موافقت سازمان سنجش آموزش کشور با ظرفیت مازاد،

  .پذیرش خواهند شد

مانند بیماري، ماموریت والدین و (خارج از اختیار خود اضیانی که طول مدت تحصیلشان به دالیلیمتق : 2تبصره
یون موارد خاص حداکثر دو نیمسال تحصیلی بیش از مدت مجاز آیین نامه باشد، به شرط تایید کمیس) یا زایمان 

  . ، مجاز به ارائه درخواست می باشنددانشگاه محل تحصیل

مرتبط با دفترچه کارشناسی ارشد باید بر اساس ي انتخاب شده دانشجو ارشته وگرایش ه تمام :3تبصره     
  .                                                                                    رشته تحصیلی دوره کارشناسی باشد

توسط  باشد و پذیرش قطعی داوطلبان پس از اعالم نتایج نهایی ارائه درخواست داوطلب به منزله پذیرش قطعی نمی –
  .دانشگاه و منوط به تایید سازمان سنجش آموزش کشور خواهد بود

از طریق سایت دفتر هدایت استعدادهاي درخشان دانشگاه شدگان نهایی در نیمه دوم شهریور ماه  اسامی پذیرفته –
  .اعالم خواهد شد؛ لذا خواهشمند است از هرگونه تماس و مراجعه به این اداره خودداري گردد

وجه پرداختی بابت بررسی پرونده بوده و در صورت عدم  می باشد وپذیرش با متقاضیان دانشگاه ارومیه اولویت 
  .پذیرش، به هیچ عنوان مسترد نخواهد شد

در صورت پذیرش نهایی متقاضی در دانشگاه ارومیه ودرج نام پذیرفته شده در پرتال سازمان سنجش آموزش کشور  
توسط دانشگاه، متقاضی حق پذیرش از دانشگاه دیگري را ندارد و بعلت اتمام مهلت جایگزینی، حذف نام متقاضی از 

 پورتال سازمان سنجش مقدور نخواهد بود

نشگاه هیچگونه مسئولیتی در قبال آن ، دامغایرتدر صورت  مسئولیت صحت اطالعات ارسالی به عهده متقاضی بوده و
.نخواهد داشت  

  :مدارك الزم جهت شرکت در فراخوان کارشناسی ارشد
  )ي پیوستهانامهمطابق آیین(شرایط اختصاصی داوطلبان پذیرش بدون آزمون  وهاي عمومی دارا بودن صالحیت - 1

دانشگاه محل تحصیل کارشناسی معاونت آموزشی تایید شده توسط ) ده درصد برتر در هفت نیمسال (اصل گواهی  - 2
  )براي دانشجویان سایر دانشگاهها 2و فرم شماره ارومیه براي دانشجویان دانشگاه  1فرم شماره (



  در یک صفحه 7ریز نمرات تایید شده کارشناسی تا نیمسال - 3

  کپی شناسنامه و کارت ملی - 4

 0110178484004به حساب شماره ) ر ریالپانصد هزا( ریال 000/500 کپی فیش واریزي به مبلغاصل فیش و   - 5
  .نام عواید اختصاصی معاونت آموزشی در بانک ملی شعبه دانشگاه ارومیهه ب

به همراه  پس از تکمیل فرم مذکور دریافت و ارومیهمتقاضیان باید فرم درخواست را از طریق سایت اینترنتی دانشگاه 
استعدادهاي درخشان هدایت به اداره   10/03/95پست پیشتاز حداکثر تا تاریخ مدارك الزم فقط از طریق  سایر

جاده سرو، پردیس نازلو، معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی  11آذربایجان غربی، ارومیه، کیلومتر : دانشگاه به آدرس
روي پاکت پستی مشخصات متقاضی درج . ارسال نمایند 57561-51818کد پستی  165دانشگاه، صندوق پستی 

  .می باشم "رشتهکارشناسی ارشد مربوط به استعدادهاي درخشان جهت ورود به دوره ": شود
 

 رشته هاي فراخوان کارشناسی ارشد

اقتصاد کشاورزي-مهندسی کشاورزي علوم زمینمجموعه     1 

صنایع غذاییعلوم –مهندسی کشاورزي    زیست شناسی  

منابع آب-کشاورزيمهندسی    فیزیک  

تکثیر وپرورش آبزیان- مهندسی منابع طبیعی   شیمی  

بوم شناسی آبزیان شیالتی–مهندسی منابع طبیعی    ریاضی  

  مهندسی مکانیک  روانشناسی  عمومی

  مهندسی برق  روانشناسی تربیتی

  مهندسی عمران  جغرافیاي دفاع مقدس

بهینه سازي سیستم ها-صنایعمهندسی   انگل شناسی دامپزشکی   

  مهندسی مکانیک بیوسیستم  بافت شناسی دامپزشکی

دامپزشکی باکتري شناسی   بهداشت وکنترل کیفی مواد غذایی  

  تربیت بدنی  



 
 

حوزه معاونت آموزشیفتر هدایت استعدادهاي درخشان د  
 وتحصیالت تکمیلی

دانشگاه ارومیه مختص دانشجویان  95-96پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد سال تحصیلی  فرم  

و  93/5/5مورخ  21/77948ابالغیه شماره مطابق با  1390ونیمسال دوم  1391ذیرفته شدگان آزمون سراسري صرفاً پ(
  )فناوريتحقیقات و  ،وزارت علوم 94/5/24مورخ  21/96474نامه شماره 

  ..............................امور اموزشی دانشگاه ارومیهاز مدیریت 
  به دفتر هدایت استعدادهاي درخشان دانشگاه ارومیه

     13........./............../...........متولد ..............................................فرزند ........................................................شماره دانشجوییبه .................................................................................خانم/آقايبدینوسیله گواهی می شود        
 ....................................  شماره همراه.................................صادره از..........................................شناسنامهشماره سریال ...................................................ملیوکد...........................................ه شناسنامهشماربه 

.................... ............................ شبانه این دانشگاه در رشته تحصیلی/دوره روزانه  مقطع کارشناسی پیوسته ................... پذیرفته شده آزمون سراسري سال

ذیرش در رشته شناسی ارشد دانشگاه ارومیه  جهت پبوده ومتقاضی استفاده از تسهیالت پذیرش بدون آزمون مقطع کار........................................گرایش
  .می باشند                                - 4                                - 3                          - 2                          -1با اولویت گرایش هاي  ...................................................... تحصیلی 

وکسب )  واحد 115حداقل (واحد درسی ......با گذراندن  ر دانشجوي هم رشته وهم ورودي خودنف ....  در بین هفتمنامبرده در نیمسال تحصیلی          
  .فارغ التحصیل  خواهند شد............ودر تاریخ .می باشند ........حائز رتبه ........ معدل کل 

  

  

  

  ...............................:سکونت آدرس محل 

  .........................:شماره تلفن همراه ...............................................:شماره تلفن ثابت

  مهر وامضاء مدیر کل آموزش دانشگاه

گردیده و در .......حائزرتبه .........واحد درسی وکسب میانگین معدل کل  ........ضمناً ایشان پس از هشت نیمسال تحصیلی با گذراندن 
  .) می باشد 31/6/95حداکثر تاریخ مورد قبول فراغت از تحصیل .( فارغ التحصیل شده اند 13....../........../..........تاریخ 

 

١ 



 
 

 دفتر هدایت استعدادهاي درخشان حوزه معاونت آموزشی
 وتحصیالت تکمیلی

سایر دانشگاهها دانشجویان ویژه  95-96بدون آزمون کارشناسی ارشد سال تحصیلی پذیرش  فرم  

 21/96474و نامه شماره  93/5/5مورخ  21/77948ابالغیه شماره مطابق با  1391پذیرفته شدگان آزمون سراسري  صرفاً(
  )فناوريتحقیقات و  ،وزارت علوم 94/5/24مورخ 

  ...............................................از مدیریت امور اموزشی دانشگاه    

  به دفتر هدایت استعدادهاي درخشان دانشگاه ارومیه          

ه شماربه  13..../.../.......متولد.........................فرزند............................................خانم/گواهی می شودآقاي دینوسیلهب        
شماره ................................صادره از..........................شناسنامه شماره سریال...........................وکدملی...........................شناسنامه

نه شبا/مقطع کارشناسی پیوسته  دوره روزانه .........................................پذیرفته شده آزمون سراسري سال .............................همراه 
بوده ومتقاضی استفاده از تسهیالت .....................................گرایش... ...........................................این دانشگاه در رشته تحصیلی 

با اولویت .....................................پذیرش بدون آزمون مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه ارومیه  جهت پذیرش در رشته تحصیلی  
  .می باشند                           -3                          -2                        -1 گرایش هاي  

وکسب )  واحد 115حداقل (واحد درسی ......نفر دانشجوي هم رشته وهم ورودي خود با گذراندن .... . .نامبرده در نیمسال تحصیلی هفتم در بین        
  .فارغ التحصیل خواهد شد 31/6/95ویا تا تاریخ .فارغ التحصیل  خواهند شد................در تاریخ  و.می باشند........ حائز رتبه ........ معدل کل 

  ...............................:آدرس محل سکونت 

..........................................:تلفن همراهشماره .. ...................................:شماره تلفن ثابت  

  مهر وامضاء مدیر کل آموزش دانشگاه

 

٢ 


