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  حوزه معاونت آموزشی
  وتحصیالت تکمیلی

  

 پذیرش محل از  94-95  سال تخصصی دکتري دانشجوي پذیرش فراخوان
 ارومیهدرخشان دانشگاه هاي استعداد 

علوم، وزارت  18/4/93مورخ  237200/21اصالحیه  و 18/4/93مورخ  67272/21بر اساس ابالغیه  ارومیهدانشگاه 
هاي به منظور ارتقاي کیفی دورهشیوه نامه اجرایی شوراي تحصیالت تکمیلی دانشگاه ارومیه  وتحقیقات و فنّاوري 

نامه داخلی، دکتري و حمایت از استعدادهاي درخشان و در چارچوب ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوري و آیین
 94-95اي ورود به دوره دکتري سال ارشد را برالتّحصیالن و دانشجویان سال آخر کارشناسیتعداد محدودي از فارغ

  .کندبدون آزمون پذیرش می

  شرایط عمومی برای پذیرش درخواست متقاضیان -١ماّده 

و باالتر بدون احتساب نمـره پایـان نامه  17و باالتر در دوره کارشناسی و میانگین کل  16داشتن میانگین کل  - الف
 .در دوره کارشناسی ارشد

  .تاریخ دانش آموختگی متقاضی نگذشته باشدسال از  2بیشتر از  -ب

شیوه نامه پژوهشی و مصاحبه مطابق جدول ارزشیابی پیوست –امتیاز از فعالیتهاي آموزشی 70کسب حداقل  -ج
  .اجرایی شوراي تحصیالت تکمیلی دانشگاه ارومیه

  :داشتن حّداقل یکی از شرایط زیر

هاي دولتی که کلیه دروس را تا پایان نیمسال سوم دانشگاههاي روزانه و نوبت دوم دانشجویان دوره - 1تبصره 
  .در فراخوان شرکت نمایندتوانند اند میگذرانده

 دانش آموختگان  ارشدکارشناسیمقطع  باید مدرك فراغت ازتحصیلنام در مقطع دکتري  تا موعد ثبت - 2تبصره 
  .باید ارائه گردد

  .ارشد باشد ي باید مرتبط با رشته کارشناسیرشته مورد درخواست در مقطع دکتر - ٣تبصره 

  .درخواست بدهند) ارشدمرتبط با رشته کارشناسی(توانند در یک رشته داوطلبان فقط می – ۴تبصره 
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قبل از شروع دوره )  31/06/94 (ماه  ارشد تا پایان شهریورفراغت از تحصیل در مقطع کارشناسی -۵تبصره 
  .دکتري الزامی است

گذشته نسال  بیش از دوارشد که از زمان فراغت از تحصیل آنها  التحصیالن کارشناسیپرونده فارغ فقط- ۶تبصره 
  .باشد قابل بررسی است

 هاي غیر انتفاعیهاي مجازي، نیمه حضوري یا غیر حضوري، آموزش محور و نیز دانشگاهمدارك دوره- ٧تبصره 
  .بررسی نخواهد شدبدون آزمون،  پذیرشبراي  دانشگاه آزاد اسالمی ، پیام نور

مجلّات پذیرش دهنده مقاالت مذکور نباید در فهرست مجلّات نامعتبر وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوري -٨تبصره
  .باشند

  پذیرش اّولیه - ٢ماّده

ها دانشکده واجد شرایط پذیرش هستند از سوي اداره استعدادهاي درخشان به 1درخواست متقاضیانی که طبق ماده
  .گرددارسال می

  .توانند اقدام به پذیرش اولیه متقاضیان نمایندها طبق شرایط و ضوابط خود میدانشکده

اعالم  دفتر استعدادهاي درخشان–معاونت آموزشی -- دانشگاه ارومیهشدگان به مصاحبه در وب سایت اسامی دعوت
  .خواهد گردید

حقّی براي داوطلبان ایجاد ننموده و پذیرش نهایی منوط به موافقت دانشگاه  بدیهی است اعالم نتایج اولیه هیچگونه
  .دباشو تأیید سازمان سنجش آموزش کشور می

  :نامنحوه ثبت

پر کرده و پرینت فرم ثبت نام اینترنتی و  ارومیهمتقاضیان باید فرم درخواست را از طریق سایت اینترنتی دانشگاه - 1
استعدادهاي درخشان هدایت به اداره   20/03/94پست پیشتاز حداکثر تا تاریخ مدارك الزم را فقط از طریق 

جاده سرو، پردیس نازلو، معاونت آموزشی و تحصیالت  11آذربایجان غربی، ارومیه، کیلومتر : دانشگاه به آدرس
مشخصات روي پاکت پستی . نمایندارسال  57561-51818کد پستی  165ق پستی تکمیلی دانشگاه، صندو

  .می باشمرشته مربوط به استعدادهاي درخشان جهت ورود به دوره دکتري تخصصی : درج شودمتقاضی 

  :مدارک الزم

  تکمیل شده درخواست پذیرش بدون آزمون) الف(فرم  - الف

  تصویر صفحه اول شناسنامه و کارت ملی –ب 

  تصویر گواهینامه فارغ التحصیلی کارشناسی با ذکر معدل کل به همراه ریزنمرات  -ج
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  نمرات به همراه ریز) براي دانشجویان فارغ التحصیل(تصویر گواهینامه فارغ التحصیلی کارشناسی ارشد  - د

  بان مردتصویر کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت یا دفترچه آماده به خدمت معتبر براي داوطل  -ه

  تصویر صفحه اول و چکیده پایان نامه - و

 ارسال کپی کامل از کلیه مقاالت علمی و گزارش هاي پژوهشی منتشر شده- م

اصل و نامه پذیرش قطعی مقاله، گواهی رتبه اول تا سوم انفرادي و یا اول گروهی در جشنواره ها یا مسابقات معتبر 
ید نهایی سازمان پژوهش هاي علمی و صنعتی ایران، گواهی رتبه اول تا علمی، گواهی ثبت اختراع با داوري و تأی

گرایش در مقطع کارشناسی ارشد، گواهی کسب رتبه در المپیاد علمی دانشجویی کشور، کتاب تألیفی یا /سوم رشته
  )درصورت وجود هریک از موارد فوق( .ترجمه شده، کپی مدرك زبان

 .از مقاالتی که در زمان تقاضا به چاپ نرسیده باشد، الزامی است گواهی پذیرش مقاله براي آن دسته - ن

براي بررسی صالحیت علمی ) ترجیحاً دوره کارشناسی ارشد(دوران تحصیل  معرفی نامه علمی از استادان - ي
  .داوطلب در زمان مصاحبه الزامی است

به شماره حساب شماره ) صد هزار ریالشش( ریال  000/600 ال اصل و کپی فیش واریزي به مبلغارس-  
   دانشگاه ارومیهشعبه بانک ملی بنام عواید اختصاصی معاونت آموزشی در  0110178484004

  .گرددمدارك و وجه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمی

  .روي پاکت، نام خانوادگی و نام رشته تحصیلی مورد تقاضا حتماً درج گردد

  .شوده نمیبه مدارك ناقص ترتیب اثر داد

دفتر هدایت - ارومیهتحصیالت تکمیلی دانشگاه معاونت آموزشی و زمان مصاحبه و اعالم نتایج در سایت اداره *
 * .اعالم خواهد شداستعدادهاي درخشان 

به مدارك نـاقص و یـا دریافـت شده پذیرش نهایی براساس بررسی مدارك و سوابق داوطلبین صورت می گیرد و 
  .ترتیب اثر داده نخواهد شد، ضمناً وجه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمی گردد 02/03/94بعد از تاریخ 

  .خواهشمند است از مراجعه حضوري و یا تماس تلفنی در خصوص زمان مصاحبه و اعالم نتایج جداً خودداري گردد

  :اطالعات ثبت نام

 دفتر استعداد هاي درخشان    http://www.urmia.ac.ir متقاضیان میتوانند براي ثبت نام به آدرس * 
  .مراجعه نمایند

http://www.urmia.ac.ir
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معاونت آموزشی دفتر استعداد هاي  http://www.urmia.ac.irنتایج از طریق وبگاه دانشگاه به آدرس *
  .اعالم خواهد شد) ماهمرداد زمان تقریبی ( درخشان

طریق آیین نامه استعدادهاي درخشان پذیرش بدون تغییر رشته محل تحصیل و میهمان براي متقاضیانی که از * 
  .آزمون می شوند، ممنوع است

پذیرش نهایی دانشجویان کارشناسی ارشد جهت ورود بدون آزمون در مقطع دکتري، مطابق ضوابط وزارت * 
 بدیهی است. علوم،تحقیقات و فناوري و مقررات دانشگاه و تایید سازمان سنجش آموزش کشور انجام می پذیرد

تشکیل پرونده و دعوت به مصاحبه، هیچ گونه حقی براي داوطلب ایجاد نخواهد کرد و نتایج پس از ارزیابی و 
  .فعالیت ها و سوابق داوطلبین تعیین و اعالم خواهد شدبر اساس امتیازدهی 

مرکزي پذیرش علمی و تایید سازمان سنجش، منوط به تائید دبیرخانه هیأت بررسی و ثبت نام قطعی پس از * 
  .سازمان سنجش آموزش کشور می باشد گزینش دانشجو مستقر در

   ز استعدادھای داوطلبان برای کسب اطالعات بیشتر می توانند در وقت اداری با مرک*  •

و یا به آدرس اینترنتی دانشگاه  تماس حاصل ٠۴۴- ٣٢٧۵۵٢٨٨ شماره بادرخشان دانشگاه 

  .مربوط به استعدادھای درخشان مراجعه نمایند بخش    http://www.urmia.ac.irارومیه
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