
  بسمه تعالی  
  
  
  

راستاي اجراي سیاست  در وبه منظور فراهم نمودن زمینه جذب برگزیدگان علمی و مستعد مقطع کارشناسی 
شوراي عالی انقالب  77/02/22مورخ  419هاي حمایت و هدایت استعدادهاي درخشان مصوب جلسه 

تحصیلی  در دوره ،این دستورالعمل برمبناي آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهاي درخشانفرهنگی
تحقیقات و  ،یت استعدادهاي درخشان وزارت علومشوراي هدا 93/04/11کارشناسی ارشد مصوب جلسه 

این دانشگاه ،  30/6/93مورخ  114374/21و اصالحیه شماره  93/05/05مورخ  21/77948 فناوري به شماره
  .می کندکارشناسی ارشد اقدام مقطع در زیرشرایط نسبت به پذیرش برگزیدگان علمی واجد 

  www.urmia.ac.ir را اینجا 95-94سال تحصیلی  درخشان استعدادهاي نامه آیین دریافت جهت    

 ، دریافت و پس از تکمیل معاونت آموزشی دفتر هدایت استعدادهاي درخشانمتقاضیان می بایست  فرم مربوطه را از سایت 
  .نماینداقدام  آقاي میرزایی) اداره ثبت نام(دانشگاه نسبت به تحویل آن در اداره کل آموزش  15/3/94تا مورخ 

  .می توانند نسبت به تکمیل فرم اقدام نمایند 90و  89 نیمسال دوم دانشجویان مقطع کارشناسی ورودي-1

  .اهد بودنیمسال تحصیلی خو  6درواحددرسی  100گذراندن   بررسی رتبه تحصیلیمبناي -2

  .نیمسال باشد 8از دانشجو تا فراغت از تحصیل  نبایستی بیش طول دوره تحصیل-3

      .نمی توانند ازاین آیین نامه استفاده نمایندورودي هاي دوره نیمه حضوري -4

  .فقط دانشجویان ودانش آموختگان دانشگاه ارومیه می توانند از این تسهیالت بهره مند گردند -5

  .شوندفارغ التحصیل  31/6/94تا تاریخ  از این تسهیالت بایدستفاده دانشجویان متقاضی ا-6

  

متقاضی واجد شرایط تا  به عالوه در صورتی کهو ه منزله پذیرش قطعی نمی باشد تکمیل و ارائه درخواست ب: تذکر مهم 
به  مقرر از انقضاي مهلتدر خواستهاي ارائه شده بعد  است خود به دانشگاه اقدام ننمایدمهلت مقرر نسبت به تحویل درخو
  .هیچ وجه قابل بررسی نخواهد بود

اطالعیه پذیرش برگزیدگان علمی دوره کارشناسی براي ورود به دوره 
   94-95درسال تحصیلی )بدون آزمون داخل(کارشناسی ارشد
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 114374/21و اصالحیه شماره  5/5/93مورخ  77948/21مه شماره دانشگاه ارومیه مطابق با آیین نا
در  پذیرش بدون آزمون استعدادهاي درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد 30/6/93مورخ 

دانشجویان خود از ایط در رشته هاي تحصیلی دایر در دانشگاه نظر دارد از میان متقاضیان واجد شر
  . پذیرش بعمل آورد دانشگاه

  :شرایط الزم
واحد درسی به لحاظ میانگین کل جزو ده درصد برتر دانشجویان هم  100نیمسال تحصیلی با گذراندن  6پس از  -1

  .رشته و هم ورودي خود باشد
،  90دانشجویان ورودي مختص ، این تسهیالت  30/6/93 مورخ 114374/21بر اساس ابالغیه شماره  :1تبصره 

  .را شامل می شود واحد درسی گذرانده تا پایان نیمسال ششم 100حداقل  با  89ودانشجویان نیمسال دوم ورودي 
  .نیمسال دانش آموخته شود 8حداکثر در  -2
می توانند نسبت  94تا حداکثر آخر شهریور ماه بالفاصله پس از فارغ التحصیلی  94- 95پذیرش براي سال تحصیلی  -3

  .بارامکان پذیر است و صرفاً براي یکبه دریافت وتکمیل فرم اقدام نمایند 

در هر رشته به شرط ارائه  دانشجویی کشوري –به رتبه هاي اول تا پانزدهم مرحله نهایی المپیادهاي علمی  :  2تبصره   
  .ظرفیت مازاد براي پذیرش در همان رشته اختصاص داده می شود ،4خانه المپیاد و دارا بودن شرایط بند از دبیرنامه 
موریت والدین و یا آمانند بیماري ، م(از اختیار خود متقاضیانی که طول مدت تحصیلشان به دلیلی خارج :  3تبصره
به شرط تایید کمیسیون موارد خاص دانشگاه  ،شود نامه آیینحداکثر دو نیمسال تحصیلی بیش از مدت مجاز ) زایمان

  .محل تحصیل ، مجاز به ثبت درخواست می باشند
آیین نامه  به متقاضیانی که در طول شش نیمسال تحصیلی دانش آموخته می شوند، به شرط دارا بودن شرایط :  4تبصره 

د نخواهپذیرش  ، ظرفیت مازاد، در صورت موافقت سازمان سنجش آموزش کشور با در مهلت مقرر وارائه درخواست
 .شد

و درج نام پذیرفته شده در پرتال سازمان سنجش آموزش کشور ارومیه در صورت پذیرش نهایی متقاضی در دانشگاه 
تال سازمان سنجش ورپرا ندارد و حذف نام متقاضی از  ، متقاضی حق پذیرش از دانشگاه دیگريارومیهتوسط دانشگاه 

 .مقدور نخواهد بود

 ارومیهه نشگا، داصحتم عدرت صوده و در متقاضی بوه سالی به عهدت ارطالعامسئولیت صحت ا
  .در قبال آنها ندارد و با متقاضی مطابق قانون برخورد خواهد شدلیتی ئوهیچ مس

 
 استعددهاي درخشان در ساختمان معاونتبه دفتر  15/3/94حداکثر تا تاریخ : مکان و زمان ارسال مدارك

  .آموزشی و تحصیالت تکمیلی تحویل گردد
  



  بسمه تعالی
  

  فرم گواهی احراز رتبه ممتازي 
مورخ  21/77948شماره  ابالغیه مطابق با مفاد  1389ونیمسال دوم  1390صرفاً پذیرفته شدگان آزمون سراسري (

  )30/6/93 مورخ 114374/21و اصالحیه شماره  93/05/05
  94-95ویژه متقاضیان ورود به دوره کارشناسی ارشد بدون آزمون دانشگاه ارومیه در سال تحصیلی 

  
  ................................ ارومیه..از مدیریت امور آموزشی دانشگاه

  به دفتر هدایت استعدادهاي درخشان دانشگاه ارومیه
به شماره  13..../....../.......متولد ............................. فرزند............... ..................................خانم /  آقاي  شود می گواهی   بدینوسیله
صادره  .......................................شماره سریال شناسنامه .........................................و کد ملی..................................... شناسنامه

شبانه / مقطع کارشناسی پیوسته دوره روزانه  )...............................(یرفته شده آزمون سراسري سالپذ ...............................از 
و متقاضی استفاده از تسهیالت  بوده.................... ...................گرایش...................................... این دانشگاه در رشته تحصیلی 

و  93/05/05مورخ  21/77948برحسب مفاد آیین نامه شماره ( کارشناسی ارشد دانشگاه ارومیه پذیرش بدون آزمون مقطع
جهت پذیرش در ) مصوب شوراي هدایت استعدادهاي درخشان وزارت علوم) 30/6/93مورخ  114374/21اصالحیه شماره 
- 3......  ...........................- 2.............. .........................- 1   هايگرایشبا اولویت  ................................. رشته تحصیلی 

  .باشند می.................................................- 4................ .............................
نفر دانشجوي هم رشته و هم ورودي خود با گذراندن ...............ضمناً نامبرده در شش نیمسال تحصیلی گذرانده شده، در بین

  شده و ................... حائز رتبه..................... و کسب معدل کل ) واحد درسی 100حداقل (واحد درسی ................ 
  شوند ر دانشجویان هم رشته و هم ورودي خود محسوب میدرصد برت 10جزء ) الف
الذکر در  هاي کشوري قید شده در آیین نامه فوق درصد برتر دانشجویان هم رشته و هم ورودي خود با رتبه 20جزء ) ب

گروه  50هاي آزمایشی ریاضی فیزیک و علوم تجربی، رتبه زیر  گروه 100رتبه زیر (شوند  آزمون سراسري محسوب می
  )گروه آزمایشی زبان و هنر 20آزمایشی علوم انسانی و رتبه زیر 

............ ................کل واحد درسی و کسب معدل ................. .......پس از هشت نیمسال تحصیلی نیز با گذراندن نامبرده 
التحصیلی ایشان  با تاریخ قید شده در مدرك فارغمطابق  نامبردهتاریخ فراغت از تحصیل . اند شده...................حائز رتبه

ان  )باشد می 31/6/94  التحصیلی حداکثر تاریخ مورد قبول فارغ. (باشد می 13......./......../.......
ختگ

آمو
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  : توجه

 .تمامی رشته وگرایش هاي انتخاب شده دانشجو باید مرتبط با رشته تحصیلی دوره کارشناسی او باشد )1

 .  باشد ارائه گواهی معتبر براي حائزین بند ب الزامی می )2
 :..........................................................................................................آدرس محل سکونت

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

    دانشگاه مهر و امضاء مدیر کل آموزش                                                                                        
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  شوند ر دانشجویان هم رشته و هم ورودي خود محسوب میدرصد برت 10جزء ) الف
الذکر در  هاي کشوري قید شده در آیین نامه فوق درصد برتر دانشجویان هم رشته و هم ورودي خود با رتبه 20جزء ) ب

گروه  50هاي آزمایشی ریاضی فیزیک و علوم تجربی، رتبه زیر  گروه 100رتبه زیر (شوند  آزمون سراسري محسوب می
  )گروه آزمایشی زبان و هنر 20آزمایشی علوم انسانی و رتبه زیر 

............ ................کل واحد درسی و کسب معدل ................. .......پس از هشت نیمسال تحصیلی نیز با گذراندن نامبرده 
التحصیلی ایشان  با تاریخ قید شده در مدرك فارغمطابق  نامبردهتاریخ فراغت از تحصیل . اند شده...................حائز رتبه

  )باشد می 31/6/94  التحصیلی حداکثر تاریخ مورد قبول فارغ. (باشد می 13......./......../.......
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  : توجه
 .تمامی رشته وگرایش هاي انتخاب شده دانشجو باید مرتبط با رشته تحصیلی دوره کارشناسی او باشد )1

 .  باشد ارائه گواهی معتبر براي حائزین بند ب الزامی می )2
 :..........................................................................................................آدرس محل سکونت

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

    دانشگاه مهر و امضاء مدیر کل آموزش                                                                                        
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