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 بسمه تعالی

مورخ  6589ابالغی نامه شماره  1399سال ( Ph.D) دوره دکتری شیوه نامه اجرایی آزمون ورودی دانشگاه صنعتی ارومیه بر اساس

تکمیل فرایند آزمون، از کلیه داوطلبانی که حد نصاب اعالمی را دارا می باشند و از طرف  جهتسازمان سنجش آموزش کشور ،  29/02/99

ا توجه به شرایط خاص ناشی از همه گیری ب دعوت به مصاحبه می نماید. آموزش کشور به این دانشگاه معرفی شده اند،سازمان سنجش 

، برگزاری مرحله دوم این 99، به منظور صیانت از سالمت جامعه دانشگاهی و داوطلبان آزمون نیمه متمرکز دکتری 19 -بیماری کووید

بر اساس مصاحبه غیرحضوری  .خواهد بود، (به روش الکترونیکیغیرحضوری )به صورت  ست،آزمون که تمرکز اصلی آن بر مصاحبه ا

 موارد ذیل را به اطالع داوطلباندر همین راستا خواهد شد. کترونیکی دانشگاه برگزار از طریق سامانه الوهشی و بررسی سوابق آموزشی و پژ

 ساند:رمی  محترم

 :نحوه تکمیل و ارسال مدارک  -1

 3/7/99لغایت  27/6/99در بازه دانشگاه صنعتی ارومیه غیرحضوری ائز شرایط و متقاضی شرکت در مصاحبه تخصصی داوطلبان ح

ارسال و آمادگی خود را جهت   (1مربوطه )مندرج در جدول را به آدرس ایمیل کارشناس  2اسکن شده مدارک مندرج در بندفایل 

بندی مدارک توسط کارشناسان تحصیالت تکمیلی، روز و ساعت مصاحبه  پس از بررسی و جمع شرکت در مصاحبه اعالم نمایند.

 ( متعاقباً از طریق سایت دانشگاه اطالع رسانی خواهد شد.1غیرحضوری داوطلبان برای مصاحبه )از بین روزهای جدول 

 

 ه ارزیابی تخصصی دانشگاه صنعتی ارومیهو تاریخ مراجعه حائزین شرایط برای ورود به مرحل پذیرش ( : کد رشته محل1جدول شماره )

کدرشته 

ل
ح

م
 نام رشته امتحانی 

 نام گرایش

نام 

 دوره

آدرس ایمیل کارشناسان تحصیالت  تاریخ مصاحبه ظرفیت

 تکمیلی

ذرات بنیادی و  -فیزیک  3161

 نظریه میدان ها

 09/07/99شنبه:چهار نفر 1 روزانه

 13/07/99*یکشنبه : 

nesagolbazi@yahoo.com 
 044-31980285تلفن: 

-مکانیک مهندسی 4063  

یانرژ تبدیل  

نفر 7 روزانه 13/07/99یکشنبه:    

14/07/99دوشنبه :   

kobrajavadi@gmail.com 
044-31980292تلفن:   

 د داشت.کت کنند، مصاحبه الکترونیکی خواهدر مصاحبه شر 09/07/99نتوانسته اند در تاریخ داوطلبانی که برای ک گروه فیزی 13/07/99در تاریخ *

 مدارک مورد نیاز: -2

 ) به پیوست(  1تکمیل فرم شماره  -

 تمامی صفحات شناسنامه و کارت ملی اسکن -

 1399آزمون نیمه متمرکز دکتری سال  تصویر کارنامه -

 کارشناسی و کارشناسی ارشد  مقاطع و ریزنمرات رکامد اسکن -

    عالوه بر اصل مدرک کارشناسی ناپیوسته  که فارغ التحصیل دوره کارشناسی ناپیوسته می باشند یآن دسته از داوطلبان -1تبصره 

 درک کاردانی را نیز اسکن و ارسال نمایند.می بایست اصل م
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طع کارشناسی ارشد فارغ التحصیل خواهند شد، باید در مق 31/06/99خ آن دسته از دانشجویان سال آخر که حداکثر تا تاری -2تبصره 

را اسکن نموده و ارسال  30/11/98اصل گواهی تایید شده توسط دانشگاه محل تحصیل، مربوط به معدل واحدهای گذرانده تا تاریخ 

 .نمایند

 1فرم شماره  تمامی مدارک ذکر شده در -

به شماره حساب  مصاحبه  ارزیابی تخصصی و بابت هزینه( هزار ریال صد)نهل ریا 000009فیش بانکی به مبلغ تصویر -

وجوه الزم به ذکر است  شعب. یقابل پرداخت در تمام ملی بانک نزددانشگاه صنعتی ارومیه  به نام سایر منابع 0200614095005

 .دریافتی به هیچ وجه مسترد نمیگردد

 .آزمایشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری -قطعی و یا رسمی -یط سهمیه مربیان رسمیاصل حکم کارگزینی برای داوطلبان حائز شرا -

 

 :توصیه های عمومی  -3

 در روز مصاحبه به سامانه الکترونیکی دانشگاه متصل شوند.می با استفاده از اینترنت پرسرعت کلیه داوطلبان گرا -

عدم مراجعه داوطلب در تاریخ مشخص صورت خواهد گرفت. مصاحبه از هر یک از داوطلبان فقط یک بار و در زمان تعیین شده  -

 .شده به منزله انصراف وی تلقی شده و برگزاری مجدد مصاحبه برای داوطلبی که شرکت نکرده است، امکان پذیر نخواهد بود

 کلیه مستندات رزومه داوطلبان باید آماده و در دسترس باشد تا در روز مصاحبه و در صورت نیاز ارایه گردد. -

و ارایه تصویر از سوی داوطلب الزامی است؛ بدون وجود دوربین و  گیردانجام میتصویری  -به صورت صوتی غیرحضوریمصاحبه  -

داوطلبان گرامی در هنگام مصاحبه الکترونیکی باید کلیه شونات اخالقی  .ارایه تصویر از سوی داوطلب، مصاحبه فاقد اعتبار است

 را رعایت نمایند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


