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 دفتر هدایت استعدادهای درخشان

 معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه صنعتی ارومیه  

 

 )طرح شهید احدی( دانشگاه صنعتی ارومیه دکتریمقطع  در پذیرش بدون آزمون فراخوان

 و صنعتی ارومیهدانشگاه متقاضیان از بین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان طبق آیین

 1041-1044برای سال تحصیلی  دانشگاههایر سا

 

نامه پذیرش بدون آیین و مطابق با ،های شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت علومسیاست اجرای در راستای

ابلاغیه شماره  ،22/26/39مورخ  697622/62و اصلاحیه  21/4/39مورخ  27676/62آزمون دکتری به شماره 

وزارت شورای هدایت استعدادهای درخشان 66/9/2422مورخ  697223/6و ابلاغیه  22/26/32مورخ  633974/6

  از بین دانشجویان در نظر دارد ، دانشگاه صنعتی ارومیه2422-2422برای سال تحصیلی  یو فناور قاتیعلوم، تحق

در مازاد بر سهمیه پذیرش بدون آزمون و به صورت  داخل کشوری دانشگاهها کارشناسی ارشدواجد شرایط مقطع 

 ها(ذرات بنیادی و نظریه میدان–تبدیل انرژی و فیزیک -)در دو رشته مهندسی مکانیک دکتری مقطع 

گردد درخواست مکتوب خود را به دعوت می زیر شرایط واجدبه همین منظور از دانشجویان دانشجو پذیرش نماید. 

بصورت  0441ماه  ردادم 32 شنبهاری روز پایان وقت ادحداکثر تا  سایر مستندات مربوطههمراه فرم درخواست و 

 به دفتر استعدادهای، و یا از طریق پست سفارشی به پست الکترونیکی(اسکن مدارک )ارسال  حضوریغیر

  نمایند:  ارسالدرخشان این دانشگاه 

 
 

 شرایط عمومی برای پذیرش در مقطع دکتری 

 .آموختگی متقاضی نگذشته باشداز تاریخ دانش دو سالبیش از الف( 

 امتیاز از فعالیت آموزشی، پژوهشی و مصاحبه مطابق جدول ارزشیابی آیین نامه پیوست. 22کسب حداقل  ب(

)بدون احتساب پایان نامه( در مقطع  27در مقطع کارشناسی و میانگین کل  22داشتن حداقل میانگین کل  ج(

 کارشناسی ارشد

ل از آزمون جامع دکتری )مطابق بها( قیا معادل آن در سایر آزمون MCHEاز آزمون زبان ) 92کسب حداقل نمره  د(

 نامه مقطع دکتری مصوب وزارت(آیین

فقط متقاضیانی که از طریق آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی در مقطع کارشناسی ارشد )برگزار شده توسط  توجه: !! 

ترا دکتوانند از تسهیلات مربوط به سازمان سنجش آموزش کشور( پذیرفته شده باشند، در صورت احراز شرایط می

 مند شوند.بهره

 



 
                   

 

( و قبل از شروع دوره دکتری 92/2/2422تا پایان شهریور ماه ) داز تحصیل در مقطع کارشناسی ارش : فراغت1تبصره 

 الزامی است.

 : رشته مورد درخواست در مقطع دکتری باید مرتبط با رشته کارشناسی ارشد باشد.3تبصره 

 سی ارشد( درخواست دهند. مرتبط با رشته کارشنامطابق و یا توانند در یک رشته )داوطلبان فقط می :2تبصره 

مدرک فراغت از تحصیل مقطع کارشناسی ارشد دانش آموختگان باید تا زمان ثبت نام در مقطع دکتری  :0تبصره 

 ارائه گردد.

مقالات پذیرش/چاپ شده متقاضیان نباید در فهرست نشریات نامعتبر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  :5تبصره 

 باشند.

 ها باید مورد تایید سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران باشد. اختراع تمامی ثبت :6تبصره 

شامل سه بخش: سوابق آموزشی ، سوابق )انتخاب نهایی بر اساس امتیازات علمی مکتسبه توسط متقاضی : 7تبصره 

گاه دانشت تکمیلی لایی بر عهده شورای آموزشی و تحصیصورت می گیرد و تصمیم نها (پژوهشی و مصاحبه علمی

 .خواهد بود

التحصیلی(، قبولی در صورت تایید عدم صحت اطلاعات ارسالی مربوط به متقاضی  در هر زمان )حتی زمان فارغ ر(

 متقاضی لغو خواهد شد و مسئولیت آن بر عهده متقاضی خواهد بود.  

شوند مشمول مقررات جاری پذیرش می  ارومیهکلیه دانشجویانی که براساس این آیین نامه در دانشگاه صنعتی  ه(

اه بوده و از لحاظ اختصاص تحصیل در دوره دکتری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و آیین نامه های مصوب دانشگ

با دانشجویان عادی یکسان می باشند. لذا پس از پذیرش اولیه برای طی مراحل گزینش اقدام و در صورت  لاتتسهی

 .گردددریافت تائیدیه گزینش مرکزی وزارت متبوع، پذیرش نهایی و ثبت نام رسمی انجام می

 
 

 :نکات مهم در خصوص شرایط و ضوابط پذیرش بدون آزمون 

  ،های خارج از کشور و دانشجویانی که مدرک خود را از ایرانی انتقالی از دانشگاهپذیرش دانشجویان غیرایرانی

 پذیر نیست.اند، از طریق این فراخوان امکانهای خارج از ایران اخذ نمودهدانشگاه

 نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای تغییر رشته و یا محل تحصیل افراد پذیرفته شده بر اساس  آئین

 مجاز نیست. دکتریدرخشان در دوره تحصیلی 

 های تحصیلات تکمیلی به محض ورود مشمول شدگان بدون آزمون استعدادهای درخشان در دورهپذیرفته

 شوند.مقررات آموزشی می

 شدگان بدون آزمون استعدادهای درخشان بعد از انصراف از تحصیل در دوره روزانه مشمول مقررات پذیرفته

 شوند.آموزشی دانشجویان انصرافی می

  بررسی و اعلام  از پس داوطلبان قطعی پذیرش و باشدنمی قطعی پذیرش منزله به داوطلب درخواست ارائه

کشور آموزشسنجش سازمان تایید به منوط و توسط دانشگاه نهایی نتایج اعلام نظر شورای آموزشی دانشگاه و

 استعدادهای درخشان هدایت دفتر سایت طریق ماه از اوایل آباندر نهایی شدگانپذیرفته اسامی و بود خواهد

 خودداری این دفتر به مراجعه و غیرضروری هرگونه تماس از است لذا خواهشمند شد، خواهد اعلام دانشگاه

 .گردد



 
                   

 

 تواند نسبت به اخذ پذیرش نهایی از یک دانشگاه اقدام نماید. لذا در صورت قبولی در هر دانشجو صرفا می

بایست در خصوص وضعیت ها، دانشجو میپذیرش بدون آزمون در سایر دانشگاه آزمون ورودی و یا  اخذ

گیری نموده و در صورت انصراف، سریعا انصراف خود را بصورت کتبی به دفتر استعدادهای پذیرش خود تصمیم

در صورت اعلام انصراف بعد از پذیرش نهایی و  درخشان اعلام نماید تا جایگزینی افراد ذخیره صورت گیرد. 

ر دبنابراین درج نام پذیرفته شده در پرتال سازمان سنجش، حذف نام متقاضی از پورتال مقدور نخواهد بود. 

    متقاضی خواهد بود.خود عواقب ناشی از آن بر عهده به موقع متقاضی، صورت عدم اعلام انصراف 

 

 

دانشگاه  دکتریتقاضای پذیرش بدون آزمون مقطع مدارک مورد نیاز جهت بررسی 

 صنعتی ارومیه

د به تأییبه صورت تایپ شده تکمیل و  ( نیز موجود است )در پیوست فراخوان از سایت دانشگاهو ب فرم الف  -2

 برسد. محل تحصیل دانشگاهدیریت محترم آموزشی م

)برای مقالات، ارسال صفحه اول، گواهی ارائه مقاله مستندات مربوط به فعالیتهای پژوهشی دانشجو ضمیمه گردد.  -6

 .در همایش، و مستندات مربوط به اعتبار مجله یا کنفرانس الزامیست(

 تصویر شناسنامه و کارت ملی و کارت پایان خدمت و یا معافیت  -9

منابع دانشگاه سایر به نام   4344610465445ریال به حساب شماره  222/222فیش بانکی به مبلغاصل و کپی  -4

 دانشگاه ارومیه شعبهبانک ملی نزد  صنعتی ارومیه

به پست   32/54/0441شنبه پایان وقت اداری روز مدارک فوق را حداکثر تا اسکن * متقاضیان واجد شرایط باید 

از طریق پست اصل مدارک را و یا  ارسال کنند )prog@uut.ac.ir (دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه الکترونیکی

 یکدپست –دفتر استعدادهای درخشان  -دانشگاه صنعتی ارومیه  –جاده بند –ارومیه پیشتاز به نشانی: 

 ارسال نمایند.  57155-016پستی  صندوق -57166 62137

ر آموزش و به تایید مدی تکمیل شدهفرمها باید بصورت تایپ شده در صورت ارسال مدارک به پست الکترونیکی، : 1تذکر

 ذاخ در مراحل بعدیاصل مدارک ارسال شود. به دفتر استعدادهای درخشان و اسکن آنها  برسدمحل تحصیل دانشگاه 

 خواهد شد.

. داوطلبان محترم باید کلیه به مدارک  ناقص و یا خارج از تاریخ مذکور ترتیب اثر داده نخواهد شد  :3 تذکر

ادگی، رشته مقطع خانوقرار داده و روی پاکت علاوه بر درج نام و نام A4مدارک خود را داخل پاکت 

 کتریدتقاضای پذیرش بدون آزمون "رشته و گرایش مورد تقاضا، عبارت دانشجو، نام  /کارشناسی ارشدکارشناسی

 درج شود. "مربوط به دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه صنعتی ارومیه –)طرح شهید احدی(

 گردد می توصیه لذا .گردد نمی مسترد عنوان هیچ به پذیرش عدم یا و انصراف صورت در پرداختی وجه: 2تذکر 

 .گردد مبذول لازم دقت شرایط کامل مطالعه به نسبت هزینه واریز قبل از

 تماس حاصل نمایید. prog@uut.ac.irپست الکترونیکی با و هرگونه سوال  در صورت نیاز*
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 در دانشگاه صنعتی ارومیه  1041-1044رشته های پذیرش بدون آزمون مقطع دکتری سال 
 نام گرایش نام رشته ردیف

 تبدیل انرژی مهندسی مکانیک 1

 هاذرات بنیادی و نظریه میدان فیزیک 3

 
                                                                                                         

             

           الهام جلیل نژاد                                                                                                          

 گروه استعدادهای درخشان ریاست                                                                                                  

 دانشگاه صنعتی ارومیه                                                                                                         


