
  
  
  
  

  

  بسمه تعالي
   دانشگاه صنعتي اروميه مقطع كارشناسي ارشد مستعدين برتر در اطالعيه پذيرش بدون آزمون

  دانشگاههاير و سا صنعتي اروميهدانشگاه  متقاضيان شاغل به تحصيلاز بين 
   97-98براي سال تحصيلي 

  
  

شــماره نامــه آئــين و مطــابق بــا ،علــومهاي شوراي هــدايت اســتعدادهاي درخشــان وزارت سياست اجراي در راستاي
و ، يو فنــاور قــاتيوزارت علــوم، تحق 16/12/96مــورخ  299574/2شماره  صالحيها،  5/5/1393مورخ  77948/21

 18/09/1396مصــوب  1930/86352بــه شــماره  دانشگاه صــنعتي اروميــهنامه استعدادهاي درخشان همچنين شيوه
ي دانشــگاهها واجــد شــرايط مقطــع كارشناســياز بين دانشجويان  در نظر دارد هيئت رئيسه، دانشگاه صنعتي اروميه

در مقطــع كارشناســي مازاد بر سهميه پذيرش بدون آزمون و به صورت  ،و آزاد غيرانتفاعي، پيام نور- ، غيردولتيدولتي
گــردد درخواســت دعــوت مــي شــرايط زيــر يكــي از واجدبه همين منظور از دانشجويان دانشجو پذيرش نمايد.  ،ارشد

خــرداد  13 يكشنبهحداكثر تا پايان وقت اداري روز  مربوطه ساير مستنداتمكتوب خود را به همراه فرم درخواست و 
   به دفتر استعدادهاي درخشان اين دانشگاه تحويل نمايند: ضوري و يا از طريق پست سفارشي، بصورت ح 1397ماه 

  

 ) كه تا پايــان نيمســال ششــم  93ورودي  كارشناسي پيوستهده درصد برتر) دوره پانزدانشجويان ممتاز
-حداقل سه چهارم واحدهاي درسي خود را گذرانده و حداكثر در مدت هشت نيمسال تحصيلي دانــش

 آموخته شوند.

 دانشگاه  اين نامه استعدادهاي درخشانمطابق شيوه دانشگاه صنعتي اروميه دانشجويان ممتاز آموزشي 

  درخشان اين دانشگاه نامه استعدادهايدانشگاه صنعتي اروميه مطابق شيوهدانشجويان ممتاز پژوهشي  
  

چنانچه طول مدت تحصيل دانشجو به داليلــي خــارج از اختيــار خــود ، 92در خصوص دانشجويان ورودي :  1تبصره 
بيش از مــدت مجــاز مــذكور تا حداكثر دو نيمسال تحصيلي (مانند بيماري، مرخصي تحصيلي، زايمان و موارد مشابه) 

، دانشــگاهييــد نهــايي معاونــت آموزشــي أو بــا ت كميسيون مــوارد خــاص شود، در اين صورت پس از تائيد و تشخيص
  باشد.پذير مياستفاده از تسهيالت مربوط امكان

  
مــورخ  299574/2اصــالحيه شــماره  1- 1بنــد  2: در صورت عدم تكميل ظرفيــت پــذيرش، مطــابق تبصــره2تبصره 

 برتر دانش آموختگان برتر دانشگاه صنعتي اروميه خواهد بــود. %10دانشگاه مجاز به جايگزيني از صرفاً  16/12/1396
  نمايند. درخواستبنابراين توصيه ميگردد، دانشجويان واجد شرايط براي استفاده از ظرفيت احتمالي 

  



بايست حداكثر تــا ارشد ميدانشجويان متقاضي استفاده از سهميه پذيرش بدون آزمون در مقطع كارشناسي: 3 تبصره
  .خواهد شدالتحصيل شوند، درغيراينصورت پذيرش آنها لغو فارغ 31/6/1397تاريخ 

  
  پذير است.بار امكانبراي يك آموختگي و صرفاً: پذيرش براي سال تحصيلي بالفاصله پس از دانش4تبصره 

    
  

  صنعتي اروميهدر دانشگاه  1397مقطع كارشناسي ارشد سال  پذيرش بدون آزمونرشته هاي 
  نام گرايش  نام رشته  رديف

  مخابرات سيستم  مهندسي برق  1
  كنترل  مهندسي برق  2
  مكاترونيك  مهندسي برق  3
    مهندسي فناوري اطالعات  4
  طراحي كاربردي  مهندسي مكانيك  5
  تبديل انرژي  مكانيكمهندسي   6
  مكاترونيك  مهندسي مكانيك  7
  سازه  مهندسي عمران  8
  زلزله  مهندسي عمران  9
  هاسازي سيستمبهينه  مهندسي صنايع  10
  هاي كالنسيستم  مهندسي صنايع  11
  فرآيندهاي جداسازي  مهندسي شيمي  12
  استخراج معدن  مهندسي معدن  13
    رياضي كاربردي  14
  فيزيك ماده چگال  يزيكف  15

  
  
  

    



  دارك مورد نياز جهت بررسي تقاضاي م
  دانشگاه صنعتي اروميه مقطع كارشناسي ارشد پذيرش بدون آزمون

  
  براي متقاضيان دانشجوي دانشگاه صنعتي اروميه:

  .فرم الف تكميل شده و به تأييد مديريت محترم آموزشي دانشگاه برسد - 1
  تكميل شده و به امضاي متقاضي برسد.فرم ج  - 2
بــراي مقــاالت، ارســال ضميمه گــردد. ( 4تا  1مندرج در جداول مستندات مربوط به فعاليتهاي پژوهشي دانشجو  - 3

 )و مستندات مربوط به اعتبار مجله يا كنفرانس الزاميست ، گواهي ارائه مقاله در همايش،صفحه اول

 كارت ملي و كارت پايان خدمت و يا معافيت  تصوير شناسنامه و - 4

انشگاه ساير منابع دبه نام   0200614095005ريال به حساب شماره  000/006فيش بانكي به مبلغاصل و كپي  - 5
  دانشگاه اروميه شعبهبانك ملي نزد  صنعتي اروميه

  
  :ساير دانشگاههابراي متقاضيان 

  .برسد متقاضي محترم آموزشي دانشگاه معاونتتكميل شده و به تأييد  بفرم  - 1
  تكميل شده و به امضاي متقاضي برسد.فرم ج  - 2
 كارت ملي و كارت پايان خدمت و يا معافيت  تصوير شناسنامه و - 3

انشگاه ساير منابع دبه نام   0200614095005ريال به حساب شماره  000/006فيش بانكي به مبلغاصل و كپي  - 4
  دانشگاه اروميه شعبهبانك ملي نزد  صنعتي اروميه

  
  

 بصــورت حضــوري  13/03/97 روز يكشنبه ان وقت اداريمدارك فوق را حداكثر تا پاي متقاضيان واجد شرايط بايد* 
  پست پيشتاز به نشاني:از طريق و يا به دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاه تحويل داده 

 57155-419كــد پســتي  –دفتر اســتعدادهاي درخشــان  -صنعتي اروميه دانشگاه  –جاده بند – اروميه
  . ارسال نمايند

  
بايد كليه مدارك خــود داوطلبان محترم تذكر: به مدارك ناقص و يا خارج از تاريخ مذكور ترتيب اثر داده نخواهد شد. 

نــام دانشــكده، رشــته و خــانوادگي، رشــته دانشــجو، نام و نــام وه بر درجروي پاكت عال قرار داده و A4را داخل پاكت 
 به دفتر استعدادهاي درخشان دانشــگاهمربوط  – تقاضاي پذيرش بدون آزمون"، عبــارت گرايش مورد تقاضا
  درج شود.  "صنعتي اروميه

  
  
  



  بسمه تعالي
  

  )دانشجويان كارشناسي دانشگاه صنعتي اروميهمخصوص  – فرم الف(
  در مقطع كارشناسي ارشد بدون آزمونفرم درخواست پذيرش 

  صنعتي اروميهدانشگاه  1397- 98سال تحصيلي 
  

  متقاضي مشخصات
    شماره شناسنامه: -3    نام پدر: -2        و نام خانوادگي:نام  -1
محل صدور شناسنامه:                          -6           13سال تولد:   ..../..../.... -5      :محل تولد -4
  شغل همسر: ......................  وضعيت تاهل:   متاهل           مجرد    -8      كد ملي:   -7
     :عافيت تحصيلي              معافيت دائم         علت معافيتم   وضعيت نظام وظيفه:   داراي كارت پايان خدمت      -9

  وضعيت شغل (در صورت شاغل بودن، آدرس دقيق محل كار به همراه شماره تلفن محل كار ذكر شود): -10
  

                        .................................................................................................................رشته و گرايش تحصيلي كارشناسي:      -11
  ...............................دوره (روزانه/نوبت دوم):   -13  .......................................................سال و نيمسال ورود:  -12
      13..... – 13.....فارغ التحصيل نيمسال ....... سال تحصيلي  -14
  ...... واحد....تعداد كل واحدهاي الزم براي دانش آموختگي در رشته داوطلب: ... -15
        ...........تعداد واحد گذرانده تا پايان ترم ششم:   -17  .........................................: ششم نيمسالمعدل تا پايان   -16
  ششم                          نيمسالتا پايان ....... داراي رتبه  -17
                        .......(در صورت دانش آموختگي): معدل كل فارغ التحصيلي  ..............ها با توجه به سال ورود:   وروديتعداد هم -18
  ............. ..........................................مورد تقاضا:   رشته -19
  هاي دانشجو): ( براساس اولويت مورد تقاضا گرايش -20

1-..............................................................................  
2-..............................................................................  
3-..............................................................................  
  

  :متقاضيآدرس محل سكونت 
  

----------------------------------------------------------------------------------                              
  ): E-mail (نشاني پست الكترونيكي          كد پستي:

  همراه داوطلب:شماره تلفن         شماره تلفن منزل با كد شهرستان:
  
  

 مدير آموزشي دانشگاه  ........................................ و امضاي تأييد

  محل  
  الصاق عكس
  (الصاق عكس ضروري است)



  )دانشجويان كارشناسي دانشگاه صنعتي اروميهمخصوص  – فرم الف ادامه(
  

  شركت در المپيادها يا جشنواه ها: - 1جدول
ئيد ي تامسابقات كشوري و بين الملل ،المپيادها ،شركت در جشنواره هاي علمي

  شده وزارت علوم،تحقيقات و فناوري
سال شركت در   رتبه كسب شده

  مسابقات
      
      
  

  :و ...  ISI  ،ISCدر مجالت  چاپ شدهمقاالت  - 2جدول
  زمان چاپ  محل چاپ  نام نشريه  عنوان  رديف

          
          
          
          
          
  

  ملي: و الملليمقاالت ارائه شده در كنفرانسهاي معتبر بين - 3جدول
  زمان چاپ  محل چاپ  نام نشريه  عنوان  رديف

          
          
          
          
          
  

  اختراعات ثبت شده: - 4جدول
  زمان چاپ  محل چاپ  نام نشريه  عنوان  رديف

          
          
          
  

  مختصري از ساير فعاليتها و افتخارات پژوهشي:
    



   بسمه تعالي             
                                  

  )ساير دانشگاهها وختگانمو دانش آ دانشجويانمخصوص  – بفرم (

  ارشد كارشناسي مقطع بدون آزمون پذيرشمتقاضيان فرم تائيد وضعيت تحصيلي 
  
  

  صنعتي اروميهمعاونت محترم آموزشي دانشگاه 
  

  سالم عليكم
كــد ملــي گردد خانم/آقا  ...............................................فرزند  ......................... با با احترام، گواهي مي

..........  ..........از................   صـــادره ..................شـــماره شناســـنامه ............................. ..........................
ــد ــجويي  ............. متول ــماره دانش ــا ش ــجو......................................  ب ــه /.......... دانش دانش آموخت
نوبت دوم)  /دوره (روزانــه  كارشناســي پيوســتهگرايش  ....................................... مقطــع /رشــته

ــدن تعــداد ............ واحــد  ................................................  دانشــگاه .......................... ــا گذران ــوده و ب ب
در بين  ............  نفــر  ششم نيمسالتا پايان  ..........................................................درسي با معدل كل

  ورودي خود حائز رتبه ..........  شده است .دانشجويان هم
  
  
  

  نام و نام خانوادگي معاون آموزشي دانشگاه                                                                 
  مهر و امضاء                                                                                                    

  
    

  ..........................شماره .....
  

  ....................تاريخ .............



  )ي الف و بهافرم صداقت در تكميل تعهدنامه – جفرم (
  

پــذيرش متقاضي اســتفاده از تســهيالت  ....................................................................................اينجانب 
بــراي  صنعتي اروميــهدر دانشگاه  بدون آزمون استعدادهاي درخشان در مقطع كارشناسي ارشد

نامــه اســتعدادهاي شيوهبا اطالع كامل از مفاد  گردمباشم و متعهد ميمي 98- 97سال تحصيلي
چنانچــه  و امنمــودهدر نهايت دقت و صــداقت تكميــل  را درخشان آن دانشگاه كليه مراتب فوق

عمــل  دخالف شرايط مندرج در آگهي پذيرش دانشجو بدون آزمون در مقطــع كارشناســي ارشــ
. اطــالع دهــم صنعتي اروميهفتر استعدادهاي درخشان دانشگاه به د مراتب را سريعاً ،كرده باشم

ي در زمينه پذيرش براي من ايجــاد گونه حقهيچو پرداخت هزينه بررسي مدارك ارسال مدارك 
شــود. در شده و مبلغ واريزي به هيچ عنوان به اينجانب عودت داده نمــيمدارك ارسال كند.نمي

براي دانشگاه محــرز  ني كه خالف واقع اطالعات درج شدهگاه هر زماصورت اخذ پذيرش از دانش
  خواهد شد. لغوقبولي بنده شود برابر مقررات با من برخورد شده و 

  
                                                      

  
                  متقاضي نام و نام خانوادگي

  امضاء و تاريخ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


