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بايست حداكثر تا ارشد ميزمون در مقطع كارشناسيدانشجويان متقاضي استفاده از سهميه پذيرش بدون آ: 3 تبصره
  .التحصيل شوند، درغيراينصورت پذيرش آنها لغو خواهد شدفارغ 31/6/1397تاريخ 

  
  پذير است.بار امكانآموختگي و صرفاً براي يك: 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  مهندسي مكانيك  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  فيزيك  15

  
  
  

    



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

  
  براي متقاضيان دانشجوي دانشگاه صنعتي اروميه:

  و به تأييد مديريت محترم آموزشي دانشگاه برسد. به صورت تايپ شده تكميلاز سايت دانشگاه  فرم الف - 1
  و به امضاي متقاضي برسد.تكميل به صورت تايپ شده از سايت دانشگاه فرم ج  - 2
ضميمه گـردد. (بـراي مقـاالت، ارسـال      4تا  1مربوط به فعاليتهاي پژوهشي دانشجو مندرج در جداول مستندات  - 3

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

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

ساير منابع دانشگاه به نام   0200614095005ريال به حساب شماره  000/600نكي به مبلغفيش بااصل و كپي  - 5
  دانشگاه اروميه شعبهبانك ملي نزد  صنعتي اروميه

  
  براي متقاضيان ساير دانشگاهها:

  و به تأييد معاونت محترم آموزشي دانشگاه متقاضي برسد. به صورت تايپ شده تكميل از سايت دانشگاه فرم ب - 1
  متقاضي برسد. و به امضايتكميل به صورت تايپ شده  از سايت دانشگاه فرم ج - 2
 تصوير شناسنامه و كارت ملي و كارت پايان خدمت و يا معافيت  - 3

ساير منابع دانشگاه به نام   0200614095005ريال به حساب شماره  000/600فيش بانكي به مبلغاصل و كپي  - 4
  دانشگاه اروميه شعبهبانك ملي نزد  صنعتي اروميه

  
  

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

 57155-419كـد پسـتي    –دفتر استعدادهاي درخشـان   -دانشگاه صنعتي اروميه  –جاده بند –اروميه 
  ارسال نمايند. 

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

خـانوادگي، رشـته دانشـجو، نـام دانشـكده، رشـته و       قرار داده و روي پاكت عالوه بر درج نام و نام A4را داخل پاكت 
 مربوط به دفتر استعدادهاي درخشان دانشـگاه  – تقاضاي پذيرش بدون آزمون"گرايش مورد تقاضا، عبارت 

  درج شود.  "صنعتي اروميه
  

  تذكر: فرمها بايد بصورت تايپ شده به دفتر استعدادهاي درخشان تحويل داده شوند.
  
  


