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  ارومیه صنعتی دانشگاه تکمیلی تحصیالت مدیریت حوزة

  تخصصی دکتري مقطع براي کتبی آزمون بدون دانشجو پذیرش آگهی (PhD) وفناوري تحقیقات علوم، وزارت درخشان هاياستعداد نامه آئین اساس بر

  1390-91 تحصیلی سال نیمسال دومدر

  

 به ویژه تسهیالت ارائه" نامه آئین6 ي ماده اساس بر دارد نظر در ارومیه صنعتی دانشگاه رساند می اطالع به وسیله بدین

 درخشان استعدادهاي هدایت شوراي  31/2/1386مورخ  جلسه مصوبه " باالتر هاي تحصیلی دوره به ورود براي علمی برگزیدگان

 تحصیلی مدارك ارزیابی با) PhD( تخصصی دکتري مقطع در تحصیل ادامه جهت) 31/6/1386مورخ 3536/21 شماره ي ابالغیه(

 علمی برگزیدگان پذیرش به نسبت شرایط واجد داوطلبان بین از آمد خواهد بعمل آموزشی گروههاي توسط که علمی مصاحبه و

  .نماید اقدام زیر هاي رشته در

 

  91  آزمون بدون دکتري دانشجوي پذیرش هاي رشته

  )تبدیل انرژي(مهندسی مکانیک   1

  فیزیک  2

  

 :پذیرش عمومی شرایط- الف

 دانشجو گزینش مرکزي هیات تشخیص به عمومی صالحیت بودن دارا 1-

  مرد داوطلبان براي عمومی وظیفه خدمت لحاظ از تحصیل ادامه از قانونی منع نداشتن 2-

  

 :پذیرش اختصاصی شرایط -ب

 .است شده اعالم صنعتی ارومیه دانشگاه آموزشی هايگروه توسط که گیرد می انجام هایی رشته در صرفاً دانشجو پذیرش 1-

 .باشد مرتبط متقاضی ارشد کارشناسی دوره تحصیلی رشته با بایستی دکتري دوره براي تقاضا مورد تحصیلی رشته 2-

 .است دانشگاه این آموزشی هايگروه عهده بر ارتباط این تشخیص: تبصره



 از یکی که طوري به .باشد المللی بین معتبر شده نمایهیا  پژوهشی - علمی مجالت در مقاله دو حداقل داراي باید متقاضی -3

  .و حداقل یکی از مقاالت باید مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد باشد باشد قطعی شده پذیرش دیگري و شده چاپ آنها

 و باشد گذرانیده نامه پایان بدون 17 نمرات کل میانگین با سال نیم 5 طی حداکثر را ارشد کارشناسی دوره باید متقاضی -4

 دانش زمان از سال نیم سه از بیش همچنین .باشد رسانده اتمام به 18و با حداقل نمره ارزشیابی عالی درجه با را نامه پایان

 .باشد نگذشته او ارشد کارشناسی دوره در آموختگی

  .باشد تمام سال 30 از بیش نبایستی پذیرش هنگام در متقاضی سن -5

  

  :پذیرش اخذ جهت الزم مدارك

 پذیرش درخواست فرم تکمیل -1

 شناسنامه صفحات تمام تصویر -2

 هاعکس پشت در مشخصات ذکر با 3×4عکس قطعه دو -3

 مربوطه دانشگاه آموزشی معاونت حوزه تایید به و ذکر آنها در داوطلب کل معدل که ارشد کارشناسی و کارشناسی تصویرگواهی -4

 .باشد شده رسیده

 .ارشد کارشناسی و کارشناسی نمرات ریز تصویر -5

  .پژوهشی و علمی معتبر مجالت در شده پذیرفته ویا شده منتشر مقاالت کامل تصویر -6

 ارومیه صنعتی دانشگاه اختصاصی عواید 02178720025006 شماره حساب بهریال  250000 مبلغ به بانکی فیش رسید اصل -7

  ارومیه دانشگاه شعبه -ایران ملی بانک نزد

  .ارشد کارشناسی دوره اساتید از نفر دو از علمی نامه توصیه  -8

 به پیشتاز سفارشی پست طریق از 14/01/91مورخ اداري وقت پایان تا راحداکثر خود مدارك توانند می شرایط حائز متقاضیان -9

  .نمایند زیر ارسال آدرس

 دانشگاه تکمیلی تحصیالت مدیریت  419-57155 :صندوق پستی   57166-93187 :کد پستی- کیلومتر دوم جاده بند- ارومیه

  . صنعتی ارومیه

  .شود ذکر رشته نام و " دکتري آزمون بدون پذیرش به مربوط " عنوان پاکت روي بر لطفاً: توجه

 .شد نخواهد داده اثر ترتیب شده ذکر تاریخ از پس دریافت یا و ناقص مدارك به: 1تذکر

 .نماید ارسال تکمیلی تحصیالت دفتر به مدارك سایر همراه به را بانکی فیش اصل باید متقاضی : 2تذکر

 تلفنی تماس و حضوري مراجعه از میشود تقاضا داوطلبان از لذا شوند می دعوت علمی مصاحبه جهت شرایط حائز افراد :3تذکر

 همراه به نیز را خود ارشد کارشناسی نامه پایان از نسخه یک علمی، مصاحبه به دعوت صورت در باید داوطلب .یندفرما خودداري

 .باشد داشته

 بر دوره این در پذیرش و گرددنمی تلقی قبولی منزله به آزمون بدون دکتري دوره در نام ثبت شرایط بودن دارا صرف: 4 تذکر

 .بود خواهد افراد علمی توانایی و موجود ظرفیت اساس

 درصورت و خودداري مهم مدارك اصل ارسال از لذا .گردد نمی مسترد وجه هیچ به آنها پرداختی وجه و ارسالی مدارك :5 تذکر

  .فرمایید اقدام شده اصل با برابر هاي نسخه ارائه به نسبت لزوم

  .گواهی رتبه دانش آموختگی -10

 متقاضیان. است الزامی دکتري دوره داوطلبان سایر مانند آزمون بدون دکتري دوره متقاضیان کلیه براي زبان مدرك ارائه -11

  .نمایند احراز را قبولی نمره حداقل و نموده شرکت است، آمده ذیل در که انگلیسی زبان هايآزمون از یکی در بایست می



  

  حد نصاب نمره  آزمون

MCHE 50  

TOLIMO  450  

TOEFL  

Paper based  500  

Internet based  70  

Computer based  190  

IELTS  5/5  

 

  .زبان مورد تایید دانشگاه را ارائه نمایند در صورت پذیرش قطعی، پذیرفته شدگان باید تا قبل از امتحان جامع، امتحان :تبصره

 
 
 
 
 
 

  اداره کل تحصیالت تکمیلی دانشگاه صنعتی ارومیه

  


