تاؾوِ تعالی

حوسه تحصیالت تکمیلی دانشگاه صنعتی ارومیه

آگْی پصیطـ زاًكدَیاى هوتاظ واضقٌاؾی زض زٍضُ واضقٌاؾی اضقس تسٍى آظهَى
تطای ًیوؿال اٍل ؾالتحهیلی 96-97
زض ضاؾتای اخطای آییي ًاهِ قواضُ  21/77948هَضخ  ٍ 93/5//5انالحیِ قواضُ  2/140036هَضخ  95/7/4قَضای ّسایت اؾتعساز
زضذكاى ٍظاضت علَم ،تحمیمات ٍ فٌاٍضی زض ذهَل اعغای تؿْیالت آهَظقی تِ زاًكدَیاى هوتاظ زٍضُ واضقٌاؾی تطای ٍضٍز تِ زٍضُ
ّای تحهیلی تاالتط ،زاًكگاُ نٌعتی اضٍهیِ زض ًظط زاضز اظ تیي زاًكدَیاى هوتاظ همغع واضقٌاؾی ایي زاًكگاُ ٍ ؾایط زاًكگاُ ّای
زٍلتی(ضٍظاًِ ٍ قثاًِ) ،عثك هَاضز هٌسضج زض ایي اعالعیِ پؽ اظ تطضؾی هساضن علوی -پػٍّكی ٍ اًدام ههاحثِ ،تعسازی اظ زاٍعلثاى
ٍاخس قطایظ ضا زض همغع واضقٌاؾی اضقس تطای ضقتِ گطایف ّای ظیط پصیطـ ًوایس.
ضزیف

رشته -گزایش

ظزفیت پذیزش بدون آسمون

کارشناسی مورد قبول

1

هٌْسؾی قیوی-فطآیٌسّای خساؾاظی

3

هٌْسؾی قیوی ولیِ گطایف ّا

2

هٌْسؾی هىاًیه-تثسیل اًطغی

2

هٌْسؾی هىاًیه

3

هٌْسؾی هىاًیه-عطاحی واضتطزی

2

4

هٌْسؾی نٌایع-تْیٌِ ؾاظی ؾیؿتن ّا

2

5

هٌْسؾی نٌایع-ؾیؿتن ّای التهازی اختواعی

2

6

هٌْسؾی تطق-وٌتطل

1

7

هٌْسؾی تطق-هراتطات ؾیؿتن

1

8

هٌْسؾی هىاتطًٍیه

1

هٌْسؾی تطق

9

هٌْسؾی هىاتطًٍیه

1

هٌْسؾی هىاًیه

10

هٌْسؾی عوطاى-ؾاظُ

2

هٌْسؾی عوطاى

11

هٌْسؾی عوطاى-ظلعلِ

2

12

هٌْسؾی فٌاٍضی اعالعات

1

هٌْسؾی فٌاٍضی اعالعات ٍ هٌْسؾی
واهپیَتطً-طم افعاض

13

هٌْسؾی هعسى-اؾترطاج

2

هٌْسؾی هعسى

14

فیعیه-حالت خاهس

1

فیعیه

15

ضیاضی واضتطزی

2

ضیاضی

هٌْسؾی نٌایع
هٌْسؾی تطق ولیِ گطایف ّا

شزایط السم:
الف)شزایط عمومی:
زاضا تَزى نالحیت عوَهی خْت ازاهِ تحهیل
ب)شزایط اختصاصی:
-1زاًكدَیاى زٍضُ واضقٌاؾی پیَؾتِ تایؿتی پؽ اظ گصضاًسى قف ًیوؿال تحهیلی تا گصضاًسى ؾِ چْاضم ٍاحسّای ههَب
(حسالل ٍ105احس زضؾی) تِ لحاػ هیاًگیي ول ،خعء زُ زضنس تطتط زاًكدَیاى ّن ضقتِ ٍ ّن ٍضٍزی ذَز تاقٌس ٍ حساوثط
زض هست ّكت ًیوؿال تحهیلی زاًف آهَذتِ قًَس.
-2ضتثِ ّای اٍل تا پاًعزّن ًْایی الوپیازّای علوی -زاًكدَیی تطای ٍضٍز تِ ّواى ضقتِ تطگعیسُ یا ضقتِ ّای هطتثظ تِ
تكریم قَضای عالی تطًاهِ ضیعی آهَظقی ٍظاضت (تا اضایِ هعطفی ًاهِ اظ زتیطذاًِ الوپیاز).

-3زاًكدَیاى زٍضُ واضقٌاؾی پیَؾتِ زاًكگاُ نٌعتی اضٍهیِ وِ پؽ اظ گصضاًسى قف ًیوؿال تحهیلی تا گصضاًسى ؾِ
چْاضم ٍاحسّای ههَب (حسالل ٍ 105احس زضؾی) تِ لحاػ هیاًگیي ول تیي زُ تا تیؿت زضنس تطتط زاًكدَیاى ّن ضقتِ ٍ
ّن ٍضٍزی ذَز لطاض هی گیطًس ٍ حساوثط زض هست ّكت ًیوؿال تحهیلی زاًف آهَذتِ قًَس ًیع هی تَاًٌس زض ایي فطاذَاى
قطوت ًوایٌس .تسیْی اؾت پصیطـ ًْایی ایي زاًكدَیاى هٌَط تِ عسم تىویل ظطفیت تَؾظ زاًكدَیاى هكوَل تٌس یه هی
تاقس.
نحوه ثبت نام:
هتماضیاى هی تَاًٌس تا تىویل هساضن شیل ًؿثت تِ اضؾال هساضن تا تاضید  96/03/25اظ عطیك پؿت ؾفاضقی تِ آزضؼ ظیط
السام ًوایٌس.
 اضٍهیِ ،اتتسای خازُ تٌس زاًكگاُ نٌعتی اضٍهیِ (وس پؿتی ) 57166-93187 :حَظُ تحهیالت تىویلی زاًكگاُمدارک مورد نیاس :
 -1تىویل فطم (ز)2-
 -2گَاّی زاًكگاُ همغع واضقٌاؾی(فطم ي)1 -
-3ضیعًوطات همغع واضقٌاؾی تا پایاى ًیوؿال قكن
-4وپی توام نفحات قٌاؾٌاهِ ٍ واضت هلی
 -5یه لغعِ عىؽ 3*4
 -6انل ضؾیس فیف تاًىی تِ هثلغ  500000ضیال تِ قواضُ حؿاب  02178720025006تِ ًام عَایس اذتهانی زاًكگاُ
نٌعتی اضٍهیِ ًعز تاًه هلی لاتل پطزاذت زض توام قعة.
 -7تَنیِ ًاهِ علوی هحطهاًِ اظ زٍ ًفط اظ اؾاتیس زٍضُ واضقٌاؾی.
-8گَاّی ٍ هؿتٌسات ؾَاتك پػٍّكی (زض نَضت ٍخَز)

اظ زاٍعلثاى گطاهی زضذَاؾت هی قَز اظ هطاخعِ حضَضی ذَززاضی ًوایٌس ٍ زض نَضت ًیاظ تا قواضُ ( 044-31980285ذاًن
گلثاظی) تواؼ حانل ًوایٌسً .تایح ًْایی هتعالثاً تَؾظ ؾاظهاى ؾٌدف آهَظـ وكَض اعالم ذَاّس قس.

