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 دفتر هدایت استعدادهاي درخشان
  معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه صنعتی ارومیه    

  
در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی  استعدادهاي درخشانبدون آزمون  اسامی پذیرفته شدگان

  1402- 1401تحصیلی  نیم سال اول براي ارومیه
  

 و مطابق با ، تحقیقات و فناورياستعدادهاي درخشان وزارت علومهاي شوراي هدایت در راستاي اجراي سیاست
و فراخوان آن وزارت شوراي هدایت استعدادهاي درخشان   06/11/1398مورخ  و/300430شماره نامه آئین
بدون آزمون سهمیه استعدادهاي درخشان  اولیه شدگاندانشگاه صنعتی ارومیه، اسامی پذیرفته 19/10/1400

  گردد:ارومیه به شرح زیر اعالم میدانشگاه صنعتی 
  

  نتیجه ارزیابی  رشته مورد تقاضا  نام خانوادگی  نام  ردیف
بهینه سازي  -پذیرش اولیه براي رشته مهندسی صنایع   مهندسی صنایع  رضازاده سالطه  زینب   1

  سیستم ها 
سیستم هاي  –پذیرش اولیه براي رشته مهندسی صنایع   مهندسی صنایع  احمدي  الهه  2

  کالن
  سازه –پذیرش اولیه براي رشته مهندسی عمران   مهندسی عمران  داداش وند  هامون   3
  زلزله –پذیرش اولیه براي رشته مهندسی عمران   مهندسی عمران  باقرزاده عربلودره  فاطمه   4
مشروط به تایید کمیسیون موارد خاص دانشگاه پذیرش   مهندسی عمران  ذولفقارلو  سینا   5

  ارومیه صنعتی
  پذیرش اولیه  فیزیک ماده چگال  علیزاده  ابوالفضل    6
جهانگیرزاد   مهدي   7

  جمال آباد
  آنالیز عددي  -پذیرش اولیه براي رشته ریاضی   ریاضی

  بهینه سازي  -پذیرش اولیه براي رشته ریاضی   ریاضی  جوادي قرلر  شبنم   8
  

تواند نسبت به اخذ پذیرش نهایی از یک دانشگاه اقدام نماید. لذا در صورت الزم به ذکر است، هر دانشجو صرفا می
و تصمیم به انصراف از قبولی از طریق  هاقبولی در آزمون ورودي و یا  اخذ پذیرش بدون آزمون در سایر دانشگاه

بصورت کتبی به دفتر  15/60/1401سریعا انصراف خود را تا تاریخ سهمیه استعدادهاي درخشان، 
.  در صورت اعالم انصراف بعد از پذیرش نهایی و درج نام پذیرفته شده در استعدادهاي درخشان اعالم نماید

در صورت عدم اعالم انصراف به بنابراین  .رتال مقدور نخواهد بودحذف نام متقاضی از پوپرتال سازمان سنجش، 
  موقع متقاضی، عواقب ناشی از آن بر عهده خود متقاضی خواهد بود.



  
                    

 

 توسط متقاضی، مدارك ارسال شده و یا اصالت جزئیات در مشخص شدن هرگونه تخلف در صورت :1 تذکر مهم
بالفاصله قبولی فرد خاطی را معلق کرده و  این حق را بر خود محفوظ می داند کهدفتر هدایت استعدادهاي درخشان 

    پیگیري نماید. و حقوقی باطیانض هايمراحل قانونی را از طریق کمیته
  

دفتر  هر یک از افرادي که قبولی اولیه آن ها اعالم گردیده است، توسط کتبی در صورت اعالم انصراف :2تذکر مهم 
از لیست  حائز شرایط اي جایگزینی افرادبر هماهنگی الزم دانشگاه صنعتی ارومیههدایت استعدادهاي درخشان 

لذا تقاضامند است از هرگونه  انجام خواهد داد.را  تخصصی هر رشته و گرایش در تیاز کسب شدهامبه ترتیب  ذخیره،
  پیگیري غیر ضروري در این خصوص خودداري نمایید.

  
  

  
 استعدادهاي درخشان دانشگاه صنعتی ارومیه گروه


