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 دفتر هدایت استعدادهاي درخشان
  معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه صنعتی ارومیه    

  
  فراخوان پذیرش بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی ارومیه

 1402-1401تحصیلی  اول سال سالنیم
  

هدایت استعدادهاي درخشان وزارت هاي شوراي در راستاي اجراي سیاستکه  دانشگاه صنعتی ارومیه در نظر دارد
 تحصیلی دوره در درخشان استعدادھای آزمون بدون پذیرش" نامهینآی و مطابق با تحقیقات و فناوري علوم،

کارشناسی واجد شرایط مقطع از بین دانشجویان  06/11/1398مورخ  و/300430شماره به  "ارشد کارشناسی
در مقطع به صورت بدون آزمون و مازاد بر سهمیه پذیرش اقدام به پذیرش دانشجو دانشگاههاي دولتی  پیوسته

کتوب خود را به گردد درخواست ممی  دعوت  شرایط زیرواجد به همین منظور از دانشجویان نماید.  کارشناسی ارشد
 1400ماه  بهمن 30مورخه اري روز شنبه پایان وقت ادا و سایر مستندات حداکثر ت هاي مربوطههمراه فرم
) و یا از طریق پست prog@uut.ac.ir به پست الکترونیکیاسکن مدارك غیرحضوري (ارسال بصورت 
   ، به دفتر استعدادهاي درخشان این دانشگاه ارسال نمایند.سفارشی

  
 در مقطع کارشناسی ارشد شرایط عمومی براي پذیرش   

  

و  97(مجموع دوره روزانه و شبانه)  ورودي   کارشناسی پیوستهدانشجویان ممتاز (پانزده درصد برتر) دوره  الف)
که تا پایان نیمسال ششم حداقل سه چهارم واحدهاي درسی خود را گذرانده و حداکثر در مدت  96نیمسال دوم 

 د. آموخته شونهشت نیمسال تحصیلی دانش
 ه، به دلیل انصراف یا عدم تقاضا از تسهیالت مربوطدرصد برتر دانشجویان حائز شرایط چنانچه پانزده :1تبصره 

این صورت در د واي تکمیل نشرشتهبراي استفاده نکردند و ظرفیت پذیرش بدون آزمون دوره کارشناسی ارشد 
بنابراین توصیه  آموختگان دانشگاه صنعتی ارومیه خواهد بود.بعدي دانش% برتر 10صرفاً  دانشگاه مجاز به جایگزینی

  گردد، دانشجویان واجد شرایط براي استفاده از ظرفیت احتمالی درخواست نمایند.می
بایست حداکثر تا ارشد میدانشجویان متقاضی استفاده از سهمیه پذیرش بدون آزمون در مقطع کارشناسی: 2تبصره 

  .تحصیل شوند، درغیراینصورت پذیرش آنها لغو خواهد شدالفارغ 31/6/1401تاریخ 
  پذیر است.بار امکانآموختگی و صرفاً براي یکپذیرش براي سال تحصیلی بالفاصله پس از دانش :3تبصره 

شوند و به لحاظ میانگین معدل کل آموخته مینیمسال تحصیلی دانش 6که در  98درخواست متقاضیان ورودي   ) ب
باشند بصورت می% برتر 15خود جز ورودي غیرهمرشته و نیمسال دانشجویان هم 8میانگین کل در مقایسه با 



  
                    

 

در نیز مازاد بر ظرفیت پذیرش بدون آزمون ، قابل بررسی است. ضروري است داوطلبان مشمول این تبصره 
 نام کنند.فراخوان ثبت

اختیار خود (مانند بیماري، ماموریت درخواست دانشجویانی که طول مدت تحصیل آنها به دالیلی خارج از   ) ج
نامه به مذکور در آئینمجاز  دو نیمسال تحصیلی بیش از حدوالدین و همسر، زایمان و موارد مشابه) حداکثر 

د، پس از تایید کمیسیون موارد خاص دانشگاه، در صورت دارا بودن سایر شرایط قابل بررسی یده باشطول انجام
 است.

 براي و یآموزش مسالین 10همزمان در دو رشته، حداکثر  لیتحص انیبراي دانشجو یلیطول مدت مجاز تحص  ) د
 9حداکثر  معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه در صورت تایید اند، رشته داده رییکه تغ یانیدانشجو

 باشد. یم یآموزش مسالین
 

 ط و ضوابط پذیرش بدون آزمون:نکات مهم در خصوص شرای  
هاي انتخاب شده دانشجو باید بر تمام رشته و گرایشبراي پذیرش بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد،  -

 اساس دفترچه کارشناسی ارشد مرتبط با رشته تحصیلی دوره کارشناسی باشد. 
کشور و دانشجویانی که مدرك خود را هاي خارج از پذیرش دانشجویان غیرایرانی، ایرانی انتقالی از دانشگاه -

 پذیر نیست.اند، از طریق این فراخوان امکانهاي خارج از ایران اخذ نمودهاز دانشگاه
نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهاي آئین تحصیل افراد پذیرفته شده بر اساستغییر رشته و یا محل  -

 مجاز نیست.درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد 
بررسی و اعالم  از پس داوطلبان قطعی پذیرش و باشدنمی قطعی پذیرش منزله به داوطلب درخواست هارائ  -

- پذیرفته اسامی و بود کشور خواهدآموزشسنجش سازمان تایید به منوط نظر شوراي آموزشی دانشگاه و
 دانشگاه درخشاناستعدادهاي  هدایت دفتر سایت طریق از 1401 ماه شهریور دوم نیمه در نهایی شدگان

 .گردد خودداري این دفتر به مراجعه و غیرضروري هرگونه تماس از است لذا خواهشمند شد، خواهد اعالم
تواند نسبت به اخذ پذیرش نهایی از یک دانشگاه اقدام نماید. لذا در صورت قبولی در هر دانشجو صرفا می -

بایست در خصوص وضعیت ها، دانشجو میدانشگاهآزمون ورودي و یا  اخذ پذیرش بدون آزمون در سایر 
هدایت گیري نموده و در صورت انصراف، سریعا انصراف خود را بصورت کتبی به دفتر پذیرش خود تصمیم

اعالم نماید تا جایگزینی افراد ذخیره صورت گیرد.  در صورت  دانشگاه صنعتی ارومیه استعدادهاي درخشان
یی و درج نام پذیرفته شده در پرتال سازمان سنجش، حذف نام متقاضی از اعالم انصراف بعد از پذیرش نها

در صورت عدم اعالم انصراف به موقع متقاضی، عواقب ناشی از پورتال مقدور نخواهد بود. بنابراین 
 .   آن بر عهده خود متقاضی خواهد بود

  

  دانشگاه  ارشدمدارك مورد نیاز جهت بررسی تقاضاي پذیرش بدون آزمون مقطع کارشناسی
  صنعتی ارومیه

به صورت تایپ که  در سایت دانشگاه صنعتی ارومیه و در پیوست فراخوان موجود است)( درخواست هاي فرم - 1
   .رسیده باشدبه تأیید مدیریت محترم آموزشی دانشگاه محل تحصیلشده تکمیل و 

اول، گواهی ارائه مستندات مربوط به فعالیتهاي پژوهشی دانشجو ضمیمه گردد. (براي مقاالت، ارسال صفحه  - 2
 و مستندات مربوط به اعتبار مجله یا کنفرانس الزامیست). مقاله در همایش

  (در صورت وجود) تصویر شناسنامه و کارت ملی و کارت پایان خدمت و یا معافیت - 3



  
                    

 

سایر منابع دانشگاه  به نام  0200614095005ریال به حساب شماره  000/600به مبلغبانکی  فیشاصل و کپی  - 4
  دانشگاه ارومیه شعبهبانک ملی نزد  صنعتی ارومیه

به پست   03/11/4001پایان وقت اداري روز شنبه مدارك فوق را حداکثر تا اسکن * متقاضیان واجد شرایط باید 
از طریق اصل مدارك را و یا  ارسال کنند )prog@uut.ac.ir (دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاه الکترونیکی

 –دفتر استعدادهاي درخشان  -دانشگاه صنعتی ارومیه  –جاده بند –ارومیه پست پیشتاز به نشانی: 
  ارسال نمایند.  57155-419پستی  صندوق -57166 93187 کدپستی

. داوطلبان محترم باید کلیه به مدارك  ناقص و یا خارج از تاریخ مذکور ترتیب اثر داده نخواهد شد  :1 تذکر
ادگی، رشته مقطع کارشناسی خانوقرار داده و روي پاکت عالوه بر درج نام و نام A4مدارك خود را داخل پاکت 

مربوط به  –کارشناسی ارشدتقاضاي پذیرش بدون آزمون "عبارت رشته و گرایش مورد تقاضا، دانشجو، نام 
  .ذکر نمایندنیز را  "دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاه صنعتی ارومیه

 گردد می توصیه لذا .گردد نمی مسترد عنوان هیچ به پذیرش عدم یا و انصراف صورت در پرداختی وجه: 3تذکر 
  .گردد مبذول الزم دقت شرایط کامل مطالعه به نسبت هزینه واریز قبل از

  تماس حاصل نمایید. prog@uut.ac.irپست الکترونیکی با و هرگونه سوال  *در صورت نیاز
  

  دانشگاه صنعتی ارومیه 1402-1401رشته هاي پذیرش بدون آزمون مقطع کارشناسی ارشد سال 
  نام گرایش  نام رشته  ردیف

  مخابرات سیستم  مهندسی برق  1
  کنترل  مهندسی برق  2
  (مربوط به رشته مهندسی برق)  مهندسی مکاترونیک  3
  هاي اطالعاتیمدیریت سیستم  مهندسی فناوري اطالعات  4
  استخراج مواد معدنی  مهندسی معدن  5
  طراحی کاربردي  مهندسی مکانیک  6
  ساخت تولید  مهندسی مکانیک  7
  تبدیل انرژي  مهندسی مکانیک  8
  (مربوط به رشته مهندسی مکانیک)  مهندسی مکاترونیک  9
  سازه  مهندسی عمران  10
  زلزله  مهندسی عمران  11
  سازه (دانشکده فنی و مهندسی خوي)  مهندسی عمران  12
  هاسازي سیستمبهینه  مهندسی صنایع  13
  هاي کالنسیستم  مهندسی صنایع  14
  جداسازيفرآیندهاي   مهندسی شیمی  15
  طراحی فرایند  مهندسی شیمی  16
  پلیمر  مهندسی شیمی  17
  بهینه سازي  ریاضی کاربردي  18
  آنالیز عددي  ریاضی کاربردي  19
  فیزیک ماده چگال  فیزیک  20

                                                                                                          
  صنعتی ارومیهاستعدادهاي درخشان دانشگاه  گروه           


