
  
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

-1403  یلیسال تحص   در  یبدون شركت در آزمون ورود  ارشدی رش دانشجو در مقطع كارشناسی پذ  هیّاطّالع
 1398  یط ورودی ان واجد شرای ژه دانشجوی و   1402

آ  ارومیه  ی دانشگاه صنعت اساس  مورخ    78و جلسه شماره    17/10/1401مورخ    307862/2  شماره  نامهن ییبر 
تحق   30/7/1401 علوم  فنا  قاتیوزارت  محدود یور و  تعداد  شرا  یدانشجو  ی،  وسته  یپ  یكارشناس  طی واجد 

  یل یسال تحص  رشدای كشور را بدون كنكور در مقطع كارشناس   ی ها و مؤسسات آموزش عالدانشگاه   98  یورود
 .دینمای م  رشیپذ 1403-1402

 
 ان یرش درخواست متقاضی اطالعات پذ

 
اخت .1 محدودیدانشگاه  تعداد  دارد  دانشجو  یار  ورودیپ  یارشناسدوره ك  یاناز  ی  دانشگاهها   98مهر    یوسته 

ا  ن  ینمشمول  از شش  پس  پا)  مسال یفراخوان كه  ششم   یانتا  ترم  به  متصل  حداقل  ا گذب (  تابستان  راندن 
ن كل  یانگیم  لحاظ ، به  (شودی گرد م   نییح واحدها به پای صحریعدد غ)  خود  ی درس  یچهارم كل واحدهاسه

را  خود    یورودرشته و همهم  یاندانشجو  ( شودی گرد م  ییاضح به صورت ریصحریعدد غ)  برتر  %20جزء  
 .كند  یرشزمون پذبدون آ
حائز   یان برتر دانشجو  %20ارشد با ی در دوره كارشناسای ه بدون آزمون رشت یرش ت پذیچنانچه ظرف: 1 تبصره
با    رومیها ی دانشگاه صنعت  یان دانشجو  یعدبرتر ب   %10  صرفا    ی یگزین ل نشود، دانشگاه مجاز به جا یتكم   یط شرا
 . استان در آن رشته یرتبه متقاض یتاولو

 شوند. آموخته مسال دانشین 8 ی و ط 31/6/1402 یخحداكثر تا تار  ی یستان بایمتقاض .2
  یر پذهمان سال امكان   یبرا  صرفا  و    یآموختگاز دانش   بالفاصله پس   یلیسال تحص  یبرا  یرش : پذ1  تبصره

 ست.ا
و    بوده   یل ی مسال تحصین  10دت مجاز حداكثر  دو رشته، م  ل همزمان در یتحص   یان دانشجو  یا رب:  2ه  تبصر

 .مند شوندالت مربوط بهره یتوانند از تسهیرا داشته باشند م نامهنی یآ ین ا یطشرا یر كه سا یادر رشته 
انتقال  یاندانشجو   ی برا:  3ه  تبصر به رشته  ییتغ  یا  ی مهمان،  از ورود  تا    یا ر رشته، مدت مجاز  اول  دانشگاه 
ن ییو تع  یبندرتبه  یان برای متقاض  یسهمسال است و مقاین  8دانشگاه دوم، حداكثر    یارشته  ز  ا  یآموختگدانش
 اند.خود را با آنها گذرانده  یواحد درس ین شتری شود كه بی انجام م یدانشگاه  یان ا دانشجوب 20%

شركت    وسته خودیپ  یدر دوره كارشناس ت  مد بلند  یكارآموز /یكه طرح كارورز   ییان دانشجو  ی برا:  4ه  تبصر
 است.  یل یمسال تحصین 10مدت مجاز حداكثر ( ماه  12تا  3) ی اند، به تناسب دوره كارورزدهكر

ب5  تبصره دوره كارشناس  ییاندانشجو  یرا:  در  دورهیپ  یكه  در  خود  واحدها)   یفرع  یهاوسته    ی گذراندن 
سا   یدرس از  مدت  شركت كرده (  هارشته   یرمازاد  حداك اند،  نمجاز  نه  تحصیثر  رتبه  بوده  یلی مسال   یبندو 

 .شودی انجام م یدوره فرع ی درس ینامبردگان بدون احتساب واحدها 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  ی باردار  ی اند و از مرخصوسته خود صاحب فرزند شده یپ  ی كه در دوره كارشناس  ی یهاانمخ   یبرا:  6ه  تبصر
تأ با  و  در سنوات  احتساب  استفاده كرده   د ییبدون  ماند،  دانشگاه    ی لیمسال تحصین  10جاز حداكثر  مدت 

 است.
 

 تذاكرات مهم
 
برگز .1 رشته    یبرا  ییدانشجو  ی علم   یادهایالمپ  یینها  15تا    1  یهارتبه  یدگاندرخواست  همان  به    یا ورود 

ارائه معرف   یهارشته با  از دبنی مرتبط،  المپیامه  بر  یرخانه  مازاد  به صورت  آموزش كشور  اد سازمان سنجش 
 .است  یقابل بررس یرش ت پذیظرف

طبق احكام    یز( نیکاربرد  ی نور، علم   یام)آزاد، پ  یآموزش عال  یهانظام   یرز   ی،دولت  یهاشگاه دان   یاندانشجو .2
 . ینداستفاده نما یالتتسه ین از ا توانندی م ی عدالت ادار یوان د ی عموم یاتصادره از ه

  و بعد از آن در صورت  1399-1400 یلی وسته سال تحصیپ ی ناسكارش یورود( یرانم ایمق) ییرانر ا یاتباع غ .3
 د.باشن  یتوانند متقاضیم یط داشتن شرا

متقاض  .4 دانشكده   صرفا   یدرخواست  در  ی م   یبررس  یادر  وجود  شود كه  ارومیه  به   داشتهدانشگاه صنعتی  و 
 . باشدخود  یكارشناس  ی لیگاه مرتبط با رشته تحصص دانشیتشخ

 درخواست بدهند. دانشكده  یک از  (یمرتبط با رشته كارشناس ش )ی گرا ک ی در توانندی م  حداكثر داوطلبان •
پذیمحل تحص  یار رشته  ییتغ • افراد  آ  ارشدی در كارشناس  شده  یرشل  اساس  بر  آزمون  وزارت    نامه ن ییبدون 

  ر رشته و دانشگاه ییامكان تغ  شدهیرش ان پذیمتقاض ییت نهایوضع  ی ینها  دی ید از تأست. لذا بع یعلوم مجاز ن
 ست. یسر نی م( هاهدر صورت موافقت دانشگا  یحت)

ل در دوره روزانه مشمول مقررات  یاز انصراف از تحص  درخشان بعد  یآزمون استعدادها  بدون  شدگان یرفته پذ .5
 شوند.یم  ین انصرافیادانشجو ی آموزش

 
 نام و ارسال مدارکنحوه ثبت

فتکم  با  30/11/1401الی    11/1401/ 5ی  زمان  بازه   درا  ر  خود  نامثبت ی  یستبا  انیمتقاض )الف(،  رمیل  های 
پیوست( در  )ب( و )ج   کردنپست و    momtaz-msc@uut.ac.irمدارک به ایمیل  تصویر  ال  ارس،  یفایل 

رد تقاضا بر   یادانشگاه در قبول  . انجام دهند دانشگاه صنعتی ارومیهدرخشان    هایاصل مدارک به دفتر استعداد
امت مختار  ی اساس  مكتسبه  ماز  و  ثبت بوده  ههلت  به  تمدینام  قابل  وجه  صورت بتث هزینه  .  یستن  ید ج  به  نام 

مبلغ   معادل  ی ر   000/500/1پرداخت  حستومان    000/150ال  به  واریز  صورت   0200614095005اب  به 
نام  دانشگاه   شده و ایمیلدر مدارک  تصویر فیش واریزی    کردنیمه ضم،  ارومیه  سایر منابع دانشگاه صنعتیبه 
حتما   شود.یچ وجه مسترد نم یبه ه یتوجه پرداخ .انجام خواهد شد  مدارک پستی در  فیش واریزی    صل اارسال  

ز شده  خواسته  را  یمدارک  قسم ر  ادر  موضوع  هم  یمیلت  فا   و  و  ":  عنوان  با  (ZIP)ه  فشردل  یبه صورت  نام 
 ال کنید.ارس یجهت بررس  "گرایش رشته  - یخانوادگنام 

 
 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 برق، کنترل مهندسی    -ک: محمد محمدی  مدار  ZIPفایل  به عنوان مثال  
 برق، کنترل مهندسی    -مدی  محمد محموضوع ایمیل:  

 
 مدارک مورد نیاز: 

 اری()اجب  هصفحه اول شناسنام .1
 )اجباری(  ملیکارت   .2
 )اجباری(  یكارنامه كارشناس .3
  یرتبوووه رشوووته در مقطوووع كارشناسووو   یگوووواه .4

 )اجباری(

اد  یوو كسب رتبه اول تووا پووانزدهم در الم   یگواه .5
 (اختیاری)  كشور یی دانشجو  یعلم

 ری(اختیا)  مقاالت چاپ شده در مجالت .6
  معتبووور  یمقووواالت اراشوووه شوووده در کنفرانسوووها .7

 )اختیاری(
)اختیوووووواری(  دهاختراعووووووات ثبووووووت شوووووو  .8

 
 درخواست متقاضیاننحوه بررسی  

 
o به  كه در مهل   یانی درخواست متقاض اقدام  به ات مقرر  ه یمندرج در اطالع  لییم ارسال مدارک خواسته شده 

 .نخواهد شد ی چ وجه بررسی كرده باشند، به هن
o مر هر  در  ثبت چنانچه  از  بررسحله  تحص  ی نام،  به  اشتغال  و  داوطلب    لیمدارک  شود كه    ط ی شرامشخص 

با اصل مدارک وجود ن مدارک و مستندات ارائه شده  یب  ییرت مغا  یافراخوان را ندارد    ینا  یقاز طر   یرشپذ
   .لغو خواهد شد  یشانداشته باشد ثبتنام ا 

o یستن یرش ه منزله پذچ عنوان بیبه ه یط درخواست و دارا بودن حداقل شرا ارائه. 
o نتا  یبدیه اعالم  اداوط  ی برا  ی چگونه حقیه ه یاول  یج است  پذ   یجادلبان  تأ  ی ینها  یرشننموده و  به    د ییمنوط 

 است.   ی ضرور  یاندانشجو یو انضباط یت عمومی و احراز صالح استسازمان سنجش آموزش كشور 
o اعالم  دانشگاه صنعتی ارومیه    تیسا   یقطراز    1401ماه    اسفند، در  یه پس از بررسیاول  شدگانیرفته پذ یاسام

 د.   خواهد ش
o ی . تمام ی شودخوددار  جدا    یجنام و اعالم نتاخصوص نحوه ثبت در    یا تماس تلفن یو    ی ز مراجعه حضورا  

 ت. ح داده شده اس ی موارد به صورت كامل توض
 
 

 ی درخشانادهاستعدا  دفتر هدایت
 دانشگاه صنعتی ارومیه


