
 

                          

 91-92در سالتحصیلی )نیمه متمرکز(آزمون ورودي دوره دکتري                              

بدینوسیله به استحضار معرفی شدگان تکمیل ظرفیت دانشگاه ها که جهت شرکت در مصاحبه دانشگاه 

صنعتی ارومیه اسامی آنان در سایت اینترنتی سازمان سنجش و آموزش کشور اعالم گردیده است، می رساند 

 .مدارك زیر در روز مصاحبه الزامی استبه همراه داشتن 

معرفی شدگانی که دانشجوي سال آخر دوره کارشناسی ارشد بوده و ( اصل مدرك کارشناسی ارشد  -1

ند، اصل گواهی تایید شده توسط دانشگاه یا موسسه آموزش ه االتحصیل شد فارغ 31/6/91حداکثر تا تاریخ 

 )آزمون مذکوردفترچه راهنماي شرکت در  57ه عالی محل اخذ مدرك مطابق فرم مندرج در صفح

آندسته از معرفی شدگان که فارغ التحصیل دوره کارشناسی ناپیوسته می باشند (اصل مدرك کارشناسی -2

 .)عالوه بر اصل مدرك کارشناسی ناپیوسته می بایست اصل مدرك کاردانی را نیز ارائه نمایند

مشخصات شناسنامه اي معرفی شده با مشخصات اطالعات اصل شناسنامه و کارت ملی براي تطبیق  -3

 ارسالی از سوي سازمان سنجش

 .را مشخص کند) ویژه برادران(مدرکی که وضعیت نظام وظیفه -4

اصل گواهی مبنی بر اینکه عضو هیات علمی رسمی قطعی و یا رسمی آزمایشی وزارت علوم، تحقیقات و -5

مسئول نیز رسیده باشد، براي آن دسته از معرفی شدگان که از امتیاز باالترین مقام فناوري بوده که به تایید 

 .مربی در این آزمون استفاده نموده اند

، مقاالت  ISIمقاالت : مدارك و مستندات مورد نیاز در امتیاز دهی پژوهشی و آموزشی از قبیل کلیه  -6

کنفرانس هاي معتبر داخلی و خارجی ، طرح هاي ملی و  علمی و پژوهشی ، مقاالت علمی ترویجی ،

و ترجمه کتاب، مدرك زبان ، سوابق آموزشی تحقیقاتی ، رتبه در جشنواره ها و مسابقات علمی معتبر، تالیف 

 .کارشناسی ارشداهنماي ،توصیه نامه هاي علمی از اساتید ر) از قبیل تدریس در مقطع کارشناسی (

به شماره حساب سیباي )دویست و پنجاه هزار ریال ( 250000فیش بانکی به مبلغ  -4

 دانشگاه صنعتی ارومیه اختصاصی  به نام عواید 02178720025006

 


