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 باسمه تعالی

 9139اطالعیه و جدول زمان بندی مصاحبه دکتری نیمه متمرکز سال 

ورودی دوره دکتری  دانشگاه ارومیه بر اساس شیوه نامه اجرایی آزمون

(ph.D)29/02/99 مورخ 6589ابالغی نامه شماره  1399سال  نیمه متمرکز 

برای تکمیل فرایند آزمون، از کلیه داوطلبانی که حد نصاب اعالمی را دارا می 

باشند و از طرف سازمان سنجش آموزش کشور به این دانشگاه معرفی شده 

 دعوت به مصاحبه می نماید. صورت حضوری بهاند، 

کلیه داوطلبان محترم موظفند تمامی پروتکل های بهداشتی  :توجه بسیار مهم

را در  .... و( بدون فیلترساده) عایت فاصله اجتماعی،استفاده از ماسکم از رعا

 هنگام مراجعه برای مصاحبه رعایت نمایند.

 :مصاحبه مدارك الزم برای :  1

و تصویر کارنامه آزمون مرحله اول دکتری  (مندرج در انتهای همين اطالعيه) تكميل شده 1: فرم شماره1.1

 99سال 

 شناسنامه و کارت مليیر صفحه اول : تصو2.1

 نمراتبه همراه ریز التحصيلي کارشناسي: تصویر گواهينامه فارغ3.1

باشند، عالوه بر تصویر مدرك پيوسته ميالتحصيل دوره کارشناسي ناتبصره: آن دسته از داوطلباني که فارغ

 نمایند. هائاردر زمان مصاحبه بایست تصویر مدرك کارداني را نيز پيوسته، ميکارشناسي نا

 نمراتبه همراه ریز ایالتحصيلي کارشناسي ارشد یا دکتری حرفه: تصویر گواهينامه فارغ4.1

تاریخ ای بوده و حداکثر تا : داوطلباني که دانشجوی سال آخر دوره کارشناسي ارشد یا دکتری حرفه1تبصره 

ا موسسه آموزش سط دانشگاه ییيد شده تواصل گواهي تأ مي بایست، خواهند شدالتحصيل فارغ 31/6/99



2 
 

را همراه داشته و هنگام مصاحبه  30/11/98تحصيل،مربوط به معدل واحدهای گذرانده تا تاریخ عالي محل 

راهنمای انتخاب رشته آزمون ورودی مقطع  2دفترچه شماره  178ارئه نمایند.فرم اعالم معدل در صفحه 

 قابل دسترسي مي باشد. 99دکتری سال 

به خدمت معتبر برای آقایان و یا دفترچه آماده دائم  : تصویر کارت پایان خدمت وظيفه عمومي یا معافيت 5.1

 و یا گواهي اشتغال به تحصيل برای دانشجویان سال آخر کارشناسي ارشد.

 و چكيده پایان نامه(صورتجلسه دفاع از پایان نامه)صفحه ارزیابي : تصویر 6.1

 1شماره رك و مستندات مربوط به جداول فرم: تصویر از تمامي مدا7.1

مبني بر اینكه مي باشند، ارائه اصل گواهي  مربیبرای آن دسته از داوطلباني که متقاضي استفاده از امتياز : .18

هستند تابعه وزارت علوم، تحقيقات و فناوری  رسمی قطعی و يا رسمی آزمايشیعضو هيات علمي 

طبق  مربیان دانشگاه آزاد اسالمی.الزم به توضيح است ترین مقام مسئول(تأیيد باال الزامي مي باشد)با

سازمان سنجش صرفا با معرفي نامه صادره از سوی مرکز جذب و امور  12/6/99مورخ  26398نامه شماره 

ا دارا مي باشند.لذ 99هيات علمي دانشگاه آزاد محل خدمت امكان بهره مندی از این امتياز را در آزمون دکتری 

 ارائه این معرفي نامه برای این گروه از داوطلبان در هنگام مصاحبه ضروری مي باشد. 

به حساب شماره  (يک میلیون ريال)1000000: اصل و تصویر فيش واریزی به مبلغ .19

 در بانك ملي شعبه دانشگاه اروميهبه نام عواید اختصاصي معاونت آموزشي  0110178484004

 گردد.مدارك و وجوه دریافتي به هيچ وجه مسترد نمي :توجه

روزانه،شبانه و پردیس( معرفی شده اند، داوطلبانی که در یک گرایش با دوره های مختلف) مهم:توجه 

 صرفا یک مبلغ)فیش( واریز نمایند.

عنوان مثال: داوطلبی که در رشته فیزیک ماده چگال برای هر سه دوره روزانه،شبانه و پردیس معرفی به 

 واریز می نماید.ریالی  1000000ت صرفا یک فیش شده اس

 : داوطلبان محترم بایستي تمامي مدارك فوق را در هنگام مصاحبه تحویل کميته مصاحبه کننده نمایند.2

 : فرایند ارزیابی تخصصی3
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مطابق   معرفي مي شوندسنجش آموزش کشور، از طرف سازمان داوطلباني که تمامي : دانشگاه اروميه از 1.3

 مصاحبه به عمل مي آورد.بندی با برنامه زمان

مشخص شده به  تاریخشود. عدم مراجعه داوطلب در : مصاحبه برای هر داوطلب صرفا یك بار انجام مي2.3

كرده است، امكان پذیر منزله انصراف وی تلقي شده و برگزاری مجدد مصاحبه برای داوطلبي که شرکت ن

 نخواهد بود.

 5/8امتياز(، امتيازات آموزشي )حداکثر  5/11دهي به داوطلبان بر اساس امتيازات پژوهشي )حداکثر : امتياز3.3

 پذیرد.م ميانجا 2فرم شماره  3تا  1امتياز( مطابق با جداول  30امتياز( و امتيازات مصاحبه )حداکثر 

 

 

 

  



4 
 

 1فرم شماره 

 

 (Ph.D)مرحله دوم آزمون نیمه متمرکز دوره دکتری 

 داوطلب تکمیل شود()توسط 

 )مصوب جلسه........................مورخ.........................شورای موسسه........................(

 

 الف( مشخصات فردی:

 وضعیت نظام وظیفه: نام و نام خانوادگی:

 شماره داوطلب: شماره پرونده:

 وضعیت تاهل: سال تولد:

 وضعیت اشتغال: تلفن تماس:

 آدرس الکترونیکی: آدرس:

اوطلب باید دکه . بدیهی است ین فرم، صرفا با ارائه اصل مدرک معتبر قابل ارزیابی استمندرج در ا "ج"و  "ب"موارد ذکر شده در بندهای  تمامی توجه:

 .کند اصل مدرک را نیز ارائهدر صورت ضرورت، 

 

 :ب( سوابق پژوهشی

 مقاالت چاپ شده در مجالت علمی معتبر داخلی و خارجی و يا کنفرانس ها و سمینارها و همايش های داخلی و خارجی  -1

نويسنده  )نام نويسندگان  سال انتشار عنوان مجله و عنوان مقاله وضعیت نوع

*  مسئول مقاله را با عالمت 

 فرمايید( مشخص

عناوین مقاالت 

علمی پژوهشی 

 )داخلی، خارجی(

    چاپ شده

   

پذیرفته 

 شده

   

   

عناوین مقاالت 

 علمی ترویجی

    چاپ شده
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پذیرفته 

 شده

   

   

عناوین مقاالت 

ارائه شده در 

کنفرانس های 

 )داخلی، خارجی(

    چاپ شده

   

پذیرفته 

 شده

   

   

 

 اختراع ثبت شده مورد تأيید سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ايران  -2

 تاريخ ثبت محل ثبت نام اختراع رديف

1    

2    

3    

4    

 

 جشنواره های علمی معتبر-3

 تاريخ برگزاری نهاد برگزار کننده عنوان جشنواره رديف

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    
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 )ترجمه يا تألیف(کتب -4

 عنوان کتاب نوع

 سال انتشار

 تعداد صفحات

نام نويسندگان به ترتیب 

 ذکر شده روی جلد

 کتب

 تألیف

   

   

   

   

 ترجمه

   

   

   

   

 

 امتیاز پايان نامه-5

 دوره کارشناسی  -5-1

 

 عنوان پروژه يا پايان نامه

 

 نام استاد

 راهنما

  امتیاز

قابل  نمره

 قبول

 عالی بسیار خوب خوب

 

 

      

 دوره کارشناسی ارشد  -5-2

 

 عنوان پروژه يا پايان نامه

 

 نام استاد راهنما

  امتیاز

قابل  نمره

 قبول

 عالی بسیار خوب خوب
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 طرح واره های پژوهشی  -6

 دريافت شده است.عنوان طرح پژوهشی تقاضا محور منتخب داوطلب که از طريق سايت موسسه 

 

بیان مسئله و اهداف، فرضیه یا سواالت تحقیق، روش  داوطلب، طرح واره مربوط به طرح پژوهش تقاضا محور خود را که شامل عنوان تحقیق،-

 شناسی و مراحل را به پیوست ارائه نماید.

 

 ( سوابق آموزشیج

 خاتمهسال  سال شروع معدل کل نام دانشگاه گرايش -رشته مقطع تحصیلی

      کارشناسی

      کارشناسی ارشد

 

 

 برگزيدگان جشنواره، مسابقات بین المللی، و المپیادهای معتبر: -

 سال برگزیده شدن رتبه نام مسابقه/ المپیاد/جشنواره ردیف

1    

2    

3    

 مدرک زبان -

 توضیحات سال آزمون نمره اخذ شده نام آزمون

    

 

 

 

 امضاء:     تاريخ:            خانوادگی:نام و نام 
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 2رم شماره ف                                        

 (Ph.Dنحوه بررسی سوابق علمی و مصاحبه آزمون دکتری )

 شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه( 17/2/1396مورخ  424)مصوب جلسه 

 

 (امتیاز 5/11حداکثر  نحوه محاسبه امتیازات پژوهشی ) -1جدول 

 نحوه ارزیابي حداکثر امتياز نوع فعاليت ردیف

پژوهشي )داخلي و خارجي( -مقاالت علمي -1-1 1

 رشته تحصيليمرتبط با 

 

گواهي ثبت اختراع مورد تایيد سازمان پژوهش  -2-1

 های علمي و صنعتي ایران

برگزیدگي در جشنواره های علمي معتبر بين  -3-1

 المللي خوارزمي، فارابي، رازی و ابن سينا

تا  مستخرج از پایان نامه هر مقاله- 5/6

و مرتبط با رشته  امتياز 5/2

 امتياز 1تحصيلي تا 

گواهي ثبت اختراع بين المللي تا  -

 امتياز 5/1و داخلي تا  5/2

و بين  1برگزیدگي داخلي تا  -

 امتياز 5/2المللي تا 

 امتياز 1هر مقاله تا امتياز2 رشته تحصيليترویجي مرتبط با -مقاالت علمي 2

مقاالت چاپ شده در کنفرانس های معتبر)داخلي یا  3

 خارجي(

 و داخلي 5/0خارجي تا  امتياز1

 امتياز25/0تا

 - امتياز 1 تاليف یا ترجمه کتاب مرتبط با رشته تحصيلي 4

 75/0و بسيار خوب تا  1عالي تا  متيازا 1 اییا دکتری حرفه کيفيت پایان نامه کارشناسي ارشد 5

 امتياز

  امتياز 5/11 جمع

 گيرد.  تعلق نمي 1جدول  5اند، هيچ امتيازی از ردیف نامه خود دفاع نكردهبرای داوطلباني که از پایان 

 امتیاز( 5/8)حداکثر نحوه محاسبه امتیازات آموزشی -2جدول 

حداکثر  نوع فعاليت ردیف

 امتياز

 نحوه ارزیابي

 5/0 ناپيوسته(ميانگين کل دوره کارشناسي)پيوسته و  1

 امتياز

امتياز،  3/0؛ تا99/17تا  17امتياز،  2/0؛ تا 99/16تا  16

 امتياز 5/0؛ تا20تا  19امتياز و 4/0؛ تا99/18تا  18

امتياز،  1؛ تا 1های رتبهدانشگاه اروميه و دانشگاه امتياز 1 کيفيت دانشگاه محل تحصيل دوره کارشناسي 2

های رتبه از و دانشگاهامتي 5/0؛ تا 2های رتبه دانشگاه

 امتياز 25/0، پيام نور و آزاد اسالمي؛ تا  3

ميانگين کل دوره کارشناسي ارشد ناپيوسته ) بدون  3

 تامه ( احتساب نمره پایان

5/0 

 امتياز

امتياز  4/0؛ تا 99/18تا 18امتياز،  3/0؛ تا 99/17تا  17

 امتياز 5/0؛ تا  20تا  19و 
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امتياز،  1؛ تا 1های رتبه دانشگاه اروميه و دانشگاه امتياز1 تحصيل دوره کارشناسي ارشدکيفيت دانشگاه محل  4

های    رتبه امتياز و دانشگاه 5/0؛ تا 2های رتبه دانشگاه

 امتياز 25/0، پيام نور و آزاد اسالمي؛ تا 3

 75/0نيمسال  7تياز، ام 1نيمسال  6کار شناسي پيوسته:  امتياز 1 طول مدت تحصيل در دوره کارشناسي  5

 نيمسال 8امتياز و بيش از  5/0نيمسال  8امتياز، 

امتيازی ندارد.                                              کارشناسي 

امتياز و  5/0نيمسال  4امتياز،  1نيمسال  3ناپيوسته: 

 نيمسال امتيازی ندارد. 4بيش از 

نيمسال  5متياز، ا 75/0نيمسال  4امتياز،  1نيمسال  3 امتياز 1 ناپيوستهطول مدت تحصيل در دوره کارشناسي ارشد  6

 نيمسال امتيازی ندارد.  5امتياز و بيش از  5/0

 5/1 برگزیدگان المپيادهای علمي دانشجویي 7

 امتيازا

تا  7امتياز، رتبه  1، 6تا  4امتياز، رتبه  5/1، 3تا 1رتبه 

تا  13امتياز و رتبه  5/0، 12تا  10امتياز، رتبه 75/0، 9

 امتياز 15،25/0

 4طبق جدول شماره  امتياز 2 داشتن مدرك زبان معتبر 8

 5/8 جمع

 امتياز
 

 

نيمسال و کارشناسي  9ریزی آموزش عالي در دوره کارشناسي برای شورای برنامه هایي که طبق مصوبة*رشته

وسته ) با حداکثر ـآموختگان دوره کارشناسي ارشد پيدانش اند،نيمسال تصویب شده 5ته برای ارشد ناپيوس

 اند، با نظر کميتةنامه خود دفاع نكردهنيمسال تحصيلي ( و دانشجویان شاغل به تحصيل که از پایان 12سنوات 

 مند شوند.بهره 2جدول  6و  5های توانند از مجموع امتيازات ردیفکننده ميمصاحبه

 امتیاز مصاحبه -3جدول شماره 

 نحوه ارزیابي حداکثر امتياز نوع فعاليت

  30 جمع امتياز مصاحبه

 

کننده و گروه آموزشي مربوط محاسبه ، بر اساس رای کميتة مصاحبه3و  2 ،1ول اهای جد*امتياز تمام ردیف

 شود.مي
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 همترازی نمرات آزمون های ملی و بین المللی زبان انگلیسی -4جدول شماره 

MSRT 
(MCHE) 

IEALTS 
Academic 

TOEFL 
(IBT) 

TOEFL 
(CBT) 

 

TOEFL 
PAPER 

+TOLOMO 

 

 امتياز تخصيصي 

 2 637-677 270-300 110-120 و باالتر 8 100-80

79-75 5/7 109-102 269-253 636-607 75/1 

74-70 7 101-94 252-240 606-587 5/1 

69-65 5/6 93-79 239-213 586-550 25/1 

64-60 6 78-60 212-168 549-495 1 

59-55 5/5 59-46 166-137 494-450 75/0 

54-50 5 45-35 136-108 449-420 5/0 

49-45 5/4 34-29 107-93 419-393 25/0 

 آدرس گروههای آموزشی جهت مراجعه حضوری -5جدول شماره 

 آدرس محل مصاحبه گروههای آموزشی ردیف

 پردیس نازلو  –جاده سرو  11کيلومتر  -اروميه  دانشكده علوم علوم پایه 1

 پردیس نازلو  –جاده سرو  11کيلومتر  -اروميه  دانشكده فني و مهندسي مهندسي  فني و 2

 پردیس نازلو  –جاده سرو  11کيلومتر  -اروميه  دانشكده کشاورزی کشاورزی 3

 پردیس نازلو  –جاده سرو  11کيلومتر  -اروميه  دانشكده دامپزشكي دامپزشكي 4

 پردیس نازلو –جاده سرو  11کيلومتر  -اروميه  دانشكده اقتصاد مدیریت مجموعه علوم اقتصادی  5

 پردیس نازلو –جاده سرو  11کيلومتر  -اروميه  دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي مجموعه تربيت بدني 6

 پردیس نازلو  –جاده سرو  11کيلومتر  -اروميه  منابع طبيعيدانشكده  منابع طبيعي 7

 روبروی صدا وسيما – 2خيابان والفجر –اروميه  دانشكده ادبيات وعلوم انساني علوم انساني، زبان 8

 پردیس نازلو –جاده سرو  11کيلومتر  -اروميه  دانشكده شيمي شيمي 9

 پردیس نازلو –جاده سرو  11کيلومتر  -اروميه  پيشرفتهدانشكده برق، کامپيوتر و فناوریهای  برق و کامپيوتر 10
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 99در سال  )نوبت دوم(دکتری شهریه دانشجویانجدول 

 

 

 ورودی
 شهریه ثابت گروه

شهریه متغیر هر واحد 

 نظری

شهریه متغیر کل پایان 

 نامه 

99 
 ۶۸،1۸3،۵۰۰ ۷،۶۵3،2۵۰ ۵1،۴۸۵،۵۰۰ علوم انسانی

 ۷۵،1۴1،۰۰۰ ۶،9۵۷،۵۰۰ ۶2،۶1۷،۵۰۰ سایر گروههای آموزشی

 

 

                                                                                                           



12 
 

 1399برنامه زمانی انجام مصاحبه از معرفی شدگان آزمون دکتری سال 

 دانشگاه ارومیه 99جدول زمانی مصاحبه دکتری 

 ردیف
کد 

 محل
 تاریخ مصاحبه دوره گرایش نام رشته

 شهریور 3۰یکشنبه روزانه                 زبان وادبیات فارسی                                                               1002 1

 شهریور 3۰یکشنبه شبانه            زبان وادبیات فارسی                                                               1057 2

 شهریور 3۰یکشنبه پردیس            زبان وادبیات فارسی                                                               1088 3

 شهریور 3۰یکشنبه روزانه               ادبیات حماسی زبان وادبیات فارسی   1038 4

 شهریور 3۰یکشنبه شبانه          ادبیات حماسی زبان و ادبیات فارسی 1075 5

 شهریور 31دوشنبه  روزانه               ادبیات عرفانی زبان و ادبیات فارسی 1041 6

 شهریور 31دوشنبه  شبانه          ادبیات عرفانی زبان و ادبیات فارسی 1077 7

 شهریور 31دوشنبه  روزانه               ادبیات غنایی زبان و ادبیات فارسی 1050 8

 شهریور 31دوشنبه  شبانه               ادبیات غنایی زبان و ادبیات فارسی 1083 9

 مهر ۶یکشنبه  روزانه               اقتصاد سنجی علوم اقتصادی 1231 10

 مهر ۶یکشنبه  شبانه               اقتصاد سنجی علوم اقتصادی 1296 11

 مهر ۶یکشنبه  روزانه               توسعه اقتصادی علوم اقتصادی 1260 12

 مهر ۶یکشنبه  شبانه توسعه اقتصادی علوم اقتصادی 1309 13

 مهر ۶یکشنبه  روزانه               اقتصاد مالی علوم اقتصادی 1275 14

 مهر ۶یکشنبه  شبانه               اقتصاد مالی علوم اقتصادی 1317 15

 مهر 1سه شنبه  روزانه               مدیریت ورزشی علوم ورزشی 1357 16
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 مهر 1سه شنبه  شبانه مدیریت ورزشی علوم ورزشی 1368 17

 مهر 1سه شنبه  پردیس          مدیریت ورزشی علوم ورزشی 1379 18

 مهر 1سه شنبه  روزانه               فیزیولوژی ورزشی علوم ورزشی 1385 19

 مهر 1سه شنبه  شبانه             ورزشیفیزیولوژی  علوم ورزشی 1403 20

 مهر 1سه شنبه  پردیس              فیزیولوژی ورزشی علوم ورزشی 1413 21

 مهر 1سه شنبه  روزانه               رفتار حرکتی علوم ورزشی 1432 22

 مهر 1سه شنبه  شبانه               رفتار حرکتی علوم ورزشی 1439 23

 مهر 1سه شنبه  پردیس               رفتار حرکتی ورزشیعلوم  1445 24

 مهر 2چهارشنبه  روزانه               مدیریت آموزشی مدیریت آموزشی 1767 25

 مهر 2چهارشنبه  شبانه               مدیریت آموزشی مدیریت آموزشی 1778 26

 مهر ۵شنبه  روزانه               مدیریت آموزش عالی آموزش عالی 1808 27

 مهر ۵شنبه  شبانه مدیریت آموزش عالی آموزش عالی 1819 28

 مهر ۸سه شنبه  روزانه               روان شناسی روان شناسی 1850 29

 مهر ۸سه شنبه  شبانه روان شناسی روان شناسی 1877 30

 مهر ۷دوشنبه  روزانه               حسابداری حسابداری 2279 31

 مهر ۷دوشنبه  شبانه             حسابداری حسابداری 2294 32

 مهر ۸سه شنبه  روزانه               زمین شناسی اقتصادی علوم زمین 2410 33

 مهر ۸سه شنبه  شبانه        زمین شناسی اقتصادی علوم زمین 2418 34

 مهر ۸سه شنبه  پردیس               زمین شناسی اقتصادی علوم زمین 2424 35

 مهر 9چهارشنبه  روزانه               شیمی آلی شیمی 2488 36

 مهر 9چهارشنبه  شبانه               شیمی آلی شیمی 2529 37
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 مهر 9چهارشنبه  پردیس             شیمی آلی شیمی 2549 38

 مهر 9چهارشنبه  روزانه               شیمی تجزیه  شیمی  2560 39

 مهر 9چهارشنبه  شبانه              شیمی تجزیه  شیمی  2601 40

 مهر 12شنبه  روزانه               فیزیولوژی زیست شناسی گیاهی  2712 41

 مهر 12شنبه  شبانه             فیزیولوژی زیست شناسی گیاهی  2726 42

 مهر 12شنبه  پردیس               فیزیولوژی زیست شناسی گیاهی  2731 43

 مهر 13یکشنبه  روزانه               آنالیز ریاضی محض 2868 44

 مهر 13یکشنبه  شبانه            آنالیز ریاضی محض 3033 45

 مهر 13یکشنبه  پردیس           آنالیز ریاضی محض 3089 46

 مهر 13یکشنبه  روزانه               جبر ریاضی محض 2908 47

 مهر 13یکشنبه  شبانه               جبر ریاضی محض 3043 48

 مهر 13یکشنبه  پردیس               جبر ریاضی محض 3096 49

 مهر 13یکشنبه  روزانه               هندسه توپولوژی ریاضی محض 2948 50

 مهر 13یکشنبه  شبانه               هندسه توپولوژی ریاضی محض 3058 51

 مهر 13یکشنبه  پردیس          توپولوژیهندسه  ریاضی محض 3104 52

 مهر 1۴دوشنبه  روزانه               ذرات بنیادی و نظریه میدان ها فیزیک 3149 53

 مهر 1۴دوشنبه  شبانه               ذرات بنیادی و نظریه میدان ها فیزیک 3280 54

 مهر 1۴دوشنبه  روزانه               اپتیک و لیزر فیزیک 3173 55

 مهر 1۴دوشنبه  شبانه               اپتیک و لیزر فیزیک 3286 56

 مهر 1۴دوشنبه  روزانه               فیزیک ماده چگال فیزیک 3208 57

 مهر 1۴دوشنبه  شبانه          فیزیک ماده چگال فیزیک 3295 58
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 مهر 1۴دوشنبه  پردیس           فیزیک ماده چگال فیزیک 3341 59

 شهریور 3۰یکشنبه  روزانه               الکترونیک مهندسی برق 3433 60

 شهریور 3۰یکشنبه  شبانه               الکترونیک مهندسی برق 3466 61

 شهریور 3۰یکشنبه  روزانه               مخابرات سیستم مهندسی برق 3489 62

 شهریور 3۰یکشنبه  شبانه               مخابرات سیستم مهندسی برق 3541 63

 شهریور 3۰یکشنبه  پردیس               مخابرات سیستم مهندسی برق 3567 64

 شهریور 3۰یکشنبه  روزانه               مخابرات میدان و موج مهندسی برق 3516 65

 شهریور 3۰یکشنبه  شبانه               مخابرات میدان و موج مهندسی برق 3556 66

 شهریور 3۰یکشنبه  پردیس               مخابرات میدان و موج مهندسی برق 3576 67

 شهریور 3۰یکشنبه  روزانه               قدرت مهندسی برق 3583 68

 شهریور 3۰یکشنبه  شبانه               قدرت مهندسی برق 3624 69

 شهریور 31دوشنبه  روزانه               سازه مهندسی عمران 3693 70

 شهریور 31دوشنبه  شبانه               سازه مهندسی عمران 3724 71

 شهریور 31دوشنبه  پردیس               سازه مهندسی عمران 3738 72

 شهریور 31دوشنبه  روزانه               ژئوتکنیک مهندسی عمران 3772 73

 شهریور 31دوشنبه  شبانه               ژئوتکنیک مهندسی عمران 3797 74

 شهریور 31دوشنبه  روزانه               مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی مهندسی عمران 3812 75

 شهریور 31دوشنبه  شبانه               مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی مهندسی عمران 3825 76

 مهر 1و2سه شنبه و چهارشنبه   روزانه               ساخت و تولید مهندسی مکانیک 3908 77

 مهر 1و2سه شنبه و چهارشنبه   شبانه               ساخت و تولید مهندسی مکانیک 3922 78

 مهر 1و2سه شنبه و چهارشنبه   نفر(             2روزانه  )ظرفیت  طراحی  و کاربردی مهندسی مکانیک 3935 79
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 مهر 1و2سه شنبه و چهارشنبه   شبانه طراحی  و کاربردی مکانیکمهندسی  3972 80

 مهر 1و2سه شنبه و چهارشنبه   نفر(              ۵روزانه )ظرفیت  طراحی  و کاربردی مهندسی مکانیک 3998 81

 مهر 1و2سه شنبه و چهارشنبه   شبانه              طراحی  و کاربردی مهندسی مکانیک 4024 82

 مهر 1و2سه شنبه و چهارشنبه   روزانه تبدیل انرژی مهندسی مکانیک 4044 83

 مهر 1و2سه شنبه و چهارشنبه   شبانه تبدیل انرژی مهندسی مکانیک 4082 84

 مهر 1و2سه شنبه و چهارشنبه   پردیس تبدیل انرژی مهندسی مکانیک 4098 85

 مهر ۵شنبه  روزانه اکتشاف مواد معدنی مهندسی معدن 4174 86

 مهر ۵شنبه  شبانه اکتشاف مواد معدنی مهندسی معدن 4182 87

 مهر ۵شنبه  روزانه   مهندسی کامپیوتر 4408 88

 مهر ۵شنبه  شبانه   مهندسی کامپیوتر 4413 89

 مهر ۶یکشنبه  روزانه طراحی ماشین های کشاورزی مکانیک بیوسیستم 4645 90

 مهر ۶یکشنبه  شبانه کشاورزیطراحی ماشین های  مکانیک بیوسیستم 4671 91

 مهر ۶یکشنبه  روزانه فناوری پس از برداشت مکانیک بیوسیستم 4661 92

 مهر ۶یکشنبه  شبانه فناوری پس از برداشت مکانیک بیوسیستم 4674 93

 مهر ۷دوشنبه  روزانه فیزیولوژی تولید و پس از برداشت گیاهان باغبانی علوم و مهندسی باغبانی 4685 94

 مهر ۷دوشنبه  شبانه فیزیولوژی تولید و پس از برداشت گیاهان باغبانی علوم و مهندسی باغبانی 4713 95

 مهر ۷دوشنبه  روزانه اصالح و بیوتکنولوژی گیاهان باغبانی علوم و مهندسی باغبانی 4701 96

 مهر ۷دوشنبه  شبانه اصالح و بیوتکنولوژی گیاهان باغبانی علوم و مهندسی باغبانی 4721 97

 مهر ۸سه شنبه  روزانه صنایع غذایی علوم و مهندسی صنایع غذایی 4733 98

 مهر ۸سه شنبه  شبانه صنایع غذایی علوم و مهندسی صنایع غذایی 4764 99

 مهر ۸سه شنبه  روزانه شیمی مواد غذایی علوم و مهندسی صنایع غذایی 4739 100
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 مهر ۸سه شنبه  شبانه شیمی مواد غذایی علوم و مهندسی صنایع غذایی 4769 101

 مهر ۸سه شنبه  روزانه فناوری مواد غذایی علوم و مهندسی صنایع غذایی 4745 102

 مهر ۸سه شنبه  شبانه فناوری مواد غذایی علوم و مهندسی صنایع غذایی 4774 103

 مهر ۸شنبه سه  روزانه زیست فناوری مواد غذایی علوم و مهندسی صنایع غذایی 4756 104

 مهر ۸سه شنبه  شبانه زیست فناوری مواد غذایی علوم و مهندسی صنایع غذایی 4781 105

 مهر 9چهارشنبه  روزانه   مدیریت حاصل خیزی و زیست  فناوری شیمی خاک و تغذیه گیاه 4850 106

 مهر 9چهارشنبه  شبانه   مدیریت حاصل خیزی و زیست فناوری شیمی خاک و تغذیه گیاه 4868 107

 مهر 9چهارشنبه  پردیس   مدیریت حاصل خیزی و زیست فناوری شیمی خاک و تغذیه گیاه 4876 108

 مهر 12شنبه  روزانه تغذیه دام علوم دامی 4913 109

 مهر 12شنبه  شبانه تغذیه دام علوم دامی 4970 110

 مهر 12شنبه  پردیس تغذیه دام علوم دامی 5001 111

 مهر 12شنبه  روزانه تغذیه طیور علوم دامی 4946 112

 مهر 12شنبه  شبانه تغذیه طیور علوم دامی 4991 113

 مهر 12شنبه  پردیس تغذیه طیور علوم دامی 5008 114

 مهر 13یکشنبه  روزانه آبیاری و زهکشی علوم و مهندسی آب 5013 115

 مهر 13یکشنبه  شبانه آبیاری و زهکشی علوم و مهندسی آب 5029 116

 مهر 13یکشنبه  پردیس آبیاری و زهکشی علوم و مهندسی آب 5038 117

 مهر 13یکشنبه  روزانه سازه های آبی علوم و مهندسی آب 5042 118

 مهر 13یکشنبه  شبانه سازه های آبی علوم و مهندسی آب 5055 119

 مهر 13یکشنبه  روزانه منابع آب علوم و مهندسی آب 5065 120

 مهر 13یکشنبه  شبانه منابع آب علوم و مهندسی آب 5074 121
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 مهر 1۴دوشنبه  روزانه   ژنتیک و به نژادی گیاهی 5086 122

 مهر 1۴دوشنبه  شبانه   ژنتیک و به نژادی گیاهی 5108 123

 مهر 1۴دوشنبه  روزانه فیزیولوژی گیاهان زراعی آگروتکنولوژی  5124 124

 مهر 1۴دوشنبه  شبانه فیزیولوژی گیاهان زراعی آگروتکنولوژی  5178 125

 مهر 1۴دوشنبه  روزانه  اکولوژی گیاهان زراعی آگروتکنولوژی  5151 126

 مهر 1۴دوشنبه  شبانه اکولوژی گیاهان زراعی آگروتکنولوژی  5193 127

 مهر 1۵سه شنبه  روزانه    حشره شناسی کشاورزی 5285 128

 مهر 1۵سه شنبه  شبانه   کشاورزیحشره شناسی  5300 129

 مهر 1۵سه شنبه  پردیس   حشره شناسی کشاورزی 5308 130

 شهریور 3۰یکشنبه  روزانه مدیریت جنگل علوم و مهندسی جنگل 5340 131

 شهریور 3۰یکشنبه  شبانه مدیریت جنگل علوم و مهندسی جنگل 5349 132

 شهریور 3۰یکشنبه  روزانه علوم زیستی جنگل علوم و مهندسی جنگل 5362 133

 شهریور 3۰یکشنبه  شبانه علوم زیستی جنگل علوم و مهندسی جنگل 5370 134

 شهریور 31دوشنبه  روزانه تکثیر و پرورش آبزیان علوم و مهندسی شیالت 5377 135

 شهریور 31دوشنبه  شبانه تکثیر و پرورش آبزیان علوم و مهندسی شیالت 5394 136

 مهر 1سه شنبه  روزانه حفاظت آب و خاک و مهندسی آبخیز علوم 5442 137

 مهر 1سه شنبه  شبانه حفاظت آب و خاک علوم و مهندسی آبخیز 5454 138

 مهر 1سه شنبه  روزانه مدیریت حوزه های آبخیز علوم و مهندسی آبخیز 5449 139

 مهر 1سه شنبه  شبانه مدیریت حوزه های آبخیز علوم و مهندسی آبخیز 5459 140

 مهر 13یکشنبه  روزانه دستیاری جراحی دامپزشکی 5549 141

 مهر 13یکشنبه  شبانه دستیاری جراحی دامپزشکی 5555 142
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 مهر 1۴دوشنبه  روزانه دستیاری مامائی و بیماریهای تولید مثل دام 5558 143

 مهر 1۴دوشنبه  شبانه دستیاری مامائی و بیماریهای تولید مثل دام 5563 144

 مهر 1۴دوشنبه  روزانه دستیاری بیماریهای داخلی دامهای بزرگ 5568 145

 مهر 1۴دوشنبه  شبانه دستیاری بیماریهای داخلی دامهای بزرگ 5575 146

 مهر 13یکشنبه  روزانه   پاتولوژی دامپزشکی 5584 147

 مهر 13یکشنبه  شبانه   پاتولوژی دامپزشکی 5588 148

 مهر 1۴دوشنبه  روزانه   غذاییبهداشت مواد  5602 149

 مهر 1۴دوشنبه  شبانه   بهداشت مواد غذایی 5607 150

 مهر 13یکشنبه  روزانه   انگل شناسی 5613 151

 مهر 13یکشنبه  شبانه   انگل شناسی 5618 152

 مهر 1۵سه شنبه  روزانه   باکتری شناسی 5620 153

 مهر 1۵سه شنبه  شبانه   باکتری شناسی 5627 154

 مهر 1۶چهارشنبه  روزانه   ایمنی شناسی 5635 155

 مهر 1۶چهارشنبه  شبانه   ایمنی شناسی 5637 156

 مهر 1۵سه شنبه  روزانه   فیزیولوژی 5650 157

 مهر 1۵سه شنبه  شبانه   فیزیولوژی 5655 158

 مهر 1سه شنبه  روزانه   آموزش زبان انگلیسی 5680 159

 مهر 1سه شنبه  شبانه   انگلیسی آموزش زبان 5698 160

 مهر 1سه شنبه  پردیس   آموزش زبان انگلیسی 5709 161

 ساعت شروع مصاحبه از ابتدای ساعت اداری ایام مذکور در جدول فوق تا پایان وقت اداری همان روز می باشد.
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 "با آرزوی موفقیت و سربلندی برای داوطلبان محترم"

 

 دانشگاه ارومیهاداره تحصیالت تکمیلی 


