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 باسمه تعالی

 4001اطالعیه و جدول زمان بندی مصاحبه دکتری نیمه متمرکز سال 

ورودی دوره دکتری  دانشگاه ارومیه بر اساس شیوه نامه اجرایی آزمون

(ph.D) 8/2/1400 مورخ 8038ابالغی نامه شماره  1400سال  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.مجازی صورت  بهاند، 

و  یو ضوابط عموم طیشرا یدرصورت احراز تمام ستیبا یداوطلبان م-

انتخاب  یثبت نام و دفترچه راهنما یمندرج در دفترچه راهنما یاختصاص

و نحوه  طیو پس از مطالعه شرا 1400سال  یمتمرکز دکتر مهیرشته آزمون ن

 یکیو ارسال مدارک به صورت الکترون ینترنتینسبت به ثبت نام ا رش،یپذ

 .ندینما داماق

به شرح اطالعات مندرج در صفحات  انیمتقاض یبرا یعموم فهیمقررات وظ-

سازمان سنجش  1400سال  یثبت نام آزمون دکتر یدفترچه راهنما 19و  18

 باشد. یآموزش کشور م

 تیشدگان ملزم به رعا رفتهیو پذ بوده تمام وقت یدر دوره دکتر لیتحص-

 باشند. یم لیدر خصوص ادامه تحص یو فناور قاتیوزارت علوم ، تحق نیقوان
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 و ارسال مدارک ینترنتیثبت نام ا بسیار مهم :نکته 

 1/3/1400 خیتارصبح روز شنبه به  9ساعت از  ستیبا یداوطلبان م یتمام

 یبه نشانسامانه ثبت نام  قیطر از 5/3/1400الی 

/http://regint.urmia.ac.ir ارسال و  ینترنتینسبت به ثبت نام ا

( و همین اطالعیه )مندرج در سامانه ثبت نام ازیمدارک مورد ن یکیالکترون

 .ندیاقدام نما

 در سامانه ثبت نام و بارگذاری مدارکام نحوه ثبت نفیلم 

داوطلبان گرامی این فرصت به هیچ عنوان قابل تمدید نبوده و در پایان وقت "

مدارک غیر فعال  بارگذاریقسمت ثبت نام و  5/3/1400ه باداری روز چهارشن

 "خواهد شد.

 :مصاحبه مدارک الزم برای :  1

پرونده در سامانه  لیرا در هنگام ثبت نام و تشک ذیل مدارک  یتمام یستیداوطلبان محترم با

 .ندینما بارگذاریمصاحبه 

  (مندرج در انتهای همین اطالعیه) 1فرم شمارهمستندات مربوط به : 1.1

 صفحه اول شناسنامه و كارت ملي اسکن:2.1

 نمراتريز انضمامبه  التحصیلي كارشناسيگواهینامه فارغ اسکن: 3.1

باشند، عالوه بر تصوير مدرك پیوسته ميالتحصیل دوره كارشناسي نا داوطلباني كه فارغتبصره: آن دسته از 

 نمايند. ائهبايست تصوير مدرك كارداني را نیز ارپیوسته، ميكارشناسي نا

 نمراتريزانضمام به  ایالتحصیلي كارشناسي ارشد يا دكتری حرفهگواهینامه فارغ اسکن: 4.1

http://regint.urmia.ac.ir/
http://amuzeshi.urmia.ac.ir/sites/amuzeshi.urmia.ac.ir/files/%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87%20%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84%20%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87%20%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%20%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86.mp4
http://amuzeshi.urmia.ac.ir/sites/amuzeshi.urmia.ac.ir/files/%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87%20%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84%20%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87%20%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%20%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86.mp4
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تاريخ ای بوده و حداكثر تا داوطلباني كه دانشجوی سال آخر دوره كارشناسي ارشد يا دكتری حرفه ه:تبصر

ا موسسه آموزش يید شده توسط دانشگاه ياصل گواهي تأ مي بايست، خواهند شدالتحصیل فارغ 31/6/1400

رك تحصیلي ارشد به جای مدرا  30/11/99تحصیل،مربوط به معدل واحدهای گذرانده تا تاريخ عالي محل 

راهنمای انتخاب رشته آزمون ورودی  2دفترچه شماره  175فرم اعالم معدل در صفحه  نمايند. بارگذاری

 قابل دسترسي مي باشد. 1400مقطع دكتری سال 

 و چکیده پايان نامه(صورتجلسه دفاع از پايان نامه)صفحه ارزيابي  اسکن :5.1

)داوطلب محترم صرفا اسکن مدارك 1شماره از تمامي مدارك و مستندات مربوط به جداول فرم اسکن: 6.1

 (فرمايید.نیازی به تکمیل نمودن دستي اين فرم نیست. بارگذاریو مستندات فرم مذكور را در سامانه 

مبني بر مي باشند، ارائه اصل گواهي  مربی سهمیهبرای آن دسته از داوطلباني كه متقاضي استفاده از : 1.7

دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي وابسته  رسمی قطعی و یا رسمی آزمایشیاينکه عضو هیات علمي 

.الزم به توضیح ترين مقام مسئول(تأيید باال )با الزامي مي باشد ،هستندوزارت علوم، تحقیقات و فناوری به 

سازمان سنجش صرفا با  26/2/1400مورخ  10826طبق نامه شماره  مربیان دانشگاه آزاد اسالمیاست 

معرفي نامه صادره از سوی مركز جذب و امور هیات علمي دانشگاه آزاد محل خدمت امکان بهره مندی از 

اين معرفي نامه برای اين گروه از  بارگذاریو  دارا مي باشند.لذا ارائه 1400اين امتیاز را در آزمون دكتری 

 مصاحبه ضروری مي باشد.  جهت انجامن داوطلبا

ثبت نام  هزينهبابت  نیآنالبه صورت  (صد هزار تومان- یک میلیون ریال1000000مبلغ  : واريز1.8

 .مصاحبه برای هر كد رشته محل انتخابيو 

توجه مهم: داوطلباني كه در يک گرايش با دوره های مختلف)روزانه،شبانه و پرديس( معرفي شده اند، صرفا 

 واريز نمايند. )صد هزار تومان(يک مبلغ

به عنوان مثال: داوطلبي كه در رشته فیزيک ماده چگال برای هر سه دوره روزانه،شبانه و پرديس معرفي شده 

 واريز مي نمايد.صد هزار تومان است صرفا 

 ".عنوان قابل استرداد نخواهد بود چیبه ه یزیدر صورت انصراف از شرکت در مصاحبه، وجه وار"

است پس از  یهی. بدندیمدارک خود اقدام نما آماده نمودناز ثبت نام نسبت به  شیپ دیداوطلبان با"

 ".باشد ینم سریعات ثبت شده مالاط شیراینمودن آن، امکان و یینام و نها ثبت ندیفرآ لیتکم
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خود را ثبت کرده و نسبت به  یمورد تقاضا یدر مرحله ثبت نام، رشته ها و دوره ها دیداوطلبان با"

ثبت نام امکان  نمودن یینهاپرونده  و   لیاست پس از تکم یهی. بدندیمرحله اقدام نما کی وجه در زیوار

 "باشد. ینم سریم دیافزودن رشته و دوره جد

مدارك الزم  یاست نسبت به بارگذار یسوابق و مصاحبه ضرور يداوطلبان جهت شركت در جلسه بررس: 2

حاصل  نانیخود اطم يپرونده ثبت نام ديیپرداخت وجه ثبت نام در سامانه آزمون اقدام نموده و از تا زیو ن

ورود به جلسه مصاحبه  نکیو ل يکیكارت الکترون افتيامکان در ،يپرونده ثبت نام ديیدر صورت تا. ندينما

 یمتمركز دكتر مهیكارنامه آزمون ن ريتصو ،يكارت مل ايفراهم خواهد شد. ارائه اصل شناسنامه و  یرحضوریغ

 يلیتحص نمرات زيارشد، ر يدر صورت وجود( و كارشناس ي)و كارداني، اصل مدارك كارشناس1400سال 

 است. يشركت در جلسه الزام ی، براآنالين بهمربوطه در زمان مصاح

 : فرایند ارزیابی تخصصی3

مطابق  معرفي مي شوندسنجش آموزش كشور، از طرف سازمان داوطلباني كه تمامي : دانشگاه ارومیه از 1.3

 انتهای همین اطالعیه(مندرج در  )به عمل مي آورد. مصاحبهبندی با برنامه زمان

مصاحبه از داوطلبان در سامانه مديريت جلسات دانشگاه انجام خواهد  تذکر مهم:

گرفت.لذا الزم مي باشد داوطلبان از طريق لینک ذيل نسبت به نصب نرم افزارها اقدام 

 نمايند.

 جهت انجام مصاحبه مجازی نرم افزارهای مورد نیاز

هر داوطلب  یبرا يو سنجش علم يو مصاحبه علم یو فناور ي،پژوهشيآموزش يابيارز يسه بررس: جل2.3

دانشگاه(  يآموزش یگروه ها یشده از سو نییروش تع قي)و از طریرحضوریبار و به صورت غ کيصرفا 

 لیمصاحبه و ادامه تحص زشده، به منزله انصراف آنان ا نییتع خيشود و عدم شركت داوطلبان در تار يبرگزار م

به شركت نکرده است، در مصاحبه و برگزاری مجدد مصاحبه برای داوطلبي كه  شده يتلق هیدر دانشگاه اروم

 امکان پذير نخواهد بود.هیچ عنوان 

 5/8امتیاز(، امتیازات آموزشي )حداكثر  5/11دهي به داوطلبان بر اساس امتیازات پژوهشي )حداكثر : امتیاز3.3

 پذيرد.م ميانجا 2فرم شماره  3تا  1امتیاز( مطابق با جداول  30امتیاز( و امتیازات مصاحبه )حداكثر 

http://amuzeshi.urmia.ac.ir/node/1458
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 1فرم شماره                                                                                             

 

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

 

 مشخصات فردی:الف( 

 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 ارزیابی استین فرم، صرفا با ارائه اصل مدرک معتبر قابل مندرج 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 یا کنفرانس ها و سمینارها و همایش های داخلی و خارجی  -1

نویسنده  )نام نویسندگان  سال انتشار عنوان مجله و عنوان مقاله وضعیت نوع

*  مسئول مقاله را با عالمت 

 فرمایید( 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 تأیید سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران  -2

 تاریخ ثبت محل ثبت نام اختراع ردیف

1    

2    

3    

4    

 

 جشنواره های علمی معتبر-٣

 برگزاریتاریخ  نهاد برگزار کننده عنوان جشنواره ردیف

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    
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 کتب )ترجمه یا تألیف(-4

 عنوان کتاب نوع

 سال انتشار

 تعداد صفحات

نام نویسندگان به ترتیب 

 ذکر شده روی جلد

 کتب

 تألیف

   

   

   

   

 ترجمه

   

   

   

   

 

 امتیاز پایان نامه-5

 دوره کارشناسی  -5-1

 

 عنوان پروژه یا پایان نامه

 

 نام استاد

 راهنما

  امتیاز

قابل  نمره

 قبول

 عالی بسیار خوب خوب

 

 

      

 دوره کارشناسی ارشد  -5-2

 

 عنوان پروژه یا پایان نامه

 

 نام استاد راهنما

  امتیاز

قابل  نمره

 قبول

 عالی بسیار خوب خوب
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 طرح واره های پژوهشی  -6

 عنوان طرح پژوهشی تقاضا محور منتخب داوطلب که از طریق سایت موسسه دریافت شده است.

 

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.

 

 آموزشی( سوابق ج

 سال خاتمه سال شروع معدل کل نام دانشگاه گرایش -رشته مقطع تحصیلی

      کارشناسی

      کارشناسی ارشد

 

 

 برگزیدگان 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
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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 ارزيابي حداكثر امتیاز نوع فعالیت رديف

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

 رشته تحصیليمرتبط با 

 

گواهي ثبت اختراع مورد تايید سازمان پژوهش  -2-1

 های علمي و صنعتي ايران

برگزيدگي در جشنواره های علمي معتبر بین  -3-1

 و ابن سیناالمللي خوارزمي، فارابي، رازی 

تا  مستخرج از پايان نامه هر مقاله- 5/6

و مرتبط با رشته  امتیاز 5/2

 امتیاز 1تحصیلي تا 

گواهي ثبت اختراع بین المللي تا  -

 امتیاز 5/1و داخلي تا  5/2

و بین  1برگزيدگي داخلي تا  -

 امتیاز 5/2المللي تا 

 امتیاز 1مقاله تا هر امتیاز2 رشته تحصیليترويجي مرتبط با -مقاالت علمي 2

مقاالت چاپ شده در كنفرانس های معتبر)داخلي يا  3

 خارجي(

 و داخلي 5/0خارجي تا  امتیاز1

 امتیاز25/0تا

 - امتیاز 1 تالیف يا ترجمه كتاب مرتبط با رشته تحصیلي 4

 75/0و بسیار خوب تا  1عالي تا  متیازا 1 ایيا دكتری حرفه كیفیت پايان نامه كارشناسي ارشد 5

 امتیاز

  امتیاز 5/11 جمع

 گیرد.  تعلق نمي 1جدول  5اند، هیچ امتیازی از رديف نامه خود دفاع نکردهبرای داوطلباني كه از پايان 

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

حداكثر  نوع فعالیت رديف

 امتیاز

 نحوه ارزيابي

 5/0 كارشناسي)پیوسته و ناپیوسته(میانگین كل دوره  1

 امتیاز

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

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

امتیاز،  1؛ تا 1های رتبهدانشگاه ارومیه و دانشگاه امتیاز 1 كیفیت دانشگاه محل تحصیل دوره كارشناسي 2

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

 امتیاز 25/0، پیام نور و آزاد اسالمي؛ تا  3

میانگین كل دوره كارشناسي ارشد ناپیوسته ) بدون  3

 تامه ( احتساب نمره پايان

5/0 

 امتیاز

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

 امتیاز 5/0؛ تا  20تا  19و 
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، امتیاز 1؛ تا 1های رتبه دانشگاه ارومیه و دانشگاه امتیاز1 كیفیت دانشگاه محل تحصیل دوره كارشناسي ارشد 4

تبه ر   های امتیاز و دانشگاه 5/0؛ تا 2های رتبه دانشگاه

 امتیاز 25/0، پیام نور و آزاد اسالمي؛ تا 3

 75/0نیمسال  7امتیاز،  1نیمسال  6كار شناسي پیوسته:  امتیاز 1 طول مدت تحصیل در دوره كارشناسي  5

 نیمسال 8امتیاز و بیش از  5/0نیمسال  8امتیاز، 

امتیازی ندارد.                                              كارشناسي 

امتیاز و  5/0نیمسال  4امتیاز،  1نیمسال  3ناپیوسته: 

 نیمسال امتیازی ندارد. 4بیش از 

نیمسال  5متیاز، ا 75/0نیمسال  4امتیاز،  1نیمسال  3 امتیاز 1 مدت تحصیل در دوره كارشناسي ارشد ناپیوستهطول  6

 نیمسال امتیازی ندارد.  5امتیاز و بیش از  5/0

 5/1 برگزيدگان المپیادهای علمي دانشجويي 7

 امتیازا

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

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

 امتیاز 15،25/0

 4طبق جدول شماره  امتیاز 2 داشتن مدرك زبان معتبر 8

 5/8 جمع

 امتیاز
 

 

نیمسال و كارشناسي  9ريزی آموزش عالي در دوره كارشناسي برای شورای برنامه هايي كه طبق مصوبة*رشته

وسته ) با حداكثر ـآموختگان دوره كارشناسي ارشد پیدانش اند،نیمسال تصويب شده 5ته برای ارشد ناپیوس

 اند، با نظر كمیتةنامه خود دفاع نکردهنیمسال تحصیلي ( و دانشجويان شاغل به تحصیل كه از پايان 12سنوات 

 مند شوند.بهره 2جدول  6و  5های توانند از مجموع امتیازات رديفكننده ميمصاحبه

 امتیاز مصاحبه -3ول شماره جد

 نحوه ارزيابي حداكثر امتیاز نوع فعالیت

  30 جمع امتیاز مصاحبه

 

كننده و گروه آموزشي مربوط محاسبه ، بر اساس رای كمیتة مصاحبه3و  2 ،1ول اهای جد*امتیاز تمام رديف

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

MSRT 
(MCHE) 

IEALTS 
Academic 

TOEFL 
(IBT) 

TOEFL 
(CBT) 

 

TOEFL 
PAPER 

+TOLOMO 

 

 امتیاز تخصیصي 

 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 

 شماره تماس و ایمیل مدیران گروههای آموزشی به تفکیک دانشکده

 

 دانشکده ادبیات
 دانشکده نام و نام خانوادگی مدیرگروه

 

 آدرس ایمیل شماره همراه گروه آموزشی

 a.ghaleei@urmia.ac.ir 09143892479 علوم تربیتی ادبیات دکتر علیرضا قلعه ایی

 اتیادب زرگرزاده دکتر هاله

 

 h.zargarzadeh@urmia.ac.ir 09143469052 زبان انگلیسی

 اتیادب دکتر شیرین رزمجو

 

 Sh.razmjoo@urmia.ac.ir 09171886193 زبان و ادبیات فارسی

 ادبیات دکتر فیروزه سپهریان آذر
 

 F.sepehrianazar@urmia.ac.ir 09141451889 روانشناسی

 اتیادب یمومن محسندکتر

 

 تاریخ

 

09188721720 m.momeni@urmia.ac.ir 

 اتیادب دکترمحمد حیدری زاد

 

 09143419724 معارف اسالمی

 

m.heydarizad@urmia.ac.ir 

mailto:m.momeni@urmia.ac.ir
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 اتیادب یریافشارکبدکتر 

 

 09149012642 جامعه شناسی

 

a.kabiri@urmia.ac.ir 

 اتیادب دکتر وحید محمد نژاد
 

 geovahid@yahoo.com 09143209792 جغرافیا
 

 دانشکده علوم و شیمی
 دانشکده خانوادگی مدیرگروهنام و نام 

 

 آدرس ایمیل شماره همراه گروه آموزشی

 a.esmaeili@urmia.ac.ir 09143419997 فیزیک علوم پایه و شیمی دکتراصغر اسمعیلی

 h.pirkharrati@urmia.ac.ir 09144432810 زمین شناسی علوم پایه و شیمی دکترحسین پیرخراطی

شیمی آلی و  علوم پایه و شیمی دکتر احمد پورستار

 معدنی

09144486334 a.poursattar@urmia.ac.ir 

 a.hosseini@urmia.ac.ir 09143923539 شیمی تجزیه  علوم پایه و شیمی دکتر سید علی حسینی

 b.rezaei@urmia.ac.ir 09143498596 ریاضی علوم پایه و شیمی دکتر بهمن رضایی

 j.khara@urmia.ac.ir 09144414713 زیست شناسی علوم پایه و شیمی دکتر جلیل خارا

 دانشکده کشاورزی 
نام و نام خانوادگی 

 مدیرگروه

 دانشکده

 

 آدرس ایمیل شماره همراه گروه آموزشی

 k.zeinalzadeh@urmia.ac.ir  09143462216   آب کشاورزی  دکتر زینال زاده

 h.almasi@urmia.ac.ir 09144002691  صنایع غذایی کشاورزی  دکتر الماسی
 

 m.daneshyar@urmia.ac.ir 09141402759 علوم دامی کشاورزی  دکتر دانشیار

 

 r.amirnia@urmia.ac.ir 09144026024 تولید و ژنتیک گیاهی کشاورزی  دکتر امیرنیا

 

 h.khodaverdiloo@urmia.ac.ir 09141890744 علوم خاک کشاورزی  دکتر خداوردیلو

 

 ha.hassanpour@urmia.ac.ir 09143094910 باغبانی کشاورزی  دکتر حسن پور

 

 p.ahmadi@urmia.ac.ir 09149829146 مکانیک بیو سیستم کشاورزی  دکتر احمدی مقدم
 

 a.safavi@urmia.ac.ir  09144048349 گیاهپزشکی کشاورزی  دکتر صفوی

mailto:a.kabiri@urmia.ac.ir
mailto:a.esmaeili@urmia.ac.ir
mailto:h.pirkharrati@urmia.ac.ir
mailto:a.poursattar@urmia.ac.ir
mailto:a.hosseini@urmia.ac.ir
mailto:b.rezaei@urmia.ac.ir
mailto:h.almasi@urmia.ac.ir
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 دانشکده منابع طبیعی
 دانشکده نام و نام خانوادگی مدیرگروه

 

 آدرس ایمیل شماره همراه گروه آموزشی

 hiradab@gmail.com 09148071900 آبخیزداری منابع طبیعی دکتر عبقری
 

 r.mousavi@urmia.ac.ir 09104052230 جنگلداری منابع طبیعی دکتر موسوی
 

 n.ahmadifard@urmia.ac.ir  09370044347 شیالت منابع طبیعی دکتر احمدی فرد

 

 

 

 

 دانشکده فنی مهندسی و برق و کامپیوتر

نام و نام خانوادگی 

 مدیرگروه

 دانشکده

 

 آدرس ایمیل شماره همراه گروه آموزشی

 a.asgharian@urmia.ac.ir 09354040304 کامپیوتر فنی مهندسی دکتر اصغر اصل اصغریان

 v.talavat@urmia.ac.ir 09124438974 برق و قدرت مهندسیفنی  دکتر وحید تالوت

 ch.ghobadi@urmia.ac.ir 09143410349 برق و مخابرات فنی مهندسی دکتر چنگیز قبادی

 m.mousazadeh@urmia.ac.ir 09144475946 برق الکترونیک فنی مهندسی دکتر مرتضی موسی زاده

 m.khalilian@urmia.ac.ir 31942851 گروه مکانیک فنی مهندسی دکتر مرتضی خلیلیان

دکتر سیف الدین موسی 

 زاده

 s.moosazadeh@urmia.ac.ir 31942890 گروه معدن فنی مهندسی

 m.ghanbarzadehlak@urmia.ac.ir 31943017 گروه عمران فنی مهندسی دکتر مهدی قنبرزاده

 دانشکده دامپزشکی

نام و نام خانوادگی 

 مدیرگروه

 دانشکده

 

 آدرس ایمیل شماره همراه گروه آموزشی

دکتر فرهاد 

 نژادسلطانعلی

 fsoltanalinejad@gmail.com 09148189926 علوم پایه دامپزشکی

 Ayenesmail@gmail.com 09144475799 مامائی و طیور دامپزشکی دکتر اسماعیل آین

بهداشت و کنترل  دامپزشکی جواد علی اکبرلودکتر 

 کیفی مواد غذایی

09141600847 j.aliakbarlu@urmia.ac.ir 

جراحی و  دامپزشکی دکتر رحیم محمدی

تصویربرداری 

 تشخیصی

09143893670 r.mohammadi@urmia.ac.ir 

دکتر قادر جلیل زاده 

 امین

بیماریهای درونی و  دامپزشکی

 کلینیکال پاتولوژی

09144173267 g.jalilzadeh@urmia.ac.ir 

g.jalilzadeh@gmail.com 

mailto:m.ghanbarzadehlak@urmia.ac.ir
mailto:g.jalilzadeh@urmia.ac.ir
mailto:g.jalilzadeh@gmail.com
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  1400در سال )نوبت دوم( و)پردیس(شهریه دانشجویان دکتریجدول 

 

 09144463959 پاتوبیولوژِی دامپزشکی دکتر محمد یخچالی

09030720823 

m.yakhchali@urmia.ac.ir 

 sm.abtahi@urmia.ac.ir 09133000470 میکروبیولوژی دامپزشکی ابطحی دکتر سید میثم

 دانشکده علوم ورزشی

نام و نام خانوادگی 

 مدیرگروه

 دانشکده

 

 آدرس ایمیل شماره همراه گروه آموزشی

علوم  دکتر سجاد روشنی

 ورزشی

فیزیولوژی ورزشی و حرکات 

 اصالحی

09181434527 srowshani@yahoo.com 

علوم  دکتر جالل دهقانی زاده

 ورزشی

Jalal.dehghanizade@yahoo 09139704369 رفتارحرکتی و مدیریت ورزشی

.com 

 دانشکده اقتصاد و مدیریت

 دانشکده خانوادگی مدیرگروهنام و نام 

 

 آدرس ایمیل شماره همراه گروه آموزشی

اقتصاد و  کیومرث شهبازیدکتر 

 مدیریت

معاون آموزشی و 

 تحصیالت تکمیلی

09144518306 k.shahbazi@urmia.ac.ir 

اقتصاد و  دکتر محسنی زنوزی

 مدیریت

 sj.mzonouzi@urmia.ac.ir 09143011082 اقتصاد

اقتصاد و  دکتر پرویز پیری

 مدیریت

 p.piri@urmia.ac.ir 09143871396 حسابداری

 ورودی
 شهریه ثابت گروه

شهریه متغیر هر واحد 

 نظری

شهریه متغیر کل پایان 

 نامه 

1400 

 )نوبت دوم(

 75،001،850 8،418،575 56،634،050 علوم انسانی

سایر گروههای 

 آموزشی
68،879،250 7،653،250 82،655،100 

1400 

 (پردیس)

 86،627،136 9،723،454 65،412،327 علوم انسانی

سایر گروههای 

 آموزشی
79،555،533 8،839،503 95،466،640 

mailto:srowshani@yahoo.com
mailto:Jalal.dehghanizade@yahoo.com
mailto:Jalal.dehghanizade@yahoo.com
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 ردیف
کدرشته 

 امتحانی
 نام رشته امتحانی

کد رشته 

 محل
 نام دوره رشته*گرایش

تاریخ 

 مصاحبه

 خرداد 8 روزانه                         مهندسی برق *الکترونیک                                                  3352 الکترونیک                                              -مهندسی برق    2301 1

 خرداد 8 شبانه                       مهندسی برق *الکترونیک                                                  3384 الکترونیک                                           -مهندسی برق      2301 2

 خرداد 8 روزانه                         مهندسی کامپیوتر                        4327 مهندسی کامپیوتر *شبکه و رایانش                                       2357 3

 خرداد 8 شبانه                       مهندسی کامپیوتر                            4332 مهندسی کامپیوتر *شبکه و رایانش                                         2357 4

 خرداد 8 روزانه رفتار حرکتی 1407 علوم ورزشی*رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی 2118 5

 خرداد 8 شبانه رفتار حرکتی 1414 علوم ورزشی*رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی 2118 6

 خرداد 8 پردیس رفتار حرکتی 1421 علوم ورزشی*رفتار حرکتی 2118 7

 خرداد 8 روزانه زبان و ادبیات فارسی  1002 زبان و ادبیات فارسی  2101 8

 خرداد 8 پردیس زبان و ادبیات فارسی  1085 زبان و ادبیات فارسی  2101 9

 خرداد 8 روزانه زبان و ادبیات فارسی *ادبیات حماسی 1035 زبان و ادبیات فارسی  2101 10

 خرداد 9 روزانه                         مهندسی برق *مخابرات سیستم                                              3407 مخابرات                                                   -مهندسی برق  2302 11

 خرداد 9 پردیس                         مهندسی برق *مخابرات سیستم                                              3482 مخابرات                                                   -مهندسی برق  2302 12

 خرداد 9 روزانه زبان و ادبیات فارسی *ادبیات عرفانی 1040 زبان و ادبیات فارسی  2101 13

 خرداد 9 روزانه غنایی زبان و ادبیات فارسی *ادبیات 1049 زبان و ادبیات فارسی  2101 14

 خرداد 9 روزانه                         مهندسی برق *قدرت                                                       3492 قدرت                                                      -مهندسی برق  2304 15

 خرداد 9 شبانه                         مهندسی برق *قدرت                                                       3531 قدرت                                                      -مهندسی برق  2304 16

 خرداد 10 روزانه                         مدیریت اموزشی                                                      1748 مدیریت اموزشی                                                          2143 17

 خرداد 10 شبانه                       مدیریت اموزشی                                                        1757 مدیریت اموزشی                                                          2143 18

 خرداد 10 روزانه                         حسابداری 2276 حسابداری 2173 19

 خرداد 10 شبانه                         حسابداری 2289 حسابداری 2173 20

 خرداد 10 روزانه                         مهندسی عمران *سازه                                                     3603 سازه                                                    -مهندسی عمران  2307 21

 خرداد 10 شبانه                         مهندسی عمران *سازه                                                     3634 سازه                                                    -مهندسی عمران  2307 22

 خرداد 10 پردیس                         مهندسی عمران *سازه                                                     3648 سازه                                                    -مهندسی عمران  2307 23

 خرداد 10 روزانه                         مهندسی عمران *ژئوتکنیک                                                 3676 ژئوتکنیک                                                -مهندسی عمران  2309 24
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 خرداد 10 شبانه                       مهندسی عمران *ژئوتکنیک                                                 3698 ژئوتکنیک                                                -مهندسی عمران  2309 25

 خرداد 10 روزانه                         مهندسی عمران *اب وسازه های هیدرولیکی                                   3711 مهندسی اب وسازه های هیدرولیکی                           -مهندسی عمران  2310 26

 خرداد 10 شبانه                       مهندسی عمران *اب وسازه های هیدرولیکی                                   3728 مهندسی اب وسازه های هیدرولیکی                           -مهندسی عمران  2310 27

 خرداد 11 روزانه                         علوم اقتصادی *اقتصاد سنجی 1219 علوم اقتصادی                                                           2112 28

 خرداد 11 شبانه                         علوم اقتصادی *اقتصاد سنجی 1271 علوم اقتصادی                                                           2112 29

 خرداد 11 روزانه                         علوم اقتصادی *اقتصادمالی                                               1258 علوم اقتصادی                                                           2112 30

 خرداد 11 شبانه                        علوم اقتصادی *اقتصادمالی                                               1292 علوم اقتصادی                                                           2112 31

 خرداد 11 روزانه                         مهندسی مکانیک *ساخت وتولید                                             3817 ساخت وتولید                                            -مهندسی مکانیک  2321 32

 خرداد 11 شبانه                  مهندسی مکانیک *ساخت وتولید                                             3834 ساخت وتولید                                            -مهندسی مکانیک  2321 33

 خرداد 11 روزانه                         مهندسی مکانیک *تبدیل انرژی                                             3953 تبدیل انرژی                                            -مهندسی مکانیک  2324 34

 خرداد 11 شبانه                       مهندسی مکانیک *تبدیل انرژی                                             3991 تبدیل انرژی                                            -مهندسی مکانیک  2324 35

 خرداد 11 پردیس           مهندسی مکانیک *تبدیل انرژی                                             4007 تبدیل انرژی                                            -مهندسی مکانیک  2324 36

 خرداد 11 روزانه                         مهندسی معدن *اکتشاف موادمعدنی                                          4080 اکتشاف  مواد معدنی                                                  -مهندسی معدن  2335 37

 خرداد 11 شبانه                    مهندسی معدن *اکتشاف موادمعدنی                                          4088 اکتشاف مواد معدنی                                                   -مهندسی معدن  2335 38

 خرداد 12 روزانه                         مدیریت ورزشی  1319 علوم ورزشی*مدیریت ورزشی 2115 39

 خرداد 12 شبانه                         مدیریت ورزشی  1335 علوم ورزشی*مدیریت ورزشی 2115 40

 خرداد 12 پردیس                         مدیریت ورزشی  1348 علوم ورزشی*مدیریت ورزشی 2115 41

 خرداد 12 روزانه                 مهندسی برق *مخابرات میدان وموج                                         3433 مخابرات                                                   -مهندسی برق  2302 42

 خرداد 12 شبانه                 مهندسی برق *مخابرات میدان وموج                                         3469 مخابرات                                                   -مهندسی برق  2302 43

 خرداد 12 پردیس                 مهندسی برق *مخابرات میدان وموج                                         3488 مخابرات                                                   -مهندسی برق  2302 44

 خرداد 12 روزانه مهندسی مکانیک* طراحی کاربردی 3844 مهندسی مکانیک طراحی کاربردی 2322 45

 خرداد 12 شبانه مهندسی مکانیک *طراحی کاربردی 3881 مهندسی مکانیک طراحی کاربردی 2322 46

 خرداد 12 روزانه مهندسی مکانیک* طراحی کاربردی 3905 مهندسی مکانیک دینامیک،کنترل و ارتعاشات 2323 47

 خرداد 12 شبانه مکانیک* طراحی کاربردیمهندسی  3935 مهندسی مکانیک دینامیک،کنترل و ارتعاشات 2323 48

 خرداد 12 روزانه علوم زمین* زمین شناسی زیست محیطی 2404 زمین شناسی زیست محیطی 2206 49

 خرداد 12 شبانه علوم زمین* زمین شناسی زیست محیطی 2406 زمین شناسی زیست محیطی 2206 50
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 خرداد 17 روزانه                         ورزشی فیزیولوژی 1353 علوم ورزشی*فیزیولوژی ورزشی 2116 51

 خرداد 17 شبانه                       فیزیولوژی ورزشی 1374 علوم ورزشی*فیزیولوژی ورزشی 2116 52

 خرداد 17 پردیس                         فیزیولوژی ورزشی 1385 علوم ورزشی*فیزیولوژی ورزشی 2116 53

 خرداد 17 روزانه شیمی*شیمی آلی 2494 شیمی آلی  -شیمی 2212 54

 خرداد 17 شبانه شیمی* شیمی آلی 2534 شیمی آلی  -شیمی  2212 55

 خرداد 17 پردیس شیمی* شیمی آلی 2552 شیمی آلی  -شیمی  2212 56

 خرداد 17 روزانه شیمی* شیمی تجزیه 2560 شیمی تجزیه -شیمی  2213 57

 خرداد 17 شبانه شیمی* شیمی تجزیه 2599 شیمی تجزیه -شیمی  2213 58

 خرداد 17 روزانه زیست شناسی گیاهی*فیزیولوژی 2697 فیزیولوژی-زیست شناسی گیاهی 2220 59

 خرداد 17 شبانه زیست شناسی گیاهی*فیزیولوژی 2709 فیزیولوژی-زیست شناسی گیاهی 2220 60

 خرداد 18 روزانه                         مهندسی مکانیک بیوسیستم *فناوری پس از برداشت 4531 مهندسی مکانیک بیوسیستم 2404 61

 خرداد 18 شبانه                         مهندسی مکانیک بیوسیستم *فناوری پس از برداشت 4545 مهندسی مکانیک بیوسیستم 2404 62

 خرداد 18 روزانه فیزیک* ماده چگال 3118 فیزیک  2238 63

 خرداد 18 شبانه فیزیک* ماده چگال 3214 فیزیک  2238 64

 خرداد 18 پردیس فیزیک* ماده چگال 3256 فیزیک  2238 65

 خرداد 18 روزانه فیزیک*اپتیک و لیزر 3079 فیزیک 2238 66

 خرداد 18 شبانه فیزیک*اپتیک و لیزر 3197 فیزیک 2238 67

 خرداد 18 روزانه آموزش زبان انگلیسی 5448 آموزش زبان انگلیسی 2805 68

 خرداد 18 شبانه آموزش زبان انگلیسی 5468 آموزش زبان انگلیسی 2805 69

 خرداد 18 پردیس آموزش زبان انگلیسی 5479 آموزش زبان انگلیسی 2805 70

 خرداد 19 روزانه فیزیک*ذرات بنیادی و نظریه میدان ها 3063 فیزیک 2238 71

 خرداد 19 شبانه فیزیک*ذرات بنیادی و نظریه میدان ها 3193 فیزیک 2238 72

 خرداد 19 روزانه فیزیک*فیزیک هسته ای 3174 فیزیک 2238 73

 خرداد 19 روزانه روان شناسی 1828 روان شناسی 2150 74

 خرداد 19 شبانه روان شناسی 1857 روان شناسی 2150 75

 خرداد 22 روزانه                         ریاضی *انالیز                                                          2849 ریاضی                                                            2233 76
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 خرداد 22 شبانه                    ریاضی *انالیز                                                          2985 ریاضی                                                               2233 77

 خرداد 22 روزانه   علوم ومهندسی باغبانی *فیزیولوژی تولیدوپس ازبرداشت گیاهان باغبانی       4556 علوم ومهندسی باغبانی                                                   2406 78

 خرداد 22 شبانه    علوم ومهندسی باغبانی *فیزیولوژی تولیدوپس ازبرداشت گیاهان باغبانی       4587 علوم ومهندسی باغبانی                                                   2406 79

 خرداد 22 روزانه      علوم ومهندسی باغبانی *اصالح وبیوتکنولوژی گیاهان باغبانی                4574 علوم ومهندسی باغبانی                                                   2406 80

 خرداد 22 شبانه                    علوم ومهندسی باغبانی *اصالح وبیوتکنولوژی گیاهان باغبانی                4596 علوم ومهندسی باغبانی                                                   2406 81

 خرداد 22 روزانه                         شیمی حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه                                 4707 مدیریت حاصل خیزی وزیست فناوری خاک                                      2420 82

 خرداد 22 شبانه                         شیمی حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه                            4725 مدیریت حاصل خیزی وزیست فناوری خاک                                      2420 83

 خرداد 23 روزانه                         اگروتکنولوژی *فیزیولوژی گیاهان زراعی                                   4940 اگروتکنولوژی                                                           2432 84

 خرداد 23 شبانه                         اگروتکنولوژی *فیزیولوژی گیاهان زراعی                                   4994 اگروتکنولوژی                                                           2432 85

 خرداد 23 روزانه علوم و مهندسی جنگل مدیریت جنگل 5128 علوم و مهندسی جنگل مدیریت جنگل 2441 86

 خرداد 23 شبانه مهندسی جنگل مدیریت جنگلعلوم و  5137 علوم و مهندسی جنگل مدیریت جنگل 2441 87

 خرداد 23 روزانه ژنتیک و به نژادی گیاهی 4909 ژنتیک و به نژادی گیاهی 2431 88

 خرداد 23 شبانه ژنتیک و به نژادی گیاهی 4929 ژنتیک و به نژادی گیاهی 2431 89

 خرداد 24 روزانه                         مهندسی مکانیک بیوسیستم *طراحی ماشین های کشاورزی                        4513 مهندسی مکانیک بیوسیستم                                                 2404 90

 خرداد 24 شبانه                         مهندسی مکانیک بیوسیستم *طراحی ماشین های کشاورزی                        4538 مهندسی مکانیک بیوسیستم                                                 2404 91

 خرداد 24 روزانه                         اموزش عالی *مدیریت اموزش عالی                                          1794 اموزش عالی                                                             2146 92

 خرداد 24 شبانه                 اموزش عالی *مدیریت اموزش عالی                                          1802 اموزش عالی                                                             2146 93

 خرداد 24 روزانه                   اگروتکنولوژی *اکولوژی گیاهان زراعی                                     4969 اگروتکنولوژی                                                           2432 94

 خرداد 24 شبانه                      اگروتکنولوژی *اکولوژی گیاهان زراعی                                     5008 اگروتکنولوژی                                                           2432 95

 خرداد 25 روزانه                         علوم ومهندسی صنایع غذایی *صنایع غذایی                        4606 علوم ومهندسی صنایع غذایی                                               2412 96

 خرداد 25 شبانه                         علوم ومهندسی صنایع غذایی *صنایع غذایی                        4634 علوم ومهندسی صنایع غذایی                                               2412 97

 خرداد 25 روزانه                    علوم ومهندسی صنایع غذایی *شیمی موادغذایی                               4612 علوم ومهندسی صنایع غذایی                                               2412 98

 خرداد 25 شبانه                      علوم ومهندسی صنایع غذایی *شیمی موادغذایی                               4638 علوم ومهندسی صنایع غذایی                                               2412 99

 خرداد 25 روزانه                  علوم ومهندسی صنایع غذایی *فناوری موادغذایی                             4618 علوم ومهندسی صنایع غذایی                                               2412 100

 خرداد 25 شبانه                       علوم ومهندسی صنایع غذایی *فناوری موادغذایی                             4642 علوم ومهندسی صنایع غذایی                                               2412 101

 خرداد 25 روزانه                       علوم ومهندسی صنایع غذایی *زیست فناوری موادغذایی                             4628 علوم ومهندسی صنایع غذایی                                               2412 102
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 خرداد 25 شبانه                       علوم ومهندسی صنایع غذایی *زیست فناوری موادغذایی                             4646 علوم ومهندسی صنایع غذایی                                               2412 103

 خرداد 26 روزانه                         علوم ومهندسی اب *ابیاری وزهکشی                                         4847 ابیاری وزهکشی                                        -علوم ومهندسی اب  2427 104

 خرداد 26 شبانه                    علوم ومهندسی اب *ابیاری وزهکشی                                         4860 ابیاری وزهکشی                                        -علوم ومهندسی اب  2427 105

 خرداد 26 پردیس               علوم ومهندسی اب *ابیاری وزهکشی                                         4868 ابیاری وزهکشی                                        -علوم ومهندسی اب  2427 106

 خرداد 26 روزانه                         علوم ومهندسی اب *سازه های ابی                                          4871 سازه های ابی                                         -علوم ومهندسی اب  2428 107

 خرداد 26 شبانه                         علوم ومهندسی اب *سازه های ابی                                          4881 سازه های ابی                                         -علوم ومهندسی اب  2428 108

 خرداد 26 روزانه                         علوم ومهندسی اب *منابع آب                                       4888 منابع آب                                        -علوم ومهندسی اب  2429 109

 خرداد 26 شبانه                        علوم ومهندسی اب *منابع آب                                   4896 منابع آب                                       -علوم ومهندسی اب  2429 110

 خرداد 29 روزانه علوم زیستی جنگل-علوم و مهندسی جنگل 5147 علوم زیستی جنگل-علوم و مهندسی جنگل 2443 111

 خرداد 29 شبانه علوم زیستی جنگل-مهندسی جنگلعلوم و  5155 علوم زیستی جنگل-علوم و مهندسی جنگل 2443 112

 خرداد 29 روزانه حشره شناسی کشاورزی 5083 حشره شناسی کشاورزی 2439 113

 خرداد 29 شبانه حشره شناسی کشاورزی 5098 حشره شناسی کشاورزی 2439 114

 خرداد 30 روزانه شیالت*تکثیر و پرورش آبزیانعلوم و مهندسی  5160 تکثیر و پرورش آبزیان-علوم و مهندسی شیالت 2444 115

 خرداد 30 شبانه علوم و مهندسی شیالت*تکثیر و پرورش آبزیان 5174 تکثیر و پرورش آبزیان-علوم و مهندسی شیالت 2444 116

 خرداد 30 روزانه علوم و مهندسی آبخیز*حفاظت آب و خاک 5211 علوم و مهندسی آبخیز 2450 117

 خرداد 30 شبانه علوم و مهندسی آبخیز*حفاظت آب و خاک 5228 و مهندسی آبخیزعلوم  2450 118

 خرداد 30 روزانه علوم و مهندسی آبخیز*مدیریت حوزه های آبخیز 5221 علوم و مهندسی آبخیز 2450 119

 خرداد 30 شبانه علوم و مهندسی آبخیز*مدیریت حوزه های آبخیز 5234 علوم و مهندسی آبخیز 2450 120

 خرداد 31 روزانه علوم دامی*تغذیه دام 4765 علوم دامی 2424 121

 خرداد 31 شبانه علوم دامی*تغذیه دام 4815 علوم دامی  2424 122

 خرداد 31 روزانه علوم دامی * تغذیه طیور 4795 علوم دامی  2424 123

 خرداد 31 شبانه علوم دامی * تغذیه طیور 4830 علوم دامی  2424 124

 خرداد 31 پردیس علوم دامی * تغذیه طیور 4843 علوم دامی 2424 125

 تیر 1 روزانه جراحی دامپزشکی/دستیاری 5323 جراحی دامپزشکی 2701 126

 تیر 1 شبانه جراحی دامپزشکی/دستیاری 5328 جراحی دامپزشکی 2701 127

 تیر 1 روزانه                    پاتولوژی دامپزشکی                                                    5353 پاتولوژی دامپزشکی                                                      2707 128
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 تیر 1 شبانه                      پاتولوژی دامپزشکی                                                  5356 پاتولوژی دامپزشکی                                                      2707 129

 تیر 1 روزانه انگل شناسی 5379 انگل شناسی دامپزشکی 2714 130

 تیر 1 شبانه انگل شناسی 5384 دامپزشکیانگل شناسی  2714 131

 تیر 2 روزانه                         مامائی وبیماری های تولیدمثل دام /دستیاری                            5331 مامائی وبیماری های تولیدمثل دام                                        2702 132

 تیر 2 شبانه                         مامائی وبیماری های تولیدمثل دام /دستیاری                         5337 مامائی وبیماری های تولیدمثل دام                                        2702 133

 تیر 2 روزانه                         بیماری های داخلی دام های بزرگ /دستیاری                           5342 بیماری های داخلی دام های بزرگ                                          2704 134

 تیر 2 شبانه                         بیماری های داخلی دام های بزرگ /دستیاری                            5347 بیماری های داخلی دام های بزرگ                                          2704 135

 تیر 2 روزانه                         بهداشت موادغذایی                                                     5369 بهداشت موادغذایی                                                       2711 136

 تیر 5 روزانه                         باکتری شناسی                                                        5387 باکتری شناسی                                                           2715 137

 تیر 5 روزانه                         فیزیولوژی                                                           5412 فیزیولوژی                                                              2723 138

 تیر 5 شبانه                       فیزیولوژی                                                           5416 فیزیولوژی                                                              2723 139

 تیر 6 روزانه                         ایمنی شناسی                                                         5397 ایمنی شناسی                                                            2718 140

 تیر 6 روزانه                         ایآناتومی و جنین شناسی مقایسه  5418 آناتومی و جنین شناسی مقایسه ای 2724 141

 تیر 6 روزانه بافت شناسی مقایسه ای 5424 بافت شناسی مقایسه ای 2725 142

 تیر 6 پردیس بافت شناسی مقایسه ای 5429 بافت شناسی مقایسه ای 2725 143
 

  ثبت نام و بارگذاری مدارک  نحوهلم فی

 http://regint.urmia.ac.ir/ آدرس سامانه ثبت نام و بارگذاری مدارک:

 /1458http://amuzeshi.urmia.ac.ir/node    د نیاز جهت انجام مصاحبه مجازینرم افزارهای مور

 اداره تحصیالت تکمیلی دانشگاه ارومیه                                        با آرزوی موفقیت وپیروزی برای داوطلبان محترم                                                 

http://amuzeshi.urmia.ac.ir/sites/amuzeshi.urmia.ac.ir/files/%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87%20%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84%20%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87%20%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%20%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86.mp4
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