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 باسمه تعالی

 1401اطالعیه و جدول زمان بندی مصاحبه دکتری نیمه متمرکز سال 

نیمه  (ph.Dورودی دوره دکتری ) دانشگاه ارومیه بر اساس شیوه نامه اجرایی آزمون

برای تکمیل فرایند  23/01/1401 مورخ 10820ابالغی نامه شماره  1401سال  متمرکز

آزمون، از کلیه داوطلبانی که حد نصاب اعالمی را دارا می باشند و از طرف سازمان 

دعوت به  حضوریصورت  بهسنجش آموزش کشور به این دانشگاه معرفی شده اند، 

 مصاحبه می نماید.

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

متمرکز  مهیانتخاب رشته آزمون ن یثبت نام و دفترچه راهنما یمندرج در دفترچه راهنما

و  ینترنتینسبت به ثبت نام ا رش،یو نحوه پذ طیو پس از مطالعه شرا 1401سال  یدکتر

 .ندینما داماق یکیارسال مدارک به صورت الکترون

و  19به شرح اطالعات مندرج در صفحات آقا  انیمتقاض یبرا یعموم فهیمقررات وظ-

سازمان سنجش آموزش کشور  1401سال  یثبت نام آزمون دکتر یدفترچه راهنما 20

 باشد. یم

شدگان ملزم  رفتهیو پذ بوده تمام وقتبه صورت حضوری و  یدر دوره دکتر لیتحص-

 باشند. یم لیدر خصوص ادامه تحص یو فناور قاتی، تحقوزارت علوم نیقوان تیبه رعا

 و ارسال مدارک ینترنتیثبت نام ا :بسیار مهمنکته 

سه  الی 31/02/1401 خیتارصبح روز شنبه به  9ساعت از  ستیبا یداوطلبان م یتمام

 http://regint.urmia.ac.ir/ یبه نشانسامانه ثبت نام  قیطر از 03/3/1140 شنبه

http://regint.urmia.ac.ir/
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)مندرج در سامانه ثبت  ازیمدارک مورد ن یکیارسال الکترونی و نترنتیثبت نام انسبت به 

 .ندی( اقدام نماو همین اطالعیه نام

 در سامانه ثبت نام و بارگذاری مدارکام نحوه ثبت نفیلم 

 هزارتومان می باشد.120مبلغ  1401ثبت نام برای سال هزینه 

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

مدارک غیر فعال  بارگذاریقسمت ثبت نام و  03/03/1401 سه شنبهوقت اداری روز 

 "خواهد شد.

 :مصاحبهمدارک الزم برای :  1

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

وده و اصل مدارک را هنگام مصاحبه حضوری به گروه مصاحبه کننده نم بارگذاریمصاحبه 

 .ارائه نمایند

  (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 تبصره: آن دسته از داوطلباني كه فارغ

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

 نمراتريزانضمام به  ایتحصیلي كارشناسي ارشد يا دكتری حرفهالگواهینامه فارغ اسکن: 4.1

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 31/6/1401

به جای مدرك تحصیلي را  30/11/1400مربوط به معدل واحدهای گذرانده تا تاريخ  تحصیل،عالي محل 

راهنمای انتخاب رشته آزمون ورودی  2شماره  دفترچه 151در صفحه فرم اعالم معدل  نمايند. بارگذاریارشد 

 قابل دسترسي مي باشد. 1401مقطع دكتری سال 

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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 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 

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

صرفا با  مربیان دانشگاه آزاد اسالمیالزم به توضیح است مشمول استفاده از سهمیه مربي نمي باشند. 

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  لذا ارائه دارا مي باشند. 1401اين امتیاز را در آزمون دكتری 

 مصاحبه ضروری مي باشد.  جهت انجامداوطلبان 

به صورت  (هزار تومانو بیست صد - ریالو دویست هزار یک میلیون 0000021مبلغ  : واريز1.8

 .مصاحبه برای هر كد رشته محل انتخابيو ثبت نام  هزينهبابت  نیآنال

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

 واريز نمايند. هزار تومان(و بیست )صد 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.هزار تومان و بیست صد 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 سریشده معات ثبت الاط شیراینمودن آن، امکان و یینام و نها ثبت ندیفرآ لیتکم

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
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 یاست نسبت به بارگذار یضرورحضوری سوابق و مصاحبه  يجهت شركت در جلسه بررس داوطلبان: 2

خود  يپرونده ثبت نام ديیاقدام نموده و از تا مصاحبهپرداخت وجه ثبت نام در سامانه  زیمدارك الزم و ن

 نمرات زيارشد، ر يدر صورت وجود( و كارشناس ي)و كاردانياصل مدارك كارشناس. نديحاصل نما نانیاطم

 است. يشركت در جلسه الزام ی، براحضوری بهمربوطه در زمان مصاح يلیتحص

 : فرایند ارزیابی تخصصی3

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

 به عمل مي آورد. مصاحبه مندرج در انتهای همین اطالعیهبندی با برنامه زمان

هر داوطلب  یبرا يو سنجش علم يو مصاحبه علم یو فناور يپژوهش ،يآموزش يابيارز ي: جلسه بررس2.3

شده، به منزله  نییتع خيشود و عدم شركت داوطلبان در تار يبرگزار م یحضوربار و به صورت  کيصرفا 

و برگزاری مجدد مصاحبه برای داوطلبي  شده يتلق هیدر دانشگاه اروم لیمصاحبه و ادامه تحص زانصراف آنان ا

 امکان پذير نخواهد بود.به هیچ عنوان شركت نکرده است، در مصاحبه كه 

 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 

 

 

 

 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:
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 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

   

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    
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3    

4    

 

 جشنواره های علمی معتبر-٣

 برگزاریتاریخ  نهاد برگزار کننده عنوان جشنواره ردیف

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

 

 کتب )ترجمه یا تألیف(-4

 عنوان کتاب نوع

 سال انتشار

 تعداد صفحات

نام نویسندگان به ترتیب 

 ذکر شده روی جلد

 کتب

 تألیف

   

   

   

   

 ترجمه
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 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

 

 

      

 

 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
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 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

    

 

 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

 سیناالمللي خوارزمي، فارابي، رازی و ابن 

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 1تا هر مقاله 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
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 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 

امتیاز،  1؛ تا 1های رتبه دانشگاه ارومیه و دانشگاه امتیاز1 كیفیت دانشگاه محل تحصیل دوره كارشناسي ارشد 4

های    رتبه 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
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 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

 

 

 

 

 انگلیسیهمترازی 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 
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 آدرس گروههای آموزشی جهت مراجعه حضوری -5جدول شماره 

 

  1400در سال )نوبت دوم( و)پردیس(شهریه دانشجویان دکتریجدول 

 

 متعاقبا در سایت دانشگاه ارومیه بارگذاری خواهد شد. 1401مربوط به سال شهریه 

  

 آدرس محل مصاحبه گروههای آموزشی ردیف

 پرديس نازلو  –جاده سرو  11یلومتر ك -ارومیه  دانشکده علوم علوم پايه 1

 پرديس نازلو  –جاده سرو  11یلومتر ك -ارومیه  دانشکده فني و مهندسي مهندسي  فني و 2

 پرديس نازلو  –جاده سرو  11یلومتر ك -ارومیه  دانشکده كشاورزی كشاورزی 3

 پرديس نازلو  –جاده سرو  11یلومتر ك -ارومیه  دانشکده دامپزشکي دامپزشکي 4

 پرديس نازلو –جاده سرو  11یلومتر ك -ارومیه  اقتصاد مديريتدانشکده  مجموعه علوم اقتصادی  5

 پرديس نازلو –جاده سرو  11یلومتر ك -ارومیه  دانشکده تربیت بدني و علوم ورزشي مجموعه تربیت بدني 6

 پرديس نازلو  –جاده سرو  11یلومتر ك -ارومیه  دانشکده منابع طبیعي منابع طبیعي 7

 روبروی صدا وسیما – 2خیابان والفجر –ارومیه  دانشکده ادبیات وعلوم انساني علوم انساني، زبان 8

 پرديس نازلو –جاده سرو  11كیلومتر  -ارومیه  دانشکده شیمي شیمي 9

 پرديس نازلو –جاده سرو  11كیلومتر  -ارومیه  پیشرفتهدانشکده برق، كامپیوتر و فناوريهای  برق و كامپیوتر 10

 ورودی
 )ریال(شهریه ثابت گروه

شهریه متغیر هر واحد 

 )ریال(نظری

شهریه متغیر کل پایان 

 )ریال(نامه 

1400 

 )نوبت دوم(

 ۷5،001،۸50 ۸،41۸،5۷5 56،634،050 علوم انسانی

گروههای سایر 

 آموزشی
6۸،۸۷۹،250 ۷،653،250 ۸2،655،100 

1400 

 (پردیس)

 ۸6،62۷،136 ۹،۷23،454 65،412،32۷ علوم انسانی

سایر گروههای 

 آموزشی
۷۹،555،533 ۸،۸3۹،503 ۹5،466،640 
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 صبح تا پایان وقت اداری خواهد بود.8ساعت انجام مصاحبه از 

 

 ردیف
كدرشته 

 امتحاني
 مصاحبهتاریخ  دوره نام گرایش نام رشته كدمحل نام رشته امتحاني

 خرداد  7 روزانه مدیریت جنگل علوم ومهندسي جنگل 5096 مدیریت جنگل-علوم ومهندسي جنگل  2441 1

 خرداد  7 نوبت دوم مدیریت جنگل علوم ومهندسي جنگل 5105 مدیریت جنگل-علوم ومهندسي جنگل  2441 2

 خرداد  7 روزانه علوم زیستي جنگل علوم ومهندسي جنگل 5115 علوم زیستي جنگل-علوم ومهندسي جنگل  2443 3

 خرداد  7 نوبت دوم علوم زیستي جنگل علوم ومهندسي جنگل 5123 علوم زیستي جنگل-علوم ومهندسي جنگل  2443 4

 خرداد  7 روزانه - ایمني شناسي 5384 ایمني شناسي 2718 5

 خرداد  7 روزانه - اي اناتومي وجنين شناسي مقایسه 5407 اناتومي وجنين شناسي مقایسه اي 2724 6

 خرداد 10 روزانه - پاتولوژي دامپزشكي 5333 پاتولوژي دامپزشكي 2707 7

 خرداد 21 روزانه فيزیولوژي توليدوپس ازبرداشت گياهان باغباني علوم ومهندسي باغباني 4509 علوم ومهندسي باغباني 2406 8

 خرداد 21 روزانه اصالح وبيوتكنولوژي گياهان باغباني باغبانيعلوم ومهندسي  4524 علوم ومهندسي باغباني 2406 9

 خرداد 21 نوبت دوم فيزیولوژي توليدوپس ازبرداشت گياهان باغباني علوم ومهندسي باغباني 4536 علوم ومهندسي باغباني 2406 10

 خرداد 21 نوبت دوم باغباني اصالح وبيوتكنولوژي گياهان علوم ومهندسي باغباني 4543 علوم ومهندسي باغباني 2406 11

 خرداد 21 روزانه حاصل خيزي خاك وتغذیه گياه-شيمي  مدیریت حاصل خيزي وزیست فناوري خاك 4648 مدیریت حاصل خيزي وزیست فناوري خاك 2420 12

 خرداد 21 نوبت دوم خاك وتغذیه گياهحاصل خيزي -شيمي  مدیریت حاصل خيزي وزیست فناوري خاك 4671 مدیریت حاصل خيزي وزیست فناوري خاك 2420 13

 خرداد 21 روزانه - جراحي دامپزشكي /دستياري / 5305 جراحي دامپزشكي 2701 14

 خرداد 21 روزانه - مامائي وبيماري هاي توليدمثل دام /دستياري / 5311 مامائي وبيماري هاي توليدمثل دام 2702 15

 خرداد 21 روزانه - بيماري هاي داخلي دام هاي بزرگ /دستياري / 5322 بيماري هاي داخلي دام هاي بزرگ 2704 16

 خرداد 21 روزانه - بهداشت موادغذایي 5352 بهداشت موادغذایي 2711 17

 خرداد 21 روزانه - انگل شناسي دامپزشكي 5362 انگل شناسي دامپزشكي 2714 18



13 
 

 ردیف
كدرشته 

 امتحاني
 مصاحبهتاریخ  دوره نام گرایش نام رشته كدمحل نام رشته امتحاني

 خرداد 21 روزانه - فيزیولوژي دامپزشكي 5399 فيزیولوژي 2723 19

20 2310 
مهندسي اب وسازه هاي -مهندسي عمران 

 هيدروليكي
 خرداد 22 روزانه مهندسي اب وسازه هاي هيدروليكي مهندسي عمران 3641

21 2310 
مهندسي اب وسازه هاي -مهندسي عمران 

 هيدروليكي
 خرداد 22 نوبت دوم مهندسي اب وسازه هاي هيدروليكي مهندسي عمران 3654

 خرداد 23 روزانه اكتشاف موادمعدني مهندسي معدن 4004 اكتشاف موادمعدني-مهندسي معدن  2335 22

 خرداد 23 نوبت دوم اكتشاف موادمعدني مهندسي معدن 4012 اكتشاف موادمعدني-مهندسي معدن  2335 23

 خرداد 23 روزانه ابزیانتكثيروپرورش  علوم ومهندسي شيالت 5126 تكثيروپرورش ابزیان-علوم ومهندسي شيالت  2444 24

 خرداد 23 نوبت دوم تكثيروپرورش ابزیان علوم ومهندسي شيالت 5142 تكثيروپرورش ابزیان-علوم ومهندسي شيالت  2444 25

 خرداد 23 روزانه - باكتري شناسي 5369 باكتري شناسي 2715 26

 خرداد  23 روزانه مدیریت اموزش عالي اموزش عالي 1805 اموزش عالي 2146 27

 خرداد  23 نوبت دوم مدیریت اموزش عالي اموزش عالي 1813 اموزش عالي 2146 28

 خرداد 24 روزانه - فيزیولوژي-زیست شناسي گياهي  2707 فيزیولوژي-زیست شناسي گياهي  2220 29

 خرداد 24 نوبت دوم - فيزیولوژي-زیست شناسي گياهي  2717 فيزیولوژي-زیست شناسي گياهي  2220 30

 خرداد 25 روزانه - مدیریت اموزشي 1756 مدیریت اموزشي 2143 31

 خرداد 25 نوبت دوم - مدیریت اموزشي 1767 مدیریت اموزشي 2143 32

 خرداد 25 روزانه ساخت وتوليد مهندسي مكانيك 3738 ساخت وتوليد-مهندسي مكانيك  2321 33

 خرداد 25 نوبت دوم ساخت وتوليد مهندسي مكانيك 3757 ساخت وتوليد-مهندسي مكانيك  2321 34

 خرداد 25 روزانه طراحي ماشين هاي كشاورزي مهندسي مكانيك بيوسيستم 4461 مهندسي مكانيك بيوسيستم 2404 35

 خرداد 25 روزانه فناوري پس ازبرداشت مهندسي مكانيك بيوسيستم 4476 مهندسي مكانيك بيوسيستم 2404 36

 خرداد 25 نوبت دوم طراحي ماشين هاي كشاورزي مهندسي مكانيك بيوسيستم 4484 مكانيك بيوسيستممهندسي  2404 37
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 ردیف
كدرشته 

 امتحاني
 مصاحبهتاریخ  دوره نام گرایش نام رشته كدمحل نام رشته امتحاني

 خرداد 25 نوبت دوم فناوري پس ازبرداشت مهندسي مكانيك بيوسيستم 4492 مهندسي مكانيك بيوسيستم 2404 38

 خرداد 25 روزانه - حشره شناسي كشاورزي 5050 حشره شناسي كشاورزي 2439 39

 خرداد 25 نوبت دوم - حشره شناسي كشاورزي 5065 حشره شناسي كشاورزي 2439 40

 خرداد 25 روزانه حفاظت اب وخاك علوم ومهندسي ابخيز 5185 علوم ومهندسي ابخيز 2450 41

 خرداد 25 روزانه مدیریت حوزه هاي ابخيز علوم ومهندسي ابخيز 5196 علوم ومهندسي ابخيز 2450 42

 خرداد 25 نوبت دوم حفاظت اب وخاك علوم ومهندسي ابخيز 5202 ومهندسي ابخيزعلوم  2450 43

 خرداد 25 نوبت دوم مدیریت حوزه هاي ابخيز علوم ومهندسي ابخيز 5211 علوم ومهندسي ابخيز 2450 44

 خرداد 28 روزانه صنایع غذایي علوم ومهندسي صنایع غذایي 4553 علوم ومهندسي صنایع غذایي 2412 45

 خرداد 28 روزانه شيمي موادغذایي علوم ومهندسي صنایع غذایي 4559 علوم ومهندسي صنایع غذایي 2412 46

 خرداد 28 روزانه فناوري موادغذایي علوم ومهندسي صنایع غذایي 4564 علوم ومهندسي صنایع غذایي 2412 47

 خرداد 28 روزانه زیست فناوري موادغذایي علوم ومهندسي صنایع غذایي 4575 علوم ومهندسي صنایع غذایي 2412 48

 خرداد 28 نوبت دوم صنایع غذایي علوم ومهندسي صنایع غذایي 4581 علوم ومهندسي صنایع غذایي 2412 49

 خرداد 28 نوبت دوم شيمي موادغذایي علوم ومهندسي صنایع غذایي 4585 علوم ومهندسي صنایع غذایي 2412 50

 خرداد 28 نوبت دوم فناوري موادغذایي علوم ومهندسي صنایع غذایي 4588 غذایي علوم ومهندسي صنایع 2412 51

 خرداد 28 نوبت دوم زیست فناوري موادغذایي علوم ومهندسي صنایع غذایي 4592 علوم ومهندسي صنایع غذایي 2412 52

 خرداد 28 روزانه ابياري وزهكشي علوم ومهندسي اب 4795 ابياري وزهكشي-علوم ومهندسي اب  2427 53

 خرداد 28 نوبت دوم ابياري وزهكشي علوم ومهندسي اب 4810 ابياري وزهكشي-علوم ومهندسي اب  2427 54

 خرداد 28 روزانه سازه هاي ابي علوم ومهندسي اب 4820 سازه هاي ابي-علوم ومهندسي اب  2428 55

 خرداد 28 نوبت دوم سازه هاي ابي ابعلوم ومهندسي  4832 سازه هاي ابي-علوم ومهندسي اب  2428 56

 خرداد 28 روزانه منابع اب علوم ومهندسي اب 4842 منابع اب-علوم ومهندسي اب  2429 57

 خرداد 28 نوبت دوم منابع اب علوم ومهندسي اب 4852 منابع اب-علوم ومهندسي اب  2429 58
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 ردیف
كدرشته 

 امتحاني
 مصاحبهتاریخ  دوره نام گرایش نام رشته كدمحل نام رشته امتحاني

 خرداد 28 روزانه - ژنتيك وبه نژادي گياهي 4866 ژنتيك وبه نژادي گياهي 2431 59

 خرداد 28 نوبت دوم - ژنتيك وبه نژادي گياهي 4886 ژنتيك وبه نژادي گياهي 2431 60

 خرداد 30 روزانه - حسابداري 2307 حسابداري 2173 61

 خرداد 30 نوبت دوم - حسابداري 2320 حسابداري 2173 62

 خرداد 30 روزانه اقتصاديزمين شناسي  علوم زمين 2443 زمين شناسي اقتصادي 2209 63

 خرداد 30 نوبت دوم زمين شناسي اقتصادي علوم زمين 2452 زمين شناسي اقتصادي 2209 64

 تیر 6 روزانه - حقوق جزاوجرم شناسي 1940 حقوق جزاوجرم شناسي 2155 65

 تیر 6 نوبت دوم - حقوق جزاوجرم شناسي 1954 حقوق جزاوجرم شناسي 2155 66

 تیر 6 روزانه طراحي كاربردي مهندسي مكانيك 3831 دیناميك كنترل وارتعاشات-مكانيك مهندسي  2323 67

 تیر 6 روزانه - اموزش زبان انگليسي 5435 اموزش زبان انگليسي 2805 68

 تیر 6 پردیس خودگردان - اموزش زبان انگليسي 5468 اموزش زبان انگليسي 2805 69

 تیر 8و  7و  6 روزانه بنيادي ونظریه ميدان هاذرات  فيزیك 3032 فيزیك 2238 70

 تیر 8و  7و  6 روزانه اپتيك وليزر فيزیك 3050 فيزیك 2238 71

 تیر 8و  7و  6 روزانه فيزیك ماده چگال فيزیك 3089 فيزیك 2238 72

 تیر 8و  7و  6 روزانه فيزیك هسته اي فيزیك 3144 فيزیك 2238 73

 تیر 8و  7و  6 نوبت دوم ذرات بنيادي ونظریه ميدان ها فيزیك 3164 فيزیك 2238 74

 تیر 8و  7و  6 نوبت دوم اپتيك وليزر فيزیك 3171 فيزیك 2238 75

 تیر 8و  7و  6 نوبت دوم فيزیك ماده چگال فيزیك 3183 فيزیك 2238 76

 تیر 7 روزانه - زبان وادبيات فارسي 1002 زبان وادبيات فارسي 2101 77

 تیر 7 روزانه ادبيات حماسي زبان وادبيات فارسي 1038 زبان وادبيات فارسي 2101 78

 تیر 7 روزانه ادبيات عرفاني زبان وادبيات فارسي 1042 زبان وادبيات فارسي 2101 79



16 
 

 ردیف
كدرشته 

 امتحاني
 مصاحبهتاریخ  دوره نام گرایش نام رشته كدمحل نام رشته امتحاني

 تیر 7 روزانه ادبيات غنایي زبان وادبيات فارسي 1054 زبان وادبيات فارسي 2101 80

 تیر 7 نوبت دوم - زبان وادبيات فارسي 1060 زبان وادبيات فارسي 2101 81

 تیر 7 نوبت دوم ادبيات حماسي زبان وادبيات فارسي 1076 زبان وادبيات فارسي 2101 82

 تیر 7 نوبت دوم ادبيات عرفاني زبان وادبيات فارسي 1078 زبان وادبيات فارسي 2101 83

 تیر 7 نوبت دوم ادبيات غنایي زبان وادبيات فارسي 1085 زبان وادبيات فارسي 2101 84

 تیر 7 پردیس خودگردان - زبان وادبيات فارسي 1092 زبان وادبيات فارسي 2101 85

 تیر 7 روزانه - مدیریت ورزشي 1324 مدیریت ورزشي-علوم ورزشي  2115 86

 تیر 7 نوبت دوم - مدیریت ورزشي 1338 مدیریت ورزشي-علوم ورزشي  2115 87

 تیر 7 پردیس خودگردان - مدیریت ورزشي 1350 مدیریت ورزشي-ورزشي علوم  2115 88

 تیر 7 روزانه - فيزیولوژي ورزشي 1355 فيزیولوژي ورزشي-علوم ورزشي  2116 89

 تیر 7 نوبت دوم - فيزیولوژي ورزشي 1375 فيزیولوژي ورزشي-علوم ورزشي  2116 90

 تیر 7 پردیس خودگردان - فيزیولوژي ورزشي 1384 فيزیولوژي ورزشي-علوم ورزشي  2116 91

92 2118 
رفتارحركتي وروان شناسي -علوم ورزشي 

 ورزشي
 تیر 7 روزانه - رفتارحركتي 1407

93 2118 
رفتارحركتي وروان شناسي -علوم ورزشي 

 ورزشي
 تیر 7 نوبت دوم - رفتارحركتي 1414

94 2118 
رفتارحركتي وروان شناسي -علوم ورزشي 

 ورزشي
 تیر 7 پردیس خودگردان - رفتارحركتي 1421

 تیر 7 روزانه توسعه اقتصادي علوم اقتصادي 1255 علوم اقتصادي 2112 95

 تیر 7 روزانه اقتصادشهري ومنطقه اي علوم اقتصادي 1273 علوم اقتصادي 2112 96

 تیر 7 نوبت دوم توسعه اقتصادي علوم اقتصادي 1294 علوم اقتصادي 2112 97
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 ردیف
كدرشته 

 امتحاني
 مصاحبهتاریخ  دوره نام گرایش نام رشته كدمحل نام رشته امتحاني

 تیر 7 نوبت دوم اقتصادشهري ومنطقه اي علوم اقتصادي 1304 علوم اقتصادي 2112 98

 تیر 8 روزانه - روان شناسي 1844 روان شناسي 2150 99

 تیر 8 نوبت دوم - روان شناسي 1876 روان شناسي 2150 100

 تیر 11 روزانه - حقوق خصوصي 1982 حقوق خصوصي 2157 101

 تیر 11 نوبت دوم - حقوق خصوصي 1999 حقوق خصوصي 2157 102

 تیر 11 روزانه شيمي الي شيمي 2512 شيمي الي-شيمي  2212 103

 تیر 11 نوبت دوم شيمي الي شيمي 2551 شيمي الي-شيمي  2212 104

 تیر 12 روزانه سازه مهندسي عمران 3536 سازه-مهندسي عمران  2307 105

 تیر 12 نوبت دوم سازه عمرانمهندسي  3568 سازه-مهندسي عمران  2307 106

 تیر 12 پردیس خودگردان سازه مهندسي عمران 3582 سازه-مهندسي عمران  2307 107

 تیر 12 روزانه ژئوتكنيك مهندسي عمران 3603 ژئوتكنيك-مهندسي عمران  2309 108

 تیر 12 نوبت دوم ژئوتكنيك مهندسي عمران 3628 ژئوتكنيك-مهندسي عمران  2309 109

 تیر 12 روزانه طراحي كاربردي مهندسي مكانيك 3768 طراحي كاربردي-مهندسي مكانيك  2322 110

 تیر 12 روزانه فيزیولوژي گياهان زراعي اگروتكنولوژي 4899 اگروتكنولوژي 2432 111

 تیر 12 روزانه اكولوژي گياهان زراعي اگروتكنولوژي 4928 اگروتكنولوژي 2432 112

 تیر 12 نوبت دوم فيزیولوژي گياهان زراعي اگروتكنولوژي 4954 اگروتكنولوژي 2432 113

 تیر 12 نوبت دوم اكولوژي گياهان زراعي اگروتكنولوژي 4969 اگروتكنولوژي 2432 114

 تیر 13 روزانه مخابرات سيستم مهندسي برق 3365 مخابرات-مهندسي برق  2302 115

 تیر 13 روزانه مخابرات ميدان وموج مهندسي برق 3389 مخابرات-مهندسي برق  2302 116

 تیر 13 نوبت دوم مخابرات سيستم مهندسي برق 3413 مخابرات-مهندسي برق  2302 117

 تیر 13 نوبت دوم مخابرات ميدان وموج مهندسي برق 3422 مخابرات-مهندسي برق  2302 118
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 ردیف
كدرشته 

 امتحاني
 مصاحبهتاریخ  دوره نام گرایش نام رشته كدمحل نام رشته امتحاني

 تیر 13 پردیس خودگردان سيستممخابرات  مهندسي برق 3432 مخابرات-مهندسي برق  2302 119

 تیر 13 پردیس خودگردان مخابرات ميدان وموج مهندسي برق 3436 مخابرات-مهندسي برق  2302 120

 تیر 14 روزانه - مهندسي كامپيوتر 4261 شبكه ورایانش-مهندسي كامپيوتر 2357 121

 تیر 14 نوبت دوم - مهندسي كامپيوتر 4268 شبكه ورایانش-مهندسي كامپيوتر 2357 122

 تیر 14 روزانه تغذیه دام علوم دامي 4717 علوم دامي 2424 123

 تیر 14 روزانه تغذیه طيور علوم دامي 4744 علوم دامي 2424 124

 تیر 14 نوبت دوم تغذیه دام علوم دامي 4765 علوم دامي 2424 125

 تیر 14 نوبت دوم تغذیه طيور علوم دامي 4781 علوم دامي 2424 126

 تیر 15 روزانه قدرت مهندسي برق 3439 قدرت-مهندسي برق  2304 127

 تیر 15 نوبت دوم قدرت مهندسي برق 3476 قدرت-مهندسي برق  2304 128

 تیر 18 روزانه زیربرنامه اناليزعددي ریاضي 2832 ریاضي 2233 129

 تیر 18 روزانه اناليز ریاضي 2834 ریاضي 2233 130

 تیر 18 نوبت دوم زیربرنامه اناليزعددي ریاضي 2973 ریاضي 2233 131

 تیر 18 نوبت دوم اناليز ریاضي 2974 ریاضي 2233 132

 تیر 18 روزانه الكترونيك مهندسي برق 3314 الكترونيك-مهندسي برق  2301 133

 تیر 18 نوبت دوم الكترونيك مهندسي برق 3347 الكترونيك-مهندسي برق  2301 134

 تیر 20 روزانه شيمي تجزیه شيمي 2573 شيمي تجزیه-شيمي  2213 135

 تیر 20 نوبت دوم شيمي تجزیه شيمي 2611 شيمي تجزیه-شيمي  2213 136

 تیر 20 روزانه تبدیل انرژي مهندسي مكانيك 3871 تبدیل انرژي-مهندسي مكانيك  2324 137

 تیر 20 نوبت دوم تبدیل انرژي مهندسي مكانيك 3914 تبدیل انرژي-مهندسي مكانيك  2324 138

 تیر 20 پردیس خودگردان تبدیل انرژي مهندسي مكانيك 3931 تبدیل انرژي-مهندسي مكانيك  2324 139
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 صبح تا پایان وقت اداری خواهد بود.8ساعت انجام مصاحبه از 

 

 هزارتومان می باشد.120مبلغ  1401ثبت نام برای سال هزینه  ثبت نام و بارگذاری مدارک  نحوهلم فی

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

 

 با آرزوی موفقیت وپیروزی برای داوطلبان محترم

 گاه ارومیهاداره تحصیالت تکمیلی دانش

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://regint.urmia.ac.ir/
http://regint.urmia.ac.ir/

