
 کارشناسی ارشد  یه ثبت نام استعدادهای درخشان مقطعاطالع

در خصوص نحوه ثبت نام  ضمن عرض تبریک و با آرزوی موفقیت و سالمتی برای شما دانشجوی محترم،

خواهشمند )لیست مندرج در پایان اطالعیه(مقطع کارشناسی ارشد  سهمیه استعداد درخشان دانشجویان

 نموده و نسبت به انجام آن نهایت دقت را مبذول فرمایید:است موارد ذیل را مطالعه 

و  نیازی به ثبت نام اینترنتی نداشته،دانشجویان محترم پذیرفته شده با سهمیه استعداد درخشان -1

ثبت  در سامانه هم آوا شماره دانشجویی شما مستقیما توسط همکاران اداره تحصیالت تکمیلی

پذیرفته شده گان سهمیه استعداد درخشان مقطع کارشناسی شماره دانشجویی کلیه ) خواهد شد.

در سایت دانشگاه بارگزاری خواهد  16/8/1400آخر وقت اداری روز یکشنبه  1400ارشد 

 .(شد

کلیه مدارک ثبت نامی خود را در  22/8/1400الی  16/8/1400دانشجو موظف است در بازه زمانی  -2

پردیس -جاده سرو 11ارومیه کیلومتر  :تاز به آدرسیک بسته قرار داده و از طریق صرفا پست پیش

ارسال  57561-51818کدپستی اداره تحصیالت تکمیلی  -آموزش کل -نازلو دانشگاه ارومیه

مدارک ثبت نامی خود را از طریق بایستی الزم به توضیح است دانشجویان بومی ارومیه نیز نماید.

جهت رعایت حال دانشجویان محترم و  پست پیشتاز ارسال نمایند.به دلیل شیوع بیماری و

به هیچ عنوان مدارک ثبت نامی به صورت دستی تحویل گرفته نشده و خواهشمندیم از ،همکاران

 مراجعه حضوری به دانشگاه جدا خودداری فرمایید.

به صورت مفصل و واضح توضیح  در اطالعیه مربوطه کارشناسی ارشد  مدارک ثبت نامی مقطع -3

سایت در )مذکور بایستی با مراجعه به اطالعیه داده شده است و دانشجویان استعداد درخشان نیز

معافیت تحصیلی ، م از مدارک تحصیلی مقاطع قبلیاع ،کلیه مدارک ثبت نامی خود دانشگاه ارومیه(

 ثبت نام به اداره تحصیالت تکمیلی دانشگاه ارومیه ارسال نمایند.کمیل پرونده و را جهت تو .....

استعداد "جمله  دانشجوی گرامی لطفا نام،نام خانوادگی،رشته تحصیلی،مقطع و مهم: بسیار توجه -4

را بر روی پاکت ارسالی درج بفرمایید.ضمنا الزم است حتما روی پاکت حاوی مدارک  "درخشان

در صورت عدم رعایت این "اداره تحصیالت تکمیلی دانشگاه ارومیه دریافت نماید."عنوان نمایید 

ونه اداره تحصیالت تکمیلی هیچگ ،موضوع و ارسال مدارک شما به بخشهای دیگر دانشگاه

 مسئولیتی در این خصوص نداشته وشخص دانشجو مسئول خواهد بود.

 :توجه فرماییدبه موضوع مهم ذیل  لطفا  عداد درخشان در مقطع ارشددانشجوی محترم است -5



به سازمان سنجش جهت بررسی (بعد از دریافت مدارک )نظر به اینکه فرم صالحیت عمومی شما 

 انجام دهید:مطالعه و لذا موارد ذیل را با دقت کافی ، و اعالم نظر ارسال می شود

 به ریال 000088مبلغ الف:واریز 

 یا      6367-9570-2998-2282شماره کارت:

 یا          4001021101007489شماره حساب: 

 770100004001021101007489IR:شماره شبا

  294021174113560001135607480010شناسه پرداخت:

پرداختی یا کپی رسید دریافتی از دستگاه خودپرداز همراه با مدارک ثبت نامی ارسال اصل فیش 

الزم به توضیح است فیش واریزی مبلغ فوق همراه با فرم .باشد الزامی و بسیار حائز اهمیت می

مبلغ  پرداخت زمان سنجش ارسال خواهد شد وجهت گزینش به سا ،صالحیت عمومی شمابررسی 

 بوده و ارتباطی به دانشگاه ارومیه ندارد. محترم سازمانعمل دستورالمذکور مربوط به 

)موجود در  "برگ مشخصات بررسی صالحیت عمومی داوطلبان"پس از واریز مبلغ فوق  ب:

بدون کوچکترین قلم خوردگی به با خودکار آبی  )در دو نسخه(و  دریافتک ذیل اطالعیه( لین

و در صورت  کپی کارت ملی  ،صورت مرتب و خوانا تکمیل نماییدو کپی صفحه اول شناسنامه

خود را به فرم مربوطه الصاق فرمایید.در سمت چپ فرم عکس خود را اشتغال حکم کارگزینی 

 فرمایید.تکمیلی پست  تبچسبانید و همراه مدارک ثبت نامی به اداره تحصیال

مدارک  کلیه منوط به تکمیل این فرم و دریافت شرکت در کالسهای درسیی محترم دانشجو نکته:

ثبت نامی می باشد و عدم رعایت بندهای فوق منجر به عدم شرکت در کالسهای درسی خواهد 

انجام داده و نسبت به حساسیت موضوع واقف شد.لذا خواهشمند است وظایف محوله را با دقت 

 باشید.

) دانشجوی  : مندرج در پایان همین اطالعیهامضا و اثر انگشت دانشجوبا  تکمیل فرم تعهد -6

محترم نظر به اینکه ثبت نام شما پس از تایید و دریافت پاسخ صالحیت عمومی از سازمان سنجش 

 .قطعی خواهد شد لذا تکمیل و ارسال این فرم همراه با سایر مدارک ثبت نامی الزامی می باشد(

پایان خواهشمند است قبل از ارسال مدارک از کلیه مدارک ثبت نامی خود کپی یا اسکن تهیه فرموده و پس از تشکیل  در"

پرونده و ثبت نام از مراجعه به اداره تحصیالت تکمیلی جهت اخذ کپی یا دریافت مدرک به عنوان امانت جدا خودداری 

 "فرمایید.

 

http://amuzeshi.urmia.ac.ir/sites/amuzeshi.urmia.ac.ir/files/%D9%81%D8%B1%D9%85%20%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C%20%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA%20%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C.pdf
http://amuzeshi.urmia.ac.ir/sites/amuzeshi.urmia.ac.ir/files/%D9%81%D8%B1%D9%85%20%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C%20%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA%20%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C.pdf


ها: حسینی ،سخی  )خانم126)خانم جعفرپور( و 125ی همکاران اداره تحصیالت تکمیلی با داخل

 ند.به سئواالت شما عزیزان می باش ( آماده پاسخ گویینیا و محمدزاده

 

 "سالمتی و موفقیت شما بزرگواران آرزوی قلبی ماست"

 تکمیلی دانشگاه ارومیهاداره تحصیالت                                                                                

 

  



 

"استعداد درخشان-کارشناسی ارشد  م مشروط ویژه پذیرفته شدگان مقطعفرم تعهد و ثبت نا"  

 

اینجانب                    فرزند             به شماره شناسنامه              کد ملی                  

م دار بدینوسیله اعالم می         رشته                     دوره                 دانشجوی مقطع      

ثبت نام بنده در رشته فوق تا زمان وصول نتیجه گزینش صالحیت عمومی به صورت  

ب منفی مشروط تلقی گردیده و در صورتیکه نتیجه گزینش به هر علت در خصوص اینجان

 ادعایی در این خصوصباشد، در هر مرحله ای از تحصیل ثبت نام بنده لغو و هیچگونه 

 نخواهم داشت.

امضا و تاریخ                                                                               

اثر انگشت                                                                                 

 آدرس:

 تلفن تماس شخص دانشجو:

 

  



 استعداد های درخشان-مقطع کارشناسی ارشد لیست دانشجویان

 عنوان رشته محل انتخابی کد رشته محل نام خانوادگی نام ردیف

 11010 مهديون مهدي 1
دانشگاه اروميه /علوم انساني /علوم اقتصادي /علوم 

 اقتصادي *اقتصادنظري /روزانه

 11010 شرف خاني مريم 2
اقتصادي /علوم دانشگاه اروميه /علوم انساني /علوم 

 اقتصادي *اقتصادنظري /روزانه

 13119 قديمي رضا 3
دانشگاه اروميه /علوم انساني /زبان انگليسي /اموزش 

 /روزانه----زبان انگليسي *

 26020 لطفي پريسا 4

دانشگاه اروميه /دامپزشكي /بهداشت وكنترل كيفي 

---موادغذايي /بهداشت وكنترل كيفي موادغذايي *

 /روزانه-

 11674 مروتيزخراب معصومه 5
دانشگاه اروميه /علوم انساني /تاريخ /تاريخ *تاريخ 

 ايران باستان /روزانه

 11687 ظهرعلي محمد سجاد 6
دانشگاه اروميه /علوم انساني /تاريخ /تاريخ *تاريخ 

 ايران اسالمي /روزانه

 10675 سعيدپوردله زي فرزانه 7
جغرافيايي /برنامه دانشگاه اروميه /علوم انساني /علوم 

 /روزانه----ريزي امايش سرزمين *

 10675 عثمان نژاد طال 8
دانشگاه اروميه /علوم انساني /علوم جغرافيايي /برنامه 

 /روزانه----ريزي امايش سرزمين *

 10675 كتاني ميالد 9
دانشگاه اروميه /علوم انساني /علوم جغرافيايي /برنامه 

 /روزانه----*ريزي امايش سرزمين 

 14472 مصطفوي خانقاه هادي 10
دانشگاه اروميه /علوم انساني /حسابداري /حسابداري 

 /روزانه----*

 14472 ارسن كامران 11
دانشگاه اروميه /علوم انساني /حسابداري /حسابداري 

 /روزانه----*



 14472 موسوي مقدم ايدا 12
/حسابداري دانشگاه اروميه /علوم انساني /حسابداري 

 /روزانه----*

 14472 رحماني شهركي امين 13
دانشگاه اروميه /علوم انساني /حسابداري /حسابداري 

 /روزانه----*

 14472 عابدي حديثه 14
دانشگاه اروميه /علوم انساني /حسابداري /حسابداري 

 /روزانه----*

 14108 كاردان يامچي حانيه 15
/روان شناسي /روان دانشگاه اروميه /علوم انساني 

 /روزانه----شناسي عمومي *

 14108 تارم سحر 16
دانشگاه اروميه /علوم انساني /روان شناسي /روان 

 /روزانه----شناسي عمومي *

 18484 اسماعيلي قراقويون نيما 17
دانشگاه اروميه /علوم پايه /رياضي /رياضي كاربردي 

 *اناليزعددي /روزانه

 13244 مشكي هانيه 18
دانشگاه اروميه /علوم انساني /زبان انگليسي /زبان 

 /روزانه----وادبيات انگليسي *

 13119 چاوش زاده شادي 19
دانشگاه اروميه /علوم انساني /زبان انگليسي /اموزش 

 /روزانه----زبان انگليسي *

 10002 درويش زاده باالو ايناز 20
فارسي دانشگاه اروميه /علوم انساني /زبان وادبيات 

 /روزانه----/زبان وادبيات فارسي *

 10002 اعظمي پريسا 21
دانشگاه اروميه /علوم انساني /زبان وادبيات فارسي 

 /روزانه----/زبان وادبيات فارسي *

 10002 حاجي سميه 22
دانشگاه اروميه /علوم انساني /زبان وادبيات فارسي 

 /روزانه----/زبان وادبيات فارسي *

 10002 زاده محب فاطمه 23
دانشگاه اروميه /علوم انساني /زبان وادبيات فارسي 

 /روزانه----/زبان وادبيات فارسي *

 16467 عثمان نژاد دريا 24
دانشگاه اروميه /علوم پايه /علوم زمين /علوم زمين 

 *زمين شناسي اقتصادي /روزانه



 16516 شكاري مهسا 25
/علوم زمين دانشگاه اروميه /علوم پايه /علوم زمين 

 *زمين ساخت /تكتونيك //روزانه

 18992 حسن نژاد فاطمه 26
دانشگاه اروميه /علوم پايه /زيست شناسي جانوري 

 /زيست شناسي جانوري *سلولي وتكويني /روزانه

 17975 ابراهيم زاده ماندانا 27
دانشگاه اروميه /علوم پايه /زيست شناسي سلولي 

 /روزانه----*ومولكولي /بيوشيمي 

 18814 سربرهنه محمد 28
دانشگاه اروميه /علوم پايه /زيست شناسي گياهي 

 /زيست شناسي گياهي *فيزيولوژي /روزانه

 17975 احمديان ليال 29
دانشگاه اروميه /علوم پايه /زيست شناسي سلولي 

 /روزانه----ومولكولي /بيوشيمي *

 18932 زند زهرا 30
پايه /زيست شناسي جانوري دانشگاه اروميه /علوم 

 /زيست شناسي جانوري *فيزيولوژي /روزانه

 16851 خيري پريسا 31
دانشگاه اروميه /علوم پايه /شيمي /شيمي *شيمي 

 الي /روزانه

 16851 محمدپور كوثر 32
دانشگاه اروميه /علوم پايه /شيمي /شيمي *شيمي 

 الي /روزانه

 17243 احمدي مونا 33
/علوم پايه /شيمي /شيمي *شيمي دانشگاه اروميه 

 كاربردي /روزانه

 مهسا 34
گل محمدي 

 حورمقان
16851 

دانشگاه اروميه /علوم پايه /شيمي /شيمي *شيمي 

 الي /روزانه

 12830 نيكو زهرا 35
دانشگاه اروميه /علوم انساني /علوم تربيتي /مديريت 

 /روزانه----اموزشي *

 12830 حسيني زهرا 36
اروميه /علوم انساني /علوم تربيتي /مديريت دانشگاه 

 /روزانه----اموزشي *

 14373 خوشبخت مريم 37
دانشگاه اروميه /علوم انساني /روان شناسي /روان 

 /روزانه----شناسي تربيتي *



 11292 توتاخانه سعيده 38

دانشگاه اروميه /علوم انساني /علوم ورزشي 

وتندرستي /فيزيولوژي ورزشي *فيزيولوژي ورزشي 

 /روزانه

 11292 صدوري محمد 39

دانشگاه اروميه /علوم انساني /علوم ورزشي 

/فيزيولوژي ورزشي *فيزيولوژي ورزشي وتندرستي 

 /روزانه

 11211 صادق نژاد يگانه 40
دانشگاه اروميه /علوم انساني /علوم ورزشي 

 /رفتارحركتي *يادگيري وكنترل حركتي /روزانه

 11560 حيدرانلوفتحي  مصطفي 41
دانشگاه اروميه /علوم انساني /علوم ورزشي /مديريت 

 ورزشي *مديريت رويدادهاي ورزشي /روزانه

 11211 رجبي قره قشالق راضيه 42
دانشگاه اروميه /علوم انساني /علوم ورزشي 

 /رفتارحركتي *يادگيري وكنترل حركتي /روزانه

 11292 سيدي سيدعلي 43

انساني /علوم ورزشي  دانشگاه اروميه /علوم

/فيزيولوژي ورزشي *فيزيولوژي ورزشي وتندرستي 

 /روزانه

 11450 موسوي اسماء 44

دانشگاه اروميه /علوم انساني /علوم ورزشي /اسيب 

شناسي ورزشي وتمرينات اصالحي *تمرينات 

 اصالحي /روزانه

 11450 صفري فاطمه 45

/اسيب دانشگاه اروميه /علوم انساني /علوم ورزشي 

شناسي ورزشي وتمرينات اصالحي *تمرينات 

 اصالحي /روزانه

 23419 مكرم سولماز 46
دانشگاه اروميه /كشاورزي /علوم ومهندسي اب /علوم 

 ومهندسي اب *ابياري وزهكشي /روزانه

 23521 پورحسن ثمين 47
دانشگاه اروميه /كشاورزي /علوم ومهندسي اب /علوم 

 /روزانهومهندسي اب *منابع اب 

 23954 علي زاده فاطمه 48
دانشگاه اروميه /كشاورزي /علوم ومهندسي باغباني 

 /علوم ومهندسي باغباني *گياهان زينتي /روزانه

 24180 غني دل قهرمانلو امير 49
دانشگاه اروميه /كشاورزي /علوم ومهندسي جنگل 

 /علوم ومهندسي جنگل *علوم زيستي جنگل /روزانه

 24225 واحدي مسعود 50

-دانشگاه اروميه /كشاورزي /مديريت حاصلخيزي 

زيست فناوري ومنابع خاك /مديريت حاصلخيزي 

حاصلخيزي خاك -وزيست فناوري خاك *شيمي 

 وتغذيه گياه /روزانه



 24718 سراي تركاشه سوژين 51

دانشگاه اروميه /كشاورزي /علوم ومهندسي صنايع 

غذايي /علوم ومهندسي صنايع غذايي *شيمي 

 موادغذايي /روزانه

 24718 وطن خواه عال 52

دانشگاه اروميه /كشاورزي /علوم ومهندسي صنايع 

غذايي /علوم ومهندسي صنايع غذايي *شيمي 

 موادغذايي /روزانه

 24707 اسمعيل لو فايزه 53

دانشگاه اروميه /كشاورزي /علوم ومهندسي صنايع 

غذايي /علوم ومهندسي صنايع غذايي *صنايع 

 /روزانهغذايي 

 13402 عليزاده فاطمه 54
دانشگاه اروميه /علوم انساني /حقوق /حقوق 

 /روزانه----خصوصي *

 13402 احمد زاده هاجر 55
دانشگاه اروميه /علوم انساني /حقوق /حقوق 

 /روزانه----خصوصي *

 13598 رحمتي وند ميالد 56
دانشگاه اروميه /علوم انساني /حقوق /حقوق 

 /روزانه----*جزاوجرم شناسي 

 13598 تربتي قره باغ زينب 57
دانشگاه اروميه /علوم انساني /حقوق /حقوق 

 /روزانه----جزاوجرم شناسي *

 13598 علي عباس نژاد مجتبي 58
دانشگاه اروميه /علوم انساني /حقوق /حقوق 

 /روزانه----جزاوجرم شناسي *

 13402 صفري اقبالغي مبينا 59
انساني /حقوق /حقوق دانشگاه اروميه /علوم 

 /روزانه----خصوصي *

 14877 الكسان شير اباد ليانا 60
دانشگاه اروميه /علوم انساني /مديريت /مديريت 

 بازرگاني *بازرگاني داخلي /روزانه

 14822 فرهنگ ساحل 61
دانشگاه اروميه /علوم انساني /مديريت /مديريت 

 بازرگاني *بازاريابي /روزانه

 14858 موالقلقاچي مريم 62
دانشگاه اروميه /علوم انساني /مديريت /مديريت 

 بازرگاني *مديريت استراتژيك /روزانه

 15691 حسين زاده مرضيه 63
دانشگاه اروميه /علوم انساني /مديريت /مديريت مالي 

 /روزانه----*



 25334 خليلي قوشچي فاطمه 64
-*دانشگاه اروميه /هنر/معماري /مهندسي معماري 

 /روزانه---

 سودابه 65
يوسف زاده 

 يالقوزاغاجي
19350 

دانشگاه اروميه /فني ومهندسي /مهندسي برق 

 /مهندسي برق *سيستم هاي قدرت /روزانه

 19350 مختاريفر مير فرشاد 66
دانشگاه اروميه /فني ومهندسي /مهندسي برق 

 /مهندسي برق *سيستم هاي قدرت /روزانه

 19404 اصالني گزنق فرزانه 67

دانشگاه اروميه /فني ومهندسي /مهندسي برق 

/مهندسي برق *الكترونيك قدرت وماشين هاي 

 الكتريكي /روزانه

 23694 ستوده قره باغ الهام 68
دانشگاه اروميه /كشاورزي /زراعت واصالح نباتات 

 /اگروتكنولوژي *اكولوژي گياهان زراعي /روزانه

 25213 خداياري شيوا 69
منطقه اي -اروميه /هنر/برنامه ريزي شهري دانشگاه 

 /روزانه----ومديريت شهري /برنامه ريزي شهري *

 25213 ولي ياري سوره پريناز 70
منطقه اي -دانشگاه اروميه /هنر/برنامه ريزي شهري 

 /روزانه----ومديريت شهري /برنامه ريزي شهري *

 20462 ضرغام زاده پرهام 71
ومهندسي /مهندسي صنايع دانشگاه اروميه /فني 

 /مهندسي صنايع *بهينه سازي سيستم ها/روزانه

 20462 صمدزاده قايمي ساالر 72
دانشگاه اروميه /فني ومهندسي /مهندسي صنايع 

 /مهندسي صنايع *بهينه سازي سيستم ها/روزانه

 23307 صادقي گجوتي صايمه 73

دانشگاه اروميه /كشاورزي /علوم ومهندسي مرتع 

وابخيزداري /علوم ومهندسي ابخيز*حفاظت اب 

 وخاك /روزانه

 منيره 74
حيدرپور چهار 

 سوقي
24420 

دانشگاه اروميه /كشاورزي /علوم دام وطيور/علوم 

 دامي *فيزيولوژي دام وطيور/روزانه

 24470 نوري سارينا 75
دانشگاه اروميه /كشاورزي /علوم دام وطيور/علوم 

 دامي *تغذيه طيور/روزانه

 20817 محمدي احسان 76
دانشگاه اروميه /فني ومهندسي /مهندسي عمران 

 /مهندسي عمران *سازه /روزانه



 20817 ابراهيمي محمد 77
دانشگاه اروميه /فني ومهندسي /مهندسي عمران 

 /مهندسي عمران *سازه /روزانه

 24011 بشيربنايم مهتاب 78

باغباني دانشگاه اروميه /كشاورزي /علوم ومهندسي 

/علوم ومهندسي باغباني *توليدمحصوالت گلخانه 

 اي /روزانه

 24725 شيرمحمدي مرضيه 79

دانشگاه اروميه /كشاورزي /علوم ومهندسي صنايع 

غذايي /علوم ومهندسي صنايع غذايي *زيست 

 فناوري موادغذايي /روزانه

 24846 درويش زاده پرستو 80
شناسي گياهي دانشگاه اروميه /كشاورزي /بيماري 

 /روزانه----/بيماري شناسي گياهي *

 22149 مهدي پور چلناب سعيد 81
دانشگاه اروميه /فني ومهندسي /مهندسي معدن 

 /مهندسي معدن *فراوري موادمعدني /روزانه

 22211 عليپورفرد علي 82
دانشگاه اروميه /فني ومهندسي /مهندسي معدن 

 /روزانه/مهندسي معدن *استخراج موادمعدني 

 22211 جهان محمد حسين 83
دانشگاه اروميه /فني ومهندسي /مهندسي معدن 

 /مهندسي معدن *استخراج موادمعدني /روزانه

 22247 هوشنگ اميرعباس 84
دانشگاه اروميه /فني ومهندسي /مهندسي معدن 

 /مهندسي معدن *اكتشاف موادمعدني /روزانه

 22211 احمدي قورچلو هادي 85
اروميه /فني ومهندسي /مهندسي معدن دانشگاه 

 /مهندسي معدن *استخراج موادمعدني /روزانه

 22149 زارع حافظ 86
دانشگاه اروميه /فني ومهندسي /مهندسي معدن 

 /مهندسي معدن *فراوري موادمعدني /روزانه

 22149 محبي پارسا 87
دانشگاه اروميه /فني ومهندسي /مهندسي معدن 

 موادمعدني /روزانه/مهندسي معدن *فراوري 

 سودا 88
محمدي ساري 

 بيگلو
25334 

-دانشگاه اروميه /هنر/معماري /مهندسي معماري *

 /روزانه---

 21811 طاهري سيدفهيم 89
دانشگاه اروميه /فني ومهندسي /مهندسي مكانيك 

 /مهندسي مكانيك *تبديل انرژي /روزانه



 21811 مقراضي محمد 90
ومهندسي /مهندسي مكانيك دانشگاه اروميه /فني 

 /مهندسي مكانيك *تبديل انرژي /روزانه

 24980 رستمي نويد 91

دانشگاه اروميه /كشاورزي /مهندسي مكانيك 

بيوسيستم /مهندسي مكانيك بيوسيستم *طراحي 

 وساخت /روزانه

 25025 نيكخواه حسام 92

دانشگاه اروميه /كشاورزي /مهندسي مكانيك 

مكانيك بيوسيستم *فناوري بيوسيستم /مهندسي 

 پس ازبرداشت /روزانه

 24168 حاتمي دلوين 93
دانشگاه اروميه /كشاورزي /علوم ومهندسي جنگل 

 /علوم ومهندسي جنگل *مديريت جنگل /روزانه

 

اسامی مذکور با تایید دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه، جهت ثبت نام  الزم به توضیح است

خواههشمند است در صورت داشتن هر گونه به اداره تحصیالت تکمیلی ارائه شده است.

( تماس  044- 31942692دفتر استعداد های درخشان)–سوال در این خصوص با آقای رجبی 

 حاصل فرمایید.

 

 


