بسمه تعالی

دفتر هدا یت استعدا داهی ردخشان
معاونت آموزشی وتحصیالت تکمیلی دانشگاه ارومیه

فراخوان پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد سال تحصیلی  1401-1402دانشگاه ارومیه
دانشگاه ارومیه در اجرای سیاست های هدایت و حمایت از دانشجویان برتر برای ورود به دوره کارشناسی ارشد با استناد
به ایین نامه های شورای هدایت استعداد درخشان وزرات علوم،تحقیقات و فنآوری ،مصوبات شورای آموزشی دانشگاه
،برای سالتحصیلی  1401-1402از بین دانشجویان ورودی سال  97که جزو پانزده درصد برتر دانشگاه ارومیه ویا
دانشگاههای مشمول این فراخوان باشند،در کلیه رشته هایی که از طریق آزمون سراسری پذیرش دانشجو دارد به
صورت مازاد بر ظرفیت وبا رعایت کامل مقررات مربوط دانشجو می پذیرد.

جهت دریافت آیین نامه به آدرس ذیل مراجعه فرمایید.
http://amuzeshi.urmia.ac.ir/Brilliant-talents/aeinnameh

شرایط الزم برای درخواست استفاده از آیین نامه پذیرش بدون آزمون
استعدادهای درخشان :
-1رتبه های اول تا پانزدهم نهایی المپیادهای علمی– دانشجویی برای ورود به همان رشته برگزیده یا رشته های
مرتبط به تشخیص شورای عالی برنامه ریزی آموزشی وزارت ،با ارایه معرفی نامه از دبیرخانه المپیاد بدون داشتن
شرایط بند  2می توانند در این فراخوان شرکت کنند.
-2دانشجویان مقطع کارشناسی پیوسته ورودی  97و نیمسال دوم 96
-3د انشجویان دوره کارشناسی که پس از گذراندن شش نیمسال با گذراندن حداقل سه چهارم واحدهای درسی
به لحاظ میانگین کل جزء  15درصد برتر دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود باشند.
-4طول دوره تحصیل دانشجو تا فراغت از تحصیل نباید بیش از  8نیمسال باشد.

-5داوطلبان می توانند در سه گرایش (مرتبط با رشته کارشناسی )از یک دانشگاه به ترتیب اولویت درخواست
بدهند
-6تغییر رشته یا محل تحصیل افراد پذیرفته شده بر اساس آیین نامه پذیرش بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد
مجاز نیست
-7مطابق مجوز صادره توسط وزرات علوم فتحقیقات وفنآوری ،به دلیل محدویت های ناشی از شیوع covid-
19حداقل تعداد واحد گذرانده شده تا پایان نیمسال ششم ،برای دانشجویانی که در نیم سال دوم سالتحصیلی
 1398-1399ویا نیم سالهای اول و دوم سالتحصیلی  1399-1400حذف واحد(بادرج در کارنامه تحصیلی) داشته
اند ،به تعداد واحدهای حذف شده حداکثر تا  4واحد قابل کاهش است .
-8فقط دانشجویان دانشگاههای دولتی می توانند از این تسهیالت استفاده نمایند.
-9دانشجویان متقاضی استفاده از این تسهیالت باید تا تاریخ  1401/06/31فارغ التحصیل شوند.
-10عدم محدویت ادامه تحصیل برای دانشجویان آقا از طرف نظام وظیفه
-11تمام رشته وگرایش های انتخاب شده دانشجو باید بر اساس دفترچه کارشناسی ارشد مرتبط با رشته تحصیلی
دوره کارشناسی باشد.
تذکرهای الزم
– ارائه درخواست داوطلب به منزله پذیرش قطعی نمیباشد و پذیرش قطعی داوطلبان پس از بررسی و اعالم نتایج نهایی توسط دفتر

هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه و منوط به تایید سازمان سنجش آموزش کشور خواهد بود و اسامی پذیرفتهشدگان نهایی
از طریق سایت دفتر هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه اعالم خواهد شد ،لذا خواهشمند است از هرگونه تماس
غیرضروری و مراجعه به این اداره خودداری گردد.

 وجه پرداختی در صورت انصراف و یا عدم پذیرش به هیچ عنوان مسترد نمی گردد .لذا توصیه می گردد قبلاز واریز هزینه ،آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان را به دقت مطالعه فرمایید
در صورت پذیرش نهایی متقاضی در دانشگاه ارومیه و درج نام پذیرفته شده در پرتال سازمان سنجش آموزشکشور توسط دانشگاه متقاضی حق پذیرش از دانشگاه دیگری را ندارد و بعلت اتمام مهلت جایگزینی ،حذف نام
متقاضی از پورتال سازمان سنجش مقدور نخواهد بود

مسئولیت صحت اطالعات ارسالی به عهده متقاضی بوده و در صورت مغایرت ،دانشگاه هیچگونه مسئولیتی درقبال آن نخواهد داشت.
مدارك الزم جهت شرکت در فراخوان کارشناسی ارشد:
 -1اصل گواهی (در شش نیمسال با گذراندن حداقل سه چهارم واحدهای درسی به لحاظ میانگین کل جزء 15
درصد برتر دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود باشند) تایید شده توسط معاونت آموزشی دانشگاه محل تحصیل
کارشناسی (فرم شماره  1برای دانشجویان دانشگاه ارومیه و فرم شماره  2برای دانشجویان سایر دانشگاهها)
-2ریز نمرات تایید شده کارشناسی تا نیمسال 6در یک صفحه(مختص دانشجویان سایر دانشگاهها)
 -3کپی شناسنامه و کارت ملی(مختص دانشجویان سایر دانشگاهها)
 -4اصل فیش و کپی فیش واریزی به مبلغ  1/000/000ریال(یک میلیون ریال) به

حساب شماره  0110178484004به

نام عواید اختصاصی معاونت آموزشی در بانک ملی شعبه دانشگاه ارومیه( .مختص دانشجویان سایر دانشگاهها)
متقاضیان دانشگاه ارومیه باید شخصا فرم درخواست را از طریق سایت اینترنتی دانشگاه ارومیه یا چاپ
وتکثیرمعاونت آموزشی دریافت و پس از تکمیل فرم مذکور وتایید تحویل دفتر هدایت استعدادهای درخشان
نمایندومتقاضیان سایر دانشگاهها بعد از تکمیل و تایید فرم توسط مدیریت آموزشی دانشگاه مربوطه به همراه سایر
مدارك الزم از طریق پست پیشتاز حدّاکثر تا تاریخ تا ( 1400/11/20تمدید گردیده ) به دفتر هدایت
استعدادهای درخشان دانشگاه به آدرس :آذربایجان غربی ،ارومیه ،کیلومتر  11جاده سرو ،پردیس نازلو ،معاونت
آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه ،صندوق پستی  165کد پستی  57561-51818ارسال نمایند .روی پاکت
پستی مشخصات متقاضی درج شود" :مربوط به استعدادهای درخشان جهت ورود به دوره کارشناسی ارشد رشته" می باشم.
جهت تماس با مسئول دفتر استعداد درخشان:
شماره داخلی:

044-32755297
044-31942692
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