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  1396اطالعیه و جدول زمان بندي مصاحبه دکتري نیمه متمرکز سال 

)  ph.D( دانشگاه ارومیه بر اساس شیوه نامه اجرایی آزمون دوره دکتري 
براي تکمیل فرایند آزمون، از کلیه داوطلبانی که حد نصاب  1396سال 

اعالمی را دارا می باشند و از طرف سازمان سنجش آموزش کشور به این 
  .دانشگاه معرفی شده اند، دعوت به مصاحبه می نماید

  :مصاحبه مدارك الزم براي :  1

  .)سامانه دانشگاه قابل دریافت استاین فرم از طریق (تکمیل شده؛  1فرم شماره : 1.1

  تصویر صفحه اول شناسنامه و کارت ملی؛: 2.1

  نمرات؛التحصیلی کارشناسی با ذکر معدل به همراه ریزتصویر گواهینامه فارغ: 3.1

باشند، عالوه بر تصویر مدرك پیوسته میالتحصیل دوره کارشناسی ناآن دسته از داوطلبانی که فارغ: تبصره
  .بایست تصویر مدرك کاردانی را نیز ارسال نمایندپیوسته، میی ناکارشناس

به ) التحصیلبراي داوطلبان فارغ(اي التحصیلی کارشناسی ارشد یا دکتري حرفهتصویر گواهینامه فارغ: 4.1
  نمرات؛همراه ریز

و حداکثر تا اي بوده داوطلبانی که دانشجوي سال آخر دوره کارشناسی ارشد یا دکتري حرفه: 1تبصره 
یید شده توسط دانشگاه یا موسسه آموزش عالی محل اخذ اصل گواهی تأ(شوند، التحصیل میفارغ 31/6/95

  )مدرك

باشند، الزم فوق نمی 4.2و  3.2هاي داوطلبانی که به دالیلی قادر به ارائه مدارك مندرج در بند: 2تبصره 
  .ه آموزش عالی محل اخذ مدرك را ارسال نماینداست تصویر گواهی تأیید شده توسط دانشگاه یا موسس

تصویر کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت و یا دفترچه آماده به خدمت معتبر براي داوطلبان : 5.1
  مرد؛

  نامه؛تصویر صفحه اول، صفحه ارزیابی و چکیده پایان: 6.1
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  ؛1شماره  تصویر کامل از تمامی مدارك و مستندات مربوط به جداول فرم: 7.1

اصل گواهی مبنی بر اینکه عضو هیات علمی رسمی قطعی و یا رسمی آزمایشی تابعه وزارت علوم، : 8.1
تحقیقات و فناوري بوده که به تأیید با الترین مقام مسئول نیز رسیده باشد، براي آن دسته از داوطلبانی که از 

  کنند؛امتیاز مربی استفاده می

ریال به حساب شماره ) و پنجاه هفتصد( 750000زي به مبلغ اصل و تصویر فیش واری: 9.1
  به نام عواید اختصاصی معاونت آموزشی در بانک ملی شعبه دانشگاه ارومیه؛ 0110178484004

 350000داوطلبان بیش از یک گرایش الزم است عالوه بر مبلغ فوق، به ازاي هر گرایش مازاد، مبلغ : تبصره
  .به حساب مذکور واریز نمایندریال ) هزار و پنجاه سیصد(

  .گرددمدارك و وجوه دریافتی به هیچ وجه مسترد نمی :توجه

  نحوه ارسال مدارك: 2

را از سایت دانشگاه ارومیه دریافت نموده و بعد از تکمیل به همراه  1طلبان الزم است فرم شماره داو
آذربایجان : به آدرس 25/03/96 تا تاریخمدارك الزم براي ارزیابی اولیه فقط از طریق پست پیشتاز، حداکثر 

جاده سرو، پردیس نازلو، دانشگاه ارومیه، معاونت آموزشی، صندوق پستی  11غربی، ارومیه، کیلومتر 
  .ارسال نمایند 165

 خرداد می باشد  13و  10، 9، 8آنها در مورخه هاي  مصاحبهبه اطالع آندسته از داوطلبانی که   : تبصره
را الزم از طریق پست پیشتاز نمی باشد و الزم است مدارك  مدارك به ارسال ينیازمی رساند که 

  .ارئه نمایندمربوطه جهت ارزیابی در زمان مصاحبه به گروه 

  .هاي مورد تقاضا درج گرددروي پاکت، نام و نام خانوادگی داوطلب، نام دانشکده، رشته و گرایش :توجه

  فرایند ارزیابی تخصصی: 3

  معرفی می شوندسنجش آموزش کشور، از طرف سازمان داوطلبانی که تمامی دانشگاه ارومیه از : 1.3
  .مصاحبه به عمل می آوردبندي مطابق با برنامه زمان
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عدم مراجعه داوطلب در زمان مشخص شده به . شودمصاحبه براي هر داوطلب صرفا یک بار انجام می: 2.3
اري مجدد مصاحبه براي داوطلبی که شرکت نکرده است، امکان پذیر منزله انصراف وي تلقی شده و برگز

  نخواهد بود؛

حداکثر (، امتیازات آموزشی )امتیاز 5/11حداکثر (دهی به داوطلبان بر اساس امتیازات پژوهشی امتیاز: 3.3
  پذیرد؛م میانجا 2فرم شماره  3تا  1مطابق با جداول ) امتیاز 30حداکثر (و امتیازات مصاحبه ) امتیاز 5/8

براي . ضروري است) مصاحبه( 2فرم شماره  3، و 2، 1ول اامتیاز از امتیازات جد 30کسب حداقل : 4.3
  .باشدمی 24داوطلبان تحصیل در پردیس دانشگاهی ارومیه، حداقل امتیازات 
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  2رم شماره ف                                        

  )Ph.D(سوابق علمی و مصاحبه آزمون دکتري نحوه بررسی 

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

  

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

 نحوه ارزیابی حداکثر امتیاز نوع فعالیت ردیف

) داخلی و خارجی(پژوهشی -مقاالت علمی -1-1 1
 تحصیلیرشته مرتبط با 

  
گواهی ثبت اختراع مورد تایید سازمان پژوهش  -1-2

 هاي علمی و صنعتی ایران

برگزیدگی در جشنواره هاي علمی معتبر بین  -1-3
 المللی خوارزمی، فارابی، رازي و ابن سینا

 مستخرج از پایان نامه هر مقاله- 5/6
و مرتبط با رشته  امتیاز 5/2تا 

  امتیاز 1تحصیلی تا 
ن المللی گواهی ثبت اختراع بی -

  امتیاز 5/1و داخلی تا  5/2تا 
و بین  1برگزیدگی داخلی تا  -

 امتیاز 5/2المللی تا 

 امتیاز 1هر مقاله تا امتیاز2 رشته تحصیلیترویجی مرتبط با -مقاالت علمی 2

داخلی یا (مقاالت چاپ شده در کنفرانس هاي معتبر 3
 )خارجی

 و داخلی 5/0خارجی تا  امتیاز1
 امتیاز25/0تا

 - امتیاز 1 تالیف یا ترجمه کتاب مرتبط با رشته تحصیلی 4

 75/0و بسیار خوب تا  1عالی تا  متیازا 1 ايیا دکتري حرفه کیفیت پایان نامه کارشناسی ارشد 5
 امتیاز

    امتیاز 5/11  جمع

- نمیتعلق  1جدول  5اند، هیچ امتیازي از ردیف نامه خود دفاع نکردهبراي داوطلبانی که از پایان •

  .  گیرد

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

حداکثر  نوع فعالیت ردیف
 امتیاز

 نحوه ارزیابی

 5/0 )پیوسته و ناپیوسته(میانگین کل دوره کارشناسی 1
 امتیاز

 3/0؛ تا99/17تا  17امتیاز،  2/0؛ تا 99/16تا  16
 5/0؛ تا20تا  19امتیاز و 4/0؛ تا99/18تا  18امتیاز، 
 امتیاز

امتیاز،  1؛ تا 1هاي رتبهدانشگاه ارومیه و دانشگاه  امتیاز 1  کیفیت دانشگاه محل تحصیل دوره کارشناسی  2
هاي امتیاز و دانشگاه 5/0؛ تا 2هاي رتبه دانشگاه

  امتیاز 25/0، پیام نور و آزاد اسالمی؛ تا  3رتبه 
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بدون ( میانگین کل دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته  3
 ) تامه احتساب نمره پایان

5/0 
 امتیاز

 4/0؛ تا 99/18تا 18امتیاز،  3/0؛ تا 99/17تا  17
 امتیاز 5/0؛ تا  20تا  19امتیاز و 

امتیاز،  1؛ تا 1هاي رتبه دانشگاه ارومیه و دانشگاه  امتیاز1  کیفیت دانشگاه محل تحصیل دوره کارشناسی ارشد  4
هاي    امتیاز و دانشگاه 5/0؛ تا 2هاي رتبه دانشگاه

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

نیمسال  7امتیاز،  1نیمسال  6: کار شناسی پیوسته امتیاز 1 طول مدت تحصیل در دوره کارشناسی  5
 8امتیاز و بیش از  5/0نیمسال  8امتیاز،  75/0

.                                              امتیازي ندارد نیمسال
نیمسال  4امتیاز،  1نیمسال  3: کارشناسی ناپیوسته

 .نیمسال امتیازي ندارد 4امتیاز و بیش از  5/0

ل نیمسا 5متیاز، ا 75/0نیمسال  4امتیاز،  1نیمسال  3 امتیاز 1 طول مدت تحصیل در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته 6
 . نیمسال امتیازي ندارد 5امتیاز و بیش از  5/0

 5/1 برگزیدگان المپیادهاي علمی دانشجویی 7
 امتیازا

 7امتیاز، رتبه  1، 6تا  4امتیاز، رتبه  5/1، 3تا 1رتبه 
امتیاز و رتبه  5/0، 12تا  10امتیاز، رتبه 75/0، 9تا 
 امتیاز 15،25/0تا  13

 4طبق جدول شماره  امتیاز 2 داشتن مدرك زبان معتبر 8

 5/8 جمع
 امتیاز

 

  

نیمسال و  9ریزي آموزش عالی در دوره کارشناسی براي شوراي برنامه هایی که طبق مصوبۀرشته*
( وسته ـآموختگان دوره کارشناسی ارشد پیدانش اند،نیمسال تصویب شده 5ته براي کارشناسی ارشد ناپیوس

اند، نامه خود دفاع نکردهدانشجویان شاغل به تحصیل که از پایانو ) نیمسال تحصیلی  12با حداکثر سنوات 
  .مند شوندبهره 2جدول  6و  5هاي توانند از مجموع امتیازات ردیفکننده میمصاحبه با نظر کمیتۀ

  امتیاز مصاحبه - 3جدول شماره 

  نحوه ارزیابی  حداکثر امتیاز  نوع فعالیت
    30  جمع امتیاز مصاحبه

  

کننده و گروه آموزشی مربوط ، بر اساس راي کمیتۀ مصاحبه3و  2 ،1ول اهاي جدردیفامتیاز تمام *
  .شودمحاسبه می
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  همترازي نمرات آزمون هاي ملی و بین المللی زبان انگلیسی - 4جدول شماره 

MSRT  
(MCHE) 

IEALTS  
Academic 

TOEFL  
(IBT) 

TOEFL  
(CBT) 

 

TOEFL 
PAPER  

+TOLOMO 
 

 امتیاز تخصیصی 

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

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 گروههاي آموزشی جهت مراجعه حضوري - 5جدول شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تاریخ مصاحبهو زمان بندي  - 6شماره جدول 

  آدرس  محل مصاحبه  گروههاي آموزشی  ردیف
  پردیس نازلو  –جاده سرو  11کیلومتر  -ارومیه   دانشکده علوم  علوم پایه  1

  پردیس نازلو  –جاده سرو  11کیلومتر  -ارومیه   دانشکده فنی و مهندسی  فنی ومهندسی   2

  پردیس نازلو  –جاده سرو  11کیلومتر  -ارومیه   دانشکده کشاورزي  کشاورزي  3

  پردیس نازلو  –جاده سرو  11کیلومتر  -ارومیه   دانشکده دامپزشکی  دامپزشکی  4

  جاده سرو  2کیلومتر –ارومیه   دانشکده اقتصاد مدیریت  مجموعه علوم اقتصادي   5

  پردیس نازلو –جاده سرو  11کیلومتر  -ارومیه   دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی  مجموعه تربیت بدنی  6

  پردیس نازلو  –جاده سرو  11کیلومتر  -ارومیه   دانشکده منابع طبیعی  منابع طبیعی  7

  روبروي صدا وسیما – 2خیابان والفجر –ارومیه   دانشکده ادبیات وعلوم انسانی  علوم انسانی، زبان  8
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کد 
رشته 
 امتحانی

 نام رشته امتحانی

کد 
رشته 
 محل

 دوره نام موسسه گرایش*نام رشته
تاریخ 
 مصاحبه

 - *زبان وادبیات فارسی  1095 زبان وادبیات فارسی 2101
دانشگاه 
 ارومیه

پردیس 
 خودگردان

 تیر 20

 - *زبان وادبیات فارسی  1002 زبان وادبیات فارسی 2101
دانشگاه 
 ارومیه

 تیر 20 روزانه

 ادبیات حماسی*زبان وادبیات فارسی  1034 زبان وادبیات فارسی 2101
دانشگاه 
 ارومیه

 تیر 20 روزانه

 ادبیات حماسی*زبان وادبیات فارسی  1078 زبان وادبیات فارسی 2101
دانشگاه 
 ارومیه

 تیر 20 نوبت دوم

 ادبیات عرفانی*زبان وادبیات فارسی  1040 زبان وادبیات فارسی 2101
دانشگاه 
 ارومیه

 تیر 20 روزانه

 ادبیات عرفانی*زبان وادبیات فارسی  1081 زبان وادبیات فارسی 2101
دانشگاه 
 ارومیه

 تیر 20 نوبت دوم

 ادبیات غنایی*وادبیات فارسی زبان  1052 زبان وادبیات فارسی 2101
دانشگاه 
 ارومیه

 تیر 20 روزانه

 ادبیات غنایی*زبان وادبیات فارسی  1087 زبان وادبیات فارسی 2101
دانشگاه 
 ارومیه

 تیر 20 نوبت دوم

 اقتصادبین الملل*علوم اقتصادي  1257 علوم اقتصادي 2112
دانشگاه 
 ارومیه

 خرداد 31 روزانه

 اقتصادبین الملل*علوم اقتصادي  1299 علوم اقتصادي 2112
دانشگاه 
 ارومیه

 خرداد 31 نوبت دوم

 اقتصادسنجی*علوم اقتصادي  1216 علوم اقتصادي 2112
دانشگاه 
 ارومیه

بورس اعزام 
 خارج

 خرداد 31

 اقتصادمالی*علوم اقتصادي  1266 علوم اقتصادي 2112
دانشگاه 
 ارومیه

 خرداد 31 روزانه

 اقتصادمالی*علوم اقتصادي  1304 علوم اقتصادي 2112
دانشگاه 
 ارومیه

 خرداد 31 نوبت دوم

 توسعه اقتصادي*علوم اقتصادي  1246 علوم اقتصادي 2112
دانشگاه 
 ارومیه

 خرداد 31 روزانه

 توسعه اقتصادي*علوم اقتصادي  1292 علوم اقتصادي 2112
دانشگاه 
 ارومیه

 خرداد 31 نوبت دوم

2115 
مدیریت -تربیت بدنی 

 1376 ورزشی
مدیریت راهبردي *مدیریت ورزشی 

 درسازمان هاورویدادهاي ورزشی
دانشگاه 
 ارومیه

پردیس 
 خودگردان

 تیر 4
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2115 
مدیریت -تربیت بدنی 

 1345 ورزشی
مدیریت راهبردي *مدیریت ورزشی 

 درسازمان هاورویدادهاي ورزشی

دانشگاه 
 ارومیه

 تیر 4 روزانه

2115 
مدیریت -تربیت بدنی 

 1363 ورزشی
مدیریت راهبردي *مدیریت ورزشی 

 درسازمان هاورویدادهاي ورزشی

دانشگاه 
 ارومیه

 تیر 4 نوبت دوم

2116 
فیزیولوژي -تربیت بدنی 

 1428 ورزشی
فیزیولوژي *فیزیولوژي ورزشی 

 ورزشی قلب وعروق وتنفس

دانشگاه 
 ارومیه

پردیس 
 خودگردان

 تیر 4

2116 
فیزیولوژي -تربیت بدنی 

 1390 ورزشی
فیزیولوژي *فیزیولوژي ورزشی 

 ورزشی قلب وعروق وتنفس

دانشگاه 
 ارومیه

 تیر 4 روزانه

2116 
فیزیولوژي -تربیت بدنی 

 1412 ورزشی
فیزیولوژي *فیزیولوژي ورزشی 

 ورزشی قلب وعروق وتنفس

دانشگاه 
 ارومیه

 تیر 4 نوبت دوم

2118 
-تربیت بدنی 
 یادگیري حرکتی*رفتارحرکتی  1471 رفتارحرکتی

دانشگاه 
 ارومیه

پردیس 
 خودگردان

 تیر 4

2118 
-تربیت بدنی 
 یادگیري حرکتی*رفتارحرکتی  1453 رفتارحرکتی

دانشگاه 
 ارومیه

 تیر 4 روزانه

2118 
-تربیت بدنی 
 یادگیري حرکتی*رفتارحرکتی  1464 رفتارحرکتی

دانشگاه 
 ارومیه

 تیر 4 نوبت دوم

 - *مدیریت اموزشی  1741 مدیریت اموزشی 2143
دانشگاه 
 ارومیه

 خرداد 21 روزانه

 - *مدیریت اموزشی  1751 مدیریت اموزشی 2143
دانشگاه 
 ارومیه

 خرداد 21 نوبت دوم

 مدیریت اموزش عالی*اموزش عالی  1784 اموزش عالی 2146
دانشگاه 
 ارومیه

 خرداد 27 روزانه

 مدیریت اموزش عالی*اموزش عالی  1794 اموزش عالی 2146
دانشگاه 
 ارومیه

 خرداد 27 نوبت دوم

 - *روان شناسی  1831 روان شناسی 2150
دانشگاه 
 ارومیه

 خرداد 27 روزانه

 - *روان شناسی  1852 روان شناسی 2150
دانشگاه 
 ارومیه

 خرداد 27 نوبت دوم

 - *حقوق جزاوجرم شناسی  1909 حقوق جزاوجرم شناسی 2155
دانشگاه 
 ارومیه

 خرداد 28 روزانه

 - *حقوق جزاوجرم شناسی  1925 شناسیحقوق جزاوجرم  2155
دانشگاه 
 ارومیه

 خرداد 28 نوبت دوم

 - *حقوق خصوصی  1955 حقوق خصوصی 2157
دانشگاه 
 ارومیه

 خرداد 28 روزانه

 خرداد 28 نوبت دومدانشگاه  - *حقوق خصوصی  1972 حقوق خصوصی 2157
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 ارومیه

 مهندسی مالی*مالی  2233 مالی 2171
دانشگاه 
 ارومیه

اعزام بورس 
 خارج

 خرداد 6

2206 
زمین شناسی زیست 

 -*زمین شناسی زیست محیطی  2380 محیطی
دانشگاه 
 ارومیه

 خرداد 23 روزانه

2206 
زمین شناسی زیست 

 -*زمین شناسی زیست محیطی  2382 محیطی
دانشگاه 
 ارومیه

 خرداد 23 نوبت دوم

 - *علوم زمین شناسی اقتصادي  2406 زمین شناسی اقتصادي 2209
دانشگاه 
 ارومیه

پردیس 
 خودگردان

 خرداد 23

 - *علوم زمین شناسی اقتصادي  2397 زمین شناسی اقتصادي 2209
دانشگاه 
 ارومیه

 خرداد 23 روزانه

 - *علوم زمین شناسی اقتصادي  2403 زمین شناسی اقتصادي 2209
دانشگاه 
 ارومیه

 خرداد 23 نوبت دوم

 الیشیمی *شیمی  2522 شیمی الی- شیمی  2212
دانشگاه 
 ارومیه

پردیس 
 خودگردان

 تیر 8

 شیمی الی*شیمی  2463 شیمی الی- شیمی  2212
دانشگاه 
 ارومیه

 تیر 8 روزانه

 شیمی الی*شیمی  2503 شیمی الی- شیمی  2212
دانشگاه 
 ارومیه

 تیر 8 نوبت دوم

 شیمی تجزیه*شیمی  2532 شیمی تجزیه- شیمی  2213
دانشگاه 
 ارومیه

 تیر 7 روزانه

 شیمی تجزیه*شیمی  2571 شیمی تجزیه- شیمی  2213
دانشگاه 
 ارومیه

 تیر 7 نوبت دوم

2220 
- زیست شناسی 

 -*فیزیولوژي گیاهی - زیست شناسی  2688 فیزیولوژي گیاهی
دانشگاه 
 ارومیه

پردیس 
 خودگردان

 خرداد 21

2220 
- زیست شناسی 

 -*فیزیولوژي گیاهی - زیست شناسی  2673 فیزیولوژي گیاهی
دانشگاه 
 ارومیه

 خرداد 21 روزانه

2220 
- زیست شناسی 

 -*فیزیولوژي گیاهی - زیست شناسی  2682 فیزیولوژي گیاهی
دانشگاه 
 ارومیه

 خرداد 21 نوبت دوم

 انالیز*ریاضی  2852 ریاضی محض 2233
دانشگاه 
 ارومیه

 تیر 8 روزانه

 انالیز*ریاضی  2938 ریاضی محض 2233
دانشگاه 
 ارومیه

 تیر 8 نوبت دوم

 جبر*ریاضی  2967 ریاضی محض 2233
دانشگاه 
 ارومیه

پردیس 
 خودگردان

 تیر 8
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 جبر*ریاضی  2812 ریاضی محض 2233
دانشگاه 
 ارومیه

 تیر 8 روزانه

 جبر*ریاضی  2922 ریاضی محض 2233
دانشگاه 
 ارومیه

 تیر 8 نوبت دوم

 /توپولوژي /هندسه *ریاضی  2978 ریاضی محض 2233
دانشگاه 
 ارومیه

پردیس 
 خودگردان

 تیر 8

 /توپولوژي /هندسه *ریاضی  2895 ریاضی محض 2233
دانشگاه 
 ارومیه

 تیر 8 روزانه

 /توپولوژي /هندسه *ریاضی  2954 ریاضی محض 2233
دانشگاه 
 ارومیه

 تیر 8 نوبت دوم

 اتمی وملکولی*فیزیک  3229 فیزیک 2238
دانشگاه 
 ارومیه

پردیس 
 خودگردان

 تیر 8

 اتمی وملکولی*فیزیک  3089 فیزیک 2238
دانشگاه 
 ارومیه

 تیر 8 روزانه

 اتمی وملکولی*فیزیک  3189 فیزیک 2238
دانشگاه 
 ارومیه

 تیر 8 نوبت دوم

 حالت جامد*فیزیک  3235 فیزیک 2238
دانشگاه 
 ارومیه

پردیس 
 خودگردان

 تیر 8

 حالت جامد*فیزیک  3113 فیزیک 2238
دانشگاه 
 ارومیه

 تیر 8 روزانه

 حالت جامد*فیزیک  3197 فیزیک 2238
دانشگاه 
 ارومیه

 تیر 8 نوبت دوم

 فیزیک نظري*فیزیک  3160 فیزیک 2238
دانشگاه 
 ارومیه

 تیر 8 روزانه

 فیزیک نظري*فیزیک  3211 فیزیک 2238
دانشگاه 
 ارومیه

 تیر 8 نوبت دوم

 هسته اي*فیزیک  3246 فیزیک 2238
دانشگاه 
 ارومیه

پردیس 
 خودگردان

 تیر 8

 هسته اي*فیزیک  3170 فیزیک 2238
دانشگاه 
 ارومیه

 تیر 8 روزانه

 هسته اي*فیزیک  3216 فیزیک 2238
دانشگاه 
 ارومیه

 تیر 8 نوبت دوم

2301 
- مهندسی برق 
 الکترونیک*مهندسی برق  3318 الکترونیک

دانشگاه 
 ارومیه

 تیر 24 روزانه

 تیر 24 نوبت دومدانشگاه  الکترونیک*مهندسی برق  3349- مهندسی برق  2301
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 ارومیه الکترونیک

 مخابرات سیستم*مهندسی برق  3446 مخابرات- مهندسی برق  2302
دانشگاه 
 ارومیه

پردیس 
 خودگردان

 تیر 24

 مخابرات سیستم*مهندسی برق  3392 مخابرات- مهندسی برق  2302
دانشگاه 
 ارومیه

 تیر 24 روزانه

 مخابرات سیستم*مهندسی برق  3429 مخابرات- مهندسی برق  2302
دانشگاه 
 ارومیه

 تیر 24 نوبت دوم

 مخابرات میدان وموج*مهندسی برق  3443 مخابرات- مهندسی برق  2302
دانشگاه 
 ارومیه

پردیس 
 خودگردان

 تیر 24

 مخابرات میدان وموج*مهندسی برق  3370 مخابرات- مهندسی برق  2302
دانشگاه 
 ارومیه

 تیر 24 روزانه

 مخابرات میدان وموج*مهندسی برق  3417 مخابرات- مهندسی برق  2302
دانشگاه 
 ارومیه

 تیر 24 نوبت دوم

 قدرت*مهندسی برق  3453 قدرت- مهندسی برق  2304
دانشگاه 
 ارومیه

 تیر 24 روزانه

 قدرت*مهندسی برق  3488 قدرت- مهندسی برق  2304
دانشگاه 
 ارومیه

 تیر 24 نوبت دوم

 سازه*مهندسی عمران  3600 سازه- مهندسی عمران  2307
دانشگاه 
 ارومیه

پردیس 
 خودگردان

 تیر 13

 سازه*مهندسی عمران  3559 سازه- مهندسی عمران  2307
دانشگاه 
 ارومیه

 تیر 13 روزانه

 سازه*مهندسی عمران  3589 سازه- مهندسی عمران  2307
دانشگاه 
 ارومیه

 تیر 13 نوبت دوم

2309 
- مهندسی عمران 

 ژئوتکنیک*مهندسی عمران  3629 ژئوتکنیک
دانشگاه 
 ارومیه

 تیر 13 روزانه

2309 
- مهندسی عمران 

 ژئوتکنیک*مهندسی عمران  3656 ژئوتکنیک
دانشگاه 
 ارومیه

 تیر 13 نوبت دوم

2310 

- مهندسی عمران 
مهندسی اب وسازه هاي 

 هیدرولیکی
3674 

مهندسی اب وسازه *مهندسی عمران 
 هاي هیدرولیکی

دانشگاه 
 ارومیه

 تیر 13 روزانه

2310 

- مهندسی عمران 
مهندسی اب وسازه هاي 

 هیدرولیکی
3690 

مهندسی اب وسازه *مهندسی عمران 
 هاي هیدرولیکی

دانشگاه 
 ارومیه

 تیر 13 نوبت دوم

2321 
-مهندسی مکانیک 
 ساخت وتولید*مهندسی مکانیک  3788 ساخت وتولید

دانشگاه 
 ارومیه

 تیر 27 روزانه
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2321 
-مهندسی مکانیک 
 ساخت وتولید*مهندسی مکانیک  3803 ساخت وتولید

دانشگاه 
 ارومیه

 تیر 27 نوبت دوم

2322 
-مهندسی مکانیک 
 3815 مکانیک جامدات

طراحی کاربردي *مهندسی مکانیک 
 شاخه تخصصی مکانیک جامدات

دانشگاه 
 ارومیه

 تیر 27 روزانه

2322 
-مهندسی مکانیک 
 3851 مکانیک جامدات

طراحی کاربردي *مهندسی مکانیک 
 شاخه تخصصی مکانیک جامدات

دانشگاه 
 ارومیه

 تیر 27 نوبت دوم

2323 

-مهندسی مکانیک 
دینامیک کنترل 

 وارتعاشات
5478 

طراحی کاربردي *مهندسی مکانیک 
شاخه تخصصی دینامیک کنترل 

 وارتعاشات

دانشگاه 
 ارومیه

 تیر 27 روزانه

2323 

-مهندسی مکانیک 
کنترل  دینامیک

 وارتعاشات
5479 

طراحی کاربردي *مهندسی مکانیک 
شاخه تخصصی دینامیک کنترل 

 وارتعاشات

دانشگاه 
 ارومیه

 تیر 27 نوبت دوم

2324 
-مهندسی مکانیک 
 تبدیل انرژي*مهندسی مکانیک  3971 تبدیل انرژي

دانشگاه 
 ارومیه

پردیس 
 خودگردان

 تیر 27

2324 
-مهندسی مکانیک 
 تبدیل انرژي*مهندسی مکانیک  3922 تبدیل انرژي

دانشگاه 
 ارومیه

 تیر 27 روزانه

2324 
-مهندسی مکانیک 
 تبدیل انرژي*مهندسی مکانیک  3958 تبدیل انرژي

دانشگاه 
 ارومیه

 تیر 27 نوبت دوم

 اکتشاف موادمعدنی*مهندسی معدن  4036 اکتشاف- مهندسی معدن  2335
دانشگاه 
 ارومیه

 خرداد 20 روزانه

 اکتشاف موادمعدنی*مهندسی معدن  4042 اکتشاف- مهندسی معدن  2335
دانشگاه 
 ارومیه

 خرداد 20 نوبت دوم

2356 
هوش - مهندسی کامپیوتر
 4231 مصنوعی

هوش مصنوعی *مهندسی کامپیوتر
 ورباتیکز

دانشگاه 
 ارومیه

بورس اعزام 
 خارج

 خرداد 30

2357 
شبکه - مهندسی کامپیوتر
 رایانش امن*کامپیوترمهندسی  4261 ورایانش

دانشگاه 
 ارومیه

بورس اعزام 
 خارج

 خرداد 30

2357 
شبکه - مهندسی کامپیوتر
 4262 ورایانش

شبکه هاي *مهندسی کامپیوتر
 کامپیوتري

دانشگاه 
 ارومیه

 خرداد 30 روزانه

2357 
شبکه - مهندسی کامپیوتر
 4269 ورایانش

شبکه هاي *مهندسی کامپیوتر
 کامپیوتري

دانشگاه 
 ارومیه

 خرداد 30 نوبت دوم

2358 
مهندسی فناوري 

 4274 اطالعات
تجارت *مهندسی فناوري اطالعات 

 الکترونیکی

دانشگاه 
 ارومیه

بورس اعزام 
 خارج

 خرداد 30

2404 
مهندسی مکانیک 

 4478 بیوسیستم
طراحی *مهندسی مکانیک بیوسیستم 

 ماشین هاي کشاورزي

دانشگاه 
 ارومیه

 خرداد 13 روزانه

 خرداد 13 نوبت دومدانشگاه طراحی *مهندسی مکانیک بیوسیستم  4499مهندسی مکانیک  2404
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 ارومیه ماشین هاي کشاورزي بیوسیستم

2404 
مهندسی مکانیک 

 4492 بیوسیستم
فناوري *مهندسی مکانیک بیوسیستم 

 پس ازبرداشت

دانشگاه 
 ارومیه

 خرداد 13 روزانه

2404 
مهندسی مکانیک 

 4508 بیوسیستم
فناوري *مهندسی مکانیک بیوسیستم 

 پس ازبرداشت

دانشگاه 
 ارومیه

 خرداد 13 نوبت دوم

 5477 علوم ومهندسی باغبانی 2406
اصالح *علوم ومهندسی باغبانی 

 وبیوتکنولوژي گیاهان باغبانی

دانشگاه 
 ارومیه

 خرداد 20 روزانه

 5476 علوم ومهندسی باغبانی 2406
فیزیولوژي *علوم ومهندسی باغبانی 

 تولیدوپس ازبرداشت گیاهان باغبانی

دانشگاه 
 ارومیه

 خرداد 20 روزانه

2412 
علوم ومهندسی صنایع 

 4577 غذایی
زیست *علوم ومهندسی صنایع غذایی 
 فناوري موادغذایی

دانشگاه 
 ارومیه

 خرداد 9 روزانه

2412 
علوم ومهندسی صنایع 

 4596 غذایی
زیست *علوم ومهندسی صنایع غذایی 
 فناوري موادغذایی

دانشگاه 
 ارومیه

 خرداد 9 نوبت دوم

2412 
علوم ومهندسی صنایع 

 غذایی
4564 

شیمی *علوم ومهندسی صنایع غذایی 
 موادغذایی

دانشگاه 
 ارومیه

 خرداد 9 روزانه

2412 
علوم ومهندسی صنایع 

 4588 غذایی
شیمی *علوم ومهندسی صنایع غذایی 

 موادغذایی

دانشگاه 
 ارومیه

 خرداد 9 نوبت دوم

2412 
علوم ومهندسی صنایع 

 4558 غذایی
صنایع *علوم ومهندسی صنایع غذایی 

 غذایی

دانشگاه 
 ارومیه

 خرداد 9 روزانه

2412 
علوم ومهندسی صنایع 

 4584 غذایی
صنایع *علوم ومهندسی صنایع غذایی 

 غذایی

دانشگاه 
 ارومیه

 خرداد 9 نوبت دوم

2412 
علوم ومهندسی صنایع 

 4569 غذایی
فناوري *علوم ومهندسی صنایع غذایی 

 موادغذایی

دانشگاه 
 ارومیه

 خرداد 9 روزانه

2412 
علوم ومهندسی صنایع 

 4592 غذایی
فناوري *علوم ومهندسی صنایع غذایی 

 موادغذایی

دانشگاه 
 ارومیه

 خرداد 9 نوبت دوم

2420 
مدیریت حاصل خیزي 
 4667 وزیست فناوري خاك

فناوري مدیریت حاصل خیزي وزیست 
 - *خاك 

دانشگاه 
 ارومیه

پردیس 
 خودگردان

 خرداد 24

2420 
مدیریت حاصل خیزي 
 4643 وزیست فناوري خاك

مدیریت حاصل خیزي وزیست فناوري 
 - *خاك 

دانشگاه 
 ارومیه

 خرداد 24 روزانه

2420 
مدیریت حاصل خیزي 
 4659 وزیست فناوري خاك

مدیریت حاصل خیزي وزیست فناوري 
 - *خاك 

دانشگاه 
 ارومیه

 خرداد 24 نوبت دوم

 - *تغذیه دام  4740 علوم دامی 2424
دانشگاه 
 ارومیه

پردیس 
 خودگردان

 خرداد 28

 - *تغذیه دام  4691 علوم دامی 2424
دانشگاه 
 ارومیه

 خرداد 28 روزانه
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 - *تغذیه دام  4728 علوم دامی 2424
دانشگاه 
 ارومیه

 خرداد 28 نوبت دوم

2427 
- علوم ومهندسی اب 
 ابیاري وزهکشی*علوم ومهندسی اب  4774 ابیاري وزهکشی

دانشگاه 
 ارومیه

پردیس 
 خودگردان

 خرداد 20

2427 
- علوم ومهندسی اب 
 ابیاري وزهکشی*علوم ومهندسی اب  4748 ابیاري وزهکشی

دانشگاه 
 ارومیه

 خرداد 20 روزانه

2427 
- علوم ومهندسی اب 
 ابیاري وزهکشی*علوم ومهندسی اب  4763 ابیاري وزهکشی

دانشگاه 
 ارومیه

 خرداد 20 نوبت دوم

2428 
- علوم ومهندسی اب 

 سازه هاي ابی*علوم ومهندسی اب  4777 سازه هاي ابی
دانشگاه 
 ارومیه

 خرداد 20 روزانه

2428 
- علوم ومهندسی اب 

 سازه هاي ابی*علوم ومهندسی اب  4787 سازه هاي ابی
دانشگاه 
 ارومیه

 خرداد 20 نوبت دوم

2429 
- علوم ومهندسی اب 

 منابع اب*علوم ومهندسی اب  4796 منابع اب
دانشگاه 
 ارومیه

 خرداد 20 روزانه

2429 
- علوم ومهندسی اب 

 منابع اب*علوم ومهندسی اب  4805 منابع اب
دانشگاه 
 ارومیه

 خرداد 20 نوبت دوم

 -*ژنتیک وبه نژادي گیاهی  5475 ژنتیک وبه نژادي گیاهی 2431
دانشگاه 
 ارومیه

 خرداد 23 روزانه

 - *زراعت  4844 زراعت 2432
دانشگاه 
 ارومیه

 خرداد 29 روزانه

 - *زراعت  4874 زراعت 2432
دانشگاه 
 ارومیه

 خرداد 29 نوبت دوم

 - *حشره شناسی کشاورزي  4974 حشره شناسی کشاورزي 2439
دانشگاه 
 ارومیه

پردیس 
 خودگردان

 خرداد 21

 - *حشره شناسی کشاورزي  4953 حشره شناسی کشاورزي 2439
دانشگاه 
 ارومیه

 خرداد 21 روزانه

 - *حشره شناسی کشاورزي  4967 حشره شناسی کشاورزي 2439
دانشگاه 
 ارومیه

 خرداد 21 نوبت دوم

2441 

- علوم جنگل 
جنگلداري ومسائل 

 اقتصادي
 جنگل داري*علوم جنگل  5002

دانشگاه 
 ارومیه

 خرداد 10 روزانه

2441 

-  علوم جنگل
جنگلداري ومسائل 

 اقتصادي
 جنگل داري*علوم جنگل  5012

دانشگاه 
 ارومیه

 خرداد 10 نوبت دوم

 خرداد 20 روزانهدانشگاه  - *تکثیروپرورش ابزیان  5034 تکثیروپرورش ابزیان 2444
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 ارومیه

 - *تکثیروپرورش ابزیان  5046 تکثیروپرورش ابزیان 2444
دانشگاه 
 ارومیه

 خرداد 20 نوبت دوم

2450 
علوم ومهندسی 

 اب*علوم ومهندسی ابخیزداري  5090 ابخیزداري
دانشگاه 
 ارومیه

 خرداد 13 روزانه

2450 
علوم ومهندسی 

 اب*علوم ومهندسی ابخیزداري  5103 ابخیزداري
دانشگاه 
 ارومیه

 خرداد 13 نوبت دوم

2450 
علوم ومهندسی 

 زمین*علوم ومهندسی ابخیزداري  5097 ابخیزداري
دانشگاه 
 ارومیه

 خرداد 13 روزانه

2450 
علوم ومهندسی 

 زمین*علوم ومهندسی ابخیزداري  5108 ابخیزداري
دانشگاه 
 ارومیه

 خرداد 13 نوبت دوم

 - /*دستیاري /جراحی دامپزشکی  5211 جراحی دامپزشکی 2701
دانشگاه 
 ارومیه

 خرداد 10 روزانه

 - /*دستیاري /جراحی دامپزشکی  5215 جراحی دامپزشکی 2701
دانشگاه 
 ارومیه

 خرداد 10 نوبت دوم

2702 
مامائی وبیماري هاي 

 5219 تولیدمثل دام
مامائی وبیماري هاي تولیدمثل دام 

 -/*دستیاري /

دانشگاه 
 ارومیه

 خرداد 13 روزانه

2702 
مامائی وبیماري هاي 

 5224 تولیدمثل دام
مامائی وبیماري هاي تولیدمثل دام 

 -/*دستیاري /

دانشگاه 
 ارومیه

 خرداد 13 نوبت دوم

2704 
بیماري هاي داخلی دام 

 5230 هاي بزرگ
بیماري هاي داخلی دام هاي بزرگ 

 -/*دستیاري /

دانشگاه 
 ارومیه

 خرداد 13 روزانه

2704 
بیماري هاي داخلی دام 

 5236 هاي بزرگ
بیماري هاي داخلی دام هاي بزرگ 

 -/*دستیاري /

دانشگاه 
 ارومیه

 خرداد 13 نوبت دوم

 -*پاتولوژي دامپزشکی  5247 پاتولوژي دامپزشکی 2707
دانشگاه 
 ارومیه

 خرداد 10 روزانه

 -*پاتولوژي دامپزشکی  5251 پاتولوژي دامپزشکی 2707
دانشگاه 
 ارومیه

 خرداد 10 نوبت دوم

2708 
بهداشت وبیماري هاي 

 - *بهداشت وبیماري هاي پرندگان  5255 پرندگان
دانشگاه 
 ارومیه

 خرداد 13 روزانه

2708 
بهداشت وبیماري هاي 

 - *بهداشت وبیماري هاي پرندگان  5260 پرندگان
دانشگاه 
 ارومیه

 خرداد 13 نوبت دوم

 - *بهداشت موادغذایی  5267 بهداشت موادغذایی 2711
دانشگاه 
 ارومیه

 خرداد 13 روزانه

 - *بهداشت موادغذایی  5273 بهداشت موادغذایی 2711
دانشگاه 
 ارومیه

 خرداد 13 دوم نوبت
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 -*انگل شناسی دامپزشکی  5280 انگل شناسی دامپزشکی 2714
دانشگاه 
 ارومیه

 خرداد 13 روزانه

 -*انگل شناسی دامپزشکی  5286 انگل شناسی دامپزشکی 2714
دانشگاه 
 ارومیه

 خرداد 13 نوبت دوم

 - *باکتري شناسی  5291 باکتري شناسی 2715
دانشگاه 
 ارومیه

 خرداد 13 روزانه

 - *باکتري شناسی  5297 باکتري شناسی 2715
دانشگاه 
 ارومیه

 خرداد 13 نوبت دوم

 -*ایمنی شناسی  5305 ایمنی شناسی 2718
دانشگاه 
 ارومیه

 خرداد 8 روزانه

 -*ایمنی شناسی  5308 ایمنی شناسی 2718
دانشگاه 
 ارومیه

 خرداد 8 نوبت دوم

 - *فیزیولوژي  5325 فیزیولوژي 2723
دانشگاه 
 ارومیه

 خرداد 8 روزانه

 - *فیزیولوژي  5328 فیزیولوژي 2723
دانشگاه 
 ارومیه

 خرداد 8 نوبت دوم

2724 
اناتومی وجنین شناسی 

 -*اناتومی وجنین شناسی مقایسه اي  5331 مقایسه اي
دانشگاه 
 ارومیه

 خرداد 8 روزانه

2724 
اناتومی وجنین شناسی 

 -*مقایسه اي اناتومی وجنین شناسی  5334 مقایسه اي
دانشگاه 
 ارومیه

 خرداد 8 نوبت دوم

 - *بافت شناسی مقایسه اي  5345 بافت شناسی مقایسه اي 2725
دانشگاه 
 ارومیه

پردیس 
 خودگردان

 خرداد 13

 - *بافت شناسی مقایسه اي  5337 بافت شناسی مقایسه اي 2725
دانشگاه 
 ارومیه

 خرداد 13 روزانه

 - *بافت شناسی مقایسه اي  5341 بافت شناسی مقایسه اي 2725
دانشگاه 
 ارومیه

 خرداد 13 نوبت دوم

 -*اموزش زبان انگلیسی  5388 اموزش زبان انگلیسی 2805
دانشگاه 
 ارومیه

پردیس 
 خودگردان

 خرداد 24

 -*اموزش زبان انگلیسی  5358 اموزش زبان انگلیسی 2805
دانشگاه 
 ارومیه

 خرداد 24 روزانه

 -*اموزش زبان انگلیسی  5375 انگلیسیاموزش زبان  2805
دانشگاه 
 ارومیه

  خرداد 24 نوبت دوم
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