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اطالعيه ثبت نام پذيزفته شدگان مقطع دكتزي نيمه متمزكز دانشگاه اروميه در سال 

 49-49تحصيلي 

اػالم ( زاًطگبُ اضٍهيِ، ثسيٌَسيلِ Ph.Dهمغغ تحػيلي زوتطي)آظهَى ًيوِ هتوطوع ضوي تجطيه لجَلي زاٍعلجبى ػعيع زض 

طزيق سايت ثبت نام ورودي هاي جديد منحصزا به صورت اينتزنتي و اس ثجت ًبم پصيطفتِ ضسگبى گطزز؛  هي

ظهبًجٌسي  ضبهل هرگونه اطالع رساني در خصوص ثبت نام وروديهاي جديدٍ  اًدبم ذَاّس پصيطفت  دانشگاه اروميه

، اعالع ضسبًي زض ذػَظ 99-99هطاخؼِ حضَضي ثِ زاًطگبُ، هسبئل هطثَط ثِ اًتربة ٍاحس ًيوسبل اٍل سبل تحػيلي

 ت ضفبّي زاًطگبُ اظ لجيل ًحَُ ضظضٍاسيَى ؿصا، ذَاثگبُ ّبي زاًطدَيي ٍ       غطفب اظ عطيك ًحَُ ثطذَضزاضي اظ تسْيال

پصيطفتِ ضسگبى ػعيع ثبيستي لجل اظ هطاخؼِ حضَضي ثِ زاًطگبُ، خعئيب ت فطايٌس پصيطش ٍ  اًدبم ذَاّس گطفت  سبيتايي 

ثجت ًبم ٍضٍزي ّبي ضسُ زض سبيت ػالم اٍ ثط اسبس ظهبًجٌسي  بيٌسزلت هغبلؼِ ًوضطح ظيط ٍ ثِ ثجت ًبم زض زاًطگبُ ضا ثِ 

 ػول ًوبيٌس  سيسخ

 2اينتزنتي ثبت نامسمانبندي 

اًدبم  3999ضْطيَض  سَمٍ  زٍم، ّبي يىن ثجت ًبم پصيطفتِ ضسگبى همغغ زوتطي)ًيوِ هتوطوع( زاًطگبُ اضٍهيِ زض تبضيد

ضسگبى پس اظ اًدبم ثجت ًبم ايٌتطًتي ٍ زضيبفت ضسيس ثجت ًبم پصيطفتِ   ايي ظهبى لبثل توسيس ًرَاّس ثَز ذَاّس ضس ٍ

 ثِ زاًطىسُ ذَز هطاخؼِ ًوبيٌس ثبيستي ثط اسبس ثطًبهِ ظهبًي اػالم ضسُ زض سبيت ثجت ًبم ٍضٍزي ّبي خسيس، 

 ض ت ايٌتطًتي اًدبم ذَاّس گطفت ثجت ًبم پصيطفتِ ضسگبى ٍاحس پطزيس زاًطگبّي ًيع ثِ غَ يبزآٍضي:

 ثبت نام2 يزفته شدگان بزايتكاليف پذ

سبيت ثجت ًبم ٍضٍزيْبي "ٍ  http://www.urmia.ac.irثِ سبيت ايٌتطًتي زاًطگبُ اضٍهيِ ثِ آزضس هطاخؼِ  -3

 ثجت ًبم ايٌتطًتي فبيل ضاٌّوبي  ٍ هغبلؼِ زضيبفت ٍفَق ثط اسبس ثطًبهِ ظهبًي  "خسيس

 ًبم ٍ چبح ضسيس ثجت ايٌتطًتي ثب تَخِ ثِ فبيل ضاٌّوبي ثجت ًبم هطاحل ثجت ًبم ايٌتطًتي اًدبم  -2

ثِ ًبم  1010110101111 ثِ حسبة ضوبضُ هؼبزل پبًعزُ ّعاض تَهبى ريال001111ٍاضيع فيص ثبًىي ثِ هجلؾ  -9

 ػَايس اذتػبغي غسٍض وبض ت زاًطدَيي ًعز ثبًه هلي، خْت غسٍض وبض ت زاًطدَيي  -زاًطگبُ اضٍهيِ

سبيت ثجت ًبم ٍضٍزي ّبي  ي ػوَهياظ ثرص فطم ّب "«پطسطٌبهِ زاًطدَيي»هطوع آهبض ٍ وبهپيَتطفطم "زضيبفت  -9

 ٍ تىويل آىخسيس 
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صيطفتِ ضسگبى ػعيع العاهي ثَزُ ٍ تحَيل وبض ت زاًطدَيي زض پزضيبفت ٍ تىويل ايي فطم ثطاي وليِ  تذكز مهم!

 ظهبى هطاخؼِ ثِ زاًطىسُ، هٌَط ثِ اضائِ فيص ٍاضيعي ٍ فطم فَق ذَاّس ثَز 

ًسجت ثِ ٍاضيع فيص عجك خسٍل ظيط  ، ثبيستيضسگبًي وِ هتمبضي استفبزُ اظ ذَاثگبُ زاًطدَيي هي ثبضٌسپصيطفتِ  -5

   (ثبضس ثسيْي است ٍاضيع ايي فيص هرػَظ پصيطفتِ ضسگبى هتمبضي استفبزُ اظ ذَاثگبُ هي)سثبًىي السام ًوبيٌ

 زاًطدًََع  ضزيف
 ضيبل()هجلؾ

 (ثطاي يه تطم)
 حسبة ثبًىيضُ ضوب

 111/011/0 ضٍظاًِ 3
ًعز ثبًه هلي ثِ ًبم ذَاثگبُ ّبي ) 1010600106110

 (ستيدبضي زاًطگبُ اضٍهيِا

2 
ًيوِ حضَضي،  ضجبًِ،

 زاًطگبّيپطزيس 
111/111/6 

)ًعز ثبًه هلي ثِ ًبم ذَاثگبُ ّبي  1010066000110

 گطزاى زاًطگبُ اضٍهيِذَز

 

 گطززٍ زض هحل سىًَت هتمبضي استفبزُ اظ ذَاثگبُ ٍاضيع الظم ثِ تَضيح است فيص ّب ثبيس ثِ غَض ت سِ ثطگي 

 ٍ ايي هجلؾ ثِ غَض ت ػلي الحسبة زضيبفت هي گطزز 

اظ ثرص فطم ّبي ػوَهي سبيت ثجت ًبم ٍضٍزي ّبي خسيس ٍ تىويل  "ٍ ػاليك ٍضظضيپطسطٌبهِ پيطيٌِ "زضيبفت  -6

 آى 

ٍ تىويل سبيت ثجت ًبم ٍضٍزي ّبي خسيس  ي ػوَهياظ ثرص فطم ّب "فطم پبيص فطٌّگي ٍ فَق ثطًبهِ"زضيبفت  -7

 آى

)زضيبفت ٍ تىويل ايي فطم ثطاي وليِ پصيطفتِ ضسگبى ٍ تىويل آىاظ ثرص فطم ّب  "فطم پطًٍسُ پعضىي"زضيبفت  -8

 العاهي است ٍ ثِ ّوطاُ سبيط هساضن ثجت ًبهي زضيبفت ذَاّس ضس( 

ٍ  آظازُ( %، فطظًس ٍ ّوسط25ثبالي خبًجبظ )فطظًس"ضضس ٍ زوتطيا-زاًطدَيبى ضبّس ٍ ايثبضگط فطم"زضيبفت  -9

   اظ ثرص فطم ّبي ػوَهي سبيت ثجت ًبم ٍضٍزي ّبي خسيس گط(ٍيژُ زاًطدَيبى ضبّس ٍ ايثبضتىويل آى)

هٌسي اظ هعايبي ستبز اهَض زاًطدَيبى ضبّس ٍ ايثبضگط  زاًطدَيبى ضبّس ٍ ايثبضگط خْت ثْطُالظم ثِ شوط است 

ثِ ايي ستبز ٍالغ زض ثب زض زست زاضتي ايي فطم، است پس اظ هطاخؼِ ثِ زاًطگبُ ٍ تطىيل والس ّب  ضطٍضي

 پطزيس ًبظلَ زاًطگبُ اضٍهيِ هطاخؼِ ًوبيٌس 

 



3 
 

زض سبيت  ،پطزيسٍيژُ زاًطدَيبى زضيبفت فبيل ّبي  هطاخؼِ ثِ ثرصثب پصيطفتِ ضسگبى پطزيس زاًطگبّي ثبيستي  -31

پطزيس -يچه ليست هساضن زوتط"، "هساضن ٍ هطاحل هبلي ثجت ًبم"فبيل ّبي ثجت ًبم ٍضٍزي ّبي خسيس، 

زضيبفت ضا  "تؼْس هحضطي هرػَظ ايي زاًطدَيبىفطم "ٍ  ،"فطم تؼْس غالحيت ّبي ػوَهي " ،"زاًطگبّي

َزُ ٍ هفبز آًطا ثِ زلت هغبلؼِ ٍ ثط اسبس آى ًسجت ثِ تْيِ هساضن ثجت ًبهي السام ًوبيٌس  ّوچٌيي ايي زستِ اظ ًو

فطم ّبي هطثَعِ ٍ ًسجت ثِ تىويل  ،هطاخؼِ حضَضي ثِ ٍاحس پطزيس زاًطگبُلجل اظ پصيطفتِ ضسگبى ثبيستي 

زض ظهبى هطاخؼِ ثِ زض يىي اظ زفبتط اسٌبز ضسوي هحل سىًَت ذَز السام ًوبيٌس ٍ تٌظين تؼْسًبهِ هحضطي 

وست ايي زاًطدَيبى هي تَاًٌس خْت ّوچٌيي  ثِ ّوطاُ سبيط هساضن ثجت ًبهي تحَيل زٌّس پطزيس زاًطگبّي 

 هطاخؼِ ًوبيٌس     http://pardis.urmia.ac.irطًتي ثِ آزضس ايٌتاعالػب ت تىويلي 

ثب زض زست زاضتي هساضن  شهزيورماه 00و  00در تاريخ هاي پصيطفتِ ضسگبى همغغ زوتطي ثبيستي وليِ  -33

 ثجت ًبهي ثِ زاًطىسُ ذَز هطاخؼِ ًوَزُ ٍ وبض ت زاًطدَيي ذَز ضا اظ ٍاحس حطاست زاًطىسُ زضيبفت ًوبيٌس 

زاًطىسُ ّب ٍ پطزيس آزضس  هطاخؼِ حضَضي پصيطفتِ ضسگبى پطزيس زاًطگبُ زض پطزيس زاًطگبُ ذَاّس ثَز 

 است  زضج گطزيسُ ًتْبي ّويي اعالػيِازاًطگبُ خْت هطاخؼِ حضَضي زض 

 مدارك السم بزاي ثبت نام2 -32

ثجت ًبم ايٌتطًتي ثِ هٌعلِ فطم ثجت ًبم هي ثبضس وِ اضائِ آى ثِ ّوطاُ سبيط ضسيس ) ضسيس ثجت ًبم ايٌتطًتي -32-3

 (جت ًبهي العاهي استهساضن ث

ٍ   ػلَم، تحميمب ت  اضضس هَضز تبييس ٍظاض ت ٍ وبضضٌبسي  وبضضٌبسي  ًسرِ تػَيط هساضن زٍٍ   اغل -32-2

  ّبي زٍضُ  هؼسل  زض آى  وِ  فطٌّگي  ٍ يب ضَضاي ػبلي اًمالة  پعضىي  ٍ آهَظش  ، زضهبى ثْساضت  يب ٍظاض ت  فٌأٍضي

 ثبضس   اضضس ليس ضسُ ٍ وبضضٌبسي  وبضضٌبسي

ٍ يب زوتطي  ليسبًس اضضس )فَق وبضضٌبسي  هسضن  اغل  اضائِ  لبزض ثِ  زاليلي ِ ث  وِ  گبًيِ ضسپصيطفت 02مهم ذكزت

اظ ثرص فطم ّبي زوتطي سبيت ثجت ًبم  "گَاّي هؼسل-الففطم "ثب زضيبفت  بيستيثثبضٌس،  ( ًوياي حطفِ

هحل اذص هسضن هصوَض ضا   ػبلي  آهَظش  تَسظ زاًطگبُ يب هَسسِ  تبييس ضسُ  گَاّي  اغل ّبي خسيس، ٍضٍزي

ّوطاُ سبيط هساضن ثجت ًبهي  ،هطاخؼِ حضَضي ثِ زاًطىسُتىويل ٍ پس اظ تأييس هَسسِ هحل تحػيل، زض ظهبى 

   اضائِ ًوبيٌس

زاًطدَي سبل آذط همغغ  ،ًبم ثطاي ضطوت زض آظهَى زض ظهبى ثجت  وِ  گبًيِ ضسپصيطفت 02مهمذكز ت

اظ ضا  "ؼْس فطاؿت اظ تحػيلت-زفطم " بيستيثضًَس، هي التحػيل  فبضؽ 93/6/99تب تبضيد اًس ٍ  اضضس ثَزُ وبضضٌبسي

هؼسل ول ٍاحسّبي گصضاًسُ آًبى  ٍ زضيبفت ًوبيٌس ٍضٍزي ّبي خسيسثرص فطم ّبي زوتطي سبيت ثجت ًبم 

( تَسظ هَسسِ آهَظش ػبلي هحل فبضؽ 91/33/92)ٍ يب حساوثط تب تبضيد  93/6/92( تب تبضيد 21( تب )1 ) ثطاسبس 

http://pardis.urmia.ac.ir/
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طاخؼِ ثِ زاًطىسُ ّوطاُ ه ض ظهبىزضثظ  زضج ٍ پس اظ تأييس هسئَل شيفَق اضضس زض فطم  التحػيلي زٍضُ وبضضٌبسي

 اضائِ گطزز  سبيط هساضن ثجت ًبهي

ثطي  -فطم ُ"ثبيستي  ،اظ هعايبي آهَظش ضايگبى ستفبزُاخْت ٍظاًِ ى زٍضُ ضوليِ پصيطفتِ ضسگب -32-9

 ٍضٍزي ّبي خسيساظ ثرص فطم ّبي زوتطي سبيت ثجت ًبم ضا  "هعايبي آهَظش ضايگبىثْطُ هٌسي اظ تمبضبًبهِ 

 اضائِ طاخؼِ ثِ زاًطىسُ ّوطاُ سبيط هساضن ثجت ًبهيه ض ظهبىزبي آى، س اظ تىويل ٍ اهضٍ پَزُ زضيبفت ًو

 ًوبيٌس 

 ٍ وبض ت هلي   ضٌبسٌبهِ  غفحب ت  تػَيط اظ توبم  ٍ زٍ سطي  اغل -32-9

   خبضي  زض سبل  ضسُ  تْيِ 9×9  ضخ  توبم  ػىس  لغؼِ  ضص -32-5

ثطاي آًْب هؼبفيت تحػيلي غبزض ثطاي ثطازضاًي وِ ثؼس اظ ثجت ًبم  9×9 زٍاظزُ لغؼِ ػىس توبم ضخ  -32-6

 ذَاّس ضس 

 9زض غفحِ   هٌسضج  «ػوَهي  ٍظيفِ  همطضا ت»ثٌس   ثِ  ضا ثب تَخِ  ٍظيفِ آًْب  ًظبم  ٍضؼيت  اضائِ هسضوي وِ -32-7

وٌس   هطرع 3999هتوطوع( سبل  )ًيوِ« Ph.D»زٍضُ زوتطي   ًبم ٍ ضطوت زض آظهَى ٍضٍزي ضاٌّوبي ثجت  زفتطچِ

 (  ثطازضاى  )ثطاي

 زٍلت   وبضهٌساى  ثطاي  هتجَع  ليس ٍ ضطط سبظهبى  ٍ ثسٍى  وتجي  يب هَافمت  سبالًِ  هطذػي  حىن -32-8

-99  تحػيلي  سبل  زٍم  ًيوسبل  ٍاحس ثطاي  اظ اًتربة  ّبي هصوَض الظم است حساوثط تب لجل ًبهِ هؼطفي -32-9

  زض ؿيط ايي گطزز؛    تحَيل  لجَلي  هحل  ػبلي  آهَظش  هَسسِ  اظ هحل هطثَط اذص ٍ ثِ  تَسظ پصيطفتگبى 3999

  لن  وبى»آًبى   ذَاّس آهس ٍ لجَلي  ػول  ثِ  هوبًؼت  ضيخب  تحػيلي  سبل  زٍم  ًبم آًبى ثطاي ًيوسبل اظ ثجت  غَض ت،

 گطزز  هي  تلمي« يىي

ًيطٍي همبٍهت  -اسالهي  سپبُ پبسساضاى اًمالة  زاٍعلجبًيىِ ثب استفبزُ اظ سْويِ ضظهٌسگبى )ستبز هطتطن -32-31

اضگبى هطثَط ثب ًبهِ ضسوي اظ  اًس، الظم است هؼطفي خْبز وطبٍضظي( لجَل ضسُ  ٍ يب ٍظاض ت  -ثسيح هستضؼفيي

ّبي  ٍ تجػطُ 3  هبزُ  ثِ  ثب تَخِ  ثبضس زاٍعلت  زض آى ليس ضسُ  هصوَض وِ  ّبي اضگبى  اظ ضؤسبي  اهضبء ٍ هْط ّطيه

  ثِ  ثسيدي  ٍ خْبزگطاى زاٍعلت  ٍضٍز ضظهٌسگبى  ثطاي  ايدبز تسْيال ت  لبًَى  اخطايي  ًبهِ زض آييي  آى  چْبضگبًِ

  اظ سْويِ  هصوَض ٍاخس ضطايظ استفبزُ  ًبهِ زض آييي  ٍ سبيط ضطايظ هٌسضج  ػبلي  هَظشآ  ّب ٍ هَسسب ت زاًطگبُ

 ثبضس، ضا اضائِ ًوبيٌس  هي  ضظهٌسگبى

اًس، زض ظهبى  ضسُ  زاٍعلجبًي وِ ثب استفبزُ اظ سْويِ ايثبضگطاى)ثٌيبز ضْيس ٍ اهَض ايثبضگطاى( پصيطفتِ -32-33

ًبم، ّوبى ػٌَاى زضج ضسُ زض  ثبضٌس ٍ هالن ػول ثطاي ثجت لجَلي ًويًبم، هلعم ثِ اضائِ تأييسيِ سْويِ  ثجت

 ثبضس  ّبي اضسبلي ثِ هَسسب ت هي ليست

ٍ يب  "لغؼي -ضسوي"ًبهِ ضسوي هجٌي ثط ٍاخس ضطايظ ثَزى ثطاي استفبزُ اظ اهتيبظ ٍيژُ هطثيبى  اضائِ هؼطفي -32-32

هل هطثيبى ضسوي لغؼي ٍ ضسوي آظهبيطي ٍظاض ت ػلَم، تحميمب ت ٍ فٌّأٍضي  ايي سْويِ ضب "آظهبيطي -ضسوي"
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ّب، هَسسب ت آهَظش ػبلي ٍاثستِ ثِ ٍظاض ت ػلَم، تحميمب ت ٍ فٌبٍضي وِ پصيطش زاًطدَي آًْب اظ عطيك  زاًطگبُ

  ثبضس  پصيطز، هي آظهَى سبظهبى سٌدص آهَظش وطَض غَض ت هي

 2مهم  تذكزات -د 

خْت  ثب اضائِ هساضن وبهل هٌسضج زض ايي اعالػيُِ پصيطفتِ ضسگبى هٌحػطا ثبيستي زض تبضيد ّبي اػالم ضس -3

ضسُ حضَض ضرع پصيطفتِ زضيبفت وبض ت زاًطدَيي ٍ تحَيل هساضن ثِ زاًطىسُ ذَز هطاخؼِ ًوبيٌس ٍ 

ّبي تؼييي ضسُ  گبى زض تبضيدِ ضسػسم هطاخؼِ پصيطفت ٍالعاهي است پصيطش ٍ ثجت ًبم،  طاحلهخْت اًدبم 

 ظ ازاهِ تحػيل تلمي ذَاّس ضس ًبم ثِ هٌعلِ اًػطاف ا ثطاي ثجت

لجالً   وِ  ّبيي ثبيس ثب هؼسلضسُ   پصيطفتِ  ليسبًس( اضضس )فَق ٍ وبضضٌبسي  هسضن وبضضٌبسي )ليسبًس(  هؼسل -2

 ثبضس   ، يىسبى ًوَزُ  ًبم، ضطوت زض آظهَى ٍ يب ًْبيتبً زض هطحلِ هػبحجِ اػالم زض ظهبى ثجت

  وبى«  ًرَاّس آهس ٍ ضوي  ػول  ثِ  ًبم ًطًَس، ثجت  التحػيل فبضؽ 93/6/99  حساوثط تب تبضيد  وِ اظ پصيطفتگبًي -9

 ضفتبض ذَاّس ضس   ثب ايطبى  همطضا ت  آًبى، عجك  لجَلي  ضسى  تلمي« يىي لن

ٍ يب   ًوَزُ  ضا وتوبى  حمبيك  گطزز زاٍعلجي  هطرع  ، چٌبًچِ تحػيل  ٍ ٌّگبم  ًبم اظ ثجت  زض ّط هطحلِ -9

ضفتبض   ثب ٍي  همطضا ت  ٍ عجك  ضسُ  تلمي« يىي  لن وبى»ٍي   ثبضس، لجَلي ائِ ٍ ٍاخس ضطايظ ًوياعالػب ت ؿلغي اض

 ذَاّس ضس 

 خْت هطاخؼِ حضَضيخسٍل آزضس زاًطىسُ ّب ثِ تفىيه گطٍُ ّبي آهَظضي  -5

 

 آزضس زاًطىسُ ّبي آهَظضي گطٍُ ضزيف

 پطزيس ًبظلَ  –خبزُ سطٍ  33ويلَهتط  -اضٍهيِ  زاًطىسُ ػلَم ػلَم پبيِ 3

 پطزيس ًبظلَ  –خبزُ سطٍ  33ويلَهتط  -اضٍهيِ  زاًطىسُ فٌي ٍهٌْسسي فٌي ٍهٌْسسي 2

 پطزيس ًبظلَ  –خبزُ سطٍ  33ويلَهتط  -اضٍهيِ  زاًطىسُ زاهپعضىي زاهپعضىي 9
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زاًطىسُ التػبز 

 ٍهسيطيت

زاًطىسُ التػبز  -خبزُ سطٍ 2ويلَهتط  -اضٍهيِ 

 هسيطيتٍ
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