
  بسمه تعالي

به اطالع كليه داوطلبان واجد شرايط تحصيل در مقطع دكتري رشته هاي مندرج ذيل مي رساند كه پرديس دانشگاهي دانشگاه 
مي  92-93براي نيمسال اول سال تحصيلي  دكتري اروميه تحت نظارت سازمان سنجش آموزش كشور اقدام به پذيرش دانشجو

   بوده و مدارك الزم را مي بايستي از طريق پست پيشتاز به آدرس 30/03/1392نمايد. مهلت ثبت نام داوطلبان حداكثر تا تاريخ 
  ارسال نمائيد. "هياروميه، خيابان شهيد دكتر بهشتي، ستاد مركزي پرديس دانشگاهي دانشگاه اروم "

  :داوطلبان اختصاصي و عمومي شرايط

 منعي عمومي وظيفه ت مقررا لحاظ ازداوطلبان ذكور  و بوده ذيل شرح به اختصاصي و عمومي شرايط داراي است الزم داوطلبان
  .باشند نداشته

   عمومي شرايط

  . ايران اسالمي جمهوري اساسي قانون در شده تصريح اديان از يكي يا اسالم به اعتقاد) الف

  ). محرمات از ن كرد پرهيز و واجبات دادن انجام( اسالم عملي احكام به بودن ملتزم) ب

  . است نام ثبت م هنگا در داوطلب كنوني وضع مالك،: 1 تبصره

 نقض به تجاهر عدم شرط به( هستند مستثني شرط اين از اساسي قانون در مندرج)  رسمي اديان( ديني هاي اقليت: 2 تبصره
  ). اسالم احكام

  . ايران اسالمي جمهوري نظام به نسبت)  اعتراض نه( عناد احراز عدم) ج

  .شود احراز او نظر تغيير بايد داشته، عناد اسالمي جمهوري نظام با سابقاً داوطلب كه صورتي در:  تبصره

  .شده انجام هاي استعالم براساس آن اعقاب و فراماسونري و ساواك در عضويت سابقه نداشتن) د

  .اخالقي فساد احراز عدم)  ه

  ). فعلي اشتغال صورت در( اشتغال زمان يا تحصيل طول در تحصيلي و شغلي شئون خالف اعمال ارتكاب به اشتهار عدم) و

  .مخدر مواد به اعتياد عدم و انتخابي رشته تناسب به جسمي توانايي از برخورداري) ز

  

  

 پی اچ دی تست ، وب سایت تخصصی آزمون دکتری

دانلود کليه سواالت آزمون دکتری در وب سایت پی اچ دی تست



  شرايط اختصاصي

 يا ارشد كارشناسي مقطع آخر ل سا در تحصيل به ل اشتغا يا اي حرفه اي دكتر يا)  ليسانس فوق( ارشد كارشناسي داشتن) الف
 وزارت يا و فناوري و ت تحقيقا ، علوم وزارت يا فرهنگي انقالب عالي شوراي تأييد مورد مدرك مذكور كه اي حرفه دكتراي
  .باشد پزشكي آموزش و درمان ، بهداشت

 ها سازمان ها، وزارتخانه در شاغل داوطلبان باشد، مي وقت تمام بصورت دكتري مقطع در تحصيل ادامه اينكه به توجه با: 1 تبصره
 نزد را آن و دريافت تحصيل ادامه بر مبني را خود كار محل شرط و قيد بدون و كتبي موافقت نام ثبت از قبل دولتي بايد نهادهاي و

  .دارند نگه خود

 ، بهداشت وزارت ، فناوري و تحقيقات علوم، وزارت تأييد مورد) ليسانس فوق معادل( ارشد كارشناسي معادل مدرك ب) دارندگان
ارشد  كارشناسي معادل مدرك دارندگان جامع آزمون در كه كشور ريزي برنامه و مديريت سازمان يا و پزشكي آموزش و درمان

 رشته آزمون در توانند مي اند، ه شد پذيرفته و نموده كسب را الزم علمي ) حد نصاب نمره1389و يا  1388، 1387(سال هاي 
 در موفقيت صورت در داوطلبان قبيل اين.  نمايند شركت  و نام ثبت مربوط، امتحاني گروه ).PH.Dدكتري ( دوره تحصيلي هاي
 ساير همراه به شدن پذيرفته از پس را خود ارشد كارشناسي معادل مدرك جامع آزمون نتيجه كارنامه است م الز آزمون اين

  .نمايند ارائه قبولي محل دانشگاه به الزم مدارك

 با آنان تحصيلي دوره اينكه شرط به ،) ليسانس فوق معادل( ارشد كارشناسي معادل مدرك دارندگان: تبصره
 علوم وزارت تأييد مورد آنان مدرك و باشد شده برگزار فناوري و تحقيقات علوم، وزارت گسترش شوراي مجوز
 .دهند تحصيل ادامه شدن پذيرفته صورت در و شركت آزمون اين در معادل مدرك همان با توانند مي باشد،

 در را خود اي حرفه دكتراي يا ارشد كارشناسي و كارشناسي دوره معدل است الزم اند، شده التحصيل غ فار كه ج) داوطلباني
 حداكثرتا كه داوطلباني همچنين.  نمايند ) درجنماييداين فرم را مي توانيد از سايت پرديس دانلود تقاضانامه ( مربوطه هاي رديف
 گذرانده درسي واحدهاي ميانگين نمرات كارشناسي، دوره معدل درج بر عالوه است الزم شد خواهند التحصيل فارغ 31/6/92تاريخ 
 به و نسبت نموده درج تقاضانامه در 15/11/1391تاريخ  تا حداكثر را خود اي حرفه دكتراي يا ارشد كارشناسي مقطع در شده

 كارشناسي دوره تحصيل محل دانشگاه سوي از )اين فرم را مي توانيد از سايت پرديس دانلود نماييد( معدل فرم تأييد و تكميل
 ارائه قبولي محل مؤسسه به قبولي صورت در تا يند، نما نگهداري خود نزد را آن و نموده اقدام خود اي دكتراي حرفه يا و ارشد
 شده اعالم معدل و ندارند خود معدل در را تغييري و اصالح هيچگونه اجازه ثبت نام پس از داوطلبان كه است ذكر به الزم.  گردد

  .بود خواهد عمل مالك ثبت نام زمان در

فارغ  جز به( حرفه اي دكتراي و ارشد كارشناسي مقطع التحصيالن فارغ يا و آخر ل سا دانشجويان: 1 تبصره
 14 از كمتر آنان معدل كه ،)پزشكي دكتراي و دامپزشكي اي دكتراي حرفه پيوسته، ارشد كارشناسي التحصيالن

  .ندارند را آزمون اين در شركت و نام ثبت حق باشد، مي

 پی اچ دی تست ، وب سایت تخصصی آزمون دکتری

دانلود کليه سواالت آزمون دکتری در وب سایت پی اچ دی تست



 كارشناسي دوره معدل درج به نيازي حرفه اي دكتراي و پيوسته ارشد كارشناسي التحصيالن فارغ: 2 تبصره
  .ندارند

  پرديس دانشگاهيشرايط اختصاصي 

به  دانشجودر صورت تمايل دانشجو امكان معرفي  دانشگاه اروميه، پرديس دانشگاهي در دانشجويي خوابگاه فقدان به توجه الف) با
  .بود خواهد ميسر و خودگردان خصوصي هاي خوابگاه

  ب) تحصيل در دوره دكتري به صورت تمام وقت خواهد بود

ج) براي اطالع از شهريه پرديس دانشگاهي دانشگاه اروميه و نحوه پرداخت آن به سايت پرديس دانشگاهي به آدرس اينترنتي 
http://pardis.urmia.ac.ir .مراجعه فرماييد  

  فاده نمايند.هزينه تمام شده از غذا است %50د) دانشجويان مي توانند با پرداخت 

 از نيز و فناوري و تحقيقات علوم، وزارت دانشجويان رفاه صندوق شهريه وام مزاياي از يدانشگاهپرديس  اين ر) دانشجويان
 اعتبار تأمين صورت در) اضطراري و ضروري عادي هاي وام و ازدواج وام( ايران دانشجويان الحسنه قرض صندوق تسهيالت
  .شد خواهند برخوردار

  الزامي است و هزينه آنها از دانشجو اخذ خواهد شد. مربوط گروه سوي از شده ارائه جبراني دروس گذراندنس) 

 صورت نيمه متمركز (آزمون و مصاحبه) خواهد بود.ص) پذيرش دانشجو به 

  مدارك الزم جهت ثبت نام:

 . آن نهايي پرينت ارسال و) پرديس دانلود نماييداين فرم را مي توانيد از سايت ( آزمون براي تقاضانامه ثبت نام فرم تكميل -1

  ملي كارت و شناسنامه اول صفحه تصوير ارسال -2

 پشت نويسي شده(نام، نام خانوادگي، كد ملي، رشته مورد تقاضا) سفيد زمينه) 3*4( عكس قطعه 2 ارسال -3

 قطعي التحصيل فارغ نام ثبت زمان در بايستي مي كه ارشد يا دكتري حرفه اي كارشناسي دوره تحصيلي مدرك تصوير ارسال -4
 . گردد قلمداد

 دانشگاهي پرديس اختصاصي عوايد“ نام به 0109062791007 شماره حساب به ريال) هفتصدهزار( 700000 مبلغ واريز -5
 . مربوطه پرداختي فيش ارسال و) ملي بانك شعب كليه در پرداخت قابل( "اروميه دانشگاه

  .شد نخواهد مسترد آزمون در شركت جهت داوطلب توسط شده واريز مبلغ-*

 پی اچ دی تست ، وب سایت تخصصی آزمون دکتری

دانلود کليه سواالت آزمون دکتری در وب سایت پی اچ دی تست



  امتحانات

  : آزمون برگزاري تاريخالف) 

  جمعه روز در ، شده بيني پيش زماني برنامه اساس براين پرديس دانشگاهي  1392 سال )Ph.D( دكتري دوره ورودي آزمون
  برگزار خواهد شد. 14/04/1392

 ارشد كارشناسي يا و كارشناسي دوره التحصيل فارغ ت تجربيا و دانش حد در مورد حسب اختصاصي امتحانات سؤاالت سطح) 1
كه در ادامه  امتحاني مواد و  جدول ضرايب براساس و ريزي برنامه عالي شوراي مصوب هاي برنامه فهرست ،مطابق رشته هر در

  .گيرد مي صورتمشاهده خواهيد كرد، 

 

  مربوط امتحاني مواد و دروس ضرايب آزمايشي، هاي گروه جدول -1 شماره جدول

  آزمون ضريب  نام گروه آزمايشي  رديف
  خارجي زبان درس

  درس آزمون ضريب
  تحصيلي استعداد

  تخصصي دروس مجموعه ضريب
  ارشد كارشناسي و كارشناسي

  4  1  2  انساني علومادبيات و   1

  1  2  پايه علوم  2
4  

جبر در - ضرايب رشته هاي فيزيك حالت جامد و رياضي محض "
  "جدول رشته هاي امتحاني به تفكيك هر درس ذكر شده است.

  4  1  2  مهندسي و فني  3
  4  1  2  طبيعي منابع و كشاورزي  4
  4  1  2  دامپزشكي  5
  4  1  2 ورزشي علوم و بدني تربيت 6

  

 اي گونه به سؤاالت باشند داشته توجه نمايند، مي نام ثبت 1392 سال )Ph.D(دكتري دوره آزمون در كه داوطلباني كليه) 2
 آزمون جلسات در حساب ماشين هرگونه آوردن از لذا باشد، نمي آزمون در حساب ماشين از استفاده به نياز كه گرديده طراحي

 با مربوط هاي نامه آئين و ضوابط طبق و گرديده محسوب متقلب عنوان به مشاهده صورت در است بديهي. نمايند خودداري جداً
  .شد خواهد برخورد آنان

  

  

  

 پی اچ دی تست ، وب سایت تخصصی آزمون دکتری

دانلود کليه سواالت آزمون دکتری در وب سایت پی اچ دی تست



  1392 سال )Ph.D(دكتري  هاي دوره ورودي آزمون امتحاني مواد و رشته ها جداول

 )متمركز نيمه(

  :مهندسي و فني آزمايشي گروه امتحاني هاي رشته - 2جدول شماره

  آن التحصيالن فارغ كه مرتبط رشته هاي  امتحاني مواد  رشته امتحاني
  .كنند شركت رشته كد اين در توانند مي

  سازه -) عمران 1

  انگليسي زبان -1

  رشته ها كليه

  تحصيلي استعداد -2
 مكانيك  :كارشناسي شامل سطح در تخصصي دروس مجموعه -3

  )سازه ها تحليل  مصالح مقاومت( جامدات
  :شامل ارشد كارشناسي سطح در تخصصي دروس مجموعه -4
  )پالستيسيته و االستيسيته تئوري  ها سازه ديناميك(

  انرژي تبديل - ) مكانيك 2

  انگليسي زبان -1

  رشته ها كليه

  تحصيلي استعداد -2
  :شامل كارشناسي سطح در تخصصي دروس مجموعه -3
  مهندسي رياضيات 
  :شامل ارشد كارشناسي سطح در تخصصي دروس مجموعه -4
  )پيشرفته ترموديناميك -پيشرفته  سياالت مكانيك(

  الكترونيك -) برق 3

  انگليسي زبان -1

  رشته ها كليه

  تحصيلي استعداد -2
  :شامل كارشناسي سطح در تخصصي دروس مجموعه -3
  2الكترونيك  
  :شامل ارشد كارشناسي سطح در تخصصي دروس مجموعه -4
  )ساخت تكنولوژي و تئوري - خطي مجتمع مدارهاي(

 مخابرات –) برق 4

  زبان انگليسي -1

  كليه رشته ها

  استعداد تحصيلي -2
  :مجموعه دروس تخصصي در سطح كارشناسي شامل -3
  تحليل سيستم ها 
  :مجموعه دروس تخصصي در سطح كارشناسي ارشد شامل -4
  )فرآيند هاي تصادفي – پيشرفته مخابرات(

 

 

 پی اچ دی تست ، وب سایت تخصصی آزمون دکتری

دانلود کليه سواالت آزمون دکتری در وب سایت پی اچ دی تست



  :طبيعي منابع و كشاورزي آزمايشي گروه امتحاني هاي رشته - 3 شماره جدول

  آن التحصيالن فارغ كه مرتبط رشته هاي  امتحاني مواد  رشته امتحاني
  .كنند شركت رشته كد اين در توانند مي

  زهكشي و آبياري) 1

  انگليسي زبان -1

  ها رشته كليه

  تحصيلي استعداد -2
  :شامل كارشناسي سطح در تخصصي دروس مجموعه -3
  )زهكشي و آبياري اصول انهار، هيدروليك و هيدروليك رياضيات،(
  :شامل ارشد كارشناسي سطح در تخصصي دروس مجموعه -4
  و سطحي آبياري گياه، و خاك و آب رابطه تكميلي، رياضيات(

  )متخلخل محيط در جريان فشار، تحت

  دام تغذيه) 2

  انگليسي زبان -1

  ها رشته كليه
  تحصيلي استعداد -2
  كارشناسي و كارشناسي سطح در تخصصي دروس مجموعه -3

  و دام تغذيه آزمايشي، طرحهاي و آمار بيوشيمي،: (شامل ارشد
  )طيور تغذيه

  شناسي حشره) 3
  

  انگليسي زبان -1

  ها رشته كليه

  تحصيلي استعداد -2
  شامل : كارشناسي سطح در تخصصي دروس مجموعه -3
  )شناسي سم و مبارزه اصول كشاورزي، شناسي حشره(

  :شامل ارشد كارشناسي سطح در تخصصي دروس مجموعه -4
  فيزيولوژي و شناسي سم ها، كنه و حشرات يوسيستماتيك(

  )بيولوژيك مبارزه و اكولوژي ،)ها كنه حشرات،( بندپايان

  

  

  

  

  

  

 پی اچ دی تست ، وب سایت تخصصی آزمون دکتری

دانلود کليه سواالت آزمون دکتری در وب سایت پی اچ دی تست



  :انساني علوم و ادبيات آزمايشي گروه امتحاني هاي رشته -4 شماره جدول

  آن التحصيالن فارغ كه مرتبط رشته هاي  امتحاني مواد  رشته امتحاني
  .كنند شركت رشته كد اين در توانند مي

  فارسي ادبيات و ) زبان1

 فارسي ادبيات و زبان  عمومي -انگليسي زبان -1

 ادبيات گرايش فارسي ادبيات و زبان -

 نوجوان و كودك

 ادبيات گرايش فارسي ادبيات و زبان  -

 )عربي  فارسي( تطبيقي
 ادبيات گرايش فارسي ادبيات و زبان  -

 مقاومت

 فارسي از غير به فارسي زبان آموزش  -

  زبانان

  تحصيلي استعداد -2
  :شامل كارشناسي سطح در دروس مجموعه -3
 نظريه و نقد  قافيه و عروض  دستور  ادبيات تاريخ( ادبي كليات(

  )عربي زبان  نثر و نظم متون)  معاصر ادبي هاي
  :شامل ارشد كارشناسي سطح در دروس مجموعه -4
  )بالغت  نثر متون  - نظم متون(

  ) آموزش زبان انگليسي2

  عمومي -انگليسي زبان -1

  انگليسي ادبيات و زبان
  انگليسي زبان آموزش -
  همگاني شناسي زبان -

  تحصيلي استعداد -2
  :شامل كارشناسي سطح در دروس مجموعه -3
  )شناسي زبان تدريس، روش(
  :شامل ارشد كارشناسي سطح در دروس مجموعه -4
 مسائل- زبان آموزش مسائل در تحقيق روش-زبان آزمونسازي(

 جامعه كالم، تحليل و تجزيه مهارتها، ها، نظريه( زبان آموزشي
  ))زبان شناسي

  

  

  

  

  

  

  

  

 پی اچ دی تست ، وب سایت تخصصی آزمون دکتری

دانلود کليه سواالت آزمون دکتری در وب سایت پی اچ دی تست



  :پايه علوم آزمايشي گروه امتحاني هاي رشته -5 شماره جدول

  آن التحصيالن فارغ كه مرتبط رشته هاي  امتحاني مواد  رشته امتحاني
  .كنند شركت رشته كد اين در توانند مي

  اقتصاديشناسي  زمين) 1

  انگليسي زبان -1

  ها رشته كليه

  تحصيلي استعداد -2
  :شامل كارشناسي سطح در تخصصي دروس مجموعه -3
  )شناسي سنگ+  ايران شناسي زمين(
  :شامل ارشد كارشناسي سطح در تخصصي دروس مجموعه -4
  )شيميايي زمين اكتشافات) + رسوبي دگرگوني، آذرين،( كانسارها(

 فيزيولوژي - شناسي زيست) 2
  گياهي

  انگليسي زبان -1

  ها رشته كليه

  تحصيلي استعداد -2
  :شامل كارشناسي سطح در تخصصي دروس مجموعه -3
  شناسي ريخت شامل گياهي تكوين و سيستماتيك  فيزيولوژي(

  )زايي اندام و زايي ريخت  تشريح
  :شامل ارشد كارشناسي سطح در تخصصي دروس مجموعه -4
  )گياهي متابوليسم  گياهان در انتقال و جذب(

  حالت جامد –فيزيك ) 3

  انگليسي زبان -1

  ها رشته كليه

  :شامل ارشد كارشناسي سطح در تخصصي دروس مجموعه -2
  )2مكانيك كوانتومي پيشرفته (ضريب 

  )2الكتروديناميك (ضريب 
  )3(ضريب  1فيزيك حالت جامد پيشرفته 

  )2(ضريب  1مكانيك آماري پيشرفته 

  جبر -رياضي محض ) 4

  انگليسي زبان -1

  ها رشته كليه
  :شامل ارشد كارشناسي سطح در تخصصي دروس مجموعه -2

  )1(ضريب  1آناليز حقيقي 
  )3پيشرفته (ضريب جبر 

  )3جبر جابجايي (ضريب 
 

  

  

  

 پی اچ دی تست ، وب سایت تخصصی آزمون دکتری

دانلود کليه سواالت آزمون دکتری در وب سایت پی اچ دی تست



  :ورزشي علوم و بدني تربيت آزمايشي گروه امتحاني هاي رشته -6 شماره جدول

  آن التحصيالن فارغ كه مرتبط رشته هاي  امتحاني مواد  رشته امتحاني
  .كنند شركت رشته كد اين در توانند مي

  حركتي رفتار) 1

  انگليسي زبان -1

  هاي گرايش كليه
  ورزشي علوم و بدني تربيت

  تحصيلي استعداد -2
  :شامل كارشناسي سطح در تخصصي دروس مجموعه -3
  )بدني تربيت در گيري اندازه و سنجش آمار،(
  :شامل ارشد كارشناسي سطح در تخصصي دروس مجموعه -4
 و اصول حركتي، يادگيري حركتي، كنترل حركتي، تكامل و رشد(

  )بدني تربيت آموزش هاي روش
  

  :دامپزشكي آزمايشي گروه امتحاني هاي رشته - 7 شماره جدول

  آن التحصيالن فارغ كه مرتبط رشته هاي  امتحاني مواد  رشته امتحاني
  .كنند شركت رشته كد اين در توانند مي

  مقايسه اي بافت شناسي) 1

 پزشكي دامپزشكي، عمومي دكتري  انگليسي زبان -1
 جنين تشريحي، علوم: ارشد كارشناسي

 پزشكي، بيوتكنولوژي شناسي، بافت شناسي،
 گرايش از غير به( شناسي زيست ژنتيك،

  )گياهي

  تحصيلي استعداد -2
: شامل اي حرفه دكتراي سطح در تخصصي دروس مجموعه -3
  )شناسي جنين،)2 و 1(  كالبدشناسي،)2 و 1(  شناسي بافت(

 

 پی اچ دی تست ، وب سایت تخصصی آزمون دکتری

دانلود کليه سواالت آزمون دکتری در وب سایت پی اچ دی تست




