به ناوی خوای گهوره
وەرگرتنی قوتابیانی بیانی لە زانکوی ورمێ و پێداویستیەکان و مەرجەکانی وەرگرتن و مهرجهکانی
گواستنەوەی قوتابیان لە دەرەوە وەاڵت بۆ زانکۆی پهردیسی ورمێ:
زانکۆی ورمێ به
مەبەستی
کردنی
دابین
هەلی خوێندنی
قوتابیانی بیانی
و درێژەدان به
خوێندنی
قوتابیانی ئیرانی
کە لە زانکۆکانی
دەرەوەی وەاڵت
دەخوینن و بۆ
جێبەجێ کردنی
رێنمایی ژماره
/94146
رێکهوتی
96/14/44
دەرچوو له وهزارهتی زانست و لێکۆڵینهوه و تکنولوجی ( خوێندنی بااڵ )ی ئیران داواکاری گواستنەوەی
خوێندکارانی هەلگری رەگەزنامەی ئیرانی به پێی یاسا و مەرجە رێنمایەکانی وەرگیران ،لە زانکوی
پەردیسی ورمێ کاری وەرگرتنیان بۆ دەکرێت .بەم مەبەستە ئەو قوتابیانەی مەرجەکانی خوێندن
دەیانگریتەوە بە دوو شێوەی خوارەوە دەتوانن ئەم کارە بکەن:
 :1بروانامهکانیان لهگهڵ داواکاری بۆ زانکۆی پهردیسی ورمێ له رێگای پۆستهوه رەوانە بکەن.
 :2سهردانی ماڵپهری( ) http://www.msrt.ir/sites/ddstu/enteghal.aspx/زانکۆ بکهن و لهو رێگهیهوه
ناوی خویان تومار بکهن.

پێداویستیهکان :
ا) بروانامهکان و بروانامەی بە دەرەجە.
ب) پەسەند کردنی بروانامەکان لە کۆنسولخانەی ئیران.
پ) کۆپی ناسنامه و کوپی پاسپورت.
ج) سی ڤی ( )c.vو پێشینەی خوێندنی قوتابی.
د) ڕاپۆرتی بهرهوپێش چوونی قۆناغی خوێندکاران لێکۆڵینی بنهما و نیوه کات به واژۆی کۆنسولگهری ئێران

تێبینی :ئاگادار بن ئهو کهسانهی که دهیانهوێت له رێگای پۆستهوه بروانامهکهیان رەوانە بکەن ئێسکەنی
بروانامهکانیان لهسهر سی دی و لهگهڵ پێداویستیەکانی تر رەوانە بکەن.

نرخهکانی خوێندن لە پهردیسی زانکۆی ورمێ
نرخ(دالر)
لەقەکانی خوێندن
زانستە مروڤایەتەکان
لەقەکانی تری خوێندن
تێبینی:

تێچوی گشتی خویندنی
ماستەر ()MA

تێچوی گشتی خویندنی
دکتورا () Ph.D.

نزیکهی 0555 $
نزیکهی 0055 $

00055 $
00255 $

کۆی گشتی بڕی تێچوی خوێندن له پلهی ماستەر بۆ  4تێرمی کورسی خوێندن و له پلهی دکتورا بۆ 9
کورسی خوێندن دانراوه.
بڕی تێجوی خوێندن بۆ ههر کورسی بە دوو قۆناغ لە کاتی تومار کردن و دوو مانگ دوای تومار کردن
وهردهگیرێ.

بابەتەکانی خوێندن ( ڕشته) له پهردیسی زانکۆی ورمێ به پێی کولێجکان و ئاستەکان
کولێج

ئاداب و زانسته
مرۆڤایهتییهکان
کارگێری و
ئابووری

ئاست
ماستەر
()MA
دکتورا
( )Ph.D.
ماستەر
( )MA
دکتورا

بابەت
زمانی ئینگلیزی  /بهرنامه دارێشتنی نیشتمانی( / )Land use Planningمێژوو-مێژووی
ئێرانی ئیسالمی  /مێژووی ئێرانی کۆن /جوگرافیای پزشکی  /دهروونناسی گشتی /
زمان و ئەدەبی فارسی ،فقه و مافی ئیسالمی  /بهرێوبهرایهتی پهروهردهیی
زمانی ئینگلیزی  /خوێندنی بااڵ -بهرێوبهرایهتی پهروهردهیی بااڵ  /کارگێری پهروهرده /
دهروونناسی گشتی ،زمان و ئەدەب فارسی-حهماسی  /زمان و ئەدەبی فارسی-
غهنایی  /زمان و ئەدەبی فارسی-عیرفانی  /فقه و مافی ئیسالمی
ژمێریاری  /زانسته ئابووریهکان  /کارگێری
زانسته ئابووریهکان-ئابووری ئیسالمی  /زانسته ئابووریهکان -ئابووری نێودەولەتی

/

( )Ph.D.

پەروەردەی
وهرزشی

ڤیتەرنەری

ماستەر
( )MA
دکتورا
( )Ph.D.
ماستەر

دکتورای
مهەنی
دکتورای
تایبهتی
دکتورا
()Ph.d

ماستەر
زانست

دکتورا
()Ph.d

ماستەر
ئهندازیاری

دکتورا
()Ph.d

زانسته ئابووریهکان -ههڵسهنگاندنی ئابووری
پەروەردەی وهرزشی( -)Physical Educationبزاڤی ئاکار ،پەروەردەی وهرزشی -
فیزیۆلۆژی وهرزشی  /پەروەردەی وهرزشی -کارگێری وهرزشی
پەروەردەی وهرزشی  -فیزیۆلۆژی وهرزشی  /پەروەردەی وهرزشی  -بزاڤی
ئاکار)  / (kinematic behaviorپەروەردەی وهرزشی  -کارگێری وهرزشی
مشەخور ناسی( ،)Parasitologeبێوهیی ناسی)،(Immunologe
بەکتریاناسی ) ،(bacteriologeپێکهاته ناسی) ،(Histologeسەالمەتی و کۆنترۆڵی
کوالیتی خواردهمهنیەکان
ڤیتەرنەری بەیتەری
سەالمەتی و نهخۆشییهکانی پەلەوەر ،پاتۆلۆژی بەیتەری،نهشتهرگهری
بەیتەری،تهندروستی خواردهمهنی ،دهرونی مااڵتی گهوهره(-)Large Animal Internal
زانستی ئاناتۆمی بەیتەری ،زانستی توێکاری ،فیزیولوژیای بەیتەری ،زایاندنی
مااڵت) ،(Animal Gynecology and Rrproductionمیکرۆبیۆلۆژی
ئاناتۆمی پێزهناسی دامپزیشکی ،مشەخورناسی(ئەنگەل ناسی) ،بێوهیی
ناسی،باکتریاناسی ،پێکهاتهناسی ههڵسهنگاندنی ،تهندروستی خواردهمهنیەکان
ماتماتیک مهحز ) -(pure Mathematicsجهبر) ،(algebraماتماتیک مهحز -تۆپۆلۆژی (pure
 ، - (Topologe- Mathematicsماتماتیک مهحز -ئەندازە – (pure Mathematics
) ، geometryماتماتیک مهحز -ئهنالیز) ، (pure Mathematics- Analysisماتماتیک
پراکتیکی ،ئهنالیزی ژمارەیی ،ماتماتیک مترۆید ،زەویناسی-ئابوری ،زەویناسی -تکتۆنیک
 ،زەویناسی  -چینهناسی و بەردینە(فوسیل)ناسی ،زەویناسی-پترۆلۆژی ،زەویناسی
ژینگهیی ،زیندەوەرزانی -بیۆکیمیا ،زیندەوەرزانی-خانەیی و مولکولی ،زیندەوەرزانی -
پێکهاتهناسی و پێزهناسی ،زیندەوەرزانی  -فیزیۆلۆژیای گیانداران ،زیندەوەرزانی (زانستی
رووەک) فیزیۆلۆژیای رووەک ،زیندەوەرزانی(زانستی رووەک)سیستهماتیک ئێکۆلۆژیا،
ژئۆفیزیک-لهرزهناسی ،کیمیا -کیمیای بااڵ(ئالی) ،کیمیا -کیمیا فیزیک ،کیمیا-کیمیا
شیبوونهوه ،کیمیا -کیمیا کانگایی ،کیمیا پراکتیکی ،تهکنۆلۆجیای نانۆ-
نانۆفیزیک،تهکنۆلۆجیای نانۆ  -نانۆکیمیا،فیزیک -حاڵهتی ناوهکی ،فیزیا-بۆچوون ،فیزیکی
ئهتۆمی و مولکولی ،فیزیا حاڵهتی بهستهڵهک
ماتماتیک دهستهکانی موتهناهی) ،(Finite Groups Mathematicsماتماتیک -ئاناڵیز،
ماتماتیک -جهبر ،ماتماتیک -جهبری راگواستن ،ماتماتیک -ههندهسه جهبری ،کیمیا
بااڵ(ئالی) ،ماتماتیک شیکاری ،فیزیکی ئهتۆمی مولکولی ،فیزیکی ناوهکی ،فیزیک-
بۆچوون ،فیزیک-حاڵهتی بهستهڵهک ،فیزیۆلۆژیای رووەک ،زەویناسی-ئابووری
ئهندازیاری کارهبا-گەیاندن ،ئهندازیاری کارهبا-ئهلهکترۆنیک ،ئهندازیاری کارهبا-هێز،
ئهندازیاری پیشهسازی -پیشهسازی ،ئهندازیاری بیناسازی -ئهندازیاری بوومهلهرزه،
دروستکراوە
بیناسازی-
ئهندازیاری
بان،
و
بیناسازی-رێگای
ئهندازیاری
هیدرۆلیکیەکان) ، (Hydraulic Structuresئهندازیاری بیناسازی -میکانیک خاک و
فنداسیون ،ئهندازیاری  -ITتۆره کۆمپیوتهریهکان ،ئهندازیاری میکانیک -دیزانی پراکتیکی،
ئهندازیاری مکانیک -گورینی وزه ،ئهندازیاری مکانیک-دروستکردن و بهرههمهێنان،
ئهندازیاری کانگا-دۆزینهوهی کانگا ،ئهندازیاری کانگا-دەرهێنان کانگا ،ئهندازیاری نانۆ
تێکنۆلۆژی-سیستهمه میکرۆنانۆ ئێلێکترۆمیکانیکهکان
میکانیک -گورینی وزه ،میکانیک-دیزاینی پراکتیکی،گەیاندن و پەیوەندیەکان-سیستهم،
 -itتۆره
گەیاندن –) ،(telecommunicationsئهندازیاری کارهبا( ئیلکترۆنیک)،
کۆمپیوتهریهکان  ،ئهندازیاری بیناسازی-سازه ،ئهندازیاری بیناسازی -میکانیکی خاک و
فنداسیون ،ئهندازیاری بیناسازی -هیدرۆلیکیەکان)(Hydraulic
زانستی باغهوانی -گیا رازاوهکان ،زانستی باغهوانی -چاندنی داری مێوە ،زانستی
باغهوانی -گیا دهرمانییهکان ،ئابووری کشت و کاڵ -نهخۆشیەکانی رووەک،
سهرچاوهکانی ئاو ،دروستکراوه ئاویەکان  ،ئاوداشتن و زنهکێشی ،دروست کراوە

ماستەر

ئاوییهکان ،زانستی خاک ،کشت وکاڵ ،ئیسالحی رووەک ،بیۆتکنۆلۆژی له کشت و کاڵ،
بهرێوبهرایهتی پهروهردهو وهبهرهێنانی باڵهندهکان ،خوراکی(ئالەف) ئاژهاڵن ،فیزیۆلۆژی
ئاژهڵ ،ئیسالحی رهگهزی ئاژهاڵن ،مکانیکی بیۆسیستهم ،زانست و پیشهسازی
خواردهمهنی ،گیانەوەرناسی(مێرولەناسی) کشت و کاڵی
زانستی باخهوانی-چاندنی داری مێوە  ،نهخۆشیەکانی رووەک ،سهرچاوهکانی ئاو ،
ئاوداشتن و زنهکێشی ،زانستی خاک  ،کشت و کاڵ ،ئیسالحی رووەک  ،بهرێوبهرایهتی
پهروهردهو وهبهرهێنانی باڵهندهکان،خوراکی ئاژهاڵن ،فیزیۆلۆژی ئاژهڵ ،ئیسالحی رهگهزی
ئاژهاڵن ،مکانیکی بیۆسیستهم ،زانست و پیشهسازی خواردهمهنی ،گیانورناسی
(مێرولەناسی) کشت و کاڵی
ئهندازیاری سهرچاوه سروشتییهکان ،ئهندازیاری سهرچاوه سروشتییهکان-پاراستنی
دارستان(جهنگهڵداری)،ئهندازیاری سهرچاوه سروشتییهکان -پاراستنی لێرهوارهکان،
ئهندازیاری سهرچاوه سروشتییهکان-تهولید و پهروهردهیئاوژییهکان
ئهندازیاری
پهروهردهیئاوژییهکان،
و
سروشتییهکان-تهولید
سهرچاوه
سهرچاوه سروشتییهکان  -پاراستنی دارستان(جهنگهڵداری)

ماستەر

بهرنامهدارێشتنی شاری)(Urban planning

کشت و کاڵ
دکتورا
()Ph.d
ماستەر
سهرچاوه سروشت
ییهکان
هونهر

دکتورا
()Ph.d

Contact Information
Address: Urmia University’s Pardis Academy, Shahid Beheshti Street, Urmia, Iran
Postal Code: 05005- 44004
Postal Box: 060
Tel: (5550) 4400402502
Fax: (5550) 4400402502
Email: pardis@urmia.ac.ir

