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ئیران داواکاری گواستنەوەی  ی( ) خوێندنی بااڵو تکنولوجی  وهی زانست و لێکۆڵینهتزارهوه لهدەرچوو 

پێی یاسا و مەرجە رێنمایەکانی وەرگیران، لە زانکوی  به ی هەلگری رەگەزنامەی ئیرانیخوێندکاران

ئەو قوتابیانەی مەرجەکانی خوێندن پەردیسی ورمێ کاری وەرگرتنیان بۆ دەکرێت. بەم مەبەستە 

 نگریتەوە بە دوو شێوەی خوارەوە دەتوانن ئەم کارە بکەن:دەیا

 رەوانە بکەن. وهرێگای پۆسته ردیسی ورمێ لهبۆ زانکۆی په داواکاریڵ گهکانیان له: بروانامه1

  وهیهو رێگهن و لهزانکۆ بکه ( stu/enteghal.aspx/http://www.msrt.ir/sites/dd)ریردانی ماڵپه: سه2

 .نبکه تومارخویان ناوی 

 
 :کان ویستیهداپێ

 .بروانامەی بە دەرەجەکان و ( بروانامها

 .رانلە  کۆنسولخانەی ئیپەسەند کردنی بروانامەکان ب( 

 کوپی پاسپورت.و  پ( کۆپی ناسنامه

 قوتابی.خوێندنی و پێشینەی  (c.vسی ڤی ) ج(

 ری ئێرانواژۆی کۆنسولگه بهکات  نیوهما و لێکۆڵینی بنهخوێندکاران وپێش چوونی قۆناغی رهد( ڕاپۆرتی به

http://www.msrt.ir/sites/ddstu/enteghal.aspx/


 بکەن ئێسکەنی یان رەوانەکهبروانامه وهرێگای پۆسته هوێت لهیانده ی کهسانهو کههئ تێبینی: ئاگادار بن 

 .پێداویستیەکانی تر رەوانە بکەن ڵگهر سی دی و لهسهکانیان لهبروانامه

 

 
 ردیسی زانکۆی ورمێکانی خوێندن لە پهنرخه

 

 (دالرنرخ)
 لەقەکانی خوێندن

تێچوی گشتی خویندنی 
 (MA)ماستەر 

تێچوی گشتی خویندنی 
 ( .Ph.D) دکتورا

 $ 00055 $ 0555ی نزیکه زانستە مروڤایەتەکان 

 $ 00255 $ 0055ی نزیکه لەقەکانی تری خوێندن 

   تێبینی:

 9ی دکتورا بۆ پله تێرمی کورسی خوێندن و له 4ی ماستەر بۆ پله کۆی گشتی بڕی تێچوی خوێندن له

 .کورسی خوێندن دانراوه

 تومار کردنو دوو مانگ دوای  تومار کردنکاتی دوو قۆناغ  لە  بە ر کورسیهه بڕی تێجوی خوێندن بۆ 

 گیرێ.ردهوه

  
 پێی کولێجکان و ئاستەکان  ردیسی زانکۆی ورمێ بهپه ( له) ڕشتهبابەتەکانی خوێندن 

 بابەت ئاست کولێج

 
 
 
 

 زانستهو ئاداب 
 کانتییهرۆڤایهم
 

 ماستەر
 (MA) 

 

مێژووی -( / مێژووLand use Planningی)نیشتمانی دارێشتن رنامهبه / زمانی ئینگلیزی
 گشتی / ناسیروونده جوگرافیای پزشکی / /کۆنمێژووی ئێرانی  ئێرانی ئیسالمی /

 ییردهروهتی پهرایهرێوبهبه و مافی ئیسالمی / فارسی، فقه ئەدەبیزمان و 

 کتوراد
 (Ph.D. ) 

 / ردهروهکارگێری په / یی بااڵردهروهتی پهرایهرێوبهبه -بااڵ خوێندنی زمانی ئینگلیزی /
 -و ئەدەبی فارسی زمان ماسی /حه-فارسی ئەدەبناسی گشتی، زمان و روونده
 و مافی ئیسالمی فقه / عیرفانی-فارسی زمان و ئەدەبی /   ناییغه

 
 کارگێری و

 ئابووری  

 ماستەر
 (MA ) 

 کارگێری کان /ئابووریه /  زانسته ژمێریاری

 / نێودەولەتی ئابووری  -کانئابووریه زانسته ئیسالمی /ئابووری -کانئابووریه هزانست کتوراد



 (Ph.D. ) نگاندنی ئابووریڵسههه -کانئابووریه زانسته 

 
 
 

 ی پەروەردە
 رزشیوه

 

 
 ماستەر

 (MA ) 

-رزشی پەروەردەی وهبزاڤی ئاکار،  -(Physical Education)رزشیپەروەردەی وه
 رزشیوه کارگێری-رزشی پەروەردەی وه رزشی /فیزیۆلۆژی وه

 

 
 کتورا د

(Ph.D. ) 

بزاڤی  -رزشی پەروەردەی وه / رزشیفیزیۆلۆژی وه -رزشی پەروەردەی وه
  رزشیکارگێری وه -رزشی پەروەردەی وه /  ( kinematic behavior)ئاکار

، (Immunologe)یی ناسی(، بێوهParasitologeمشەخور ناسی)
و کۆنترۆڵی  سەالمەتی، (Histologe)ناسی ، پێکهاته (bacteriologe)بەکتریاناسی

 نیەکانمهکوالیتی خوارده
 

  ماستەر
 

 
 

 ڤیتەرنەری 
 

دکتورای   ڤیتەرنەری بەیتەری
 نیەمه

ری رگهشتهکانی پەلەوەر، پاتۆلۆژی بەیتەری،نهخۆشییهسەالمەتی و نه
 -(Large Animal Internalره)وهرونی مااڵتی گهنی، دهمهندروستی خواردهبەیتەری،ته

،فیزیولوژیای بەیتەری، زایاندنی  توێکاریزانستی ئاناتۆمی بەیتەری، زانستی 
 ، میکرۆبیۆلۆژی(Animal Gynecology and Rrproduction)مااڵت

 
دکتورای 

 تیتایبه

یی ناسی(، بێوه مشەخورناسی)ئەنگەلناسی دامپزیشکی، ئاناتۆمی پێزه
 نیەکانمهندروستی خواردهنگاندنی، تهڵسهناسی ههناسی،باکتریاناسی، پێکهاته

دکتورا 
(Ph.d) 

 pure)تۆپۆلۆژی -حز، ماتماتیک مه(algebra)برجه - (pure Mathematics)حزماتماتیک مه
Mathematics  - (Topologe-ئەندازە -حز، ماتماتیک مه(pure Mathematics – 

geometry) نالیزئه -حز، ماتماتیک مه(pure Mathematics- Analysis)  ماتماتیک ،
تکتۆنیک -ئابوری، زەویناسی -نالیزی ژمارەیی، ماتماتیک مترۆید، زەویناسیپراکتیکی، ئه
پترۆلۆژی، زەویناسی -ناسی و بەردینە)فوسیل(ناسی، زەویناسیچینه -، زەویناسی 

-خانەیی و مولکولی، زیندەوەرزانی -بیۆکیمیا، زیندەوەرزانی-یی، زیندەوەرزانی ژینگه
فیزیۆلۆژیای گیانداران، زیندەوەرزانی )زانستی  -ناسی، زیندەوەرزانی ناسی و پێزهپێکهاته

ماتیک ئێکۆلۆژیا، رووەک( فیزیۆلۆژیای رووەک، زیندەوەرزانی)زانستی رووەک(سیسته
کیمیا -کیمیا فیزیک، کیمیا -)ئالی(، کیمیاکیمیای بااڵ -ناسی، کیمیارزهله-ژئۆفیزیک
-کنۆلۆجیای نانۆکیمیا کانگایی، کیمیا پراکتیکی، ته -، کیمیاوهشیبوونه

بۆچوون، فیزیکی -کی، فیزیاتی ناوهحاڵه -نانۆکیمیا،فیزیک -کنۆلۆجیای نانۆ نانۆفیزیک،ته
 کڵهستهتی بهحاڵه اتۆمی و مولکولی، فیزیئه

 
 
 
 

 ماستەر

 

 
 
 
 
 

 زانست
 

ئاناڵیز، -، ماتماتیک (Finite Groups Mathematics)ناهیکانی موتهستهماتماتیک ده
بری، کیمیا جه سهندههه-بری راگواستن، ماتماتیک جه-بر، ماتماتیک جه-ماتماتیک 

-کی، فیزیکتۆمی مولکولی، فیزیکی ناوهبااڵ)ئالی(، ماتماتیک شیکاری، فیزیکی ئه
 ئابووری-ک، فیزیۆلۆژیای رووەک، زەویناسیڵهستهتی بهحاڵه-فیزیکبۆچوون، 

 
دکتورا 

(Ph.d) 

هێز، -باندازیاری کارهکترۆنیک، ئهلهئه-باندازیاری کارهگەیاندن، ئه-باندازیاری کارهئه
، رزهلهندازیاری بوومهئه -ندازیاری بیناسازیسازی، ئهپیشه -سازیندازیاری پیشهئه
دروستکراوە  -ندازیاری بیناسازیرێگای و بان، ئه-دازیاری بیناسازینئه

میکانیک خاک و  -ندازیاری بیناسازی، ئه (Hydraulic Structures)هیدرۆلیکیەکان
دیزانی پراکتیکی،  -ندازیاری میکانیککان، ئهریهکۆمپیوته تۆره - ITندازیاری فنداسیون، ئه

مهێنان، رههدروستکردن و به-ندازیاری مکانیک، ئههگورینی وز -ندازیاری مکانیکئه
ندازیاری نانۆ دەرهێنان کانگا، ئه-ندازیاری کانگای کانگا، ئهوهدۆزینه-ندازیاری کانگائه

 کانمیکرۆنانۆ ئێلێکترۆمیکانیکه مهسیسته-تێکنۆلۆژی

 
 
 

 ماستەر

 

 
 
 
 
 ندازیاریئه
 

م، سیسته-پراکتیکی،گەیاندن و پەیوەندیەکاندیزاینی -، میکانیکگورینی وزه -میکانیک
 تۆره - itبا) ئیلکترۆنیک(، ندازیاری کاره، ئه(telecommunications)–گەیاندن 

میکانیکی خاک و  -ندازیاری بیناسازی، ئهسازه-ندازیاری بیناسازیکان ، ئهریهکۆمپیوته
 (Hydraulic)هیدرۆلیکیەکان -ندازیاری بیناسازیفنداسیون، ئه

 
دکتورا 

(Ph.d) 

چاندنی داری مێوە ،زانستی  -وانیکان، زانستی باغهگیا رازاوه -وانیزانستی باغه
خۆشیەکانی رووەک، نه -کان، ئابووری کشت و کاڵرمانییهگیا ده -وانیباغه
 کێشی، دروست کراوەئاویەکان ، ئاوداشتن و زنه کانی ئاو، دروستکراوهرچاوهسه

 
 
 

 

 



کشت و کاڵ،  زانستی خاک، کشت وکاڵ، ئیسالحی رووەک، بیۆتکنۆلۆژی لهکان، ئاوییه
اڵن، فیزیۆلۆژی کان، خوراکی)ئالەف( ئاژهندهرهێنانی باڵهبهو وهردهروهتی پهرایهرێوبهبه

سازی م، زانست و پیشهاڵن، مکانیکی بیۆسیستهزی ئاژهگهڵ، ئیسالحی رهئاژه
 ناسی( کشت و کاڵیمێرولەنی، گیانەوەرناسی)مهخوارده

  ماستەر
 
 

 کشت و کاڵ
کانی ئاو ، رچاوهخۆشیەکانی رووەک، سهچاندنی داری مێوە ، نه-وانیزانستی باخه 

تی رایهرێوبهکێشی، زانستی خاک ، کشت و کاڵ، ئیسالحی رووەک ، بهئاوداشتن و زنه
زی گهڵ، ئیسالحی رهاڵن، فیزیۆلۆژی ئاژهئاژهکان،خوراکی ندهرهێنانی باڵهبهو وهردهروهپه

نی، گیانورناسی مهسازی خواردهم، زانست و پیشهاڵن، مکانیکی بیۆسیستهئاژه
 ناسی( کشت و کاڵی)مێرولە

 
 

دکتورا 
(Ph.d) 

پاراستنی -کانسروشتییهرچاوه ندازیاری سهکان، ئهسروشتییهرچاوه ندازیاری سهئه
کان، وارهپاراستنی لێره -کانسروشتییهرچاوه ندازیاری سهڵداری(،ئهنگهدارستان)جه

 کانیئاوژییهردهروهولید و پهته-کانسروشتییهرچاوه ندازیاری سهئه

  ماستەر
 

سروشترچاوه سه
ندازیاری کان، ئهیئاوژییهردهروهولید و پهته-کانسروشتییهرچاوه سه کانییه

 ڵداری(نگهپاراستنی دارستان)جه -کان سروشتییهرچاوه سه
 

دکتورا 
(Ph.d) 

 رهونه ماستەر (Urban planning)دارێشتنی شاریرنامهبه

 

 

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 
 


