
 دانشجویان  نموآز ونبد شپذیر مراغه در خصوص هنشگادا آگهی

 97-98براي سال تحصیلی  شدار شناسیرکا مقطع درپیوسته  شناسیرکا زممتا
 

 نامـه  آیـین  «اسـاس  بـر  کـه  رسـاند  مـی دولتـی   دانشـگاههاي  سـایر  و مراغـه  دانشـگاه  پیوسـته  کارشناسـی  دانشـجویان  آگاهی هب
ــذیرش ــدون پ ــون ب ــه و 11/4/93 مصــوب »ارشــد کارشناســی تحصــیلی دوره در خشــاندر اســتعدادهاي آزم ــاي ابالغی  شــماره ه
 دانشـــگاه ، فنـــاوري و تحقیقـــات علـــوم، وزارت 16/12/1396 مـــورخ2/299574 شـــمارهنامـــه  و 5/5/93 مـــورخ 77948/21
بــراي  ذیــل شــرایط بــا برتــر پیوســته کارشناســی دانشــجویان میــان ازذیــل  جــدول هــاي گــرایش و هــا رشــته تمــامی در مراغــه

 .پذیرد می دانشجو 97-98سال تحصیلی 
 

 ضیان:متقا زمال یطاشر
ــا) تابســتان نیمســال احتســاب بــدون( نیمســال 6 از پــس کــه) شــبانه و روزانــه( پیوســته کارشناســی دانشــجویان-1  گذرانــدن ب

) 31/06/1397( نیمسـال  8 در حـداکثر  و باشـند  خـود  ورودي هـم  و رشـته  هـم  برتـر  درصـد  15 جـزء  درسـی  واحـد  سه چهـارم 
 .گردند التحصیل فارغ

 دوم نیمســال کارشناســی مقطــع هــاي ورودي از یــا 93-94 اول نیمســال کارشناســی مقطــع هــاي ورودي از متقاضــی- 2
 .باشد مربوطه دانشگاه پذیرش ضوابط اساس بر 93-92
 .است پذیر امکان دانشگاه آموزشی شوراي تأیید و آموزشی گروه تشخیص به مرتبط تحصیلی هاي رشته در پذیرش-3
 مجاز) خودگردان( الملل بین هاي پردیس و کاربردي علمی غیرانتفاعی،-غیردولتی اسالمی، آزاد نور، پیام هاي دانشگاه دانشجویان-4
 هداد دتعو متقاضی به عنوان هیچ  به شده ارسال اركمد و شده واریز مبلغ اینکه به توجه با. باشند نمی نامه آیین این از استفاده به

 نمایند خودداري جداً مدارك ارسال و وجه پرداخت از ها دانشگاه این دانشجویان لذا شد، هدانخو
 

 :زنیا ردمو اركمد
   شناسنامه تصویر □
 )  رو و پشت( ملی کارت تصویر □
 )  کارشناسی مقطع در تحصیل شروع از( تحصیلی کامل کارنامه □
بـه نـام درآمـد      -بانـک تجـارت شـعبه مرکـزي مراغـه       – 546099024ب: به شماره حسا ریال 500000 مبلغ به واریزي فیش □

 به همراه مدارك. مربوطه فیش اختصاصی دانشگاه مراغه و ارسال
 که بر روي فرمهاي ثبت نامی با الصاق گردد.   شده نویسی پشت عکس قطعه دو □
  درخواست فرم □
   آموزشی اطالعات فرم □

 :آدرس به شیرسفا پست با 1397 خرداد 20 تا کثراحد بایدرا   زمال اركمدمتقاضیان محترم 
آموزشـی و   مـدیریت ،  533صـندوق پسـتی     -  55181-83111کـد پسـتی      -دانشـگاه مراغـه    -میـدان مـادر   -مراغه : اتوبان امیـر کبیـر  

 ه مراغهنشگادا تکمیلی تتحصیال

 سامیا .ستا میالزا پاکت روي " 1397-98 شدار سیشنارکا نموآز ونبد شپذیر به طمربو"  رتاـعب درجارسال نمایند. در ضمن  
و یا از طریق شماره موبایل موجود در فرم ثبت نام  شد هداخو معالا مراغه هنشگادا پایگاه اینترنتی روي بر نهایی نشدگا پذیرفته

 اطالع رسانی خواهد شد. 
 

 :توضیحات
 فرمایید.  مطالعه دهاي درخشان رانامه مربوط به استعدا آیین حتما مدارك ارسال و تکمیل از قبل -1
 .شد نخواهد مسترد عنوان هیچ به واریزي مبلغ و ارسالی مدارك - 2
 .است معذور ناپیوسته کارشناسی دانشجویان مدارك پذیرش از دانشگاه نامه، آیین اساس بر - 3



 .گردد خودداري مدارك دستی تحویل از و گیرد انجام پست طریق از فقط مدارك ارسال - 5
 از بیشتر شان التحصیلی فارغ زمان از و بوده نیمسال 8 از بیشتر آنان تحصیل طول که دانشجویانی ، شده یاد نامه آیین مطابق -6

 . باشند نمی فراخوان این از استفاده به مجاز باشد گذشته تحصیلی نیمسال یک

 

 در دانشگاه مراغه مقطع کارشناسی ارشددر هاي دایر  رشته

 گرایش رشته آموزشی گروه دانشکده

 آمایش شهري جغرافیا و برنامه ریزي شهري جغرافیا انسانیعلوم 
 زیست شهري محیط جغرافیا و برنامه ریزي شهري جغرافیا انسانیعلوم 
 آفرینی شهري ریزي مسکن و باز برنامه جغرافیا و برنامه ریزي شهري جغرافیا انسانیعلوم 
 کاربري اراضی و ممیزي امالك رنامه ریزي شهريجغرافیا و ب جغرافیا انسانیعلوم 
 -  اموزش زبان انگلیسی زبان انسانیعلوم 

 هندسه (توپولوژي) ریاضی محض ریاضی پایهعلوم 
 جبر ریاضی محض ریاضی پایهعلوم 
 آنالیز عددي ریاضی کاربردي ریاضی پایهعلوم 
 آنالیز ریاضی محض ریاضی پایهعلوم 
 فیزیولوژي شناسی گیاهی زیست زیست شناسی پایهعلوم 
 - ژنتیک زیست شناسی پایهعلوم 
 میکروبی فناوري زیست زیست شناسی پایهعلوم 
 شیمی فیزیک شیمی شیمی پایهعلوم 
 شیمی الی شیمی شیمی پایهعلوم 
 شیمی معدنی شیمی شیمی پایهعلوم 
 شیمی تجزیه شیمی شیمی پایهعلوم 
 نانوشیمی شیمی شیمی پایهعلوم 

 مدیریت منابع آب مهندسی عمران عمران و مهندسی  فنی
 سازه مهندسی عمران عمران و مهندسی  فنی
 آب و سازه هاي هیدرولیکی مهندسی عمران عمران و مهندسی  فنی
 ساخت و تولید مهندسی مکانیک مکانیک و مهندسی  فنی
 نانو مواد نانو فناوري مواد و مهندسی  فنی
 فراورش مهندسی پلیمر دسی شیمیمهن و مهندسی  فنی

 سبزي ها علوم و مهندسی باغبانی باغبانی کشاورزي
 گیاهان دارویی علوم و مهندسی باغبانی باغبانی کشاورزي
 درختان میوه علوم و مهندسی باغبانی باغبانی کشاورزي
 گیاهان زینتی علوم و مهندسی باغبانی باغبانی کشاورزي
 اي تولید محصوالت گلخانه مهندسی باغبانیعلوم و  باغبانی کشاورزي
 شیمی ، حاصلخیزي خاك و تغذیه گیاه مدیریت حاصلخیزي و زیست فنّاوري خاك خاکشناسی کشاورزي
 بیولوژي و بیوتکنولوژي خاك مدیریت حاصلخیزي و زیست فنّاوري خاك خاکشناسی کشاورزي
 بی اراضیمنابع خاك و ارزیا مدیریت منابع خاك خاکشناسی کشاورزي
 فیزیک و حفاظت خاك مدیریت منابع خاك خاکشناسی کشاورزي
   نژادي گیاهی ژنتیک و به مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی کشاورزي
   آگرواکولوژي مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی کشاورزي
 فیزیولوژي گیاهان زراعی اگرو تکنولوژي مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی کشاورزي
 اکولوژي گیاهان زراعی اگرو تکنولوژي هندسی تولید و ژنتیک گیاهیم کشاورزي
   حشره شناسی کشاورزي گیاهپزشکی کشاورزي

 


