
 

 9398-99سال تحصیلی  ،دانشگاه لرستان کارشناسی ارشددر مقطع  )استعداد درخشان(آگهی پذیرش بدون آزمون

های تحصیلی باالتر  در نظر دارد در اجرای آیین نامه ارایه تسهیالت به برگزیدگان علمی برای ورود به دوره دانشگاه لرستان

آموختگان مشمول  شجویان و دانشنتحقیقات و فناوری از بین دا وم،وزارت عل و ابالغیه های مرتبطو طبق آیین نامه 

شده و یا نیمسال دانش آموخته  8که حداکثر در مدت  پیوسته کارشناسیدرصد برتر( مقطع  15) استعدادهای درخشان

در  1198-99سال تحصیلی برای در مقطع کارشناسی ارشد )به صورت بدون آزمون( دانشجو  اقدام به پذیرش، می شوند

 ( نماید.1های نگاشته شده در جدول شماره ) رشته/گرایش

 شرایط:

 پس از شش نیمسال و  نمرات میانگینلحاظ  از که -استعداد درخشان کارشناسی پیوستهمقطع  آموختگان/ دانشویاندانشج

درصد  )پانزده( 51جزء زانه( )شبانه و روخود  های ورودیرشته و همهممجموع بین  در  -گذراندن سه چهارم کل واحدهای مصوب

پذیرش برای سال )  .خواهند شد آموخته دانش 11/6/98تا تاریخ و یا  آموخته دانشتحصیلی  نیمسال 8حداکثر  طی و باشندبرتر 

 ( تحصیلی بالفاصله پس از دانش آموختگی امکان پذیر است

 آید واحد یک نیمسال به شمار می 11هر : 1نکته. 

  مورد بررسی قرار  شده/ خواهند شد، آموخته نیمسال دانش 8که بیش از ونده متقاضیانی پردر صورتی : 1نکته

و مورد تایید کمیسیون موارد خاص دانشگاه  هخارج از اختیار دانشجو بودخواهد گرفت که علت افزایش سنوات، 

  .(5/5/91مورخ  44978/11آیین نامه  1ماده  1تبصره (باشد؛  محل تحصیل

 آیین  1یا رشته های مرتبط)ماده  دانشجویی کشور برای ورود به همان رشته - ا پانزدهم مرحله نهایی المپیاد علمیرتبه های اول ت

 .نامه یاد شده(

 پردیس  ،فرهنگیان ،کاربردی-علمی ،مجازی غیردولتی، آزاد اسالمی، های پیام نور،آموخته دانشگاه دانش : پذیرش دانشجو/تذکر

 .امکان پذیر نمی باشد ،للبین المپردیس خودگران و 

 ها، به سایت  و دستورالعمل ها جهت اطالع بیشتر از آیین نامهwww.sanjesh.org   شود.بخش استعدادهای درخشان مراجعه  

 

http://www.sanjesh.org/


 مدارك الزم:

 (1)فرم شماره درخواستفرم تکمیل  .1

 (1شماره فرم ) )تایید وضعیت(تکمیل فرم معرفی نامه .1

 ریز نمرات( ) کارنامه کامل دانشجو .1

 شناسنامه و کارت ملی صفحه اول تصویر .7

 غیر الزامی(پژوهشی ) -سوابق علمی .5

 بانک 1409071811شماره به حساب  هزار تومان( 10)ریال 000/100 رسید بانکی به مبلغ .6

 .لرستان درآمدهای اختصاصی دانشگاهحساب به نام  (14090تجارت شعبه دانشگاه )

 

 نحوه ثبت نام و ارسال مدارك : 

 .بود خواهد 1/1/8119 مورخ چهارشنبهروز  مدارك حداکثر تا پایان وقت اداریتحویل حضوری  یامهلت ارسال  -1

 . ترتیب اثر داده نخواهد شد به مدارك ناقص و یا ارسال شده پس از مهلت مقرر، -1
 

 سازمان مرکزی دانشگاه  ،تهران -جاده خرم آباد 5ر کیلومت ،جهت ارسال یا تحویل حضوری: خرم آباد آدرس

 . 6815177116کد پستی –دفتر استعدادهای درخشان  ،لرستان

 

 نام و نام خانوادگی، شماره تماس، مقطع و رشته /گرایش مورد تقاضا نگاشته شود. ،روی پاکت أحتم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 دانشگاه لرستان 98-99 سال تحصیلی( آزمونپذیرش بدون ) های مقطع کارشناسی ارشدگرایش -رشته( 1جدول)

 گرایش-رشته ردیف  گرایش-رشته ردیف

 شیمی فیزیک –شیمی  18 حسابداری 1

 شیمی معدنی  -شیمی 19 بازاریابی -مدیریت بازرگانی 1

 شیمی تجزیه -شیمی 70 مدیریت کسب وکارگرایش رفتارسازمانی ومنابع انسانی 1

 شیمی آلی  -شیمی 71 مدیریت استراتژیک 7

 نانو شیمی 71 الکترونیک افزاره های میکرو و نانو – برقمهندسی  5

 بیوشیمی  71 مدارهای مجتمع الکترونیک –برق مهندسی  6

 سیستماتیک و بوم شناسی -زیست شناسی گیاهی 77 الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی –مهندسی برق  4

 بیوسیستماتیک  –شناسی جانوری زیست  75 سیستمهای قدرت -مهندسی برق 8

 فیزیولوژی -زیست شناسی گیاهی 76 نرم افزار -مهندسی کامپیوتر 9

 چینه نگاری و دیرینه شناسی -علوم زمین 74 فراوری مواد معدنی -مهندسی معدن 10

 اقتصادی -علوم زمین 78 سازه -مهندسی عمران  11

 زیست محیطی -زمین علوم  79 گرایش مدیریت آموزشی –علوم تربیتی 11

 پترولوژی -علوم زمین 50 زبان و ادبیات عربی 11

 منابع خاك و ارزیابی اراضی -مدیریت منابع خاك  51 اصول الدین و معارف علوی -نهج البالغه 17

 فیزیک و حفاظت خاك -مدیریت منابع خاك 51 تاریخ ایران اسالمی-تاریخ 15

 شیمی حاصلخیزی خاك و تغذیه گیاه –لخیزی و زیست فناوری خاك مدیریت حاص 51 تاریخ تشیع -تاریخ 16

 توسعه روستایی 57 زبان و ادبیات فارسی 14

 جنگل علوم زیستی -جنگلمهندسی  علوم و 55 ادبیات پایداری -زبان و ادبیات فارسی  18

 مدیریت جنگل - جنگلعلوم و مهندسی  56 زبان و ادبیات انگلیسی 19

 سیالب و رودخانه -مهندسی آبخیزداریعلوم و  54 نگلیسیآموزش زبان ا 10

 آبیاری و زهکشی -علوم  و مهندسی آب  58 روانشناسی عمومی 11

 سازه های آبی -علوم  و مهندسی آب 59 روانشناسی تربیتی 11

 گیاهان زینتی -علوم و مهندسی باغبانی 60 فیزیولوژی فعالیت ورزشی بالینی -فیزیولوژی ورزشی  11

 ایتولید محصوالت گلخانه -علوم و مهندسی باغبانی  61 فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض -فیزیولوژی ورزشی  17

 فناوری پس از برداشت   -مهندسی مکانیک بیوسیستم 61 فیزیولوژی ورزشی کاربردی  -فیزیولوژی ورزشی 15

 طراحی و ساخت                                   -ی مکانیک بیوسیستممهندس 61 فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی -فیزیولوژی ورزشی 16

 فیزیولوژی دام و طیور-علوم دامی 67 فیزیک ماده چگال -فیزیک 14

 تغذیه طیور -علوم دامی 65 نانوفیزیک -فیزیک 18

 تغذیه دام –علوم دامی 66 ذرات بنیادی و نظریه میدانها –فیزیک  19

 سیاست و توسعه کشاورزی -اقتصاد کشاورزی 64 لیزراپتیک و  -فیزیک 10

 علوم علف های هرز -اگروتکنولوژی 68 آنالیز -ریاضی محض 11

 باکتری شناسی 69 جبر –ریاضی محض  11

 علوم علف های هرز -اگروتکنولوژی 40 ریاضی کاربردی 11

 منابع آب* -علوم  و مهندسی آب 41 یاضری آمار –آمار  17

 اکولوژی گیاهان زراعی* -اگروتکنولوژی 41 ژنتیک و بهنژادی گیاهی* 15

 حشره شناسی کشاورزی* 41 فیزیولوژی گیاهان زراعی* -اگروتکنولوژی 16

 جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری* 47 بیماری شناسی گیاهی* 14

 افزوده گردید یاد شده، های ، رشتهمربوطه های با توجه به درخواست دانشکده*



 

 5398-99سال تحصیلی ،دانشگاه لرستان کارشناسی ارشددرخواست جهت پذیرش بدون آزمون در مقطع 

                                       :متقاضیمشخصات 

                                    :رشته کارشناسی -1                                       نام خانوادگی:     نام و -1

 شبانه              روزانه دوره: -7            11............/..........سال تحصیلی......................ورودی : نیمسال -1  

    . 11    /     /     تاریخ  در      دانش آموخته /      دانش آموخته می شوم 11/6/98تا تاریخ  کهوضعیت تحصیل: دانشجو  -5

از این فرصت می توانند دانش آموخته شده یا می شوند،  7981-89ی که در نیمسال های اول و یا دوم : فقط دانشجویاننکته

 .استفاده کنند

ید سه چهارم با) کل واحدهای درسی مصوب دوره .........................از درسی واحد .................................گذراندنبا و   ششم نیمسالتا پایان  -6

 ..............................از بین ..............................رتبه دارای ...........................................با میانگین)معدل( (گذرانده شده باشد ،مصوب دوره درسی کل واحدهای

 ..خود شبانه و روزانه(مجموع )ورودی  رشته و همنفر هم 

 .نیمسال ............ دانش آموختگی )ترم( نیمسالتعداد  -4

 رشته مورد تقاضا -8

 

              ضروریهای تماس: تلفن -9

    

 .………………………………………………………………………………………………:     آدرس محل سکونت  

Email: 

 

های برای ورود به دوره آیین نامه ارایه تسهیالت به برگزیدگان علمی "متقاضی استفاده از تسهیالت .............................................................................اینجانب

فوق  اطالعاتکلیه  ،گردممتعهد می 1198-99سال تحصیلی  در در دانشگاه لرستانبرای مقطع کارشناسی ارشد  "تحصیلی باالتر

 توسطپذیرش قطعی منوط بر تایید مرحله علمی و صالحیت عمومی ست بدیهی اام. تکمیل نموده درستیرا در نهایت دقت و 

 ،زمینهاین  باشد. ارسال این مدارك به منزله پذیرش اینجانب نمی باشد و هیچ گونه حقی در میسازمان سنجش آموزش کشور 

   .خواهد کردبرای من ایجاد ن

 دانشجو :   یتاریخ و امضا                                                                 

................. 

 

5فرم  

 تعهد نامه

   



                                                                                      

 های تحصیلی باالترفرم تایید وضعیت تحصیلی برگزیدگان علمی برای ورود به دوره

 (5398-99برای سال تحصیلی  کارشناسی ارشد)

 

 ......................................................................................................................................................... از :

 لرستان به: دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه

 ........................................................شناسنامه شمارهبه .......................................فرزند................................................................................آقایخانم/ شودگواهی می   

             آموختهدانشجوی/دانش .......................................سال ولدمت...................................................از صادره .............................................................................لیم کدو 

 تحصیلی سال دوم ل/او نیمسال ورودی ،شبانه روزانه/ ....................................................................................... رشته کارشناسی پیوسته

 ....................................... با گذراندن و تا پایان نیمسال ششم ،این دانشگاه ................................................. به شماره دانشجویی 11.........../.........

نفر  ............................. در بین.................................)شش نیمسال(با میانگین کلمصوب واحد کل دوره  ..................................ازواحد درسی 

 51و جز  می باشد ............................. دارای رتبه ،)مجموع شبانه و روزانه هم ورودی(ورودیو هم  رشتهدانشجویان هم 

 ورودی خود می باشد. برتر هم رشته ای و همدانشجویان درصد 

 

 /مدیر امور آموزشی دانشگاهدانشگاه یمعاون آموزش                          

 تاریخ، مهر و امضا                      
 

2فرم  


