
  
 (.Ph.Dآگهی پذیرش بدون آزمون )سهیمه استعدادهای درخشان( دانشجوی دکتری تخصصی )

 3198-99تحصیلی سال  -لرستاندانشگاه  

 

ه ینامه اراینیآ )21/4/2131مورخ  27676/62تحقیقات و فناوری به شماره  ،وزارت علوم نامهآییندر اجرای  لرستاندانشگاه 

و مصوبات  2131 /22/26مورخ  617622/62و اصالحیه شماره های تحصیلی باالتر(  رای ورود به دورهتسهیالت به برگزیدگان علمی ب

 دکتری تخصصیدر دوره  ،باشندمی واجد شرایط عمومی و اختصاصی زیر که های سراسریدانشگاه از بین برگزیدگان علمیمربوطه 

 د.پذیرمی دانشجو 2131-33تحصیلی سال  برایبه شرح جدول )الف( 

 

   3198-99تحصیلیجدول)الف( رشته/گرایش پذیرش دکتری بدون آزمون دانشگاه لرستان برای سال 

 گرایش -رشته ردیف گرایش -رشته ردیف
 عرب ادبیات و زبان 21 یآب یسازه ها -آب یعلوم و مهندس 2
 شیمی آلی -شیمی 22 مدیریت حوزه های آبخیز –آبخیز  مهندسی و علوم 6
 شیمی تجزیه – شیمی 27 فیزیولوژی تولید و پس از برداشت گیاهان باغبانی -سی باغبانیعلوم و مهند 1
 شیمی معدنی -شیمی 21 دام هیتغذ -یعلوم دام 4
 فیزیکشیمی  -شیمی 23 وریط هیتغذ -یدام علوم 1
 ماده چگالفیزیک  -فیزیک 62 جنگل تیریمد -جنگل یعلوم و مهندس 2
 ها ذرات بنیادی و نظریه میدان -فیزیک 62 جنگل یستیم زعلو -جنگل  یو مهندس علوم 7
 پترولوژی -علوم زمین  66 مدیریت حاصلخیزی وزیست فناوری خاک 1
 زمین شناسی اقتصادی –علوم زمین  61 فیزیک و حفاظت خاک -منابع خاک تیریمد 3
 سازمانی رفتار -دولتی مدیریت 64 منابع خاک و ارزیابی اراضی -مدیریت  منابع خاک 22
 انسانی منابع مدیریت -دولتی مدیریت 61 الکترونیک -مهندسی برق  22
 - - قدرت -برق مهندسی 26
 - - تاریخ اسالم                     -تاریخ 21

 - - اسالم بعد از ایران تاریخ -تاریخ 24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 : شرایط  

 های پیام نور، آزاد دانشگاهآموختگان دانش دانشجویان/ های سراسری ) هز دانشگاا ارشد مرتبط با رشته کارشناسی مدرک بودن دارا -2

شرکت در این امکان  و فرهنگیان، پژوهش محور ،و بین الملل های خودگردان کاربردی، مجازی، پردیس-، علمیدولتی، غیراسالمی

 .(فراخوان را ندارند

 .کارشناسی مقطع در رباالت یا22 (همتراز شده )یا کل میانگین دارابودن -6

 .ارشد کارشناسی درمقطع )نامه پایان نمره احتساب بدون) یا باالتر27 (همتراز شده )یا کل میانگین بودن دارا -1

 .توانند از این سهمیه استفاده کنند(نمی 12/2/32پیش از ) باشد نگذشته ،ارشد کارشناسی مقطعآموختگی در دانش  تاریخ از سال دو از بیش -4

 د.نآموخته شودانش 12/2/31تا تاریخ حداکثر متقاضی باید دانشجویان   -1

 .2جدول شماره  2-2امتیاز از بند  7کسب حداقل  -7

 

 : برگزیده علمی هایفعالیت یا مقاالت هیارا نحوه

برای مقاالت ) اشندب معتبر پذیرش گواهی دارای یا شده چاپ باید و قرارگرفته ارزیابی مورد 2 شماره جدول طبق شده هیارا مقاالت-2

 .در آن نگاشته شده باشد( DOIخارجی پذیرشی معتبر است که 

حداقل یک (باشد  مرتبط با پایان نامه( 2)مطابق جدول  امتیاز 7معادل حداقل وهشی بایستی ژاز بین مقاالت علمی پ :الف تبصره

 فهرست سیاهکه در Scopus و Web of Sciences وی ضریب تاثیر دارا ISCمعتبر وزارتین،  پژوهشی و یا دو مقاله علمی ISI-JCRمقاله

 .(نباشند

 ارایه موارد یاد شده  به منزله پذیرش نیست و فقط شرط الزم و اولیه برای بررسی روند پذیرش می باشد. توضیح:

فناوری یا  تحقیقات، وزارت علوم،نهادهای آموزش عالی ) یا و پژوهشی کتاب بایستی روند داوری را گذرانده و آرم موسسات : ب تبصره

 آموزش پزشکی( را بر روی جلد داشته باشد.درمان و  وزارت بهداشت،

 .هرگونه ثبت اختراعبرای صنعتی ایران  های علمی وسازمان پژوهشارایه تاییدیه  -6

 .بی، رازی و یا ابن سینا(فارا های علمی معتبر )خورازمی،برگزیدگان جشنوارهبرای  ،دبیرخانه جشنواره یهتاییدارایه  -1

 برگزیدگان المپیادهای علمی دانشجویی. ، برایدبیرخانه المپیاد یهتاییدارایه  -4

 : پذیرش ظرفیت

  خود در هر کد رشته محل تحصیل دکتری روزانه دوره پژوهشی -آموزشی شیوه آزمون با پذیرش ظرفیت %62دانشگاه اختیار دارد حداکثر -2

 .نمایدآموختگان دوره کارشناسی ارشد به صورت مازاد برظرفیت، پذیرش را از بین دانش الف( ) بر اساس جدول

 

 : مهم نكات

و یا تماس تلفنی ها(  )قسمت اطالعیه www.Lu.ac.irنشانی به دانشگاه اینترنتی پایگاه طریق ازا منحصر ،داوطلبان به رسانی اطالع هرگونه -2

 .پذیردصورت می

 نخواهدخود در این سهمیه  دکتری دوره ظرفیت تکمیل به ملزم و بوده برخوردار داوطلبان تقاضای یقبول یا رد دراختیارات الزم  از دانشگاه -6

 .بود

 : پذیرش فرآیند  

ای آموزشی مربوطه ارجاع خواهد شد و هجهت ارزیابی علمی به گروه ،توسط دفتر استعدادهای درخشان اولیه پس از بررسی ،مدارک واصله -2

)طبق نظر گروه  شرایط دارایداوطلبان ، (6و 2براساس جداول شماره ) آموزشی و پژوهشی داوطلب هایفعالیتپس از امتیازدهی به کلیه 

 باشد.نمیقطعی . الزم به ذکر است دعوت به مصاحبه به معنی پذیرش به مصاحبه دعوت می شوندآموزشی مربوطه( 

 ترتیب به نمایند، کسب 1و 6و 2شمارههای جدول با مطابق را مصاحبه و پژوهشی ،آموزشی هایفعالیت از امتیاز 06حداقل که داوطلبانی -1

 خواهندگرفت. قرار اولویت در امتیاز

 شد. خواهد اعالم اس تلفنیو یا تم دانشگاه اینترنتی پایگاه طریق از مقرر، موعد در اولیه شدگان پذیرفته اسامی نهایی، بررسی از پس -4

 خواهدگرفت. صورت ،دانشجو گزینش مرکزی تهیأ و کشور آموزش سنجش سازمان تایید از پس ،داوطلبان قطعی و نهایی پذیرش -1

http://www.lu.ac.ir/


  بخش استعدادهای درخشان به آدرس ،توانند به سایت سازمان سنجش آموزش کشورمتقاضیان جهت اطالع بیشتر مینكته: 

www.sanjesh.org دفتر امور استعدادهای درخشان به آدرس  ،معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی ،یا سایت دانشگاه لرستان و

www.lu.ac.ir مراجعه نمایند . 

 

 : الزم مدارك

 .خوانا و دقیق ( بطور 2،6،1تقاضا ) فرمهای  شده تکمیل * فرم

 .ملی وکارت شناسنامه تصویر نسخه * یک

 .باشد شده نویسیپشت درآن وطلبدا مشخصات که عکس قطعه * یک

 و کارشناسی ارشد. کارشناسی هایدوره نمرات ریز و *  تصویرگواهینامه

و  عنوان ،، تصویر صفحه جلدهمایشی، مقاالت )معتبر(شده پذیرشچاپ/معتبر پژوهشی علمی ،ترویجی علمی مقاالت کلیه تصویرکامل*  

 .شناسنامه کتاب

 .همایشو سطح  درجه علمی ژورنال و نیز اعتبار مدارک دال بر اعتبار وارایه *  

به شماره  لرستانهزار تومان( به حساب درآمدهای اختصاصی دانشگاه  12)معادل ریال 222/122مبلغ به واریزی فیش اصل هی* ارا

 (دارید نگاه خود نزد احتمالی هایپیگیری جهت را)یک نسخه از فیش واریزی  (67232دانشگاه)شعبه  تجارتنزد بانک  6723241166

 : مدارك ارسال و نام ثبت نحوه

 .بود خواهد2/1/1213وقت اداری  پایان تا حداکثر مدارک ارسال مهلت -2

 . شد نخواهد داده اثر ترتیب مقرر، مهلت ازپس  شده ارسال یا و ناقص مدارک به -6

 . رسید خواهد داوطلبان اطالع به و یا تماس تلفنی نشگاهدا اینترنتی پایگاه طریق از مقتضی زمان در مصاحبه برگزاری مکان و زمان -1

 ،سازمان مرکزی دانشگاه لرستان ،تهران -جاده خرم آباد 5کیلومتر  -خرم آباد -لرستان: آدرس جهت ارسال یا تحویل حضوری*

 .0835355130کد پستی ،دفتر استعدادهای درخشان

 قطع و رشته/گرایش مورد تقاضا نگاشته شود.خانوادگی، شماره تماس، منام و نام ،حتما روی پاکت 

 

 
 :گردد زیر مرتب صورتبه مدارك جهت تسهیل در امور و مدیریت درست پرونده ها، لطفا 

 

   به همراه عکس الصاق شده 2 فرم .2

  و متقاضی  مهر و امضا شده توسط مسووالن ذیربط 6فرم  .6

 .وهش در آن مشخص شده باشدژکه تیم پ -انده دفاع ننمودهبرای کسانی ک -تصویر صورتجلسه دفاع و یا صفحه پروپوزال .1

 2فرم  دستورالعمل در به ترتیب پذیرفته شدهچاپ/  (.........های علمی)مقاله/کتابفعالیت مستندات .4

           )ریز نمرات( و کارشناسی ارشد کارشناسی کل کارنامه .1

    آموختگی هر مقطع دانش مدارک .2

  المپیاد و عضویت در استعداد)رتبه کارشناسی( ها،هگواهی رتبه در جشنوار .7

  )مستندات(  ایهای علمی،آموزشی و حرفهتوانایی و برجستگی .1

 و کارت ملی کپی صفحه اول شناسنامه .3

 اصل فیش بانکی به حساب اعالم شده .22

  کارنامه نمره آزمون زبان)در صورت داشتن( .22

     توصیه نامه)غیر الزامی(  .26

 
 

 



 (.Ph Dیابی داوطلبان بدون آزمون دکتری)جدول ارزش

 نحوه محاسبه امتیازات پژوهشی -2جدول شماره 

 نوع فعالیت ردیف
حداقل 

 امتیاز

حداکثر 

 امتیاز
 نحوه ارزیابی)طبق نظر کمیته مصاحبه کننده(

داخلی و  پژوهشی) -مقاالت علمی-2 2

 مرتبط با پایان نامهخارجی(

زمان گواهی ثبت اختراع مورد تأیید سا-6

 پژوهش های علمی و صنعتی ایران

برگزیدگی در جشنواره های علمی معتبر  -1

 خوارزمی، فارابی، رازی و ابن سینا(بین المللی)

 

7 

 

 

 

42  

 

 

 امتیاز  7تا حداکثر هرمقاله  -

 

 امتیاز 1و داخلی تا  7گواهی ثبت اختراع بین المللی تا  -

 

 امتیاز 7و  بین المللی تا  1برگزیدگی داخلی تا  -

 امتیاز  1هر مقاله تا  امتیاز 2 - مرتبط با پایان نامهترویجی  -مقاالت علمی 6

مقاالت چاپ شده در کنفرانسهای معتبر) داخلی  1

 یا خارجی(

 امتیاز 2و هرمقاله داخلی  6هر مقاله خارجی تا  امتیاز 4 -

 - امتیاز 4 - ب مرتبط با رشته تحصیلیف یا ترجمه کتایتأل 4

 امتیاز 6و بسیار خوب تا  4عالی تا  امتیاز 4 - کیفیت پایان نامه کارشناسی ارشد 1

  56 7 حداقل و حداکثر امتیاز قابل محاسبه 

 

 نحوه محاسبه امتیازات آموزشی  -6جدول شماره 

 نوع فعالیت ردیف
حداکثر 

 امتیاز
 ته مصاحبه کننده(نحوه ارزیابی)طبق نظر کمی

میانگین کل و کیفیت دانشگاه محل تحصیل دوره  2

 کارشناسی

 مطابق با دستورالعمل اجرایی شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه امتیاز 2

میانگین کل و کیفیت دانشگاه محل تحصیل دوره  7

بدون احتساب نمره پایان کارشناسی ارشد ناپیوسته )

 نامه(

 رالعمل اجرایی شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاهمطابق با دستو امتیاز 1

نیمسال  4نیمسال کارشناسی پیوسته و بیش از  1بیش از  امتیاز 1 طول مدت تحصیل دوره کارشناسی 1

 کارشناسی ناپیوسته امتیازی ندارد
طول مدت تحصیل در دوره کارشناسی ارشد  3

 ناپیوسته

 نیمسال امتیازی ندارد 1بیش از  امتیاز 1

امتیاز،  1: 3تا  7امتیاز، رتبه  4: 2تا  4امتیاز، رتبه  1: 1تا  2رتبه  امتیاز 1 برگزیدگان المپیادهای علمی دانشجویی 22

 امتیاز 2: 21تا  21امتیاز و رتبه  6: 26تا 22رتبه 
 4طبق جدول شماره  امتیاز 1 داشتن مدرک زبان معتبر 22
  16 جمع 

 5نیمسال و کارشناسی ناپیوسته برای  9برنامه ریزی آموزش عالی در دوره کارشناسی برای * رشته هایی که طبق مصوبه شورای 

 بهره مند شوند. 9و  8نیمسال تصویب شده اند با نظر کمیته مصاحبه کننده می توانند از مجموع امتیاز بندهای 

 

 

 

 

 

 



 

 امتیاز( 12امتیازات مصاحبه )حداکثر -1جدول شماره 

 داکثر امتیازح شاخص ارزیابی ردیف

 امتیاز 1 تسلط در تجزیه و تحلیل مسائل علمی و پاسخگویی به سواالت 26

 امتیاز 1 وسعت نظر، نوآوری و کارآفرینی 21

 امتیاز 1 شخصیت، متانت و نحوه تعامل 24

 امتیاز 1 نگرش و اطالعات فناورانه مرتبط با رشته تحصیلی 21

 امتیاز 1 توانایی فن بیان و انتقال مطالب 22

 امتیاز 21 همراستایی زمینه پژوهش داوطلب با اولویتهای علمی اعضای گروه                27

 16 جمع 

 

 آزمونهای ملی و بین المللی زبان انگلیسی ه هایهمترازی نمر -4جدول شماره 
MSRT 

 (MCHE) 
IELTS 

(Equivalent) 

TOEFL 

(IBT) 

TOEFL 

(computer) 
TOEFL PAPER+  

TOLIMO 

 

 حداکثر امتیاز

222-32 3-7 262-32 122-612 212-222 1 

13-11 3/2-1/2 31-12 643-616 133-171 7 

14-12 4/2-2 11-72 612-621 174-112 2 

73-71 3/1-1/1 71-22 626-232 143-161 1 

74-72 4/1-1 21-12 231-271 164-122 4 

23-21 3/4-1/4 11-42 276-216 433-471 1 

24-22 4/4-4 41-12 212-211 474-412 6 

13-12 3/1-1/1 11-62 216-221 443-461 2 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                           

 دانشگاه لرستان 2131-33تحصیلی برای سال  (.Ph.D)دوره دکتریبدون آزمون ثبت نام فرم 

 
                       مرد       : زن جنسیت-1            :    نام -2                                  :   نام خانوادگی -2
 کد ملی:                                                      شماره شناسنامه -5
 :استان                           :شهرستانمحل تولد:   -0                :   تاریخ تولد -5 

 خواهم شدآموخته دانش 12/2/31ختا تاری/  ام شده آموختهدانش21/...../.....در تاریخ.... :وضعیت تحصیلی -9

 
 

  :                                     مورد تقاضا رایش/گرشته-36
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 صفحه اول پروپوزالیا  عنوان پایان نامهبه همراه صفحه  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................:عنوان پایان نامه

 فعالیت های علمی پژوهشی : -

  علمی پژوهشی الف( مقاالت

ف
دی

ر
 

مرتبط با پایان  ژورنال اعتبار و درجهسطح  م،نا عنوان

 *نامه

غیر مرتبط با پایان 

 نامه

2     

6     

    در صورت نیاز پیوست گردد 1

 ذکر گرددمقاالت مرتبط با پایان نامه حتما باید  2جدول شماره  2 -2امتیاز بند 7جهت منظور شدن  *

 
    مقاالت همایشیب( 

 سطح همایشو  تاریخ عنوان همایش مقالهعنوان  ردیف
2    
6    
   در صورت نیاز پیوست گردد 1

 

 
  :ج( کتاب

 
 

 د( طرح های پژوهشی:
 
 
 

معدل بدون  معدل کل دانشگاه محل تحصیل گرایش رشته مدرك

 نمره پایان نامه

 تاریخ اخذ

 مدرك

 

  21....../....../..... ----     کارشناسی

  21....../....../.....      کارشناسی ارشد

محل الصاق 

 عکس

 (3فرم شماره)

 

               (:6)                                                            :(2)    حتما نوشته شودهمراه فعال شماره 
                  :                                            (1)شماره ثابت فعال 
 

 آدرس: 
 

Email: ............................................................................................................................  

 .......................................-2....................................بر اساس جدول الف-1



                                                                            
 شماره  :                                                                                                               

 تاریخ :                                                                                                                

 )دکتری تخصصی( ید وضعیت تحصیلی برگزیدگان علمی برای ورود به دوره های تحصیلی باالتریفرم تا

 3198-99تحصیلی سال 

 

 از:

 لرستان دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه به:

 

 ..........................................................و کمد ملمی  ............ .............................................با شمماره شناسمنامه    .......................................................... فرزند    ........................................................................................ /آقای گردد خانمگواهی می 

آموختمه  دانشمجو/ دانمش   ........................................................................................................... با شماره دانشمجویی  .....................................................................سال متولد ..............................................................................................................صادره 

 واحد درسی ...........................این دانشگاه بوده و تعداد  / شبانهدوره روزانه کارشناسی ارشدمقطع ....................................................................................................................... گرایش-رشته

و  گذرانده است و هم دوره، هم ورودینفر دانشجویان  .............................ین در ب ......................... معدل کل با -بدون احتساب نمره پایان نامه - را

 باشد.می...................................(درصورتی که داوطلب از پایان نامه خود دفاع نموده است)ایشاننامه پایان درجه /نمره

 

 ت تکمیلی دانشگاهتحصیالآموزشی/ مدیر  امور مدیرمعاون آموزشی/ نام و نام خانوادگی 

 مهر و امضا
 

-------------------------------------------------------------- 

 

 

ه تسهیالت به برگزیدگان علمی برای ورود یآیین نامه ارا"متقاضی استفاده از تسهیالت  .......................................................اینجانب  

گمردم  و متعهد ممی  باشم می 2131-33تحصیلی برای سال  لرستاندر دانشگاه دوره دکتری  "لی باالتربه دوره های تحصی

   و درستی کامل برخوردار می باشند. دقتتمامی مدارک و مستندات از 

ارسال  مدارک و باشدارسال مدارک به دانشگاه و پذیرش اولیه به منزله پذیرش قطعی اینجانب نمیبا اطالع کامل از اینکه، 

دانشمگاه  همچنمین،  . و دعوت به مصاحبه به منزلمه پمذیرش نبموده    نخواهد شد برگرداندهشده و مبلغ پرداختی به اینجانب 

ولیتی در وو مسم  شمته ندا اعمالم شمده،  های ناقص و ارسال شده پس از مهلمت  هیچ تعهدی نسبت به بررسی پرونده لرستان

  ندارد.خصوص تماس با اینجانب جهت تکمیل پرونده خود 

 کشور می باشد. پذیرش قطعی پس از تایید نهایی توسط دانشگاه و سازمان سنجش آموزش

 

 

 امضا و اثر انگشت( متقاضی)تاریخ/ نام و نام خانوادگی

 (2فرم شماره)

 تعهد نامه


