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  و با اميد به 1398متمركز سال  نيمه «Ph.D» دوره دكتري  آرزوي توفيق براي داوطلبان گرامي شركت كننده در آزمون ورودي با    
  بخا    در سنگرهاي علم و ايماان  پاساداراني شايهاته باراي ت ازات از تاريم ايان دياار و تاداو            آزمون  اين  شدگان پذيرفته  اينكه

در دانشاگاه   شادگان  نا  از پذيرفتاه   تاريخ ثبت وسيله باشند  بدين  عالي  آموزش  در دانشگاهها و موسهات  اسالمي  انقالب  دستآوردهاي
 شرح ذيل به اطالع مي رسد:ه ب  نا  ثبت  براي  الز   مدارك  لرستان و

 

  ن:شدگا نام از پذيرفته تاريخ ثبت

   :ثبت نام  غیرحضوری -الف              
( ترباال و 10نهخه  IE)فقط با مرورگر    http://golestan.lu.ac.ir  صورت اينترنتي از طريق سامانهه ثبت نا  غيرتضوري ب      

ثبات ناا     ينات پر هيا اراانجاا  وواهاد گرفات      01/06/1398شانبه ماورخ   لغايت يک  09/06/1398شنبه مورخ در روزهاي 

و  جهت مشاهده ثبت نا  الكترونيكي به قهمت راهنماي سيهتم  تاسي مالزا و تحويل مدارك تضوريثبت نا   نامزدر  غيرتضوري
  مراجعه نماييد  در سامانه مذكور هااطالعيه

  :تذكر مهم
 دانشجو نبوده و ثبت نا  قطعي پذيرفته شدگان پس از تحويل مدارك در نهايي به منزله پذيرش غيرتضوري ثبت نا  الكترونيكي انجا 

  زمان مقرر و تأييد اطالعات توسط مديريت امور آموزشي دانشگاه وواهد بود  مراجعه تضوري در
 

 :و تحویل مدارک حضوریثبت نام  -ب 
حرف اول نام خانوادگی مراجعه به ترتیب  رديف

 دانشجو

 مقطع

 شدگانپذيرفته

 تاريخ مراجعه حضوري براي

 نام قطعی و تحويل مدارکثبت

  -چ -ج -ث -ت -پ -ب -الف 1

 س -ژ -ز -ر -ذ -د -خ -ح

  10/06/1398روز يکشنبه  دكتري تخصصی

 رهظ 30/12لغايت صبح  30/8از ساعت 

 -ق -ف -غ -ع -ظ -ط -ض -ص -ش 2

 ي -ه -و -ن -م -ل -گ -ک

  11/06/1398روز دوشنبه  دكتري تخصصی

 رهظ 30/12لغايت صبح  30/8از ساعت 

 

ضلع جنوبي ساوتمان دانشكده فني مهندسي  -دانشگاه لرستان -جاده تهران  5كيلومتر  -ور  آباد  :حضوري مکان ثبت نام

  سالن رودكي  –)روبروي بانک تجارت( 
      

  : نام ثبت  براي  الزم  مدارک  
    درمان بهداشت  يا وزارت  و فنآوري  علو   تحقيقات  ارشد مورد تاييد وزارت و كارشناسي  كارشناسي  و يک نهخه تصوير مدارك  اصل -1

  باشد  ارشد قيد شده و كارشناسي  كارشناسي  هاي دوره  معدل  در آن  كه  فرهنگي  عالي انقالبو يا شوراي   پزشكي  و آموزش

 

http://golestan.lu.ac.ir/
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دانشجوي ساال آوار مقطاع      1398ورودي دوره دكتري سال  نا  براي شركت در آزمون ثبتدر زمان   كه  شدگاني پذيرفته -1 تبصره

ليهانس(  ارشد )فوق كارشناسي  مدرك  اصل  ارائه  قادر به و شوندميالتحصيل  فارغ 31/6/1398تا تاريخ  تداكثراند و  ارشد بوده كارشناسي
فر  ذيل اين محل اوذ مدرك مذكور را با محتوي   عالي  آموزش  توسط دانشگاه يا موسهه  تاييد شده  گواهي  اصلاست   باشند  الز  نمي

 ارائاه نمايناد    دانشگاه لرستاننا  به  محل تحصيل  در زمان ثبت تكميل و پس از تأييد موسهه يا فر  سايت سازمان سنج  اطالعيه
التحصايلي واود را ارائاه نمايناد و آن دساته از      بايهت مدرك فاارغ مي 01/01/1398از التحصيالن قبل الز  به توضيح است كه فارغ

اي وود را باه  ارشد و يا دكتري ترفهاند  الز  است اصل مدرك كارشناسيالتحصيل بودهداوطلباني كه در زمان ثبت نا  در آزمون فارغ
 همراه ساير مدارك ثبت نامي ارائه نمايند 

دانشجوي سال آور   1398ورودي دوره دكتري سال  نا  براي شركت در آزمون در زمان ثبت  كه  شدگاني پذيرفته دسته از آن -2 تبصره

 آناان بار   معدل كل واتدهاي گذراناده شوند  الز  است ميالتحصيل  فارغ 31/6/1398تا تاريخ  تداكثراند و  ارشد بوده مقطع كارشناسي
توسط موسهه آموزش عالي محال فاارغ التحصايلي دوره    )تهب مورد(   30/11/1397 و يا 31/06/7139 تا تاريخ( 20( تا ) 0) اساس 

راهنمااي   1شاماره  دفترچاه  39)مندرج در ص حه  ذيل اين اطالعيه معدل و تعداد واتدهاي گذرانده مخصوصارشد در فر   كارشناسي
 نا  ارائه گردد  تأييد مهئول ذيربط به هنگا  ثبتدرج و پس از ( راهنماي انتخاب رشته 2شماره دفترچه 99و يا ص حه نا   ثبت

 در غيررسمي و معادل مدارك دارندگان شركت نامه آئين» شرايط تائز بايهت مي معادل  تحصيلي مدارك دارندگان – 3تبصره 

 فناوري و تحقيقات علو   وزارت عالي آموزش گهترش شوراي 15/4/1392 مورخ 845 جلهه مصوب «باالتر مقاطع ورودي آزمونهاي
ها و موسهات آموزش عاي  توسط معاونت آموزشي وزارت علو  به كليه دانشگاه 28/5/1392مورخ  77633/2بخشنامه شماره  طي كه

  ابالغ گرديده  باشند 

شوراي عالي انقالب فرهنگي  كليه دارندگان مدرك معادل ضمن ودمت  26/8/94مورخ  771براساس مصوبه جلهه   :4تبصره 

مورخ  77633/2اند  تهب مورد از تههيالت مصوبه شماره  هاي مذكور راه يافته به دوره 1381تا  1377هاي  فرهنگيان كه طي سال

 .شوند براي ادامه تحصيل در مقاطع رسمي باالتر برووردار مي  28/5/1394

 
 و كارت ملي   شناسنامه  ص حات  تصوير از تما   سريو دو   اصل -2
   جاري  در سال  شده  تهيه 3×4  رخ  تما   عكس  قطعه  ش  -3
نا  و  راهنماي ثبت  دفترچه 3در ص حه   مندرج  «عمومي  وزي ه  مقررات»بند   به  را با توجه  وزي ه آنها  نظا   وضعيت  ارائه مدركي كه -4

 (  برادران  كند )براي  مشخص 1398متمركز( سال  )نيمه« Ph.D»دوره دكتري   يشركت در آزمون ورود
 دولت   كارمندان  براي  متبوع  قيد و شرط سازمان  و بدون  كتبي  يا موافقت  ساالنه  مروصي  تكم -5
نا   ملز  به  اند  در زمان ثبت شده  پذيرفتهو يا رزمندگان د شهيد و امور ايثارگران( بنيا) ايثارگران سهميه از است اده با كه داوطلباني -6

 باشد  هاي ارسالي به موسهات مي نا   همان عنوان درج شده در ليهت باشند و مالك عمل براي ثبت ارائه تأييديه سهميه قبولي نمي

 "آزمايشي -رسمي"و يا  "قطعي -رسمي"مبني بر واجد شرايط بودن براي است اده از امتياز ويژه مربيان  نامه رسمي معرفيا ارائه 7
 وابهته ها  موسهات آموزش عالي وزارت علو   تحقيقات و فناوري  اين سهميه شامل مربيان رسمي قطعي و رسمي آزمايشي دانشگاه

پذيرد   آنها از طريق آزمون سازمان سنج  آموزش كشور صورت مي به وزارت علو   تحقيقات و فناوري كه پذيرش دانشجوي

  باشد  مي

 :هاي درسآ به علو  وزارت دانشجويان امور سازمان اينترنتي سامانه در دانشجو جهم و روان سالمت كارنامه اطالعات ثبت -8
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(http://portal.saorg.ir/mentalhealth  +  http://portal.saorg.ir/physicalhealthو ) به آن پرينت ارائه 
   و تحويل مدارك تضوري نا  ثبت موعد در دانشگاه مشاوره مركز كارشناس

  تاسي مالزا و تحويل مدارك تضوريثبت نا   نامزدر  ثبت نا  غيرتضوري ينتپر هيارا -9
 

 مهم  تذكرات 
دانشگاه و با ارائه مدارك كامل هاي اعال  شده توسط  اً در تاريخنا  منحصر نا  الزامي است و ثبت براي ثبتتضور شخص پذيرفته  -1

نا  به منزله انصراف  هاي تعيين شده براي ثبت يا تاريخ  شدگان در تاريخ پذيرد و عد  مراجعه پذيرفته مندرج در اين اطالعيه صورت مي
 از ادامه تحصيل تلقي وواهد شد 

نا   اطالعات تكميلي را در پايگاه  هاي تعيين شده جهت ثبت شود كه قبل از مراجعه در تاريخ شدگان توصيه مي به پذيرفته ا2

 مطالعه نمايند  www.lu.ac.irبه ادرس  رساني دانشگاه اطالع

نا   شركت در  الً در زمان ثبتقب  كه  هايي معدل با بايد  پذيرفته  (ليهانس فوق) ارشد كارشناسي و  (ليهانس) كارشناسي مدرك  معدل  -3
نا  آن دسته از داوطلباني كه  باشد  بديهي است در غير اين صورت از ثبت    يكهان نموده  آزمون و يا نهايتاً در مرتله مصاتبه اعال 

  شده به اين سازمان از معدل اعالارشد آنان كمتر  داراي مغايرت معدل باشند )معدل مندرج در مدرك تحصيلي كارشناسي و كارشناسي
 وودداري شده و قبولي آنان باطل وواهد شد باشد( 

  قبولي  باطل شدن  نخواهد آمد و ضمن  عمل  به  نا  نشوند  ثبت  التحصيل فارغ 31/6/1398  تداكثر تا تاريخ  كه شدگاني از پذيرفته -4
 رفتار وواهد شد   با ايشان  مقررات  آنان  طبق

يا اطالعات غلطي ارائه و واجد  و  نموده  كتمان را  تقايق  داوطلبي گردد  مشخص  چنانچه   تحصيل  هنگا  و  نا  ثبت از  مرتله هر در  -5
 رفتار وواهد شد   با وي  مقررات  و طبق  وي باطل شده  باشد  قبولي شرايط نمي

رساند كه مطابق  مي 1398متمركز سال  نيمه« Ph.D»آزمون دكتري تخصصي  هاي روزانهپذيرفته شدگان نهايي دوره به اطالع -6
شركت ثبت نا  و رشته قبولي  مجاز به  و يا انصراف از نا  در صورت عد  ثبت 1398شدگان نهايي آزمون دكتري سال  ضوابط پذيرفته

  نخواهند بود   1399سال « Ph.D»در آزمون دكتري تخصصي 
 وواهاد  اعال  سنج  آموزش كشور سازمان سايت طريق از متعاقباً اسالمي آزاد دانشگاه به مربوط نتايج كه است توضيح به الز  -7

 رديا   در هام  و عاالي  آماوزش  موسهاات  و دانشاگاهها  از يكاي  شادگان  پذيرفتاه  رديا   در هام  كاه  داوطلباني است بديهي و شد

 ناا   ثبات  قبولي محلهاي كدرشته از يكي در توانند مي منحصراً كه باشند داشته توجه گيرند مي قرار اسالمي آزاد دانشگاه شدگان پذيرفته

  شد وواهد رفتار آنها با ضوابط مطابق صورت اين غير در باشند نمي قبولي محل دو هر در نا  ثبت به مجاز عبارتي به و نمايند

 

 

دانشگاه لرستان مديريت امور آموزشی       

http://portal.saorg.ir/mentalhealth
http://portal.saorg.ir/physicalhealth


 

4 
 

 
 



 

5 
 



 

6 
 

 


