
 

 40-1400 1سال تحصیلی ،دانشگاه لرستان در مقطع کارشناسی ارشد )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  و دانش نشجویانتحقیقات و فناوری از بین دا وزارت علوم، های مرتبط و ابالغیهو طبق آیین نامه 

شده و یا نیمسال دانش آموخته  8که حداکثر در مدت  پیوسته کارشناسیدرصد برتر( مقطع  51) استعدادهای درخشان

ر د1400-401سال تحصیلی ای بردر 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  آموختگاندانش /ویاندانشج

درصد  )پانزده( 15جزء )شبانه و روزانه( خود  هایورودیرشته و همهممجموع بین  در  -گذراندن سه چهارم کل واحدهای مصوب

پذیرش برای )  .خواهند شد آموختهدانش 31/6/1400تا تاریخ و یا  آموختهدانش *تحصیلی نیمسال 8حداکثر  طی و باشندبرتر 

 (سال تحصیلی بالفاصله پس از دانش آموختگی امکان پذیر است 

 دآیواحد یک نیمسال به شمار می 12هر : 1نکته. 

 *مورد بررسی قرار  شده/ خواهند شد، آموختهنیمسال دانش 8که بیش از پرونده متقاضیانی در صورتی : 2نکته

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

  .(5/5/93مورخ  77948/21آیین نامه  1ماده  3تبصره (باشد؛  محل تحصیل

 آیین  2یا رشته های مرتبط)ماده  دانشجویی کشور برای ورود به همان رشته - رتبه های اول تا پانزدهم مرحله نهایی المپیاد علمی

 .نامه یاد شده(

 کاربردی-علمی ،مجازی غیردولتی، آزاد اسالمی، های پیام نور،آموخته دانشگاهدانش : پذیرش دانشجو/تذکر، 

امکان پذیر  ،بین المللپردیس و دانشگاهی وابسته به دانشگاه های دولتی پردیس  ،هنگیانفرفنی و حرفه ای، 

 .نمی باشد

 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:

 (درخواستفرم )1فرم شمارهمیل تک .1

 دانشگاه لرستان نیاز نیست( دانش آموختگان/)برای دانشجویان تایید وضعیت( فرم معرفی نامه)2فرم شماره تکمیل  .2

 دانشگاه لرستان نیاز نیست( دانشجویان/دانش آموختگان)برای (ریز نمرات ) کارنامه کامل دانشجو .3

 مشاهده گردد.شناسنامه  که در آن سریالشناسنامه  صفحه اول تصویر .4

 غیر الزامی(پژوهشی ) -سوابق علمی .5

 شرح زیر:به  "درگاه پرداخت"از طریق گزینه  ریال 000/300 مبلغ پرداخت .6

 (lu.ac.irورود به سایت دانشگاه لرستان) (1

 "درگاه پرداخت"انتخاب گزینه  (2

 "پرداخت جدید"انتخاب گزینه  (3

 "پرداخت بر اساس عنوان"انتخاب گزینه  (4

 "معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی"مرکز درآمد، انتخاب گزینه  در بخش (5

 "دفتر امور استعدادهای درخشان"در بخش گروه پرداخت ، انتخاب گزینه  (6

 "هزینه ثبت نام پذیرش بدون آزمون"انتخاب گزینه  (7

 "پرداخت حقیقی"انتخاب گزینه  (8

 تکمیل آیتمهای شخصی (9

 (ریال 000/300تعیین مبلغ) (10

 "رداخت آنالینپ "گزینه انتخاب (11

 "شاپرک "تکمیل بخش (12

 ."پرداخت"انتخاب گزینه  (13

 

 نحوه ثبت نام و ارسال مدارك:  

 )ایمیل(آدرس پستی از طریق مدارک مورد نیاز 19ی در شرایط کوویدایمنی و رعایت اصول بهداشتبرای  -1

"Estedadarshad.lu@gmail.com" ارسال گردد.و  پیوست 

 .بود خواهد 30/10/9139 مورخ سه شنبهروز  وقت اداری مهلت ارسال مدارک حداکثر تا پایان -2

 . ترتیب اثر داده نخواهد شد به مدارک ناقص و یا ارسال شده پس از مهلت مقرر، -3

 تذکر مهم:

  (در قسمتsubject ایمیل، به زبان فارسی )" مورد تقاضا نوشته شود. " رشته/رشته هایو  نام 

  کیلو بایت باشند. 500تصاویر و فایلهای بارگذاری شده، حتما کمتر از 

 

 

 
   پست الکترونیکیاز طریق و یا  06633120341 دفتر در وقت اداری با شماره تماس

estedadarshad.lu@gmail.com  .پاسخگوی پرسشهای شماست 

 



 دانشگاه لرستان 1400-401 سال تحصیلی( پذیرش بدون آزمون) های مقطع کارشناسی ارشدگرایش -رشته( 1جدول)

 گرایش-رشته ردیف  گرایش-رشته ردیف

 نانو شیمی 41 بازاریابی -مدیریت بازرگانی 1

 می فیزیکشی –شیمی  42 رفتارسازمانی ومنابع انسانی -مدیریت کسب وکار  2

 شیمی معدنی  -شیمی 43 مدیریت استراتژیک -مدیریت بازرگانی 3

 شیمی تجزیه -شیمی 44 گرایش اقتصاد نظری -علوم اقتصادی 4

 شیمی آلی  -شیمی 45 حسابداری 5

 بیوشیمی 46 الکترونیک افزاره های میکرو و نانو – برقمهندسی  6

 سیستماتیک و بوم شناسی -زیست شناسی گیاهی 47 مدارهای مجتمع الکترونیک –برق مهندسی  7

 بیوسیستماتیک  –زیست شناسی جانوری  48 الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی –مهندسی برق  8

 فیزیولوژی -زیست شناسی گیاهی 49 سیستمهای قدرت -مهندسی برق 9

 اسیچینه نگاری و دیرینه شن -علوم زمین 50 نرم افزار -مهندسی کامپیوتر 10

 زمین شناسی اقتصادی -علوم زمین 51 فراوری مواد معدنی -مهندسی معدن 11

 زمین شناسی زیست محیطی –علوم زمین  52 سازه -مهندسی عمران  12

 پترولوژی -علوم زمین 53 مدیریت آموزشی 13

 منابع خاك و ارزیابی اراضی -مدیریت منابع خاك  54 ادبیات عربی 14

 فیزیک و حفاظت خاك -مدیریت منابع خاك 55 صول الدین و معارف علویا -نهج البالغه 15

 شیمی حاصلخیزی خاك و تغذیه گیاه –مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاك  56 تاریخ ایران اسالمی-تاریخ 16

 توسعه روستایی 57 تاریخ تشیع -تاریخ 17

 کشاورزی سیاست و توسعه -اقتصاد کشاورزی 58 زبان و ادبیات فارسی 18

 جنگل علوم زیستی -جنگلمهندسی  علوم و 59 ادبیات پایداری -زبان و ادبیات فارسی  19

 مدیریت جنگل - جنگلعلوم و مهندسی  60 ادبیات عامه -زبان و ادبیات فارسی  20

 سیالب و رودخانه -مهندسی آبخیزعلوم و  61 زبان و ادبیات انگلیسی 21

 گیاهان زینتی -لوم و مهندسی باغبانیع 62 آموزش زبان انگلیسی 22

 ایتولید محصوالت گلخانه -علوم و مهندسی باغبانی  63 روانشناسی عمومی 23

 فناوری پس از برداشت   -مهندسی مکانیک بیوسیستم 64 روانشناسی تربیتی 24

 راحی و ساخت                                  ط -مهندسی مکانیک بیوسیستم 65 فیزیولوژی فعالیت ورزشی بالینی -فیزیولوژی ورزشی  25

 فیزیولوژی دام و طیور-علوم دامی 66 فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض -فیزیولوژی ورزشی  26

 تغذیه طیور -علوم دامی 67 فیزیولوژی ورزشی کاربردی  -فیزیولوژی ورزشی 27

 تغذیه دام –علوم دامی 68 فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی -فیزیولوژی ورزشی 28

 بیماری شناسی گیاهی 69 تغییر اقلیم -آب و هواشناسی 29

 حشره شناسی کشاورزی 70 گردشگری شهری-جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری 30

 ژنتیک و بهنژادی گیاهی 71 جغرافیا و دفاع مقدس 31

 بیوتکنولوژی کشاورزی 72 فیزیک ماده چگال -فیزیک 32

 علوم علف های هرز -اگروتکنولوژی 73 نانوفیزیک 33

 اکولوژی گیاهان زراعی -اگروتکنولوژی 74 ذرات بنیادی و نظریه میدانها –فیزیک  34

 فیزیولوژی گیاهان زراعی -اگروتکنولوژی 75 اپتیک و لیزر -فیزیک 35

 منابع آب -علوم  و مهندسی آب 76 نجوم و اختر فیزیک -فیزیک 36

 سازه های آبی -علوم  و مهندسی آب 77 آنالیز -ریاضیات و کاربردها 37

 آبیاری و زهکشی -علوم  و مهندسی آب  78 جبر -ریاضیات و کاربردها 38

 انگل شناسی 79 ریاضی کاربردی 39

 باکتری شناسی 80 یاضری آمار –آمار  40

 



 

 400-140سال تحصیلی ،دانشگاه لرستان کارشناسی ارشددرخواست جهت پذیرش بدون آزمون در مقطع 

                                       :متقاضیمشخصات 

 :دانشگاه -3                               :کارشناسیگرایش /رشته  -2                              نام خانوادگی:     نام و -1

 شبانه                روزانه دوره: -5              13    -      :سال تحصیلیاول/دوم  ورودی : نیمسال -4  

     /     /     تاریخ  در         دانش آموخته   /           دانش آموخته می شوم 31/6/400تا تاریخ  کهوضعیت تحصیل: دانشجو  -6

نیمسال  8و طی  خواهند شددانش آموخته شده یا  9139-400یا دوم نیمسال های اول و ی که در نکته: فقط دانشجویان

 .از این فرصت استفاده کنندمی توانند دانش آموخته می شوند، 

سه چهارم باید ) کل واحدهای درسی مصوب دوره .........................از درسی واحد ....................................گذراندنبا و   ششم نیمسالتا پایان  -7

 دارای .................................................(نیمسال 6پس از  با میانگین)معدل (گذرانده شده باشد ،مصوب دوره درسی کل واحدهای

یان/دانش )برای دانشجو ..خود شبانه و روزانه(مجموع )ورودی  رشته و همنفر هم  ....................................از بین ................................................رتبه

 آموختگان دانشگاه لرستان نیاز نیست(

 .نیمسال ................... دانش آموختگی )ترم( تعداد نیمسال -8

 رشته مورد تقاضا -9

 

 ضروری: های تماستلفن -10

                

 

 :email.........................................................................................................................................:آدرس محل سکونت 

 
 

ورود به دوره  برایآیین نامه ارایه تسهیالت به برگزیدگان علمی "متقاضی استفاده از تسهیالت .....................................................................................................................اینجانب

کلیه  ،گردممتعهد می 1400-401سال تحصیلی  برای در دانشگاه لرستانبرای مقطع کارشناسی ارشد  "های تحصیلی باالتر

پذیرش قطعی منوط بر تایید مرحله علمی و صالحیت بدیهی است ام. تکمیل نموده درستیفوق را در نهایت دقت و  اطالعات

 باشد. ارسال این مدارک به منزله پذیرش اینجانب نمی باشد و هیچ گونه حقی در میور سازمان سنجش آموزش کش توسطعمومی 

   .خواهد کردبرای من ایجاد ن ،زمینهاین 

 دانشجو :   یتاریخ و امضا                                                                 

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

 

 

1فرم  
   



                                                                                                                                                                              

                          

 

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

 (4001-401برای سال تحصیلی  کارشناسی ارشد)

 

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

 لرستان به: دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه

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

شماره سریال  ................................................................................................لیم کدو  .....................................................................................شناسنامه

 .........................................................سال ولدمت...........................................................از صادره............../................................................................مهشناسنا

 ،شبانه روزانه/ ....................................................................................... گرایش/رشته کارشناسی پیوسته هآموختدانشجوی/دانش

این  ................................................................ به شماره دانشجویی 13.........../......... تحصیلی سال دوم اول/ نیمسال ورودی

واحد کل دوره مصوب  ..................................ازواحد درسی  ............................... با گذراندن و تا پایان نیمسال ششم ،دانشگاه

)مجموع ورودیو هم  رشتهنفر دانشجویان هم  .......................... در بین.................................)شش نیمسال(با میانگین کل

برتر هم رشته ای و دانشجویان درصد  15و جز  می باشد .......................... دارای رتبه ،ورودی(شبانه و روزانه هم 

 خود می باشد.ای ههم ورودی 

 مدیر دفتر استعدادهای درخشان/مدیر امور آموزشی دانشگاه/دانشگاه یمعاون آموزش                          

 امضاتاریخ، مهر و                       

 

 

 

 سربرگ دانشگاه و به همراه تاریخ و شماره باشددرباید  فرم

2فرم  


