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 بسمه تعالی

 نومزآ نودب یرتکد شریذپ ناوخارف :ناشخرد یاهدادعتسا رتفد 18 هرامش هیعالطا

یین نامه شماره آ "استفاده از تسهیالت  ابه یاری خداوند متعال، دانشگاه لرستان در نظر دارد ب 

 :در رشته های زیر نماید دکتری بدون آزموناقدام به پذیرش  "5/3/19و مورخ /55322

 

 :شرایط و مالحظات( الف

دولتی دانش های متقاضیانی می توانند از این تسهیالت استفاده  کنند که صرفا در دوره روزانه یا شبانه دانشگاه-1

دانش آموختگان موسسات آموزش عالی پیام نور، فرهنگیان، غیر انتفاعی / دانشجویان) آموخته شده یا خواهند شد

 ؛(نمی توانند از این تسهیالت استفاده نمایند...و

دانش آموختگان دوره کارشناسی ارشد تا سه سال پس از دانش آموختگی می توانند از این تسهیالت استفاده  -2

 ؛(باشد 11/6/98از  زمان دانش آموختگی کارشناسی ارشد بایستی پس) کنند

رتبه (/ نفر 5برای   ورودی تا )  1رتبه بدون احتساب درجه پایان نامه، ،نیمسال 4از لحاظ معدل پس از گذشتن -1

 ؛را اخذ نموده باشد( و بیشتر 11برای ورودی ) 1تا 1و رتبه های ( نفر 11تا  6برای ورودی ) 2و 1های 

 ؛باشد( و باالتر 18)" عالی"درجه پایان نامه کارشناسی ارشد  -4

 رشته گرایش گرایش رشته رشته گرایش رشته گرایش

 جنگلداری و اقتصاد جنگل -علوم جنگل حشره شناسی کشاورزی ریاضی محض شیمی تجزیه

 جنگل شناسی و اکولوژی جنگل -علوم جنگل بیماری شناسی گیاهی ریاضی کاربردی شیمی آلی
 

رده بندی و  پیدایش، -علوم خاک زبان و ادبیات عرب شیمی معدنی

 ارزیابی خاک

 حالت جامد فیزیک گرایش

 قدرت-مهندسی برق شیمی فیزیک

 

 فیزیک ذرات بنیادی سازه های آبی-علوم  و مهندسی آب
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و همراه با یکی از اعضای هیات علمی  پایان نامه مستخرج از دارا بودن حداقل یک مقاله علمی پژوهشی -5

 ؛(چاپ یا پذیرش)دانشگاه محل تحصیل 

 :دوره کارشناسی ارشد نیمسال چهارم برای دانشجویان -6

 ؛1شرایط بند  ضمن داشتن -6-1

 ؛شونددانش آموخته  11/6/82تا  -6-2

یک مقاله علمی پژوهشی مستخرج از پایان نامه تا یک سال  چاپ یا پذیرشمتعهد به در صورت پذیرش،   -6-1

 در دوره دکتری؛ پس از پذیرفته شدن

 ؛(و باالتر 18)ذ نمره پایان نامه با درجه عالیاخ -6-4

 .باشد،کان لم یکن می گردد پذیرش در هر زمان که در صورت عدم احراز هر کدام از شرایط یاد شده،: نکته*

5/3/19و مورخ /55322مدارک برای استفاده از تسهیالت آیین نامه شماره ( ب  

 (دکتری بدون آزمون)

 ؛موجود در سایت دانشگاه (1شماره ) استفاده از تسهیالت دکتری بدون آزمون تکمیل فرم درخواست 

  ؛محل تحصیلگواهی رتبه و معدل با تایید حوزه معاونت آموزشی دانشگاه 

 ؛ترگواهی دانش آموختگی مقاطع پایین 

 ؛نمرات کارشناسی و کارشناسی ارشد ریز 

  ؛شناسنامه و کارت ملیتمام صفحات کپی 

 2 ؛(پیوست گردد 1یک قطعه به فرم شماره )قطعه عکس پشت نویسی شده 

  کپی گواهی آزمون زبان موسسات مورد تایید(TOEFL,IELTS,MCHE,TOLIMO )؛ن گواهیدر صورت داشت 

 در آمدهای به حساب  2218141922به حساب ریال ( 200000 )هزاردویست  اصل رسید بانکی به مبلغ

 ؛(غیر قابل برگشت)اختصاصی دانشگاه لرستان

  ؛و چکیده فارسی پایان نامه( عنوان)کپی صفحه نخست 

 ؛(...تالیف، ترجمه کتاب، پتنت و، ژوهشی، علمی ترویجی، همایشیمقاله های علمی پ: به ترتیب)کپی فعالیتهای علمی  
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 ؛(آقایان) کپی کارت پایان خدمت یا معافیت و یا دفترچه آماده به خدمت برای مشموالن 

 رزومه(C.V.)  ؛(چکیده)فعالیتهای آموزشی، پژوهشی، اجرایی و اجتماعی 

  (.غیر الزامی)دو توصیه نامه از تیم پژوهش و دیگر اعضای هیات علمی 

 

 

دفتر  -(سازمان مرکزی)دانشگاه لرستان -جاده تهران 2کیلومتر  -خرم آباد-لرستان: آدرس

   WWW.LU.AC.IR-6669- 6566329:  تلفن -65929-22396کد پستی  -استعدادهای درخشان

 

 

 

 

 

 

 

 1392/4/29 تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ :مهلت ارسال

 (غیر قابل تمدید)  

 

 .شته شودون "ورد تقاضا رشته م  -5 "و "مربوط به دکتری بدون آزمون -9"روی پاکت  عبارت 

 


