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 و با اميد به 1400متمركز 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 شدگانپذيرفته اينكه

در دانشاگاه  شادگانناا  از پذيرفته تاريخ ثبت وسيلهباشند  بدين عالي آموزش در دانشگاهها و موسهات اسالمي بانقال دستآوردهاي
 رسد:شرح ذيل به اطالع ميه ب نا ثبت براي الز  مدارك  لرستان و

 

  ن:شدگانام از پذيرفتهتاريخ ثبت

   :اينترنتی ثبت نام  غیرحضوری -الف              
 و 10نهاخه  IE)فقا  باا مرورگار    https://golestan.lu.ac.ir  صورت اينترنتي از طريق سامانهه ثبت نا  غيرتضوري ب     

ناا  نات ثباتاواذ پريانجاا  وواهاد گرفات   60/60/1400ماورخ  هشنبلغايت   30/50/1400مورخ شنبه روزهاي ( در ترباال

 نا  الزامي است مدارك ثبتساير غيرتضوري و ارسال آن به همراه 

 (يو ص ر ص ر يک داوطلبي :پچاز سمت )    U001شماره داوطلبي :نا شناسه كاربري ورود به سامانه ثبت
 (در صورتي كه كد ملي با ص ر شروع شود ص رها نوشته شود) كد ملي :نا گذرواژه ورود به سامانه ثبت

     4205186745/    گذرواژه        U001257956   شناسه كاربري         به طور مثال: 
 مراجعه نماييد  در سامانه مذكور هاو اطالعيه راهنماي سيهتم طالعات بيشتر بهبراي ا

  

  :مهم اتتذکر

ارساال دانشجو نبوده و ثبت نا  قطعاي پذيرفتاه شادگان پا  از  نهايي به منزله پذيرش غيرتضوري ثبت نا  الكترونيكيانجا  ا 1

عد  ارسال مدارك در موعد مقارر باه  ر آموزشي دانشگاه وواهد بود زمان مقرر و تأييد اطالعات توس  مديريت امو درمدارك  پستی

 ضمناً امكان مراجعه تضوري وجود ندارد  منزلۀ انصراف از تحصيل تلقي وواهد شد 

)از اساكن  رك و به صورت رنگي با كي يت تهيه و بارگذاري شاودابايهتي از روي اصل مدميغيرتضوري نا  مدارك ثبت اسکنا 2

   ودداري شود(كپي مدارك و
 

 :نام با پست پیشتازثبت مدارک ارسال -ب 
 

 70/60/1400مورخ  شنبهيك تاريخ  تا  30/50/1400مورخ شنبه  روزاز اند  نا  غيرتضوري را انجا  دادهداوطلباني كه ثبت     

  لتي()دودانشگاه لرستان  جاده تهران 5كيلومتر  آباد لرستان  ور  آدرس:به  پست پیشتازنا  را با دارند اصل مدارك ثبت فرصت

درج نا  و نا  وانوادگي داوطلب و رشته و مقطع ارسال نمايند   6815144316ساوتمان مركزي دانشگاه  دبيروانه مركزي  كد پهتي 
 دانشگاه از پذيرش مداركي كه بعد از موعد قانوني ارسال شود معذور است تحصيلي بر روي پاكت الزامي است  

      

 :اري اسکن آنها در سامانه + ارسال پستی(بارگذ)نامثبت براي الزم مدارك  
   درمانبهداشت يا وزارت و فنآوري علو   تحقيقات ارشد مورد تاييد وزارتو كارشناسي كارشناسي و يک نهخه تصوير مدارك اصل -1

در صورت   باشد ارشد قيد شدهكارشناسي و كارشناسي هايدوره معدل در آن كه فرهنگي عالي انقالبو يا شوراي  پزشكي و آموزش

 ناپيوسته  ارسال اصل و يک نهخه تصوير مدرك كارداني نيز الزامي است داشتن مدرك كارشناسي

https://golestan.lu.ac.ir 
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دانشجوي ساال آوار مقطاع   1400ورودي دوره دكتري سال  نا  براي شركت در آزمونثبتدر زمان  كه شدگانيپذيرفته -1تبصره

ارشاد كارشناسي مادرك اصال ارائاه قاادر باه و شاوندمايالتحصايل فارغ 30/06/1400تاا تااريخ  تاداكثرد و انارشد بودهكارشناسي
محال اواذ مادرك ماذكور را باا  عاالي آموزش توس  دانشگاه يا موسهه تاييد شده گواهي اصلاست  باشند  الز ليهان ( نمي)فوق

الز  باه  ارائه نمايناد  دانشگاه لرستاننا  به محل تحصيل  در زمان ثبت يد موسههتكميل و پ  از تأي فر  ذيل اين اطالعيهمحتوي 
التحصيلي وود را ارائه نمايند و آن دسته از داوطلباني كه بايهت مدرك فارغمي 01/01/1400التحصيالن قبل از توضيح است كه فارغ

هماراه سااير  اي وود را باهارشد و يا دكتري ترفهمدرك كارشناسي اند  الز  است اصلالتحصيل بودهدر زمان ثبت نا  در آزمون فارغ
 نمايند  مدارك ثبت نامي ارسال

دانشجوي سال آور   1400ورودي دوره دكتري سال  نا  براي شركت در آزموندر زمان ثبت كه شدگانيدسته از پذيرفتهآن -2تبصره

 آنان بار معدل كل واتدهاي گذراندهشوند  الز  است ميالتحصيل فارغ 30/60/1400تا تاريخ  تداكثراند و ارشد بودهمقطع كارشناسي
ارشد توس  موسهه آموزش عالي محل فارغ التحصيلي دوره كارشناسي( ربوطمر قالب فر  د)  30/11/1399 تا تاريخ( 20( تا )0)اساس 
و يا ص حه نا  راهنماي ثبت 1شماره دفترچه 70درج در ص حه )من ذيل اين اطالعيه معدل و تعداد واتدهاي گذرانده مخصوصدر فر  

 گردد  سالنا  ارثبتدرج و پ  از تأييد مهئول ذيرب  به هنگا  ( راهنماي انتخاب رشته 2شماره دفترچه 175

 در ميغيررس و معادل مدارك دارندگان شركت نامهآئين» شراي  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  توس  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 يافتهبه دوره 1381تا  1377هاي فرهنگيان كه طي سال

 .شوندتر برووردار ميبراي ادامه تحصيل در مقاطع رسمي باال  28/5/1394

التحصيل فارغ 30/06/1400را گذرانده و تداكثر تا تاريخ  3هاي علميه قم و وراسان كه دوره سطحفضال و طالب توزه -5تبصره 

 اند كه الز  است دروس پيشنياز را به تشخيص گروه آموزشي بگذرانند انهاني بودههاي علو شوند منحصراً مجاز به شركت در رشتهمي
 و كارت ملي  شناسنامه ص حات تصوير از تما  دو سري -2
  قطعه( 12)براي آقايان  جاري در سال شده تهيه 3×4 رخ تما  عك  قطعه ش  -3
نا  و شركت ثبت راهنماي دفترچهدر  مندرج «عمومي وزي ه مقررات»بند  به را با توجه وزي ه آنها نظا  وضعيت مدركي كه سالار -4

نظير كارت پايان ودمت و يا كارت معافيت و يا برگ  كند مشخص 1400متمركز( سال )نيمه« Ph.D»دوره دكتري  در آزمون ورودي
 ( برادران )براي و يا فر  ابطال معافيت مقطع قبلي اعزا  به ودمت

به صورت تضوري به اداره پذيرش  20/07/1400تا  10/07/1400در تاريخ  فرم معافیت تحصیلیمشموالن بايهتي براي دريافت 

آباد تاييديه آن را اوذ مديريت امور آموزشي دانشگاه مراجعه و فر  مذكور را شخصاً تحويل بگيرند و با مراجعه به اداره نظا  وزي ه ور 
 و به اداره پذيرش دانشگاه تحويل دهند 

 دولت  كارمندان براي متبوع قيد و شرط سازمان و بدون كتبي يا موافقت ساالنه مروصي تكم -5
مبني بر واجد شراي  بودن براي است اده از  نامه رسميمعرفي سال تكم كارگزيني واربراي پذيرفته شدگان سهميه مربيان: الف(  -6

ب( ارسال نامه موافقت   ها و موسهات آموزش عالي كشوردانشگاه "آزمايشي -رسمي"و يا  "قطعي -رسمي"امتياز ويژه مربيان 
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بايهتي معرفي نامه صادره از مركز جذب و امور دانشگاه محل ودمت با ادامه تحصيل داوطلب  ج( مربيان دانشگاه آزاد اسالمي مي
 هيات علمي دانشگاه آزاد اسالمي را ارسال نمايند 

  (فر  ب پيوست اطالعيه)شدگان دوره روزانه موزش رايگان براي پذيرفتهآمندي از مزاياي تكميل و ارسال فر  تقاضانامه براي بهره ا7
در سامانه  پرينت اتما  پذيرش غيرتضوريه نا  غيرتضوري به همرادر سامانه ثبت پرينت فرمهاي ضميمه شدهارسال پهتي  ا8

 گلهتان به همراه ساير مدارك الزامي است 
 ا اصل فر  انصراف از تحصيل يا اوراج به همراه فر  ابطال معافيت تحصيلي مشموالن )براي دانشجويان انصرافي يا اوراجي( 9

 :درسآ به علو  وزارت دانشجويان امور سازمان اينترنتي سامانه در دانشجو جهم و روان سالمت كارنامه اطالعات ثبت -10
(http://portal.saorg.ir/mentalhealthو ) نا همراه ساير مدارك ثبت به آن پرينت ارسال   

 مهم تذكرات
پذيرد و عد  مدارك كامل مندرج در اين اطالعيه صورت مي سالدانشگاه و با ارهاي اعال  شده توس  اً در تاريخنا  منحصرثبت -1

 نا  به منزله انصراف از ادامه تحصيل تلقي وواهد شد هاي تعيين شده براي ثبتيا تاريخ شدگان در تاريخپذيرفته اقدا 
اطالعات تكميلي را در پايگاه نا   هاي تعيين شده جهت ثبتدر تاريخ هر اقدا شود كه قبل از شدگان توصيه ميا به پذيرفته2

 مطالعه نمايند  www.lu.ac.irدرس به آ رساني دانشگاهاطالع

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

  شده به اين سازمان ارشد آنان كمتر از معدل اعالداراي 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 التحصيلفارغ 30/06/1400 تداكثر تا تاريخ كهشدگانياز 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  قبوليشراي  نمي

رساند كه مطابق مي 1400متمركز 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 1400سال شدگان نهايي آزمون دكتري ضواب  پذيرفته

  نخواهند بود   1401سال « 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

 ردياف در هام و عاالي آماوزش موسهاات و دانشاگاهها از يكاي شادگانپذيرفته ردياف در هام كاه داوطلبااني است يبديه و شد

 ناا ثبت قباولي محلهايكدرشته از يكي در توانندمي منحصراً كه باشند داشته توجه گيرندمي قرار اسالمي آزاد دانشگاه شدگانپذيرفته

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

بايهات باراي شود و دانشجويان مايا انتخاب واتدهاي درسي دانشجويان در نيمهال اول توس  كارشناس گروه آموزشي انجا  مي8

-و اطالعيه (https://golestan.lu.ac.ir)به سامانه گلهتان  هاي درسيبرگزاري كالس و چگونگي واتدهاي انتخابي پيگيري

 مراجعه نمايند ن آهاي 

دانشگاه لرستان مدیریت امور آموزشی       

http://portal.saorg.ir/mentalhealth
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