
 سمه تعالیب

 7131سال  ( Ph.D)دانشگاه لرستان در خصوص مرحله ارزیابی تخصصی آزمون نیمه متمرکز دکتری 1شماره اطالعیه 

( ، پذیرش دانشجو در این آزمون شامل اجرای فرایند دو مرحله ای Ph.Dبه آیین نامه پذیرش دانشجو در دوره دکتری ) باتوجه

صورت خواهد گرفت. مرحله  10/10/79مورخ  /س6363شماره  شیوه نامه ابالغیخواهد بود که اجرای این مراحل مطابق با 

م آن و مرحله دو گرفتهاول مربوط به سنجش علمی بوده که برگزاری آزمون آن از طریق سازمان سنجش آموزش کشور انجام 

که توسط دانشگاههای پذیرنده دانشجو صورت می گیرد. در می باشد و مصاحبه تخصصی شامل بررسی سوابق علمی داوطلبان

 راستای اجرای مرحله دوم موارد ذیل را به اطالع داوطلبان می رساند:

 حد نصاب دانشگاه: – 1

وطلبان حاضر در جلسه آزمون که برای آنها کارنامه مرحله اول )سنجش علمی( توسط سازمان سنجش آموزش کشور صادر دا

انجام  وثبت نام لرستان نسبت می توانند با مراجعه به دانشگاه  (0)شده است در صورت داشتن حد نصابهای اعالم شده در جدول 

طلبانی می توانند جهت ارزیابی تخصصی در هر کد رشته محل به دانشگاه تخصصی اقدام نمایند. بدیهی است داومصاحبه 

آنها در رشته امتحانی مربوطه  0679درخواست ارائه نمایند که نمره کل مندرج در کارنامه آزمون نیمه متمرکز دکتری سال 

 باشد.  (0)مساوی یا باالتر از حد نصاب مندرج در جدول شماره 

درصد و برای داوطلبان دارای سهمیه رزمندگان و  91زم برای داوطلبان دارای سهمیه ایثارگر شایان ذکر است حد نصاب ال

 خواهد بود. (0) مندرج در جدول شماره درصد حد نصاب اعالم شده برای داوطلبان آزاد  01مربیان حائز شرایط 

 ارزیابی تخصصی - 2

 نمره( خواهد بود. 61نمره( و مصاحبه علمی و سنجش عملی ) 01ارزیابی تخصصی شامل سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری )

 ( درج شده است.0برنامه زمانی برگزاری مصاحبه در جدول )

 های مورد پذیرش دانشگاه لرستان و حد نصابهای اعالمی برای ورود به مرحله ارزیابی تخصصی کد رشته محل: (1جدول شماره )
کد رشته ردیف

 امتحانی

کد رشته  نام رشته امتحانی

 محل

 نام رشته*گرایش
حدنصاب 

دانشگاه

حدنصاب 

 ایثارگر 

حدنصاب  

رزمنده و 

 مربی

 تاریخ مصاحبه  ظرفیت دوره

 تير 61 روزانه                                                                          -زبان وادبيات فارسي * زبان وادبيات فارسي                                                     

 

 زبان وادبيات فارسي                                                    
زبان وادبيات فارسي 

 *ادبيات عرفاني                                     
 روزانه                        

تير 61  

 

                                                  -زبان وادبيات فارسي * زبان وادبيات فارسي                                                    
پرديس 

 خودگردان                

تير 61  

 

 اب وهواشناسي                                                          
اب وهواشناسي /اقليم 

                                          -شناسي /*
 تير 61 روزانه                        

 تير 61 روزانه                                                                            -زبان وادبيات عرب * زبان وادبيات عرب                                                       

 

                                                    -زبان وادبيات عرب * زبان وادبيات عرب                                                      
پرديس 

 خودگردان                
 تير 61

 

 علوم اقتصادي                                                          
علوم اقتصادي 

 *اقتصادبخش عمومي                                         
 تير 32 روزانه                        



ي فيزيولوژ-تربيت بدني  

 ورزشي                                           
 تير 61 روزانه                                                                             -فيزيولوژي ورزشي *

 تير 61 روزانه                         تاريخ *تاريخ اسالم                                                     تاريخ اسالم                                                    -تاريخ  

تاريخ ايران -تاريخ  

 بعدازاسالم                                         

تاريخ *تاريخ ايران 

 بعدازاسالم                                         
 روزانه                        

تير 61  

تير 61 روزانه                                                                           -روان شناسي تربيتي * روان شناسي تربيتي                                                        

تير 61 روزانه                                                                                  -روان شناسي * روان شناسي                                                               

 

 مديريت دولتي                                                          
مديريت دولتي 

 *رفتارسازماني                                            
 روزانه                        

تير 32  

 

 مديريت دولتي                                                          
مديريت دولتي *مديريت 

 منابع انساني                                     
 روزانه                        

تير 32  

 تير 32 روزانه                         علوم زمين *پترولوژي                                                    زمين شناسي پترولوژي                                                    

 

 علوم زمين *پترولوژي                                                    زمين شناسي پترولوژي                                                   
پرديس 

 خودگردان                
 تير 32

 تير 32 روزانه                         شيمي *شيمي الي                                                         شيمي الي                                                        -شيمي  

 تير 32 روزانه                         شيمي *شيمي تجزيه                                                       شيمي تجزيه                                                      -شيمي  

 

 شيمي *شيمي تجزيه                                                       شيمي تجزيه                                                      -شيمي 
پرديس 

 خودگردان                
 تير 32

 تير 32 روزانه                         شيمي *شيمي معدني                                                       شيمي معدني                                                      -شيمي  

 

 شيمي *شيمي معدني                                                       شيمي معدني                                                      -شيمي 
پرديس 

 خودگردان                
 تير 32

-زيست شناسي گياهي  

 فيزيولوژي                                           

-زيست شناسي گياهي 

                                         -فيزيولوژي *
 تير 61                        روزانه 

-زيست شناسي گياهي  

 فيزيولوژي                                           

-زيست شناسي گياهي 

                                         -فيزيولوژي *

پرديس 

 خودگردان                
 تير 61

 تير 61 روزانه                         رياضي *جبر                                                             رياضي محض                                                              

 تير 61 روزانه                         رياضي *اناليز                                                          رياضي محض                                                              

 

 رياضي *اناليز                                                          رياضي محض                                                             
پرديس 

 خودگردان                
 تير 61

 

 فيزيك                                                                 
فيزيك *ذرات بنيادي 

 ونظريه ميدان ها                                    
 تير 61 روزانه                        

 تير 61 روزانه                         فيزيك *اپتيك وليزر                                                     فيزيك                                                                  

 

 فيزيك                                                                 
فيزيك *فيزيك ماده 

 چگال                                                
 تير 61 روزانه                        



 تير 31 روزانه                         مهندسي برق *الكترونيك                                                                                                   الكترونيك-مهندسي برق  

تير 31 روزانه                         مهندسي برق *قدرت                                                       قدرت                                                      -مهندسي برق    

 

 مهندسي برق *قدرت                                                       قدرت                                                      -مهندسي برق 
پرديس 

 خودگردان                

تير 31  

 

 علوم ومهندسي باغباني                                                  

علوم ومهندسي باغباني 

*فيزيولوژي توليدوپس 

 ازبرداشت گياهان باغباني      

 تير 32 روزانه                        

 

 مديريت منابع خاك                                                      
مديريت منابع خاك 

 *فيزيك وحفاظت خاك                                    
 تير 32 روزانه                        

 

 مديريت منابع خاك                                                      

مديريت منابع خاك 

*منابع خاك وارزيابي 

 اراضي                            

 تير 32 روزانه                        

 تير 32 روزانه                         علوم دامي *تغذيه دام                                                   علوم دامي                                                              

 تير 32 روزانه                         علوم دامي *تغذيه طيور                                                  علوم دامي                                                              

 

 علوم دامي *تغذيه دام                                                   علوم دامي                                                             
پرديس 

 خودگردان                
 تير 32

 

 علوم دامي *تغذيه طيور                                                  علوم دامي                                                             
پرديس 

 خودگردان                
 تير 32

سازه -علوم ومهندسي اب  

 هاي ابي                                         

علوم ومهندسي اب *سازه 

 هاي ابي                                         
 تير 32 روزانه                        

سازه -علوم ومهندسي اب  

 هاي ابي                                         

علوم ومهندسي اب *سازه 

 هاي ابي                                         

پرديس 

 خودگردان                
 تير 32

 

 ژنتيك وبه نژادي گياهي                                                 
ژنتيك وبه نژادي گياهي 

*-                                               
 تير 32 روزانه                        

 

 اگروتكنولوژي                                                          

اگروتكنولوژي 

*فيزيولوژي گياهان 

 زراعي                                  

 تير 32 روزانه                        

 

 اگروتكنولوژي                                                          
اگروتكنولوژي *اكولوژي 

 گياهان زراعي                                    
 تير 32 روزانه                        

 

 اگروتكنولوژي                                                          

اگروتكنولوژي 

*فيزيولوژي گياهان 

 زراعي                                  

پرديس 

 خودگردان                
 تير 32

 

 اگروتكنولوژي                                                          
اگروتكنولوژي *اكولوژي 

 گياهان زراعي                                    

پرديس 

 خودگردان                
 تير 32



 

 بيوتكنولوژي كشاورزي                                                   
بيوتكنولوژي كشاورزي 

*-                                                 
 تير 32 روزانه                        

 

 بيوتكنولوژي كشاورزي                                                   
بيوتكنولوژي كشاورزي 

*-                                                 

پرديس 

 خودگردان                
 تير 32

94

 حشره شناسي كشاورزي                                                    
حشره شناسي كشاورزي 

*-                                                  
 تير 32 روزانه                        

-علوم ومهندسي جنگل 

 مديريت جنگل                                        

علوم ومهندسي جنگل 

 *مديريت جنگل                                        
 تير 32 روزانه                        

-علوم ومهندسي جنگل 

 مديريت جنگل                                        

علوم ومهندسي جنگل 

 *مديريت جنگل                                        

پرديس 

 خودگردان                
 تير 32

-علوم ومهندسي جنگل 

 علوم زيستي جنگل                                    

علوم ومهندسي جنگل 

 *علوم زيستي جنگل                                    
 تير 32 روزانه                        

 علوم ومهندسي ابخيز                                                    

علوم ومهندسي 

ابخيز*مديريت حوزه هاي 

 ابخيز                              

 تير 32 روزانه                        

 

 

 

 مدارک مورد نیاز : –3

 .(پیوست)  0 شماره فرم تکمیل  - 0

 .قطعه 0عکس پرسنلی   - 0

 .ملی کارت و شناسنامه صفحات تمامی از تصویری و ملی کارت و شناسنامه اصل  - 6

 که توسط سازمان سنجش منتشر شده است. 0679ارائه پرینت کارنامه های آزمون دکتری نیمه متمرکز سال   - 4

 یا کارنامه ریز نمرات. ارشد کارشناسی مدرک اصل  - 5

کارشناسی ارشد و یا دکتری حرفه ای فارغ در مقاطع  60/3/79آن دسته از دانشجویان سال آخر که حداکثر تا تاریخ  -تبصره   

 67التحصیل خواهند شد، می بایست اصل گواهی تأیید شده توسط دانشگاه محل اخذ مدرک مطابق فرم مندرج در صفحه 

 دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی ارائه نمایند. 74دفترچه راهنمای شرکت در آزمون مذکور و یا فرم مندرج درصفحه 

 صل مدرک کارشناسی یا کارنامه ریز نمرات.ا – 3

آن دسته از داوطلبانی که فارغ التحصیل دوره کارشناسی ناپیوسته می باشند عالوه بر اصل مدرک کارشناسی ناپیوسته   - 0 تبصره

 می بایست اصل مدرک کاردانی را نیز ارائه نمایند.

فوق نمی باشند، الزم است اصل  3و  5کسانی که به دالیلی قادر به ارائه اصل مدرک یا مدارک مندرج در بندهای  – 0تبصره 

 گواهی تأیید شده توسط دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل اخذ مدرک را به همراه داشته باشند.



ی تابعه وزارت علوم، تحقیقات و فناور« مایشیرسمی آز»و یا « رسمی قطعی»اصل گواهی مبنی بر اینکه عضو هیأت علمی  – 9

بوده که به تأیید باالترین مقام مسئول نیز رسیده باشد، برای آن دسته از افرادی که از امتیاز مربی در این آزمون استفاده نموده 

 اند.  

، تحقیقات شی وزارت علوماصل حکم گارگزینی برای داوطلبان حائز شرایط سهمیه مربیان رسمی قطعی و یا رسمی آزمایتذکر: 

 .و فناوری

 نزد 2741403022بابت هزینه مصاحبه به شماره حساب  ) یکصد هزار تومان(ریال 111/111/0فیش بانکی به مبلغ  اصل - 0

  .واریز گردد و در تاریخ مصاحبه به همراه سایر مدارک به کارشناس مربوطه ارائه شود  دانشگاه لرستانشعبه  ارت تجبانک 

رای شرکت ب و پنجاه هزار تومان یکصدبرای شرکت در مصاحبه یک کد رشته محل، مبلغ یکصد هزار تومان واریز مبلغ  تذکر:

 د رشتهسه ک درمصاحبه  برای شرکت در و هفتاد و پنج هزار تومان یکصدو واریز مبلغ مجزا دو کد رشته محل در در مصاحبه 

را که نام رشته محل و کد رشته محل روی آن قید شده باشد تصویر فیش پرداختی  .الزامی می باشد محل مجزا

 .ارسال فرمائید 01/4/79را به ایمیل ارتباطی دانشکده مربوطه حداکثر تا تاریخ 
 .(0)یک نسخه از مقاالت و سوابق آموزشی و پژوهشی بر اساس فرم تکمیل شده شماره  - 7

 حداکثر دو مورد قابل امتیاز دهی است.: از مقاالت دارای پذیرش قطعی برای چاپ، 0تذکر 

: ارائه اصل و کپی گواهی پذیرش قطعی )با ذکر تاریخ دقیق دریافت مقاله، پذیرش و چاپ( برای مقاالت چاپ نشده و 0تذکر

 متن کامل مقاله و مکاتبات مربوط به آن الزامی است.

( اعالم شده از طرف معاونت Black Listدر لیست سیاه): نشریاتی که مقاالت متقاضی در آنها منتشر شده اند نباید 6تذکر 

 پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باشند.

برگزیدگان جشنواره های علمی معتبر بین المللی و المپیادهای علمی دانشجویی الزم است گواهی معتبر با امضاء باالترین   - 01

 مقام مسئول به شرح ذیل ارائه نمایند:

گزیدگان رتبه اول تا سوم مرحله نهایی جشنواره های علمی معتبر بین المللی )خوارزمی،فارابی، رازی و ابن سینا( باید تأیید بر *

 دبیرخانه جشنواره را نیز کسب و ارائه نمایند.

 گواهی ثبت اختراع باید دارای تأییدیه از سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران باشد. *

 ه نهایی المپیادهای علمی دانشجویی باید تآیید دبیرخانه المپیاد را نیز کسب و ارائه نمایند.برگزیدگان مرحل

 "تصویر کارت معافیت یا پایان خدمت وظیفه عمومی یا مدرکی که وضعیت نظام وظیفه معرفی شده را با توجه به بند   - 00

راهنمای شرکت در آزمون مذکور را مشخص نماید، جهت برادران  دفترچه 6در صفحه مندرج  "مقررات وظیفه عمومی

 الزامیست.

:برای آن دسته از داوطلبانی که در حال حاضر در خدمت وظیفه عمومی هستند، ارائه گواهی از مراجع ذیصالح مبنی  0تبصره 

بولی از خدمت وظیفه ترخیص خواهند خدمت خود را به اتمام رسانیده اند یا در صورت ق60/13/0679بر اینکه حداکثر تا تاریخ 

 شد، الزامیست.

 .یک نسخه از پایان نامه دوره کارشناسی ارشد )ویژه داوطلبان فارغ التحصیل(  - 00

 .یک نسخه پروپوزال )ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد( - 06

 (.0) فرم تکمیل شده شماره تکمیل و ارائه فرم تعهدنامه حضور تمام وقت.   - 04

 



 

 محل برگزاری مصاحبه: –0

 بعد از فرودگاه، دانشكده كشاورزي انديمشك، -جاده خرم آباد 63خرم آباد، كيلومتر  رشته های کشاورزی:

فني و  -بروجرد، سايت مركزي دانشگاه لرستان ، دانشكده هاي علوم پايه -جاده خرم آباد 5خرم آباد، كيلومتر  سایر رشته ها:

 و اداري ياقتصادعلوم  -نيادبيات و علوم انسا - مهندسي

 صبح 0 ساعت حضور:

ذیرفته تخصصی را با موفقیت به اتمام برسانند و در ردیف پ که مرحله بررسی سوابق علمی و ارزیابی کلیه داوطلبانی تذکر مهم:

، توجه داشته باشند که پذیرش آنها بصورت مشروط بوده و پذیرش نهایی و قطعی منوط به تأیید شدگان دانشگاه قرار گیرند

 صالحیت عمومی آنها از سوی دبیرخانه گزینش دانشجو خواهد بود. 

 

 شماره تلفن های ذیل آماده پاسخگویی به داوطلبان گرامی می باشند.

 

 ایمیل ارتباطی شماره تماس نام دانشکده ردیف

 Bsciphd97@lu.ac.ir 13366001300-00 علوم پایه 0

 Lhuphd97@lu.ac.ir 13366001110-6 ادبیات و علوم انسانی 0

 Agriphd97@lu.ac.ir 13366461170 کشاورزی 6

 Econphd97@lu.ac.ir 13366001010 اقتصاد و علوم اداری 4

 Engiphd97@lu.ac.ir 13366001664 فنی و مهندسی 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 1شماره  کاربرگ

 (Ph.Dفرم مرحله دوم آزمون نيمه متمرکز دوره دکتري )

 (تکميل شود داوطلب توسط)

 :الف( مشخصات فردی

 وضعيت نظام وظيفه: نام و نام خانوادگي:

 شماره داوطلب: شماره پرونده:

 وضعيت تاهل: سال تولد:

 وضعيت اشتغال: تلفن تماس:

 آدرس الكترونيكي: آدرس:

بايد  باشد. بديهي است داوطلبمندرج در اين پرسشنامه صرفاً با ارئه اصل مدرك معتبر قابل ارزيابي مي« ج»و « ب»كليه موارد ذكر شده در بندهاي  توجه:
 در صورت ضرورت اصل مدرك را نيز ارائه نمايد.

 

 :ب( سوابق پژوهشی

 یا کنفرانسها و سمینارها و همایشهای داخلی و خارجیمقاالت چاپ شده در مجالت علمی معتبر داخلی و خارجی و  -1
 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صنعتی ایراناختراع ثبت شده مورد تأیید سازمان پژوهش های علمی و  – 2          

 تاریخ ثبت محل ثبت نام اختراع ردیف

1    

2    

3    

نده )نويس نام نویسندگان عنوان مجله سال انتشار عنوان مقاله وضعیت نوع

مسئول مقاله را با 

مشخص  *عالمت

 فرماييد(

   عناوین مقاالت

              پژوهشی -علمی

 ()داخلی و خارجی

    چاپ شده

   

پذیرفته 

 شده

   

   

 

 عناوین مقاالت 

 ترویجی -علمی 

 

    چاپ شده

   

پذیرفته 

 شده

   

   

عنوان مقااللت ارائه 

 های سشده در کنفران

 )داخلی، خارجی(

    چاپ شده

   

پذیرفته 

 شده

   

   



 

 

 جشنواره های علمی معتبر – 3

 

             

 کتب )ترجمه یا تألیف( - 0            

 سال انتشار عنوان کتاب نوع

 تعداد صفحات

نام نویسندگان به ترتيب 

 ذکر شده روي جلد

    ليفأت کتب

   

   

    ترجمه کتب

   

   

 

 امتیاز پایان نامه -5        

 دوره کارشناسی -5-1     
 

 عنوان پروژه با پایان نامه

 

 

 نام استاد راهنما
  امتياز

 نمره
 عالی بسيارخوب خوب قابل قبول

       
 

 دوره کارشناسی ارشد -5-2     
 

 عنوان پروژه با پایان نامه

 

 

 نام استاد راهنما
  امتياز

 نمره
 عالی بسيارخوب خوب قابل قبول

       

 

 

 

 تاريخ برگزاري نهاد برگزار كننده عنوان جشنواره رديف

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    



 ( سوابق آموزشیج

 سال خاتمه سال شروع معدل کل نام دانشگاه گرایش-رشته مقطع تحصيلی

      كارشناسي

      كارشناسي ارشد

 

 برگزیدگان جشنواره، مسابقات بين المللی و المپيادهاي معتبر: -

 سال برگزیده شدن رتبه نام مسابقه/المپياد/جشنواره ردیف

1    

2    

3    

 

 مدرك زبان -

 توضيحات آزمونسال  نمره اخذ شده نام آزمون

    

 

 

 امضاء:    تاریخ:    نام و نام خانوادگی:

 


