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و  1401متمركز سال يمهن «Ph.D» دوره دكتري آرزوي توفيق براي داوطلبان گرامي شركت كننده در آزمون ورودي با    

 در سنگرهاي علم و ايمان، پاسداراني شايسته براي حفاظت از حريم اين ديار و تداوم آزمون اين شدگانپذيرفته اينكه با اميد به

 شدگاننام از پذيرفته تاريخ ثبت وسيلهباشند، بدين عالي آموزش در دانشگاهها و موسسات اسالمي بانقال دستآوردهاي بخش

 رسد:شرح ذيل به اطالع ميه ب نامثبت براي الزم مدارك  در دانشگاه لرستان و
 

  ن:شدگانام از پذيرفتهتاريخ ثبت

   :اينترنتي ثبت نام  غيرحضوري -الف              

 10نسخه  IE)فقط با مرورگر    https://golestan.lu.ac.ir  صورت اينترنتي از طريق سامانهه ثبت نام غيرحضوري ب     

 اختذ پرينتت  انجام خواهد گرفتت    10/60/1140مورخ  هشنبسه لغايت   30/50/1140مورخ شنبه يك( در روزهاي ترباال و

 نام الزامي است مدارك ثبتساير نام غيرحضوري و ارسال آن به همراه ثبت

يک  يک: يو صفر چپ)از سمت   U011 شماره داوطلبي :نامشناسه كاربري ورود به سامانه ثبت

 داوطلبي(

)در صورتي كه كد ملي با صفر شروع شود صفرها  كد ملي :نامگذرواژه ورود به سامانه ثبت

 نوشته شود(

     4205186745/    گذرواژه        U011257956   شناسه كاربري         طور مثال:  به

 مراجعه نماييد  در سامانه مذكور هاو اطالعيه راهنماي سيستم براي اطالعات بيشتر به

  

  :مهم اتتذكر

رستال  ادگان پس از شقطعي پذيرفته  دانشجو نبوده و ثبت نام نهايي به منزله پذيرش غيرحضوري ثبت نام الكترونيكيانجام ت 1

د دارك در موععدم ارسال م زمان مقرر و تأييد اطالعات توسط مديريت امور آموزشي دانشگاه خواهد بود  درمدارك  پستي

 ضمناً امكان مراجعه حضوري وجود ندارد  مقرر به منزلۀ انصراف از تحصيل تلقي خواهد شد 

)از  اري شودرك و به صورت رنگي با كيفيت تهيه و بارگذاايستي از روي اصل مدبميغيرحضوري نام مدارك ثبت اسكنت 2

   اسكن كپي مدارك خودداري شود(

 

 :نام با پست پيشتازثبت مدارك ارسال -ب 

مورخ  شنبهتاريخ چهار تا  30/50/1140مورخ شنبه يكروز از اند، نام غيرحضوري را انجام دادهداوطلباني كه ثبت     

، جاده تهران 5كيلومتر  آباد،لرستان، خرم آدرس:به  پست پيشتازنام را با فرصت دارند اصل مدارك ثبت 20/60/1140

درج نام و نام ارسال نمايند   6815144316، ساختمان مركزي دانشگاه، دبيرخانه مركزي، كد پستي )دولتي(دانشگاه لرستان

https://golestan.lu.ac.ir 
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دانشگاه از پذيرش مداركي كه بعد از موعد قانوني   ت الزامي استخانوادگي داوطلب و رشته و مقطع تحصيلي بر روي پاك

 ارسال شود معذور است 
      

 :اري اسكن آنها در سامانه + ارسال پستي(بارگذ)نامثبت براي الزم مدارك  

 يتا وزارت  وريو فنتآ  علتوم، تحقيقتات   ارشد مورد تاييد وزارتو كارشناسي كارشناسي و يک نسخه تصوير مدارك اصل -1

ارشد و كارشناسي كارشناسي هايدوره معدل در آن كه فرهنگي و يا شوراي عالي انقالب پزشكي و آموزش ، درمانبهداشت

 ت ني نيز الزامي اسناپيوسته، ارسال اصل و يک نسخه تصوير مدرك كاردادر صورت داشتن مدرك كارشناسي  باشد قيد شده

دانشجوي سال آختر   ،1401دي دوره دكتري سال ورو نام براي شركت در آزمونثبتدر زمان  كه شدگانيپذيرفته -1تبصره

 متدرك  اصتل  ارائته  قتادر بته   و شتوند متي التحصتيل  فتار   13/60/1140تتا تتاريخ    حتداكثر اند و ارشد بودهمقطع كارشناسي

محل اختذ   عالي آموزش توسط دانشگاه يا موسسه تاييد شده گواهي اصلاست  باشند، الزمليسانس( نميارشد )فوقكارشناسي

دانشتگاه  نتام بته   تكميل و پس از تأييد موسسه محتل تحصتيل، در زمتان ثبتت     فرم ذيل اين اطالعيهمدرك مذكور را با محتوي 

لتحصتيلي ختود را   ا بايست مدرك فارمي 01/01/1401التحصيالن قبل از الزم به توضيح است كه فار  ارائه نمايند  لرستان

-ارشناسيت اصل مدرك كاند، الزم اسالتحصيل بودهارائه نمايند و آن دسته از داوطلباني كه در زمان ثبت نام در آزمون فار 

 نمايند  همراه ساير مدارك ثبت نامي ارسال اي خود را بهارشد و يا دكتري حرفه

دانشجوي  ،1401ورودي دوره دكتري سال  نام براي شركت در آزمونتدر زمان ثب كه شدگانيدسته از پذيرفتهآن -2تبصره

معتدل كتل   شتوند، الزم استت   متي التحصتيل  فتار   13/60/1140تا تاريخ  حداكثراند و ارشد بودهسال آخر مقطع كارشناسي

سته آمتوزش عتالي    توستط موس ( ب فرم مربوطدر قال)  30/11/1400 تا تاريخ( 20( تا )0)اساس  آنان بر واحدهاي گذرانده

)منتدرج در   يتن اطالعيته  اذيل  معدل و تعداد واحدهاي گذرانده مخصوصارشد در فرم محل فار  التحصيلي دوره كارشناسي

پتس از تأييتد    ودرج ( راهنمتاي انتختاب رشتته    2شتماره  دفترچه 151و يا صفحه نام راهنماي ثبت 1شماره دفترچه 73صفحه 

 گردد  السنام ارثبتمسئول ذيربط به هنگام 

 غيررسمي و معادل اركمد دارندگان شركت نامهآئين» شرايط حائز بايست مي معادل، تحصيلي مدارك دارندگان – 3تبصره 

 لوم،ع وزارت عالي آموزش گسترش شوراي 15/4/1392 مورخ 845 جلسه مصوب «باالتر مقاطع ورودي آزمونهاي در

به كليه  توسط معاونت آموزشي وزارت علوم 28/5/1392مورخ  77633/2بخشنامه شماره  طي كه فناوري و تحقيقات

  ها و موسسات آموزش عاي ابال  گرديده، باشند  دانشگاه

عادل ضمن مشوراي عالي انقالب فرهنگي، كليه دارندگان مدرك  26/8/94مورخ  771براساس مصوبه جلسه  -4تبصره 

اند، حسب مورد از تسهيالت مصوبه شماره مذكور راه يافته هايبه دوره 1381تا  1377هاي خدمت فرهنگيان كه طي سال

 .شوندمي برخوردار باالتر رسمي مقاطع در تحصيل ادامه براي  28/5/1394مورخ  77633/2
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-فار  31/06/1401يخ را گذرانده و حداكثر تا تار 3هاي علميه قم و خراسان كه دوره سطحفضال و طالب حوزه -5تبصره 

وه تشخيص گر شنياز را بهاند كه الزم است دروس پيانساني بودههاي علوممنحصراً مجاز به شركت در رشتهشوند التحصيل مي

 رديده استگصادر  اين دسته از منقاضيان بايد تصوير مدرك خود را كه توسط مديريت حوزه هاي علميهآموزشي بگذرانند 

 در اختيار داشته باشند 

 و كارت ملي  شناسنامه صفحات تصوير از تمام دو سري -2

  قطعه( 12)براي آقايان  جاري در سال شده تهيه 3×4 رخ تمام عكس قطعه شش -3

نام و راهنماي ثبت در دفترچه مندرج «عمومي وظيفه مقررات»بند  به را با توجه وظيفه آنها نظام وضعيت مدركي كه سالار -4

نظير كارت پايان خدمت و يا كارت  كند مشخص 1401متمركز( سال )نيمه« Ph.D»تري دوره دك شركت در آزمون ورودي

 ( برادران )براي تحصيليمعافيت  يا فرمو  معافيت و يا برگ اعزام به خدمت

 https://services.epolice.irبراي اخذ معافيت تحصيلي )نظام وظيفه( الزم است به صورت اينترنتي به سامانه مشموالن 

مراجعه و پس از ورود به سامانه مذكور از قسمت درخواست، ثبت درخواست، نوع درخواست )معافيت تحصيلي دانشجويي 

درخواست معافيت تحصيلي دانشجويي را به  -اطالعات تحصيلي  -داخلي( را انتخاب و سپس قسمت هاي مشخصات فردي 

 كميل و در آخر، تاييد كاربر را اعمال نمايند صورت كامل ت

م يا گ اعزاالزم است عكس، تصوير شناسنامه، كارت ملي، در صورت داشتن معافيت دانش آموزي قبلي يا بر :1تذكر

 حكم انصرافي ( به همراه ريز نمرات در صورت انصرافي بودن،كارشناسي ارشدترخيص از خدمت، آخرين مدرك تحصيلي )

 د نخواهد ش تاييد افيت انصراف را حتما در سايت بارگذاري نمايند در غير اين صورت اطالعات پذيرفته شدهو ابطال مع

درخواست  وظيفه، در صورت تاييد نشدن اطالعات توسط دانشگاه، پذيرفته شده بايستي با مراجعه به سايت نظام: 2تذكر

يگيري خود را پ يفه مشكلرا ثبت و با مراجعه به اداره نظام وظتوسط متقاضي در سامانه نظام وظيفه بررسي توجيه عدم صدور 

 نمايد 

خذ و به ز سيستم الي را ادر صورت تاييد دانشگاه و تاييد معاونت نظام وظيفه، الزم است دانشجو پرينت معافيت تحصي: 3تذكر

 ( پست كند نامدانشگاه محل تحصيل تحويل نمايد)همراه ساير مدارك ثبت

 شد  خواهد ت اخذ ننمودن معافيت تحصيلي در موعد مقرر، قبولي و پذيرش داوطلب در دانشگاه لغودر صور :4تذكر

 دولت  كارمندان براي متبوع قيد و شرط سازمان و بدون كتبي يا موافقت ساالنه مرخصي حكم -5

مبني بر واجد شرايط بودن براي  رسمينامه معرفي سال حكم كارگزيني واربراي پذيرفته شدگان سهميه مربيان: الف(  -6

ب( ارسال   ها و موسسات آموزش عالي كشوردانشگاه "آزمايشي -رسمي"و يا  "قطعي -رسمي"استفاده از امتياز ويژه مربيان 

https://services.epolice.ir/
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بايستي معرفي نامه صادره از نامه موافقت دانشگاه محل خدمت با ادامه تحصيل داوطلب  ج( مربيان دانشگاه آزاد اسالمي مي

 مركز جذب و امور هيات علمي دانشگاه آزاد اسالمي را ارسال نمايند 

پيوست  نه )فرم بره روزاشدگان دومندي از مزاياي آموزش رايگان براي پذيرفتهت تكميل و ارسال فرم تقاضانامه براي بهره7

 اطالعيه( 

ه در سامان ش غيرحضوريپرينت اتمام پذيراه نام غيرحضوري به همردر سامانه ثبت پرينت فرمهاي ضميمه شدهارسال پستي  ت8

 گلستان به همراه ساير مدارك الزامي است 

 خراجي( اصرافي يا يان انت اصل فرم انصراف از تحصيل يا اخراج به همراه فرم ابطال معافيت تحصيلي مشموالن )براي دانشجو9

 رس:آد به علوم وزارت دانشجويان امور سازمان تياينترن سامانه در دانشجو سالمت جسم و روان كارنامه اطالعات ثبت -10

(http://portal.saorg.ir/mentalhealthو ) نامهمراه ساير مدارك ثبت به آن پرينت ارسال   

سالمت محل  ركز خدمات جامعسط پزشک منام و تكميل و تاييد آن تواز سامانه ثبت شناسنامه سالمت دانشجواخذ فرم  -11

  نامهمراه ساير مدارك ثبت به آن پرينت ارسال ونام زندگي و بارگذاري اسكن آن در سامانه ثبت

 مهم تذكرات

پذيرد ه صورت ميمدارك كامل مندرج در اين اطالعي سالدانشگاه و با ارهاي اعالم شده توسط اً در تاريخنام منحصرثبت -1

 نام به منزله انصراف از ادامه تحصيل تلقي خواهد شد هاي تعيين شده براي ثبتيا تاريخ شدگان در تاريخپذيرفته اماقدو عدم 

نام، اطالعات تكميلي را در پايگاه هاي تعيين شده جهت ثبتدر تاريخ قدامهر اشود كه قبل از شدگان توصيه ميت به پذيرفته2

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

نام، الً در زمان ثبتقب كه هاييمعدل با بايد پذيرفته (ليسانسفوق) ارشدكارشناسي و (ليسانس) كارشناسي مدرك معدل  -3

سته نام آن دباشد  بديهي است در غير اين صورت از ثبت ، يكساننموده شركت در آزمون و يا نهايتاً در مرحله مصاحبه اعالم

كمتر از  ارشد آناناز داوطلباني كه داراي مغايرت معدل باشند )معدل مندرج در مدرك تحصيلي كارشناسي و كارشناسي

 خودداري شده و قبولي آنان باطل خواهد شد م شده به اين سازمان باشد( معدل اعال

باطل  نخواهد آمد و ضمن عمل به نام، ثبتنشوند التحصيل فار 31/06/1401 حداكثر تا تاريخ كهشدگانياز پذيرفته -4

 رفتار خواهد شد  با ايشان مقررات آنان، طبق قبولي شدن

ي ارائه يا اطالعات غلط و نموده كتمان را حقايق داوطلبي گردد مشخص چنانچه ،تحصيل هنگام و نامثبت از مرحله هر در  -5

 رفتار خواهد شد  با وي مقررات و طبق اطل شدهوي ب باشد، قبوليو واجد شرايط نمي

رساند كه مي 1401متمركز سال نيمه« Ph.D»آزمون دكتري تخصصي  هاي روزانهپذيرفته شدگان نهايي دوره به اطالع -6

ز به رشته قبولي، مجا و يا انصراف از نامدم ثبتدر صورت ع 1401شدگان نهايي آزمون دكتري سال مطابق ضوابط پذيرفته

  نخواهند بود   1402سال « Ph.D»شركت در آزمون دكتري تخصصي ثبت نام و 

http://portal.saorg.ir/mentalhealth
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 اعتالم  نجش آموزش كشتور س سازمان سايت طريق از متعاقباً اسالمي آزاد دانشگاه به مربوط نتايج كه است توضيح به الزم -7

 در هتم  و عتالي  آمتوزش  موسستات  و ادانشگاهه از يكي شدگانپذيرفته رديف در هم كه داوطلباني است بديهي و شد خواهد

 محلهايكدرشته زا يكي در توانندمي منحصراً كه باشند داشته توجه گيرندمي قرار اسالمي آزاد دانشگاه شدگانپذيرفته رديف

 رفتار هاآن با ضوابط قمطاب صورت اين غير در باشندنمي قبولي محل دو هر در نامثبت به مجاز عبارتي به و نمايند نامثبت قبولي

  شد خواهد

 بايستت ان ميشود و دانشجويت انتخاب واحدهاي درسي دانشجويان در نيمسال اول توسط كارشناس گروه آموزشي انجام مي8

( https://golestan.lu.ac.irبه سامانه گلستتان )  هاي درسيبرگزاري كالس و چگونگي واحدهاي انتخابي براي پيگيري

 يند مراجعه نماهاي آن و اطالعيه

دانشگاه لرستان مديريت امور آموزشي       
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