
  
 (.Ph.Dه استعدادهای درخشان( دانشجوی دکتری تخصصی )یمهآگهی پذیرش بدون آزمون )س

 0400-02تحصیلی سال  -لرستاندانشگاه  

 

ه ینامه اراینیآ )21/4/2131مورخ  27676/62تحقیقات و فناوری به شماره  ،وزارت علوم نامهآییندر اجرای  لرستاندانشگاه 

و مصوبات  2131 /22/26مورخ  617622/62و اصالحیه شماره های تحصیلی باالتر( رای ورود به دورهتسهیالت به برگزیدگان علمی ب

 دکتری تخصصیدر دوره  ،باشندمی واجد شرایط عمومی و اختصاصی زیر که های سراسریدانشگاه از بین برگزیدگان علمیمربوطه 

 د.پذیرمی دانشجو 2422-26تحصیلی سال  برایبه شرح جدول )الف( 

 

  0400-02تحصیلیپذیرش دکتری بدون آزمون دانشگاه لرستان برای سال  های جدول)الف( رشته/گرایش

 گرایش -رشته ردیف گرایش -رشته ردیف

 حشره شناسی کشاورزی 31 الکترونیک -مهندسی برق  0

 بیماری شناسی گیاهی 31 قدرت -برق مهندسی 2

 ادی و نظریه میدانهاذرات بنی -فیزیک 31 تغذیه دام-علوم دامی 3

 ماده چگالفیزیک  -فیزیک 31 تغذیه طیور-علوم دامی 4

 فیزیولوژی -زیست شناسی گیاهی  31 سازه های آبی -علوم و مهندسی آب 5

 انسانی منابع مدیریت -دولتی مدیریت 31 مدیریت جنگل  -علوم و مهندسی جنگل 6

 سازمانی رفتار -دولتی تمدیری 31 علوم زیستی جنگل -علوم و مهندسی جنگل 7

 اقتصاد بخش عمومی -علوم اقتصادی 02 حفاظت آب و خاک -علوم و مهندسی آبخیز 8

9 
 شیمی، –مدیریت حاصل خیزی و زیست فناوری خاک 

   خیزی خاک و تغذیه گیاه حاصل
 اسالم بعد از ایران تاریخ -تاریخ 03

 تاریخ اسالم                     -تاریخ 00 خاک حفاظتفیزیک و  -مدیریت منابع خاک 00

 زبان و ادبیات عربی 01 منابع خاک و ارزیابی اراضی -مدیریت منابع خاک 00

02 
فیزیولوژی تولید و پس از  -علوم و مهندسی باغبانی

 برداشت گیاهان باغبانی
 اپتیک و لیزر* -فیزیک 01

 افزوده شد گرایش -رشتهاین با توجه به درخواست گروه آموزشی و دانشکده مربوطه، *

 

 : شرایط  

، اسالمی های پیام نور، آزاددانشگاهآموختگان دانش دانشجویان/ ری )های سراس هاز دانشگا ارشد مرتبط با رشته کارشناسی مدرك بودن دارا-2

 .(شرکت در این فراخوان را ندارندامکان  و فرهنگیان، پژوهش محور ،و بین الملل های خودگردانکاربردی، مجازی، پردیس-، علمیدولتیغیر

 .(همترازی توسط دفتر انجام می گیرد)کارشناسی مقطع در باالتر یا22 (همتراز شده )یا کل میانگین دارابودن -6

 همترازی توسط دفتر انجام می)ارشد کارشناسی درمقطع )نامه پایان نمره احتساب بدون) یا باالتر27 (همتراز شده )یا کل میانگین بودن دارا -1

 .گیرد(

 .استفاده کنند( توانند از این سهمیهنمی 0/7/99پیش از ) باشد نگذشته ،ارشد کارشناسی مقطعآموختگی در دانش  تاریخ از سال دو از بیش -4

 د.نآموخته شودانش 30/6/0400تا تاریخ حداکثر متقاضی باید دانشجویان   -5

 .2جدول شماره  2-2امتیاز از بند  7کسب حداقل  -2

 



 : برگزیده علمی هایفعالیت یا مقاالت هئارا نحوه

برای مقاالت ) اشندب معتبر پذیرش گواهی دارای یا شده چاپ باید و قرارگرفته بیارزیا مورد 2 شماره جدول طبق شده هئارا مقاالت-2

 .در آن نگاشته شده باشد( DOIپذیرشی معتبر است که  ،خارجی

معتبر  و یا علمی JCR-ISIحداقل یک مقاله(باشد  مرتبط با پایان نامه یک مقالهحداقل از بین مقاالت علمی بایستی  :الف تبصره

 2برای اطالع بیشتر به جدول شماره   .(نباشند فهرست سیاهکه در  copusSو  Web of Sciences ودارای ضریب تاثیر  CISوزارتین، 

 مراجعه شود.

 ه موارد یاد شده به منزله پذیرش نیست و فقط شرط الزم و اولیه برای بررسی روند پذیرش می باشد.ارائ توضیح:

فناوری یا  تحقیقات، )وزارت علوم،تابع وزارتین  پژوهشییا آموزشی و  ذرانده و آرم موسساتکتاب بایستی روند داوری را گ : ب تبصره

 آموزش پزشکی( را بر روی جلد داشته باشد.درمان و  وزارت بهداشت،

 .هرگونه ثبت اختراعبرای صنعتی ایران  های علمی وسازمان پژوهشه تاییدیه ارائ -6

 .فارابی، رازی و یا ابن سینا( های علمی معتبر )خورازمی،برگزیدگان جشنوارهبرای  ،دبیرخانه جشنواره یهتاییده ارائ -1

 برگزیدگان المپیادهای علمی دانشجویی. ، برایدبیرخانه المپیاد یهتاییده ارائ -4
 

 : پذیرش ظرفیت

)   خود در هر کد رشته محل تحصیل ریدکت روزانه دوره پژوهشی -آموزشی شیوه آزمون با پذیرش ظرفیت %62دانشگاه اختیار دارد حداکثر 

 .نمایدآموختگان دوره کارشناسی ارشد به صورت مازاد برظرفیت، پذیرش را از بین دانش الف( بر اساس جدول

 

 : مهم نكات

و یا تماس تلفنی ها(  )قسمت اطالعیه www.lu.ac.irنشانی به دانشگاه اینترنتی پایگاه طریق ازا منحصر ،داوطلبان به رسانی اطالع هرگونه -2

 .پذیردصورت می

 نخواهدخود در این سهمیه  دکتری دوره ظرفیت تکمیل به ملزم و بوده برخوردار داوطلبان تقاضای قبول یا رد دراختیارات الزم  از دانشگاه -6

 .بود

 : پذیرش فرآیند  

های آموزشی مربوطه ارجاع خواهد شد و جهت ارزیابی علمی به گروه ،دفتر استعدادهای درخشان توسط اولیه پس از بررسی ،مدارك واصله -2

)طبق نظر گروه  شرایط دارایداوطلبان ، (6و 2براساس جداول شماره ) آموزشی و پژوهشی داوطلب هایفعالیتپس از امتیازدهی به کلیه 

 باشد.نمیقطعی است دعوت به مصاحبه به معنی پذیرش . الزم به ذکر به مصاحبه دعوت می شوندآموزشی مربوطه( 

 ترتیب به نمایند، کسب 1و 6و 2شمارههای جدول با مطابق را مصاحبه و پژوهشی ،آموزشی هایفعالیت از امتیاز 60حداقل که داوطلبانی -6

 خواهندگرفت. قرار اولویت در امتیاز

 شد. خواهد اعالم و یا تماس تلفنی دانشگاه اینترنتی پایگاه طریق از مقرر، موعد در اولیه شدگان پذیرفته اسامی نهایی، بررسی از پس -1

 خواهدگرفت. صورت ،دانشجو گزینش مرکزی تهیأ و کشور آموزش سنجش سازمان تایید از پس ،داوطلبان قطعی و نهایی پذیرش -4

  بخش استعدادهای درخشان به آدرس ،رتوانند به سایت سازمان سنجش آموزش کشومتقاضیان جهت اطالع بیشتر مینكته: 

www.sanjesh.org دفتر امور استعدادهای درخشان به آدرس  ،معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی ،یا سایت دانشگاه لرستان و

www.lu.ac.ir مراجعه نمایند . 

 

 : الزم مدارك

 .خوانا و دقیق طوره ( ب 2،6تقاضا ) فرمهای  شده تکمیل * فرم

 . شناسنامه صویرت نسخه * یک

 .و کارشناسی ارشد کارشناسی هایدوره نمرات ریز و *   تصویرگواهینامه

 .شناسنامه کتابو  عنوان ،، تصویر صفحه جلدهمایشی، مقاالت )معتبر(شده پذیرشچاپ/ معتبر علمی مقاالتمستندات *  

 .ایشهمو سطح  مدارك دال بر اعتبار و درجه علمی ژورنال و نیز اعتباره ارائ*  

 به شرح زیر: "درگاه پرداخت"ریال از طریق گزینه  222/122پرداخت مبلغ *      

http://www.lu.ac.ir/


 (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

 "تحصیالت تکمیلیمعاونت آموزشی و "در بخش مرکز درآمد، انتخاب گزینه  (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 000/000تعیین مبلغ) (11

 "پرداخت آنالین "انتخاب گزینه (11

 "شاپرک "تکمیل بخش (12

 ."پرداخت"ه انتخاب گزین (13

 نحوه ثبت نام و ارسال مدارك : 

مدارك از طریق آدرس پستی  COVID-19در شرایط  رعایت اصول بهداشتبرای  -2

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

 .خواهد بود 12/1/2422مورخ  سه شنبهروز مهلت ارسال مدارك حداکثر تا  -6

 نخواهند گرفت. قراربی مورد ارزیا ،مستندات ارسالی پس از مصاحبه -3
 :گردد زیر مرتب صورتبه مدارك جهت تسهیل در امور و مدیریت درست پرونده ها، لطفا *
 

   به همراه عکس الصاق شده 2 فرم .2

 نیست(نیاز  ،برای دانشجویان/دانش آموختگان دانشگاه لرستان) و متقاضی  الن ذیربطئومهر و امضا شده توسط مس 6فرم  .6

  (اندبرای کسانی که دفاع ننموده )دفاع و یا صفحه پروپوزالتصویر صورتجلسه  .1

 2فرم  دستورالعمل در به ترتیب پذیرفته شدهچاپ/  (.........های علمی)مقاله/کتابفعالیت مستندات .4

           (نیست نیازبرای دانشجویان/دانش آموختگان دانشگاه لرستان،) )ریز نمرات( و کارشناسی ارشد کارشناسی کل کارنامه .5

           (نیست نیازبرای دانشجویان/دانش آموختگان دانشگاه لرستان،) آموختگی هر مقطع دانش مدارك .2

  المپیاد و عضویت در استعداد)رتبه کارشناسی( ها،گواهی رتبه در جشنواره .7

   )مستندات(  ایهای علمی،آموزشی و حرفهتوانایی و برجستگی .1

  کپی صفحه اول شناسنامه .3

  امه نمره آزمون زبان)در صورت داشتن(کارن .22

      توصیه نامه)غیر الزامی(  .22

 تذکر مهم:

  (در قسمتsubjectایمیل )،  مورد تقاضا نوشته شود "رشته/رشته هاینام و "به زبان فارسی. 

  فایلهای بارگذاری شده(به صورت فشردهZip, RAR.پیوست گردد ) 

 ارسال می شود. در صورت عدم دریافت  ته به نشانی شما، یک ایمیل بازجهت اطمینان از دریافت مستندات، ظرف یک هف

 تماس بگیرید. 06633020340یک هفته با شماره  پس از

  پاسخگوی پرسشهای شماست. 60066336603شماره تماس دفتر  در ساعت اداری با 



 

                          

 دانشگاه لرستان 2422-26تحصیلی ال برای س (.Ph.D)دوره دکتریبدون آزمون ثبت نام فرم 

 
                      مرد       : زن جنسیت-3          :         نام -2                                  :   نام خانوادگی -0
 کد ملی:-5 :                                                     شماره شناسنامه -4
 :استان                           :شهرستانمحل تولد:   -6                       :تاریخ تولد -6 

 شد خواهمآموخته دانش12/2/2422ختاریتا /  امشده آموختهدانش2در تاریخ..../...../..... :وضعیت تحصیلی -8

 
 

  :                                     مورد تقاضا /گرایشرشته-9
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 صفحه اول پروپوزالیا  عنوان پایان نامهبه همراه صفحه  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................:عنوان پایان نامه-00

 فعالیت های علمی پژوهشی : -00
  علمی الف( مقاالت

ف
دی

ر
 

مرتبط با پایان  اعتبار و درجه ژورنالسطح  م،نا عنوان

 *نامه

غیر مرتبط با پایان 

 نامه

2     

6     

    پیوست گرددبه موارد بیشتر، در صورت نیاز  1

 .گردد ذکرتوسط فرد  نامه، مرتبط با پایان همقال حتماباید  2جدول شماره  2 -2امتیاز بند نظور شدنجهت م *

    مقاالت همایشیب( 

 سطح همایشو  تاریخ عنوان همایش مقالهعنوان  ردیف
2    
6    
   در صورت نیاز پیوست گردد 1

 

 
  :)مستندات (ج( کتاب

 
 :مستندات(و برون دانشگاهی)درون دانشگاهی  د( طرح های پژوهشی

 
 مستندات(:ه( تاییدیه تقاضا محور بودن پایان نامه)

 

معدل بدون  معدل کل دانشگاه محل تحصیل گرایش -رشته مدرك

 نمره پایان نامه

 اخذ تاریخ

 مدرك

 

  21....../....../..... ----    کارشناسی

  2....../....../.....     کارشناسی ارشد

محل الصاق 

 عکس

 (0فرم شماره)

 

 (:             6)                                                            :(2)    حتما نوشته شود همراه فعالشماره 

                  :                                            (1)شماره ثابت فعال 
 

 آدرس: 
 

Email:  ............................................................................................................................  

-3...................................................-2......................................................-1       بر اساس جدول الف

........... 



                                                                            
 شماره  :                                                                                                               

 تاریخ :                                                                                                                

 0400-02سال تحصیلی  تخصصیدکتری ید وضعیت تحصیلی برگزیدگان علمی برای ورود به دوره یفرم تا

 

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

 لرستان دفتر استعدادهای درخشان دانشگاهبه: 

 

                              ...................................................................بوووا شوووماره شناسووونامه   ............................................................ فرزنووود    ................................................................................................................. /آقوووای گوووردد خانمگوووواهی موووی

 ه دانشوووجوییبوووا شووومار .....................................................................سوووال متولووود ........................................................................................................صوووادره  ...................................................................................................................کووود ملووویو

/ دوره روزانوه  کارشناسوی ارشود  مقطوع  ....................................................................................................................... گرایش-آموخته رشتهدانشجو/ دانش ..............................................................................................................

نفور   .............................ین در ب ......................... معدل کل با-بدون احتساب نمره پایان نامه را واحد درسی .................................این دانشگاه بوده و تعداد  شبانه

درصورتی که داوطلب از پایان نامه خود دفواع  )ایشاننامه پایان درجه /نمرهو  گذرانده است ،خویش دورهو هم  هم ورودیدانشجویان 

 باشد.می ................................................(نموده است

 

 /دفتر استعدادهای درخشانتحصیالت تکمیلی دانشگاه یتآموزشی/ مدیر امور یتمدیرآموزشی/  تمعاون

 امضا مهر و
 

-------------------------------------------------------------- 

 

 

ه تسهیالت به برگزیدگان علمی برای ورود ئآیین نامه ارا"متقاضی استفاده از تسهیالت .. .................................................................اینجانب  

گوردم  و متعهد می باشم می 2422-26تحصیلی برای سال  لرستاندر دانشگاه دوره دکتری  "به دوره های تحصیلی باالتر

   و درستی کامل برخوردار می باشند. دقتتمامی مدارك و مستندات از 

مدارك ارسال  و باشدارسال مدارك به دانشگاه و پذیرش اولیه به منزله پذیرش قطعی اینجانب نمیبا اطالع کامل از اینکه، 

دانشوگاه  همچنوین،  . و دعوت به مصاحبه به منزلوه پوذیرش نبووده    نخواهد شد برگرداندهو مبلغ پرداختی به اینجانب شده 

 قبالولیتی در ئو مس شتهندا اعالم شده،های ناقص و ارسال شده پس از مهلت هیچ تعهدی نسبت به بررسی پرونده لرستان

  تماس با اینجانب جهت تکمیل پرونده خود ندارد.

 کشور می باشد. رش قطعی پس از تایید نهایی توسط دانشگاه و سازمان سنجش آموزشپذی

 

 

 امضا و اثر انگشت( متقاضی)تاریخ/ نام و نام خانوادگی

 

 

 (2فرم شماره)

 تعهد نامه



 
 (.Ph. Dجدول ارزشیابی داوطلبان بدون آزمون دکتری)

 نحوه محاسبه امتیازات پژوهشی -0جدول شماره 

 نوع فعالیت ردیف
حداقل 

 امتیاز

حداکثر 

 متیازا
 نحوه ارزیابی)طبق نظر کمیته مصاحبه کننده(

2 

 داخلی و خارجی( پژوهشی) -مقاالت علمی-2

همکاری در طرح های پژوهشی درون -6

 و برون دانشگاهی دانشگاهی
 

گواهی ثبت اختراع مورد تأیید سازمان -1

 پژوهش های علمی و صنعتی ایران

برگزیدگی در جشنواره های علمی معتبر بین -4

 خوارزمی، فارابی، رازی و ابن سینا(للی)الم

 

 تقاضا محور بودن موضوع پایان نامه-5
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، داشتن )شرط پذیرش اولیهامتیاز  7تا حداکثر هرمقاله : 2دبن

 (است مرتبط با پایان نامهمقاله  2حداقل 

به ازای هر همکاری در طرح های پژوهشی درون : 6بند

 امتیاز (* 4)حداکثرامتیاز  6شگاهی امتیاز و برون دان 2دانشگاهی

 

 امتیاز 5و داخلی تا  7گواهی ثبت اختراع بین المللی تا : 1بند

 

 امتیاز 7و  بین المللی تا  1برگزیدگی داخلی تا  :4بند

 

جامعه تایید شورای گروه آموزشی و دفتر ارتباط با : با 5ندب

 امتیاز( * 6)حداکثر 

 

 امتیاز  1هر مقاله تا  امتیاز 2 - پایان نامه مرتبط باترویجی  -مقاالت علمی 6

مقاالت چاپ شده در کنفرانسهای معتبر) داخلی  1

 یا خارجی(

 امتیاز 2و هرمقاله داخلی  6هر مقاله خارجی تا  امتیاز 4 -

 - امتیاز 4 - ف یا ترجمه کتاب مرتبط با رشته تحصیلییتأل 4

 امتیاز 6و بسیار خوب تا  4عالی تا  زامتیا 4 - کیفیت پایان نامه کارشناسی ارشد 5

  40 7 حداقل و حداکثر امتیاز قابل محاسبه 

 اصالح گردید 2ردیف (  61/3/33 2224/16)( و مصوبه شورای آموزشی دانشگاه 6/4/33/م مورخ 2612/6معاونت محترم آموزشی وزارت عتف )مجوز با توجه به *

 ی نحوه محاسبه امتیازات آموزش -2جدول شماره 

 نوع فعالیت ردیف
حداکثر 

 امتیاز
 نحوه ارزیابی)طبق نظر کمیته مصاحبه کننده(

میانگین کل و کیفیت دانشگاه محل تحصیل دوره  2

 کارشناسی

 مطابق با دستورالعمل اجرایی شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه امتیاز 2

میانگین کل و کیفیت دانشگاه محل تحصیل دوره  7

 بدون احتساب نمره پایان نامه(وسته )کارشناسی ارشد ناپی

 مطابق با دستورالعمل اجرایی شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه امتیاز 5

نیمسال  4نیمسال کارشناسی پیوسته و بیش از  1بیش از  امتیاز 1 طول مدت تحصیل دوره کارشناسی 1

 *کارشناسی ناپیوسته امتیازی ندارد
 *نیمسال امتیازی ندارد 5بیش از  امتیاز 1 ارشد ناپیوسته طول مدت تحصیل در دوره کارشناسی 3
امتیاز،  1: 3تا  7امتیاز، رتبه  4: 2تا  4امتیاز، رتبه  5: 1تا  2رتبه  امتیاز 5 برگزیدگان المپیادهای علمی دانشجویی 22

 امتیاز 2: 25تا  21امتیاز و رتبه  6: 26تا 22رتبه 
 4طبق جدول شماره  امتیاز 1 داشتن مدرك زبان معتبر 22
  30 جمع 

 5نیمسال و کارشناسی ناپیوسته برای  9* رشته هایی که طبق مصوبه شورای برنامه ریزی آموزش عالی در دوره کارشناسی برای 

 بهره مند شوند. 9و  8می توانند از مجموع امتیاز بندهای  ،نیمسال تصویب شده اند با نظر کمیته مصاحبه کننده

 



 امتیاز( 12امتیازات مصاحبه )حداکثر -1جدول شماره 

 حداکثر امتیاز شاخص ارزیابی ردیف

 امتیاز 1 تسلط در تجزیه و تحلیل مسائل علمی و پاسخگویی به سواالت 26

 امتیاز 1 وسعت نظر، نوآوری و کارآفرینی 21

 امتیاز 1 شخصیت، متانت و نحوه تعامل 24

 امتیاز 1 تحصیلی نگرش و اطالعات فناورانه مرتبط با رشته 25

 امتیاز 1 توانایی فن بیان و انتقال مطالب 22

 امتیاز 25 همراستایی زمینه پژوهش داوطلب با اولویتهای علمی اعضای گروه                27

 30 جمع 

 

 همترازی نمره های آزمونهای ملی و بین المللی زبان انگلیسی -4جدول شماره 
MSRT 

 (MCHE) 
IELTS 

(Equivalent) 

TOEFL 

(IBT) 

TOEFL 

(computer) 
TOEFL PAPER+  

TOLIMO 

 

 حداکثر امتیاز

222-32 3-7 262-32 122-652 212-222 1 

13-15 3/2-5/2 35-12 643-616 533-575 7 

14-12 4/2-2 15-72 612-621 574-552 2 

73-75 3/5-5/5 75-22 626-232 543-565 5 

74-72 4/5-5 25-52 235-271 564-522 4 

23-25 3/4-5/4 55-42 276-256 433-475 1 

24-22 4/4-4 45-12 252-211 474-452 6 

53-52 3/1-5/1 15-62 216-221 443-465 2 
 


