آگهی پذیرش بدون آزمون (سهیمه استعدادهای درخشان) دانشجوی دکتری تخصصی ()Ph.D.
دانشگاه لرستان -سال تحصیلی 3198-99
دانشگاه لرستان در اجرای آییننامه وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری به شماره  62/27676مورخ  (2131/4/21آییننامه ارایه
تسهیالت به برگزیدگان علمی برای ورود به دورههای تحصیلی باالتر) و اصالحیه شماره  62/617622مورخ  2131 /26/22و مصوبات
مربوطه از بین برگزیدگان علمی دانشگاههای سراسری که واجد شرایط عمومی و اختصاصی زیر میباشند ،در دوره دکتری تخصصی
به شرح جدول (الف) برای سال تحصیلی  2131-33دانشجو میپذیرد.
جدول(الف) رشته/گرایش پذیرش دکتری بدون آزمون دانشگاه لرستان برای سال تحصیلی3198-99
ردیف

رشته -گرایش

ردیف

رشته -گرایش

2

علوم و مهندسی آب -سازه های آبی

21

زبان و ادبیات عرب

6

علوم و مهندسی آبخیز – مدیریت حوزه های آبخیز

22

شیمی -شیمی آلی

1

علوم و مهندسی باغبانی -فیزیولوژی تولید و پس از برداشت گیاهان باغبانی

27

شیمی – شیمی تجزیه

4

علوم دامی -تغذیه دام

21

شیمی -شیمی معدنی

1

علوم دامی -تغذیه طیور

23

شیمی -شیمی فیزیک

2

علوم و مهندسی جنگل -مدیریت جنگل

62

فیزیک -فیزیک ماده چگال

7

علوم و مهندسی جنگل  -علوم زیستی جنگل

62

فیزیک -ذرات بنیادی و نظریه میدان ها

1

مدیریت حاصلخیزی وزیست فناوری خاک

66

علوم زمین  -پترولوژی

3

مدیریت منابع خاک -فیزیک و حفاظت خاک

61

علوم زمین – زمین شناسی اقتصادی

22

مدیریت منابع خاک -منابع خاک و ارزیابی اراضی

64

مدیریت دولتی -رفتار سازمانی

22

مهندسی برق  -الکترونیک

61

مدیریت دولتی -مدیریت منابع انسانی

26

مهندسی برق -قدرت

-

-

21

تاریخ -تاریخ اسالم

-

-

24

تاریخ -تاریخ ایران بعد از اسالم

-

-

شرایط:
 -2دارا بودن مدرک کارشناسی ارشد مرتبط با رشته از دانشگاه های سراسری ( دانشجویان /دانشآموختگان دانشگاههای پیام نور ،آزاد
اسالمی ،غیردولتی ،علمی-کاربردی ،مجازی ،پردیسهای خودگردان و بین الملل ،پژوهش محور و فرهنگیان ،امکان شرکت در این
فراخوان را ندارند).
 -6دارابودن میانگین کل (یا همتراز شده) 22یا باالتر در مقطع کارشناسی.
 -1دارا بودن میانگین کل (یا همتراز شده) 27یا باالتر (بدون احتساب نمره پایان نامه( درمقطع کارشناسی ارشد.
 -4بیش از دو سال از تاریخ دانشآموختگی در مقطع کارشناسی ارشد ،نگذشته باشد (پیش از  32/2/12نمیتوانند از این سهمیه استفاده کنند).
 -1دانشجویان متقاضی باید حداکثر تا تاریخ  31/2/12دانشآموخته شوند.
 -7کسب حداقل  7امتیاز از بند  2-2جدول شماره .2
نحوه ارایه مقاالت یا فعالیتهای علمی برگزیده:
-2مقاالت ارایه شده طبق جدول شماره  2مورد ارزیابی قرارگرفته و باید چاپ شده یا دارای گواهی پذیرش معتبر باشند( برای مقاالت
خارجی پذیرشی معتبر است که  DOIدر آن نگاشته شده باشد).
تبصره الف :از بین مقاالت علمی پژوهشی بایستی حداقل معادل  7امتیاز (مطابق جدول  )2مرتبط با پایان نامه باشد )حداقل یک
مقاله ISI-JCRو یا دو مقاله علمی پژوهشی معتبر وزارتین ISC ،دارای ضریب تاثیر و Web of Sciencesو  Scopusکه در فهرست سیاه
نباشند).
توضیح :ارایه موارد یاد شده به منزله پذیرش نیست و فقط شرط الزم و اولیه برای بررسی روند پذیرش می باشد.
تبصره ب  :کتاب بایستی روند داوری را گذرانده و آرم موسسات پژوهشی و یا نهادهای آموزش عالی (وزارت علوم ،تحقیقات ،فناوری یا
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی) را بر روی جلد داشته باشد.
 -6ارایه تاییدیه سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران برای هرگونه ثبت اختراع.
 -1ارایه تاییدیه دبیرخانه جشنواره ،برای برگزیدگان جشنوارههای علمی معتبر (خورازمی ،فارابی ،رازی و یا ابن سینا).
 -4ارایه تاییدیه دبیرخانه المپیاد ،برای برگزیدگان المپیادهای علمی دانشجویی.
ظرفیت پذیرش:
 -2دانشگاه اختیار دارد حداکثر %62ظرفیت پذیرش با آزمون شیوه آموزشی -پژوهشی دوره روزانه دکتری خود در هر کد رشته محل تحصیل
( بر اساس جدول الف) را از بین دانشآموختگان دوره کارشناسی ارشد به صورت مازاد برظرفیت ،پذیرش نماید.
نكات مهم:
 -2هرگونه اطالع رسانی به داوطلبان ،منحصرا از طریق پایگاه اینترنتی دانشگاه به نشانی( www.Lu.ac.irقسمت اطالعیه ها) و یا تماس تلفنی
صورت میپذیرد.
 -6دانشگاه از اختیارات الزم در رد یا قبولی تقاضای داوطلبان برخوردار بوده و ملزم به تکمیل ظرفیت دوره دکتری خود در این سهمیه نخواهد
بود.
فرآیند پذیرش:
 -2مدارک واصله ،پس از بررسی اولیه توسط دفتر استعدادهای درخشان ،جهت ارزیابی علمی به گروههای آموزشی مربوطه ارجاع خواهد شد و
پس از امتیازدهی به کلیه فعالیتهای آموزشی و پژوهشی داوطلب ( براساس جداول شماره 2و ،)6داوطلبان دارای شرایط (طبق نظر گروه
آموزشی مربوطه) به مصاحبه دعوت می شوند .الزم به ذکر است دعوت به مصاحبه به معنی پذیرش قطعی نمیباشد.
 -1داوطلبانی که حداقل 06امتیاز از فعالیتهای آموزشی ،پژوهشی و مصاحبه را مطابق با جدولهای شماره 2و 6و 1کسب نمایند ،به ترتیب
امتیاز در اولویت قرار خواهندگرفت.
 -4پس از بررسی نهایی ،اسامی پذیرفته شدگان اولیه در موعد مقرر ،از طریق پایگاه اینترنتی دانشگاه و یا تماس تلفنی اعالم خواهد شد.
 -1پذیرش نهایی و قطعی داوطلبان ،پس از تایید سازمان سنجش آموزش کشور و هیأت مرکزی گزینش دانشجو ،صورت خواهدگرفت.

نكته :متقاضیان جهت اطالع بیشتر میتوانند به سایت سازمان سنجش آموزش کشور ،بخش استعدادهای درخشان به آدرس
 www.sanjesh.orgو یا سایت دانشگاه لرستان ،معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی ،دفتر امور استعدادهای درخشان به آدرس
 www.lu.ac.irمراجعه نمایند.
مدارك الزم:
* فرم تکمیل شده تقاضا ( فرمهای  ) 1،6،2بطور دقیق و خوانا.
* یک نسخه تصویر شناسنامه وکارت ملی.
* یک قطعه عکس که مشخصات داوطلب درآن پشتنویسی شده باشد.
* تصویرگواهینامه و ریز نمرات دورههای کارشناسی و کارشناسی ارشد.
* تصویرکامل کلیه مقاالت علمی ترویجی ،علمی پژوهشی معتبرچاپ/پذیرش شده(معتبر) ،مقاالت همایشی ،تصویر صفحه جلد ،عنوان و
شناسنامه کتاب.
* ارایه مدارک دال بر اعتبار و درجه علمی ژورنال و نیز اعتبار و سطح همایش.
* ارایه اصل فیش واریزی به مبلغ 122/222ریال (معادل 12هزار تومان) به حساب درآمدهای اختصاصی دانشگاه لرستان به شماره
 6723241166نزد بانک تجارت شعبه دانشگاه(( )67232یک نسخه از فیش واریزی را جهت پیگیریهای احتمالی نزد خود نگاه دارید)
نحوه ثبت نام و ارسال مدارك:
 -2مهلت ارسال مدارک حداکثر تا پایان وقت اداری 2131/1/2خواهد بود.
 -6به مدارک ناقص و یا ارسال شده پس از مهلت مقرر ،ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 -1زمان و مکان برگزاری مصاحبه در زمان مقتضی از طریق پایگاه اینترنتی دانشگاه و یا تماس تلفنی به اطالع داوطلبان خواهد رسید.
*آدرس جهت ارسال یا تحویل حضوری :لرستان -خرم آباد -کیلومتر  5جاده خرم آباد -تهران ،سازمان مرکزی دانشگاه لرستان،
دفتر استعدادهای درخشان ،کد پستی.0835355130
حتما روی پاکت ،نام و نامخانوادگی ،شماره تماس ،مقطع و رشته/گرایش مورد تقاضا نگاشته شود.

لطفا جهت تسهیل در امور و مدیریت درست پرونده ها ،مدارك به صورت زیر مرتب گردد:

 .2فرم  2به همراه عکس الصاق شده
 .6فرم  6مهر و امضا شده توسط مسووالن ذیربط و متقاضی 
 .1تصویر صورتجلسه دفاع و یا صفحه پروپوزال -برای کسانی که دفاع ننمودهاند -که تیم پژوهش در آن مشخص شده باشد.

 .4مستندات فعالیتهای علمی(مقاله/کتاب ) چاپ /پذیرفته شده به ترتیب دستورالعمل در فرم 2
 .1کارنامه کل کارشناسی و کارشناسی ارشد (ریز نمرات)
 .2مدارک دانشآموختگی هر مقطع 
 .7گواهی رتبه در جشنوارهها ،المپیاد و عضویت در استعداد(رتبه کارشناسی)
 .1توانایی و برجستگیهای علمی،آموزشی و حرفهای (مستندات) 
 .3کپی صفحه اول شناسنامه و کارت ملی
 .22اصل فیش بانکی به حساب اعالم شده
 .22کارنامه نمره آزمون زبان(در صورت داشتن)
 .26توصیه نامه(غیر الزامی) 
.........

جدول ارزشیابی داوطلبان بدون آزمون دکتری()Ph D.
جدول شماره  -2نحوه محاسبه امتیازات پژوهشی
ردیف

حداقل
امتیاز

نوع فعالیت

2

-2مقاالت علمی -پژوهشی( داخلی و
خارجی)مرتبط با پایان نامه
-6گواهی ثبت اختراع مورد تأیید سازمان
پژوهش های علمی و صنعتی ایران
 -1برگزیدگی در جشنواره های علمی معتبر
بین المللی(خوارزمی ،فارابی ،رازی و ابن سینا)

حداکثر
امتیاز

نحوه ارزیابی(طبق نظر کمیته مصاحبه کننده)
 -هرمقاله حداکثر تا  7امتیاز

7

42

6

مقاالت علمی -ترویجی مرتبط با پایان نامه

-

 2امتیاز

هر مقاله تا  1امتیاز

1

مقاالت چاپ شده در کنفرانسهای معتبر( داخلی
یا خارجی)

-

 4امتیاز

هر مقاله خارجی تا  6و هرمقاله داخلی  2امتیاز

4

تألیف یا ترجمه کتاب مرتبط با رشته تحصیلی

-

 4امتیاز

-

1

کیفیت پایان نامه کارشناسی ارشد

-

 4امتیاز

عالی تا  4و بسیار خوب تا  6امتیاز

حداقل و حداکثر امتیاز قابل محاسبه

7

56

 گواهی ثبت اختراع بین المللی تا  7و داخلی تا  1امتیاز -برگزیدگی داخلی تا  1و بین المللی تا  7امتیاز

جدول شماره  -6نحوه محاسبه امتیازات آموزشی
حداکثر
امتیاز

نحوه ارزیابی(طبق نظر کمیته مصاحبه کننده)
مطابق با دستورالعمل اجرایی شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه
مطابق با دستورالعمل اجرایی شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه

ردیف

نوع فعالیت

2

میانگین کل و کیفیت دانشگاه محل تحصیل دوره
کارشناسی

 2امتیاز

7

میانگین کل و کیفیت دانشگاه محل تحصیل دوره
کارشناسی ارشد ناپیوسته (بدون احتساب نمره پایان

 1امتیاز

نامه)
1

طول مدت تحصیل دوره کارشناسی

 1امتیاز

بیش از  1نیمسال کارشناسی پیوسته و بیش از  4نیمسال
کارشناسی ناپیوسته امتیازی ندارد

3

طول مدت تحصیل در دوره کارشناسی ارشد
ناپیوسته

 1امتیاز

بیش از  1نیمسال امتیازی ندارد

22

برگزیدگان المپیادهای علمی دانشجویی

 1امتیاز

22

داشتن مدرک زبان معتبر

 1امتیاز

جمع

16

رتبه  2تا  1 :1امتیاز ،رتبه  4تا  4 :2امتیاز ،رتبه  7تا  1 :3امتیاز،
رتبه 22تا  6 :26امتیاز و رتبه  21تا  2 :21امتیاز
طبق جدول شماره 4

* رشته هایی که طبق مصوبه شورای برنامه ریزی آموزش عالی در دوره کارشناسی برای  9نیمسال و کارشناسی ناپیوسته برای 5
نیمسال تصویب شده اند با نظر کمیته مصاحبه کننده می توانند از مجموع امتیاز بندهای  8و  9بهره مند شوند.

جدول شماره  -1امتیازات مصاحبه (حداکثر 12امتیاز)
ردیف

حداکثر امتیاز

شاخص ارزیابی

26

تسلط در تجزیه و تحلیل مسائل علمی و پاسخگویی به سواالت

 1امتیاز

21

وسعت نظر ،نوآوری و کارآفرینی

 1امتیاز

24

شخصیت ،متانت و نحوه تعامل

 1امتیاز

21

نگرش و اطالعات فناورانه مرتبط با رشته تحصیلی

 1امتیاز

22

توانایی فن بیان و انتقال مطالب

 1امتیاز

27

همراستایی زمینه پژوهش داوطلب با اولویتهای علمی اعضای گروه

 21امتیاز
16

جمع

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

IELTS
()Equivalent

TOEFL
()IBT

TOEFL
()computer

TOEFL PAPER+
TOLIMO

حداکثر امتیاز

32-222

7-3

32-262

612-122

222-212

1

11-13

2/1-2/3

12-31

616-643

171-133

7

12-14

2-2/4

72-11

621-612

112-174

2

71-73

1/1-1/3

22-71

232-626

161-143

1

72-74

1-1/4

12-21

271-231

122-164

4

21-23

4/1-4/3

42-11

216-276

471-433

1

22-24

4-4/4

12-41

211-212

412-474

6

12-13

1/1-1/3

62-11

221-216

461-443

2

فرم شماره()3
فرم ثبت نام بدون آزمون دوره دکتری) (Ph.D.برای سال تحصیلی  2131-33دانشگاه لرستان
 -2نام:

عکس

مرد 

 -2نام خانوادگی:
 -5شماره شناسنامه
استان:
 -0محل تولد :شهرستان:
 -5تاریخ تولد:
 -9وضعیت تحصیلی :در تاریخ21...../...../....دانشآموخته شدهام / تا تاریخ 31/2/12دانشآموخته خواهم شد
مدرك

گرایش

رشته

-1جنسیت:
کد ملی:

زن 

محل الصاق

دانشگاه محل تحصیل

معدل کل

کارشناسی

معدل بدون

تاریخ اخذ

نمره پایان نامه

مدرك

----

21...../....../......

کارشناسی ارشد

-36رشته/گرایش مورد تقاضا:

21...../....../......
-1بر اساس جدول الف.......................................-2....................................

شماره همراه فعال حتما نوشته شود (:)2
شماره ثابت فعال(: )1

(:)6

آدرس:
Email:............................................................................................................................

عنوان پایان نامه ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................:به همراه صفحه عنوان پایان نامه یا صفحه اول پروپوزال

 فعالیت های علمی پژوهشی :الف) مقاالت علمی پژوهشی

عنوان

ردیف

نام ،سطح اعتبار و درجه ژورنال

مرتبط با پایان

نامه*

غیر مرتبط با پایان
نامه

2
6
در صورت نیاز پیوست گردد

1

* جهت منظور شدن  7امتیاز بند 2 -2جدول شماره  2باید حتما مقاالت مرتبط با پایان نامه ذکر گردد
ب) مقاالت همایشی
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ج) کتاب:

د) طرح های پژوهشی:

عنوان همایش

تاریخ و سطح همایش

فرم شماره()2
شماره :
تاریخ :
فرم تایید وضعیت تحصیلی برگزیدگان علمی برای ورود به دوره های تحصیلی باالتر (دکتری تخصصی)
سال تحصیلی 3198-99
از:
به :دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه لرستان
و کمد ملمی
با شمماره شناسمنامه
فرزند
گواهی میگردد خانم/آقای
دانشمجو /دانمشآموختمه
با شماره دانشمجویی
متولد سال
صادره
واحد درسی
مقطع کارشناسی ارشد دوره روزانه /شبانه این دانشگاه بوده و تعداد
رشته-گرایش
نفر دانشجویان هم ورودی و هم دوره ،گذرانده است و
در بین
را  -بدون احتساب نمره پایان نامه -با معدل کل
میباشد.
نمره /درجه پایاننامه ایشان(درصورتی که داوطلب از پایان نامه خود دفاع نموده است)
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نام و نام خانوادگی معاون آموزشی /مدیر امور آموزشی /مدیر تحصیالت تکمیلی دانشگاه
مهر و امضا
-------------------------------------------------------------تعهد نامه
اینجانب .......................................................متقاضی استفاده از تسهیالت "آیین نامه ارایه تسهیالت به برگزیدگان علمی برای ورود
به دوره های تحصیلی باالتر" دوره دکتری در دانشگاه لرستان برای سال تحصیلی  2131-33می باشم و متعهد ممیگمردم
تمامی مدارک و مستندات از دقت و درستی کامل برخوردار می باشند.
با اطالع کامل از اینکه ،ارسال مدارک به دانشگاه و پذیرش اولیه به منزله پذیرش قطعی اینجانب نمیباشد و مدارک ارسال
شده و مبلغ پرداختی به اینجانب برگردانده نخواهد شد و دعوت به مصاحبه به منزلمه پمذیرش نبموده .همچنمین ،دانشمگاه
لرستان هیچ تعهدی نسبت به بررسی پروندههای ناقص و ارسال شده پس از مهلمت اعمالم شمده ،نداشمته و مسموولیتی در
خصوص تماس با اینجانب جهت تکمیل پرونده خود ندارد.
پذیرش قطعی پس از تایید نهایی توسط دانشگاه و سازمان سنجش آموزش کشور می باشد.

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

