
 سمه تعالیب

 9139سال  ( 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

خواهد بود. مرحله اول مربوط به سنجش علمی بوده که برگزاری آزمون آن از طریق سازمان سنجش آموزش کشور انجام 

 گیرد.ت می صور ها که توسط دانشگاهمی باشد و مصاحبه تخصصی و مرحله دوم آن شامل بررسی سوابق علمی داوطلبان گرفته

سامانه جلسات و با استفاده از  (مجازی) غیر حضوریدر دانشگاه بصورت  مرحله مصاحبه تخصصی

 برگزار خواهد گردید. مجازی دانشگاه

 

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

 حد نصاب دانشگاه: – 1

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

  آدرسهای اعالم شده می توانند با مراجعه به  است در صورت داشتن حد نصابشده 

http://pay.lu.ac.ir:8888  و  تخصصیانجام مصاحبه  کاربرگ های مورد نیازتکمیل  ثبت نام، به نسبت

توانند جهت ارزیابی تخصصی در هر کد رشته محل به می اقدام نمایند. بدیهی است داوطلبانی مصاحبه نپرداخت هزینه آزمو

آنها در رشته امتحانی  1399دانشگاه درخواست ارائه نمایند که نمره کل مندرج در کارنامه آزمون نیمه متمرکز دکتری سال 

 باشد.  تعیین شدهمربوطه مساوی یا باالتر از حد نصاب 

 ارزیابی تخصصی - 2

 نمره( خواهد بود. 30نمره( و مصاحبه علمی و سنجش عملی ) 20ارزیابی تخصصی شامل سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری )
 

 .می شوداعالم   http://pay.lu.ac.ir:8888  آدرس:در متعاقباً برنامه زمانی برگزاری مصاحبه 

 مدارک مورد نیاز : –3

 د.نآپلود شو  http://pay.lu.ac.ir:8888تمامی مدارک مورد نیاز می بایست در سامانه 

 ) نصب شده در سامانه فوق الذکر( 1 شماره فرم تکمیل  - 1

 عکس پرسنلی  اسکن - 2

 .شناسنامه صفحات تمامی شامل شناسنامه ملی و  کارت اصل اسکن - 3

 که توسط سازمان سنجش منتشر شده است. 1399کارنامه های آزمون دکتری نیمه متمرکز سال  اسکن  - 4

 یا کارنامه ریز نمرات. ارشد کارشناسی مدرک اصل اسکن - 5

در مقاطع کارشناسی ارشد و یا دکتری حرفه ای فارغ  30/7/99آن دسته از دانشجویان سال آخر که حداکثر تا تاریخ  -تبصره 

 ارائه نمایند. ،اصل گواهی تأیید شده توسط دانشگاه محل اخذ مدرک اسکن  التحصیل خواهند شد، می بایست

 اصل مدرک کارشناسی یا کارنامه ریز نمرات. اسکن – 6



اصل مدرک کارشناسی  اسکن آن دسته از داوطلبانی که فارغ التحصیل دوره کارشناسی ناپیوسته می باشند عالوه بر  - 1 تبصره

 اصل مدرک کاردانی را نیز ارائه نمایند. اسکن ناپیوسته می بایست

می باشند، الزم است فوق ن 6و  5اصل مدرک یا مدارک مندرج در بندهای اسکن کسانی که به دالیلی قادر به ارائه  – 2تبصره 

 .ارائه نماینداصل گواهی تأیید شده توسط دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل اخذ مدرک را اسکن 

برای آن دسته از افرادی که از امتیاز سهمیه مربیان در این آزمون استفاده نموده اند ارائه اسکن حکم کارگزینی تایید شده  – 7

تمامی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و سایر » رسمی آزمایشی«و یا » رسمی قطعی«مبنی بر اینکه عضو هیأت علمی 

است اسکن معرفی نامه  یماالز المیضمناً مربیان دانشگاه آزاد اسند الزامی است. ی می باشاسالمدستگاه ها و دانشگاه آزاد 

 .را ارائه نمایند اسالمیامور هیات علمی دانشگاه آزاد  و  صادره از سوی مرکز جذب

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

 یکصد و هفتاد و پنج هزار تومانو واریز مبلغ مجزا دو کد رشته محل در برای شرکت در مصاحبه  تومان

در صورت شرکت در یک مصاحبه  .الزامی می باشد محل مجزا سه کد رشته درمصاحبه  برای شرکت در

 برای چند کد رشته ) روزانه و پردیس( صرفا مبلغ یکصد هزار تومان واریز گردد.

 .(1مقاالت و سوابق آموزشی و پژوهشی بر اساس فرم تکمیل شده شماره ) فایل - 8

 : از مقاالت دارای پذیرش قطعی برای چاپ، حداکثر دو مورد قابل امتیاز دهی است.1تذکر 

 فایلاصل گواهی پذیرش قطعی )با ذکر تاریخ دقیق دریافت مقاله، پذیرش و چاپ( برای مقاالت چاپ نشده و  اسکن: 2تذکر

 ل مقاله و مکاتبات مربوط به آن الزامی است.کام

( اعالم شده از طرف معاونت Black List: نشریاتی که مقاالت متقاضی در آنها منتشر شده اند نباید در لیست سیاه)3تذکر 

 پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باشند.

گواهی معتبر با امضاء اسکن لمپیادهای علمی دانشجویی الزم است برگزیدگان جشنواره های علمی معتبر بین المللی و ا  - 9

 باالترین مقام مسئول به شرح ذیل ارائه نمایند:

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

 ائه نمایند.دبیرخانه جشنواره را نیز کسب و ار

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

 یید دبیرخانه المپیاد را نیز کسب و ارائه نمایند.أالمپیادهای علمی دانشجویی باید تبرگزیدگان مرحله نهایی 

                   کارت معافیت یا پایان خدمت وظیفه عمومی یا مدرکی که وضعیت نظام وظیفه معرفی شده را با توجه به بند اسکن  - 10

 ست.ا جهت برادران الزامی "مقررات وظیفه عمومی "

ع ذیصالح مبنی بر برای آن دسته از داوطلبانی که در حال حاضر در خدمت وظیفه عمومی هستند، ارائه گواهی از مراج :1تبصره 

ی از خدمت وظیفه ترخیص خواهند یا در صورت قبول ندرسانمی خدمت خود را به اتمام 31/06/1399اینکه حداکثر تا تاریخ 

 ست.ا الزامی شد

 .پایان نامه دوره کارشناسی ارشد )ویژه داوطلبان فارغ التحصیل( فایل یک نسخه از  - 11

 .پروپوزال )ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد( فایل یک نسخه - 12



در  گروه مربوطه امضاء و اثر انگشت باید در حضور کارشناس؛  (2)شماره ائه فرم تعهدنامه حضور تمام وقت تکمیل و ار  - 13

  انجام پذیرد. هنگام مراجعه به دانشگاه

 

 

 برگزاری مصاحبه: زمان –4

  

 که متعاقبا اعالم می گردد. :8888http://pay.lu.ac.ir  بر اساس برنامه درج شده در آدرس: 

تخصصی را با موفقیت به اتمام برسانند و در ردیف پذیرفته  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. 

 

 

 گویی به داوطلبان گرامی می باشند:شماره تلفن های ذیل آماده پاسخ

 

 شماره تماس نام دانشکده ردیف

 06633120611 -12 علوم پایه 1
 06633120002 -3 ادبیات و علوم انسانی 2
 06633430091 کشاورزی 3
 06633120102 اقتصاد و علوم اداری 4
 06633120334 فنی و مهندسی 5

 

http://pay.lu.ac.ir:8888/

