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 دانشگاه لرستان 1شماره اطالعیه 

 1400سال  ( Ph.D) در خصوص مرحله ارزیابی تخصصی آزمون نیمه متمرکز دکتری 
 

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

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

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

سامانه جلسات مجازی و با استفاده از  (مجازی) غیر حضوریبصورت لرستان در دانشگاه  مرحله مصاحبه تخصصی

 برگزار خواهد گردید. دانشگاه

جهت   7/3/1400روز جمعه مورخ  24لغایت ساعت  3/3/1400روز دوشنبه مورخ  16داوطلبان می بایست  از ساعت 

 مراجعه نمایند. https://PhD.lu.ac.ir/   و پرداخت هزینه ثبت نام به آدرسآپلود مدارک  ثبت نام،

 تذکرات مهم:

 می باشد. شماره داوطلبی رمز ورود:و   شماره پرونده: نام کاربری *

عدم واریز هزینه های اعالم شده ، به حساب دانشگاه لرستان به منزله انصراف داوطلب از انجام مصاحبه تلقی شده و به هیچ  *

 عنوان دعوت به مصاحبه نخواهد شد.

  .تمدید نخواهد شد( بوده و   7/3/1400روز جمعه مورخ  24ساعت آخرین مهلت ثبت نام ) *

 اقباً از طریق پورتال دانشگاه اعالم خواهد شد.زمان بندی دعوت به مصاحبه متع *

 

 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 

 نسبت  /https://PhD.lu.ac.ir  آدرسهای اعالم شده می توانند با مراجعه به  داشتن حد نصاباست در صورت شده 

اقدام نمایند. بدیهی است  مصاحبه نو پرداخت هزینه آزمو تخصصیانجام مصاحبه  کاربرگ های مورد نیازتکمیل  ثبت نام، به

توانند جهت ارزیابی تخصصی در هر کد رشته محل به دانشگاه درخواست ارائه نمایند که نمره کل مندرج در کارنامه می داوطلبانی

 باشد.  تعیین شدهآنها در رشته امتحانی مربوطه مساوی یا باالتر از حد نصاب  1400آزمون نیمه متمرکز دکتری سال 

 ارزیابی تخصصی - 2

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

 .می شودمتعاقباً اعالم برنامه زمانی برگزاری مصاحبه 

 

https://phd.lu.ac.ir/
https://phd.lu.ac.ir/


 

 مدارک مورد نیاز : –3

 د.نآپلود شو    /https://PhD.lu.ac.irتمامی 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. 1400کارنامه 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  30/6/1400آن دسته از دانشجویان سال آخر که حداکثر تا تاریخ  -تبصره 

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

 نمایند. ( ارائههای تحصیلیدفترچه راهنمای انتخاب رشته 175فرم مندرج در صفحه دفترچه راهنمای شرکت در آزمون و یا  70

 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. کناس ناپیوسته می بایست

فوق نمی باشند، الزم است  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

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

است اسکن معرفی نامه صادره از سوی  یماالز المیضمناً مربیان دانشگاه آزاد اسد الزامی است. ی می باشناسالمو دانشگاه آزاد 

مربیان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی می بایست  ).را ارائه نمایند اسالمیامور هیات علمی دانشگاه آزاد  و  مرکز جذب

 (.ته باشنددفترچه راهنمای انتخاب رش 10واجد شرایط مطابق توضیحات صفحه 

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

 هزار تومان دویست و بیستو واریز مبلغ مجزا دو کد رشته محل در برای شرکت در مصاحبه  هزار تومان

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

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

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

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

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

 کامل مقاله و مکاتبات مربوط به آن الزامی است.

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

 و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باشند.



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

 باالترین مقام مسئول به شرح ذیل ارائه نمایند:

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

 دبیرخانه جشنواره را نیز کسب و ارائه نمایند.

 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.أدانشجویی باید تالمپیادهای علمی برگزیدگان 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

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

 ی از خدمت وظیفه ترخیص خواهند شدیا در صورت قبول ندرسانمی خدمت خود را به اتمام 31/06/1400اینکه حداکثر تا تاریخ 

 ست.ا الزامی

در صورت حجم باالی پایان نامه و عدم   .پایان نامه دوره کارشناسی ارشد )ویژه داوطلبان فارغ التحصیل( فایل یک نسخه از  - 11

 و صورتجلسه دفاع کفایت می کند.بارگذاری در سامانه، آپلود صفحه مربوط به مشخصات پایان نامه 

 .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

 

و    /https://PhD.lu.ac.ir  بر اساس برنامه درج شده در آدرس: متعاقبا برگزاری مصاحبه: زمان –4

 اعالم می گردد. پورتال دانشگاه لرستاندرج اطالعیه در 
  

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

 



 

 1400سال  (Ph.Dمرحله دوم آزمون نيمه متمرکز دوره دکتري ) کاربرگ

 (تکميل شود داوطلب توسط)

 :فردیالف( مشخصات 

 وضعيت نظام وظيفه: نام و نام خانوادگي:

 شماره داوطلب: شماره پرونده:

 وضعيت تاهل: سال تولد:

 وضعيت اشتغال: تلفن تماس:

 آدرس الكترونيكي: آدرس:

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

 

 :ب( سوابق پژوهشی  

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

 

          

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

 تاریخ ثبت محل ثبت نام اختراع ردیف

1    

2    

3    

)نويسنده مسئول  نام نویسندگان عنوان مجله سال انتشار عنوان مقاله وضعیت نوع

 مشخص فرماييد( *مقاله را با عالمت

عناوین مقاالت   

پژوهشی               -علمی

 )داخلی و خارجی(

    چاپ شده

   

پذیرفته 

 شده

   

   

 

عناوین مقاالت  علمی 

 ترویجی -

 

    چاپ شده

   

پذیرفته 

 شده

   

   

ت ارائه شده عنوان مقاال

 های  در کنفرانس

 )داخلی، خارجی(

    چاپ شده

   

پذیرفته 

 شده

   

   

1کاربرگ شماره   



 جشنواره های علمی معتبر – 3        
 

            

 

 

 

 

  

 کتب )ترجمه یا تألیف( - 4                   

 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            
 

 ا پایان نامهعنوان پروژه ی

 

 

 نام استاد راهنما
  امتياز

 نمره
 عالی بسيارخوب خوب قابل قبول

       
 

     

 دوره کارشناسی ارشد -5-2            
 

 پایان نامه عنوان پروژه یا

 

 

 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

 

 

 معتبر: برگزیدگان جشنواره، مسابقات بين المللی و المپيادهاي -

 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:              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


