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 بسمه تعالي

 دفتر هدايت و جذب استعدادهاي درخشان 19اطالعيه شماره 

يين نامه شماره آ "استفاده از تسهيالت  ابه ياري خداوند متعال، دانشگاه لرستان در نظر دارد ب 
 يسانشناور "در رشته دكتري بدون آزموناقدام به پذيرش  "2/3/91و مورخ /22354

 :نمايد "يتيبرت

 

 :شرايط و مالحظات) الف

دولتي هاي متقاضياني مي توانند از اين تسهيالت استفاده  كنند كه صرفا در دوره روزانه يا شبانه دانشگاه-1
دانش آموختگان موسسات آموزش عالي پيام نور، فرهنگيان، / دانشجويان( دانش آموخته شده يا خواهند شد

 ؛)نمي توانند از اين تسهيالت استفاده نمايند...غير انتفاعي و

دانش آموختگان دوره كارشناسي ارشد تا سه سال پس از دانش آموختگي مي توانند از اين تسهيالت  -2
 ؛)باشد 31/6/89از  زمان دانش آموختگي كارشناسي ارشد بايستي پس( استفاده كنند

)/ نفر 5ورودي تا  براي (  1رتبه بدون احتساب درجه پايان نامه، ،نيمسال 4از لحاظ معدل پس از گذشتن -3
 ؛را اخذ نموده باشد) و بيشتر 11براي ورودي ( 3تا 1و رتبه هاي ) نفر 10تا  6براي ورودي ( 2و 1رتبه هاي 

 ؛باشد) و باالتر 19(" عالي"درجه پايان نامه كارشناسي ارشد  -4

و همراه با يكي از اعضاي هيات علمي  پايان نامه مستخرج از دارا بودن حداقل يك مقاله علمي پژوهشي -5
 ؛)چاپ يا پذيرش(دانشگاه محل تحصيل 

 :دوره كارشناسي ارشد نيمسال چهارم براي دانشجويان-6

 ؛3شرايط بند  ضمن داشتن -6-1

 ؛شونددانش آموخته  31/6/92تا  -6-2
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يك مقاله علمي پژوهشي مستخرج از پايان نامه تا يك  چاپ يا پذيرشمتعهد به در صورت پذيرش،   -6-3
 در دوره دكتري؛ سال پس از پذيرفته شدن

 ؛)و باالتر 19(ذ نمره پايان نامه با درجه عالياخ -6-4

باشد،كان لم يكن مي  پذيرش در هر زمان كه در صورت عدم احراز هر كدام از شرايط ياد شده،: نكته*
 .گردد

2/3/91و مورخ /22354مدارك براي استفاده از تسهيالت آيين نامه شماره ) ب  

 )دكتري بدون آزمون(

 ؛موجود در سايت دانشگاه )1شماره ( استفاده از تسهيالت دكتري بدون آزمون تكميل فرم درخواست
 ؛محل تحصيلگواهي رتبه و معدل با تاييد حوزه معاونت آموزشي دانشگاه 

 ؛ترگواهي دانش آموختگي مقاطع پايين
 ؛نمرات كارشناسي و كارشناسي ارشد ريز

 ؛شناسنامه و كارت مليتمام صفحات كپي 

 ؛)پيوست گردد 1يك قطعه به فرم شماره (قطعه عكس پشت نويسي شده 2

 ؛ن گواهيدر صورت داشت) TOEFL,IELTS,MCHE,TOLIMO(كپي گواهي آزمون زبان موسسات مورد تاييد 

به حساب  بانك تجارت  2709043822به حساب ريال ) 200000 (هزاردويست  اصل رسيد بانكي به مبلغ
 ؛)غير قابل برگشت(در آمدهاي اختصاصي دانشگاه لرستان

 ؛و چكيده فارسي پايان نامه) عنوان(كپي صفحه نخست 

  ؛)...، تاليف، ترجمه كتاب، پتنت وترويجي، همايشيژوهشي، علمي مقاله هاي علمي پ: به ترتيب(كپي فعاليتهاي علمي

 ؛)آقايان( كپي كارت پايان خدمت يا معافيت و يا دفترچه آماده به خدمت براي مشموالن

 ؛)چكيده(فعاليتهاي آموزشي، پژوهشي، اجرايي و اجتماعي  ).C.V(رزومه

 ).غير الزامي(دو توصيه نامه از تيم پژوهش و ديگر اعضاي هيات علمي 
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 10/5/1392 شنبه مورخ جنپتا پايان وقت اداري روز  :مهلت ارسال

 )غير قابل تمديد(  

 .شته شودون "ورد تقاضا رشته م  -2 "و "مربوط به دكتري بدون آزمون -1"روي پاكت  عبارت 
 

         

           


