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- تهران، ۲- صنعتی شریف، ۳- صنعتی امیرکبیر، ۴- علم و صنعت ایران، ۵- صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی، ۶- شهید بهشتی، 
۷- عالمه طباطبایی، ۸- فردوسی مشهد، ۹- اصفهان، ۱۰- صنعتی اصفهان، ۱۱- شیراز، ۱۲- الزهرا، ۱۳- خوارزمی، ۱۴- صنعتی 
سهند تبریز، ۱۵- تبریز، ۱۶- گیالن، ۱۷- مازندران، ۱۸- گلستان، ۱۹- ارومیه، ۲۰- رازی کرمانشاه، ۲۱- شهید باهنر کرمان، ۲۲- 
بین المللی امام خمینی، ۲۳- بوعلی سینا، ۲۴- زنجان، ۲۵- یزد، ۲۶- اراک، ۲۷- سمنان، ۲۸- شهید چمران اهواز، ۲۹- سیستان و 
بلوچستان، ۳۰- کردستان، ۳۱- محقق اردبیلی، ۳۲- شهید مدنی آذربایجان، ۳۳- بناب، ۳۴- مراغه، ۳۵- زابل، ۳۶- شاهد، ۳۷- قم، 
۳۸- کاشان، ۳۹- علوم و فنون دریایی خرمشهر، ۴۰- هرمزگان، ۴۱- امام رضا (ع)، ۴۲- علوم دریایی امام خمینی (ره)، ۴۳- صنعتی 

بابل، ۴۴- پیام نور تهران، ۴۵- پیام نور لرستان، ۴۶- دانشگاه آزاد

با سالم و احترام

به استحضار میرساند دانشگاه لرستان مطابق با آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی 
ارشد (ابالغیه شماره ۲/۳۰۷۸۶۲  مورخ  ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) در تمامی رشته/گرایشهای دوره 
کارشناسی ارشد دانشگاه لرستان که در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ دارای ظرفیت پذیرش روزانه از طریق کنکور کارشناسی ارشد 
است. از میان دانشجویان و دانشآموختگان دوره کارشناسی پیوسته، با لحاظ نمودن شرایط مندرج در فراخوان و شیوه نامه پذیرش 

دانشجو میپذیرد. 

از متقاضیان محترم دعوت میشود جهت مطالعه فراخوان و شیوه نامه پذیرش و همچنین دریافت فرم ثبت نام و سایر فایلهای مورد 
نیاز به وبگاه رسمی گروه حمایت از استعدادهای درخشان دانشگاه لرستان به آدرس https://ed.lu.ac.ir/ مراجعه نمایند. 

مهلت ثبت نام و ارسال مدارک ۲۰ اسفند ۱۴۰۱ میباشد.

مستدعی است دستور فرمایید موضوع به نحو مقتضی به اطالع دانشجویان گرامی رسانده شود. همچنین فراخوان و شیوه نامه پذیرش 
به همراه فرم ثبت نام به پیوست ارسال میگردد. خواهشمند است شیوه نامه مربوطه به ادارات آموزش دانشکدهها ابالغ گردد.

اسمعیل رک رک

سرپرست معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
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