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معاونان و مديران محترم آموزشي و تحصيل ت تكميلي دانشگاه هاي كشور

ضمن عرض خدا قوت و آرزوي تندرستي ، احتراما به استحضار مي رساند دانشگاه صنعتي 
قوچان در راستاي اجراي آيين نامه پذيرش بدون آزمون استعداد درخشان در دوره تحصيلي

 مي1399-1400كارشناسي ارشد اقدام به پذيرش دانشجو براي نيمسال اول سال تحصيلي 
 و عدم19نمايد .همچنين به دليل شرايط به وجود آمده ناشي از شيوع بيماري كوويد -

دسترسي دانشجويان به گواهي رتبه نيازي به حضور در دانشگاه محل تحصيل ندارد . استعلم
اين مورد از سوي دانشگاه صنعتي قوچان خواهد پذيرفت .مستدعي است دستور فرماييد

مراتب به نحو مقتضي به اطلع دانشجويان و دانش آموختگان واجد شرايط آن دانشگاه
رسانده شود.

قابل ذكر است دانشجويان مي توانند جهت كسب اطلعات بيشتر از شرايط ثبت نام به نشاني
.  وب سايت دانشگاه صنعتي قوچان . . / /2636- -wwwqiet ac ir fa paziresh

.arshad html .مراجعه فرمايند 
1399-1400رشته هاي تحصيلي كارشناسي ارشد سال 
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 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 دانشگاه لرستان

 

 معاونین محترم آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاههای دولتی

 با سالم 

احتراماً به استحضار می رساند دانشگاه لرستان در نظر دارد در راستای اجرای سیاستهای شورای هدایت    

-1400برای سال تحصیلی  "پذیرش بدون آزمون"استعدادهای درخشان  ، نسبت به پذیرش دانشجو در قالب 

  اقدام نماید . "دکتری تخصصی"و  "کارشناسی ارشد ناپیوسته"در دو مقطع  1399

متقاضیان می توانند برای کسب اطالعات بیشتر و شرایط پذیرش رشته های دارای ظرفیت و دریافت فرم 

)بخش    http:// lu.ac.irهای مربوطه و مدارک و مستندات الزم به سایت دانشگاه لرستان به آدرس 

 اخبار( مراجعه نمایند . 

 وختگان آن دانشگاه مزید امتنان مضاعف خواهد بود.نوجه و اهتمام در اطالع رسانی به دانشجویان و دانش آم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 انیدیاحسان رش

 یلیتکم التیو تحص یآموزش معاونت


