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  اين  شدگان پذيرفته  اينكه  و با اميد به 1397سال  سراسريآرزوي توفيق براي داوطلبان گرامي شركت كننده در آزمون  با     

  اسالمي  انقالب  دستآوردهاي  بخش  در سنگرهاي علم و ايمان، پاسداراني شايسته براي حفاظت از حريم اين ديار و تداوم  آزمون

  الزم  مدارك  لرستان و شدگان در دانشگاه نام از پذيرفته  وسيله تاريخ ثبت باشند، بدين  عالي  آموزش  در دانشگاهها و موسسات

 رساند:شرح ذيل به اطالع ميه ب  نام ثبت  براي

 

 :شدگان نام از پذيرفته تاريخ ثبت

 :حضوریثبت نام غیر -الف

 و 10نسخه  IE)فقط با مرورگر   http://golestan.lu.ac.ir  صورت اينترنتي از طريق سامانهه حضوري بثبت نام غير     

انجام خواهد گرفت. جهت ( )حسب جدول ذيل 28/06/1397شنبه مورخ لغايت سه 24/06/1397شنبه مورخ ( در روزهاي ترباال

ارائه پرينت انجام پذيرش  مراجعه نماييد. در سامانه مذكور هاو اطالعيه مشاهده ثبت نام الكترونيكي به قسمت راهنماي سيستم

 غيرحضوري در موعد پذيرش حضوري الزامي است.

  :تذکر مهم

به منزله پذيرش دانشجو نبوده و ثبت نام قطعي پذيرفته شدگان پس از تحويل  غيرحضوري انجام ثبت نام الكترونيكي     

 مدارك در زمان مقرر و تأييد اطالعات توسط مديريت امور آموزشي دانشگاه خواهد بود.

  

 :و تحويل مدارک ثبت نام حضوری -ب

 تاريخ مراجعه حضوري و تحويل مدارك نام غيرحضوريثبت رشته و دانشكده رديف

هاي علوم اقتصادي و هاي دانشكدهرشته 1

 اداري و دامپزشكي

 تا 24/6/1397شنبه 

 25/6/1397شنبه يک

   25/06/1397شنبه روز يک

 عصر 15صبح لغايت  30/8از ساعت 

 تا 24/6/1397شنبه  علوم پايههاي دانشكده رشته 2

 26/6/1397دوشنبه 

   26/06/1397روز دوشنبه 

 عصر 15صبح لغايت  30/8از ساعت 

 تا 24/6/1397شنبه  هاي دانشكده ادبيات وعلوم انسانيرشته 3

 27/6/1397شنبه سه

   27/06/1397شنبه روز سه

 عصر 15صبح لغايت  30/8از ساعت 

 تا 24/6/1397شنبه  ومهندسيهاي دانشكده فني رشته 4

 27/6/1397شنبه سه

   31/06/1397روز شنبه 

 عصر 15صبح لغايت  30/8از ساعت 

 تا 24/6/1397شنبه  هاي دانشكده كشاورزيرشته 5

 27/6/1397شنبه سه

   01/07/1397شنبه روز يک

 عصر 15صبح لغايت  30/8از ساعت 

 -مراكز آموزش عالي )در محل مراكز الشتر 6

 دلفان و كوهدشت( -پلدختر

 تا 24/6/1397شنبه 

 27/6/1397شنبه سه

تا  25/06/97شنبه مورخ روزهاي يكشنبه تا سه

 عصر 15صبح لغايت  30/8ساعت  27/06/1397

http://golestan.lu.ac.ir/
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انجام پذيرش غيرحضوري جهت ثبت نام قطعي، مدارك ثبت نامي خود را  پرينتبايست با در دست داشتن پذيرفته شدگان مي

 شخصاً  ارائه نمايند.

 

  :حضوری مکان ثبت نام -ج 

 

ساختمان  -دانشگاه لرستان - جاده تهران 5كيلومتر -خرم آباد : های دانشگاه لرستانشدگان دانشکدهبرای پذيرفته

 طبقه همكف. - دانشكده علوم اقتصادي و اداري

هاي الشتر، : مراكز واقع در شهرستانآموزش عالی وابسته به دانشگاه لرستان شدگان در مراکزبرای پذيرفته

 پلدختر، نورآباد دلفان و كوهدشت.

 

 مهم  تذکرات -  د

دانشگاه و با ارائه مدارك هاي اعالم شده  نام منحصراً در تاريخ نام الزامي است و ثبت حضور شخص پذيرفته شده جهت ثبت ـ1

نام بـه  شدگان در تاريخ يا تاريخهاي تعيين شده براي ثبتو عدم مراجعه پذيرفته پذيرد كامل مندرج در اين اطالعيه صورت مي

 .شودمنزله انصراف از تحصيل تلقي مي

  لـم   كان»  نخواهد آمد و ضمن  عمل  به  نام ، ثبتندونش  التحصيل فارغ 31/6/1397  حداكثر تا تاريخ  كه شدگاني  از پذيرفتهـ 2

 رفتار خواهد شد.  با آنان  مقررات  طبق  ،آنان  قبولي  شدن  تلقي« يكن

نام نامنويسي )ثبت چنانچه دانشجوي منصرف از تحصيل، پس ازها، نامه نحوۀ دريافت شهريه توسط دانشگاهآيينبر اساس  -3

شـهريه پرداختـي آن    نام حضوري( و قبل از شروع كالسها انصراف خود را به دانشگاه اعالم نمايد،غيرحضوري اينترنتي يا ثبت

 شود.نيمسال به عنوان هزينه انصراف محسوب مي

و يا   نموده  را كتمان  حقايق  داوطلبي  كهگردد   مشخص  (، چنانچه تحصيل  ، پذيرش و يا هنگام نام از آزمون )ثبت  در هر مرحله ـ4

 رفتار خواهد شد.  با وي  مقررات  لغو و طبق  وي  باشد، قبولي اطالعات غلطي ارائه و واجد شرايط نمي

 اعـالم  سازمان سنجش آموزش كشور سايت طريق از متعاقباً اسالمي آزاد دانشگاه به مربوط نتايج كه است توضيح به الزم -5

 رديف در هم و عالي آموزش موسسات و دانشگاهها از يكي شدگان پذيرفته رديف در هم كه داوطلباني است بديهيو  شد خواهد

 قبـولي  محلهـاي  كدرشته از يكي در توانند مي منحصراً كه باشند داشته توجه گيرند مي قرار اسالمي آزاد دانشگاه شدگان پذيرفته

 رفتـار  آنهـا  بـا  ضـوابط  مطـابق  صورت اين غير در باشند نمي قبولي محل دو هر در نام ثبت به مجاز عبارتي به و نمايند نام ثبت

 .شد خواهد
 

مان سازسايت در اطالعیه ) دانشگاه لرستان 1397سال  آزمون سراسریپذيرفته شدگان   نام ثبت  برای  الزم  مدارک -ه

:(که می توان به سايت مذکور مراجعه کرد نیز درج شده است سنجش



 (4اطالعیه شماره )                                             بسمه تعالی
 

 سراسری  نهايی آزمون  شدگان  نام از پذيرفته اطالعیه تاريخ ثبت

 دانشگاه لرستان 1397سال 
 

3 

 



 (4اطالعیه شماره )                                             بسمه تعالی
 

 سراسری  نهايی آزمون  شدگان  نام از پذيرفته اطالعیه تاريخ ثبت

 دانشگاه لرستان 1397سال 
 

4 

 



 (4اطالعیه شماره )                                             بسمه تعالی
 

 سراسری  نهايی آزمون  شدگان  نام از پذيرفته اطالعیه تاريخ ثبت

 دانشگاه لرستان 1397سال 
 

5 

 

اند و ارگان صادر كننده فرم آنان به ترتيـب بنيـاد    شده ايثارگران و رزمندگان پذيرفته   داوطلباني كه با استفاده از سهميه -1تذكر

نـامي از سـوي    نام نيازي به ارائه تائيديه سهميه ثبت باشد، در زمان ثبت نيروهاي مسلح ميشهيد و امور ايثارگران و يا ستاد كل 

ارگان ذيربط ندارند و مالك تائيد سهميه آنان همان عنوان سهميه درج شده در فايل قبولي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي 

 .باشد مي

دانشگاهي و ديپلم متوسطه نظام جديد با امضاء و ممهور به مهـر دبيرسـتان يـا    اصل كارنامه تحصيلي دوره پيش ارائه -2تذكر

در هنگـام   1396الـي   1384هـاي   از سال در هر يک سازمان آموزش و پرورش براي ديپلمه هاي نظام جديد آموزش متوسطه 

 .استثبت نام ضروري 

سال چهارم متوسطه  و  برای پذيرفته شدگان نظام جديد آموزش متوسطه(( دوره پيش دانشگاهي )ائيديه تحصيليارزش تحصيلي )ت ارائه -3تذكر

 ی است.الزام برای پذيرفته شدگان نظام قديم آموزش متوسطه()

 برای دريافت ارزش تحصیلی )تائیديه تحصیلی (  : تذکر مهم

به همراه تصويرگواهی بايسـت   شدگان مي و پرورش كليه پذيرفته مركز سنجش آموزش   محترم  رياست 18/10/91مورخ  221446/460با توجه به بخشنامه 

و پورورش   ی تحصیلی )ارزش تحصیلی( از اداره آمووزش   دانشگاهی خود به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه و درخواست تايیديه پیش

حتماً نام رشته و دانشگاه محل تحصویل  شدگان  نام به دانشگاه ارائه دهند. كليه پذيرفته و رسيد مربوط را در زمان ثبترا نمايند محل تحصیل خود 

 اعالم نمايند. خود را در زمان تکمیل فرم در دفاتر پیشخوان

 آدرس به علوم وزارت دانشجويان امور سازمان اينترنتي سامانه در دانشجو سالمت جسم و روان كارنامه اطالعات ثبت -4ذكرت

 ارائه ( وhttp://portal.saorg.ir/mentalhealth  +  http://portal.saorg.ir/physicalhealthهاي: )

 . الزامي است حضوري و تحويل مدارك نام ثبت موعد در دانشگاه مشاوره مركز كارشناس به آن پرينت

 .در موعد تحويل مدارك الزامي است نام در سامانه آموزشي دانشگاهانجام پذيرش غيرحضوري ثبت پرينتارائه  -5ذكرت

 

اندانشگاه لرست یامور آموزش مديريت

http://portal.saorg.ir/mentalhealth
http://portal.saorg.ir/physicalhealth
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