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 اينكهه و با اميد به 1400سال ارشد ناپيوسته كارشناسيدوره  آرزوي توفيق براي داوطلبان گرامي شركت كننده در آزمون ورودي با    
 دسهتووردهاي بخه  در سنگرهاي علم و ايمان، پاسداراني شايسته براي حفاظت از حريم اين ديار و تهداو  آزمون اين شدگانپذيرفته
در دانشهگاه لرسهتان  شهدگاننها  از پذيرفته تهاري  ببهت وسهيلهباشهند، بدين عالي آموزش در دانشگاهها و موسسات المياس انقالب

 رسد:به شرح ذيل به اطالع مي نا ببت براي الز  مدارك  و
 

  ن:شدگانام از پذيرفتهتاريخ ثبت

   :ثبت نام  غیرحضوری اينترنتی -الف              
و  10نسهخه  IE)فقه  بها مرورگهر    https://golestan.lu.ac.ir  ببت نا  غيرحضوري به صورت اينترنتي از طريق سامانه     

نها  . اخهذ پرينهت ببهتانجا  خواهد گرفت 40/80/1400شنبه مورخ سه لغايت   01/80/1400شنبه مورخ روزهاي باالتر( در 

 نا  الزامي است.غيرحضوري و ارسال آن به همراه ساير مدارك ببت

 صفر صفر يک داوطلبي( چپ: يو )از سمت   u001شماره داوطلبي نا :شناسه كاربري ورود به سامانه ببت
 )در صورتي كه كد ملي با صفر شروع شود صفرها نوشته شود(  كد ملي نا :گذرواژه ورود به سامانه ببت

 4205186745/    گذرواژه        u001257956ور مثال:          شناسه كاربري   به ط
 مراجعه نماييد. ها در سامانه مذكوربراي اطالعات بيشتر به راهنماي سيستم و اطالعيه

  تذکرات مهم:
ارساال يرفتهه شهدگان پهز از ه انجا  ببت نا  الكترونيكي غيرحضوري به منزله پذيرش نهايي دانشجو نبوده و ببت نا  قطعهي پذ1

مدارك در زمان مقرر و تأييد اطالعات توس  مديريت امور آموزشي دانشگاه خواهد بود. عد  ارسهال  )صرفاً پست پیشتاز( پستی

 ضمناً امكان مراجعه حضوري وجود ندارد. مدارك در موعد مقرر به منزلۀ انصراف از تحصيل تلقي خواهد شد.

بايستي از روي اصل مدارك و به صورت رنگي با كيفيت تهيه و بارگذاري شهود )از اسهكن رحضوري مينا  غيمدارك ببت اسکنه 2

  كپي مدارك خودداري شود(.
 

 :نام با پست پیشتازارسال مدارک ثبت -ب 
 

نها  ببت اصل مدارك فرصت دارند 40/08/1400شنبه سه تا تاریخ اند، نا  غيرحضوري را انجا  دادهداوطلباني كه ببت     

جاده تهران، دانشگاه لرستان)دولتي(، ساختمان مركزي دانشگاه، دبيرخانه  5آباد، كيلومتر لرستان، خر  آدرس:به  پست پیشتازرا با 

ارسال نمايند. درج نا  و نا  خانوادگي داوطلب و رشته و مقطع تحصيلي بر روي پاكت الزامي اسهت.  6815144316مركزي، كد پستي 
 پذيرش مداركي كه بعد از موعد قانوني ارسال شود معذور است.دانشگاه از 

 :)بارگذاری اسکن آنها در سامانه + ارسال پستی(نامثبت برای الزم مدارک
و  ، درمهانبهداشهت يها وزارت و فنهاوري ، تحقيقاتعلو  ( مورد تاييد وزارتليسانز( كارشناسي تصوير مدرك نسخهو يک  اصل -1

در صورت داشتن مدرك  .باشد ( قيد شده)ليسانز كارشناسي دوره معدل در آن كه فرهنگي انقالب عاليو يا شوراي  پزشكي آموزش

 ناپيوسته، ارسال اصل و يک نسخه تصوير مدرك كارداني نيز الزامي است.كارشناسي

https://golestan.lu.ac.ir 
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دانشهجوي سهال آخهر  ،1400ارشد سهال ورودي دوره كارشناسي وننا  براي شركت در آزمببتدر زمان  كه شدگانيپذيرفته:1تبصره 
ليسهانز( ) كارشناسهي مهدرك اصهل ارائهه قادر به و شوندميالتحصيل فارغ 30/07/1400تا تاري   حداكثراند و بوده مقطع كارشناسي

فر  ذيل اين محل اخذ مدرك مذكور را با محتوي  عالي آموزش توس  دانشگاه يا موسسه تاييد شده گواهي اصلاست  باشند، الز نمي
-الز  به توضيح است كه فهارغ ارائه نمايند. دانشگاه لرستاننا  به تكميل و پز از تأييد موسسه محل تحصيل، در زمان ببت اطالعيه

لباني كه در زمان ببت نها  در التحصيلي خود را ارائه نمايند و آن دسته از داوطبايست مدرك فارغمي 31/04/1400التحصيالن قبل از 
 خود را به همراه ساير مدارك ببت نامي ارائه نمايند. اند، الز  است اصل مدرك كارشناسيالتحصيل بودهآزمون فارغ

 اند، معدل فارغ التحصهيليآن دسته از داوطلباني كه دانشجوي سال آخر بوده و به عنوان رتبه اول در اين آزمون شركت نموده :استثناء
بند و يا اين التحصيلي دوره كارشناسي آنان، لحاظ گرديده و الز  است مطابق عالي محل فارغاعال  شده آنان از سوي موسسه آموزش 

 .تبصره آن عمل نمايند

نشهجوي دا ،1400ارشد سال ورودي دوره كارشناسي نا  براي شركت در آزموندر زمان ببت كه شدگانيدسته از پذيرفتهآن  :2تبصره 
 معهدل كهل واحهدهاي گذرانهدهشوند، الز  است ميالتحصيل فارغ 03/07/1400تا تاري   حداكثراند و بوده سال آخر مقطع كارشناسي

توس  موسسه آموزش عالي محهل )حسب مورد(   30/11/9139و يا  31/06/9139 تا تاري ( 20( تا )0)اساس  بر دانشجويان سال آخر
 1شهماره )منهدرج در دفترچهه معدل و تعداد واحدهاي گذرانده ذيهل ايهن اطالعيهه در فر  مخصوص ارشناسيفارغ التحصيلي دوره ك

 نا  ارائه گردد.درج و پز از تأييد مسئول ذيرب  به هنگا  ببتراهنماي انتخاب رشته(  2و يا دفترچه شمارهنا  راهنماي ببت

توسه   صهادر شهده تحصيلي در مورد مدارك انقالب فرهنگي وراي عاليش 3/11/1374مورخ  368جلسه  مصوبه بر اساس :3تبصره 
 مدرك هاي علميه كه بر اساسحوزه، فضال و طالب ( يا مركز مديريت حوزه علميه خراسان و يا اصفهانقم) علميه هايحوزه مديريت

اند در منحصراً مجاز بوده شوند،مي التحصيلفارغ 30/07/1400اند و يا تا تاري  را گذرانده 2سطح دوره  مراكز مذكورتوس   صادر شده
شدن مشروط به گذراندن نمايند و در صورت پذيرفته شركت آن و در آزمون نا امتحاني گروه علو  انساني ببتهاي از كدرشته هر يک

از  فراغهت بايهد تصهوير مهدرك از داوطلبهان دسهته ايهناست  نياز به تشخيص گروه آموزشي ادامه تحصيل دهند. بديهيدروس پي 
در  اسهتصهادر گرديهده  )قم( يا مركز مديريت حوزه علميه خراسان و يا اصهفهان علميه هايحوزه مديريتتوس   خود را كه تحصيل

 .اختيار داشته باشند

نامه شركت دارندگان مهدارك آيين»شراي  مفاد باشند الز  است واجد داراي مدرك تحصيلي معادل مي كه شدگانيپذيرفته :4تبصره 
شهوراي گسهترش آمهوزش عهالي وزارت علهو ،  15/4/1392مورخ  845مصوب جلسه « معادل و غيررسمي در آزمونهاي مقاطع باالتر

ها و توس  معاونت آموزشي وزارت متبوع بهه كليهه دانشهگاه 28/5/1392مورخ  77633/2كه طي بخشنامه شماره  و فناوري تحقيقات
 .موسسات آموزش عالي ابالغ گرديده، باشند

شوراي عالي انقالب فرهنگي، كليهه دارنهدگان مهدرك معهادل ضهمن خهدمت  94/8/26مورخ  771براساس مصوبه جلسه  :5تبصره 
مهورخ  77633/2اند، حسب مورد از تسهيالت مصوبه شهماره هاي مذكور راه يافتهبه دوره 1381تا  1377هاي فرهنگيان كه طي سال

 .شوندبرخوردار مي براي ادامه تحصيل در مقاطع رسمي باالتر 28/5/1394
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 .شناسنامه و تما  صفحاتكارت ملي  فتوكپي دو سري -2

 .جاري در سال شده تهيه 3×4 رخ تما  عكز قطعه ش  -3

ر د نها از ببت ضهواب  پهز بهه با توجهه كه برادراني حصراً برايمن جاري در سال شده تهيه 3×4 رخ تما  عكز قطعه 12 : 6 تبصره
 .گرددصادر مي تحصيلي معافيت آنان ، برايعالي آموزش موسسه

آزمهون  نها ببت راهنماي دفترچهدر  مندرج «عمومي وظيفه مقررات»بند  به را با توجه وظيفه آنها نظا  وضعيت مدركي كه سالار -4

ن خدمت و يا كارت معافيت و يا برگ اعزا  به خدمت و يا . نظير كارت پاياكند مشخص 1400سال  ارشدورودي دوره هاي كارشناسي
 (.برادران )براي فر  معافيت تحصيلي اخذ شده از سامانه نظا  وظيفه

باشند نا  نيستند )از جمله داراي دفترچه اعزا  به خدمت با غيبت ميافرادي كه از نظر مقررات وظيفه عمومي حائز شراي  ببت :تذکر

 بهه مجهاز( اسهت شهده ذكر تحصيل ترك يا انصرافي يا اخراجي دانشجوي آنان اعزا  برگ در اند يامت اعزا  شدهو يا با غيبت به خد
 .اشندبنمي نا ببت

فرم  اراب گرمو هروا ی در فرایند پذیرش غیرحضوری ) ،اخذ معافیت تحصیلیبرای  بایستی محترم مشمولین

ی برر  ابارام مفافیرت م ارر کارینا ری ن پرینرت   رو ی به همراه کپ ،هرا پرینت گرفت (درخواست معافیت تحصیلی

ن پس از تایید ن اخذ مجوز مفافیت تحصیلی به همراه  ایر مدارک  کنند+ مراجفه 10 ایت  نجش، به یکی از دفاتر پلیس 

 د.می به دانشگاه  ر تان پستی ار ام نماینث ت نا

 .دولت كارمندان براي متبوع رط سازمانقيد و ش و بدون كتبي يا موافقت ساالنه مرخصي حكم -5

بها  كهه از داوطلباني دسته آن ( براي)ليسانز اخذ كارشناسي محل عالي آموزش يا موسسه توس  دانشگاه تاييد شده گواهي اصل -6
شهوراي ههدايت اسهتعدادهاي  5/5/1393 مهورخ  77897/21نامه پذيرش با آزمون استعدادهاي درخشان به شماره مفاد آيين به توجه

 .اندشده پذيرفته اول رتبه امتیازبا  و فناوري ، تحقيقاتعلو  درخشان وزارت

 آدرس: به علو  وزارت دانشجويان امور سازمان اينترنتي سامانه در دانشجو سالمت جسم و روان كارنامه اطالعات ببت -7
(http://portal.saorg.ir/mentalhealthو ) نا همراه ساير مدارك ببت به آن پرينت ارسال . 
 

نام ن تکمیل ن تایید آن تو ط پزیر  مرکرز خردماا جرامر  ر مت از  امانه ث ت شناسنامه سالمت دانشجواخذ فرم  -8

 . نا همراه ساير مدارك ببت به آن رينتپ ارسال ونام محل زندگی ن بارگذاری ا کن آن در  امانه ث ت

 

http://portal.saorg.ir/mentalhealth
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در  پرینرت اتمرام پرذیرش غیرحضروری ه در  امانه غیر حضوری ث ت نام به همرراهپرینت فرمهای ضمیمه ید ار ام پستی  -9

 .ا تا زامی به همراه  ایر مدارک   امانه آموزیی دانشگاه )گلستان(
 

 ندانشرجویان انصررافی بررای ) مشرمو ینم ابارام مفافیرت تحصریلی فرر بره همرراه اخررا  اصل فرم انصراف از تحصیل یا -10

 .اخراجی(

 : مهم تذکرات

پهذيرد و عهد  مدارك كامل مندرج در اين اطالعيه صورت مي سالهاي اعال  شده توس  دانشگاه و با ارنا  منحصراً در تاري ببت -1
 نا  به منزله انصراف از ادامه تحصيل تلقي خواهد شد.بتهاي تعيين شده براي بيا تاري  شدگان در تاري پذيرفته اقدا 

نها ، اطالعهات تكميلهي را در پايگهاه ههاي تعيهين شهده جههت ببتدر تاري  هر اقدا شود كه قبل از شدگان توصيه ميه به پذيرفته2

 مطالعه نمايند. www.lu.ac.irبه آدرس  رساني دانشگاهاطالع

نها ، الً در زمان ببتقب كه هاييمعدل با بايد پذيرفته (ليسانز) كارشناسي پيوسته و يا سي ناپيوستهكارداني و كارشنامدرك  معدل  -3
نها  آن دسهته از باشد. بديهي اسهت در غيهر ايهن صهورت از ببت ، يكساننموده شركت در آزمون و يا نهايتاً در مرحله مصاحبه اعال 

ارشد آنان كمتر از معدل اعال  شده عدل مندرج در مدرك تحصيلي كارشناسي و كارشناسيداوطلباني كه داراي مغايرت معدل باشند )م
 به اين سازمان باشد( خودداري شده و قبولي آنان باطل خواهد شد.

 قبهولي باطل شهدن نخواهد آمد و ضمن عمل به نا نشوند، ببت التحصيلفارغ 30/07/1400 حداكثر تا تاري  كهشدگانياز پذيرفته -4
 رفتار خواهد شد. با ايشان مقررات آنان، طبق

يا اطالعات غلطي ارائه و واجد  و نموده كتمان را حقايق داوطلبي گردد مشخص چنانچه ،تحصيل هنگا  و نا ببت از مرحله هر در  -5
 رفتار خواهد شد. با وي مقررات و طبق وي باطل شده باشد، قبوليشراي  نمي

 خواههد اعال  سازمان سنج  آموزش كشور سايت طريق از متعاقباً اسالمي آزاد دانشگاه به مربوط نتايج كه است توضيح به الز  -6

 رديه  در ههم و عهالي آمهوزش موسسهات و دانشهگاهها از يكهي شهدگانپذيرفته رديه  در ههم كهه داوطلبهاني است و بديهي شد

 نها ببت قبهولي محلهايكدرشته از يكي در توانندمي منحصراً كه باشند داشته توجه گيرندمي ارقر اسالمي آزاد دانشگاه شدگانپذيرفته

 .شد خواهد رفتار آنها با ضواب  مطابق صورت اين غير در باشندنمي قبولي محل دو هر در نا ببت به مجاز عبارتي به و نمايند

نها  نويسهي )ببهت ها، چنانچه دانشجوي منصرف از تحصهيل، پهز از نها نامه نحوۀ دريافت شهريه توس  دانشگاهبر اساس آيين -7
نا  حضوري( و قبل از شروع كالسها انصراف خود را به دانشگاه اعال  نمايد، شهريه پرداختي آن نيمسهال غيرحضوري اينترنتي يا ببت

 شود.به عنوان هزينه انصراف محسوب مي
بهراي  بايسهتشود و دانشجويان مهيل اول توس  كارشناس گروه آموزشي انجا  ميدر نيمسا انتخاب واحدهاي درسي دانشجويان -8

سههامانه آموزشههي گلسههتان هههاي اطالعيهههههها بههه اطههالع از انتخههاب واحههد دروس نيمسههال و چگههونگي برگههزاري كههالس
(https://golestan.lu.ac.ir مراجعه كند )(+ گذرواژه ورود به سامانه  شناسه كاربري ورود به سامانه گلستان: شماره دانشجويي

 .(گلستان: كد ملي
دانشگاه لرستان مدیریت امور آموزشی
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