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و با اميد  1398دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته سال   آرزوي توفيق براي داوطلبان گرامي شركت كننده در آزمون ورودي با     
  بخش  در سنگرهاي علم و ايمان، پاسداراني شايسته براي حفاظت از حريم اين ديار و تداوم  آزمون  اين  شدگان پذيرفته  اينكه  به

شدگان در  نام از پذيرفته  وسيله تاريخ ثبت باشند، بدين  عالي  آموزش  در دانشگاهها و موسسات  اسالمي  انقالب  دستآوردهاي
 رساند:شرح ذيل به اطالع ميه ب  نام ثبت  براي  الزم  مدارك  لرستان و دانشگاه

 

 :شدگان نام از پذيرفته تاريخ ثبت

 :حضوريثبت نام غیر -الف

 و 10نسخه  IE)فقط با مرورگر   http://golestan.lu.ac.ir  صورت اينترنتي از طريق سامانهه حضوري بنام غيرثبت     
انجام خواهد گرفت. جهت  26/06/1398شنبه مورخ لغايت سه)ظهر به بعد(  17/06/1398شنبه مورخ يك( در روزهاي ترباال

ارائه پرينت انجام پذيرش  مراجعه نماييد. در سامانه مذكور هاو اطالعيه مشاهده ثبت نام الكترونيكي به قسمت راهنماي سيستم
 الزامي است. و تحويل مدارك غيرحضوري در موعد پذيرش حضوري

 

  :تذکر مهم
شدگان پس از تحويل دانشجو نبوده و ثبت نام قطعي پذيرفته نهايي به منزله پذيرش غيرحضوري نام الكترونيكيانجام ثبت     

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

 :و تحويل مدارک ثبت نام حضوري -ب

 
 رديف

مراجعه به ترتیب حرف اول نام خانوادگی 

 دانشجو

 مقطع

 شدگانپذيرفته

 تاريخ مراجعه حضوري براي

 نام قطعی و تحويل مدارکثبت
  -چ -ج -ث -ت -پ -ب -الف 1

 س -ژ -ز -ر -ذ -د -خ -ح

  25/06/1398شنبه روز دو ارشدكارشناسي
 عصر 15صبح لغايت  30/8از ساعت 

 -ق -ف -غ -ع -ظ -ط -ض -ص -ش 2
 ي -ه -و -ن -م -ل -گ -ك

  26/06/1398شنبه روز سه ارشدكارشناسي
 عصر 15صبح لغايت  30/8از ساعت 

 

انجام پذيرش غيرحضوري جهت ثبت نام قطعي، مدارك ثبت نامي خود  پرينتبايست با در دست داشتن پذيرفته شدگان مي 

 را شخصاً ارائه نمايند.
 

ضلع جنوبي ساختمان دانشكده فني  -دانشگاه لرستان -جاده تهران  5كيلومتر  -خرم آباد  :حضوري مکان ثبت نام -ج 

 سالن رودكي . –مهندسي )روبروي بانک تجارت( 
 

 دانشگاه لرستان: 1398پذيرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته سال   نام ثبت  براي  الزم  مدارک -د
  ، درمان بهداشت  يا وزارت  و فناوري  ، تحقيقات علوم  ( مورد تاييد وزارت ليسانس(  كارشناسي  تصوير مدرك  نسخهو يک   اصل -1

 . باشد  ( قيد شده )ليسانس  كارشناسي  دوره  معدل  در آن  كه  فرهنگي  انقالب  عالي و يا شوراي   پزشكي  و آموزش

نشجوي سال دا ،1398سال  ارشدكارشناسيدي دوره ورو نام براي شركت در آزمون ثبتدر زمان   كه  شدگاني پذيرفته -1 تبصره 
  كارشناسهي   مهدرك   اصهل   ارائهه   قادر بهه  و شوندميالتحصيل  فارغ 31/6/1398تا تاريخ  حداكثراند و  بوده  آخر مقطع كارشناسي

محل اخذ مهدرك مهذكور را بها      عالي  آموزش  توسط دانشگاه يا موسسه  تاييد شده  گواهي  اصلاست   باشند، الزم ليسانس( نمي )

http://golestan.lu.ac.ir/
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 ارائهه نماينهد.   دانشگاه لرسهتان نام به  تكميل و پس از تأييد موسسه محل تحصيل، در زمان ثبت فرم ذيل اين اطالعيهمحتوي 
التحصيلي خود را ارائه نمايند و آن دسته از بايست مدرك فارغمي 01/01/1398التحصيالن قبل از الزم به توضيح است كه فارغ

خود را به همراه ساير مدارك  اند، الزم است اصل مدرك كارشناسيالتحصيل بودهداوطلباني كه در زمان ثبت نام در آزمون فارغ
 ثبت نامي ارائه نمايند.

انهد، معهدل فهارغ     در اين آزمون شركت نمهوده آن دسته از داوطلباني كه دانشجوي سال آخر بوده و به عنوان رتبه اول  :استثناء
التحصيلي دوره كارشناسي آنان، لحاظ گرديده و الزم است   عالي محل فارغ التحصيلي اعالم شده آنان از سوي موسسه آموزش 

 .بند و يا تبصره آن عمل نماينداين مطابق 

 ،1398سهال   ارشهد كارشناسهي ورودي دوره  در آزمهون  نام براي شركت در زمان ثبت  كه  شدگاني دسته از پذيرفته آن  -2تبصره 
معهدل كهل   شهوند، الزم اسهت   مهي التحصيل  فارغ 31/6/1398تا تاريخ  حداكثراند و  بوده  نشجوي سال آخر مقطع كارشناسيدا

 توسهط )حسه  مهورد(     30/11/96و يها   31/06/1396 تا تهاريخ ( 20( تا ) 0) اساس  بر دانشجويان سال آخر واحدهاي گذرانده
 ذيل اين اطالعيه معدل و تعداد واحدهاي گذرانده مخصوصدر فرم   فارغ التحصيلي دوره كارشناسي موسسه آموزش عالي محل

درج و پهس از  راهنماي انتخاب رشته(  2دفترچه شماره 323و يا صفحه نام  راهنماي ثبت 1شماره دفترچه 43)مندرج در صفحه 
 ارائه گردد. نام تأييد مسئول ذيربط به هنگام ثبت

  صهادر شهده    تحصيلي  در مورد مدارك  انقالب فرهنگي  شوراي عالي 3/11/1374مورخ  368جلسه   مصوبه  بر اساس -3تبصره 
، فضهال و طهالب   و يها اصهفهان   خراسان  علميه  هاي يكي از حوزه  يريتمدهاي علميه )قم( يا مركز مركز مديريت حوزهتوسط 

اند و يا تها   را گذرانده 2 سطح  دوره  فوق الذكرهاي  توسط مديريت يكي از حوزه  صادر شده  مدرك  سهاي علميه كه بر اسا حوزه 
  نام امتحاني گروه علوم انساني ثبت هاي  از كدرشته  اند در هر يک منحصراً مجاز بوده  شوند، مي  التحصيل فارغ 31/6/1398تاريخ 

نياز به تشخيص گروه آموزشهي ادامهه    شدن مشروط به گذراندن دروس پيش نمايند و در صورت پذيرفته  شركت  آن  و در آزمون
  ههاي  توسط يكي از مديريت  خود را كه  از تحصيل  فراغت  بايد تصوير مدرك  طلباناز داو  دسته  اين است   تحصيل دهند. بديهي

 .در اختيار داشته باشند  است صادر گرديده  و يا اصفهان و يا حوزه علميه خراسان  قم  علميه  حوزه

نامه شركت دارنهدگان   آيين»باشند الزم است واجد شرايط مفاد  داراي مدرك تحصيلي معادل مي  كه  شدگاني پذيرفته -4تبصره 
شوراي گسهترش آمهوزش عهالي     15/4/1392مورخ  845مصوب جلسه « مدارك معادل و غيررسمي در آزمونهاي مقاطع باالتر

توسط معاونت آموزشي وزارت متبوع به  28/5/1392مورخ  77633/2كه طي بخشنامه شماره   و فناوري  وزارت علوم، تحقيقات
 .آموزش عالي ابالغ گرديده، باشند كليه دانشگاهها و موسسات

شوراي عالي انقالب فرهنگي، كليه دارندگان مدرك معادل ضمن خدمت  94/8/26مورخ  771براساس مصوبه جلسه  :5تبصره 
 77633/2اند، حس  مورد از تسهيالت مصوبه شهماره   هاي مذكور راه يافته به دوره 1381تا  1377هاي  فرهنگيان كه طي سال

 .شوند براي ادامه تحصيل در مقاطع رسمي باالتر برخوردار مي 28/5/1394مورخ 

 .آنها  صفحات  از تمام  فتوكپي  و كارت ملي و دو سري  شناسنامه  اصل -2
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 . جاري  در سال  شده  تهيه 3×4  رخ  تمام  عكس  قطعه  شش -3

در   نام از ثبت  ضوابط پس  به  با توجه  كه  برادراني  برايمنحصراً   جاري  در سال  شده  تهيه 3×4  رخ  تمام  عكس  قطعه 12 -تبصره
 .گردد صادر مي  تحصيلي  معافيت  آنان  ، براي عالي  آموزش  موسسه

  شماره  راهنماي  دفترچه 3در صفحه   مندرج  «عمومي  وظيفه  مقررات»بند   به  را با توجه  وظيفه  نظام  وضعيت  كه  مدركيارائه  -4
 (. برادران  كند )براي  مشخص1398سال   ارشد ناپيوسته  كارشناسي  هاي دوره  ورودي  آزمون  يک

براي فرهنگيان، ارائه اصهل   .دولت  كارمندان  براي  متبوع  قيد و شرط سازمان  و بدون  كتبي  يا موافقت  ساالنه  مرخصي  حكم -5
هاي دبيري از ادارات آموزش و پرورش شهرستان محل تعهد هالتحصيالن رشتموافقت نامه كتبي و بدون قيد و شرط براي فارغ

 و خدمت الزامي است.

اند و ارگان صادر كننده فرم آنان به ترتي  بنياد شهيد  شده ايثارگران و رزمندگان پذيرفته   داوطلباني كه با استفاده از سهميه -6
نامي از سهوي ارگهان    نام نيازي به ارائه تائيديه سهميه ثبت ثبتباشد، در زمان  و امور ايثارگران و يا ستاد كل نيروهاي مسلح مي

ذيربط ندارند و مالك تائيد سهميه آنان همان عنوان سهميه درج شده در فايل قبهولي دانشهگاهها و موسسهات آمهوزش عهالي      
 .باشد مي

  از داوطلبهاني   دسته  آن  ( براي )ليسانس  اخذ كارشناسي  محل  عالي  آموزش  يا موسسه  توسط دانشگاه  تاييد شده  گواهي  اصل -7
شهوراي ههدايت    5/5/1393 مهورخ   77897/21نامه پذيرش با آزمون استعدادهاي درخشان به شهماره   مفاد آيين  به  با توجه  كه

 .اند شده  پذيرفته  اول  رتبه  امتیازبا   و فناوري  ، تحقيقات علوم  استعدادهاي درخشان وزارت

 هاي: آدرس به علوم وزارت دانشجويان امور سازمان اينترنتي سامانه در دانشجو سالمت جسم و روان كارنامه اطالعات ثبت -8

(http://portal.saorg.ir/mentalhealth  +  http://portal.saorg.ir/physicalhealthو ) ارائه 
 . حضوري و تحويل مدارك نام ثبت موعد در دانشگاه مشاوره مركز كارشناس به آن پرينت

 نام در سامانه آموزشي دانشگاه.ثبت انجام پذيرش غيرحضوري پرينتارائه  -9
 

 مهم  تذکرات -  ه

هاي اعالم شده دانشگاه و با ارائه مدارك  نام منحصراً در تاريخ نام الزامي است و ثبت حضور شخص پذيرفته شده جهت ثبت ه1
نام بهه  شدگان در تاريخ يا تاريخهاي تعيين شده براي ثبتو عدم مراجعه پذيرفته پذيرد كامل مندرج در اين اطالعيه صورت مي

 .ودشمنزله انصراف از تحصيل تلقي مي
  ، يكسهان  نموده  اعالم  مانساز  نام براي شركت در آزمون به قبالً در زمان ثبت  كه  بايد با معدلي  شده  پذيرفته  ليسانس  معدل ه2

نام قطعي آن دسته از داوطلباني كه داراي مغايرت معدل باشند )معدل مندرج در مدرك آنان كمتهر از   بديهي است از ثبت .باشد
 خواهد شد.خودداري م شده به اين سازمان باشد( معدل اعال

نامي ارسالي به كليه دانشگاهها و موسسات پذيرنده دانشجو در آزمون ورودي تحصهيالت   نظر به اينكه در دستورالعمل ثبت -3
ي مغهايرت  ابالغ گرديده است تها از پذيرفتهه شهدگاني كهه دارا     1398هاي كارشناسي ارشد ناپيوسته داخل( سال  تكميلي )دوره

http://portal.saorg.ir/mentalhealth
http://portal.saorg.ir/physicalhealth
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معدل )معدل مندرج در مدرك تحصيلي آنان كمتر از معدل اعالم شده در اطالعات ثبت نامي از طرف داوطلبان به اين سازمان 

بعمل آيد، لذا ضرورت دارد اين دسته از پذيرفته شدگان بهه دانشهگاه محهل     موقت و مشروطنام  باشند، صرفاً ثبت باشد( مي

نهام موقهت از آنهان بعمهل آمهده و       رك الزم مندرج در اين اطالعيه را به آنجا ارائه نمايند تا ثبتقبولي خود مراجعه نموده و مدا
بايسهت وضهعيت    باشهند مهي   بررسي الزم در مدارك و مستندات ارائه شده صورت گيرد. داوطلباني كه داراي مغايرت معدل مهي 

خودداري نمايند. درصورت  سنجشسازمان  ده و از مراجعه بهوماه از دانشگاه محل قبولي پيگيري نم مهرنهايي خود را تا پايان 
 توانند از طريق سايت سازمان در بخش پاسخگويي اينترنتي اقدام نمايند.  لزوم چنانچه در اين رابطه سوالي دارند مي

  لهم   كان»  نخواهد آمد و ضمن  عمل  به  نام ، ثبتندونش  التحصيل فارغ 31/6/1398  حداكثر تا تاريخ  كه شدگاني  از پذيرفتهه 4

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

با موفقیت به اتماام برساد    31/6/1398کلیه واحدهاي درسی آنان تا شدگاني كه آن دسته از پذيرفته صره:تب
واحهدي اخهذ    1398-99به شرطي كه براي نيمسال اول سهال تحصهيلي   ولي زمان اعالم فراغت از تحصيل آنان به هر علت )

توانند با ارائه گواهي باشد، مي 30/9/1398( تا تاريخ نكرده باشند و يا واحد درسي اخذ شده آنان به صورت معرفي به استاد باشد
 مربوط به موسسه محل قبولي مراجعه نمايند.

هاي روزانه آزمون ارشدناپيوسته )به استثناي پذيرفته شدگان دورهو كارشناسيدانشجويان در حال تحصيل در مقاطع دكتري  -5
ههاي دوره روزانهه   را به منظور انتخهاب رشهته   1398ارشد سال كه حق شركت در آزمون كارشناسي 1397ارشد سال كارشناسي

 05/12/1397تا حداکثر يسهت  بامي 1398ارشد سال نداشتند( در صورت تمايل به ثبت نام و شركت در آزمون كارشناسي

 1398نمودند. در صورت عدم انصراف قطعي در زمان مقرر، قبولي آنها در آزمون سهال  حاصل مي انصراف قطعیاز تحصيل 

 پذير نخواهد بود.لغو و هيچ گونه اقدامي نسبت به درخواست آنها امكان
نام چنانچه دانشجوي منصرف از تحصيل، پس از نامنويسي )ثبتها، نامه نحوۀ دريافت شهريه توسط دانشگاهآيينبر اساس  -6

شههريه پرداختهي 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  گردد كه  مشخص  (، چنانچه تحصيل  ، پذيرش و يا هنگام نام از آزمون )ثبت  در هر مرحله ه7
 رفتار خواهد شد.  با وي  مقررات  لغو و طبق  وي  باشد، قبولي اطالعات غلطي ارائه و واجد شرايط نمي

 

شدگان  رساند كه مطابق ضوابط پذيرفته مي 1398سال  ارشدكارشناسيآزمون  روزانههاي پذيرفته شدگان نهايي دوره به اطالع
شركت در ثبت نام و رشته قبولي، مجاز به  و يا انصراف از نام در صورت عدم ثبت 1398سال  ارشدكارشناسينهايي آزمون 

  نخواهند بود.  1399سال  ارشدكارشناسيآزمون 
 اعهالم  سازمان سنجش آموزش كشور سايت طريق از متعاقباً اسالمي آزاد دانشگاه به مربوط نتايج كه است توضيح به الزم -8

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

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

 رفتهار  آنهها  بها  ضهوابط  مطهابق  صورت اين غير در باشند نمي قبولي محل دو هر در نام ثبت به مجاز عبارتي به و نمايند نام ثبت

 .شد خواهد
 

دانشگاه لرستان یامور آموزش مديريت
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