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امید  و با 1401سال وسته ارشد ناپیکارشناسیدوره  آرزوي توفیق براي داوطلبان گرامی شرکت کننده در آزمون ورودي با    

 بخش در سنگرهاي علم و ایمان، پاسدارانی شایسته براي حفاظت از حریم این دیار و تداوم آزمون این شدگانپذیرفته اینكه به

در  شتدگان نتام از پذیرفتته   تاریخ ثبتت  وسیلهباشند، بدین عالی آموزش در دانشگاهها و موسسات المیاس انقالب دستآوردهاي

 رسد:به شرح ذیل به اطالع می نامثبت براي الزم مدارك  دانشگاه لرستان و

 

  ن:شدگانام از پذیرفتهتاریخ ثبت

   :ي اینترنتیثبت نام  غیرحضور -الف              

 10نسخه  IE)فقط با مرورگر    https://golestan.lu.ac.ir  ثبت نام غیرحضوري به صورت اینترنتی از طریق سامانه     

انجتام وواهتد گرفتتخ اوتذ      13/60/1140شتنبه متورخ    یت  لغایت   09/60/1140شنبه مورخ چهارو باالتر( در روزهاي 

 نام الزامی استخنام غیرحضوري و ارسال آن به همراه سایر مدارك ثبتتپرینت ثب

ی   ی  )از سمت چپ: یو صفر   u011شماره داوطلبی نام:شناسه کاربري ورود به سامانه ثبت

 داوطلبی(

 )در صورتی که کد ملی با صفر شروع شود صفرها  کد ملی نام:گذرواژه ورود به سامانه ثبت

 نوشته شود(

 4205186745/    گذرواژه        u011257956ور مثال:          شناسه کاربري   به ط

 مراجعه نماییدخ ها در سامانه مذکوربراي اطالعات بیشتر به راهنماي سیستم و اطالعیه

  تذکرات مهم:

ارستال  ز دگان پس ایرفته شت انجام ثبت نام الكترونیكی غیرحضوري به منزله پذیرش نهایی دانشجو نبوده و ثبت نام قطعی پذ1

م اهتد بتودخ عتد   مدارك در زمان مقرر و تأیید اطالعات توسط مدیریت امور آموزشتی دانشتگاه وو   )صرفاً پست پیشتاز( پستی

 نداردخ ضمناً امكان مراجعه حضوري وجود ارسال مدارك در موعد مقرر به منزلۀ انصراف از تحصیل تلقی وواهد شدخ

اري شود )از بایستی از روي اصل مدارك و به صورت رنگی با کیفیت تهیه و بارگذرحضوري مینام غیمدارك ثبت اسكنت 2

  اسكن کپی مدارك وودداري شود(خ

 

 :نام با پست پیشتازارسال مدارك ثبت -ب 

 

متدارك  اصل  فرصت دارند 13/60/1401شنبه مورخ  ی  تا تاریخ اند، نام غیرحضوري را انجام دادهداوطلبانی که ثبت     

جتاده تهتران، دانشتگاه لرستتان)دولتی(، ستاوتمان مرکتزي        5آبتاد، کیلتومتر   لرستان، وترم  آدرس:به  پست پیشتازنام را با ثبت

https://golestan.lu.ac.ir 
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ارستال نماینتدخ درن نتام و نتام وتانوادگی داوطلتت و رشتته و مقطت           6815144316دانشگاه، دبیروانه مرکزي، کتد پستتی   

 ه از پذیرش مدارکی که بعد از موعد قانونی ارسال شود معذور استختحصیلی بر روي پاکت الزامی استخ دانشگا

 :ن آنها در سامانه + ارسال پستی()بارگذاري اسكنامثبت براي الزم مدارك

، بهداشتت  یتا وزارت  و فناوري ، تحقیقاتعلوم ( مورد تایید وزارتلیسانس( کارشناسی تصویر مدرك نسخهو ی   اصل -1

در  .باشتد  ( قیتد شتده  )لیستانس  کارشناستی  دوره معتدل  در آن که فرهنگی انقالب عالیو یا شوراي  پزشكی آموزشو  درمان

 ناپیوسته، ارسال اصل و ی  نسخه تصویر مدرك کاردانی نیز الزامی استخصورت داشتن مدرك کارشناسی

دانشتجوي   ،1401ارشتد ستال   ورودي دوره کارشناستی  ونر آزمنام براي شرکت دثبتدر زمان  که شدگانیپذیرفته:1تبصره 

 متدرك  اصتل  ارائته  قتادر بته   و شتوند میالتحصیل فارغ 13/60/1140تا تاریخ  حداکثراند و بوده سال آور مقط  کارشناسی

محل اوتذ متدرك    عالی آموزش توسط دانشگاه یا موسسه تایید شده گواهی اصلاست  باشند، الزملیسانس( نمی) کارشناسی

ارائته   اندانشگاه لرستنام به تكمیل و پس از تأیید موسسه محل تحصیل، در زمان ثبت فرم ذیل این اطالعیهمذکور را با محتوي 

ا ارائه نماینتد و  رالتحصیلی وود بایست مدرك فارغمی 31/04/1401التحصیالن قبل از الزم به توضیح است که فارغ نمایندخ

بته   وتود را  ناستی اند، الزم استت اصتل متدرك کارش   التحصیل بودهداوطلبانی که در زمان ثبت نام در آزمون فارغ آن دسته از

 همراه سایر مدارك ثبت نامی ارائه نمایندخ

انتد، معتدل فتارغ    ودهآن دسته از داوطلبانی که دانشجوي سال آور بوده و به عنوان رتبه اول در این آزمون شرکت نمت  :استثناء

التحصتیلی دوره کارشناستی آنتان، لحتاد گردیتده و الزم      عالی محل فتارغ حصیلی اعالم شده آنان از سوي موسسه آموزش الت

 .بند و یا تبصره آن عمل نماینداین است مطابق 

 ،1401ارشد ستال  ورودي دوره کارشناسی نام براي شرکت در آزموندر زمان ثبت که شدگانیدسته از پذیرفتهآن  :2تبصره 

معدل کتل  شوند، الزم است میالتحصیل فارغ 13/60/1140تا تاریخ  حداکثراند و بوده دانشجوي سال آور مقط  کارشناسی

متورد(   )حستت   30/11/1400و یتا   31/06/1400 تا تاریخ( 20( تا )0)اساس  بر دانشجویان سال آور واحدهاي گذرانده

احتدهاي گذرانتده ذیتل    ومعدل و تعتداد   در فرم مخصوص وره کارشناسیتوسط موسسه آموزش عالی محل فارغ التحصیلی د

درن و پتس از تأییتد   ( راهنمتاي انتختاب رشتته    2و یا دفترچته شتماره  نام راهنماي ثبت 1شماره )مندرن در دفترچه این اطالعیه

 نام ارائه گرددخمسئول ذیربط به هنگام ثبت

صتادر   تحصتیلی  در متورد متدارك   انقالب فرهنگی شوراي عالی 3/11/1374مورخ  368جلسه  مصوبه بر اساس :3تبصره 

هاي علمیه حوزه، فضال و طالب ( یا مرکز مدیریت حوزه علمیه وراسان و یا اصفهانقم) علمیه هايحوزه توسط مدیریت شده

 التحصتیل فتارغ  31/06/1401یخ اند و یا تا تاررا گذرانده 2سطح دوره  مراکز مذکورتوسط  صادر شده مدرك که بر اساس
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نمایند و  شرکت آن و در آزمون نامثبت علوم انسانیامتحانی گروه هاي از کدرشته اند در هر ی منحصراً مجاز بوده شوند،می

 ایتن استت   نیاز به تشخیص گروه آموزشی ادامه تحصیل دهندخ بدیهیشدن مشروط به گذراندن دروس پیشدر صورت پذیرفته

)قتم( یتا مرکتز متدیریت      علمیته  هايحوزه مدیریتتوسط  وود را که از تحصیل فراغت باید تصویر مدرك از داوطلبان دسته

 .در اوتیار داشته باشند استصادر گردیده  حوزه علمیه وراسان و یا اصفهان

نامه شرکت دارندگان آیین»واجد شرایط مفاد باشند الزم است داراي مدرك تحصیلی معادل می که شدگانیپذیرفته :4تبصره 

 شتوراي گستترش آمتوزش    15/4/1392متورخ   845مصوب جلسته  « مدارك معادل و غیررسمی در آزمونهاي مقاط  باالتر

توستط معاونتت آموزشتی     28/5/1392متورخ   77633/2که طتی بخشتنامه شتماره     و فناوري عالی وزارت علوم، تحقیقات

 .نشگاهها و موسسات آموزش عالی ابالغ گردیده، باشندوزارت متبوع به کلیه دا

ضتمن   شوراي عالی انقالب فرهنگی، کلیته دارنتدگان متدرك معتادل     94/8/26مورخ  771براساس مصوبه جلسه  :5تبصره 

مصتوبه شتماره    اند، حست مورد از تستهیالت هاي مذکور راه یافتهبه دوره 1381تا  1377هاي ودمت فرهنگیان که طی سال

 .شوندبراي ادامه تحصیل در مقاط  رسمی باالتر برووردار می 28/5/1394مورخ  77633/2

 خشناسنامه و تمام صفحاتکارت ملی  فتوکپی سري ی  -2

 خجاري در سال شده تهیه 3×4 رخ تمام عكس قطعه شش -3

 نتام از ثبت ضوابط پس به با توجه که برادرانی  برايمنحصراً جاري در سال شده تهیه 3×4 رخ تمام عكس قطعه 12 : 6 تبصره

 .گرددصادر می تحصیلی معافیت آنان ، برايعالی آموزش در موسسه

 نتام ثبتت  راهنمتاي  در دفترچه مندرن «عمومی وظیفه مقررات»بند  به را با توجه وظیفه آنها نظام وضعیت مدرکی که سالار -4

یتت و یتا بتر     خ نظیر کارت پایان ودمت و یا کارت معافکند مشخص 1401سال  ارشدورودي دوره هاي کارشناسیآزمون 

 (خبرادران )براي اعزام به ودمت و یا فرم معافیت تحصیلی اوذ شده از سامانه نظام وظیفه

غیبتت   داراي دفترچه اعزام به وتدمت بتا   لهنام نیستند )از جمافرادي که از نظر مقررات وظیفه عمومی حائز شرایط ثبت :تذکر

 شتده  رذکت  تحصیل ترك یا انصرافی یا اوراجی دانشجوي آنان اعزام بر  در اند یاباشند و یا با غیبت به ودمت اعزام شدهمی

 .اشندبنمی نامثبت به مجاز( است

اپ بتر  گتواهی دروواستت    فرم چ، در فرایند پذیرش غیرحضوري )اوذ معافیت تحصیلیمحترم بایستی براي  مشمولین

( را پرینت گرفته، به همراه کپی بر  ابطال معافیت مقط  کارشناسی و پرینتت قبتولی ستایت ستنجش، بته      معافیت تحصیلی
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براي اوذ معافیتت تحصتیلی    تاییدیه اولیه مشمولین،سپس+ مراجعه کنند و پس از تایید و اوذ مجوز 10یكی از دفاتر پلیس 

مراجعه و پتس از ورود بته ستامانه     https://services.epolice.irصورت اینترنتی به سامانه  )نظام وظیفه( الزم است به

مذکور از قسمت دروواست، ثبت دروواست، نوع دروواست )معافیت تحصتیلی دانشتجویی داولتی( را انتختاب و ستپس      

دروواست معافیت تحصیلی دانشجویی را به صتورت کامتل تكمیتل و     -صیلی اطالعات تح -قسمت هاي مشخصات فردي 

 در آور، تایید کاربر را اعمال نمایندخ

عتزام یتا   الزم است عكس، تصویر شناسنامه، کارت ملی، در صورت داشتن معافیت دانش آمتوزي قبلتی یتا بتر  ا     :1تذکر

صرافی و نمرات در صورت انصرافی بودن، حكم ان ( به همراه ریزکارشناسی ترویص از ودمت، آورین مدرك تحصیلی )

 دخد نخواهد شابطال معافیت انصراف را حتما در سایت بارگذاري نمایند در غیر این صورت اطالعات پذیرفته شده تایی

ت دروواست یفته،  در صورت تایید نشدن اطالعات توسط دانشگاه، پذیرفته شده بایستی با مراجعه به ستایت نظتام وظ  : 2تذکر

ا مشتكل وتود ر   توسط متقاضی در سامانه نظام وظیفه را ثبتت و بتا مراجعته بته اداره نظتام وظیفته      سی توجیه عدم صدور برر

 پیگیري نمایدخ

وذ و اا از سیستم ردر صورت تایید دانشگاه و تایید معاونت نظام وظیفه، الزم است دانشجو پرینت معافیت تحصیلی : 3تذکر

 خه و اصل آن را به دانشگاه ارسال نمایددر سامانه گلستان بارگزاري نمود

 اهد شدخدر صورت اوذ ننمودن معافیت تحصیلی در موعد مقرر، قبولی و پذیرش داوطلت در دانشگاه لغو وو :4تذکر

 خدولت کارمندان براي متبوع انقید و شرط سازم و بدون کتبی یا موافقت ساالنه مروصی حكم -5

 از داوطلبانی دسته آن ( براي)لیسانس اوذ کارشناسی محل عالی آموزش یا موسسه توسط دانشگاه دهتایید ش گواهی اصل -6

شوراي هدایت  5/5/1393 مورخ  77897/21ن به شماره نامه پذیرش با آزمون استعدادهاي دروشامفاد آیین به با توجه که

 .اندشده پذیرفته اول رتبه امتیازبا  وريو فنا ، تحقیقاتعلوم استعدادهاي دروشان وزارت

 آدرس: به علوم وزارت دانشجویان امور سازمان اینترنتی سامانه در دانشجو سالمت جسم و روان کارنامه اطالعات ثبت -7

(http://portal.saorg.ir/mentalhealthو ) خ نامهمراه سایر مدارك ثبت به آن تپرین ارسال 

 

مات جام  ستالمت محتل   نام و تكمیل و تایید آن توسط پزش  مرکز وداز سامانه ثبت شناسنامه سالمت دانشجواوذ فرم  -8

 خ نامهمراه سایر مدارك ثبت به آن پرینت ارسال ونام زندگی و بارگذاري اسكن آن در سامانه ثبت

https://services.epolice.ir/
http://portal.saorg.ir/mentalhealth
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در  یرحضتوري پرینتت اتمتام پتذیرش غ    ه در سامانه غیر حضوري ثبت نام به همتراه مهاي ضمیمه شدپرینت فر ارسال پستی  -9

 خاستالزامی به همراه سایر مدارك  سامانه آموزشی دانشگاه )گلستان(
 

 ودانشتجویان انصترافی   بتراي  ) مشتمولین یلی فترم ابطتال معافیتت تحصت     بته همتراه   اوران اصل فرم انصراف از تحصیل یا -10

 خ(اوراجی

 : مهم تذکرات

پذیرد مدارك کامل مندرن در این اطالعیه صورت می سالهاي اعالم شده توسط دانشگاه و با ارنام منحصراً در تاریخبتث -1

 د شدخنام به منزله انصراف از ادامه تحصیل تلقی وواههاي تعیین شده براي ثبتیا تاریخ شدگان در تاریخپذیرفته اقدامو عدم 

نام، اطالعات تكمیلی را در پایگتاه  هاي تعیین شده جهت ثبتر تاریخد هر اقدامشود که قبل از شدگان توصیه میرفتهت به پذی2

 مطالعه نمایندخ www.lu.ac.irبه آدرس  رسانی دانشگاهاطالع

الً در زمتان  قتب  که هاییدلمع با باید پذیرفته (لیسانس) کارشناسی پیوسته و یا کاردانی و کارشناسی ناپیوستهمدرك  معدل  -3

نتام  باشدخ بدیهی است در غیر این صورت از ثبتت  ، یكساننموده نام، شرکت در آزمون و یا نهایتاً در مرحله مصاحبه اعالمثبت

ارشتد آنتان   آن دسته از داوطلبانی که داراي مغایرت معدل باشند )معدل مندرن در مدرك تحصتیلی کارشناستی و کارشناستی   

 معدل اعالم شده به این سازمان باشد( وودداري شده و قبولی آنان باطل وواهد شدخ کمتر از

باطتل   نخواهتد آمتد و ضتمن    عمتل  به نامنشوند، ثبت التحصیلفارغ 31/06/1401 حداکثر تا تاریخ کهشدگانیاز پذیرفته -4

 رفتار وواهد شدخ با ایشان مقررات آنان، طبق قبولی شدن

یا اطالعات غلطی ارائه  و نموده کتمان را حقایق داوطلبی گردد مشخص چنانچه ،تحصیل هنگام و نامثبت از مرحله ره در  -5

 رفتار وواهد شدخ با وي مقررات و طبق وي باطل شده باشد، قبولیو واجد شرایط نمی

 اعتالم  موزش کشتور آسازمان سنجش  سایت طریق از عاقباًمت اسالمی آزاد دانشگاه به مربوط نتایج که است توضیح به الزم -6

 در هتم  و عتالی  آمتوزش  موسستات  و دانشگاهها از یكی شدگانپذیرفته ردیف در هم که داوطلبانی است و بدیهی شد وواهد

 محلهايرشتهکد زا یكی در توانندمی منحصراً که باشند داشته توجه گیرندمی قرار اسالمی آزاد دانشگاه شدگانپذیرفته ردیف

 رفتار آنها با ضوابط قمطاب صورت این غیر در باشندنمی قبولی محل دو هر در نامثبت به مجاز عبارتی به و نمایند نامثبت قبولی

 خشد وواهد
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نام نویسی )ثبت امها، چنانچه دانشجوي منصرف از تحصیل، پس از ننامه نحوۀ دریافت شهریه توسط دانشگاهبر اساس آیین -7

ی آن تت شهریه پرداو نام حضوري( و قبل از شروع کالسها انصراف وود را به دانشگاه اعالم نماید،رحضوري اینترنتی یا ثبتغی

 شودخنیمسال به عنوان هزینه انصراف محسوب می

ست بایان میشود و دانشجویدر نیمسال اول توسط کارشناس گروه آموزشی انجام می انتخاب واحدهاي درسی دانشجویان -8

ستتتان ستتامانه آموزشتتی گلهتتاي اطالعیتتههتتا بتته بتتراي اطتتالع از انتختتاب واحتتد دروس نیمستتال و چگتتونگی برگتتزاري کتتالس

(https://golestan.lu.ac.ir( مراجعه کند )اژه ورود به شناسه کاربري ورود به سامانه گلستان: شماره دانشجویی + گذرو

 (خسامانه گلستان: کد ملی

نشگاه لرستاندا مدیریت امور آموزشی
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