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معاونت دانشجویی دانشگاه لرستان اعالم کرد سیستم اسکان 

 بار به اولین دانشجویان سراهای دانشجویی دانشگاه لرستان، برای

 شود. صورت اتوماسیون انجام می

 

متن کامل اطالعیه معاونت دانشجویی دانشگاه لرستان به این شرح 

 است: 

خیرمقدم و خوش آمدگویی به با عرض تسلیت ایام اربعین حسینی و 

دانشجویان دانشگاه لرستان به مناسبت شروع سال تحصیلی و آموزش 

رساند که سیستم اسکان دانشجویان حضوری، به اطالع دانشجویان عزیز می

سراهای دانشجویی به صورت اتوماسیون بوده و به منظور تسریع در انتخاب 

 های ذیل توجه نمایند:اتاق به دستورالعمل



سایت اتوماسیون   https://sad.lu.ac.ir برای رزرو اتاق به آدرس _ 1

 در تارنمای دانشگاه لرستان مراجعه نمایند.سرای های دانشجویی 

که ( )خانممقطع کارشناسیمی خارج استان لرستان دانشجویان غیر بو_ 2

ساعت  از انتخاب خوابگاه ها به پایان نرسیده است برای سنوات تحصیلی آن

 27/06/1401تاریخ   15:00لغایت ساعت  25/06/1401خ تاری 15:00

 به سایت مراجعه نموده و اقدام به رزرو اتاق نمایند.

 

 و منابع طبیعی توجه: دانشجویان کارشناسی دانشکده کشاورزی

های حضرت زینب و حضرت رقیه فقط اجازه رزرو اتاق در خوابگاه

 دارند.

( که آقا) مقطع کارشناسی می خارج استان لرستاندانشجویان غیر بو_ 3

ساعت  از انتخاب خوابگاه نرسیده است برای ها به پایان سنوات تحصیلی آن

به 1401 /28/06تاریخ   15:00لغایت ساعت  26/06/1401خ تاری 15:00

  سایت مراجعه نموده و اقدام به رزرو اتاق نمایند.

انتخاب برای   1401دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری ورودی _ 4

تاریخ   15:00ساعت  لغایت 26/06/1401خ تاری 15:00ساعت  از خوابگاه 

 به سایت مراجعه نموده و اقدام به رزرو اتاق نمایند.28/06/1401

 

https://sad.lu.ac.ir/
https://sad.lu.ac.ir/


های الیگودرز، ستانآبادی داخل استان مربوط به شهردانشجویان غیرخرم_ 5

و  30/06/1401لغایت  29/06/1401ازنا، کوهدشت و پلدختر، در تاریخ 

الی  30/06/1401های استان از تاریخ ستاندانشجویان سایرشهر

به آدرس اسکان سراهای دانشجویی مراجعه و نسبت به  31/030/1401

  انتخاب اتاق اقدام نمایند.

 

 :توجه

 1398و دکتری ورودی  1400دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ورودی 

توسط کارشناسان خوابگاه به صورت سیستم اتوماسیون اسکان  1400لغایت 

  داده شده اند.

 تبصره:

های مذکور اقدام به رزرو اتاق است چنانچه دانشجویان در غیر از تاریخبدیهی 

 ها کان لم یکن خواهد شد.نماید انتخاب آن

  06633120344: )سراهای دانشجویی( هاشماره تماس اداره خوابگاه

   06633120114شماره تماس مدیریت امور دانشجویی:

دانشجویانی که مایلند به صورت گروهی، فردی یا متاهلی منزل اجاره نمایند 

ق رفاه دانشجویی جهت کسب اطالعات از شرایط وام ودیعه به اداره صندو

  مراجعه نمایند.


