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آزمون و یا صرفاً بر  )پذیرش با 1401سال  سراسريآزمون پذیرفته شده در آرزوي توفيق براي داوطلبان گرامي  با     

در سنگرهاي علم و ایمان، پاسداراني شایسته براي  آزمون این شدگانپذیرفته اینكه و با اميد بهاساس سوابق تحصيلي( 

باشند،  عالي آموزش در دانشگاهها و موسسات اسالمي انقالب دستآوردهاي بخش حفاظت از حریم این دیار و تداوم

-شرح ذیل به اطالع ميه ب نامثبت براي الزم كمدار شدگان در دانشگاه لرستان ونام از پذیرفته وسيله تاریخ ثبتبدین

 رساند:

  ن:شدگانام از پذیرفتهتاریخ ثبت

   :یثبت نام  غیرحضوری اینترنتالف: 

ماور    شانبه چهاار  روزاز    https://golestan.lu.ac.ir  ثبت نام غيرحضوري به صورت اینترنتي از طریق سامانه     

اخذ پرینت ثبتنام غيرحضوري و ارسال  انجام خواهد گرفت. 07/70/1140مورخ  شنبهپنجلغایت   30/60/1140

 الزامي مي باشد.  نام سایر مدارك ثبت به همراهپستي آن 

 

یک  یک)از سمت چپ: کا صفر    k011يشماره داوطلب نام:شناسه کاربری ورود به سامانه ثبت

 داوطلبي(

ته )در صورتي که کد ملي با صفر شروع شود صفرها نوشکد ملي  نام:گذرواژه ورود به سامانه ثبت

 شود(

     4205186745/    گذرواژه        k011257456سه کاربري   شنا          به طور مثال:

د خاود  جویي را ناز شاماره دانشا   .مراجعاه نمایياد   ها در سامانه ماذکور براي اطالعات بيشتر به راهنماي سيستم و اطالعيه

 .نگهدارید

  تذکرات مهم:
پا  از   رفته شدگانه و ثبت نام قطعي پذیا انجام ثبت نام الكترونيكي غيرحضوري به منزله پذیرش نهایي دانشجو نبود1

ه انشاگا زشاي د مدارك در زمان مقرر و تأیيد اطالعات توسط مدیریت اماور آمو  )صرفاً پست پیشتاز( ارسال پستی

  در موعد مقرر به منزلۀ انصراف از تحصيل تلقي خواهد شد.  مدارك خواهد بود. عدم ارسال

 

ارگاذاري  بي از روي اصل مدارك و به صورت رنگي با کيفيت تهيه و بایستنام غيرحضوري ميمدارك ثبت اسکنا 2

 شود )از اسكن کپي مدارك خودداري شود(.

 

 

https://golestan.lu.ac.ir 
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 :نام با پست پيشتاز ارسال مدارك ثبت -ب
ارناد اصال   دفرصات   07/07/1140شانبه  پنجحداکثر تاا تااریخ   اند،  نام غيرحضوري را انجام داده داوطلباني که ثبت 

ه شارح ذیال   با ( حسب ماورد )به آدرس دانشگاه یا مراکز آموزش عالي تابعه   با پست پیشتازصرفاًنام را  مدارك ثبت

 ارسال نمایند.

 .اماي اسات  ع تحصيلي و نيز مرکاز آماوزش عاالي بار روي پاکات الز     طنام خانوادگي داوطلب و رشته و مقدرج نام و  

  .تانوني ارسال شود معذور اسقاز پذیرش مدارکي که بعد از موعد دانشگاه 

جااده   5ر آبااد، کيلاومت   : لرساتان، خارم  دانشگاه لرستانهااي   شدگان رشته آدرس پستي ارسال مدارك براي پذیرفته

  .6815144316، ساختمان مرکزي دانشگاه، دبيرخانه مرکزي، کد پستي (دولتي) تهران، دانشگاه لرستان

  :عاليهاي مراکز آموزش  شدگان رشته آدرس پستي ارسال مدارك براي پذیرفته

ان، بلوار شاهيد بهشاتي، جناب فرماناداري، سااختمان دانشاگاه       شهرستان دلف -لرستان  مرکز آموزش عالی نورآباد:

  066-32732399و  066-32721735لفن ت -علمي کاربردي شهرستان نورآباد 

 5مان سااخت ، قلعهجاده تنگ  5ن بوعلي، کيلومتر : لرستان، کوهدشت، انتهاي خيابامرکز آموزش عالی کوهدشت

 06632641004-5+  06632641001-2لفن: ت -طبقه آموزشي مرکز آموزش عالي کوهدشت 

د پساتي  کا  -تانخياباان هنرسا   -هاري طر شاهيد م انتهااي بلاوا   -یات الميادان و  -: الشاتر مرکز آموزش عالی الشتتر  

 06632530590-1 :تلفن– 6891844871

 کاد  - خودرو ایران شرکت روبروي –لدختر به اندیمشک جاده پ 2: پلدختر، کيلومتر مرکز آموزش عالی پلدختر

 06632228571-3تلفن :  – 6851977584 :پستي
 

 :(ارسال پستی)بارگذاری اسکن آنها در سامانه + نامثبت برای الزم مدارك  
 ا گواهي موقت دیپلم متوسطه(.دیپلم متوسطه )ی و یک نسخه تصویر ریز نمرات و مدرك صلا-1

راغت از پيش دانشگاهي )یا گواهي موقت پيش دانشگاهي، با تاریخ فیک نسخه تصویر ریز نمرات و مدركو  اصل-2

 (.31/06/1401تحصيل حداکثر تا 

   ه مهر ضاء و ممهور بدانشگاهي و دیپلم متوسطه نظام جدید با امدوره پيش گواهينامه پایان تحصيالتارائه اصل

هااي  از ساال در هار یاک   براي دیپلمه هاي نظاام جدیاد آماوزش متوساطه      دبيرستان یا سازمان آموزش و پرورش

 .در هنگام ثبت نام ضروري است 1396الي  1384

ذیرفته پيل )براي )گزارش سوابق تحصيلي پایه دهم تا دوازدهم( با مهر دبيرستان محل تحص 602صل و کپي فرم ا -3

 ((6-3-3شدگان داراي دیپلم نظام جدید)
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-ش)در صورت گذراندن دوره پي دیپلم و پيش دانشگاهي تحصیلی تاییدیهخواست در کد رهگيريپرینت  -4

باااااه  «تأیيدیاااااه مااااادارك تحصااااايلي وزارت آماااااوزش و پااااارورش»ساااااامانه اخاااااذ شاااااده از  دانشاااااگاهي(

  https://emt.medu.ir آدرس

 صيلهاي تحالتحصيلي و گواهي محلکارنامه فارغ) التحصیلیسوابق فارغ درخواست کد رهگيريپرینت  -5

بااااااه  «تأیيدیااااااه ماااااادارك تحصاااااايلي وزارت آمااااااوزش و پاااااارورش»سااااااامانه از ( دوره دوم متوسااااااطه

  https://emt.medu.ir آدرس

 تحصیلی  تاییدیه کد رهگیری دریافت فرایند :1تذکر

رت آمتوزش و  تأییدیته متدارك تحصتیلی وزا   »ستامانه   باه  مراجعاه  باا  بایستت شدگان متی پذیرفته

 پرداخات  و اطالعاات  ثبات  از پا   و نموده تكميل را مربوط فرم irhttps://emt.medu. به آدرس «پرورش

 . نمایند دریافت پرداخت تأیيدیه و کدپيگيري هزینه،

 تایيدیه»ري دریافت شده از سامانه ، کدپيگيلرستان دانشگاه در الكترونيكي نامثبت مرحله در بایستمي شدگانپذیرفته

گاه لرساتان  غيرحضوري دانشنام محل مشخص شده در سامانه ثبت را در« مدارك تحصيلي وزارت آموزش و پرورش

  نمایند. ائهدانشگاه ار نام بهو پرینت آن را همراه سایر مدارك ثبت درج

 

-التحصیلی و گواهی محت  التحصیلی )کارنامه فارغسوابق فارغ کد رهگیری فرایند دریافت :2تذکر

 های تحصی  دوره دوم متوسطه( 
به  «ورشتأییدیه مدارك تحصیلی وزارت آموزش و پر»سامانه  به مراجعه با بایستشدگان میپذیرفته

 ،«التحصايلي ساوابق فاارغ  »آموزشاي، باا انتخااب گزیناه      و مشخص نمودن نظام https://emt.medu.ir آدرس

 ود راهااي تحصايل دوره دوم متوساطه باه دانشاگاه محال پاذیرش خا        التحصايلي و گاواهي محال   ارسال کارنامه فاارغ 

 فات. داوطلاب  درخواست نمایند که پ  از کامل شدن فرایند درخواست، کد پيگيري در اختيار ایشان قرار خواهد گر

لرستان  دانشگاه به نامنام غيرحضوري ثبت و پرینت آن را همراه سایر مدارك ثبتبایستي کد پيگيري را در سامانه ثبت

 نمایند. ارائه

و  نيازي به مراجعه حضوري باه مادارس و منااطق آماوزش     بعد از آنو  1395التحصیالن شهریور فارغبراي 

 باشد.پرورش محل تحصيل نمي

با کد پيگيري صاادر شاده از ساامانه ماذکور باه هماراه مادارك         و قب  از آن 1395التحصیالن خرداد فارغ

دارات آماوزش و  باه ا  شاود هاا اعاالم ماي   نام در دانشاگاه تحصيلي که توسط سازمان سنجش آموزش کشور براي ثبت

التحصيلي خود مراجعه کنند تا مسئول سنجش آماوزش و پارورش منطقاه پا  از بررساي و تایياد،       پرورش محل فارغ
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هاا بار اسااس مادارك ارساالي باه شايوه        مدارك تحصيلي را اسكن و در سامانه بارگاذاري نمایناد. بناابراین دانشاگاه    

 نام خواهد کرد.الكترونيكي پذیرفته شدگان را ثبت

 مي است.نام به دانشگاه لرستان الزابه همراه سایر مدارك ثبت اص  مدرك دیپلم گردد که ارائهاکيد ميت

 .شناسنامه صفحات تمامپشت و روي کارت ملي و تصویر از  سري یک -6

 .قطعه( 12جاري )براي آقایان  در سال شده تهيه 3×4 ر  تمام عك  قطعه شش -7

راهنماي  دفترچهدر  مندرج «عمومي وظيفه مقررات»بند  به را با توجه وظيفه آنها نظام وضعيت کهمدرکي  سالار -8

یا  عزام به خدمت و. نظير کارت پایان خدمت و یا کارت معافيت و یا برگ اکند مشخص 1401سال آزمون سراسري 

 (.رانبراد )براي تحصيلي اخذ شده از سامانه نظام وظيفهفرم معافيت 

باااراي اخاااذ معافيااات تحصااايلي )نظاااام وظيفاااه( الزم اسااات باااه صاااورت اینترنتاااي باااه ساااامانه         مشتتتموالن 

https://services.epolice.ir      ،مراجعه و پ  از ورود به سامانه مذکور از قسامت درخواسات، ثبات درخواسات

اطالعاات   -شجویي داخلي( را انتخااب و ساپ  قسامت هااي مشخصاات فاردي       نوع درخواست )معافيت تحصيلي دان

 درخواست معافيت تحصيلي دانشجویي را به صورت کامل تكميل و در آخر، تایيد کاربر را اعمال نمایند. -تحصيلي 

 م یاگ اعزاالزم است عك ، تصویر شناسنامه، کارت ملي، در صورت داشتن معافيت دانش آموزي قبلي یا بر :3تذکر

نشاگاهي( باه هماراه ریاز نمارات در صاورت       یا پايش دا « 6-3-3»ترخيص از خدمت، آخرین مدرك تحصيلي )دیپلم 

عات ن صورت اطالانصرافي بودن، حكم انصرافي و ابطال معافيت انصراف را حتما در سایت بارگذاري نمایند در غير ای

 پذیرفته شده تایيد نخواهد شد.

وظيفاه،   اطالعاات توساط دانشاگاه، پذیرفتاه شاده بایساتي باا مراجعاه باه ساایت نظاام           در صورت تایيد نشدن : 4تذکر

 نظاام وظيفاه   توسط متقاضي در سامانه نظاام وظيفاه را ثبات و باا مراجعاه باه اداره      درخواست بررسي توجيه عدم صدور 

 مشكل خود را پيگيري نماید.

ساتم  لي را از سيزم است دانشجو پرینت معافيت تحصيدر صورت تایيد دانشگاه و تایيد معاونت نظام وظيفه، ال: 5تذکر

 .اخذ و به دانشگاه محل تحصيل تحویل نماید

 خواهد شد. در صورت اخذ ننمودن معافيت تحصيلي در موعد مقرر، قبولي و پذیرش داوطلب در دانشگاه لغو :6تذکر

 

در  رش غيرحضوريپرینت اتمام پذینام غيرحضوري به همراه در سامانه ثبت پرینت فرمهاي ضميمه شده ارسال -9

 سامانه گلستان به همراه سایر مدارك الزامي است.

https://services.epolice.ir/
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ي یا ان انصرافدانشجوی اصل فرم انصراف از تحصيل یا اخراج به همراه فرم ابطال معافيت تحصيلي مشموالن )براي -10

 اخراجي(.

 مندان دولت(.نه یا موافقت رسمي و بدون قيد و شرط )براي کاراصل حكم مرخصي ساال -11

 .ها(ميهشدگان آن سه)براي پذیرفتهدرگير بالیاي طبيعي وسيل  حروم +م اصل فرم استفاده از سهميه داوطلبان مناطق -12

 وزارت دانشجویان امور سازمان اینترنتي سامانه در دانشجو سالمت جسم و روان کارنامه اطالعات ثبت -13

 . نامهمراه سایر مدارك ثبت به آن پرینت تحویل ( وhttp://portal.saorg.ir/mentalhealthآدرس:) به علوم

امع کز خدمات جن توسط پزشک مرنام و تكميل و تایيد آاز سامانه ثبت شناسنامه سالمت دانشجواخذ فرم  -14

 . نامدارك ثبتهمراه سایر م به آن پرینتتحویل  ونام بتسالمت محل زندگي و بارگذاري اسكن آن در سامانه ث

جویان د و دانششودر نيمسال اول توسط کارشناس گروه آموزشي انجام مي انتخاب واحدهاي درسي دانشجویان -15

تان گلسزشي به سامانه آمو هاو چگونگي برگزاري کالس براي اطالع از انتخاب واحد دروس نيمسال بایستمي

(https://golestan.lu.ac.ir( مراجعه کند )اژه شجویي + گذروشناسه کاربري ورود به سامانه گلستان: شماره دان

 .(ورود به سامانه گلستان: کد ملي
 

 :آزمون( )باپیوستهارشناسیشدگان کنام پذیرفتهتوضیحات تکمیلی مدارك مورد نیاز ثبت

 یا مدركمورد )دیپلم  ردیف

 تحصیلی(
 و موارد بررسیتوضیح  نوع مدرك

1-1 

 متوسطه آموزشقدیم  نظام

مدرك تحصيلي دوره چهار ساله یا دوره شش ساله یا گواهي صل ا -

ن با نرستاا هدبيرستان و یا هنرستان با مهر و امضاي مدیر دبيرستان و ی

 درج نوع دیپلم، بخش و شهرستان محل اخذ دیپلم.

 يد معدل کتبي.ارنامه تحصيلي دیپلم با قکاصل گواهي یا  -

اخذ دیپلم، سال ما قبل و دو سال ماقبل محل و شهرستان خش ب -

 یكسان باشد. در ليستمندرج  با سه سال تحصيلبایست دیپلم مي

 تحصيلي نيمسال اولهاي اریخ اخذ دیپلم در هر یک از رشتهت -

هاي تحصيلي و براي رشته 31/06/1401باید حداکثر تا پایان 

 30/11/1401پذیرش براي نيمسال دوم باید حداکثر تا تاریخ 

 خواهد بود. "یكنلمکان"باشد در غير اینصورت قبولي فرد 

العات نوان دیپلم ارائه شده با عنوان دیپلم مندرج در فایل اطع -

 یكسان باشد.

1-2 

و  بخش درج یپلم باماقبل د سال 2ماقبل و سال تحصيلي گواهي  -

هنرستان با  مدیر دبيرستان و یابا مهر و امضاي  محل تحصيلشهرستان 

 سال قبل از دیپلم. 2و ماقبل سال و شهرستان درج بخش 

2-1 

نظام آموزي سالي واحدي یا 

 واحديترمي 

  

دانشگاهي با مهر و امضاي صل مدرك یا گواهي پایان دوره پيشا -

دانشگاهي با درج رشته تحصيلي، بخش و شهرستان يشمدیر مرکز پ

 دانشگاهي.محل اخذ مدرك پيش

هاي از رشته دانشگاهي در هر یکاریخ اخذ دوره پيشت -

و  31/06/1401تحصيلي نيمسال اول باید حداکثر تا پایان 

ا تهاي تحصيلي پذیرش براي نيمسال دوم باید حداکثر براي رشته

در غير اینصورت قبولي فرد  باشد 30/11/1401تاریخ 

 خواهد بود. "یكنلمکان"

دانشگاهي، اخذ پيش دوره اخذ مدركمحل و شهرستان  خشب -

سال تحصيل مندرج  بایست با سهمي از دیپلمماقبل و سال  دیپلم

 در ليست یكسان باشد.

2-2 

واحدي /  آموزشي ترمي نظام متوسطهدیپلم یا گواهي مدرك صل ا -

یا هنرستان با درج و سالي واحدي با مهر و امضاي مدیر دبيرستان 

 محل اخذ مدرك.بخش و شهرستان 

2-3 
با مهر و امضاي مدیر  دیپلمما قبل  سالیا گواهي و  مدركصل ا -

 محل اخذ مدرك. با درج بخش و شهرستانیا هنرستان و دبيرستان 

3-1 
 نظام آموزشي جدید

 (3-3-6) 

دوره دوم متوسطه با یا گواهي موقت پایان تحصيالت مدرك صل ا -

محل اخذ مُهر و امضاي مدیر دبيرستان با درج بخش و شهرستان 

 مدرك.

از  تاریخ اخذ مدرك تحصيلي پایه دوازدهم در هر یک -

هاي تحصيلي براي نيمسال اول باید حداکثر تا پایان رشته 3-2 

http://portal.saorg.ir/mentalhealth
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 یا مدركمورد )دیپلم  ردیف

 تحصیلی(
 و موارد بررسیتوضیح  نوع مدرك

هاي دهم تا دوازدهم( )گزارش کلي سوابق تحصيلي پایه 602رم ف -

عاون ا میقابل دریافت از دبيرستان محل تحصيل با مهر و امضاي مدیر 

 اجرایي دبيرستان.

هاي تحصيلي پذیرش در نيمسال رشته و براي 31/06/1401

باشد در غير  30/11/1401دوم باید حداکثر تا تاریخ 

 خواهد بود. "یكنلمکان"اینصورت قبولي فرد 

تا  هاي دهمتحصيلي پایه اخذ مدركمحل و شهرستان  خشب -

یكسان  ليستمندرج در  سال تحصيلبا سه بایست دوازدهم، مي

 باشد.

3-3 
صل کارنامه تحصيلي سه سال آخر دبيرستان )پایه دهم تا ا -

 ش.بيرستان یا ادارت آموزش و پروردوازدهم( با امضاء و مهر د

ر دررسي دقيق نمرات دروس مؤثر در کارنامه با نمرات مندرج ب -

 سازمان.ها ویا اطالعات دریافتي از پرتالليست

4 

دانشجویان: اخراجي آموزشي 

ها و و یا انصرافي دانشگاه

 مؤسسات آموزش عالي

 اصل فرم انصراف از تحصيل -

انشجویان اخراجي آموزشي و یا دانشجوي انصرافي دوره د-

ها و مؤسسات آموزش عالي حداکثر تا تاریخ انه دانشگاهروز

الزم است فرم انصراف از تحصيل و گواهي  25/12/1400

تسویه حساب کامل تأیيد شده دانشگاه و اداره کل امور 

 چهدفتر 76 ص – 2دانشجویان داخل ارائه نمایند. )فرم شماره 

 (1 شماره
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 دارندگان مدرك

 کاردانيمعادل

  

 ي معادل.آموختگي در دورهدرك و یا گواهي دانشاصل م -

مفاد بخشنامه شماره  معادل مدركدارندگان ر خصوص د -

 وزارت آموزشيمعاونت  28/05/1392 مور  2/77633

بایست براساس این هاي الزم ميعمل بوده و بررسيمالك  متبوع

مدرك  شدگان دارايپذیرفتهگيرد. ضمناً قبولي  بخشنامه صورت

 د.شباشند، لغو خواهد مذکور نمي معادل که مشمول مفاد بخشنامه

6 

مدرك کارداني  دارندگان

ها و مؤسسات آموزش دانشگاه

 عالي

 ا گواهي مدرك دوره کارداني )فوق دیپلم(.اصل و ی -

هاي تحصيلي نيمسال کارداني براي رشتهاریخ اخذ مدرك ت -

هاي و براي رشته 31/06/1401اول باید حداکثر تا پایان 

تحصيلي پذیرش براي نيمسال دوم باید حداکثر تا تاریخ 

و مشخص بودن وضعيت نظام وظيفه براي  30/11/1401

خواهد  "یكنلمکان"ولي فرد آقایان باشد در غير اینصورت قب

 بود.

7 

مدرك کارداني  دارندگان

 آموزشي پزشكيگروه 

 31/06/1401اریخ ت انسانينيروي  طرح پایان -

شدگان هاي گروه آموزش پزشكي( پذیرفتهالتحصيالن رشته)فارغ

براي  30/11/1401و یا اول هاي تحصيلي نيمسال رشته

 دوم باشد. نيمسالي پذیرش براي تحصيل هايرشته

8 

دارندگان مدرك کارداني 

 پيوسته

و  اي فنيهآموزشكدهپيوسته  کارداني مدركو یا گواهي  لاص -

 .ياسالم آزاد دانشگاه یا و کاربردي–علمي  اي، دانشگاه جامعحرفه

صل یا گواهي تحصيلي سال اول، دوم و سوم دبيرستان و یا ا -

 یا هنرستان با درج بخش وو  هنرستان با مهر و امضاي مدیر دبيرستان

 محل اخذ مدرك. شهرستان

اي مدرك يوسته بدون شرط معدل به جپمدرك کارداني  -

 .باشدقبول ميو قابلشدگان مالك عمل براي پذیرفتهدانشگاهيپيش

هاي تحصيلي کارداني براي رشتها قيد تاریخ اخذ مدرك ب -

و براي  31/06/1401نيمسال اول باید حداکثر تا پایان 

خ هاي تحصيلي پذیرش در نيمسال دوم باید حداکثر تا تاریرشته

 "یكنلمکان"اینصورت قبولي فرد باشد در غير  30/11/1401

 خواهد بود.

 باشد.نام مالك نميثبت شرط معدل براي -

اخذ سال تحصيلي اول، دوم و سوم محل و شهرستان  خشب -

 باشد. سال ذکر شده در ليست یكسانبایست با سهمي

سوابق اعمال مشمول  و حرفه اي و کاردانش فنيهاي دیپلمه -

 شوند.نمي
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 تحصیلی(
 و موارد بررسیتوضیح  نوع مدرك

 دارندگان مدرك حوزوي 9
ي ارائه موافقت نامه رسمي و بدون قيد و شرط مدیریت حوزه ها

 علميه و یا مرکز مدیریت حوزه علميه خراسان یا اصفهان
 

 ------------------------------------------- قيدوشرط.وبدون رسميیاموافقتساالنه  مرخصي حكم صلا - کارمندان دولت 10

 ي اشتغالگواه 11

و  صویر حكم کارگزیني براي کارکنان رسمي، پيماني، شاغلينت -

، و بهداشتهاي علوم، تحقيقات و فناوري وزارتخانه بازنشستگان

وزشي تابعه درمان و آموزش پزشكي و سایر مؤسسات آم

 هاي مذکور.وزارتخانه

------------------------------------------ 

 حرومسهميه مناطق م 12

  
 هدفترچه هاي انتخاب رشتهاي مندرج در کدرشته

 

 

بایست حسب مورد و با توجه به کد قبولي ذیرفته شده ميپ -

ن و هاي: ایالم، چهارمحال و بختياري، سيستابومي یكي از استان

کهگيلویه و بویراحمد، لرستان و کردستان، کرمانشاه،  بلوچستان،

 دفترچه راهنماي 22فحات ضوابط مندرج در صهرمزگان مطابق 

 .باشد انتخاب رشته
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مناطق درگير متقاضيان  سهميه

 )سيل و زلزله( بالیاي طبيعي

 

 

 

 

 

 

 هدفترچه هاي انتخاب رشتهاي مندرج در کدرشته

 

 

 هاي ذیربط.هاي شهرستانبخش بومي یكي از -

حل اقامت و یا محل اخذ مدرك تحصيلي سال دوازدهم یا م -

( و یا 6-3-3دهم )نظام جدید آموزشي یازدهم و یا 

دانشگاهي یا دیپلم یا ماقبل دیپلم )نظام آموزشي سالي پيش

هاي ها و یا شهرستاناز بخشواحدي یا ترمي واحدي( در یكي 

 باشد.ذیربط 

بایست در زمان مشمول استفاده از این سهميه مي متقاضيان -

تحصيل در انتخاب رشته نسبت به دریافت فرم اقامت و یا 

انتهای دفترچه راهنمای  مندرج درشهرستان مربوط )

که توسط فرمانداري شهرستان تایيد گردیده  (انتخاب رشته

نام بایست در زمان ثبتنمودند. بدیهي است این فرم مياقدام مي

 ه دانشگاه محل قبولي تحویل گردد.ب
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هاي شهرستان متقاضيانسهميه 

 جنوب استان کرمان )جيرفت،

عنبرآباد، کهنوج، رودبار، 

 و بشاگرد. گنج و منوجان(قلعه

دفترچه راهنماي انتخاب  22 صفحاتمشمول توضيحات  متقاضيان

 رشته.

حداقل دو  : ارائه گواهي اخذ مدرك تحصيليمالك بومی -

ز اسه سال آخر و همچنين محل تولد در یكي  محل از چهار محل

 هاي( مذکورشهرها )یا بخش

15 

 شدگانذیرفتهپکلیه 

 ------------------- شناسنامهنسخه تصویر از تمام صفحات  1

 ------------------- کارت ملي برگ تصویر پشت و روي 1 16

17 
 -------------------- در سال جاريشده تهيه  3×4  رتمام عك قطعه  6 -

18 

، دمات درمانيچه بيمه )در صورت دارا بودن( اعم از خکپي دفتر -

 تأمين اجتماعي، ارتش و...
------------------- 

19 ------------------- 
در دفترچه راهنماي و قيد شده عمومي  اید واجد شرایطب -

 .شرکت در آزمون باشد نامثبت

 باشند. ناماهنماي ثبتندرج در دفترچه رهاي مبند به با توجه  - وظيفه.نظام وضعيت  مدرك - شدگان )برادران(پذیرفتهکليه  20
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اند و ارگاان صاادر کنناده فارم آناان باه       شدهایثارگران و رزمندگان پذیرفته  داوطلباني که با استفاده از سهميه :7تذکر

یاه ساهميه   نام نيازي به ارائاه تائيد باشد، در زمان ثبتترتيب بنياد شهيد و امور ایثارگران و یا ستاد کل نيروهاي مسلح مي

انشگاهها نامي از سوي ارگان ذیربط ندارند و مالك تائيد سهميه آنان همان عنوان سهميه درج شده در فایل قبولي دثبت

 .باشدو موسسات آموزش عالي مي

هم در  همتقاضياني ک م خواهد شد.المي متعاقباً از طریق سایت آن دانشگاه اعالنتایج مربوط به دانشگاه آزاد اس :8تذکر

مي الآزاد اس شدگان دانشگاهموسسات آموزش عالي و هم در ردیف پذیرفتهیكي از دانشگاهها وشدگان ردیف پذیرفته

. نمایند نامهای قبولی ثبتمح توانند در یکی از کدرشتهمنحصراً میگيرند توجه داشته باشند کاه  قرار مي

 .د شدا رفتار خواهدر غير این صورت مطابق ضوابط با آنهباشند نام در هر دو محل قبولي نميبه عبارتي مجاز به ثبت

داراي مادرك دیاپلم نظاام قادیم آماوزش      31/06/1401حتداکرر تتا تتاریخ    بایست شدگان ميپذیرفته :9تذکر

-3-3نظام آموزشي )دانشگاهي نظام آموزشي سالي واحدي یا ترمي واحدي، دیپلم نظام آموزشي جدید متوسطه، پيش

ناام نخواهناد   صورت مجاز به ثبتباشند. بدیهي است در غير این (31/06/1401کارداني تا )رداني و یا مدرك کا ( 6

گاردد  آغاز مي 1400-1401بود. ضمناً در صورت قبولي در رشته هایي که پذیرش آنان از نيمسال دوم سال تحصيلي 

تا تاریخ اهي و یا مدرك کارداني دانشگو یا پيش 6-3-3به شرط دریافت مدرك تحصيلي دیپلم نظام آموزشي جدید 

 .باشدمانع ميالنام و ادامه تحصيل آنان بثبت ،30/11/1400

عاي از  ادن انصاراف قط نام نمایند و یا ننمایند حتي با دخواه در رشته قبولي ثبت روزانهشدگان دوره پذیرفته :10تذکر

 .ه نخواهند بودهاي دوره روزانر انتخاب رشتهبه منظو 1402نام و شرکت در آزمون سراسري سال تحصيل مجاز به ثبت

 اقدام  ت پيشتازبا پسمدارك  ارسالغيرحضوري و نيز  نامبایست در زمان مقرر براي ثبتشدگان ميپذیرفته :11تذکر 

در زمان مقرر به منزله انصترا  قطعتی از تحصتی  آنتان      مدارك ارسال پستیو  نامعدم ثبتنمایند. 

  .تلقی خواهد شد

 

 اندانشگاه لرست یامور آموزش ریتمدی
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