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 بر اساس تقویم آموزشی 1396سال  ی تادانشجویان ورود انتخاب واحد

 )در سامانه گلستان( 1397-98ثبت نام نیمسال اول  ردیف
 23/6/1397 لغایت 17/6/1397 انتخاب واحد 1
 24/6/1397 هاشروع کالس 2
 25/6/1397 لغایت 24/6/1397 ترمیم )حذف و اضافه( 3

 

 1397-98تحصیلی  سالنیمسال اول و دوم  ورودجدیدالدانشجویان کلیه  نامو ثبت پذیرششیوۀ 

 نامشیوۀ پذیرش و ثبت نامپذیرش و ثبت ردیف
 کلیه پذیرفته شدگان غیرحضورینام ثبت 1

 در کلیه مقاطع تحصیلی
به شرح  (http://golestan.lu.ac.ir) اینترنتی در سامانه گلستان

دانشگاه لرستان اصلی ذیل و بر اساس اطالعیه سایت  هایجدول

(www.lu.ac.ir) 

نام و تحویل مدارک ثبت حضوری نامثبت 2

 پذیرفته شدگان دانشگاه لرستان
ذیل و بر اساس  های)به شرح جدول در محل دانشگاه لرستان حضوری

 (www.lu.ac.ir دانشگاه لرستان اصلی اطالعیه سایت

 نامو تحویل مدارک ثبت حضورینام ثبت 3

 ه شدگان مراکز آموزش عالی وابستهپذیرفت
دلفان ، پلدختر ،مراکز الشتر در و )به شرح جدول ذیل در محل مراکز حضوری

 (www.lu.ac.irلرستان دانشگاه اصلی و بر اساس اطالعیه سایت و کوهدشت
 

 ارشد و دکتری تخصصیکارشناسیمقطع  1397سال  نیمسال اول و دوم جدیدالورود و تحویل مدارک دانشجویان نامثبتتاریخ 

 تاریخ مراجعه حضوری و تحویل مدارک نام غیرحضوریثبت رشته و دانشکده ردیف
های کشاورزی و های دانشکدهرشته 1

 دامپزشکی
 تا 13/6/1397شنبه سه

 15/6/1397شنبه پنج
  19/06/1397شنبه روز دو

 عصر 15لغایت صبح  30/8از ساعت 

علوم  ادبیات و هایدانشکده هایرشته 2
 انسانی و علوم اقتصادی و اداری

 تا 13/6/1397شنبه سه
 15/6/1397شنبه پنج

  20/06/1397شنبه روز سه
 عصر 15صبح لغایت  30/8از ساعت 

های علوم پایه و های دانشکدهرشته 3
 فنی و مهندسی

 تا 13/6/1397شنبه سه
 15/6/1397شنبه پنج

  21/06/1397شنبه روز چهار
 عصر 15صبح لغایت  30/8از ساعت 

   

 و دکترای دامپزشکی کارشناسیمقطع  1397سال  نیمسال اول و دوم جدیدالورود و تحویل مدارک دانشجویان نامثبتتاریخ 

 تاریخ مراجعه حضوری و تحویل مدارک نام غیرحضوریثبت رشته و دانشکده ردیف
علوم اقتصادی و  هایدانشکده هایرشته 1

 اداری و دامپزشکی
 تا 24/6/1397شنبه 

 25/6/1397شنبه یک
   25/06/1397شنبه روز یک

 عصر 15صبح لغایت  30/8از ساعت 

 تا 24/6/1397شنبه  های دانشکده علوم پایهرشته 2
 26/6/1397شنبه دو

   26/06/1397شنبه روز دو
 عصر 15صبح لغایت  30/8از ساعت 

 تا 24/6/1397شنبه  های دانشکده ادبیات وعلوم انسانیرشته 3
 27/6/1397شنبه سه

   27/06/1397شنبه روز سه
 عصر 15صبح لغایت  30/8از ساعت 

 تا 24/6/1397شنبه  های دانشکده فنی ومهندسیرشته 4
 27/6/1397شنبه سه

   31/06/1397شنبه روز 
 عصر 15صبح لغایت  30/8از ساعت 

 تا 24/6/1397شنبه  های دانشکده کشاورزیرشته 5
 27/6/1397شنبه سه

   01/07/1397شنبه یکروز 
 عصر 15صبح لغایت  30/8از ساعت 

در محل مراکز ) مراکز آموزش عالی 6

 دلفان و کوهدشت( -پلدختر -الشتر

 تا 24/6/1397شنبه 
 27/6/1397شنبه سه

تا  25/06/97 شنبه مورختا سهروزهای یکشنبه 
 عصر 15صبح لغایت  30/8ساعت  27/06/1397

 


