بسمه تعالی
اطالعیه پذیرش و ثبتنام دانشجو شماره ()4

اطالعیه تاریخ ثبتنام از پذیرفتهشدگان نهایی آزمون سراسری
سال  1399دانشگاه لرستان (رشتههای با آزمون)
با آرزوي توفيق براي داوطلبان گرامي پذیرفته شده در آزمون سراسري سال ( 1399رشتههای با آزمون) و با اميد
به اینكه پذیرفتهشدگان این آزمون در سنگرهاي علم و ایمان ،پاسداراني شایسته براي حفاظت از حریم این دیار و تداوم
بخش دستآوردهاي انقالب اسالمي در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي باشند ،بدینوسيله تاریخ ثبت نام از
پذیرفتهشدگان در دانشگاه لرستان و مدارك الزم براي ثبتنام به شرح ذیل به اطالع ميرساند:
تاريخ ثبتنام از پذيرفتهشدگان:
الف -ثبت نام غیرحضوری اينترنتی:
ثبت نام غیرحضوری به صورت اینترنتی از طریق سامانه ( https://golestan.lu.ac.irفقط با مرورگرر  IEنسرهه
 10و باالتر) در روزهای دوشنبه مورخ  1399/08/12لغایت شنبه مورخ  1399/08/17انجام خواهد گرفت .اخذ پرینرت
ثبتنام غیرحضوری و ارسال پستی آن به همراه سایر مدارک ثبتنام الزامی است.
شماره داوطلبیk991
شناسه کاربری ورود به سامانه ثبتنام:
کد ملی

گذرواژه ورود به سامانه ثبتنام:
شناسه کاربری  / k991257456گذرواژه 4205186745
به طور مثال:
یادآوری :اگر ابتدای کد ملی با صفر شروع شود بایستی گذرواژه همراه با "صفر ابتدا" باشد.
برای اطالعات بیشتر به راهنمای سیستم و اطالعیهها در سامانه مذکور مراجعه نمایید.
تذکرات مهم:
1ر انجام ثبت نام الکترونیکی غیرحضوری به منزله پذیرش نهایی دانشجو نبوده و ثبرت نرام عیعری پذیرفتره شردگان پر از
ارسال پستی (صرفاً پست پیشتاز) مدارک در زمان مقرر و تأیید اطالعات توسط مدیریت امور آموزشی دانشگاه خواهرد
بود .عدم ارسال مدارک در موعد مقرر به منزلۀ انصراف از تحصیل تلقی خواهد شد .ضمناً امکان مراجعه حضوری وجود ندارد.
2ر اسکن مدارک ثبتنام غیرحضوری میبایستی از روی اصل مدارک و به صورت رنگی با کیفیت تهیه و بارگذاری شرود (از
اسکن کپی مدارک خودداری شود).
ب -ارسال مدارک ثبتنام با پست پیشتاز:
داوطلبانی که ثبتنام غیرحضوری را انجام دادهاند ،حداکثر تا تاریخ شنبه  1399/08/17فرصت دارند اصل مدارک
ثبتنام را صرفاً با پست پیشتاز به آدرس دانشگاه یا مراکز آموزش عالی تابعه به شرح ذیل ارسال نمایند .درج
نام و نام خانوادگی داوطلب و رشته و مقیع تحصیلی و نیز مرکز آموزش عالی بر روی پاکت الزامی است .دانشگاه از پذیرش
مدارکی که بعد از موعد عانونی ارسال شود معذور است.
آدرس پستی ارسال مدارک برای پذیرفتهشدگان رشتههای دانشگاه لرستان :لرستان ،خرمآباد ،کیلومتر  5جاده
تهران ،دانشگاه لرستان(دولتی) ،ساختمان مرکزی دانشگاه ،دبیرخانه مرکزی ،کد پستی .6815144316
آدرس پستی ارسال مدارک برای پذیرفتهشدگان رشتههای مراکز آموزش عالی:
مرکز آموزش عالی نورآباد :لرستان  -شهرستان دلفان ،بلوار شهید بهشتی ،جنب فرمانداری ،ساختمان دانشگاه علمی
کاربردی شهرستان نورآباد  -تلفن  066-32721735و 066-32732399
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اطالعیه تاریخ ثبتنام از پذیرفتهشدگان نهایی آزمون سراسری
سال  1399دانشگاه لرستان (رشتههای با آزمون)
مرکز آموزش عالی کوهدشت :لرستان ،کوهدشت ،انتهای خیابان بوعلی ،کیلومتر  5جاده تنگ علعره ،سراختمان  5طبقره
آموزشی مرکز آموزش عالی کوهدشت  -تلفن06632641004-5 + 06632641001-2 :
مرکز آموزش عالی الشتر :الشتر -میدان والیت -انتهای بلوار شهید میهری -تلفن 06632530590-1 :ﮐد ﭘﺳﺗﯽ6891844871:
مرکز آموزش عالی پلدختر :پلدختر ،کیلومتر  2جاده پلدختر به اندیمشک  -کد پستی6851977584 :
تلفن06632228571-3 :

مدارک الزم برای ثبتنام(بارگذاری اسکن آنها در سامانه  +ارسال پستی):
-1اصل و یك نسخه تصویر ریز نمرات و مدرك دیپلم متوسطه (یا گواهي موقت دیپلم متوسطه).
-2اصل و یك نسخه تصویر ریز نمرات و مدركپيش دانشگاهي (یا گواهي موقت پيش دانشگاهي ،با تاریخ فراغت از
تحصيل حداکثر تا .)1399/06/31
تذکر :1ارائه اصل گواهينامه پایان تحصيالت دوره پيشدانشگاهي و دیپلم متوسطه نظام جدید با امضاء و ممهوور
به مهر دبيرستان یا سازمان آموزش و پرورش براي دیپلمه هاي نظام جدید آموزش متوسطه در هر یك از سالهاي
 1384الي  1396در هنگام ثبت نام ضروري است.
 -3اصل و کپي فرم ( 602گزارش سوابق تحصيلي پایه دهم تا دوازدهم) با مهر دبيرستان محل تحصيل (براي پذیرفته
شدگان داراي دیپلم نظام جدید())6-3-3
 -4کد رهگيري درخواست ارزش تحصيلي (تأیيدیه تحصيلي) دیپلم و پيش دانشگاهي.
تذکر :2فرایند دریافت ارزش تحصیلی (تائیدیه تحصیلی)
پذیرفتهشدگان میبایست با مراجعه به سامانه «تأییدیه مدارک تحصیلی وزارت آموزش و پررورش» بره
آدرس  https://emt.medu.irفرم مربوط را تکمیل نموده و پ
تأییدیه پرداخت دریافت نمایند.
پذیرفتهشدگان میبایست در مرحله ثبتنام الکترونیکی در دانشگاه لرستان ،کدپیگیری دریافت شده از سامانه «تاییدیه مدارک
تحصیلی وزارت آموزش و پرورش» را در محل مشهص شده در سامانه ثبتنام غیرحضوری دانشگاه لرستان درج نمایند.
 -5دو سري تصویر از پشت و روي کارت ملي و تمام صفحات شناسنامه.
از ثبت اطالعات و پرداخرت هزینره ،کردپیگیری و

 -6شش قطعه عكس تمام رخ  3×4تهيه شده در سال جاري (براي آقایان  12قطعه).
 -7ارسال مدرکی که وضعیت نظام وظیفه آنها را با توجه به بند «مقررات وظیفه عمومی» مندرج در دفترچه راهنمای آزمون
سراسری سال  1399مشهص کند  .نظیر کارت پایان خدمت و یا کارت معافیت و یا برگ اعزام به خدمت و یا فرم ابیال
معافیت مقیع عبلی (برای برادران).
تذکر  :4مشموالن بایستی برای دریافت فرم معافیت تحصیلی در تاریخ  1399/09/01تا  1399 /09/12به صورت
حضوری به اداره پذیرش مدیریت امور آموزشی دانشگاه مراجعه و فرم مذکور را شهصاً تحویل بگیرند و با مراجعه به اداره نظام
وظیفه خرمآباد تاییدیه آن را اخذ و به اداره پذیرش دانشگاه تحویل دهند.
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 -8ارسال پستی پرینت فرمهای ضمیمه شده در سامانه ثبتنام غیرحضوری به همراه پرینت اتمام پذیرش غیرحضوری در
سامانه گلستان به همراه سایر مدارک الزامی است.
 -9اصل فرم انصراف از تحصیل یا اخراج به همراه فرم ابیال معافیت تحصیلی مشموالن (برای دانشجویان انصرافی یا
اخراجی).
 -10اصل حكم مرخصي ساالنه یا موافقت رسمي و بدون قيد و شرط (براي کارمندان دولت).
 -11اصل فرم استفاده از سهميه داوطلبان مناطق محروم  +درگير بالیاي طبيعي وسيل (براي پذیرفتهشدگان آن سهميهها).

 - -12ثبت اطالعات کارنامه سالمت جسم و روان دانشجو در سامانه اینترنتی سازمان امور دانشجویان وزارت علوم
به آدرس )http://portal.saorg.ir/mentalhealth(:و ارسال پرینت آن به همراه سایر مدارک ثبتنام.
 -13انتهاب واحدهای درسی دانشجویان در نیمسال اول توسط کارشناس گروه آموزشی انجام میشود و دانشجویان میبایست
برای اطالع از انتهاب واحد دروس نیمسال به سامانه آموزشی گلستان ( )https://golestan.lu.ac.irمراجعه کند (شناسه
کاربری ورود به سامانه گلستان :شماره دانشجویی  +گذرواژه ورود به سامانه گلستان :کد ملی) و برای پیگیری برگزاری
کالسهای درسی به سامانه یادگیری الکترونیکی دانشگاه به آدرس ( )http://lu.viannacloud.irمراجعه نمایند (شناسه
کاربری ورود به سامانه کالسها :شماره دانشجویی  +گذرواژه ورود به سامانه کالسها :کد ملی).
توضیحات تکمیلی مدارک مورد نیاز ثبتنام پذیرفتهشدگان کارشناسیپیوسته(با آزمون):
ردیف

مورد (دیپلم یا مدرک

نوع مدرک

تحصیلی)

توضیح و موارد بررسی

 اصل یا گواهي مدرك تحصيلي دوره چهار ساله یا دوره شش ساله  -بخش و شهرستان محل اخذ دیپلم ،سال ما قبل و دو سال ماقبل1-1

دبيرستان و یا هنرستان با مهر و امضاي مدیر دبيرستان و یا هنرستان با

دیپلم ميبایست با سه سال تحصيل مندرج در ليست یكسان باشد.

درج نوع دیپلم ،بخش و شهرستان محل اخذ دیپلم.

 تاریخ اخذ دیپلم در هر یك از رشتههاي تحصيلي نيمسال اولباید حداکثر تا پایان  1399/06/31و براي رشتههاي تحصيلي

نظام قدیم آموزش متوسطه
 گواهي تحصيلي سال ماقبل و  2سال ماقبل دیپلم با درج بخش وشهرستان محل تحصيل با مهر و امضاي مدیر دبيرستان و یا هنرستان با

2-1

درج بخش و شهرستان سال ماقبل و  2سال قبل از دیپلم.
 اصل مدرك یا گواهي پایان دوره پيشدانشگاهي با مهر و امضايمدیر مرکز پيشدانشگاهي با درج رشته تحصيلي ،بخش و شهرستان

1-2

محل اخذ مدرك پيشدانشگاهي.
نظام آموزي سالي واحدي یا
2-2

ترمي واحدي

1-3
2-3

()6-3-3

 عنوان دیپلم ارائه شده با عنوان دیپلم مندرج در فایل اطالعاتیكسان باشد.
 تاریخ اخذ دوره پيشدانشگاهي در هر یك از رشتههايتحصيلي نيمسال اول باید حداکثر تا پایان  1399/06/31و براي
رشتههاي تحصيلي پذیرش براي نيمسال دوم باید حداکثر تا تاریخ

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

خواهد بود.

بخش و شهرستان محل اخذ مدرك.

 -بخش و شهرستان محل اخذ مدرك دوره پيشدانشگاهي ،اخذ

دبيرستان و یا هنرستان با درج بخش و شهرستان محل اخذ مدرك.
نظام آموزشي جدید

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

 -اصل مدرك یا گواهي دیپلم متوسطه نظام آموزشي ترمي واحدي  1399/11/30 /باشد در غير اینصورت قبولي فرد "کانلمیكن"

 -اصل مدرك و یا گواهي سال ما قبل دیپلم با مهر و امضاي مدیر

3-2

پذیرش براي نيمسال دوم باید حداکثر تا تاریخ 1399/11/30

دیپلم و سال ماقبل از دیپلم ميبایست با سه سال تحصيل مندرج
در ليست یكسان باشد.

 اصل مدرك یا گواهي موقت پایان تحصيالت دوره دوم متوسطه با  -تاریخ اخذ مدرك تحصيلي پایه دوازدهم در هر یك ازمُهر و امضاي مدیر دبيرستان با درج بخش و شهرستان محل اخذ

رشتههاي تحصيلي براي نيمسال اول باید حداکثر تا پایان

مدرك.

 1399/06/31و براي رشتههاي تحصيلي پذیرش در نيمسال دوم
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اطالعیه تاریخ ثبتنام از پذیرفتهشدگان نهایی آزمون سراسری
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ردیف

مورد (دیپلم یا مدرک

نوع مدرک

تحصیلی)

توضیح و موارد بررسی
باید حداکثر تا تاریخ  1399/11/30باشد در غير اینصورت قبولي

 -فرم ( 602گزارش کلي سوابق تحصيلي پایههاي دهم تا دوازدهم)

فرد "کانلمیكن" خواهد بود.

قابل دریافت از دبيرستان محل تحصيل با مهر و امضاي مدیر یا معاون  -بخش و شهرستان محل اخذ مدرك تحصيلي پایههاي دهم تا
دوازدهم ،ميبایست با سه سال تحصيل مندرج در ليست یكسان

اجرایي دبيرستان.

باشد.
3-3

 -اصل کارنامه تحصيلي سه سال آخر دبيرستان (پایه دهم تا

 -بررسي دقيق نمرات دروس مؤثر در کارنامه با نمرات مندرج در

دوازدهم) با امضاء و مهر دبيرستان یا ادارت آموزش و پرورش.

ليستها ویا اطالعات دریافتي از پرتالسازمان.
-دانشجویان اخراجي آموزشي و یا دانشجوي انصرافي دوره

دانشجویان :اخراجي آموزشي
4

و یا انصرافي دانشگاهها و

روزانه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي حداکثر تا تاریخ
 1399/02/31الزم است فرم انصراف از تحصيل و گواهي تسویه

 -اصل فرم انصراف از تحصيل

حساب کامل تأیيد شده دانشگاه و اداره کل امور دانشجویان

مؤسسات آموزش عالي

داخل ارائه نمایند( .فرم شماره  – 2ص  70دفترچه شماره )1
 در خصوص دارندگان مدرك معادل مفاد بخشنامه شمارهدارندگان مدرك
5

معادلکارداني

 77633/2مورخ  1392/05/28معاونت آموزشي وزارت متبوع
 -اصل مدرك و یا گواهي دانشآموختگي در دورهي معادل.

مالك عمل بوده و بررسيهاي الزم ميبایست براساس این
بخشنامه صورت گيرد .ضمناً قبولي پذیرفتهشدگان داراي مدرك
معادل که مشمول مفاد بخشنامه مذکور نميباشند ،لغو خواهد شد.
 -تاریخ اخذ مدرك کارداني براي رشتههاي تحصيلي نيمسال

6

دارندگان مدرك کارداني

اول باید حداکثر تا پایان  1399/06/31و براي رشتههاي تحصيلي

دانشگاهها و مؤسسات آموزش

پذیرش براي نيمسال دوم باید حداکثر تا تاریخ  1399/11/30و

عالي

مشخص بودن وضعيت نظام وظيفه براي آقایان باشد در غير
 -اصل و یا گواهي مدرك دوره کارداني (فوق دیپلم).

اینصورت قبولي فرد "کانلمیكن" خواهد بود.
 -پایان طرح نيروي انساني تاریخ ( 1399/06/31فارغالتحصيالن

7

دارندگان مدرك کارداني

رشتههاي گروه آموزش پزشكي) پذیرفتهشدگان رشتههاي

گروه آموزشي پزشكي

تحصيلي نيمسال اول و یا  1399/11/30براي رشتههاي تحصيلي
پذیرش براي نيمسال دوم باشد.
 -با قيد تاریخ اخذ مدرك کارداني براي رشتههاي تحصيلي

8

دارندگان مدرك کارداني
پيوسته

 -اصل و یا گواهي مدرك کارداني پيوسته آموزشكدههاي فني و

نيمسال اول باید حداکثر تا پایان  1399/06/31و براي رشتههاي

حرفهاي ،دانشگاه جامع علمي –کاربردي و یا دانشگاه آزاد اسالمي.

تحصيلي پذیرش در نيمسال دوم باید حداکثر تا تاریخ
 1399/11/30باشد در غير اینصورت قبولي فرد "کانلمیكن"

 اصل یا گواهي تحصيلي سال اول ،دوم و سوم دبيرستان و یاهنرستان با مهر و امضاي مدیر دبيرستان و یا هنرستان با درج بخش و خواهد بود.
 شرط معدل براي ثبتنام مالك نميباشد.شهرستان محل اخذ مدرك.
 -مدرك کارداني پيوسته بدون شرط معدل به جاي مدرك

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

پيشدانشگاهيبراي پذیرفتهشدگان مالك عمل و قابلقبول ميباشد .ميبایست با سهسال ذکر شده در ليست یكسان باشد.
 دیپلمههاي فني مشمول سوابق نميشوند.9

دارندگان مدرك حوزوي

10

کارمندان دولت

ارائه موافقت نامه رسمي و بدون قيد و شرط مدیریت حوزه هاي
علميه و یا مرکز مدیریت حوزه علميه خراسان یا اصفهان
 -اصل حكم مرخصي ساالنه یاموافقترسميوبدون قيدوشرط.
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بسمه تعالی
اطالعیه پذیرش و ثبتنام دانشجو شماره ()4

اطالعیه تاریخ ثبتنام از پذیرفتهشدگان نهایی آزمون سراسری
سال  1399دانشگاه لرستان (رشتههای با آزمون)
ردیف

مورد (دیپلم یا مدرک

نوع مدرک

تحصیلی)

توضیح و موارد بررسی

 تصویر حكم کارگزیني براي کارکنان رسمي ،پيماني ،شاغلين و11

گواهي اشتغال

12

سهميه مناطق محروم

بازنشستگان وزارتخانههاي علوم ،تحقيقات و فناوري و بهداشت،
درمان و آموزش پزشكي و سایر مؤسسات آموزشي تابعه

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

وزارتخانههاي مذکور.
 پذیرفته شده ميبایست حسب مورد و با توجه به کد قبوليکدرشتههاي مندرج در جدول اصالحات اطالعيه مورخ

بومي یكي از استانهاي :ایالم ،چهارمحال و بختياري ،سيستان و

 1399/07/01مندرج در درگاه اطالع رساني این سازمان

بلوچستان ،کردستان ،کرمانشاه ،کهگيلویه و بویراحمد ،لرستان و
هرمزگان مطابق ضوابط مندرج در صفحات  21دفترچه راهنماي
انتخاب رشته باشد.
 بومي یكي از بخشهاي شهرستانهاي ذیربط. محل اقامت و یا محل اخذ مدرك تحصيلي سال دوازدهم یایازدهم و یا دهم (نظام جدید آموزشي  )6-3-3و یا
پيشدانشگاهي یا دیپلم یا ماقبل دیپلم (نظام آموزشي سالي

13

سهميه متقاضيان مناطق درگير

کدرشتههاي مندرج دراطالعيه اصالحات مورخ  1399/07/01در

واحدي یا ترمي واحدي) در یكي از بخشها و یا شهرستانهاي

درگاه اطالع رساني این سازمان

ذیربط باشد.
 -متقاضيان مشمول استفاده از این سهميه ميبایست در زمان

بالیاي طبيعي (سيل و زلزله)

انتخاب رشته نسبت به دریافت فرم اقامت و یا تحصيل در
شهرستان مربوط (مندرج در انتهای دفترچه راهنمای
انتخاب رشته) که توسط فرمانداري شهرستان تایيد گردیده
اقدام مينمودند .بدیهي است این فرم ميبایست در زمان ثبتنام
به دانشگاه محل قبولي تحویل گردد.

سهميه متقاضيان شهرستانهاي
14

جنوب استان کرمان (جيرفت ،متقاضيان مشمول توضيحات مندرج دراطالعيه اصالحات مورخ
عنبرآباد ،کهنوج ،رودبار،

 1399/07/01در درگاه اطالع رساني این سازمان

 مالک بومی :ارائه گواهي اخذ مدرك تحصيلي سه سال آخرو همچنين محل تولد در یكي از شهرها (یا بخشهاي) مذکور

قلعهگنج و منوجان)
15

 2 -نسخه تصویر از تمام صفحات شناسنامه

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

16

 -دو برگ تصویر پشت و روي کارت ملي

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

17

 6 -قطعه عكس تمامرخ  3×4تهيه شده در سال جاري

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

کلیه پذیرفتهشدگان
18

تأمين اجتماعي ،ارتش و...

19

20

 -کپي دفترچه بيمه (در صورت دارا بودن) اعم از خدمات درماني،

 -باید واجد شرایط عمومي قيد شده در دفترچه راهنماي و

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

کليه پذیرفتهشدگان (برادران)

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

ثبتنام شرکت در آزمون باشد.
 با توجه به یكي از بندهاي مندرج در صفحات  20تا 22دفترچهراهنماي ثبتنام باشند.

 -مدرك وضعيت نظام وظيفه.
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بسمه تعالی
اطالعیه پذیرش و ثبتنام دانشجو شماره ()4

اطالعیه تاریخ ثبتنام از پذیرفتهشدگان نهایی آزمون سراسری
سال  1399دانشگاه لرستان (رشتههای با آزمون)
تذکر :5داوطلباني که با استفاده از سهميه ایثارگران و رزمندگان پذیرفته شدهاند و ارگوان صوادر کننوده فورم آنوان بوه
ترتيب بنياد شهيد و امور ایثارگران و یا ستاد کل نيروهاي مسلح ميباشد ،در زمان ثبتنام نيازي به ارائوه تائيدیوه سوهميه
ثبتنامي از سوي ارگان ذیربط ندارند و مالك تائيد سهميه آنان همان عنوان سهميه درج شده در فایل قبولي دانشگاهها
و موسسات آموزش عالي ميباشد.
تذکر :6آندسته از متقاضياني که در مرحله اعالم نتایج رشتههای تحصیلی پذیرش صرفاً بر اساس سوابق
تحصیلی (در تاریخ  )1399/07/24در ردیف پذیرفته شدگان نهایی قرار گرفتهاندد و هوم اکنوون نيوز در
ردیف پذیرفتهشدگان رشتههاي تحصيلي با آزمون قرار دارنود ،میبایست از دو رشته قبولی اعالم شده یکی را
به دلخواه انتخاب و در آن رشته ثبتنام و به تحصیل بپردازند و ثبتنام در یوك رشوته تحصويلي بوه منزلوه
انصراف از رشته دیگر تلقي خواهد شد.
تذکر :7نتایج مربوط به دانشگاه آزاد اسالمي متعاقباً از طریق سایت آن دانشگاه اعالم خواهد شد .متقاضياني که هم در
ردیف پذیرفتهشدگان یكي از دانشگاهها وموسسات آموزش عالي و هم در ردیف پذیرفتهشدگان دانشگاه آزاد اسالمي
قرار ميگيرند توجه داشته باشند کوه منحصراً میتوانند در یکی از کدرشتهمحلهای قبولی ثبتنام نمایند.
به عبارتي مجاز به ثبتنام در هر دو محل قبولي نميباشند در غير این صورت مطابق ضوابط با آنها رفتار خواهد شد.
تذکر :8پذیرفتهشدگان ميبایست حداکثر تا تاریخ  99/06/31داراي مدرك دیپلم نظام قودیم آمووزش متوسوطه،
پيشدانشگاهي نظام آموزشي سالي واحدي یا ترمي واحدي ،دیپلم نظام آموزشي جدید (نظوام آموزشوي  ) 6-3-3و یوا
مدرك کارداني (فوق دیپلم) باشند .بدیهي است در غير اینصورت مجاز به ثبوتنوام نخواهنود بوود .ضومناً در صوورت
قبولي در رشته هایي که پذیرش آنان از نيمسال دوم سال تحصويلي 1400-1399آغواز مويگوردد بوه شورط دریافوت
مدرك تحصيلي دیپلم نظام آموزشي جدید  6-3-3و یا پيشدانشگاهي و یا مدرك کارداني تا تاریخ  ،99/11/30ثبت-
نام و ادامه تحصيل آنان بالمانع ميباشد.
تذکر :9پذیرفتهشدگان دوره روزانه خواه در رشته قبولي ثبتنام نمایند و یا ننماینود حتوي بوا دادن انصوراف قطعوي از
تحصيل مجاز به ثبتنام و شرکت در آزمون سراسري سال  1400به منظور انتخاب رشتههاي دوره روزانه نخواهند بود.
تذکر  :10پذیرفتهشدگان ميبایست در زمان مقرر براي ثبتنوام غيرحضووري و نيوز ارسوال مودارك بوا پسوت پيشوتاز
(حداکثر تا  )1399/08/17اقدام نماینود .عدم ثبتنام و ارسال پستی مدارک در زمدان مردرر بده من لده
انصراف قطعی از تحصیل آنان تلری خواهد شد .تاکید میگردد در مراحل ثبتنرام امکران مراجعره
حضوری وجود ندارد.

مدیریت امور آموزشی دانشگاه لرستان
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