
 (1اطالعیه شماره )                                             بسمه تعالی                                                                                                                        

 1398سال  –دانشگاه لرستان دانشجویان  و انتخاب واحد نامثبت ،پذیرش

 )در سامانه گلستان( 1398سال  قبل از ی دانشجویان ورود  1398-99نیمسال اول  انتخاب واحد ردیف
 24/6/1398 لغایت 16/6/1398 انتخاب واحد 1
 30/6/1398 هاشروع کالس 2
 31/6/1398 لغایت 30/6/1398 ترمیم )حذف و اضافه( 3

 

 دانشگاه لرستان 1398-99تحصیلی  سالنیمسال اول و دوم  ورودجدیدالدانشجویان کلیه  نامو ثبت پذیرششیوۀ 

 نامشیوۀ پذیرش و ثبت نامپذیرش و ثبت ردیف

کلیه پذیرفته  اینترنتی غیرحضورینام ثبت 1

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

 دانشگاه لرستان  (www.lu.ac.ir)ذیل و بر اساس اطالعیه سایت  های

نام و تحویل مدارک ثبت حضوری نامثبت 2

 دانشگاه لرستان هایدانشکده پذیرفته شدگان
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

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

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

 ارشد و دکتری تخصصیکارشناسیمقطع  1398سال  نیمسال اول و دوم جدیدالورود و تحویل مدارک دانشجویان قطعی نامثبتتاریخ 

مراجعه به ترتیب حرف اول نام  ردیف

 خانوادگی دانشجو

 مقطع

 شدگانپذیرفته

 نام غیرحضوریثبت

 اینترنتی

 برای تاریخ مراجعه حضوری

 و تحویل مدارک نام قطعیثبت
1  

  -چ -ج -ث -ت -پ -ب -الف
 س -ژ -ز -ر -ذ -د -خ -ح

 تا 9/6/1398شنبه  دکتری تخصصی
 10/6/1398شنبه یک

  10/06/1398شنبه یکروز 
 رهظ 30/12یت صبح لغا 30/8از ساعت 

 تا 24/6/1398شنبه یک ارشدکارشناسی
 25/6/1398شنبه دو

  25/06/1398شنبه دوروز 
 عصر 15صبح لغایت  30/8از ساعت 

2  

 -غ -ع -ظ -ط -ض -ص -ش
 -ن -م -ل -گ -ک -ق -ف

 ی -ه -و

 تا 9/6/1398شنبه  دکتری تخصصی
 11/6/1398شنبه دو

  11/06/1398شنبه روز دو
 رهظ 30/12صبح لغایت  30/8از ساعت 

 تا 24/6/1398شنبه یک ارشدکارشناسی
 26/6/1398شنبه سه

  26/06/1398شنبه سهروز 
 عصر 15صبح لغایت  30/8از ساعت 

   

 )پذیرش با آزمون( دامپزشکیعمومییو دکتر کارشناسیمقطع  1398سال  جدیدالورود و تحویل مدارک دانشجویان قطعی نامثبتتاریخ 

مراجعه به ترتیب حرف اول نام  ردیف

 )پذیرش با آزمون( خانوادگی دانشجو

 نام غیرحضوریثبت

 اینترنتی

و نام قطعی برای ثبت تاریخ مراجعه حضوری

 نام غیرحضوری()بعد از ثبت تحویل مدارک
 تا 27/6/1398چهارشنبه  چ -ج -ث -ت -پ -ب -الف 1

 30/6/1398شنبه 
   30/06/1398شنبه روز 
 عصر 15صبح لغایت  30/8از ساعت 

 تا 27/6/1398شنبه چهار س -ژ -ز -ر -ذ -د -خ -ح 2
 31/6/1398شنبه یک

   31/06/1398شنبه یکروز 
 عصر 15صبح لغایت  30/8از ساعت 

 تا 27/6/1398چهارشنبه  ک -ق -ف -غ -ع -ظ -ط -ض -ص -ش 3
 1/7/1398شنبه دو

   1/07/1398شنبه دوروز 
 عصر 15صبح لغایت  30/8از ساعت 

 تا 27/6/1398چهارشنبه  ی -ه -و -ن -م -ل -گ 4
 2/7/1398شنبه سه

   2/07/1398شنبه سهروز 
 عصر 15صبح لغایت  30/8از ساعت 

 )با آزمون( در شدگانکلیه پذیرفته 5

در محل )  تابعه مراکز آموزش عالی

 دلفان و کوهدشت( -پلدختر -الشترمراکز 

 

 تا 27/6/1398چهارشنبه 
 1/7/1398شنبه دو

 تا  30/06/98 مورخ تا دوشنبه شنبهروزهای 
 عصر 15صبح لغایت  30/8ساعت  1/07/1398

 


