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 سراسريآزمون هاي پذیرش صرفاً با اعمال سوابق تحصيلي پذیرفته شده در رشتهآرزوي توفيق براي داوطلبان گرامي  با     

در سنگرهاي علم و ایمان، پاسداراني   آزمون  این  شدگان پذیرفته  اینكه  و با اميد به های بدون آزمون()رشته 1398سال 

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

-شرح ذیل به اطالع ميه ب  نام ثبت  براي  الزم  مدارك  شدگان در دانشگاه لرستان و نام از پذیرفته  وسيله تاریخ ثبت باشند، بدین

 رساند:
 

 :شدگان نام از پذيرفته تاريخ ثبت

 :اينترنتی حضوریثبت نام غیر -الف

 10نسخه  IE)فقط با مرورگر   https://golestan.lu.ac.ir  صورت اینترنتي از طریق سامانهه حضوري بثبت نام غير     

انجام خواهد گرفت. جهت مشاهده ثبت نام  13/07/1398شنبه مورخ لغایت  10/07/1398شنبه مورخ چهار( در روزهاي ترباال و

ارائه پرینت انجام پذیرش غيرحضوري در  مراجعه نمایيد. در سامانه مذکور هاو اطالعيه الكترونيكي به قسمت راهنماي سيستم

 اينترنتی: غیرحضوری نامشیوه ثبت موعد پذیرش حضوري الزامي است.

 https://golestan.lu.ac.ir آدرس سامانه آموزشي دانشگاه لرستانمراجعه به 

 981Bشماره داوطلبي شناسه کاربري دانشجویان پذیرفته جدید

 کد ملي گذرواژه دانشجویان پذیرفته جدید

  :تذکر مهم

به منزله پذیرش دانشجو نبوده و ثبت نام قطعي پذیرفته شدگان پس از تحویل مدارك  غيرحضوري الكترونيكيانجام ثبت نام 

 و تأیيد اطالعات توسط مدیریت امور آموزشي دانشگاه خواهد بود. به شرح ذیل در زمان مقرر
  

 :و تحويل مدارک ثبت نام حضوری -ب

ول نام خانوادگی مراجعه به ترتیب حرف ا رديف

 آزمون( های بدوندانشجو )پذيرش رشته

نام قطعی و تحويل مدارک تاريخ مراجعه حضوری برای ثبت

 نام غیرحضوری()بعد از ثبت
 چ -ج -ث -ت -پ -ب -الف 1

 س -ژ -ز -ر -ذ -د -خ -ح

   13/07/1398روز شنبه 
 عصر 15صبح لغایت  30/8از ساعت 

 ك -ق -ف -غ -ع -ظ -ط -ض -ص -ش 2

 ي -ه -و -ن -م -ل -گ
   14/07/1398روز یكشنبه 

 عصر 15صبح لغایت  30/8از ساعت 

شدگان )با آزمون( در مراکز آموزش عالي تابعه  کليه پذیرفته 3
 دلفان و کوهدشت( -پلدختر -)در محل مراکز الشتر

  14/07/1398 و 13/07/98شنبه مورخ روزهاي شنبه و یك
 عصر 15صبح لغایت  30/8ساعت 

 

انجام پذیرش غيرحضوري جهت ثبت نام قطعي، مدارك ثبت نامي خود را  پرينتبایست با در دست داشتن شدگان ميپذیرفته 

 شخصاً  ارائه نمایند.
 

https://golestan.lu.ac.ir 
http://golestan.lu.ac.ir/
http://golestan.lu.ac.ir/
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  :و تحويل مدارک حضوری مکان ثبت نام -ج 
 

ضلع  -دانشگاه لرستان -جاده تهران  5کيلومتر  -خرم آباد : های دانشگاه لرستانشدگان دانشکدهبرای پذيرفته

 سالن رودکي. –جنوبي ساختمان دانشكده فني مهندسي )روبروي بانک تجارت( 

هاي الشتر، : مراکز واقع در شهرستانآموزش عالی وابسته به دانشگاه لرستان شدگان در مراکزبرای پذيرفته

 پلدختر، نورآباد دلفان و کوهدشت.

 

 مهم  تذکرات -  د

هاي اعالم شده دانشگاه و با ارائه مدارك  نام منحصراً در تاریخ نام الزامي است و ثبت حضور شخص پذیرفته شده جهت ثبت ـ1

نام بـه  هاي تعيين شده براي ثبتشدگان در تاریخ یا تاریخو عدم مراجعه پذیرفته پذیرد کامل مندرج در این اطالعيه صورت مي

 .شودتحصيل تلقي مي منزله انصراف از

  لـم   کان»  نخواهد آمد و ضمن  عمل  به  نام ، ثبتوندنش  التحصيل فارغ 31/6/1398  حداکثر تا تاریخ  که شدگاني  از پذیرفتهـ 2

 رفتار خواهد شد.  با آنان  مقررات  طبق  ،آنان  قبولي  شدن  تلقي« یكن

نام ها، چنانچه دانشجوي منصرف از تحصيل، پس از نامنویسي )ثبتدانشگاهنامه نحوۀ دریافت شهریه توسط بر اساس آیين -3

نام حضوري( و قبل از شروع کالسها انصراف خود را به دانشگاه اعالم نماید، شـهریه پرداختـي آن   غيرحضوري اینترنتي یا ثبت

 شود.نيمسال به عنوان هزینه انصراف محسوب مي

و یا   نموده  را کتمان  حقایق  داوطلبي  گردد که  مشخص  (، چنانچه تحصيل  ، پذیرش و یا هنگام نام از آزمون )ثبت  در هر مرحله ـ4

 رفتار خواهد شد.  با وي  مقررات  لغو و طبق  وي  باشد، قبولي اطالعات غلطي ارائه و واجد شرایط نمي

ها و موسسات آموزش عالي و هـم  از دانشگاهتحصيلي با آزمون یكي هاي رشته شدگان پذیرفته ردیف در هم که داوطلباني -5

توانند باشند که منحصراً مياند، توجه داشتههاي پذیرش صرفاً با اعمال سوابق تحصيلي قرار گرفتهشدگان رشتهدر ردیف پذیرفته

؛ در غيـر ایـن   باشـند نام در هر دو محل قبولي نميمجاز به ثبتنام نمایند و به عبارتي هاي قبولي ثبتمحلدر یكي از کدرشته

محـل  ها به منزله انصراف از کدرشتهمحلنام در یكي از کدرشتهصورت مطابق ضوابط با آنها رفتار خواهد شد. بدیهي است ثبت

 باشد.دیگر مي

مجاز  تحصيلنام نماید و یا ننماید، حتي با دادن انصراف قطعي از خواه در رشته قبولي ثبت دوره روزانهشدگان پذیرفتهکليه ـ 6

 هاي دوره روزانه نخواهند بود.به منظور انتخاب رشته 1399نام و شرکت در آزمون سراسري سال به ثبت

 نام در زمان مقرر به منزله انصراف قطعي از تحصيل تلقي خواهد شد.عدم ثبت -7

ان الزم است در زمان مراجعـه  شدگشوراي سنجش و پذیرش دانشجو، پذیرفته 12/10/1397ـ با توجه به مصوبه جلسه مورخ 8

نام در این مرحله به دانشگاه محل قبولي پرداخت بابت هزینه ثبت دویست وهفتاد و پنج هزار ریالبه دانشگاه محل قبولي مبلغ 

 نمایند.
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)در اطالعیه سايت  دانشگاه لرستان 1398سال آزمون  های بدونرشته پذيرفته شدگان  نام ثبت  برای  الزم  مدارک -ه

 سازمان سنجش نیز درج شده است که می توان به سايت مذکور مراجعه کرد(:

 

 به شرح ذيل است: نام پذيرفته شدگانمورد نیاز ثبتخالصه مدارک 

ديپلممتوسطه)ياگواهیموقتديپلممتوسطه(.ويكنسخهتصويرريزنمراتومدركاصل-1

پیشدانشگاهی)ياگواهیموقتپیشدانشگاهی،باتاريخفراغتازنمراتومدركويكنسخهتصويرريزاصل-2

(.31/06/1398تحصیلحداکثرتا

رسیدتأيیديهتحصیلیديپلموپیشدانشگاهی.-3

وکارتملی.شناسنامهصفحاتتصويرازتمامويكسرياصل-4

.قطعهمیباشد(12جاري)برايآقايانلدرساشدهتهیه3×4رختمامعكسقطعهشش-5

مشخصکند)براي«عمومیوظیفهمقررات»بندبهراباتوجهوظیفهآنهانظاموضعیتاصلوکپیمدرکیکه-6

برادران(.

پرينتانجامپذيرشغیرحضوريدرسامانهآموزشیدانشگاه)گلستان(.-7

 .دانشجويانانصرافیيااخراجی(برای  ج)صرفاًاصلفرمانصرافازتحصیليااخرا-8

اصلحكممرخصیساالنهياموافقترسمیوبدونقیدوشرط)برايکارمنداندولت(.-9

ها(شدگانآنسهمیهاصلفرماستفادهازسهمیهداوطلبانمناطقدرگیرباليايطبیعیوسیل)برايپذيرفته-10


 :پیوستهارشناسیشدگان کنام پذيرفتهثبتتوضیحات تکمیلی مدارک مورد نیاز 

  يا مدرك مورد )ديپلم  رديف

 تحصيلي(
   توضيح و موارد بررسي نوع مدرك

1-1 

  آموزش قديم   نظام

 متوسطه

مدرك تحصيلي دوره چهار ساله  يا گواهي  اصل  -

يا دوره شش ساله دبيرستان و يا هنرستان با 

هنرستان با درج مهر و امضاي مدير دبيرستان و يا 

 نوع ديپلم، بخش و شهرستان محل اخذ ديپلم.

 

اخذ ديپلم، سال ما   محل  و شهرستان  بخش  -

با سه  بايست  قبل و دو سال ماقبل ديپلم مي

 يكسان باشد.  در ليست مندرج   سال تحصيل

تاريخ اخذ ديپلم در هر يك از  -

بايد حداكثر تا   تحصيلي نيمسال اول هاي  رشته

هاي تحصيلي  و براي رشته 31/06/1398پايان 

پذيرش براي نيمسال دوم بايد حداكثر تا تاريخ 

باشد در غير اينصورت قبولي فرد  30/11/1398

 يكن" خواهد بود. لم "كان

يپلم مندرج عنوان ديپلم ارائه شده با عنوان د -

 در فايل اطالعات يكسان باشد.

  

1-2 

ماقبل    سال 2ماقبل و  سال  تحصيلي  گواهي  -

با   محل تحصيل و شهرستان   بخش  ديپلم با درج

هنرستان با درج   مدير دبيرستان و يا مهر و امضاي 

سال قبل از  2و  ماقبل  سال  و شهرستان  بخش 

 ديپلم.

  

2-1 
سالي نظام آموزشي 

واحدي يا 

 واحدي ترمي 

  

دانشگاهي  اصل مدرك يا گواهي پايان دوره پيش -

دانشگاهي با درج  با مهر و امضاي مدير مركز پيش

رشته تحصيلي، بخش و شهرستان محل اخذ 

 دانشگاهي. مدرك پيش

از   دانشگاهي در هر يك تاريخ اخذ دوره پيش -

هاي تحصيلي نيمسال اول بايد حداكثر تا  رشته

هاي تحصيلي  و براي رشته 31/06/1398پايان 

پذيرش براي نيمسال دوم بايد حداكثر تا تاريخ 

باشد در غير اينصورت قبولي فرد  30/11/1398

 يكن" خواهد بود. لم "كان

  

2-2 
  نظام   متوسطه  ديپلم   يا گواهي   مدرك  اصل  -

آموزشي ترمي واحدي / سالي واحدي با مهر و 
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  يا مدرك مورد )ديپلم  رديف

 تحصيلي(
   توضيح و موارد بررسي نوع مدرك

يا هنرستان با درج بخش  و  امضاي مدير دبيرستان 

 محل اخذ مدرك. و شهرستان 

   دوره  اخذ مدرك محل  و شهرستان   بخش -

از  ماقبل  و سال   دانشگاهي، اخذ ديپلم پيش

تحصيل مندرج در  سال  بايست با سه مي  ديپلم

 ليست يكسان باشد.
2-3 

با مهر   ديپلم ما قبل   سال يا گواهي  و   مدرك اصل  -

با درج  يا هنرستان  و  و امضاي مدير دبيرستان 

 محل اخذ مدرك.  بخش و شهرستان

  

2-4 

  نظام اصل كارنامه تحصيلي ديپلم متوسطه نظام  -

  آموزشي ترمي واحدي / سالي واحدي )رياضي

فيزيك، علوم تجربي، علوم انساني و علوم و 

به  1384هاي  از سال  معارف اسالمي( در هر يك

بعد با امضاء و مهر دبيرستان يا سازمان آموزش و 

 پرورش.

بررسي دقيق نمرات دروس مؤثر در كارنامه با  -

ها و يا اطالعات دريافتي  نمرات مندرج در ليست

 سازمان. از پرتال

دانشگاهي ارائه شده با  عنوان ديپلم و پيش -

دانشگاهي مندرج در فايل  عنوان ديپلم و پيش

 باشد. اطالعات يكسان

  

2-5 

دانشگاهي  اصل كارنامه تحصيلي دوره پيش -

تجربي، علوم انساني، علوم  فيزيك، علوم )رياضي 

با امضاء و  1391و معارف اسالمي و هنر( از سال 

 مهر دبيرستان يا سازمان آموزش و پرورش

  

3-1 

 نظام آموزشي جديد

 (3-3-6) 

دوره    يا گواهي موقت پايان تحصيالت  مدرك  اصل  -

دوم متوسطه با ُمهر و امضاي مدير دبيرستان با 

 محل اخذ مدرك. درج بخش و شهرستان 

تاريخ اخذ مدرك تحصيلي پايه دوازدهم در هر  -

هاي تحصيلي براي نيمسال اول  از رشته  يك

و براي  31/06/1398بايد حداكثر تا پايان 

هاي تحصيلي پذيرش در نيمسال دوم  رشته

باشد در غير  30/11/1398تاريخ  بايد حداكثر تا

 يكن" خواهد بود. لم اينصورت قبولي فرد "كان

تحصيلي   اخذ مدرك محل  و شهرستان   بخش -

با  بايست  تا دوازدهم، مي  هاي دهم پايه

يكسان   ليست مندرج در   سال تحصيل سه 

 باشد.

  

3-2 

 

)گزارش كلي سوابق تحصيلي  602فرم  -

تا دوازدهم( قابل دريافت از هاي دهم  پايه

دبيرستان محل تحصيل با مهر و امضاي مدير يا 

 معاون اجرايي دبيرستان.

  

3-3 

اصل كارنامه تحصيلي سه سال آخر دبيرستان  -

)پايه دهم تا دوازدهم( با امضاء و مهر دبيرستان 

 يا ادارت آموزش و پرورش.

 

بررسي دقيق نمرات دروس مؤثر در كارنامه با  -

ها ويا اطالعات دريافتي  نمرات مندرج در ليست

 سازمان. از پرتال
  

4 

دانشجويان: اخراجي 

آموزشي و يا انصرافي 

ها و  دانشگاه

مؤسسات آموزش 

 عالي

 اصل فرم انصراف از تحصيل -

دانشجويان اخراجي آموزشي و يا دانشجوي -

ها و مؤسسات  انصرافي دوره روزانه دانشگاه

الزم  25/12/1397آموزش عالي حداكثر تا تاريخ 

است فرم انصراف از تحصيل و گواهي تسويه 

حساب كامل تأييد شده دانشگاه و اداره كل 

امور دانشجويان داخل ارائه نمايند. )فرم شماره 

 (1دفترچه شماره  65ص  – 2

 

  

5 
  دارندگان مدرك

  كارداني معادل

آموختگي در  اصل مدرك و يا گواهي دانش -

 ي معادل. دوره

مفاد   معادل  مدرك دارندگان  در خصوص  -

 28/05/1392مورخ  2/77633بخشنامه شماره 
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  يا مدرك مورد )ديپلم  رديف

 تحصيلي(
   توضيح و موارد بررسي نوع مدرك

عمل بوده  مالك   متبوع  وزارت  آموزشي معاونت   

بايست براساس اين  هاي الزم مي و بررسي

گيرد. ضمناً   بخشنامه صورت

شدگان داراي مدرك معادل كه  پذيرفته قبولي 

باشند، لغو  مذكور نمي  مشمول مفاد بخشنامه

 خواهد شد.

 

6 

مدرك   دارندگان

ها و  كارداني دانشگاه

مؤسسات آموزش 

 عالي

اصل و يا گواهي مدرك دوره كارداني )فوق  -

 ديپلم(.

هاي  كارداني براي رشته تاريخ اخذ مدرك  -

تحصيلي نيمسال اول بايد حداكثر تا پايان 

هاي تحصيلي  و براي رشته 31/06/1398

پذيرش براي نيمسال دوم بايد حداكثر تا تاريخ 

و مشخص بودن وضعيت نظام  30/11/1398

وظيفه براي آقايان باشد در غير اينصورت قبولي 

 يكن" خواهد بود. لم فرد "كان

 

  

7 

مدرك   دارندگان 

آموزشي  گروه  كارداني 

 پزشكي

 31/06/1398تاريخ   انساني نيروي   طرح   پايان -

هاي گروه آموزش  التحصيالن رشته )فارغ

هاي تحصيلي  رشته شدگان  پزشكي( پذيرفته

  هاي رشته براي  30/11/1398و يا  اول  نيمسال 

 دوم باشد.  نيمسال تحصيلي پذيرش براي 

 

  

8 
دارندگان مدرك 

 كارداني پيوسته

  كارداني  مدرك و يا گواهي   اصل -

اي، دانشگاه  و حرفه  هاي فني آموزشكده پيوسته 

 كاربردي و يا دانشگاه آزاد اسالمي.–علمي   جامع

اصل يا گواهي تحصيلي سال اول، دوم و سوم  -

دبيرستان و يا هنرستان با مهر و امضاي مدير 

  يا هنرستان با درج بخش و شهرستان و   دبيرستان

 محل اخذ مدرك.

كارداني پيوسته بدون شرط معدل به جاي  مدرك -

شدگان مالك  براي پذيرفته دانشگاهي مدرك پيش

 . باشد قبول مي و قابل عمل 

كارداني براي  با قيد تاريخ اخذ مدرك  -

هاي تحصيلي نيمسال اول بايد حداكثر تا  رشته

هاي تحصيلي  و براي رشته 31/06/1398پايان 

پذيرش در نيمسال دوم بايد حداكثر تا تاريخ 

باشد در غير اينصورت قبولي فرد  30/11/1398

 يكن" خواهد بود. لم "كان

 باشد. نام مالك نمي شرط معدل براي ثبت -

  

اخذ سال تحصيلي  محل  و شهرستان   بخش -

سال ذكر   بايست با سه مي اول، دوم و سوم 

 باشد.  در ليست يكسان شده

 شوند. فني مشمول سوابق نمي هاي  ديپلمه -

  

 كارمندان دولت 9
  مرخصي  حكم  اصل -

 قيدوشرط. وبدون  رسمي ياموافقت ساالنه 
-------------------------------------------   

 گواهي اشتغال 10

تصوير حكم كارگزيني براي كاركنان رسمي،  -

هاي  وزارتخانه  و بازنشستگان  پيماني، شاغلين

، درمان و  و بهداشت علوم، تحقيقات و فناوري 

آموزش پزشكي و ساير مؤسسات آموزشي تابعه 

 هاي مذكور. وزارتخانه

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



 (5اطالعیه شماره )                                             بسمه تعالی
 

 سراسری  آزمون پذيرش صرفاً با اعمال سوابق تحصیلی نهايی شدگان  نام از پذيرفته اطالعیه تاريخ ثبت

 های بدون آزمون()رشته دانشگاه لرستان 1398سال 
 

6 

 

  يا مدرك مورد )ديپلم  رديف

 تحصيلي(
   توضيح و موارد بررسي نوع مدرك
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  وزارت رسمي  كاركنان 

علوم، تحقيقات و 

ها و  فناوري، دانشگاه

و آموزشي  مؤسسات 

پژوهشي وابسته 

شده  پذيرفته

   تحصيلي   هاي رشته در 

 دوم )شبانه( نوبت 

استخدامي و يا گواهي رسمي  حكم   اصل -  

 سازمان اداري و استخدامي كشور. مشمول 
------------------------------------------   

12 

ها و  كاركنان دانشگاه

هاي علوم  دانشكده

شده   پزشكي پذيرفته

  تحصيلي   هاي رشته  در 

 دوم )شبانه(  نوبت

 

گواهي مبني بر داشتن شرايط بومي و   اصل -  

سال سابقه يكي از  3همچنين داشتن حداقل 

 انواع استخدام در استان محل قبولي.

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

13 
شده  بهياران پذيرفته 

 پرستاري  در رشته

مبني بر داشتن   نامه معرفي - 

به  غيردولتي   يا اعم از دولتي  خدمت،  سال   3 

عنوان بهيار در استان محل خدمت اشتغال با تأييد 

 دفتر پرستاري محل خدمت.

ارائه مدرك ديپلم كامل متوسطه بهياري نظام  - 

بهياري نظام  يا ديپلم  6-3-3قديم و يا نظام جديد 

همراه  به  سالي واحدي/ترمي واحدي )كاردانش( 

هاي  دانشگاهي )تاريخ اخذ براي رشته پيش  مدرك

و  31/06/1398نيمسال اول بايد حداكثر تا پايان 

مسال دوم هاي تحصيلي پذيرش در ني براي رشته

 باشد. 30/11/1398بايد حداكثر تا تاريخ 

 

رشته تحصيلي قبولي: كارشناسي پيوسته  -

 رشته پرستاري.

  

  

 سهميه مناطق محروم 14

  

هاي انتخاب رشته  هاي مندرج در دفترچه كدرشته

 تحصيلي:

 (73تا  71و فني )صفحات  رياضي   علوم -

 (99و  98تجربي )صفحات   علوم -

 (61انساني )صفحه علوم  -

 (45و  44هنر )صفحات  -

  (60خارجي )صفحه  هاي زبان -

بايست حسب مورد و با  پذيرفته شده مي -

هاي:  توجه به كد قبولي بومي يكي از استان

ايالم، بوشهر، چهارمحال و بختياري، سيستان 

كهگيلويه و  كردستان، كرمانشاه،   و بلوچستان،

مطابق ضوابط بويراحمد، لرستان و هرمزگان 

دفترچه راهنماي  21و  20مندرج در صفحات 

ها و  هاي تحصيلي دانشگاه انتخاب رشته

 باشد.  (2مؤسسات آموزش عالي)شماره 

  

15 

داوطلبان   سهميه

مناطق درگير بالياي 

و ساير    طبيعي

هاي  مصوبات استان

خراسان شمالي، 

  

هاي انتخاب رشته  مندرج در دفترچههاي  كدرشته

 تحصيلي:

  

 (75تا  73علوم رياضي و فني )صفحات  -

هاي  هاي شهرستان بومي يكي از بخش -

 ذيربط.

محل اقامت و يا محل اخذ مدرك تحصيلي  -

سال دوازدهم يا يازدهم و يا دهم )نظام جديد 

دانشگاهي يا ديپلم  پيش ( و يا 6-3-3آموزشي 
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خوزستان، گلستان، 

 لرستان و كرمانشاه

 (101تا  99علوم تجربي )صفحات  -

 (63و  62علوم انساني )صفحات  -

 (45هنر )صفحه  -

  (60صفحه  هاي خارجي ) زبان -

يا ماقبل ديپلم )نظام آموزشي سالي واحدي يا 

ها و يا  از بخش ترمي واحدي( در يكي 

 باشد. هاي ذيربط  شهرستان

هميه داوطلبان مشمول استفاده از اين س -

بايست در زمان انتخاب رشته نسبت به  مي

دريافت فرم اقامت و يا تحصيل در شهرستان 

مربوط )مندرج در انتهاي دفترچه راهنماي 

انتخاب رشته( كه توسط فرمانداري شهرستان 

نمودند. بديهي است اين  تاييد گرديده اقدام مي

نام به دانشگاه  بايست در زمان ثبت فرم مي

 ل گردد.محل قبولي تحوي

 

16 

سهميه داوطلبان 

شهرستان ابوموسي 

 دراستان هرمزگان

 

دفترچه  21داوطلبان مشمول توضيحات صفحه 

مالك بومي: ارائه گواهي سكونت مستمر به  - راهنماي انتخاب رشته

 سال در شهرستان ابوموسي. 3مدت 
  

17 

سهميه داوطلبان 

هاي جنوب  شهرستان

استان كرمان )جيرفت، 

عنبرآباد، كهنوج، 

گنج و  رودبار، قلعه

منوجان( و شهرستان 

بشاگرد در استان 

 هرمزگان

دفترچه  21داوطلبان مشمول توضيحات صفحه 

 راهنماي انتخاب رشته

مالك بومي: ارائه گواهي اخذ مدرك تحصيلي  -

سه سال آخر و همچنين محل تولد در يكي از 

 هاي( مذكور شهرها )يا بخش

  

18 

 %30سهميه 

دانشجوي بومي از 

محل اصالح قانون 

عدالت آموزشي، 

 1392مصوبه سال 

  شوراي  محترم  مجلس

 اسالمي

ارائه مدرك دال بر بومي بودن با توجه به محل  -

هاي تحصيلي مندرج در صفحات  در رشته  قبولي

دفترچه راهنماي انتخاب رشته گروه  98تا  83

 آزمايشي علوم تجربي

 3محضري مبني بر  اخذ تعهد خدمت بصورت -

 برابر طول مدت تحصيل از پذيرفته شده.
  

19 

  شدگان  پذيرفته كليه 

نسخه تصوير از  2اصل شناسنامه به انضمام  -

 تمام صفحات آن

 

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

20 

اصل كارت ملي به انضمام دو برگ تصوير پشت  -

 و روي آن

 

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

21 
در سال  شده  تهيه  3×4 رخ  تمام  عكس قطعه   6 -

 جاري
--------------------   
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و كپي دفترچه بيمه )در صورت دارا بودن(   اصل -

اعم از خدمات درماني، تأمين اجتماعي، ارتش 

 و...

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

23 ------------------- 

در  قيد شده  عمومي   بايد واجد شرايط -

نام شركت در آزمون  راهنماي و ثبتدفترچه 

 ( باشند.1)شماره 

  

24 

شدگان   پذيرفته كليه 

 )برادران(

 

 وظيفه. نظام  وضعيت    مدرك -

هاي مندرج در صفحات  يكي از بند به  با توجه  -

نام و شركت در  دفترچه راهنماي ثبت 22تا  20

 (1آزمون )شماره 

  

اند و ارگان صادر کننده فرم آنان به ترتيـ  بنيـاد    شده ایثارگران و رزمندگان پذیرفته   سهميهداوطلباني که با استفاده از  -1تذکر

نـامي از سـوي    نام نيازي به ارائه تائيدیه سهميه ثبت باشد، در زمان ثبت شهيد و امور ایثارگران و یا ستاد کل نيروهاي مسلح مي

وان سهميه درج شده در فایل قبولي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي ارگان ذیربط ندارند و مالك تائيد سهميه آنان همان عن

 .باشد مي

دانشگاهي و دیپلم متوسطه نظام جدید با امضاء و ممهور به مهـر دبيرسـتان یـا    اصل کارنامه تحصيلي دوره پيش ارائه -2تذکر

در هنگـام   1396الـي   1384هـاي   الاز س در هر یک سازمان آموزش و پرورش براي دیپلمه هاي نظام جدید آموزش متوسطه 

 .ثبت نام ضروري است

سال چهارم متوسطه  و  برای پذيرفته شدگان نظام جديد آموزش متوسطه(ارزش تحصيلي )تائيدیه تحصيلي( دوره پيش دانشگاهي ) ارائه -3تذکر

 الزامی است. برای پذيرفته شدگان نظام قديم آموزش متوسطه()

 برای دريافت ارزش تحصیلی )تائیديه تحصیلی (  : تذکر مهم

به همراه تصويرگواهی بایسـت   شدگان مي و پرورش کليه پذیرفته مرکز سنجش آموزش   محترم  ریاست 18/10/91مورخ  221446/460با توجه به بخشنامه 

و پورورش   یلی( از اداره آمووزش  ی تحصیلی )ارزش تحص دانشگاهی خود به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه و درخواست تايیديه پیش

حتماً نام رشته و دانشگاه محل تحصویل  شدگان  نام به دانشگاه ارائه دهند. کليه پذیرفته و رسيد مربوط را در زمان ثبتمحل تحصیل خود را نمايند 

 اعالم نمایند. خود را در زمان تکمیل فرم در دفاتر پیشخوان

 آدرس به علوم وزارت دانشجویان امور سازمان اینترنتي سامانه در دانشجو و روانسالمت جسم  کارنامه اطالعات ثبت -4تذکر

 ارائه ( وhttp://portal.saorg.ir/mentalhealth  +  http://portal.saorg.ir/physicalhealthهاي: )

 . الزامي است حضوري و تحویل مدارك نام ثبت موعد در دانشگاه مشاوره مرکز کارشناس به آن پرینت

 .در موعد تحویل مدارك الزامي است نام در سامانه آموزشي دانشگاهانجام پذیرش غيرحضوري ثبت پرينتارائه  -5تذکر

اندانشگاه لرست یامور آموزش مديريت

http://portal.saorg.ir/mentalhealth
http://portal.saorg.ir/physicalhealth
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