
 بسمه تعالی

پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت مقطع کارشناسی ارشد   نام ثبت  براي  الزم  مدارك

 دانشگاه لرستان 1396ناپیوسته سال 

 
 

،  بهداشت  يا وزارت  و فناوري  ، تحقيقات علوم  ( مورد تاييد وزارت )ليسانس  كارشناسي  تصوير مدرك  و يك برگ  اصل -1
 . باشد  ( قيد شده )ليسانس  كارشناسي  دوره  معدل  در آن  كه  فرهنگي  انقالب  عالي و يا شوراي   پزشكي  و آموزش  درمان

اخذ  محل   عالي  آموزش  يا موسسه  توسط دانشگاه  تاييد شده  گواهي  اصل  است  باشند، الزم ( نمي كارشناسي )ليسانس  مدرك  اصل  ارائه  قادر به  داليلي  به  كه  شدگاني پذيرفته -1 تبصره 

 نمايند.  را ارائه  )ليسانس  كارشناسي

 31/6/96اند و حداكثر تا تاريخ  ( دانشجوي سال آخر بوده07/10/95لغايت  01/10/95نام  ن )زمان ثبتنام و شركت در آزمو شدگاني كه به هنگام ثبت آن دسته از پذيرفته -2تبصره 

( اين آزمون كه ميانگين كل واحدهاي 1دفترچه راهنماي )شماره  39شوند، دانشجوي سال آخر شناخته شده و الزم است فرم معدل دانشجويان سال آخر مندرج در صفحه  التحصيل مي فارغ

التحصيلي دوره كارشناسي در فرم مذكور درج و قبالً به تاييد مسوول ذيربط رسيده  توسط موسسه آموزش عالي محل فارغ 30/11/95و يا  31/6/95( تا تاريخ 20( تا )0 )  گذرانده آنان براساس

 نمايند.نام ارائه  زمان ثبت است را 

عالي محل  اند، معدل فارغ التحصيلي اعالم شده آنان از سوي موسسه آموزش  استثناء: آن دسته از داوطلباني كه دانشجوي سال آخر بوده و به عنوان رتبه اول در اين آزمون شركت نموده

 تبصره آن عمل نمايند.التحصيلي دوره كارشناسي آنان، لحاظ گرديده و الزم است مطابق بند يك فوق و يا   فارغ

 آنها.  صفحات  از تمام  فتوكپي  و كارت ملي و دو سري  شناسنامه  اصل - 2
 . جاري  در سال  شده  تهيه 3×4  رخ  تمام  عكس  قطعه  شش - 3

از   پس ضوابط  به  با توجه  كه  برادراني  منحصراً براي  جاري  در سال  شده  تهيه 3×4  رخ  تمام  عكس  قطعه 12 -تبصره
 گردد. صادر مي  تحصيلي  معافيت  آنان  ، براي عالي  آموزش  در موسسه  نام ثبت

  راهنماي  دفترچه 3در صفحه   مندرج  «عمومي  وظيفه  مقررات»بند   به  را با توجه  وظيفه  نظام  وضعيت  كه  مدركي  - 4
  كند )براي  مشخص 1395( سال  داخل  ارشد ناپيوسته  سيكارشنا  هاي )دوره  تكميلي  تحصيالت  ورودي  آزمون  يك  شماره

 (. برادران
 دولت.  كارمندان  براي  متبوع  قيد و شرط سازمان  و بدون  كتبي  يا موافقت  ساالنه  مرخصي  حكم -5
توسط  1395-96  تحصيلي  سال  دوم  نيمسال  واحد براي  از انتخاب  حداكثر تا قبل  است  الزم ذيل   هاي نامه معرفي -6

نام  از ثبت  در غير اينصورت ارسال شده باشد،   قبولي  محل  عالي  آموزش  موسسه  از محل مربوط صادر و به  ارگانهاي ذيربط
خواهد   عمل  به  ممانعت  جاري  تحصيلي  سال  دوم  نيمسال در موعد مقرر واصل نشده باشد، براي  داوطلباني كه فرم آنان 

 گردد. مي  تلقي« يكن  لم  كان«  نانآ  آمد و قبولي
  ذيربط بطور يكجا به  توسط ارگانهاي 6-1رديف   مربوط به  هاي  ، گواهي شده  انجام  هاي  هماهنگي  براساس - تبصره

 خواهد شد.  ارسال  شدگان  پذيرفته  قبولي محل   عالي  آموزش  موسسه
جهاد   )نيروي مقاومت بسيج( و يا وزارت  اسالمي انقالب   پاسداران سپاه   از ستاد مشترك رسمي  نامه  معرفي -1-6

و  1  ماده  به  باتوجه  باشد داوطلب  قيد شده در آن   مذكور كه  ارگانهاي  از روساي  كشاورزي با امضاء و مهر هريك
  به  بسيجي  داوطلب  و جهادگران  دگانورود رزمن  براي  ايجاد تسهيالت  قانون  اجرايي  نامه در آيين  آن  گانه 4  هاي تبصره

  رزمندگان  از سهميه  مذكور واجد شرايط استفاده  نامه در آيين  و ساير شرايط مندرج  عالي  آموزش  دانشگاهها و موسسات
 باشد. مي



اند در زمان  شده ته هاي بنياد شهيد و امور ايثارگران و ستاد كل نيروهاي مسلح پذيرف داوطلبانيكه با استفاده از سهميهـ 6ـ2
نامي از سوي ارگان ذيربط ندارند و مالك تائيد سهميه آنان همان عنوان سهميه  نام نيازي به ارائه تائيديه سهميه ثبت ثبت

 باشد. درج شده در فايل قبولي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي مي
از   دسته  آن  ( براي )ليسانس  اخذ كارشناسي  محل  عالي  آموزش  يا موسسه  توسط دانشگاه  تاييد شده  گواهي  اصل -7

  وزارت 5/2/1390نامه ادامه تحصيل فارغ التحصيالن رتبه اول دوره كارشناسي مصوب  مفاد آيين  به  با توجه  كه  داوطلباني
 اند. شده  پذيرفته  اول  رتبه  با امتياز  و فناوري  ، تحقيقات علوم

  
 مهمتذكرات-ه

هاي اعالم شده دانشگاه و با ارائه  نام منحصراً در تاريخ نام الزامي است و ثبت شخص پذيرفته شده جهت ثبتحضور  ـ1
 پذيرد. مدارك كامل مندرج در اين اطالعيه صورت مي

،  نموده  اعالم  سازمان  نام براي شركت در آزمون به قبالً در زمان ثبت  كه  بايد با معدلي  شده  پذيرفته  ليسانس  معدل ـ2
نام قطعي آن دسته از داوطلباني كه داراي مغايرت معدل باشند )معدل مندرج در مدرك  باشد، بديهي است از ثبت  يكسان

 آنان كمتر از معدل اعالم شده به اين سازمان باشد( جداً خودداري خواهد شد.
ات پذيرنده دانشجو در آزمون ورودي نامي ارسالي به كليه دانشگاهها و موسس نظر به اينكه در دستورالعمل ثبت -3

ابالغ گرديده است تا از پذيرفته شدگاني كه  1396هاي كارشناسي ارشد ناپيوسته داخل( سال  تحصيالت تكميلي )دوره
داراي مغايرت معدل )معدل مندرج در مدرك تحصيلي آنان كمتر از معدل اعالم شده در اطالعات ثبت نامي از طرف 

نام موقت و مشروط بعمل آيد، لذا ضرورت دارد اين دسته از پذيرفته  باشند، صرفاً ثبت داوطلبان به اين سازمان باشد( مي
نام  ان به دانشگاه محل قبولي خود مراجعه نموده و مدارك الزم مندرج در اين اطالعيه را به آنجا ارائه نمايند تا ثبتشدگ

موقت از آنان بعمل آمده و بررسي الزم در مدارك و مستندات ارائه شده صورت گيرد. داوطلباني كه داراي مغايرت معدل 
پايان آبان ماه از دانشگاه محل قبولي پيگيري نموده و از مراجعه به اين  بايست وضعيت نهايي خود را تا باشند مي مي

توانند از طريق سايت سازمان در بخش  سازمان جداً خودداري نمايند. درصورت لزوم چنانچه در اين رابطه سوالي دارند مي
غير از سايت اين سازمان پاسخ اي  پاسخگويي اينترنتي اقدام نمايند. بديهي است به مراجعات حضوري و هر نوع مكاتبه

 داده نخواهد شد.
        نخواهد آمد و ضمن  عمل  به  نام ، ثبتده اندنش  التحصيل فارغ 31/6/96  حداكثر تا تاريخ  كه شدگاني  از پذيرفتهـ 4
 رفتار خواهد شد.  با آنان  مقررات  طبق  آنان  قبولي  شدن  تلقي« يكن  لم  كان»
  را كتمان  حقايق  داوطلبي  گردد كه  مشخص  (، چنانچه تحصيل  ، پذيرش و يا هنگام نام از آزمون )ثبت  در هر مرحله ـ5

 رفتار خواهد شد.  با وي  مقررات  لغو و طبق  وي  باشد، قبولي و يا اطالعات غلطي ارائه و واجد شرايط نمي  نموده
 پذيرفته رديف در عالي آموزش موسسات و دانشگاهها از يكي در قبالً كه اطالعيه اين در مندرج شدگان پذيرفته -6

 رفتار انتقالي دانشجوي همانند آنان با بلكه دهند، انصراف قبلي قبولي محل از نيست الزم اند، گرفته قرار نهايي شدگان
 آنان قبلي قبولي محل از مذكور افراد نامي ثبت مدارك اطالعيه، اين در مندرج قبولي محل موسسه توسط و شد خواهد

 عنوان به نيز اطالعيه اين در آنان اسامي كه داوطلباني دسته آن قبلي قبولي است ذكر به الزم ضمناً. گردد مي درخواست
 .گردد مي لغو شده، درج شده پذيرفته

 در اطالعيه اين همراه به روزانه هاي دوره در نهايي شده پذيرفته عنوان به آنان اسامي كه شدگاني پذيرفته از دسته آن -7
 حق نيز، اطالعيه اين در مندرج قبولي محل در نام ثبت عدم صورت در حتي گرديده، درج سازمان اين اينترنتي سايت
 .ندارند را 1397 سال تكميلي تحصيالت آزمون در شركت و نام ثبت



  :شدگاننامازپذيرفتهتاريخثبت



 :ثبتنامغیرحضوری-الف

دانشگاه لرستان ميرساند كه ثبت نام  96-97مقطع كارشناسي ارشد سال تكميل ظرفيت به اطالع كليه پذيرفته شدگان 
نسخه IE )فقط با مرورگر   http://golestan.lu.ac.ir  غير حضوري اين عزيزان بصورت اينترنتي از طريق سامانه

انجام خواهد گرفت. جهت مشاهده  16/08/96مورخ  سه شنبهلغايت  14/08/96مورخ  يكشنبهدر روزهاي  به باال( 10
  مراجعه نماييد. ثبت نام الكترونيكي به قسمت راهنماي سيستم در سامانه مذكور

  توجه:

 تحويل مدارك در  انجام ثبت نام الكترونيكي به منزله پذيرش دانشجو نبوده و ثبت نام قطعي پذيرفته شدگان پس از
  زمان مقرر و تأييد اطالعات توسط مديريت امور آموزشي دانشگاه خواهد بود.

 :حضوریثبتنام-ب

پذيرفته شدگان مي بايست با در دست داشتن پرينت انجام پذيرش غيرحضوري جهت ثبت نام قطعي، مدارك ثبت 
 نامي خود را شخصاً  ارائه نمايند.

  هاي  و گروه دانشكده به 16/08/1396سه شنبه  و 15/08/96 شنبهدو: نامی ثبت مدارک تحویلتاریخ

 .شود مراجعه 15 لغايت صبح 8 ساعت از مربوطه
 

  شدگان پذیرفته )حضوری(نامی ثبت مدارک تحویل مکان   
 وعلوم ومهندسی،ادبیات پایه،فنی علوم)  های : دردانشکدهکلیه رشته ها باستثناء رشته های کشاورزی 

 مرکزی پردیس-تهران جاده 5 کیلومتر– آباد خرم :(اداری،دامپزشکی وعلوم انسانی،اقتصاد

 ههای آموزشی گروه – لرستان دانشگاه

 کشاورزی : های رشته 

 دانشکده در مستقر آموزشی ههای گروه – اندیمشک-آباد خرم جاده12 کیلومتر– آباد خرم
 کشاورزی
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