
 96-97ضمن عرض تبريك و تهنيت جهت موفقيت در آزمون سراسري سال تحصيلي 

 

مي رساند ثبت نام در اين آزمون سراسري به اطالع كليه پذيرفته شدگان در 

 و به شرح زيرصورت مي گيرد :دو مرحله دانشگاه در 

 راهنمای ثبت نام دانشجویان جدیدالورود

 مرحله اول: ثبت نام اينترنتي

کاربری دانشجویان  نوع)http://stu.lums.ac.irالف( ثبت نام از طريق سامانه 

 شماره داوطلبی(-کد ملی -جدیدالورود

شماره داوطلبي مي  رمزعبورنام كاربري كد ملي و :نكته :براي ورود به سايت 

 باشد.

براي كليه پذيرفته شدگان نيمسال اول و  28/06/96الي  26/06/96  ثبت نام مورخ

 دوم انجام مي گردد.

 عدم ثبت نام اينترنتي در تاريخ هاي مقرر به منزله انصراف از تحصيل خواهد بود.:   نكته

 جهت انجام ثبت نام اينترنتي:

(  Sizeذخيره نماييد. ضمنا"حجم ) Jpegابتدا تصوير مدارك ذيل را اسكن وبا فرمت 

بيشتر باشد. در ارسال تصوير كارت ملي دقت فرماييد تصوير  KB150  فايل نبايد از

 پشت و روي كارت ملي را اسكن كرده و به صورت فايل يكجا ارسال نماييد.

 :بت نام اینترنتیثجهت مدارك مورد نياز

 )خواهران با پوشش اسالمي كامل(3*4اسكن يك قطعه عكس جديد – 1

 شناسنامه اسكن صفحه اول – 2

 اسكن كارت ملي پشت و رو– 3

اسكن كارت پايان خدمت،معافيت،برگ سبز اعزام به خدمت،يا گواهي حين – 4

 خدمت سربازي از محل خدمت)جهت برادران(

 31/6/96اسكن گواهينامه اتمام دوره پيش دانشگاهي تا مورخ –5

 اسكن پايان دوره متوسطه-6

 دانشگاهيريز نمرات دوره متوسطه و پيش -7

 

 

كرده و پس از تكميل در زمان (دانلود)تمام فرمهاي موجود در سايت دانشگاه را 

 مدارك خود تحويل دهيد.بامراجعه حضوري همراه 

 

ثبت نام شده اينترنتي )كد رهگيري(خود يك نسخه پرينت تهيه نموده و  از اطالعات

 در زمان مراجعه حضوري تحويل نماييد. 

 

http://stu.lums.ac.ir(نوع
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http://edu.lums.ac.ir/parameters/lums/modules/cdk/upload/content/announcements/File/Amoozeshi/Form.pdf


 

 و تحويل مدارك  مرحله دوم: مراجعه حضوري

(براساس جدول زمانبندی ذیل در تاریخ های قید شده همراه با 69دانشجویان جدیدالورود )مهر و بهمن 

ضور در محل دانشکده ها ح 10/10/69لغایت 10/10/69شده از تاریخدر دست داشتن مدارک ذکر 

 مي باشد.( 69/ 10 / 13 شروع كالس ها مورختاریخ )ضمنا  یابند.

  

 ترتیب حروف اول نام خانوادگی روز و تاریخ ثبت نام 

 چ-ج-ث-ت-ب-الف 10/10/69

 س -ژ -ز-ر-ذ-د-خ-ح 10/10/69

 ک-ق-ف-غ-ع-ظ-ط-ض-ص -ش 13/10/69

 ی-ه-و-ن-م-ل-گ 10/10/69

 

 :   حضوريثبت نام  جهتمدارك مورد نياز 

 الف:پرونده آموزش کل :

 سري كپي از تمام صفحات آن. 3اصل شناسنامه و -1

 سري كپي بصورت پشت و رو. 3اصل كارت ملي و-2

قطعه عكس اضافي  3پشت نويسي شده.)آقايان  3*4قطعه عكس  شش -3

 . جهت امور نظام وظيفه( 

اصل كارت پايان خدمت،معافيت،برگ سبز اعزام به خدمت،يا گواهي حين خدمت -4

 و یک سری کپی از آن.سربازي از محل خدمت)جهت برادران(

سري كپي  3و  31/6/96گواهينامه اتمام دوره پيش دانشگاهي تا مورخ   اصل–5

 .ازگواهينامه اتمام دوره پيش دانشگاهي

 .ي كپي از اصل پايان دوره متوسطهسر 3اصل پايان دوره متوسطه و -6

سري كپي از اصل ريز نمرات  3اصل ريز نمرات دوره متوسطه و پيش دانشگاهي -7

 .دوره متوسطه و پيش دانشگاهي

 .رسيد پستي ارزش تحصيلي يا ارزش تحصيلي-8

 نسخه. 1پرينت اطالعات ثبت نام شده اينترنتي در -9

كه توسط دانشجو از سايت برگ(10)فرم هاي تكميل شده آموزش دانشگاه -10

 پرينت شده است.

 10جهت آقایان و ارجاع به مرکز پليس+ هتکميل فرم نظام وظيف -11

 پرونده آموزش دانشکده ها-ب



 دوقطعه عکس -ا

 .شناسنامه و کارت ملیسري كپي از تمام صفحات  یک-2

ریال بابت دانشجویان 193،000،000به مبلغ  رسيد پرداخت )یا حواله بانکی( -3

 سهميه مازاد یا بين الملل مقطع دکتری عمومیپذیرفته شده ی 

مناطق  بومی سهميه ارائه تعهدنامه محضری جهت دانشجویان پذیرفته شده ی-4

 محروم.

 

 

 :جهت مراجعه حضوری آدرس و تلفن دانشکده ها

                      

 تلفن  آدرس رشته ها  نام دانشکده 

کارشناسی ارشد رشته های -پزشکیدکتری                              پزشكي 
ومی آنات -ویروس شناسی-فیزیولوژی-بیوشیمی

 ایمنی شناسی-انگل شناسی-زیست فناوری–

 جاده0کیلومتر-خرم آباد
بروجرد -خرم آباد

دانشگاه علوم پزشکی 
دانشکده پزشکی -لرستان

 طبقه دوم(

030-33001033 (199) 

جاده 0کیلومتر-خرم آباد داروسازیدکتری  داروسازي
بروجرد -خرم آباد

دانشگاه علوم پزشکی 
دانشکده  -لرستان

 داروسازی

  036-33001039 (199) 

مت تکنیسین سالوکاردانی  دندانپزشکیدکتری  دندانپزشکی
 تکنیسین پروتزهای دندانی-دهان دندان

-لرستان -خرم آباد
 .یراز ابانیخ یانتها

 

33010309-33010303 (199) 

-فوریتهای پزشکی-اتاق عملکارشناسی  پیراپزشکی
–تکنولوژی اتاق عمل -تکنولوژی پرتوشناسی

 فناوری اطالعات -علوم آزمایشگاهی-هوشبری
  سالمت و

جنب -یگلدشت شرق
بیمارستان تامین 

 اجتماعی

33001106  (199) 

مهندسی بهداشت  رشته های کارشناسی ارشد بهداشت و تغذیه
تغذیه و کارشناسی رشته های مهندسی -محیط

-مهندسی بهداشت حرفه ای-بهداشت محیط
 علوم تغذیه -بهداشت عمومی

جنب -یگلدشت شرق
بیمارستان تامین 

 اجتماعی

33000316 (199) 

-کارشناسی ارشدرشته های داخلی جراحی پرستاری و مامایی خرم آباد
مامایی و -پرستاری سالمندان-ویژهمراقبت های 

 کارشناسی رشته های پرستاری و مامایی

جاده 0یلومتر-خرم آباد
بروجرد -خرم آباد

دانشگاه علوم پزشکی 
دانشکده  -لرستان

 پرستاری طبقه اول 

33001001-33001033 (199) 

رشته های کاردانی فوریتهای پزشکی و  پرستاری الیگودرز
 کارشناسی پرستاری

 یول ابانیخ - گودرزیال
، دانشکده  یعصر شمال

، واحد  یپرستار
 آموزش

 (199) 03331003آ

انتهای خ  -بروجرد کارشناسی پرستاری پرستاری بروجرد
 شریعتی

00010009(199) 



کارشناسی رشته های پرستاری و هوشبری و  پرستاری پلدختر
 کاردانی فوریتهای پزشکی

 دیشه دانیم -پلدختر
معلم  ابانیخ یبهشت
دانشکده - یجنوب

 یپرستار

30000693 (199) 
 

 

ن آزمون سال تحصيلي اطالعيه معاونت دانشجويي، فرهنگي ويژه پذيرفته شدگا

 خوابگاه و تغذيهدر خصوص نحوه استفاده از تسهيالت  97-96

 

 

 یالت تکمیلیصمدیریت امور آموزش و تح
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