
  97-98ثبت نام پذيرفته شدگان آزمون كارشناسي ناپيوسته سال تحصيلي 

به اطالع كليه پذيرفته  97-98ضمن عرض تبريك و تهنيت جهت موفقيت در آزمون كارشناسي ناپيوسته سال تحصيلي 

شدگان در اين آزمون مي رساند ثبت نام در اين دانشگاه در دو مرحله و به شرح زيرصورت مي گيرد

 مرحله اول: ثبت نام اينترنتي

http://stu.lums.ac.ir/samaweb/Login.aspxثبت نام از طريق سامانه

مي باشد. براي ورود به سايت نام كاربري كد ملي و رمزعبور شماره داوطلبي فرد 

ثبت نام از تاريخ  97/06/21الي  97/06/۳۰براي كلیه پذيرفته شدگان نیمسال اول انجام مي گردد. 

توجه:عدم ثبت نام اينترنتي در تاريخ ھاي مقرر به منزله انصراف از تحصیل خواھد بود.
 مراحل ثبت نام اينترنتي

نماييد. در كيلوبايت ذخيره  150اسكن و با حجمي كمتر از  JPGمدارك مورد نياز كه در ذيل خواهد آمد را با فرمت 

ارسال تصوير كارت ملي دقت فرماييد تصوير پشت و روي كارت ملي را اسكن كرده و به صورت يك فايل ارسال نماييد.

مدارك مورد نيازجهت ثبت نام اينترنتي

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

 اسكن صفحه اول شناسنامه

 اسكن كارت ملي پشت و رو

  كارت پايان خدمت،معافيت،برگ سبز اعزام به خدمت،يا گواهي حين خدمت سربازي از محل اسكن

خدمت)جهت برادران(

 اسكن گواهينامه اتمام دوره كارداني

ثبت نام اينترنتيراهنماي 

از اطالعات ثبت نام شده اينترنتي به همراه كد رهگيري خود يك نسخه پرينت تهيه نموده و در زمان مراجعه حضوري 

تحويل نماييد.

 و تحويل مدارك  مرحله دوم: مراجعه حضوري

همراه بامدارك خود  كرده و پس از تكميل در زمان مراجعه حضوريتمام فرمهاي موجود در سايت دانشگاه را دانلود 

 تحويل دهيد.

(براساس جدول زمانبندي ذيل در تاريخ هاي قيد شده همراه با در دست داشتن 97دانشجويان جديد )مهر و بهمن 

در محل دانشكده ها حضور يابند. )ضمناً تاريخ شروع كالس ها  26/06/97لغايت  24/06/97مدارك ذكر شده از تاريخ

مي باشد.( 01/07/97مورخ 

روز و تاريخ ثبت نام بر اساس حروف الفبا

24/60/97 ذ-د-خ-ح-چ-ج-ث-ت-پ-ب-الف 

غ-ع-ظ-ط-ض-ص-ش-س-ژ -ز-ر 25/06/97

ي-ه-و-ن-م-ل-گ-ك-ق-ف26/06/97

http://edu.lums.ac.ir/parameters/lums/modules/cdk/upload/content/announcements/File/Amoozeshi/help.pdf


مدارك مورد نياز جهت ثبت نام حضوري

اصل شناسنامه و يك سري تصوير از تمام صفحات آن

 روي آناصل كارت ملي و يك سري تصوير از پشت و

6  3*4قطعه عكس تمام رخ

)مدرك نظام وظيفه )براي برادران

اصل يا گواهي مدرك كارداني

اصل حكم استخدامي و يا گواهي كارمندان رسمي و يا پيماني وزارتخانه ها و سازمانها

ارائه اصل گواهينامه انجام خدمات قانوني )طرح اليحه نيروي انساني( يا گواهي معافيت از آن

حساب و با صندوق رفاه تسويه

 موافقت نامه رسمي از محل خدمت مبني بر عدم همزماني و تداخل ادامه تحصيل با ارائه فرمت

طرح نيروي انساني

 اصل حكم مرخصي ساالنه براي كارمندان دولت يا موافقت رسمي بدون قيد و شرط سازمان

متبوع براي ادامه تحصيل

توسط دانشجو از سايت پرينت شده است. فرم هاي تكميل شده آموزش دانشگاه كه

پرونده آموزش دانشكده ها*

 دوقطعه عكس

 .يك سري كپي از تمام صفحات شناسنامه و كارت ملي

 .ارائه تعهدنامه محضري جهت دانشجويان پذيرفته شده ي سهميه بومي مناطق محروم

آدرس و تلفن دانشكده ها جهت مراجعه حضوري

تلفنآدرسرشته هانام دانشكده

آزمايشگاهي علوم-هوشبري–كارشناسي ناپيوسته پيراپزشكي
جنب -گلدشت شرقي -آبادخرم 

 بيمارستان تامين اجتماعي
06633420029 

كارشناسي ناپيوسته بهداشت عمومي مجتمع سالمت دورود
-جنب اداره آب-بلوار امام علي)ع(-دورود

 مجتمع آموزش عالي سالمت
06643242947 

پرستاري و مامايي خرم 

آباد
كارشناسي ناپيوسته مامايي

بروجرد -آبادجاده خرم 4يلومتر-خرم آباد

ده دانشك -دانشگاه علوم پزشكي لرستان

 پرستاري طبقه اول

06633120140


