
مه تعالیـبس

لوم پزشکی لرستانـدانشگاه ع
رد    کده پرستاري بروجـدانش

.جهت ثبت نام، مطالب زیر را به دقت و بطور کامل مطالعه نمایید...... عرض تبریک و آرزوي موفقیت براي کلیه پذیرفته شدگان آزمون سراسري سال با

:وريـحـضامـت نـبـل ثـراحـم
(نوع کاربري: دانشجویان جدیدالورود، نام کاربري: کدملی، رمز عبور: شماره داوطلبی)http://stu.lums.ac.irثبت نام اینترنتی در سامانه  -1
	"و دریافت شماره دانشجوییپیرینت اطالعات" 	

............لغایت .......... ثبت نام اینترنتی از تاریخ: 
............لغایت .......... ثبت نام حضوري از تاریخ: 

با دردست داشتن مدارك زیر:) دوم(طبقه آموزش دانشکده مراجعه به واحد -2
پشت و روکارت ملیسري کپی از 3تمام صفحات شناسنامه و ازکپیسري 3اصل شناسنامه ، کارت ملی و *
شدهقطعه عکس (جهت انجام امور نظام وظیفه) پشت نویس12قطعه عکس پشت نویس و آقایان6خانمها *

* اصل کارت پایان خدمت، معافیت، برگ سبز اعزام به خدمت یا گواهی حین خدمت سربازي از محل خدمت و یک سري کپی از آن
سري کپی3اصل ریزنمرات پیش دانشگاهی  + ،  سري کپی 3* اصل مدرك پیش دانشگاهی + 

سري کپی3اصل ریزنمرات دیپلم + ، سري کپی 3* اصل مدرك دیپلم + 
(رسید پستی ارزش تحصیلی)تحصیلی از سازمان پستیه تاییدقبض * 
)دانشگاه علوم پزشکی لرستانتکمیل فرم هاي ثبت نام (دریافت شده از سایت* 
پاساژ نیلوفر)(خیابان تختی، جنب و یک سري کپی آخرین مدرك تحصیلی10تکمیل فرم نظام وظیفه جهت آقایان و ارجاع به مرکز پلیس +*

:)دوم(طبقه مراجعه به واحد امور دانشجویی-3
ورت حضوري به دانشجو داده میشود)تکمیل فرم هاي مربوطه(فرم ها بص* 
سري کپی کارت ملی1* 
قطعه عکس پشت نویس شده1* 

م)طبقه سوثبت نام صندوق رفاه دانشجویی (اداري جهت رمراجعه به دفتر امو-4
قطعه عکس1با در دست داشتن ،جهت عضویتوم)(طبقه سمراجعه به کتابخانه-5

با در دست داشتن مدارك زیر:(میدان صفا، انتهاي خیابان شریعتی) دانشجویان دختر شهرستانی : مراجعه به اداره خوابگاه -6
* کپی تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی

* کپی تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی همسر (درصورت تاهل)
قطعه عکس2* 

در کانال تلگرامی دانشکده عضو شوید:  آموزشیدانشجویان گرامی براي دریافت آخرین اخبار و اطالعات
Telegram.me/DaneshkadehParastariBorujerd

103داخلی 066-42507733تماس حاصل فرمائید:تلفن دانشکده رت بروز هرگونه مشکل با شمارهدر صو


