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 1399-1400اسامی اولیه پذیرفته شدگان بدون آزمون مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی 

 دانشگاه لرستان

 

پذیرفته شدگان و نیز افراد ذخیره در قالب پذیرش بدون  اولیه غیر قطعیاسامی 

به شرح  1399-1400ل تحصیلی آزمون)استعداد درخشان( در مقطع کارشناسی ارشد سا

 جدول زیر اعالم گردید.

اسامی یاد شده به منزله پذیرش قطعی نمی باشد و منوط بر تایید صالحیت علمی و  :1نکته 

 عمومی سازمان سنجش آموزش کشور می  باشد

در صورت انصراف دانشجویان پذیرفته شده، امکان تغییر رشته)بر اساس اولویت مد  :2نکته

و پس از آن افراد ذخیره به ترتیب رتبه، جایگزین خواهند  ی( تغییر خواهد یافتنظر متقاض

 شد. 

 تماس بگیرید.  06633120341در صورت هرگونه پرسش با شماره تلفن  :3نکته 
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