
 آزمون مقطع کارشناسی شدگانپذیرفتهغیرحضوری ثبت نام  ینحوهتاریخ و 

  9311سال  سراسری )رشته محل های با آزمون(

ساا   (رشته محل های باا آزماونآزمون سراسری ) شدگانپذیرفتهضمن تبریک و آرزوی موفقیت به کلیه 

انجاام  غیرحضاوری ت نام به صاور ثب مرحله او  ،رسانده به اطالع میبدینوسیلدر دانشگاه یاسوج  9931

 .شودمی

  
 

 از تا اطالع ثانوی  طفاًل باشد،اینترنتی و غیرحضوری می به صور  کامال حلهثبت نام در این مر

 هرگونه مراجعه حضوری به دانشگاه خودداری گردد.

 متعاقبا اعالم خواهد شد. و شروع کالس ها تحویل مدارک ،زمان ثبت نام حضوری 

 باه صاور   3199-3011کرونا، برگزاری کالس ها در نیمساا  او   بیماری ه شرایطبا توجه ب

 شود.مجازی برگزار می

 سایت دانشگاه های بعدی دانشگاه که در اطالعیهپس از ثبت نام اینترنتی)غیرحضوری(  طفاًل

شروع کالس ها، ثبات در خصوص تاریخ  را دنقرار می گیر ( http://www.yu.ac.irیاسوج )

 فرمایید.، مشاهده مجازیی شرکت در کالسهای نحوه و نام حضوری

 

 غیرحضوری(نام اینترنتی )ثبت 
 

 هجمعا لغایات 31/10/3199 ماور  شانبهساه روز 10:11سااعت  از غیرحضاورینام  جهت ثبت 

یا   https://golestan.yu.ac.ir به آدرس گلستان دانشگاه یاسوج سامانهبا مراجعه به  63/01/9319

http://exam.yu.ac.ir/home/Default.htm  اینترنات  های گوگال کاروم یاامرورگر یکی از صرفا از طریق

ضمناً لیناک ساامانه گلساتان در صافحه او   د.خود اقدام نماییثبت نام  نسبت به انجام فرایند  ،اکسپلورر

 ( نیز موجود می باشد. http://www.yu.ac.ir سایت دانشگاه یاسوج )

 

   شناسه کاربری و گذرواژه جهت ورود به سامانه پذیرش برای هر دانشجو به شرح زیر است:

 

 شناسه کاربری

 u993+  اوطلبیشماره د

 u993325715بعنوان مثا : 

 کد ملی گذرواژه

http://www.yu.ac.ir/
https://golestan.yu.ac.ir/
http://exam.yu.ac.ir/home/Default.htm
http://exam.yu.ac.ir/home/Default.htm
http://www.yu.ac.ir/


بر  یا با کلیک  lestan.yu.ac.ir/manuals/daneshju.htmlhttps://goتوانید از آدرس ثبت نام غیرحضوری را میراهنمای 

 نمایید. دریافت دانلودگزینه 

 نکا  مهم:

ریا  معاد  بیست و 521111موظف هستند جهت صدور کار  دانشجویی و کار  تغذیه مبلغ  تمامی دانشجویان (3

 پیش پرداخت شهریهن به عنوا مربوطه رالغ امب بر اساس جدو  ذیل دانشجویان دوره شبانه نیز باید و پنج هزارتومان

از طریق سامانه خدما  آموزشی و  جار ،نزد بانک ت 7072901560به حساب درآمد اختصاصی دانشگاه به شماره

 نمایند. پرداخت صرفاً الکترونیکی

 

 مقاطع کاردانی و کارشناسی جدو  مبالغ پیش پرداخت شهریه

 

 پرداخت)به ریا (مبلغ پیش دوره گروه آموزشی

 111/211/5 (شبانه) دوره دوم علوم انسانی

 111/721/5 )شبانه( دوره دوم سایر گروههای آموزشی

 

 . مبالغ واریزی به هیچ وجه قابل استرداد نمی باشد ****

 

 د.با مشکل مواجه نشوی اینترنتی نامثبتتا در زمان  شده مدارک زیر را از قبل تهیه کردهفایل اسکن  لطفا (5

-1-1)هم نظام دیپلم متوسطه مدرک ریزنمرا  و -0  عکس دانشجو - 1ویر شناسنامه تص -5  تصویر کار  ملی -3

سالی  /)نظام ترمی واحدیمدرک پیش دانشگاهی ریزنمرا  و -2   و هم نظام نظام ترمی واحدی/ سالی واحدی( 6

 واحدی(

 

 و دریافت گواهی پذیرش غیرحضاوری از ساامانه  نام غیرحضوریپس از تکمیل مراحل ثبت

آن پذیرش نهایی اینترنتی توسط دانشگاه انجام خواهد شد و پس از ، (3011تان )گزارش گلس

با مراجعاه باه ساامانه گلساتان، برناماه  37/10/3199 توانند از تاریخمی دانشجویان گرامی

 (00هفتگی خود را مشاهده و پرینت نمایند. )گزارش 

 

 توانید از لینک های آموزشی را میدر صور  داشتن هر گونه سوا ، لیست شماره تماس گروه

 زیر دریافت نمایید.

 دانلود

https://golestan.yu.ac.ir/manuals/daneshju.html
http://edu.yu.ac.ir/uploads/paziresh-online.pdf
http://edu.yu.ac.ir/uploads/paziresh-online.pdf
http://edu.yu.ac.ir/uploads/15_284_94_tell.groups.pdf
http://edu.yu.ac.ir/uploads/15_284_94_tell.groups.pdf


 :کارنامه سالمت دانشجویان

 
دستور سازمان امور ی آموزشی گلستان، بر اساس نام اینترنتی از طریق سامانهدانشجویان گرامی عالوه بر ثبت

روان اقدام  جسم و کارنامه سالمت تکمیل فرم سالمتنسبت به  مطابق دستورالعمل زیر بایستمی دانشجویان کشور

  فرمایند:

 

 ثبت نام در سامانه و https://portal.saorg.ir . مراجعه به سامانه سجاد به آدرس3

 ربری و رمز اختصاصی خود. ورود به سامانه با نام کا5

کارنامه سالمت روان و  -کارنامه سالمت جسم و ب -و پر نمودن الف "کارنامه سالمت دانشجویان ". ورود به لینک 1

 تکمیل پرسشنامه ها

 . پرینت از فرم تکمیل شده و تحویل به مرکز مشاوره دانشگاه در زمان ثبت نام حضوری0

 

 ان به هر یک از سامانه های کارنامه سالمت جسم و کارنامه سالمت روان وارد شد:همچنین از لینک های زیر نیز می تو
 

  /https://portal.saorg.ir/physicalhealth جسم: سالمت کارنامه

  /https://portal.saorg.ir/mentalhealth کارنامه سالمت روان:

الزم به ذکر است جهت تکمیل نمودن هر دو کارنامه سالمت جسم و کارنامه سالمت روان، فقط یکبار باید در سامانه 

 سجاد عضو شد.

 

 ضمنا نام کاربری و رمز عبور سامانه سجاد خود را جهت دیگر فرایند های آموزشی نگهداری نمایید.
 

 

https://portal.saorg.ir/
https://portal.saorg.ir/physicalhealth/
https://portal.saorg.ir/mentalhealth/


 :ثبت نام حضوری

 

  از هرگوناه یل مدارک متعاقبا اعالم خواهد شد، لذا تا اطالع ثاانوی ثبت نام حضوری و تحوزمان

 حضوری به دانشگاه خودداری گردد.مراجعه 

  که در  های بعدی دانشگاهاطالعیهبدین منظور( سایت دانشگاه یاسوجirhttp://www.yu.ac.) 

ی شرکت در کالسهای نحوه و شروع کالس ها، ثبت نام حضوریدر خصوص تاریخ  دنقرار می گیر

 فرمایید.، مشاهده مجازی

 

 حضوری  نامثبت برای الزم مدارك

حضوري نام بايست حسب مورد مطابق جدول ذيل، مدارك الزم را براي ثبتشدگان ميهر يك از پذيرفته

 .نمايند تحويل م حضوريدر زمان ثبت نا و تهيه

 

 

 

 

 

 

http://www.yu.ac.ir/


 

 



 

 



 

 



 

 

 هاي جدول فوق:توضيحات و نكاتي در خصوص رديف

 :3و  2رديف 

دانشگاهي )براي نظام آموزشي سالي واحدي يا ترمي واحدي( و يا پايه دوازدهم )براي نظام * با توجه به برگزاري امتحانات جبراني دوره پيش
دانشگاهي و يا نام حسب مورد موفق به ارائه گواهي پيششدگان در زمان ثبتماه، در صورتي كه پذيرفته ( در نيمه دوم شهريور6-3-3آموزشي 

، الزم است تعهدي مبني بر ارائه گواهي فراغت از تحصيل تا ( نگردند6-3-3دوره دوم متوسطه )نظام آموزشي گواهي پايان تحصيالت 

قبولي آنان لغو  33/30/99بديهي است در صورت عدم ارائه گواهي مذكور تا تاريخ . در دانشگاه محل قبولي بدهند 33/30/99 تاريخ

 گردد. مي

 :4رديف  -

كارداني  معادل مدرك كه كارشناسي دوره دانشجويان و همچنين آموزشي نامهآيين موضوع آموزشي اخراجي دانشجويان

با  كامل حساب از تسويه پس انصرافي دانشجويان مربوط به نيز مانند مقررات اندنموده( را اخذ و يا كارداني عمومي)اعم از كارداني 

 )براي وظيفه نظام مشكل نداشتن ذيربط و در صورت وزارت دانشجويان رفاه و صندوق داخل امور دانشجويانكل  اداره ذيربط و همچنين مؤسسه
 از داوطلبان اين دسته است باشند. بديهيدر رشته قبولي اعالم شده را دارا مي نامثبت خاب رشته نداشته و حق( هيچ محدوديتي در انتبرادران

 برسانند. انجام يكجا به صورت خود به تحصيالت از اتمام مربوط را پس تعهدات توانند كليهمي



 : 8الي  5هاي رديف -

ها و مؤسسات آموزش عالي و يا كارداني پيوسته ديپلم) دانشگاه(فوق كاردانيمدرك هريك از دارندگان التحصيالن و يا فارغ -1
هاي تحصيلي پذيرش براي نيمسال اول سال كاربردي و يا دانشگاه آزاداسالمي براي رشته-علمياي، دانشگاه جامعوحرفههاي فنيآموزشكده
-3433براي نيمسال دوم سال تحصيلي هاي تحصيلي پذيرش و براي رشته 33/6/99حداكثر تا تاريخ كه  1399-1433تحصيلي 

 اند: التحصيل شدهفارغ 33/33/99كه تا تاريخ  3399

 باشد.آزاد اسالمي گاه دانشو يا  و آموزش پزشكي بهداشت، درمانرشته تحصيلي آنها مورد تائيد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يا وزارت  الف(

 رشته تحصيلي دوره كارداني آنان فاقد دوره كارشناسي ناپيوسته باشد. ب(

 اند.در مهلت تعيين شده بعد از اتمام تحصيل و قبل از اعزام به خدمت در آزمون پذيرفته شده ج(

كارداني در دوره  اني و با احتساب تعدادي از واحدهاي دورههاي تحصيلي گروه آزمايشي ذيربط و در مقطع باالتر از كارددر صورت قبولي در رشته
در همان متبوع  وزارت ضوابطمدت تحصيل طبق  كمتر از طول سال 2تحصيل آنها از كارداني به مقطع باالتر  مدت كه حداكثر طول باالتر به نحوي

 گردد. آنان لغو ميد. در غير اينصورت قبوليباشدوره تحصيلي باشد، قبولي آنان از نظر نظام وظيفه بالمانع مي

هاي تحصيلي نيمسال اول كه در هر يك از رشته ها و مؤسسات آموزش عالي(دارندگان مدرك كارداني )فوق ديپلم دانشگاه -2

خدمت ضرورت  ر اينكه دوراناند چنانچه در حين انجام خدمت ضرورت )وظيفه عمومي( هستند با ارائه گواهي از يگان مربوط مبني بشدهپذيرفته 

هاي )براي هر يك از رشته 33/11/99هاي تحصيلي نيمسال اول( و يا تا تاريخ )براي هر يك از رشته 31/6/99آنان تا تاريخ  ()وظيفه عمومي

 باشند.نام در رشته قبولي اعالم شده ميبه پايان خواهد رسيد، مجاز به ثبت تحصيلي نيمسال دوم(

هاي تحصيلي گروه ( رشتهعالي آموزشها و مؤسسات ديپلم دانشگاهفوق هاي كارداني )التحصيالن دورهكليه فارغ -3

به پايان رسيده  31/6/99كه خدمات قانوني مقرر آنان )طرح اليحه نيروي انساني( تا تاريخ ( اعم از خواهران و برادرانآموزشي پزشكي )

پايان به  33/11/99خدمات قانوني مقرر آنان تا تاريخ هاي مذكور كه التحصيالن دورهفارغو  دوم بودهو  سال اولنيمهاي باشد، مجاز به انتخاب رشته
اند. بديهي است آن دسته از بوده 1399-1433نيمسال دوم سال تحصيلي داراي پذيرش براي  تحصيليهاي رشتهانتخاب رسد، منحصراً مجاز به مي

پايان نخواهد  به 33/11/99 تحصيلي گروه آموزشي پزشكي كه خدمات قانوني مقرر آنان تا تاريخ هاي ديپلم( رشتهكارداني )فوق ركمد دارندگان
 بود.لغو خواهد قبولي آنان در رشته قبولي )پذيرش براي نيمسال دوم سال جاري هم( نبوده و نام ثبت رسيد، مجاز به

آباد غرب، پاوه، ثالث باباجاني، جوانرود، داالهو، روانسر، اسالم هاي:ان زلزله زده شهرستان: سهميه داوطلب35 رديف -

هاي كوزران و ماهيدشت شهرستان كرمانشاه در )استان كرمانشاه( سرپل ذهاب، قصرشيرين، گيالنغرب و همچنين بخش

 شامل شهرستانهاي مندرج و داوطلبان سيل زده استانهاي خراسان شمالي، خوزستان، گلستان و لرستان 

 ايثارگران و رزمندگان توضيحات سهميه

جانبازان »، «آنان و همسر و فرزندان آزادگان»، «شهدا و مفقوداالثرهمسر و فرزندان »( ظرفيت هر كدرشته محل به %22بيست و پنج درصد ) -1
 ظرفيت( %22اختصاص دارد. )سهميه ايثارگران « و باالتر و همسر و فرزندان آنان 22%

همسر و فرزندان رزمندگان با حداقل شش ماه »و « و همسر و فرزندان آنان %22جانبازان زير »( ظرفيت هر كدرشته محل نيز به %2پنج درصد ) -2
 ظرفيت( %2اختصاص دارد. )سهميه ايثارگران « حضور داوطلبانه در جبهه

شم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران، در صورتي كه سهميه قانون برنامه پنجساله ش 93طبق تبصره بند الف ماده تذكر: 

درصدي ايثارگران كه شرايط و  2درصدي ايثارگران توسط داوطلبان مشمول سهميه فوق تكميل نشود، خالي مانده آن، ابتدا به مشمولين سهميه  22
 فيت خالي مانده، باقيمانده آن به داوطلبان سهميه آزاد اختصاص يافته است.حدنصاب الزم را داشتند، تخصيص يافته و اگر باز هم اين ظر



 -2رزمندگان بسيجي.  -1درصد ظرفيت( و رزمنده شامل ) 2درصد ظرفيت و ايثارگران  22آن دسته از داوطلبان ايثارگر )اعم از ايثارگران  -3
همسر و فرزندان معظم شهدا و يا  -2«. پدر، مادر، خواهر و برادرشهيد»خانواده شهدا  - 4رزمندگان نيروهاي مسلح  -3رزمندگان جهادگر. 

آزادگان عزيز و فرزندان و همسر  -8و همسر و فرزندان آنان.  %22جانبازان زير  -0و باالتر و همسر و فرزندان آنان.  %22جانبازان  -6مفقوداالثر. 
نام، ثبتاند در زمان پذيرفته شده1399وطلبان در جبهه( در آزمون سراسري سال همسر و فرزندان رزمندگان با حداقل شش ماه حضور دا -9آنان. 

اي حسب مورد از شدهپذيرفته سهميهچنانچه باشند. بديهي است، نمي خويشنامي تاييد سهميه ثبت با در رابطهو يا مدركي ملزم به ارائه فرم 
 يل آنان ممانعت بعمل خواهد آمد.مورد تأييد قرار نگيرد از تحصارگانهاي ذيربط 

 

 بر حسب موردحضوری فرم های الزم برای ثبت نام 

 )لطفا فرم های مورد نظر برحسب مورد تکمیل نمایید(

 ویژه همه پذیرفته شدگان :فرم مشخصات دانشجوو  3فرم شماره 

 و ایثارگران 3: ویژه پذیرفته شدگان منطقه 0فرم شماره 

 1و  5ه شدگان مناطق : ویژه پذیرفت2فرم شماره 

 سایر فرم ها برحسب مورد

 

نامی را نام مستندا  الزم براساس دستورالعمل ثبتشدگان در زمان ثبتاست چنانچه پذیرفته الزم به توضیح

 گردد.تلقی می« یکنلمکان»ارائه ننمایند قبولی آنان 

 

  مهم ذکرا ت
اعالم شده توسط  های نام منحصرًا در تاریخاست و ثبتالزامی حضوری نام ا حضور شخص پذیرفته شده جهت ثبت

  پذیرد.دانشگاه و با ارائه مدارک کامل مندرج در این اطالعیه صور  می

 نام و یا شرکت در آزمون بهقبالً در زمان ثبت که هاییباید با معد  شدهپذیرفته دیپلم و پیش دانشگاهیمدرک  ا معد 

نام آن تلقی شدن قبولی، از ثبت« یکن لمکان»باشند، بدیهی است در غیر این صور  ضمن  یکسان، نموده اعالم سازمان

دسته از داوطلبانی که دارای مغایر  معد  باشند )معد  مندرج در مدرک تحصیلی آنان کمتر از معد  اعالم شده به این 

گردد به محل قبولی خود مراجعه شدگان توصیه میهدسته از پذیرفتسازمان باشد( جداً خودداری خواهد شد، لذا به این

توانند از طریق سایت سازمان در بخش پاسخگویی ننمایند و درصور  لزوم چنانچه در این رابطه سوالی دارند می

ای غیر از سایت این سازمان پاسخ داده نخواهد اینترنتی اقدام نمایند. بدیهی است به مراجعا  حضوری و هر نوع مکاتبه

 د.ش

 به نام، ثبتشوندن ) پیش دانشگاهی یا دیپلم نظام قدیم(التحصیلفارغ 13/6/99 حداکثر تا تاریخ کهشدگانیا از پذیرفته

 گردد.می تلقی« یکن لم کان» نخواهد آمد و قبولی آنان عمل



و یا اطالعا  غلطی  نموده را کتمان قایقح داوطلبی گردد که مشخص ، چنانچهتحصیل و هنگام ناماز ثبت ا در هرمرحله

 رفتار خواهد شد. با وی مقررا  و طبق شده تلقی« یکن لمکان»وی  باشد، قبولیارائه و واجد شرایط نمی
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