
  9311سال  دکتریطع مقشدگان پذیرفتهغیرحضوری ثبت نام  ینحوهتاریخ و 

 

در دانشگاا  یاسگو   3199سال  دکتری طعنهایی مق شدگانضمن تبریک و آرزوی موفقیت به کلیه پذیرفته

 .دپذیرانجام می )اینترنتی( غیرحضوری ت نام به صورتمرحله اول ثب ،رسانده به اطالع میبدینوسیل

  
 

 از تا اطالع ثانوی  طفاًل باشد،اینترنتی و غیرحضوری می به صورت کامال حلهنام در این مر ثبت

 هرگونه مراجعه حضوری به دانشاا  خودداری گردد.

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

 بگه صگورت  3199-3011ل اول کرونا، برگزاری کالس ها در نیمسگا بیماری با توجه به شرایط

 شود.مجازی برگزار می

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

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

 فرمایید.، مشاهد  مجازیی شرکت در کالسهای حو ن و نام حضوری

 

 غیرحضوری(نام اینترنتی )ثبت 
 

 شگنبهچهگار لغایگت 10/10/3199 مورخ شنبهپنج روز 10:11ساعت  از غیرحضورینام  جهت ثبت 

یا   https://golestan.yu.ac.ir به آدرس گلستان دانشاا  یاسو  سامانهبا مراجعه به  03/01/9319

http://exam.yu.ac.ir/home/Default.htm  اینترنگت  های گوگگل کگروم یگامرورگر یکی از صرفا از طریق

ان در صگفحه اول ضمناً لینگک سگامانه گلسگت د.ثبت نام خود اقدام نمایی نسبت به انجام فرایند  ،اکسپلورر

 ( نیز موجود می باشد. http://www.yu.ac.ir سایت دانشاا  یاسو  )

 

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

 

 شناسه کاربری

 u993+  شمار  داوطلبی

 u993325715بعنوان مثال: 

 کد ملی ذرواژ گ

 

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/


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

 دریافت نمایید. دانلودگزینه 

 نکات مهم:

ریال معادل بیست و 521111موظف هستند جهت صدور کارت دانشجویی و کارت تغذیه مبلغ  تمامی دانشجویان (3

لغ امب بر اساس جدول ذیل باید عالو  بر مبلغ فوق دانشجویان دور  شبانه و پردیس خودگردان نیز و پنج هزارتومان

نزد بانک  7072901580به حساب درآمد اختصاصی دانشاا  به شمار  ش پرداخت شهریهپیبه عنوان  مربوطه را

 نمایند. از طریق سامانه خدمات آموزشی و صرفاً الکترونیکی پرداختتجارت، 

 

 

 مقطع دکتری جدول مبالغ پیش پرداخت شهریه

 

 پرداخت)به ریال(مبلغ پیش دور  مقطع گرو  آموزشی

 111/111/52 )شبانه( ومدور  د دکتری علوم انسانی

 111/111/11 )شبانه( دور  دوم دکتری سایر گروههای آموزشی

 

 کلیک نمایید. دانلودبر روی گزینه   3199-3011جهت دریافت جدول شهریه سال تحصیلی 

 

 . سترداد نمی باشدمبالغ واریزی به هیچ وجه قابل ا ****

 

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

مدرک  -7طع کارشناسی ریز نمرات مق -8مدرک کارشناسی  - 2عکس دانشجو  -1شناسنامه  -5کارت ملی  -3

 یا دکتری حرفه ایارشناسی ارشد کریز نمرات  -0کارشناسی ارشد یا دکتری حرفه ای 

 

 و دریافت گواهی پذیرش غیرحضگوری از سگامانه  نام غیرحضوریپس از تکمیل مراحل ثبت

آن پذیرش نهایی اینترنتی توسط دانشاا  انجام خواهد شد و پس از ، (3011گلستان )گزارش 

تان، برنامگه با مراجعگه بگه سگامانه گلسگ 32/10/3199 توانند از تاریخمی دانشجویان گرامی

 (00هفتای خود را مشاهد  و پرینت نمایند. )گزارش 

 

  توانید از لینک های آموزشی را میدر صورت داشتن هر گونه سوال، لیست شمار  تماس گرو

 زیر دریافت نمایید.

 انلودد

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_66_sh99.pdf
http://edu.yu.ac.ir/uploads/15_284_66_sh99.pdf
http://edu.yu.ac.ir/uploads/tell.groups2.pdf


 :کارنامه سالمت دانشجویان

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

 . ورود به سامانه با نام کاربری و رمز اختصاصی خود5

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

 تکمیل پرسشنامه ها

 فرم تکمیل شد  و تحویل به مرکز مشاور  دانشاا  در زمان ثبت نام حضوری. پرینت از 0

 

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

  //:portal.saorg.ir/physicalhealthhttps/ 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 

 عضو شد.سجاد 

 

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

 

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


 :ثبت نام حضوری

 

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

 حضوری به دانشاا  خودداری گردد.مراجعه 

  که در  های بعدی دانشاا عیهاطالبدین منظور(  سایت دانشاا  یاسوhttp://www.yu.ac.ir) 

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

 فرمایید.، مشاهد  مجازی

 

 حضوری  نامثبت برای الزم مدارك

 یا وزارت و فنآوری ، تحقیقات علوم مورد تایید وزارت )لیسانس(کارشناسی مدرك  نسخه تصویر یکاصل و  -3

( قید )لیسانس کارشناسی دور  معدل در آن که فرهنای و یا شورای عالی انقالب پزشکی و آموزش ، درمانبهداشت

 .باشد شد 

یا  و فنآوری ، تحقیقات علوم مورد تایید وزارت لیسانس()فوق  ارشدمدرك کارشناسی اصل و یک نسخه تصویر -5

در  که 11/7/99التحصیل ، حداکثر فارغفرهنای و یا شورای عالی انقالب پزشکی و آموزش ، درمانبهداشت وزارت

 .باشد شد قید  کارشناسی ارشد)فوق لیسانس( دور  معدل آن

 اصل است الزم،باشندلیسانس( نمیارشد )فوقسیکارشنا مدرک اصل ارائه قادر به لیدالی به کهی شدگانپذیرفته -3تبصر 

که در  ارائه نمایند را(لیسانسارشد )فوقکارشناسی محل اخذ عالی آموزش توسط دانشاا  یا موسسه تایید شد  گواهی

، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آن قید شد  باشد اشتغال به تحصیل نامبرد  مورد تأیید وزارت علوم 

 واقع در سایت سازمان سنجش( الففرم ) .آموزش پزشکی یا شورای عالی انقالب فرهنای می باشد

معاونت آموزشی  50/2/95مورخ  77811/5در خصوص کلیه دارندگان مدرک معادل، مفاد بخشنامه شمار  -5تبصر  

سی های الزم می بایست بر اساس این بخشنامه صورت پذیرد. لذا قبولی پذیرفته وزارت متبوع، مالک عمل بود  و برر

 شدگانی که مشمول مفاد بخشنامه فوق الذکر نمی باشند، لغو شد  و مدارک ثبت نامی آنان به این سازمان عودت گردد.

ب حوز  های قم و شورای عالی انقالب فرهنای، فضال و طال 1/33/70جلسه مورخ  180بر اساس مصوبه  -1تبصر  

مجاز به شرکت در رشته  فارغ التحصیل می شوند، منحصراً  11/7/3199را گذراند  و تا تاریخ  1خراسان که دور  سطح 

های تحصیلی مرتبط در گرو  علوم انسانی بود  اند که الزم است دروس پیش نیاز را به تشخیص گرو  آموزشی مربوط 

 باذرانند.

 آنها. صفحات از تمام فتوکپی لی و دو سريو کارت م شناسنامه اصل -3

 .جاري در سال شده تهیه 3×4 رخ تمام عكس قطعه شش  -4

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


نام و راهنماي ثبت در دفترچه مندرج «عمومی وظیفه مقررات»بند  به را با توجه وظیفه نظام وضعیت ارائه مدرکی که -5

 (.برادران )براي 9311تمرکز( سال م)نیمه« Ph.D»دکتري  شرکت در آزمون ورودي

 دولت. کارمندان براي متبوع قید و شرط سازمان و بدون کتبی یا موافقت ساالنه مرخصی حكم -6

و یا  "قطعی -رسمی"نامه رسمی مبنی بر واجد شرایط بودن براي استفاده از امتیاز ویژه مربیان ارائه معرفی -7
یقات و فناوري. این سهمیه شامل مربیان رسمی قطعی و رسمی آزمایشی وزارت علوم، تحق "آزمایشی -رسمی"

ها، موسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوري که پذیرش دانشجوي آنها از طریق دانشگاه

)براي پذیرفته شدگان مقطع دکتري بجز مربیان باشد.پذیرد، میآزمون سازمان سنجش آموزش کشور صورت می

 انشگاههاي علوم پزشكی و آزاد اسالمی(د

این اطالعیه فرم الف را از دفترچه انتخاب رشته یا از  9بند  9را الزاماً و دانشجویان مشمول تبصره  3فرم شماره  -8

دانشگاه فارغ التحصیلی تهیه و پس از تكمیل و تأیید دانشگاه فارغ التحصیلی مقطع قبلی  تصویر آن را در زمان ثبت 

 ضوري  در ساماهنه گلستان بارگذاري و در زمان ثبت نام حضوري اصل آن را ارائه نمایند.نام غیرح

 تحصیلی شرایط پذیرش فرم  -1

 فرم مشخصات دانشجو جهت انتقال به کامپیوتر -91

  ود.، در هناام ثبت نام حضوری مجدداً جهت تکمیل و در  در پروند  به دانشجو ارائه می ش9و  0قابل ذکر است فرمهای موارد *

 

مستندات الزم براساس دستورالعمل  حضوری نامشدگان در زمان ثبتاست چنانچه پذیرفته الزم به توضیح-

 گردد.تلقی می« یکنلمکان»نامی را ارائه ننمایند قبولی آنان ثبت

  مهم تذکرات

اعالم شد  توسط  ایه نام منحصرًا در تاریخو ثبت الزامی استحضوری نام حضور شخص پذیرفته شد  جهت ثبتگ 

  پذیرد.دانشاا  و با ارائه مدارک کامل مندر  در این اطالعیه صورت می

قباًل در زمان  که هاییباید با معدل شد پذیرفته لیسانس(ارشد )فوقو کارشناسی مدرک کارشناسی )لیسانس( گ معدل

« یکن لمکان»باشند، بدیهی است در غیر این صورت ضمن  ، یکساننمود  اعالم سازمان نام و یا شرکت در آزمون بهثبت

نام آن دسته از داوطلبانی که دارای مغایرت معدل باشند )معدل مندر  در مدرک تحصیلی تلقی شدن قبولی، از ثبت

ه ارشد آنان کمتر از معدل اعالم شد  به این سازمان باشد( جداً خودداری خواهد شد، لذا بکارشناسی و کارشناسی

گردد به محل قبولی خود مراجعه ننمایند و درصورت لزوم چنانچه در این رابطه شدگان توصیه میدسته از پذیرفتهاین

توانند از طریق سایت سازمان در بخش پاسخاویی اینترنتی اقدام نمایند. بدیهی است به مراجعات سوالی دارند می

 ن پاسخ داد  نخواهد شد.ای غیر از سایت این سازماحضوری و هر نوع مکاتبه

نخواهد آمد و قبولی  عمل به نام، ثبتشوندن التحصیلفارغ 11/7/9319 حداکثر تا تاریخ کهشدگانیاز پذیرفته

 گردد.می تلقی« یکن لم کان» آنان



و یا  نمود  را کتمان حقایق داوطلبی گردد که مشخص ، چنانچهتحصیل و هناام ناماز ثبت در هرمرحلهگ 

رفتار  با وی مقررات و طبق شد  تلقی« یکن لمکان»وی  باشد، قبولیاطالعات غلطی ارائه و واجد شرایط نمی

 .خواهد شد

)اعم از  9319متمرکز سال در آزمون دکتری نیمه های روزانهشدگان نهایی دور پذیرفته مطابق ضوابط -

در مجاز به ثبت نام و شرکت نام ننمایند( نام نمود  و یا اصالً ثبتاینکه در دانشااههای محل قبولی ثبت

 .نخواهند بود 0113سال « Ph.D»آزمون دکتری تخصصی 

 

 

 

 

 

 

الزم به ذکر است پذیرش قطعی در دانشاا  یاسو  منوط به مراجعه حضوری جهت تحویل مدارک ****

 مذکور می باشد.

 

 www.yu.ac.irسایت دانشاا : 

 


