
 کارشناسی ارشدطع مقشدگان پذیرفتهثبت نام  ینحوهتاریخ و 

  1400سال 

 

در درنشیاا   1400سیا   کارشناسیی ررشید طعنهایی مق شدگانضمن تبریک و آرزوی موفقیت به کلیه پذیرفته

 ررسا  پستی مدررک .2و  نام رینترنتیثبت . 1 مرحلهنام در دو فرریند ثبت ،رسانده به رطالع میبدینوسیلیاسوج 

 توسط درنشجو و غیرحضوری رنجام خورهد گرفت.
  
 

  رز هرگونه مررجعه  طفاًل باشد،می غیرحضوری ورینترنتی  کامال به صورتثبت نام با توجه به رینکه

 به درنشاا  خوددرری گردد. غیرضروری حضوری

  باشدمی 08/08/1400شنبه   ها رز روزشروع کالس زمان. 

 بیه  1400-1401ها در نیمسیا  رو  برگزرری کالس تا رطالع ثانوی کرونا، بیماری رریطبا توجه به ش

 شود.برگزرر می صورت مجازی

 سیایت درنشیاا  های بعدی درنشاا  کیه در رطالعیهپس رز ثبت نام رینترنتی)غیرحضوری(  طفاًل

 ی شیرکت در کالسیها و ...نحو در خصوص  رر دنمی گیرقررر  (http://www.yu.ac.irیاسوج )

 رینجیارر رز دستوررلعمل برگزرری کالس های درنشجویان تمامی مقاطع ورودی جدیید  لینک ورود به .فرماییدمشاهد  

 .دریافت نمایید

 

 

 غیرحضوری()ترنتی نام اینثبت  -1
 

  جمعیهلغاییت  03/08/1400 میور  دوشینبهروز  08:00رز سیاعت  غیرحضیورینام جهت ثبت 

 https://golestan.yu.ac.ir به آدرس سامانه گلستان درنشاا  یاسوجبا مررجعه به  07/80/1400

صرفا رز طریق یکیی رز مرورگرهیای گوگیل کیروم ییا   http://exam.yu.ac.ir/home/Default.htmیا  

رینترنت رکسپلورر،  نسبت به رنجام فرریند ثبت نام خود رقدرم نمایید. ضمناً لینیک سیامانه گلسیتان در 

 .( نیز موجود می باشد http://www.yu.ac.irصفحه رو  سایت درنشاا  یاسوج ) 

 

 

 

 

 

http://www.yu.ac.ir/
http://www.yu.ac.ir/?&siteid=1&pageid=3421&newsview=4492
http://www.yu.ac.ir/?&siteid=1&pageid=3421&newsview=4492
https://golestan.yu.ac.ir/
http://exam.yu.ac.ir/home/Default.htm
http://www.yu.ac.ir/


 

 

  شناسه کاربری و گذرورژ  جهت ورود به سامانه پذیرش برری هر درنشجو به شرح زیر رست:

 

 شناسه کاربری

 u001+  شمار  دروطلبی

 u001152732بعنورن مثا : 

 کد ملی گذرورژ 
 

یا با کلیک بر   lestan.yu.ac.ir/manuals/daneshju.htmlhttps://goدرس تورنید رز آثبت نام غیرحضوری رر میررهنمای 

 دریافت نمایید. درنلودگزینه 

 

و دریافت شمار   رینترنتی پس رز ثبت نامگذرورژ  تمامی درنشجویان ورودی جدید، و  شناسه کاربریالزم به ذکر رست 

 باشد:رز سیستم، به شرح زیر می درنشجویی

 

 شمار  درنشجویی شناسه کاربری

 کد ملی گذرورژ 

 

 نکات مهم:

  بیست و پنج ریا  معاد250000موظف هستند جهت صدور کارت درنشجویی و کارت تغذیه مبلغ  تمامی درنشجویان (1

به  پیش پردرخت شهریهبه عنورن  مربوطه ررلغ امب بر رساس جدو  ذیل درنشجویان دور  شبانه نیز باید و هزررتومان

 نمایند. پردرخت رز طریق سامانه خدمات آموزشی و صرفًا رلکترونیکی ،حساب درآمد رختصاصی درنشاا  

 

 دجدو  مبالغ پیش پردرخت شهریه مقطع کارشناسی ررش
 

 پردرخت)به ریا (مبلغ پیش دور  مقطع گرو  آموزشی

 000/000/7 )شبانه( دور  دوم کارشناسی ررشد علوم رنسانی

 000/700/7 )شبانه( دور  دوم کارشناسی ررشد سایر گروههای آموزشی

 

 کلیک نمایید. درنلودبر روی گزینه   1400-1401جهت دریافت جدو  شهریه سا  تحصیلی 

 . مبالغ ورریزی به هیچ وجه قابل رستردرد نمی باشد ****

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/shahriye_1400.pdf
http://edu.yu.ac.ir/uploads/shahriye_1400.pdf


 مدررک الزم جهت ثبت نام رینترنتی 

 د.با مشکل مورجه نشوی رینترنتی نامثبتتا در زمان  شد  مدررک زیر رر رز قبل تهیه کرد فایل رسکن 

بر حسب  معد رلتحصیلی یا فرم )گورهی فارغ مدرک کارشناسی - 5عکس درنشجو  -3 شناسنامه -2کارت ملی  -1

 تائیدیه مخصوص سهمیه رزمندگان -7 طع کارشناسیریز نمررت مق -6 مورد( 

 

 رز سیامانه دریافیت گیورهی پیذیرش غیرحضیورینام غیرحضوری و پس رز تکمیل مررحل ثبت 

 .(، پذیرش نهایی رینترنتی توسط درنشاا  رنجام خورهد شد1800گلستان )گزررش 

  با مررجعه به سیامانه  نام رینترنتیرز رتمام ثبت یک روز کاری بعدرز تورنند می درنشجویان گررمی

 (88خود رر مشاهد  و پرینت نمایند. )گزررش  برنامه هفتایگلستان، 

 

 تورنید رز لینک زیر های آموزشی رر مییست شمار  تماس گرو در صورت درشتن هر گونه سور ، ل

 دریافت نمایید.

 درنلود

 

 :کارنامه سالمت درنشجویان
 

دستور سازمان رمور س ی آموزشی گلستان، بر رسانام رینترنتی رز طریق سامانهدرنشجویان گررمی عالو  بر ثبت

رورن رقدرم  جسم و کارنامه سالمت تکمیل فرم سالمتنسبت به  مطابق دستوررلعمل زیر بایستمی درنشجویان کشور

  فرمایند:

 

 ثبت نام در سامانه و https://portal.saorg.ir . مررجعه به سامانه سجاد به آدرس1

 به سامانه با نام کاربری و رمز رختصاصی خود . ورود2

کارنامه سالمت رورن و  -کارنامه سالمت جسم و ب -و پر نمودن رلف "کارنامه سالمت درنشجویان ". ورود به لینک 3

 تکمیل پرسشنامه ها

 . پرینت رز فرم تکمیل شد  و تحویل به مرکز مشاور  درنشاا  در زمان ثبت نام حضوری4

 

 نک های زیر نیز می تورن به هر یک رز سامانه های کارنامه سالمت جسم و کارنامه سالمت رورن وررد شد:همچنین رز لی
 

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

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

الزم به ذکر رست جهت تکمیل نمودن هر دو کارنامه سالمت جسم و کارنامه سالمت رورن، فقط یکبار باید در سامانه سجاد 

 عضو شد.

 ی ناهدرری نمایید.ضمنا نام کاربری و رمز عبور سامانه سجاد خود رر جهت دیار فرریند های آموزش
 

http://edu.yu.ac.ir/uploads/15_284_86_tell.groups.pdf
https://portal.saorg.ir/
https://portal.saorg.ir/physicalhealth/
https://portal.saorg.ir/mentalhealth/


 :ارسال اصل مدارک از طریق پست پیشتاز- ۲

 
روز  حداکثر تام شده زیر را برای تشکیل پرونده المدارک اع اینترنتی،ثبت نام  عالوه بر انجام الزم است عزیز دانشجویان

  :به آدرس ذیل به صورت پیشتاز یا ویژه ارسال نمایند 10/08/1400 دوشنبه

 –درنشاا  یاسوج  –خیابان درنشجو  –میدرن معلم  –یاسوج  –شهرستان بویر رحمد  -ن کهایلویه و بویر رحمدآدرس پستی: رستا

  7591874831کد پستی :  –مدیریت رمور آموزشی 

 )رشته قبولی و شمار  درنشجویی بر روی پاکت نوشته شود(

 

 مدارک سجلی  -1

  تایید دفتر رسناد رسمی تصویر شناسنامه رز تمام صفحات آن با مهر ودو نسخه 

  تصویر پشت و روی کارت ملی با مهر و تایید دفتر رسناد رسمیدو نسخه  

 برردررن  با پشت نویسی مشخصات تهیه شد  در سا  جاری 3×4تمام ر  قطعه عکس  چهار(

 (مشمو  نظام وظیفه شش قطعه عکس

  دفتر رسناد رسمیتصویر مدرکی مبنی بر مشخص بودن وضعیت نظام وظیفه با مهر و تایید 

 مدارک تحصیلی -۲

 و یک نسخه کپی یا گورهی موقت مدرک کارشناسی درنشنامه 

 ریز نمررت دور  کارشناسی و یک نسخه کپی 

  رررئه کد رهایری تائیدیه تحصیلی )در صورتی که در زمان ثبت نام رینترنتی رخذ نشد  باشد بیا

نسبت به درخورست تاییدییه تحصییلی رقیدرم  /https://estelam.msrt.irمررجعه به سایت 

 سامانه گلستان وررد نمایند.( 20270نمود  و کد رهایری رر در پردرزش 

شود پذير نیست. توصیه ميت امکانالگردد تا پايان تحصیودت اصل مدرک تحصیلي که به دانشگاه ارسال مينکته: ع

 .آن را تهیه و نزد خود نگهدارند "کپي برابر اصل"و "کپي"شدگان گرامي پذيرفته

 رصل رست باشند، الزمنمیکارشناسی  مدرک رصل رررئه قادر به دالیلی به که کارشناسی ررشد شدگانپذیرفته -1تبصر 

مدرک کارشناسی و فرم با محتوری  کارشناسی محل رخذ عالی آموزش توسط درنشاا  یا موسسه تایید شد  گورهی

تحقیقات و  که در آن قید شد  باشد رشتغا  به تحصیل نامبرد  مورد تأیید وزررت علومپیوست رر رررئه نمایند  معد 

رطالعیه رعالم رین فرم در  .فناوری یا وزررت بهدرشت، درمان و آموزش پزشکی یا شورری عالی رنقالب فرهنای می باشد

ه در پایاا  رطالع رسانی ک 1400طع کارشناسی ررشد ناپیوسته سا  رسامی پذیرفته شدگان نهایی آزمون ورودی مق

 سازمان سنجش منتشر گردید  نیز درج شد  رست. )قابل دریافت در همین رطالعیه(

https://estelam.msrt.ir/


لغاییت  10/06/1400ل فرم رنتخاب رشته )مور  شدگانی که در زمان رعالم نتایج رولیه و تکمین دسته رز پذیرفتهآ -2تبصیر  

درنشیجوی سیا  آخیر  شوند،رلتحصیل میفارغ1400 /30/07رند و حدرکثر تا تاریخ درنشجوی سا  آخر بود  (13/06/1400

 512( یا صفحه 1دفترچه ررهنمای )شمار   78مندرج در صفحه  فرم معد  درنشجویان سا  آخرشناخته شد  و الزم رست 

تیاریخ میاناین کل ورحیدهای گذررنید  آنیان رر دریافت نمود  و  (2های تحصیلی )شمار  رهنمای رنتخاب رشتهدفترچه ر

در فرم مذکور درج و پس رز تاییید مسیوو   رلتحصیلی دور  کارشناسیتوسط موسسه آموزش عالی محل فارغ 30/11/99

 ه ی فرم در پایان همین رطالعیه می باشد(.)نموننام به محل قبولی رررئه نمایند.ذیربط آن رر در زمان ثبت

و نامیه  94/08/26مور   771بررساس مصوبه جلسه  :باشنددررری مدرک تحصیلی معاد  می که شدگانیپذیرفته -3تبصر  

شورری عالی رنقالب فرهنای، همه دررندگان مدرک معاد  ضمن خدمت فرهنایان  99/04/30دش مور  /5714/99شمار  

میور   77633/2رند، حسب مورد رز تسهیالت مصوبه شمار  های مذکور رر  یافتهبه دور  1381تا  1377ای هکه طی سا 

 .شوندبرری ردرمه تحصیل در مقاطع رسمی باالتر برخوردرر می 94/05/28

 شید  صیادر تحصيلي  ر مورد مداركد رنقالب فرهنای شورری عالی 83/07/28مور   548جلسه  مصوبه بررساس -4تبصر  

 که بر رسیاس هاي عيملهحوزهيا مركز مديريت حوزه عيمله خراسان و يا اصفهان، فضال و طالب  هاي عيملهتوسط مركز مديريت حوزه

منحصیررً شوند،می رلتحصیلفارغ 1400/07/30رند و یا تا تاریخ رر گذررند  2سطح توسط مررکز فوق دور   صادر شد  مدرک

نماینید و در صیورت  شیرکت آن و در آزمیون نامرمتحانی گرو  علوم رنسانی ثبتهای رز کدرشته در هر یک رندمجاز بود 

 دسیته رینرست  نیاز به تشخیص گرو  آموزشی ردرمه تحصیل دهند. بدیهیشدن مشروط به گذررندن دروس پیشپذیرفته

های علمیه یا مرکز مدیریت حیوز  توسط مرکز مدیریت حوز  که خود رر رز تحصیل فررغت رز متقاضیان باید تصویر مدرک

 .در رختیار درشته باشند رستعلمیه خررسان و یا رصفهان صادر گردید  

 بر حسب مورد زیر مدارک -3

 دولت. کارمندرن برری متبوع و شرط سازمان قید و بدون کتبي يا موافقت ساالنه مرخصي حکم 

 رز متقاضیانی که دسته آن برری ()لیسانس اخذ کارشناسي محل عالي آموزش يا موسسه توسط دانشگاه تايید شده گواهي

شورری هدریت  05/05/1393 مور   77897/21به شمار   نامه پذيرش با آزمون استعدادهاي درخشانمفاد آيلن به با توجه

 .رندشد  پذیرفته رو  رتبه با رمتیاز ریو فناو ، تحقیقاتعلوم رستعدردهای درخشان وزررت

 1401 تحصیلی سا  دوم نیمسا ورحد برری رز رنتخاب الزم رست حدرکثر تا قبل هاي مذکور در ذيلنامهمعرفي-

 در غیر رینگردد،  تحویل قبولی محل عالی آموزش موسسه رز محل مربوط رخذ و به شدگانتوسط پذیرفته 1400

آنان  خورهد آمد و قبولی عمل به ممانعت 1400-1401 تحصیلی سا  دوم نام آنان برری نیمسا رز ثبت ورتص

 گردد.می تلقی« یکن لم کان»

جهادکشاورزی با  و یا وزررت نیروی مقاومت بسیج()رسالمی سپا  پاسدرررن رنقالب نامه رسمی رز ستاد مشترکمعرفی -

 چهارگانه هایو تبصر  1 ماد  به با توجه باشد دروطلب در آن قید شد  مذکور که ررگانهای رز روسای کرمضاء و مهر هری

درنشااهها و  به بسیجی و جهادگررن دروطلب ورود رزمندگان برری ریجاد تسهیالت قانون رجرریی نامهدر آیین آن

 باشد.می رزمندگان رز سهمیه مذکور ورجد شرریط رستفاد  نامهدر آیین و سایر شرریط مندرج عالی آموزش موسسات



رند و ررگان صادر کنند  فرم آنان بنیاد شهید و رمور ریثارگررن شد رزمندگان پذیرفته  دروطلبانیکه با رستفاد  رز سهمیه -

نامی رز سوی ررگان ذیربط ندررند یدیه سهمیه ثبتنام نیازی به رررئه تائباشد، در زمان ثبتو یا ستاد کل نیروهای مسلح می

 باشدو مالک تائید سهمیه آنان همان عنورن سهمیه درج شد  در فایل قبولی درنشااهها و موسسات آموزش عالی می

 گردد.تبصر : زمان خدمت طرح سربازی مشمو  بخش سابقه خدمت نمی

نامی رر نام مستندرت الزم بررساس دستوررلعمل ثبتشدگان در زمان ثبترست چنانچه پذیرفته الزم به توضیح

 گردد.تلقی می« یکنلمکان»رررئه ننمایند قبولی آنان 

 دانشگاه یاسوجهای فرم -4

 دانشگاه ياسوج تحصیلي شرايط پذيرش فرم 

 فرم مشخصات دانشجو جهت انتقال به کامپیوتر  

 

 :قابل توجه درنشجویان مشمو  نظام وظیفه
جهت دریافت ذکر گردیده  اله بر مدارک مربوط به ثبت نام که در باالوست عبایمیان مشمول نظام وظیفه کلیه دانشجوی

 معافیت تحصیلی خود اقدام نمایند:
 

)قابل دریافت در همین اطالعیه( و یا توسط امور آموزشی دانشگاه  درخواست معافیت تحصیلی تایید شدهفرم دریافت  .1
  گلستان مانهسا 1163از طریق گزارش های  دریافت

 ثبت درخواست معافیت تحصیلی دانشجوییو  https://services.epolice.ir مراجعه به سایت .2

 
 زیر مراجعه فرمایید. جهت دریافت راهنمای ثبت درخواست معافیت تحصیلی به لینک

https://services.epolice.ir/prtl/download/help.pdf 

 
 

مندرج در اطالعیه )و یا قابل  برگه درخواست معافیت تحصیلی، پس از دریافت در صورت وجود هر گونه مشکل در سامانه فوق
 و درخواست معافیت تحصیلی نمایند. د مراجعهشهر محل سکونت خو 1۰پلیس+با مدارک زیر به ، (از سامانه گلستان دریافت

آن را به همراه  1۰+ پلیس ازو یا  https://services.epolice.irسامانه  پس از دریافت مدرک موقت معافیت تحصیلی از
 .دیارسال نمایدیگر مدارک ثبت نامی 

 
 10+ مدررک رلزم جهت رررئه به پلیس 

 نجش و دانشگاه(دریافت از سایت سازمان س) پرینت قبولی در دانشگاه 

 نسخه پرینت فرم تکمیل شده درخواست معافیت تحصیلی  دو 

 کپی شناسنامه 

  کپی کارت ملی 

 کپی آخرین مدرک تحصیلی 

 یک قطعه عکس رنگی زمینه سفید 

https://services.epolice.ir/
https://services.epolice.ir/prtl/download/help.pdf
https://services.epolice.ir/


  مهم تذکررت

نخواهد  عمل به نام، ثبتشوندن التحصیلفارغاز مقطع کارشناسي  30/70/1400 حداکثر تا تاريخ کهشدگانيـ از پذيرفته

 گردد.مي تلقي« يکن لم کان» آمد و قبولي آنان

 نام براي شرکت در آزمون بهقبالً در زمان ثبت که بايد با معدلي شده پذيرفته مدرک کارشناسي )لیسانس( معدل -

نام قطعي آن دسته از باشد، بديهي است از ثبت مراحل بعد اصالح نموده است، يکسان ، و يا درنموده اعالم سازمان

باشد( سنجش داوطلباني که داراي مغايرت معدل باشند )معدل مندرج در مدرک آنان کمتر از معدل اعالم شده به اسازمان 

 .خودداري خواهد شد

و یا  نمود  رر کتمان حقایق دروطلبی گردد که خصمش ، چنانچهتحصیل و هناام نامرز ثبت در هرمرحلهی 

رفتار  با وی مقرررت و طبق شد  تلقی« یکن لمکان»وی  باشد، قبولیرطالعات غلطی رررئه و ورجد شرریط نمی

 .خورهد شد

 

 

درنشاا   –رنشجو خیابان د –میدرن معلم  –یاسوج  –شهرستان بویر رحمد  -آدرس پستی: رستان کهایلویه و بویر رحمد

  7591874831کد پستی :  –مدیریت رمور آموزشی  –یاسوج 

 )رشته قبولی و شمار  درنشجویی بر روی پاکت نوشته شود(

باشد و در صورت عدم الزم به ذکر است ثبت نام قطعي شما در دانشگاه ياسوج منوط به دريافت مدارک اعالم شده مي

 دانشجو لغو خواهد شد. وصول مدارک تا تاريخ اعالمي ثبت نام

 www.yu.ac.irسایت درنشاا : 

 admission@yu.ac.irدرنشاا : آموزش ریمیل 


