
 

 

      

شروع دلنشین درس و پیوستن به خانواده بزرگ دانشگاه یزد را به شما عزیزان تبریک گفته و برای همگان، دستیابی به مدارج علمی، دینی 

قبل از هر اقدامی، اطلاعیه حاضر را بطور و اخلاقی توام با موفقیت، بهروزی و سعادت را از درگاه خداوند متعال خواهانیم. خواهشمند است 

نتی اینتر دو مرحلهو سپس اقدام به انجام ثبت نام نمائید. فرآیند ثبت نام و پذیرش دانشگاه یزد به طور کلی شامل  طالعه نمودهکامل م

)حضوری( است. بدیهی است قطعی شدن ثبت نام هر دانشجو منوط به انجام بدون نقص پذیرش غیرحضوری  تحویل مدارک و )غیرحضوری(

مطابق با زمان اعلام شده ازطرف دانشگاه می  الزاماًه دانشگاه و تحویل مدارک خواسته شده به صورت حضوری )اینترنتی( و سپس مراجعه ب

پذیرش و  9911 آبان ماه 91لغایت  8در روزهای  9911دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی  )اینترنتی( پذیرش غیرحضوریباشد. 

بعد از شروع کلاسها ساعت پس از تایید ثبت نام غیرحضوری و   12م انتخاب واحد )تحویل مدارک( متعاقباً اعلام می شود و انجا حضوری

. می باشد Adobe Connectاز طریق سامانه سامیاد و بر بستر  الکترونیکیبه صورت  91/88/9911پذیرش و انتخاب واحد از تاریخ 

 خوابگاهاختصاص    موجود است.( https://elearning.yazd.ac.ir)اطلاعات بیشتر در سامانه آموزش مجازی دانشگاه یزد به آدرس 

بلافاصله پس از انجام پذیرش حضوری و در اولین مراجعه دانشجو  حضوریبه دانشجویان غیربومی در صورت برگزاری کلاسها به صورت 

توسط دانشگاه تایید گردیده دانشجویانی که پذیرش غیرحضوری خود را کامل نموده اند و  انتخاب واحد به دانشگاه یزد به انجام می رسد.

است با مراجعه دانشجو به سایت دانشگاه و مطالعه اطلاعیه مربوط به انتخاب واحد از طریق سامانه آموزشی گلستان 

(https://golestan.yazd.ac.ir ) قابل انجام خواهد بود. دانشجویان عزیز توجه داشته باشند در صورتی که یکی از مراحل پذیرش

شود تا تکمیل فرمائید و تا کامل نشود امکان انجام کنید اطلاع داده میغیرحضوری ناقص باشد بوسیله شماره همراهی که در سیستم ثبت می

میل دقیق و کامل فرآیند ثبت نام غیرحضوری، شماره های خود را دقیق وارد نموده تا انتخاب واحد نخواهید داشت و لذا ضمن دقت در تک

 درصورت مشکل به شما اطلاع داده شود.

گرامی،  شدگاننام خود اقدام نمایند. لازم است پذیرفتهشدگان استدعا دارد پس از مطالعه کامل این اطلاعیه نسبت به انجام ثبتاز پذیرفته

رم های ذیل آن را دانلود نموده و پس از تکمیل آنها، فرمهای لازم را در مرحله بارگذاری مدارک در پذیرش غیرحضوری ارسال این اطلاعیه و ف

 نام حضوری، به اداره پذیرش دانشگاه یزد تحویل نمایند. نموده و اصل فرمها و مدارک را نیز در زمان اعلام شده جهت تطبیق مدارک و ثبت

 :  نکات قابل توجه

ا د. دانشجویان گرامی باید برت پستی انجام می گیرتوسط دانشگاه یزد و بصو تائیدیه مدرک کارشناسی دانشجونظر به اینکه اخذ الف: 

دانشگاه محل تحصیل مقطع کارشناسی خود تسویه حساب کامل نموده و از صدور گواهی موقت و یا مدرک کارشناسی خود اطمینان حاصل 

، از دریافت تائیدیه مدرک تحصیلی مقطع قبلی خود گلستان 48گزارش شماره با مراجعه به  9911یز می توانند از دی ماه نمایند. دانشجویان عز

از  93/99/9911 توسط دانشگاه یزد اطلاع حاصل نمایند. بدیهی است در صورت عدم وصول تائیدیه مدرک مقطع کارشناسی دانشجو تا حداکثر

 بعمل می آید.جلوگیری  9911-9833نیمسال اول سال تحصیلی  یپایان اتدر امتحاندانشجو  از حضورده و ادامه تحصیل دانشجو ممانعت ش

( فارغ التحصیل شده باشند در غیر این صورت در هر کارشناسیدر مقطع قبلی خود ) 93/30/9911ب: لازم است دانشجویان حداکثر تا تاریخ 

 رفتار خواهد شد. با آنان شده و برابر مقررات کان لم یکن تلقی آنان قبولیموقع که این مساله مشخص شود 

به هیچ عنوان تا پایان تحصیلات مرجوع نمی گردد، لذا موکدًا یزد با توجه به اینکه تمامی مدارک تحصیلی تحویلی به دانشگاه ج: 

 .نموده و نزد خود نگهداریدتهیه و یا کپی برابر اصل کپی خود، به تعداد لازم گردد از تمامی مدارک توصیه می

، ثبت نام به صورت موقت خواهد بود و لازمه ثبت نام حضوری و تحویل مدارکدانشجویان عزیز توجه نمایند که تا زمان انجام 

نام نهایی حضور دانشجو در دانشگاه و احراز هویت و تطابق مدارک بارگذاری شده با اصل مدارک می باشد. لذا دقت فرمائید ثبت

نام غیرحضوری محرز هر زمان از پذیرش و تحصیل مغایرتی در مدارک بارگذاری شده و اظهارات عنوان شده در فرمهای ثبتدر 

شدگان بدون آزمون سهمیه استعدادهای از پذیرفتهنام ثبت هایو فرم هـاطلاعی

 9911ورودی ارشد درخشان مقطع کارشناسی

 

https://golestan.yazd.ac.ir/


شود قبولی دانشجو لغو و به سازمان سنجش آموزش کشور اطلاع داده خواهد شد و دانشجو حق هیچ گونه اعتراضی نخواهد داشت. 

 مامی مراحل ثبت نام را با دقت کامل انجام نمایند.بنابراین پذیرفته شدگان عزیز لازم است ت

 الف: فرم های لازم جهت تکمیل و بارگذاری :

 حجماز آنها با حداکثر  و خوانا اسکن مناسب ،و پس از تکمیل نموده چاپرا اطلاعیه حاضر های مربوطه ذیل  فرمشدگان باید پذیرفته       

نام حضوری و در زمان مراجعه برای ثبت نمایند بارگذارینام غیرحضوری )اینترنتی( تهیه نموده و در مراحل ثبت jpg.و فرمت  کیلوبایت 053

 دهند: تحویلپذیرش  واحدنیز اصل فرم تکمیل شده را به 

فقط پذیرفته شدگانی که به هر دلیلی قادر به تحویل دانشنامه و ریزنمرات یا گواهی موقت فراغت از تحصیل خود  -0 شماره فرم -9

 در مقطع کارشناسی نمی باشند باید این فرم را پس از تایید دانشگاه محل تحصیل بارگذاری و ارائه نمایند.

فرم تعهد فراغت از تحصیل دانشجویان ترم آخر دوره کارشناسی، جهت دانشجویان سال آخر که تا تاریخ  –9فرم شماره  -0

 التحصیل می شوند.فارغ 93/30/9911

مخصوص  –فرم تقاضانامه برای بهره مندی از مزایای آموزش رایگان در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور -8فرم شماره  -9

 زانه.شدگان دوره روپذیرفته

مخصوص دانشجویان مشمول نظام وظیفه برخوردار از معافیت تحصیلی( )تصویر فرم ت نظام وظیفه )فرم مقررا -6فرم شماره  -8

 تکمیل شده باید در مرحله ارسال مدارک بارگذاری شود.(

 غیرایرانیشدگان کاربرگ مخصوص اخذ تعهد از پذیرفته –0فرم شماره  -5

  یزدفرم منشور اخلاقی، ضوابط رفتاری و پوشش دانشجویان دانشگاه  -6

 پرسشنامه دانشجوئی فرم تکمیل شده  -0

 نام غیرحضوری )اینترنتی(تا در مراحل ثبت اسکن نمایندشدگان گرامی مدارکی که لازم است پذیرفته :مدارک لازم جهت بارگذاری –ب 

( اصل مدرک با حذف حاشیه های اضافی و به اندازه خودو کیفیت بسیار خوب  jpg.و با فرمت  کیلو بایت 053بارگذاری شود )اندازه هر فایل حداکثر 

 نام حضوری ارائه نمایند:و اصل آنها را در زمان مراجعه برای ثبت

 روی کارت ملی -الف

 کارت ملی پشت -ب

 صفحه اول شناسنامه -ج

 صفحه دوم و سوم شناسنامه -د

 صفحه توضیحات شناسنامه -ه

  شدگان فاقد معافیت تحصیلینظام وظیفه برای پذیرفته کارت پایان خدمت یا معافیت دائم    -و

های اضافی تصویر( تهیه پیکسل ارتفاع )بعد از حذف کردن حاشیه 933پیکسل عرض و  033اندازه حداقل و   jpgسوندبا پ 8در  9 عکس    -ز

 . پوشش مناسب و زمینه سفید الزامی می باشد.شده باشد

و  پس از تکمیلرا  0فرم شماره شدگانی که به دلایلی قادر به ارائه مدرک کارشناسی نمی باشند باید  اصل مدرک کارشناسی ) پذیرفته   -ح

ا قبل شدگان حداکثر تممهور شدن توسط دانشگاه محل تحصیل کارشناسی اسکن نموده و بارگذاری نمایند .( لازم به ذکر است کلیه پذیرفته

از امتحانات نیمسال اول فرصت دارند تا نسبت به تحویل اصل مدرک کارشناسی )اصل گواهی موقت و یا اصل دانشنامه و ریز نمرات ( خود به 

 پذیرش دانشگاه یزد اقدام نمایند که در غیر اینصورت از ادامه تحصیل دانشجو جلوگیری خواهد شد.اداره 

التحصیل گردیده اند. شایان گواهی معدل کاردانی یا مدرک کاردانی مخصوص دانشجویانی که در مقطع کارشناسی ناپیوسته فارغ اصل    -ط

 نام دانشجو جلوگیری بعمل می آید.باید ارائه گردد در غیر این صورت از ثبتنام حضوری، اصل این مدرک  ذکر است در موقع ثبت

ت هزینه ارائه خدما دوم و پردیس آزادی:دانشجویان نوبت شهریه ثابت مربوط به تمامی دانشجویان و هزینه خدمات عمومی پرداخت     -ی

عمومی از سوی دانشگاه به دانشجویان شامل هزینه صدورکارت دانشجوئی، سرویس ایاب و ذهاب بین خوابگاهی و درون دانشگاهی، بیمه 

نام ت در فرایند ثبتریال بوده که لازم اس 333/333/9حوادث، درخواست تأییدیه تحصیلی و غیره در کل دوران تحصیل دانشجویان، معادل 

آزادی  پردیسشدگان و پذیرفتهشدگان نوبت دوم پذیرفته غیرحضوری و از طریق سیستم گلستان توسط دانشجویان گرامی پرداخت شود.

)خودگردان( لازم است شهریه ثابت نیمسال اول تحصیل خود را مطابق جداول زیر، در طول مراحل پذیرش غیرحضوری و از دانشگاه یزد 

ت شایان ذکر است در صورق سیستم گلستان با استفاده از کارتهای بانکی عضو شبکه شتاب )مانند ملت و تجارت( پرداخت نمایند. طری

امکان استرداد شهریه ثابت پرداخت شده تحت هیچ  ثبت نام غیرحضوری و انتخاب واحد،انصراف دانشجو از تحصیل پس از 

 شرایطی وجود نخواهد داشت.



های آزاد مرکز آموزش (: آموزش/www.yazd.ac.irمبالغ شهریه ثابت و متغیر مقاطع تحصیلی به وب سایت دانشگاه یزد) جهت اطلاع از

 مراجعه فرمائید: یا به آدرس زیر امور شهریه /و مجازی

https://yazd.ac.ir/offices/educational/deputy/virtual/ituition/tables 

  توضیحات:

نام اینترنتی را به طور کامل تا قبل از مرحله پرداخت شهریه ثابت را انجام داده و جهت تعیین شهریه باید مراحل دیگر ثبت دانشجویان شاهد و ایثارگر -9

اداره تحصیلات تکمیلی اقدام لازم را انجام داده و و سپس  39599090000به شماره و تخفیف شهریه خود با ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر 

 نام غیرحضوری و حضوری خود به واحد پذیرش مراجعه نمایند.معرفی نامه های لازم جهت تایید امور ثبت پس از اخذ

 "مشمول" صرفاًوضعیت نظام وظیفه خود را  در صورتی که فاقد کارت پایان خدمت یا معافیت دائم می باشیدنام غیرحضوری )اینترنتی( در مراحل ثبت -0

 پرسنل نظامی و انتظامی وضعیت مربوط به خود را از لیست ارائه شده انتخاب نمایند(انتخاب نمایید )متعهدین دبیری و 

 دانشگاه لازم است تا پس از اعلام نتایج از سوی سازمان سنجش، بلافاصله به باشند می وظیفه نظام در حال انجام خدمت که شدگان پسرپذیرفته -9

 و ترخیص شده وظیفه نظام خدمت + و طی مراحل ترخیص از یگان خدمتی، از93دفاتر پلیس و مراجعه به  معرفی نامه دریافت   از پس و مراجعه یزد

 نام آنان در دانشگاه یزد وجود نخواهد داشت.امکان ثبت اینصورت غیر در رسانند که به انجام نام حضوری خود راسپس مرحله ثبت

 

در سامانه سجاد خود را پرسشنامه های سلامت جسم و روان های زیر مراجعه نمایند و دانشجویان گرامی لازم است به لینک -د

 اجتماعی دانشجویان تکمیل نمایند. -و پرسشنامه فرهنگی 

  http://portal.saorg.ir/mentalhealth                                     :لینک کارنامه سلامت روان          

 http://portal.saorg.ir/physicalhealth                                   :لینک کارنامه سلامت جسم          

 http://smauni.ir/?page_id=1311                 :اجتماعی -لینک پرسشنامه فرهنگی           

 

 )اینترنتی(:نام غیرحضوری مراحل انجام ثبت -9
و سپس  golestan.yazd.ac.irآدرستارنمای سیستم آموزشی گلستان دانشگاه یزد به به  مراجعه وبه بالا   93نسخه  Internet Explorerاستفاده از      

و از آن به عنوان را به ابتدای کد ملی خود مطابق مثال زیر، اضافه نموده u991 برای ورود به سیستم باید تایپ شناسه کاربری و گذرواژه در کادر مربوطه که 

 فرم مشخصات چاپ به اقدام نهایت در استفاده نمایید و پس از ورود نسبت به درج کلیه اطلاعات اقدام نموده وکدملی به عنوان گذرواژه و از شناسه کاربری 

 نمایید.  گیرد می شما قرار اختیار در آنلاین بصورت و گلستان آموزشی سیستم طریق از که دانشجو کامل

از سیستم آموزشی  چاپ مشخصات کامل دانشجوشایان ذکر است نشانه کامل شدن ثبت نام غیرحضوری، دیدن اعلام بسیار مهم : *

ه نیز قابل چاپ می باشد ک گواهی پذیرش غیرحضوریتایید دانشگاه، گلستان است. پس از بارگذاری و تکمیل مراحل پذیرش غیرحضوری و 

 دهی به دانشجو در زمان مراجعه برای ثبت نام حضوری خواهد بود.ارائه نسخه چاپ شده این گواهی، لازمه نوبت 

 

 مثال : 

 

 (golestan.yazd.ac.ir) گلستانمراجعه اینترنتی به سیستم پذیرش غیرحضوری با تاریخ 

 91/88/9911دوشنبه لغایت  88/88/9911پنجشنبه مورخ روزهای 

 

می توانند پس از تایید  9911-9833دانشجویان عزیز جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه چگونگی انجام انتخاب واحد اصلی در نیمسال اول سال تحصیلی 

د یان جدیپذیرش غیرحضوری، به سایت دانشگاه یزد جهت کسب اطلاعات لازم بابت انتخاب واحد مراجعه نمایند. لازم به ذکر است انتخاب واحد دانشجو

ساعت پس از تایید ثبت نام غیرحضوری توسط  08الورود پس از تکمیل پذیرش غیرحضوری خواهد بود که این عزیزان، انتخاب واحد خود را لازم است 

قابل  http://golestan.yazd.ac.ir/manuals/daneshju.htmlنام )انتخاب واحد( در آدرس آموزش دانشگاه در سیستم گلستان ثبت نمایند. راهنمای ثبت

 مشاهده می باشد.

 

 

 

 

 

 u 1198851949484شناسه کاربری:           ==<      4459383848کد ملی: 

 4459383848        گذرواژه :                                                                    
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 نام حضوری )تحویل مدارک(ثبت -1
اند را جهت تایید ( نمودهUploadدانشجویان گرامی لازم است تا تمامی مدارکی که در مرحله پذیرش غیرحضوری )اینترنتی( اسکن و بارگذاری )

 نام حضوری متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد.زمان مراجعه دانشجویان به دانشگاه یزد برای انجام ثبتتوسط اداره پذیرش به همراه داشته باشند. 

 قرار داده اهید نموددریافت خو که در بدو ورودمدارک زیر را در پوشه های مخصوصی در زمان مراجعه دانشجویان گرامی به دانشگاه لازم است 

 . برای کنترل مدارک پذیرشی قبل از ورود به سالن پذیرش حضوری تحویل نمائیدو به باجه مربوطه 

 ناملازم برای قرار داده شدن در پوشه ثبت اصل مدارک ردیف

 شناسنامه که پس از رویت به دانشجو بازگردانده می شود.اصل کارت ملی و اصل  9

( و یا فرم سازمان سنجش 93/99/14التحصیلان قبل از یا گواهی موقت پایان تحصیلات در مقطع کارشناسی )برای فارغبه انضمام ریز نمرات دانشنامه  و کپی اصل 0

 هداری خواهد شد(. )اصل دانشنامه یا گواهی موقت در بایگانی آموزش نگنام حضوری وجود نداردکه بدون ارائه مدارک مذکور امکان انجام ثبت 0به شماره 

معدل برای دانشجویان دارای مدرک کارشناسی ناپیوسته  که تحویل این مدرک در زمان تحویل مدارک الزامی بوده و در غیر  با ذکرمدرک کاردانی اصل و کپی  9

 در بایگانی آموزش نگهداری خواهد شد( مدارک مذکورنام حضوری وجود ندارد. )اصل این صورت امکان ثبت

 ست.االزامی دولت و نیروهای نظامی  کارمندان برایکه  متبوع شرط سازمان قید و و بدون کتبی یا موافقت سالانه مرخصی حکم 8

5 

 اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم که پس از رویت به دانشجو بازگردانده می شود.

رنگی با  9*8ارشد و یک قطعه عکس پذیرفته شدگانی که فاقد کارت پایان خدمت یا معافیت دائم می باشند لازم است نامه ابطال معافیت کارشناسیتذکر : 

قر در مستنظام وظیفه باجه  به انضمام برگ درخواست معافیت تحصیلی که درنام حضوری زمینه سفید بدون عینک به همراه داشته باشند تا در زمان ثبت

+ استان یزد که اسامی و آدرس آن ها در پیوست مدارک آمده است 93آنها خواهد شد جهت اخذ معافیت تحصیلی به دفاتر پلیس تحویل  فرایند پذیرش

نصورت از ادامه تحصیل مراجعه و پاسخ آن را حداکثر تا دوماه بعد به دبیرخانه اداره آموزش مستقر در ساختمان شهید احمدی روشن تحویل نمایند در غیرای

 آنها ممانعت بعمل خواهد آمد.

 
 

شماره با  در ساعات اداری می توانیدثبت نام غیرحضوری و حضوری درخصوص راهنمایی بیشتر اخذ در صورت نیاز به 

 .تماس حاصل نمائید 395-99098000تلفن 

 

 با آرزوی سلامتی و موفقیت                                                                                                                                                              

 اداره امور آموزشی دانشگاه یزد                                                                                                                            

 

 



 



 
 

 



 
  



 بسمه تعالی
 فرم مقررات نظام وظیفه

 

 باشد:سنوات تحصیلی مشمولان طبق مقررات نظام وظیفه در مقاطع مختلف در دانشگاه بشرح ذيل می رساندبه استحضار می

 

 مدت معافیت تحصیلی مقطع رديف

 سال5/0 کاردانی 9

 سال5 کارشناسی پیوسته 0

 سال9 ارشد ناپیوستهکارشناسی 9

 سال6 دکتری تخصصی 8

 

 .................صادره..............................اينجانب ..............................................متولد سال............................به شماره ملی......................      

که از معافیت تحصیـلی نظام  9911.......................مقطع......................سالفرزند...........................پذيرفته در رشته.........................

ت التحصیل گردم در غیراينصورنمايم در مهلت اعلام شده نظام وظیـفه فارغمند خواهم شد بدين وسیله اعلام میوظیـفه بهره

 باشد .هرگونه عواقب بعدی آن بعهده اينجانب می

 

 نام ونام خانوادگی:                                                                                               

 اثر انگشت:                                                                              امضاء     

 

 )بدون امضاء و اثر انگشت فاقد اعتبار است(

 

 6شماره فرم 

 



 

 0شماره فرم 

 1صفحه 



 

 

 

 0شماره فرم 

 2صفحه 



 )لطفا فرم را امضا نموده و پس ا زدرج اثر انگشت بارگذاری نمائید(دانشجویان پسردانشگاه یزد منشور اخلاقی ، ضوابط رفتاری و پوشش 

 برادر گرامی
پیمودن افق های وسیع علمی و فرهنگی است. رفتار ، گفتار و پوشش تمامی اقشار دانشگاهی به ويژه دانشجويان ، باسلام : همان طور که می دانیم رسالت دانشگاهیان ، تلاش و تعامل برای 

شگاهیان دان ر اخلاقی و ضوابط رفتاری و پوششنقش به سزايی در اين راستا دارد. بدين وسیله از شما دانشجوی محترم و متعهد به موازين اخلاق اسلامی ، به جهت رعايت بیش از پیش منشو

 يزد قدردانی و سپاسگزاری می شود

 ))منشور اخلاقی دانشگاه يزد((

ود را متعهد ، بلکه مفتخر به خدمت صادقانه به هم ما دانشگاهیان ، با اتکال به قدرت لايزال الهی و در پرتو ايمان و تلاش جمعی ، در مسیر تحقق آرمان های الهی ، انسانی و سازمانی ، خ

در جهت ايجاد فضايی امن ، صمیمی  خود می دانیم و ضمن رعايت شئونات اخلاقی، اداری و احترام به کرامت انسان ها، پايبندی به رعايت نظم و قوانین را وظیفه خود دانسته ومیهنان عزيز 

 و سرشار از اعتماد برای رشد و بالندگی علمی و فرهنگی دانشگاه تلاش مستمر خواهیم کرد.

 نشجويان (())منشور اخلاقی دا

دو بال برای پرواز به سوی قله های موفقیت و کمال دانسته و تلاش  یما دانشجويان  دانشگاه يزد به عنوان آينده سازان ايران اسلامی ، با اعتقاد به خداوند متعال ، علم و تقوی را به مثابه 

مان به کار می بنديم. بر اين باوريم که دانشگاه محیطی بالنده برای کسب علم و فضیلت است و با حفظ روحیه مضاعف خود را در جهت نیل به استقلال ، پیشرفت و تعالی کشور عزيز اسلامی 
و  در قبال دانشگاه ، به کلیه اصولجستجوگری و حقیقت طلبی ، افزايش آموخته ها و پرورش مهارت های علمی را از مسئولیت های خطیر خود می دانیم. با درک رسالت و تعهد خود  ی

أم با وقار ودانشگاهی ، پايبند بوده و بر حفظ قداست و جايگاه رفیع دانش و دانشگاه اصرار می ورزيم. در محیط دانشگاه از پوشش آراسته و مناسب ، ت یمقررات مطابق با شأن و منزلت جامعه 

 ینشاط و سرزندگی ، از محیط مقدس دانشگاه در برابر هرگونه از خود بیگانگی و استحاله  یروحیه و برگرفته از فرهنگ اسلامی و اجتماعی سرزمین مان استفاده کرده و با همدلی ، وحدت و 

 فرهنگی دفاع خواهیم کرد.

 ))ضوابط رفتاری دانشجويان((

 ب، فروتنی، اخلاق و آداب اسلامی باشد.: ارتباط و معاشرت دانشجويان با کلیه دانشگاهیان اعم از اساتید، ديگر دانشجويان و کارمندان بايد همراه با رعايت اد9ماده 

 :ارتباط دانشجويان دختر و پسر بايد در چارچوب موازين شرعی بوده و از هر گونه روابط غیرضروری پرهیز شود.2ماده

 حضور استاد در کلاس باشند. ی: دانشجويان بايد به موقع سر کلاس های آموزشی حاضر شده و آماده9ماده

 سخن گفتن، نشستن و ...( بايد متناسب با شأن يک فرد دانشگاهی ، مؤقر و مؤدبانه باشد.ی کلاس های درس)نحوهحضور در ی : نحوه4ماده

 : خوردن ، آشامیدن ، جويدن آدامس و  استفاده از تلفن همراه در کلاس های درسی مجاز نمی باشد.5ماده

 انشگاه غیر مجاز است.: استعمال دخانیات در کلاس ها ، خوابگاه و محیط های عمومی د6ماده

 : استفاده از امکانات دانشگاه جهت انجام فعالیت های سیاسی به نفع احزاب و گروهها غیر مجاز است.7ماده 

رتی و ...( و ديگر فضاها و محافل مربوط به ، زيا : دانشجويان در محیط دانشگاه اعم از محوطه ی کلاس ها ، آزمايشگاه ها ، کارگاه ها، خوابگاه ها و تمامی اردوها )علمی ،تفريحی،فرهنگی8ماده 

 دانشگاه ضوابط پوشش را رعايت کنند.

 ))ضوابط پوشش آقايان در محیط دانشگاه((

 الف: ضوابط ظاهر و پوشش آقايان در محیط دانشگاه:

 :: پوشش مناسب آقایان شامل یکی از موارد زیر است9ماده 

 .کت ، شلوار ، پیراهن ، جوراب9-9

 پیراهن ، شلوار و جوراب .کاپشن ،2-2

 .پیراهن يا بلوز مردانه ، شلوار و جوراب9-9

 : موارد الزامی در پوشش :0ماده

 .لباس ها بايد همواره تمیز ، دارای ظاهری ساده، آراسته در خور شأن و فضای دانشگاه و فاقد هر گونه پارگی باشد.9-2

 یده شود..بلندی لباس نبايد به گونه ای باشد که روی زمین کش2-2

 .لباس بايد دارای گشادی متعارف باشد و از پوشیدن لباس های تنگ و بدن نما و اندامی پرهیز شود.9-2

 .دکمه های پیراهن بايد تا حد متعارف بسته باشند.4-2

 .موها و محاسن بايد تمیز و منظم باشند.5-2

 : موارد غیرمجاز در پوشش9ماده 

 محیط های غیرورزشی . . استفاده از شلوارهای ورزشی در9-9

 . پوشیدن پیراهن کوتاه تر از خط کمر يا آستین کوتاه تر از آرنج.2-9

 . اندازه شلوار کوتاه تر از مچ پا.9-9

 . استفاده از کمربندهای تزئینی و غیرمتعارف بر روی شلوار .4-9

 . استفاده از کراوات، پاپیون و امثال آن . 5-9

عبارات و نمادهای نامناسب ،همچون نشان گروه های شیطان پرستی و ساير فرقه های انحرافی  ی بی حرمتی و يا در برگیرنده یيا زينت آلات ،که نشان دهنده  . استفاده از هر گونه لباس6-9

 باشد.

 . استفاده از کفش، با پاشنه غیر متعارف و يا دمپايی .7-9

 .مدل های نامتعارف و زننده در پیرايش يا آرايش موها .8-9

 . رنگ کردن موها )غیر از رنگ طبیعی مو(1-9

 . اندازه موها بلندتر از روی شانه .91-9

 . پیرايش محاسن به شیوه های غیرمتعارف و زننده.99-9

 . استفاده از زيورآلات ، غیر از انگشترها يا حلقه های متعارف و ساعت مچی .92-9

 امضاء:                                      اثر انگشت:                                          نام و نام خانوادگی:                              

 

 اقد اعتبار است()بدون امضاء و اثر انگشت فشماره تلفن همراه ولی دانشجو:                                                                                                         



 

 )لطفا فرم را امضا نموده و پس ا زدرج اثر انگشت بارگذاری نمائید(دانشجویان دختر دانشگاه یزد منشور اخلاقی ، ضوابط رفتاری و پوشش 
 خواهر گرامی

ست. رفتار ، گفتار و پوشش تمامی اقشار دانشگاهی به ويژه دانشجويان ، باسلام : همان طور که می دانیم رسالت دانشگاهیان ، تلاش و تعامل برای پیمودن افق های وسیع علمی و فرهنگی ا

اخلاقی و ضوابط رفتاری و پوشش دانشگاهیان  نقش به سزايی در اين راستا دارد.بدين وسیله از شما دانشجوی محترم و متعهد به موازين اخلاق اسلامی ، به جهت رعايت بیش از پیش منشور

می شوديزد قدردانی و سپاسگزاری   

 ))منشور اخلاقی دانشگاه يزد((

ود را متعهد ، بلکه مفتخر به خدمت صادقانه به هم ما دانشگاهیان ، با اتکال به قدرت لايزال الهی و در پرتو ايمان و تلاش جمعی ، در مسیر تحقق آرمان های الهی ، انسانی و سازمانی ، خ

اخلاقی، اداری و احترام به کرامت انسان ها، پايبندی به رعايت نظم و قوانین را وظیفه خود دانسته و در جهت ايجاد فضايی امن ، صمیمی میهنان عزيز خود می دانیم و ضمن رعايت شئونات 

 و سرشار از اعتماد برای رشد و بالندگی علمی و فرهنگی دانشگاه تلاش مستمر خواهیم کرد.

 ))منشور اخلاقی دانشجويان ((

دو بال برای پرواز به سوی قله های موفقیت و کمال دانسته و تلاش  یيزد به عنوان آينده سازان ايران اسلامی ، با اعتقاد به خداوند متعال ، علم و تقوی را به مثابه  ما دانشجويان  دانشگاه

 مضاعف خود را در جهت نیل به استقلال ، پیشرفت و تعالی کشور عزيز اسلامی مان به کار می بنديم.

جستجوگری و حقیقت طلبی ، افزايش آموخته ها و پرورش مهارت های علمی را از مسئولیت های  یيم که دانشگاه محیطی بالنده برای کسب علم و فضیلت است و با حفظ روحیه بر اين باور

 خطیر خود می دانیم.

دانشگاهی ، پايبند بوده و بر حفظ قداست و جايگاه رفیع دانش و دانشگاه اصرار می  یامعه با درک رسالت و تعهد خود در قبال دانشگاه ، به کلیه اصول و مقررات مطابق با شأن و منزلت ج

 ورزيم.

 نشاط و سرزندگی ، از محیط ی، وحدت و روحیه در محیط دانشگاه از پوشش آراسته و مناسب ، توأم با وقار و برگرفته از فرهنگ اسلامی و اجتماعی سرزمین مان استفاده کرده و با همدلی 

 فرهنگی دفاع خواهیم کرد. یمقدس دانشگاه در برابر هرگونه از خود بیگانگی و استحاله 

 ))ضوابط رفتاری دانشجويان((

 اشد.ق و آداب اسلامی ب: ارتباط و معاشرت دانشجويان با کلیه دانشگاهیان اعم از اساتید، ديگر دانشجويان و کارمندان بايد همراه با رعايت ادب، فروتنی، اخلا9ماده 

 :ارتباط دانشجويان دختر و پسر بايد در چارچوب موازين شرعی بوده و از هر گونه روابط غیرضروری پرهیز شود.2ماده

 حضور استاد در کلاس باشند. ی: دانشجويان بايد به موقع سر کلاس های آموزشی حاضر شده و آماده9ماده

 تن و ...( بايد متناسب با شأن يک فرد دانشگاهی ، مؤقر و مؤدبانه باشد.سخن گفتن، نشسی حضور در کلاس های درس)نحوهی : نحوه4ماده

 : خوردن ، آشامیدن ، جويدن آدامس و  استفاده از تلفن همراه در کلاس های درسی مجاز نمی باشد.5ماده

 : استعمال دخانیات در کلاس ها ، خوابگاه و محیط های عمومی دانشگاه غیر مجاز است.6ماده

 فاده از امکانات دانشگاه جهت انجام فعالیت های سیاسی به نفع احزاب و گروهها غیر مجاز است.: است7ماده 

مربوط ، زيارتی و ...( و ديگر فضاها و محافل  : دانشجويان در محیط دانشگاه اعم از محوطه ی کلاس ها ، آزمايشگاه ها ، کارگاه ها، خوابگاه ها و تمامی اردوها )علمی ،تفريحی،فرهنگی8ماده 

 به دانشگاه ضوابط پوشش را رعايت کنند.

 ))ضوابط پوشش خانم ها در محیط دانشگاه((

 الف: ضوابط ظاهر و پوشش خانم ها در محیط دانشگاه:

 : پوشش مناسب خانم ها شامل یکی از موارد زیر است:9ماده 

 . چادر ، مانتو ، شلوار ، مقنعه و جوراب.9-9

 جوراب..مانتو ، شلوار ، مقنعه و 2-2

 : موارد الزامی در پوشش :0ماده

 .لباس ها بايد همواره تمیز ، دارای ظاهری ساده، آراسته در خور شأن و فضای دانشگاه و فاقد هر گونه پارگی باشد.9-2

 .بلندی لباس نبايد به گونه ای باشد که روی زمین کشیده شود.2-2

 لباس های تنگ و بدن نما و اندامی پرهیز شود..لباس بايد دارای گشادی متعارف باشد و از پوشیدن 9-2

 .بلندی مقنعه بايد به گونه ای باشد که موی سر را به طور کامل بپوشاند و به گونه ای نباشد که جلب توجه کند.4-2

 : موارد غیرمجاز در پوشش9ماده 

 . استفاده از روسری گره زده به جای مقنعه .9-9

 زانو و اندازه آستین آن کوتاه تر از مج دست و مانتو جلوباز . اندازه مانتو کوتاه تر از حد2-9

 . اندازه شلوار کوتاه تر از مچ پا.9-9

 . پوشیدن کفش های صدادار ، با پاشنه بیش از حد بلند ، پوتین های ساق بلند ، صندل و دمپايی.4-9

 . استفاده از هرگونه کلاه تزئینی بر روی مقنعه . 5-9

عبارات و نمادهای نامناسب ،همچون نشان گروه های شیطان پرستی و  ی بی حرمتی و يا در برگیرنده یگونه لباس با رنگ های زننده و يا زينت آلات ،که نشان دهنده . استفاده از هر 6-9

 ساير فرقه های انحرافی باشد.

 باشند .. استفاده از انواع تل ها ، گل سرها و ساير مواردی از اين دست که بیرون از مقنعه 7-9

 . .استفاده از آرايش ممنوع بوده و ناخن ها بايد کوتاه و تمیز باشند و استفاده از لاک ، رنگ ناخن ، ناخن مصنوعی و خال کوبی ممنوع است8-9

 . پوشیدن جوراب های نازک و کوتاه .1-9
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