
 

 

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

و  قبل از هر اقدامی، اطالعیه حاضر را بطور کامل مطالعه نمودهخواهشمند است  توام با موفقیت، بهروزی و سعادت را از درگاه خداوند متعال خواهانیم .

 حضوری( ) تحویل مدارک و )غیر حضوری (اینترنتی  دو مرحلهی شامل به طور کلیزد دانشگاه و پذیرش فرآیند ثبت نام سپس اقدام به انجام ثبت نام نمائید. 

مراجعه به دانشگاه و تحویل مدارک انجام بدون نقص پذیرش غیر حضوری )اینترنتی( و سپس منوط به  هر دانشجو. بدیهی است قطعی شدن ثبت نام است

آبان  29لغایت  27در روزهای  )اینترنتی( غیرحضوریپذیرش  می باشد. دانشگاهازطرف زمان اعالم شده مطابق با  الزاماًخواسته شده به صورت حضوری 

صاص اخت .می باشد مجازیبعد از پذیرش و انتخاب واحد به صورت شروع کالسها  )تحویل مدارک( متعاقباً اعالم می شود و  پذیرش حضوریو  1399 ماه

 حضوری و در اولین مراجعه دانشجو به پذیرشبالفاصله پس از انجام  حضوریبه دانشجویان غیربومی در صورت برگزاری کالسها به صورت  خوابگاه

ثر تا حداک دانشجویانی که پذیرش غیرحضوری خود را کامل نموده اند و توسط دانشگاه تایید گردیده است انتخاب واحد .به انجام می رسددانشگاه یزد 

قابل انجام خواهد بود. دانشجویان عزیز توجه داشته  سایت دانشگاه و مطالعه اطالعیه مربوط به انتخاب واحد به شجو با مراجعه دان 29/08/1399تاریخ 

امل ک باشند که در صورتی که یکی از مراحل پذیرش غیرحضوری ناقص باشد امکان انجام انتخاب واحد نخواهید داشت و لذا ضمن دقت در تکمیل دقیق و

 رت مشکل به شما اطالع داده شود.شماره های خود را دقیق وارد نموده تا درصو فرآیند ثبت نام غیرحضوری،

ثبت مرخصی تحصیلی با »فراهم است و بعد از این تاریخ دانشجو فقط امکان درخواست  29/08/1399امکان انتخاب واحد حداکثر تا روز 

 را دارد.« احتساب در سنوات

عیه و گرامی، این اطالشدگان پذیرفتهالزم است خود اقدام نمایند. نام ثبتپس از مطالعه کامل این اطالعیه نسبت به انجام استدعا دارد شدگان پذیرفتهاز 

و مدارک  نموده و اصل فرمهاارسال پذیرش غیرحضوری در ، فرمهای الزم را در مرحله بارگذاری مدارک آنها را دانلود نموده و پس از تکمیل ذیل آنی فرم ها

 تحویل نمایند. پذیرش دانشگاه یزد حضوری، به اداره نام ثبتاعالم شده جهت تطبیق مدارک و  در زمانرا نیز 

 :  نکات قابل توجه

بصورت پستی، دانشجویان گرامی باید با دانشگاه محل تحصیل مقطع  و توسط دانشگاه یزد دانشجوتائیدیه مدرک کارشناسی اخذ  اینکه نظر بهالف: 

ه ام دیمی توانند از  مدرک کارشناسی خود اطمینان حاصل نمایند. دانشجویان عزیزگواهی موقت و یا کارشناسی خود تسویه حساب کامل نموده و از صدور 

ر دخود توسط دانشگاه یزد اطالع حاصل نمایند. بدیهی است  طع قبلیمق، از دریافت تائیدیه مدرک تحصیلی گلستان 84گزارش شماره با مراجعه به  1399

 اتدر امتحاندانشجو  از حضوراز ادامه تحصیل دانشجو ممانعت شده و    30/11/1399 کارشناسی دانشجو تا حداکثرورت عدم وصول تائیدیه مدرک مقطع ص

 بعمل می آید.جلوگیری  1399-1400نیمسال اول سال تحصیلی  یپایان

که این  ( فارغ التحصیل شده باشند  در غیر این صورت در هر موقعکارشناسیدر مقطع قبلی خود ) 30/07/1399ب: الزم است دانشجویان حداکثر تا تاریخ 

 رفتار خواهد شد. با آنان شده و برابر مقررات تلقیکان لم یکن  آنان قبولی مساله مشخص شود 

به هیچ عنوان تا پایان تحصیالت مرجوع نمی گردد، لذا موکداً توصیه مییزد با توجه به اینکه تمامی مدارک تحصیلی تحویلی به دانشگاه ج: 

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

 

ی نام نهای، ثبت نام به صورت موقت خواهد بود و الزمه ثبتثبت نام حضوری و تحویل مدارکدانشجویان عزیز توجه نمایند که تا زمان انجام 

پذیرش و حضور دانشجو در دانشگاه و احراز هویت و تطابق مدارک بارگذاری شده با اصل مدارک می باشد. لذا دقت فرمائید در هر زمان از 

نام غیرحضوری محرز شود قبولی دانشجو لغو و به سازمان تحصیل مغایرتی در مدارک بارگذاری شده و اظهارات عنوان شده در فرمهای ثبت

سنجش آموزش کشور اطالع داده خواهد شد و دانشجو حق هیچ گونه اعتراضی نخواهد داشت. بنابراین پذیرفته شدگان عزیز الزم است تمامی 

 ثبت نام را با دقت کامل انجام نمایند.مراحل 

 : جهت تکمیل و بارگذاریی الزم الف: فرم ها

حداکثر با آنها از  و خوانا اسکن مناسب ،و پس از تکمیل نموده چاپرا اطالعیه حاضر های مربوطه ذیل  فرمباید شدگان پذیرفته               

 نامثبتو در زمان مراجعه برای  نمایند بارگذاری ) اینترنتی (  نام غیرحضوریثبتدر مراحل نموده و تهیه  jpg.و فرمت  کیلوبایت 250حجم 

 :دهند تحویلپذیرش  واحدبه  نیز اصل فرم تکمیل شده  را  حضوری

 دانشگاه یزد 1399سال  ارشد شدگان کارشناسیپذیرفتهاطالعیه و فرمهای پذیرش و ثبت نام 



 .   گردیده اند، برای پذیرفته شدگانی که به عنوان رتبه اول به سازمان اعالم رتبه اولالتحصیالن فارغفرم تایید  – 1 شماره فرم -1

ود خیا گواهی موقت فراغت از تحصیل  و ریزنمرات لی قادر به تحویل دانشنامههر دلیپذیرفته شدگانی که به فقط  -2 شماره فرم -2

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

جهت دانشجویان سال آخر که تا تاریخ  ،فرم تعهد فراغت از تحصیل دانشجویان ترم آخر دوره کارشناسی  – 3 شماره فرم -3

 می شوند.التحصیل فارغ 30/07/1399

مخصوص –نامه برای بهره مندی از مزایای آموزش رایگان در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور فرم تقاضا -4 شماره فرم -4

 روزانه .دوره شدگان پذیرفته

شده و یا خواهند شد فرم حاضر را که قبال برای التحصیل فارغ 30/11/1398که پس از تاریخ  پذیرفته شدگانی فقط – 5 شمارهفرم  -5

اند الزم است تا اصل فرم حاضر را  بارگذاری نموده و در زمان پذیرش حضوری در آزمون کارشناسی ارشد، تکمیل نمودهنام ثبت

 ارائه نمایند.

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

 تکمیل شده باید در مرحله ارسال مدارک بارگذاری شود.(

 غیرایرانیشدگان پذیرفتهکاربرگ مخصوص اخذ تعهد از  – 7فرم شماره  -7

  پوشش دانشجویان دانشگاه یزدضوابط رفتاری و  ،فرم منشور اخالقی -8

 پرسشنامه دانشجوئی تکمیل شده فرم  -9

تی( )اینترن نام غیرحضوریثبتتا در مراحل  اسکن نمایندگرامی شدگان پذیرفتهمدارکی که الزم است  :جهت بارگذاریالزم  مدارک –ب 

و به اندازه خود اصل مدرک با حذف حاشیه های  خوبو کیفیت بسیار   jpg.و با فرمت  کیلو بایت 250)اندازه هر فایل حداکثر  بارگذاری شود

 :نمایندحضوری ارائه نام ثبتدر زمان مراجعه برای  ها راو اصل آن (اضافی

 روی کارت ملی  -الف 

 کارت ملی پشت -ب

 صفحه اول شناسنامه -ج

 صفحه دوم و سوم شناسنامه -د

 صفحه توضیحات شناسنامه    -ه

یا برگ معافیت تحصیلی دریافت شده از  فاقد معافیت تحصیلیشدگان پذیرفتهنظام وظیفه برای  یا معافیت دائمکارت پایان خدمت     -و

 *برای مشمولین 10پلیس +

های اضافی تصویر( تهیه پیکسل ارتفاع )بعد از حذف کردن حاشیه 300پیکسل عرض و  200اندازه حداقل و   jpgسوندبا پ 4در  3 عکس    -ز

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

و  تکمیلپس از را  2شماره فرم مدرک کارشناسی ) پذیرفته شدگانی که به دالیلی قادر به ارائه مدرک کارشناسی نمی باشند باید  اصل   -ح

ر تا قبل حداکثشدگان پذیرفته.( الزم به ذکر است کلیه  نموده و بارگذاری نمایندتوسط دانشگاه محل تحصیل کارشناسی اسکن ور شدن ممه

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

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

 ایانش گردیده اند.التحصیل فارغناپیوسته دانشجویانی که در مقطع کارشناسی  مخصوصگواهی معدل کاردانی یا مدرک کاردانی  اصل    -ط

 جلوگیری بعمل می آید. دانشجونام ثبتدر غیر این صورت از  ارائه گردد باید حضوری، اصل این مدرک نام ثبتع ذکر است در موق

 (5شماره فرم گردیده اند. )التحصیل فارغ 30/11/1398تکمیل فرم معدل دانشجویان ترم آخرکه بعد ازتاریخ    -ی

رنگی با زمینه سفید بدون  3*4و یک قطعه عکس  ارشد کارشناسیپذیرفته شدگانی که فاقد کارت پایان خدمت یا معافیت دائم می باشند الزم است نامه ابطال معافیت  *

ا خواهد آنهتحویل  فرایند پذیرشمستقر در نظام وظیفه باجه  به انضمام برگ درخواست معافیت تحصیلی که درحضوری نام ثبتعینک به همراه داشته باشند تا در زمان 

 ارگذاری نمایید.بمراجعه و پاسخ آن را  + 10شد جهت اخذ معافیت تحصیلی به دفاتر پلیس 

 هزینه ارائه خدمات :و پردیس آزادی دانشجویان نوبت دومثابت شهریه مربوط به تمامی دانشجویان و هزینه خدمات عمومی پرداخت  –ج 

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

نام زم است در فرایند ثبتریال بوده که ال 000/000/1معادل ، حوادث، درخواست تأییدیه تحصیلی و غیره در کل دوران تحصیل دانشجویان

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

دان( الزم است شهریه ثابت نیمسال اول تحصیل خود را مطابق جداول زیر، در طول مراحل پذیرش غیرحضوری و از )خودگردانشگاه یزد 

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



رش حضوری )صدور کارت دانشجوئی موقت(، امکان استرداد شهریه ثابت پرداخت انصراف دانشجو از تحصیل پس از تکمیل پذی

 شده تحت هیچ شرایطی وجود نخواهد داشت.

 

های مرکز آموزش (: آموزش/www.yazd.ac.irوب سایت دانشگاه یزد)جهت اطالع از مبالغ شهریه ثابت و متغیر مقاطع تحصیلی به 

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

.ac.ir/offices/educational/deputy/virtual/ituition/tableshttps://yazd 

  توضیحات: 

اینترنتی را به طور کامل تا قبل از مرحله پرداخت شهریه ثابت را انجام داده و جهت تعیین شهریه نام ثبتباید مراحل دیگر  دانشجویان شاهد و ایثارگر -1

پس از اخذمعرفی نامه های  اقدام الزم را انجام داده و اداره تحصیالت تکمیلیو تخفیف شهریه خود با ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر و سپس 

 پذیرش مراجعه نمایند. واحدخود به و حضوری  غیرحضورینام ثبتجهت تایید امور  الزم

 "مشمول" صرفاًوضعیت نظام وظیفه خود را  می باشیدیا معافیت دائم در صورتی که فاقد کارت پایان خدمت ) اینترنتی (  نام غیرحضوریثبتدر مراحل  -2

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

 دانشگاه بالفاصله بهاعالم نتایج از سوی سازمان سنجش، الزم است تا پس از  باشند می وظیفه نظام در حال انجام خدمت که پسرشدگان پذیرفته -3

 و ترخیص شده  وظیفه نظام خدمت ، از+ و طی مراحل ترخیص از یگان خدمتی 10مراجعه به دفاتر پلیس و  نامهمعرفی  دریافتِ از پس و مراجعه یزد

 وجود نخواهد داشت. یزد آنان در دانشگاهنام ثبتامکان  اینصورت غیر در کهرسانند  به انجام راخود  حضورینام ثبتسپس مرحله 

 

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

 تکمیل نمایند.اجتماعی دانشجویان  -و پرسشنامه فرهنگی 

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

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

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

 

 )اینترنتی( : نام غیرحضوریثبتمراحل انجام  -1
  golestan.yazd.ac.irآدرسبه دانشگاه یزد  سیستم آموزشی گلستانتارنمای به   مراجعهو   10نسخه   Internet Explorerاستفاده از    

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

 چاپ به اقدام نهایت در وو پس از ورود نسبت به درج کلیه اطالعات اقدام نموده استفاده نمایید کدملی به عنوان گذرواژه و از شناسه کاربری آن به عنوان 

نشانه کامل شایان ذکر است  نمایید. گیرد می شما قرار اختیار در آنالین بصورت و گلستان آموزشی سیستم طریق از که دانشجو کامل فرم مشخصات

است. پس از بارگذاری و تکمیل مراحل پذیرش از سیستم آموزشی گلستان  چاپ مشخصات کامل دانشجوشدن ثبت نام غیر حضوری، دیدن اعالم 

شده این گواهی، الزمه  نوبت دهی به دانشجو در زمان نیز قابل چاپ می باشد که ارائه نسخه چاپ  گواهی پذیرش غیرحضوری ،تایید دانشگاهرحضوری و یغ

   مراجعه برای ثبت نام حضوری خواهد بود.

 

 مثال : 

 

 

می توانند پس از تایید  1399-1400اول سال تحصیلی زمینه چگونگی انجام انتخاب واحد اصلی در نیمسال  ربیشتر د دانشجویان عزیز جهت کسب اطالعات

الزم به ذکر است انتخاب واحد دانشجویان جدید . دانشگاه یزد جهت کسب اطالعات الزم بابت انتخاب واحد مراجعه نمایندپذیرش غیرحضوری، به سایت 

نام )انتخاب واحد( در آدرس . راهنمای ثبتامکان پذیر استستم گلستان ر سید ،موزش دانشگاهور و تایید آتکمیل پذیرش غیرحض الورود پس از

http://golestan.yazd.ac.ir/manuals/daneshju.html .قابل مشاهده می باشد 

ثبت مرخصی تحصیلی با »دانشجو فقط امکان درخواست  ،فراهم است و بعد از این تاریخ 29/08/1399امکان انتخاب واحد حداکثر تا روز 

 را دارد.« احتساب در سنوات

 u 9914459383848شناسه کاربری :           ==<      4459383848کد ملی: 

 4459383848           گذرواژه :                                                                    

 



 

 

 حضوری ) تحویل مدارک (نام ثبت -2
اند را جهت ( نمودهUploadتمامی مدارکی که در مرحله پذیرش غیرحضوری )اینترنتی( اسکن و بارگذاری ) دانشجویان گرامی الزم است تا

نام حضوری متعاقباً اطالع رسانی زمان مراجعه دانشجویان به دانشگاه یزد برای انجام ثبتتایید توسط اداره پذیرش به همراه داشته باشند. 

 خواهد شد. 

 قرار داده دریافت خواهید نمود که در بدو ورودمدارک زیر را در پوشه های مخصوصی در زمان مراجعه دانشجویان گرامی به دانشگاه الزم است  

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

 نام ثبتالزم برای قرار داده شدن در پوشه   اصل مدارک ردیف

 شناسنامه که پس از رویت به دانشجو بازگردانده می شود.اصل کارت ملی و اصل  1

2 
یا فرم سازمان  (  و 30/11/98قبل از التحصیالن فارغیا گواهی موقت پایان تحصیالت در مقطع  کارشناسی )برای به انضمام ریز نمرات دانشنامه  و کپی اصل

. )اصل دانشنامه یا گواهی موقت در بایگانی آموزش نگهداری خواهد حضوری وجود نداردنام ثبتکه بدون ارائه مدارک مذکور امکان انجام   2سنجش به شماره 

 شد(

 حضوری وجود نداردنام ثبتکه بدون ارائه آن امکان انجام شده و یا خواهند شد التحصیل فارغ 30/11/1398فقط دانشجویانی که پس از تاریخ :  5فرم شماره  3

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  4

 در بایگانی آموزش نگهداری خواهد شد( مدارک مذکورحضوری وجود ندارد.  )اصل نام ثبتاین صورت امکان 

 الزامی ست.دولت  و نیروهای نظامی  کارمندان برایکه  متبوع قید و شرط سازمان و بدون کتبی یا موافقت ساالنه مرخصی حکم 5

6 

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

رنگی با  3*4و یک قطعه عکس  ارشد کارشناسیپذیرفته شدگانی که فاقد کارت پایان خدمت یا معافیت دائم می باشند الزم است نامه ابطال معافیت تذکر : 

قر در مستنظام وظیفه باجه  به انضمام برگ درخواست معافیت تحصیلی که درحضوری نام ثبتزمینه سفید بدون عینک به همراه داشته باشند تا در زمان 

استان یزد که اسامی و آدرس آن ها در پیوست مدارک آمده است  + 10آنها خواهد شد جهت اخذ معافیت تحصیلی به دفاتر پلیس تحویل  فرایند پذیرش

 تحصیلادامه ینصورت از مراجعه و پاسخ آن را حداکثر تا دوماه بعد به دبیرخانه اداره آموزش مستقر در ساختمان شهید احمدی روشن تحویل نمایند در غیرا

 .آنها ممانعت بعمل خواهد آمد

 
 

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

 . تماس حاصل نمائید  035-31234222تلفن 

 

 با آرزوی سالمتی و موفقیت                                                                                                                                                              

 اداره امور آموزشی دانشگاه یزد                                                                                                                            

 



 



 



 
 

 



 
  



 5شماره فرم  

 



 



 

 بسمه تعالی
 فرم مقررات نظام وظیفه

 

سنوات تحصیلی مشموالن طبق مقررات نظام وظیفه در مقاطع مختلف در دانشگاه بشرح ذيل می رساندبه استحضار می

 باشد:

 

 مدت معافیت تحصیلی مقطع رديف

 سال5/2 کاردانی 1

 سال5 کارشناسی پیوسته 2

 سال3 ناپیوستهارشد کارشناسی 3

 سال6 دکتری تخصصی 4

 

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

که از معافیت تحصیـلی نظام  1399............سال....................مقطع...............................فرزند...........................پذيرفته در رشته.......

التحصیل گردم در غیراينصورت نمايم در مهلت اعالم شده نظام وظیـفه فارغمند خواهم شد بدين وسیله اعالم 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 

 



 

 7شماره فرم 

 1صفحه 



 

 

 

 7شماره فرم 

 2صفحه 



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

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

ر اخالقی و ضوابط رفتاری و پوشش دانشگاهیان نقش به سزايی در اين راستا دارد. بدين وسیله از شما دانشجوی محترم و متعهد به موازين اخالق اسالمی ، به جهت رعايت بیش از پیش منشو

 شوديزد قدردانی و سپاسگزاری می 

 ))منشور اخالقی دانشگاه يزد((

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

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 اخالقی،

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

 ))منشور اخالقی دانشجويان ((

دو بال برای پرواز به سوی قله های موفقیت و کمال دانسته و تالش  یعنوان آينده سازان ايران اسالمی ، با اعتقاد به خداوند متعال ، علم و تقوی را به مثابه  ما دانشجويان  دانشگاه يزد به

انشگاه محیطی بالنده برای کسب علم و فضیلت است و با حفظ روحیه مضاعف خود را در جهت نیل به استقالل ، پیشرفت و تعالی کشور عزيز اسالمی مان به کار می بنديم. بر اين باوريم که د
در قبال دانشگاه ، به کلیه اصول و جستجوگری 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 

 یانشگاه در برابر هرگونه از خود بیگانگی و استحاله نشاط و سرزندگی ، از محیط مقدس د یو برگرفته از فرهنگ اسالمی و اجتماعی سرزمین مان استفاده کرده و با همدلی ، وحدت و روحیه 

 فرهنگی دفاع خواهیم کرد.

 ))ضوابط رفتاری دانشجويان((

 ق و آداب اسالمی باشد.: ارتباط و معاشرت دانشجويان با کلیه دانشگاهیان اعم از اساتید، ديگر دانشجويان و کارمندان بايد همراه با رعايت ادب، فروتنی، اخال1ماده 

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

 حضور استاد در کالس باشند. ی: دانشجويان بايد به موقع سر کالس های آموزشی حاضر شده و آماده3ماده

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

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

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

 امکانات دانشگاه جهت انجام فعالیت های سیاسی به نفع احزاب و گروهها غیر مجاز است. : استفاده از7ماده 

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

 ه دانشگاه ضوابط پوشش را رعايت کنند.ب

 ))ضوابط پوشش آقايان در محیط دانشگاه((

 الف: ضوابط ظاهر و پوشش آقايان در محیط دانشگاه:

 :: پوشش مناسب آقایان شامل یکی از موارد زیر است1ماده 

 .کت ، شلوار ، پیراهن ، جوراب1-1

 .کاپشن ، پیراهن ، شلوار و جوراب2-2

 بلوز مردانه ، شلوار و جوراب.پیراهن يا 3-3

 : موارد الزامی در پوشش :2ماده

 .لباس ها بايد همواره تمیز ، دارای ظاهری ساده، آراسته در خور شأن و فضای دانشگاه و فاقد هر گونه پارگی باشد.1-2

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

 ارف باشد و از پوشیدن لباس های تنگ و بدن نما و اندامی پرهیز شود..لباس بايد دارای گشادی متع3-2

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

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

 : موارد غیرمجاز در پوشش3ماده 

 . استفاده از شلوارهای ورزشی در محیط های غیرورزشی .1-3

 پیراهن کوتاه تر از خط کمر يا آستین کوتاه تر از آرنج.. پوشیدن 2-3

 . اندازه شلوار کوتاه تر از مچ پا.3-3

 . استفاده از کمربندهای تزئینی و غیرمتعارف بر روی شلوار .4-3

 . استفاده از کراوات، پاپیون و امثال آن . 5-3

عبارات و نمادهای نامناسب ،همچون نشان گروه های شیطان پرستی و ساير فرقه های انحرافی  ی حرمتی و يا در برگیرنده بی ی. استفاده از هر گونه لباس يا زينت آالت ،که نشان دهنده 6-3

 باشد.

 . استفاده از کفش، با پاشنه غیر متعارف و يا دمپايی .7-3

 .مدل های نامتعارف و زننده در پیرايش يا آرايش موها .8-3

 بیعی مو(. رنگ کردن موها )غیر از رنگ ط9-3

 . اندازه موها بلندتر از روی شانه .10-3

 . پیرايش محاسن به شیوه های غیرمتعارف و زننده.11-3

 . استفاده از زيورآالت ، غیر از انگشترها يا حلقه های متعارف و ساعت مچی .12-3

 اثر انگشت: :                                     امضاء         نام و نام خانوادگی:                                                               

 

 )بدون امضاء و اثر انگشت فاقد اعتبار است(شماره تلفن همراه ولی دانشجو:                                                                                                         



 

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

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

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

 يزد قدردانی و سپاسگزاری می شود

 القی دانشگاه يزد(())منشور اخ

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

م 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 اخالقی، اداری و احترا

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

 ))منشور اخالقی دانشجويان ((

دو بال برای پرواز به سوی قله های موفقیت و کمال دانسته و تالش  یازان ايران اسالمی ، با اعتقاد به خداوند متعال ، علم و تقوی را به مثابه ما دانشجويان  دانشگاه يزد به عنوان آينده س

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

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

 خطیر خود می دانیم.

بند بوده و بر حفظ قداست و جايگاه رفیع دانش و دانشگاه اصرار می دانشگاهی ، پاي یبا درک رسالت و تعهد خود در قبال دانشگاه ، به کلیه اصول و مقررات مطابق با شأن و منزلت جامعه 

 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 اسالمی و اجتماعی سرزمین مان استفاده کرده و با همدلی 

 فرهنگی دفاع خواهیم کرد. یر هرگونه از خود بیگانگی و استحاله مقدس دانشگاه در براب

 ))ضوابط رفتاری دانشجويان((

 ق و آداب اسالمی باشد.: ارتباط و معاشرت دانشجويان با کلیه دانشگاهیان اعم از اساتید، ديگر دانشجويان و کارمندان بايد همراه با رعايت ادب، فروتنی، اخال1ماده 

 شجويان دختر و پسر بايد در چارچوب موازين شرعی بوده و از هر گونه روابط غیرضروری پرهیز شود.:ارتباط دان2ماده

 حضور استاد در کالس باشند. ی: دانشجويان بايد به موقع سر کالس های آموزشی حاضر شده و آماده3ماده

 با شأن يک فرد دانشگاهی ، مؤقر و مؤدبانه باشد. سخن گفتن، نشستن و ...( بايد متناسبی حضور در کالس های درس)نحوهی : نحوه4ماده

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

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

 اه جهت انجام فعالیت های سیاسی به نفع احزاب و گروهها غیر مجاز است.: استفاده از امکانات دانشگ7ماده 

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

 ط پوشش را رعايت کنند.به دانشگاه ضواب

 ))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:1ماده 

 . چادر ، مانتو ، شلوار ، مقنعه و جوراب.1-1

 .مانتو ، شلوار ، مقنعه و جوراب.2-2

 الزامی در پوشش :: موارد 2ماده

 .لباس ها بايد همواره تمیز ، دارای ظاهری ساده، آراسته در خور شأن و فضای دانشگاه و فاقد هر گونه پارگی باشد.1-2

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

 نما و اندامی پرهیز شود..لباس بايد دارای گشادی متعارف باشد و از پوشیدن لباس های تنگ و بدن 3-2

 .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 پوشش3ماده 

 . استفاده از روسری گره زده به جای مقنعه .1-3

 ن آن کوتاه تر از مج دست و مانتو جلوبازازه آستی. اندازه مانتو کوتاه تر از حد زانو و اند2-3

 . اندازه شلوار کوتاه تر از مچ پا.3-3

 . پوشیدن کفش های صدادار ، با پاشنه بیش از حد بلند ، پوتین های ساق بلند ، صندل و دمپايی.4-3

 . استفاده از هرگونه کاله تزئینی بر روی مقنعه . 5-3

عبارات و نمادهای نامناسب ،همچون نشان گروه های شیطان پرستی و  ی بی حرمتی و يا در برگیرنده یی زننده و يا زينت آالت ،که نشان دهنده . استفاده از هر گونه لباس با رنگ ها6-3

 ساير فرقه های انحرافی باشد.

 . استفاده از انواع تل ها ، گل سرها و ساير مواردی از اين دست که بیرون از مقنعه باشند .7-3

 از آرايش ممنوع بوده و ناخن ها بايد کوتاه و تمیز باشند و استفاده از الک ، رنگ ناخن ، ناخن مصنوعی و خال کوبی ممنوع است . .استفاده8-3

 . پوشیدن جوراب های نازک و کوتاه .9-3
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