
 
 

دستیابی به مدارج علمی، دینی و اخالقی توام با  ، آغاز سال تحصیلی و شروع دلنشین درس و دانشگاه را به شما عزیزان تبریک گفته و برای همگان

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

. است  (حضوری) تحویل مدارک و (غیرحضوری) اینترنتی دو مرحلهبه طور کلی شامل یزد دانشگاه و پذیرش نام ثبتفرآیند نمائید. نام ثبتبه انجام 

مراجعه به دانشگاه و تحویل مدارک خواسته شده به انجام پذیرش غیرحضوری )اینترنتی( و سپس منوط به  هر دانشجونام ثبتبدیهی است قطعی شدن 

 ضوریحغیرپذیرش  می باشد. اینترنتی( در پایان پذیرش قابل چاپگواهی پذیرش غیرحضوری  دانشجو )زمان اعالم شده در مطابق با  الزاماًصورت حضوری 

 31تا  33های  روزدر  صرفا)تحویل مدارک(  پذیرش حضوریو  3189ماه  شهریور 33 تا 8در روزهای  3189دانشجویان دکتری ورودی   )اینترنتی(

 پذیرشبالفاصله پس از انجام  خوابگاهاختصاص  .می باشد 31/60/3189مورخ  شنبه از روز نیزشروع کالسها  به انجام رسیده و  89ماه  شهریور

  زودر ر، دانشجویانی که پذیرش حضوری خود را کامل می نمایند  انتخاب واحد .به انجام می رسدحضوری و در اولین مراجعه دانشجو به دانشگاه یزد 

 انجام خواهد بود.آموزشی گلستان قابل  با مراجعه دانشجو به سامانه 02/6/89و  02/6/89

خود اقدام نمایند. شایان ذکراست تمامی اطالعیه ها و فرم های الزم، نام ثبتپس از مطالعه کامل این اطالعیه نسبت به انجام استدعا دارد شدگان پذیرفتهاز 

تارنمای دانشگاه   صفحه و یا  TAZEHAYEAMOOZESH@  به آدرس و ایتاگپ  و  های سروشدر پیام رسان "دانشگاه یزد های آموزشتازه"در کانال 

صفحه ورود به سیستم آموزشی گلستان به آدرس  در صفحه آموزش در قسمت اطالعیه های آموزشی و یا www.yazd.ac.irیزد به آدرس 

golestan.yazd.ac.ir   آنها را دانلود نموده و پس از تکمیل ی ذیل آنگرامی، این اطالعیه و فرم هاشدگان پذیرفتهقرار داده شده که الزم است ،

اعالم شده جهت تطبیق مدارک و  در زمانو مدارک را نیز  نموده و اصل فرمهاارسال پذیرش غیرحضوری در مدارک بارگذاری فرمهای الزم را در مرحله 

 تحویل نمایند. پذیرش دانشگاه یزد مستقر در سالن فجر )جنب درب ورودی دانش( حضوری، به اداره نام ثبت

 :  نکات قابل توجه

دانشجو توسط اداره امور آموزشی دانشگاه یزد بصورت پستی ، دانشجویان  ارشدکارشناسیتائیدیه مدرک کارشناسی و نظر به اخذ الف: 

مدرک گواهی موقت و یا خود تسویه حساب کامل نموده و از صدور  ارشدکارشناسیو گرامی باید با دانشگاه محل تحصیل مقطع کارشناسی 

، از گلستان 98گزارش شماره با مراجعه به  2189ماه  آذرتوانند از می خود اطمینان حاصل نمایند. دانشجویان عزیز ارشدکارشناسیو  کارشناسی 

طع تائیدیه مدرک مق در صورت عدم وصولخود توسط دانشگاه یزد اطالع حاصل نمایند. بدیهی است  مقاطع قبلیدریافت تائیدیه مدرک تحصیلی 

 یپایان اتدر امتحاندانشجو  از حضوراز ادامه تحصیل دانشجو ممانعت شده و  ،  12/28/8921 دانشجو تا حداکثر ارشدکارشناسیو  کارشناسی

 بعمل می آید.جلوگیری  89-88نیمسال اول سال تحصیلی 

( فارغ التحصیل شده باشند  در غیر این صورت در ارشدکارشناسیدر مقطع قبلی خود ) 12/26/2189ب: الزم است دانشجویان حداکثر تا تاریخ 

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

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

 .تهیه نموده و نزد خود نگهداریدو یا کپی برابر اصل کپی  اسکن، خود،توصیه می گردد از تمامی مدارک 

 : ی الزم جهت تکمیل و بارگذاریالف: فرم ها

در و  ندنمای بارگذاری  ( اینترنتی)  غیرحضورینام ثبتدر مراحل  آنها را  ،نموده و پس از تکمیل را دانلوداطالعیه حاضر فرمهای ذیل باید شدگان پذیرفته

 :نمایند واحدهای مربوطه تحویلبه حضوری نام ثبتبرای زمان مراجعه 

فارغ التحصیل می شوند و  12/6/89تا تاریخ پذیرفته شدگانی که فقط .  ارشدکارشناسیفرم تعهد فراعت از تحصیل ترم آخر دوره  :فرم الف -1

 )تصویر فرم تکمیل شده باید در مرحله ارسال مدارک بارگذاری شود.(خود نمی باشند ارشدکارشناسیقادر به ارائه مدرک تحصیلی 

دوره شدگان پذیرفتهمخصوص  –فرم تقاضا نامه برای بهره مندی از مزایای آموزش رایگان در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور  :ب فرم -2

 روزانه . )تصویر فرم تکمیل شده باید در مرحله ارسال مدارک بارگذاری شود.(

)تصویر فرم تکمیل شده باید در مرحله  )مخصوص دانشجویان مشمول نظام وظیفه) برخوردار از معافیت تحصیلی( :فرم مقررات نظام وظیفه -3

 ارسال مدارک بارگذاری شود.(

ال باید در مرحله ارسهمراه با اثر انگشت ضوابط رفتاری و پوشش دانشجویان دانشگاه یزد )تصویر فرم تکمیل و امضاء شده  :فرم منشور اخالقی -4

 مدارک بارگذاری شود.(

 شده باید در مرحله ارسال مدارک بارگذاری شود.( و امضا  )تصویر فرم تکمیل :پرسشنامه دانشجوئیفرم  -5

 

اری ) اینترنتی ( بارگذ غیرحضورینام ثبتتا در مراحل  اسکن نمایندگرامی شدگان پذیرفتهمدارکی که الزم است  :جهت بارگذاریالزم  مدارک –ب 

 :نمایندحضوری ارائه نام ثبتدر زمان مراجعه برای  ها را( و اصل آنو کیفیت بسیار خوب  jpg.و با فرمت  کیلو بایت 022)اندازه هر فایل حداکثر  شود

 دانشگاه یزد  3189اطالعیه و فرمهای پذیرش و ثبت نام از پذیرفته شدگان دکتری  سال 

 

http://@TAZEHAYEAMOOZESH


 ملیروی کارت  - الف

 یکارت مل پشت -ب

 کلیه صفحات شناسنامه -ج

 .های اضافی تصویر( تهیه شده باشدپیکسل ارتفاع )بعد از حذف کردن حاشیه 122پیکسل عرض و  022اندازه حداقل و   jpg.سوندبا پ 8در  1 عکس -د

  پوشش مناسب و زمینه سفید الزامی می باشد.

 فاقد معافیت تحصیلیشدگان پذیرفتهنظام وظیفه برای  کارت پایان خدمت یا معافیت دائم-ه

 اصل مدرک کارشناسی )گواهینامه موقت یا دانشنامه( -و

خود را نیز باید بارگذاری نموده و اصل آن را نیز  مدرک کاردانیاند اصل التحصیل گردیده:  دانشجویانی که در مقطع کارشناسی ناپیوسته فارغ2تبصره 

 تحویل نمایند. 

 .با ریز نمرات تأیید شده  یا دانشنامه پایان تحصیالت گواهینامه موقت  د:ارشکارشناسیاصل مدرک  -ز

فرم الف را  خود نمی باشند ارشدکارشناسیفارغ التحصیل می شوند و قادر به ارائه مدرک تحصیلی  12/6/89تا تاریخ که  یپذیرفته شدگانفقط ): 2تبصره 

فرصت دارند تا نسبت به  ) طبق فرم تعهد(12/9/89حداکثر تا  مذکورشدگان پذیرفتهپس از تکمیل اسکن نموده و بارگذاری نمایند( الزم به ذکر است 

نمایند که در غیر  ( خود به اداره پذیرش دانشگاه یزد اقدامو ریزنمرات  )اصل گواهی موقت و یا اصل دانشنامه ارشدکارشناسیتحویل اصل مدرک 

 اینصورت از ادامه تحصیل دانشجو جلوگیری خواهد شد.

 دانشجو جلوگیری به عمل می آید.نام ثبترک باید ارائه گردد در غیر این صورت از ا، اصل این مدنام حضورین ذکر است در موقع ثبتشایا

 

هزینه ارائه خدمات عمومی از  :و پردیس آزادی دانشجویان نوبت دومشهریه ثابت مربوط به تمامی دانشجویان و هزینه خدمات عمومی پرداخت  –ج 

، درخواست تأییدیه سوی دانشگاه به دانشجویان شامل هزینه صدورکارت دانشجوئی، سرویس ایاب و ذهاب بین خوابگاهی و درون دانشگاهی، بیمه حوادث 

و از طریق سیستم گلستان توسط  غیرحضورینام ثبتریال بوده که الزم است در فرایند  222/922کل دوران تحصیل دانشجویان، معادل و غیره در تحصیلی 

ل اول نیمساثابت الزم است شهریه )خودگردان(  پردیس آزادی دانشگاه یزدشدگان پذیرفتهو نوبت دوم شدگان پذیرفته دانشجویان گرامی پرداخت شود.

و از طریق سیستم گلستان با استفاده از کارتهای بانکی عضو شبکه شتاب ) مانند  غیرحضوریپذیرش در طول مراحل تحصیل خود را مطابق جداول زیر، 

صدور کارت دانشجوئی شایان ذکر است در صورت انصراف دانشجو از تحصیل پس از تکمیل پذیرش حضوری )نمایند.  پرداخت ملت و تجارت( 

 ت شده تحت هیچ شرایطی وجود نخواهد داشت.امکان استرداد شهریه ثابت پرداخ ،(موقت

های آزاد و 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 /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 -2

به ساختمان فجر، ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر و سپس به گروه آموزشهای حضوری نام ثبتدر زمان  شخصیو تخفیف شهریه خود با مراجعه 

و حضوری خود به واحد پذیرش مراجعه  غیرحضورینام ثبتجهت تایید امور   و پس از اخذمعرفی نامه های الزم، آزاد و مجازی اقدام الزم را انجام داده

 نمایند.

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

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

 دانشگاه الزم است تا پس از اعالم نتایج از سوی سازمان سنجش، بالفاصله به باشند می وظیفه نظام انجام خدمتدر حال  که پسرشدگان پذیرفته -1

سپس مرحله  و ترخیص شده  وظیفه نظام خدمت محل خدمت خود، از+ و 22دفاتر پلیس و مراجعه به  معرفی نامه دریافتِ از پس و مراجعه یزد

 آنان در دانشگاه یزد وجود نخواهد داشت.نام ثبتامکان  اینصورت غیر در رسانند که به انجام راخود  حضورینام ثبت

 

 

 

 )اینترنتی( : غیرحضوری پذیرشمراحل انجام  -3
و   golestan.yazd.ac.irآدرستارنمای سیستم آموزشی گلستان دانشگاه یزد به به   مراجعهو   22نسخه   Internet Explorerاستفاده از  الف:

 خود مطابق مثال زیر، اضافه نمودهرا به ابتدای کد ملی  u 892 الزم است تا سپس تایپ شناسه کاربری و گذرواژه در کادر مربوطه که  برای ورود به سیستم

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

 پذیرش مرحله، این در نمایید. گیرد می شما قرار اختیار در آنالین بصورت و گلستان آموزشی سیستم طریق از که دانشجو کامل فرم مشخصات چاپ

از سیستم آموزشی گلستان  کامل دانشجوچاپ مشخصات ، دیدن اعالم غیرحضورینام ثبتنشانه کامل شدن شایان ذکر است  .یابد می پایان حضوری غیر

ساعت و تاریخ مراجعه دانشجو به ساختمان فجر دانشگاه یزد برای انجام پذیرش نیز قابل چاپ می باشد که  گواهی پذیرش غیرحضوریاست. در این لحظه 

حضوری نام ثبتراجعه به ساختمان فجر برای مدر آن مشخص شده و ارائه نسخه چاپ شده این گواهی، الزمه  نوبت دهی به دانشجو در زمان  حضوری

 خواهد بود.  

http://www.yazd.ac.ir/
https://yazd.ac.ir/offices/educational/deputy/virtual/home/introduction
https://yazd.ac.ir/offices/educational/deputy/virtual/home/introduction
https://yazd.ac.ir/offices/educational/deputy/virtual/home/introduction
https://yazd.ac.ir/offices/educational/deputy/virtual/ituition/tables


 مثال : 

 

 

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

 22/26/2189تا دوشنبه   28/26/2189روزهای شنبه 

می توانند پس از انجام  89-88چگونگی انجام انتخاب واحد اصلی در نیمسال اول سال تحصیلی زمینه  ربیشتر د دانشجویان عزیز جهت کسب اطالعات

واحد تحصیالت تکمیلی دانشگاه  210 - 12011603 شماره تلفن پذیرش حضوری، به دانشکده محل تحصیل خود در دانشگاه یزد مراجعه نموده و یا با

این عزیزان، انتخاب واحد خود الزم به ذکر است انتخاب واحد دانشجویان جدید الورود پس از تکمیل پذیرش حضوری خواهد بود که  .نمایندتماس حاصل 

)انتخاب واحد( در آدرس نام ثبتر سیستم گلستان ثبت نمایند. راهنمای د 02/6/89و  02/6/89 های روز دررا  الزم است 

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

 :حضوری ) تحویل مدارک (پذیرش  -3
اند را جهت تایید توسط ( نمودهUpload)اینترنتی( اسکن و بارگذاری ) غیرحضوریدانشجویان گرامی الزم است تا تمامی مدارکی که در مرحله پذیرش 

پذیرش حضوری بر روی انجام  دقیق مراجعه دانشجو به ساختمان فجر برایزمان به همراه داشته باشند.  دانشگاه یزد سالن فجراداره پذیرش مستقر در 

)اینترنتی( قابل چاپ می باشد درج شده  غیرحضوریچاپ شده از طریق سیستم آموزشی گلستان که در پایان پذیرش  غیرحضوریگواهی پذیرش برگه 

 حضوری وی وجود نخواهد داشت.نام ثبتامکان   است و در صورت مراجعه دانشجو در خارج از زمان مذکور،

 فجر سالنمراجعه و تــحویل مـــدارک در  زمان

 31/60/3189 شنبه چهار تا 33/60/3189شنبه دو

 31 الی 31:16 و  33:16 الی 9 ساعت
 ساختمان فجرواقع در که در اولین باجه نوبت دهی  یمدارک زیر را در پوشه های مخصوصدر زمان مراجعه دانشجویان گرامی به سالن فجر الزم است 

 . قبل از ورود به سالن پذیرش حضوری تحویل نمائیدبرای کنترل مدارک پذیرشی و به باجه مربوطه  قرار داده دریافت خواهید نمود

 نام ثبتالزم برای قرار داده شدن در پوشه   اصل مدارک ردیف

 شود.از رویت به دانشجو بازگردانده می شناسنامه که پساصل کارت ملی و اصل  2

0 
پذیرفته  برایسازمان سنجش  الفیا فرم (  و 12/22/83)برای فارغ التحصیالن قبل از  ارشدکارشناسییا گواهی موقت پایان تحصیالت در مقطع  و ریز نمرات دانشنامه  و کپی اصل

)اصل دانشنامه یا گواهی موقت در بایگانی  باشندخود نمی ارشدکارشناسیشوند و قادر به ارائه مدرک تحصیلی التحصیل میفارغ 12/6/89تا تاریخ شدگانی که 

 آموزش نگهداری خواهد شد(

1 
 حضوری وجود نداردنام ثبتکه بدون ارائه آن امکان انجام ) مدرک موقت پایان تحصیالت و یا اصل دانشنامه(  کارشناسیمدرک اصل و کپی 

 برای دانشجویانی که دارای مدرک کارشناسی ناپیوسته می باشند الزامی است.نیز  کاردانی: ارائه مدرک تبصره

 دولت  و نیروهای نظامی کارمندان برای متبوع قید و شرط سازمان و بدون کتبی یا موافقت ساالنه مرخصی حکم  8

0 
راهنمای انتخاب رشته آزمون  0دفترچه شماره  88فرم صفحه ) مخصوص دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی ارشد( فرم تکمیل شده مخصوص معدل و تعداد واحدگذرانده  **

 89دوره دکتری 

6 

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

رنگی با  1*8و یک قطعه عکس   ارشدکارشناسیپذیرفته 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  + 22آنها 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

) از فرم های پیوست( را  سالمت جسمکارنامه و  سالمت روانکارنامه دانشجویان محترم همچنین الزم است پرینت خام فرم های 

مراحل فرایند پذیرش( به در مرحله پذیرش حضوری به همراه داشته باشند و در مراجعه به غرفه مرکز مشاوره و بهداشت) یکی از 

 ) تحویل فرم مذکور در فرایند پذیرش حضوری الزامی ست(صورت حضوری تکمیل و تحویل مسئول مربوطه دهند

 تکمیل پیگیری امور مربوط به خوابگاه و عکاسی، اخذ اثر انگشت، دانشجوئی موقت، کارت دریافت -1

 دانشجوئی دائمی:بهداشت و نهایتا دریافت کارت  و مشاوره مرکز فرمهای

 از سوی کارشناس دریافت کننده مدارک، برای دانشجو صادر شده که کمبود مدارک پذیرشی دانشجوکارت موقت دانشجوئی در پایان پذیرش حضوری، 

د.  سپس دانشجو با الزم است در اسرع وقت، نسبت به رفع  این کمبودها اقدام نماین گرامی است و دانشجویان رسیدهچاپ به نیز در ذیل کارت موقت 

د ار خواهمورد استفاده قر ویمستقر در محل ساختمان فجر، مورد عکاسی قرار گرفته که این عکس برای کارت دانشجوئی دائمی  مراجعه به باجه عکاسیِ

 u 8928808191989شناسه کاربری :           ==<      8808191989کد ملی: 

 8808191989           گذرواژه :                                                                    
 

http://golestan.yazd.ac.ir/manuals/daneshju.html


خذ االزامی خواهد بود. رسنلی پوشش مناسب برای گرفتن عکس پنیز خواهد بود. شایان ذکر است مراجعه دانشجو با لباس و  دانشجوکارت تغذیه  گرفت و

ه به  ه بستاثر انگشت دانشجویان گرامی مرحله بعدی است که در غرفه مربوطه به منظور استفاده در حضور و غیاب مکانیزه امتحانات به انجام می رسد ک

 تراکم دانشجویان می تواند قبل و یا بعد از مرحله عکاسی به انجام رسد.

 در ادامه دانشجویان غیربومی نیازمند خوابگاه به بخش مربوطه مراجعه و نسبت به ثبت نام خوابگاه اقدام می نمایند. 

و  سالمت روانکارنامه )چاپ شده  فرم هایبا مراجعه به غرفه مرکز مشاوره و بهداشت ، سپس دانشجویان گرامی از قسمت پذیرش خارج شده  و 

 برگهقرار گرفته و  پزشکی پرونده تشکیل برای الزم پزشکی معاینات ارائه داده و مورد کمیل و به کارشناس غرفه مذکور( را تکارنامه سالمت جسم

 دانشجوئی کارت اخذ به اقدام و تحویل داده فجر ساختمان محل در دانشجوئی مستقر کارت  صدور باجه به را بهداشت و مشاوره مرکز پرونده تکمیلتائیدیه 

 .نمایند می بود نیز خواهد ایشان تغذیه کارت که دائمی

 

 حضوری دانشجو در دانشگاه یزد:نام ثبتپایان  - 4      
ماه از اول مهرو شما می توانید در صورت نیاز به گواهی اشتغال به تحصیل،  شما در دانشگاه یزد کامل شده استنام ثبت، دائمپس از اخذ کارت دانشجوئی 

با مراجعه به سامانه آموزشی گلستان، قسمت دانشجو و درخواست ها، اقدام به ثبت درخواست گواهی اشتغال به تحصیل نموده و پس از ثبت  2189

پس از ثبت درخواست در سیستم گلستان، گواهی اشتغال به تحصیل  دانشکده محل تحصیل خود در روزِ پردیس/ درخواست خود، با مراجعه به اداره آموزش

   اپ و مهر شده را تحویل بگیرید.چ

 عضو شوند @postgradyazduniversityدانشجویان محترم تحصیالت تکمیلی جهت ارتباط نزدیکتر با مدیریت تحصیالت تکمیلی می توانند درکانال 

 

 درخواست خوابگاه )اسکان( و انتخاب واحد: – 1
 زیزیان عدانشجوئی، امکان مراجعه به خوابگاه و اقدام برای اسکان دانشجو وجود داشته و همچنین دانشجو پس از پایان فرایند پذیرش حضوری و اخذ کارت

دانشکده مربوطه، با مراجعه به سامانه آموزشی گلستان اقدام به ثبت انتخاب آموزش پردیس/پس از اخذ مشورت از  02/6/89و  02/6/89مورخ  درد نمی توان

 نمایند.  89-88واحد خود برای نیمسال اول 

      :  مدیریت امور آموزشیدرس شبکه های مجازی آ
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 بسمه تعالی

 فرم مقررات نظام وظیفه

 

 

 

-نظام وظيفه در مقاطع مختلف در دانشگاه بشرح ذيل میبه استحضار می رساند سنوات تحصيلی مشموالن طبق مقررات 

 باشد:

 

 مدت معافيت تحصيلی مقطع رديف

 سال0/0 کاردانی 2

 سال0 کارشناسی پیوسته 0

 سال1 ناپیوسته ارشدکارشناسی 1

 سال6 دکتری تخصصی 8

 

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

که از معافيت تحصيـلی  3189سال......................مقطع...........................پذيرفته در رشته...........................فرزند

مند خواهم شد بدين وسيله اعالم مي نمايم در مهلت اعالم شده نظام وظيـفه فارغ التحصيل گردم در نظام وظيـفه بهره

 .غيراينصورت هرگونه عواقب بعدی آن بعهده اينجانب می باشد 

 

 

 

 

 نام ونام خانوادگی:                                                                                               

 اثر انگشت:                                                                              امضاء     

 

 
 )بدون امضاء و اثر انگشت فاقد اعتبار است(

 
 
 

 

 

 

 



 
 

 دانشجویان پسر دانشگاه یزد منشور اخالقی ، ضوابط رفتاری و پوشش 

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

ان بط رفتاری و پوشش دانشگاهیر این راستا دارد. بدین وسیله از شما دانشجوی محترم و متعهد به موازین اخالق اسالمی ، به جهت رعایت بیش از پیش منشور اخالقی و ضوانقش به سزایی د

 یزد قدردانی و سپاسگزاری می شود

 ))منشور اخالقی دانشگاه یزد((

 به هم الهی و در پرتو ایمان و تالش جمعی ، در مسیر تحقق آرمان های الهی ، انسانی و سازمانی ، خود را متعهد ، بلکه مفتخر به خدمت صادقانهما دانشگاهیان ، با اتکال به قدرت الیزال 

خود دانسته و در جهت ایجاد فضایی امن ، صمیمی  میهنان عزیز خود می دانیم و ضمن رعایت شئونات اخالقی، اداری و احترام به کرامت انسان ها، پایبندی به رعایت نظم و قوانین را وظیفه

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

 ))منشور اخالقی دانشجویان ((

دو بال برای پرواز به سوی قله های موفقیت و کمال دانسته و تالش  یرا به مثابه ما دانشجویان  دانشگاه یزد به عنوان آینده سازان ایران اسالمی ، با اعتقاد به خداوند متعال ، علم و تقوی 

وحیه ده برای کسب علم و فضیلت است و با حفظ رمضاعف خود را در جهت نیل به استقالل ، پیشرفت و تعالی کشور عزیز اسالمی مان به کار می بندیم. بر این باوریم که دانشگاه محیطی بالن
در قبال دانشگاه ، به کلیه اصول و جستجوگری و حقیقت طلبی ، افزایش آموخته ها و پرورش مهارت های علمی را از مسئولیت های خطیر خود می دانیم. با درک رسالت و تعهد خود  ی

نشگاه اصرار می ورزیم. در محیط دانشگاه از پوشش آراسته و مناسب ، توأم با وقار دانشگاهی ، پایبند بوده و بر حفظ قداست و جایگاه رفیع دانش و دا یمقررات مطابق با شأن و منزلت جامعه 

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

 خواهیم کرد. فرهنگی دفاع

 ))ضوابط رفتاری دانشجویان((

 ق و آداب اسالمی باشد.: ارتباط و معاشرت دانشجویان با کلیه دانشگاهیان اعم از اساتید، دیگر دانشجویان و کارمندان باید همراه با رعایت ادب، فروتنی، اخال1ماده 

 ده و از هر گونه روابط غیرضروری پرهیز شود.:ارتباط دانشجویان دختر و پسر باید در چارچوب موازین شرعی بو2ماده

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

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

 : خوردن ، آشامیدن ، جویدن 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

 وهها غیر مجاز است.: استفاده از امکانات دانشگاه جهت انجام فعالیت های سیاسی به نفع احزاب و گر7ماده 

، زیارتی و ...( و دیگر فضاها و محافل مربوط  : دانشجویان در محیط دانشگاه اعم از محوطه ی کالس ها ، آزمایشگاه ها ، کارگاه ها، خوابگاه ها و تمامی اردوها )علمی ،تفریحی،فرهنگی8ماده 

 به دانشگاه ضوابط پوشش را رعایت کنند.

 یط دانشگاه(())ضوابط پوشش آقایان در مح

 الف: ضوابط ظاهر و پوشش آقایان در محیط دانشگاه:

 :: پوشش مناسب آقایان شامل یکی از موارد زیر است2ماده 

 .کت ، شلوار ، پیراهن ، جوراب1-1

 .کاپشن ، پیراهن ، شلوار و جوراب2-2

 .پیراهن یا بلوز مردانه ، شلوار و جوراب3-3

 : موارد الزامی در پوشش :0ماده

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

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

 ..لباس باید دارای گشادی متعارف باشد و از پوشیدن لباس های تنگ و بدن نما و اندامی پرهیز شود3-2

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

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

 : موارد غیرمجاز در پوشش1ماده 

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

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

 شلوار کوتاه تر از مچ پا.. اندازه 3-3

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

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

وه های شیطان پرستی و سایر فرقه های انحرافی عبارات و نمادهای نامناسب ،همچون نشان گر ی بی حرمتی و یا در برگیرنده ی. استفاده از هر گونه لباس یا زینت آالت ،که نشان دهنده 6-3

 باشد.

 . استفاده از کفش، با پاشنه غیر متعارف و یا دمپایی .7-3

 .مدل های نامتعارف و زننده در پیرایش یا آرایش موها .8-3

 . رنگ کردن موها )غیر از رنگ طبیعی مو(9-3

 . اندازه موها بلندتر از روی شانه .11-3

 ن به شیوه های غیرمتعارف و زننده.. پیرایش محاس11-3

 . استفاده از زیورآالت ، غیر از انگشترها یا حلقه های متعارف و ساعت مچی .12-3

 اثر انگشت: :                                     نام و نام خانوادگی:                                                                        امضاء

 

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



 

 دانشجویان دختر دانشگاه یزد منشور اخالقی ، ضوابط رفتاری و پوشش 

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

ش منشور اخالقی و ضوابط رفتاری و پوشش دانشگاهیان نقش به سزایی در این راستا دارد.بدین وسیله از شما دانشجوی محترم و متعهد به موازین اخالق اسالمی ، به جهت رعایت بیش از پی

 یزد قدردانی و سپاسگزاری می شود

 ))منشور اخالقی دانشگاه یزد((

ر به خدمت صادقانه به هم ود را متعهد ، بلکه مفتخما دانشگاهیان ، با اتکال به قدرت الیزال الهی و در پرتو ایمان و تالش جمعی ، در مسیر تحقق آرمان های الهی ، انسانی و سازمانی ، خ

خود دانسته و در جهت ایجاد فضایی امن ، صمیمی میهنان عزیز خود می دانیم و ضمن رعایت شئونات اخالقی، اداری و احترام به کرامت انسان ها، پایبندی به رعایت نظم و قوانین را وظیفه 

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

 ))منشور اخالقی دانشجویان ((

دو بال برای پرواز به سوی قله های موفقیت و کمال دانسته و تالش  یما دانشجویان  دانشگاه یزد به عنوان آینده سازان ایران اسالمی ، با اعتقاد به خداوند متعال ، علم و تقوی را به مثابه 

 ل ، پیشرفت و تعالی کشور عزیز اسالمی مان به کار می بندیم.مضاعف خود را در جهت نیل به استقال

جستجوگری و حقیقت طلبی ، افزایش آموخته ها و پرورش مهارت های علمی را از مسئولیت های  یبر این باوریم که دانشگاه محیطی بالنده برای کسب علم و فضیلت است و با حفظ روحیه 

 خطیر خود می دانیم.

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

 ورزیم.

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

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

 ))ضوابط رفتاری دانشجویان((

 اتید، دیگر دانشجویان و کارمندان باید همراه با رعایت ادب، فروتنی، اخالق و آداب اسالمی باشد.: ارتباط و معاشرت دانشجویان با کلیه دانشگاهیان اعم از اس1ماده 
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 حضور استاد در کالس باشند. یآماده: دانشجویان باید به موقع سر کالس های آموزشی حاضر شده و 3ماده
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ا، خوابگاه ها و تمامی اردوها )علمی ،تفریحی،فرهنگی ، زیارتی و ...( و دیگر فضاها و محافل مربوط : دانشجویان در محیط دانشگاه اعم از محوطه ی کالس ها ، آزمایشگاه ها ، کارگاه ه8ماده 

 به دانشگاه ضوابط پوشش را رعایت کنند.
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 الف: ضوابط ظاهر و پوشش خانم ها در محیط دانشگاه:
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 : موارد الزامی در پوشش :0ماده

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

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

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

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

 در پوشش : موارد غیرمجاز1ماده 

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

 ازه آستین آن کوتاه تر از مج دست و همچنین مانتو جلو باز. اندازه مانتو کوتاه تر از حد زانو و اند2-3

 . اندازه شلوار کوتاه تر از مچ پا.3-3

 ساق بلند ، صندل و دمپایی.. پوشیدن کفش های صدادار ، با پاشنه بیش از حد بلند ، پوتین های 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 یا در برگیرنده ی. استفاده از هر گونه لباس با رنگ های زننده و یا زینت آالت ،که نشان دهنده 6-3

 انحرافی باشد. سایر فرقه های

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

 . .استفاده از آرایش ممنوع بوده و ناخن ها باید کوتاه و تمیز باشند و استفاده از الک ، رنگ ناخن ، ناخن مصنوعی و خال کوبی ممنوع است8-3

 نازک و کوتاه . . پوشیدن جوراب های9-3
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 دانشجوی گرامی 
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امل این پرسشنامه شها، احساسات و رفتار شما نوشته شده است. ی تعدادی عبارت است که برای توصیف نگرشی حاضر دربرگیرندهپرسشنامه
ی نندهکتوصیفدر این پرسشنامه، پاسخ صحیح و غلط وجود ندارد. برای هر عبارت، پاسخی را انتخاب کنید که به بهترین وجه دو بخش است. 
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 دانشجوی گرامی 

 داریم. گرامی می ،حضور شما را در دانشگاه، مهد علم و اندیشه

های تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و دانشجویان دانشگاهتمامی  سالمتبه منظور بررسی توسط دفتر مشاوره و سالمت،  های گذشتهسال، همانند حاضر یپرسشنامه

وسط ت صرفاً هاهپرسشنام گردد ورعایت می کاملطورها بهپاسخبودن  محرمانهپزشکان و سایر کادر بهداشتی درمانی ای فنآوری طراحی شده است. براساس تعهدات حرفه

ریزی اقدامات برنامه برایهر دانشگاه بهداشت ودرمان های کشور و نیز توسط مرکز دانشجویان دانشگاه سالمت جسمیبه منظور تعیین وضعیت کلی  مشاوره و سالمتدفتر 

 پاسخ دهید. همه آنها را االت زیر را مطالعه و به دقتؤشمند است س، خواهطرحد. با توجه به اهمیت اهداف نگیردانشجویان مورد استفاده قرار میجسمانی ارتقاء بهداشت 

نظر شما دانشجوی عزیز و دقتصادقانه کمک بگیرید. پیشاپیش از همکاری مرکز بهداشت و درمان توانید از همکاران االت میؤس هرگونه ابهام در وجود در صورت

های االت، نقص یا خللی در فرآیند معاینه ایجاد شود به نوعی که منجر به خسارتؤتوجه داشته باشید در صورتی که براساس کتمان در پاسخگوئی به س د.شوسپاسگزاری می

 لیتی بر عهده نخواهد داشت.            ؤجسمی، روحی یا معنوی در آینده گردد، مرکز بهداشت و درمان هیچگونه مس

 امضاء دانشجو                                                                                                                                                                    

                    دانشجو:مشخصات عمومي  -1

 ...........: )به سال(سن  .2 نام و نام خانوادگي: .1

 ذکر گردد سایر  -  3   هل أمت -     2مجرد  -1   هل: أوضعیت ت .                                               4نث ؤم -           2مذکر  -1جنسیت:    .3

 نام دانشکده: .6  نام دانشگاه:       .5

 : ) برای دانشجویان غیر ایراني( ملیت .8 (                       :استان :                      شهر (محل تولد  .7

 شماره دانشجویي: .11              رشته تحصیلي پذیرفته شده: . 11نمي دانم         گروه خوني: ................. .9

دکترای  -    5ای دکترای حرفه -    4کارشناسي ارشد  -   3کارشناسي  -    2فوق دیپلم  -1  مقطع تحصیلي پذیرفته شده در دانشگاه: .12
 تخصصي 

زبان های  -     5هنر -    4علوم انساني -    3علوم تجربي -    2علوم ریاضي و فني -1در کدام گروه آزمایشي زیر پذیرفته شده اید :  .13
 خارجي 

 -       5بانك، شهرداری و غیره  -       4نیروهای مسلح   -       3تأمین اجتماعي  -      2خدمات درماني -1دارای دفترچه بیمه :    .14
   بدون بیمه 

 در خوابگاه خودگردان- 3 در خوابگاه - 2 با خانواده -1 محل سکونت دوره دانشجویي: .15

  در خانه اقوام  - 6 تنهایي به ایاجاره در خانه-  5 با دوستان ایاجارهدر خانه -4                                               

 شماره تلفن ثابت / همراه:                                                آدرس پست الکترونیك ) ایمیل( :          .16

 سوابق مواجهه با عوامل زیان آور محيطي ) در محيط کار یا تحصيل ()ویژه دانشجویان تحصيالت تکميلي ( -2

 با موارد ذیل سروکار داشته اید؟ تاکنونآیا  .17

 خیر  لطفاً منبع آن ذکر گردد ................................. بلي  سرو صدای بیش از حد مجاز  -1

 خیر  لطفاً منبع آن ذکر گردد ................................. بلي  ارتعاشات -2

 خیر  لطفاً منبع آن ذکر گردد ................................. بلي  اشعه  -3
 خیر  لطفاً منبع آن ذکر گردد ................................. بلي  مواد شیمیایي  -4

 خیر  لطفاً منبع آن ذکر گردد ................................. بلي  مواد بیولوژیکي  -5

 ........................................................ لطفاً نام شغل و وظیفه شما در شغل ذکر گردد    بلي   -    2خیر -1   آیا در حال حاضر غير از تحصيل، شاغل مي باشيد ؟ .18

 

 آیا تاکنون دوره آموزشي مرتبط با ایمني در محيط آزمایشگاه یا کارگاه را گذرانده اید؟ .19

 با توجه به رشته تحصیلي قبلي ام نیازی به این دوره نداشته ام  -3               ...لطفاً نام دوره، مدت ومحل آن ذکرگردد بلي   -         2خیر -1
 

 
 

 
 

 
 

 3فرم ج/          

 کارنامه سالمت جسم دانشجویان ورودی جدید

  3189-88سال تحصیلی 

شت و ردمان   مراكز بهدا

 اهي سراسر كشوردااگشنه
 علوم، تحقيقات و فناوري وزارت 

 سازمان امور دانشجويان

 دفتر مشاوره و سالمت

  
 



 گرددموارد زیر توسط دانشجو تکميل مي
 عادات سالمت فردي -3

 (و... سواریروی سریع، شناکردن یا دوچرخهپیاده مانندورزش متوسط )مدت سي دقيقه فعاليت بدني دارید؟روز حداقل بههفته، چنددرطول یك .21
  پنج تا هفت روز -                        4سه یا چهار روز  - 3یك یا دو روز  - 2اصالً ندارم  -1

 زنيد؟ در شبانه روز چند بار مسواك مي .21
 بیش از یك بار   - 4 یك بار در روز - 3 گاهي مسواك مي زنم - 2زنم اصالً مسواك نمي -1

  ؟ميزان استفاده شما از نخ دندان چقدر است  .22

  هر روز  - 3 هر چند روز یکبار - 2 استفاده نمي کنماصالً  -1

 داشتن برنامه منظم- 2نداشتن برنامه منظم  -1 معموالً الگوي خواب و بيداري شما چگونه است؟ .23

  بطورمتوسط در شبانه روز چند ساعت مي خوابيد؟ .24
 ساعت  11بیش از  - 4ساعت 11تا    3- 8 ساعت 8 تا     2- 6ساعت 6کمتر از  -1

 ........ ماه/ سال قبل ترك کرده ام. قبالً استفاده مي کردم -1 کدام یك از گزینه هاي زیر در مورد سيگار کشيدن در رابطه با شما صدق مي کند؟ .25
 به مدت ....... ماه/ سال -....   تعداد نخ  روزانه  استفاده مي کنم  - 4بطور موردی استفاده مي کنم  - 3اصالً استفاده نمي کنم  -2

 ........  ماه/ سال قبل ترك کرده ام. قبالً استفاده مي کردم -1 کدام یك از گزینه هاي زیر در مورد مصرف قليان براي شما صدق مي کند؟  .26

 به مدت ....... ماه / سال -....  نوبت   استفاده مي کنم هفتگي - 4 استفاده مي کنم بطور موردی - 3 استفاده نمي کنماصالً  -2

 ؟بانه روز معموالً کدام یك از ابزارهاي زیر را بطور مداوم و  به چه مدت استفاده مي کنيددر طول ش .27
 ........ ساعت و سایر  XBOX -3 .......... ساعت موبایل -2 ............. ساعت  تبلت/لپ تاب/کامپیوتر -1

 عادات غذایي: -4

 )صبحانه کامل شامل غالت یا کربوهیدرات مانند نان، لبنیات یا غذاهای کلسیم دار مانند پنیر و میوه مي باشد (خورید؟چند روز در هفته وعده کامل صبحانه مي .28
  تمام روزهای هفته -  4 روز 4یا    3- 3 روز  2یا    2-  1 به ندرت -1

 چه مدت زماني را براي صرف یك وعده غذا اختصاص مي دهيد؟ .29
 دقیقه 31بیشتر از  -          4دقیقه 31 -21بین  -3  دقیقه 21تا  11بین  -  2دقیقه 11کمتر از  -1

 متوسط است(یك واحد معادل یك فنجان میوه ریز و یا یك سیب )ميزان مصرف روزانه ميوه شما چقدر است؟  .31
  واحد (4زیاد)بیش تر از  - 4  واحد(  4تا  2 متوسط) - 3 واحد( 2کمتر از  کم) - 2 به ندرت -1

 )یك واحد سبزی = یك لیوان سبزی خام مانند سبزی خوردن یا کاهو، نصف لیوان سبزی پخته مانند هویج یا لوبیاسبز( ؟روزانه چند واحد سبزیجات مصرف مي کنيد .31
   واحد (4زیاد)بیش تر از  - 4  واحد(  4تا  2 متوسط) - 3واحد(  2کم) کمتر از  - 2 به ندرت -1

 )کيك، شکالت و ...( در هفته چقدر است؟ انواع شيریني تعداد دفعات استفاده شما از .32
 به ندرت  -  4بار در هفته    3-  1 در هفته بار 3یا    2-  2تمام روزهای هفته  -1

 ؟چقدر استهفته  در( پفيال و ... پفك، چيپس، ) تنقالت از تعداد دفعات استفاده شما  .33
  به ندرت -  4بار در هفته    3-  1بار در هفته  3یا    2-  2تمام روزهای هفته  -1

 کنيد؟ميهاي صنعتي و ماء الشعير استفاده ميوهدر طول هفته چند بار از نوشابه هاي گازدار شيرین، آب .34
 به ندرت  -  3روز در هفته   2یا     2-  1تمام روزهای هفته  -1

 ؟هفته چقدر استغذاهاي آماده ) فست فود( در تعداد دفعات استفاده شما از  .35
 به ندرت  -  4بار در هفته    3-  1بار در هفته  3یا      2-  2تمام روزهای هفته  -1

 یك واحد لبنیات برابر با یك لیوان شیر یا ماست یا دو قوطي کبریت پنیر() کنيد؟مصرف مي روزانه چه ميزان لبنيات .36
  واحد(  3زیاد)بیش از  -  4واحد(  3 تا 2  متوسط) -  3واحد(  2کم) کمتر از -  2 به ندرت -1

ك قوطي ی)یك واحد پروتئین برابر است با یك قوطي کبریت گوشت قرمز بدون چربي یا سفید یا ماهي،  مصرف مي کنيد؟ روزيني در ئچه ميزان غذاي گوشتي و پروت .37

 یك فنجان حبوبات یا  یك عدد تخم مرغ(کبریت پنیر،
 واحد(   3زیاد) بیش از  - 4واحد(  3تا  2متوسط)   - 3واحد(  2کم) کمتر از  - 2به ندرت     -1

 پروتئين رژیم غذایي شما را تامين مي کند؟چه ميزان از تخم مرغ  .38
 به ندرت  - 3در هفته  عدد 3 یا    2- 2عدد  1روزانه  -1

  در شش ماه گذشته وزن شما چه تغييري داشته است؟ .39
 تغییر وزن کمتر از ده درصد  - 4 ده درصد کاهش وزن بدن یا بیشتر      -  3 ده درصد افزایش وزن بدن یا بیشتر    - 2 تغییر وزن نداشته ام -1

 بلي  -2 خیر  -  1 کمتر از یك ساعت بعد از غذا چاي مي نوشيد؟آیا  .41

 بلي  - 2خیر   -1 نمك اضافه مي کنيد؟معموالً هنگام خوردن غذا به آن آیا  .41



 

 (اید؟کدام یك از مشکالت زیر را تاکنون داشته) سابقه پزشکي فرد -5

 خوني تأیید شدهکم - 3 بیماری قلبي - 2فشار خون باال  -1 گردش خون و قلب: .42

 هیچکدام -6 سایر ذکر شود .... - 5بي نظمي ضربان  قلب -4

 گوارش و کبد: .43
مشکالت بلع  -1

 غذا
 حالت تهوع مکرر - 4ناراحتي معده و اثني عشر -     3ترش کردن مکرر -2

زردی و  -C  6یا Bهپاتیت  -5
 یرقان

 هیچکدام-11 سایر ذکر شود ..... - 9یبوست مزمن  -                         8اسهال مزمن -7

 هیچکدام-5 سایر ذکر شود ........- 4کاهش دید - 3دو بیني -  2کوررنگي-1 بينایي : .44

 خونریزی مکرر از بیني- 4سینوزیت مزمن - 3کاهش شنوایي-     2وزوزگوش -1 :گوش و حلق و بيني .45

 هیچکدام-6 ذکر شود..... سایر -5

 سرگیجه دوره ای - 4سردرد مکرر-   3صرع و تشنج-              2از دست دادن هشیاری -1 مغز و اعصاب: .46

5- MS 6- ..هیچکدام-7 سایر ذکر شود 

عفونت - 2سنگ کلیه -1 ادراري /تناسلي: .47
 ادراری

عفونت های دستگاه -3
 تناسلي

 هیچکدام-5 سایر ذکر شود .....-4 

 آسم -    3سرفه های بیش از دوهفته- 2عفونت مکرر دستگاه تنفسي-1 :تنفسي .48

 هیچکدام-6 سایر ذکر شود .... - 5تنگي نفس -4

 عفونت های پوستي)قارچ و ...( -  2 آکنه-1 :پوست .49

  
های پوستي ناراحتي-3
  

-5 سایر ذکر شود.....-4
 هیچکدام

 ذکر شود...   مشکالت مادرزادی -      3عضالني –اسکلتيدردهای- 2خون باالچربي  - 1 سایر موارد: .51

تیروئید  تاختالال- 5دیابت )بیماری قند(-4
 

 مشکالت خواب-                       9تب روماتیسمي-           8سل- 7احساس خستگي مزمن  -6

 هیچکدام-12 نوع و علت : .............     معلولیت -11                                                      ذکر شود........  سرطان یا تومور-11

 کدام یك از  آسيب دیدگي و حوادث زیر براي شما اتفاق افتاده است؟ .51

 هیچکدام-6سایر  ذکر شود ....           -        5برق گرفتگي -       4سوختگي شدید-     3ضربه مغزی-    2شکستگي و آسیب استخواني -1

     بلي   -          2خیر   -1 ؟ آیا سابقه مصرف طوالني مدت دارو را دارید .52
 علت مصرف....................       نام دارو.........                     میزان مصرف................                   مدت زمان مصرف................             

 نوع واکنش به دارو.................... نام دارو............                              بلي   - 2خیر   -1  آیا شما به داروي خاصي حساسيت دارید؟ .53

  ؟کداميك از حساسيت هاي ذکر شده  زیر را دارید .54
 هیچکدام سایر موارد را ذکر نمایید ....................    محیط )گرده گیاهان، گرد و خاك و .....(   - 2غذا   -1

  کنيد؟نوع داروئي را بدون تجویز پزشك مصرف مي چه .55
 داروهای نیروزا –  5داروهای آرام بخش  - 4ویتامین ها  و مکمل های غذایي  - 3های ساده مسکن - 2آنتي بیوتیکها -1
 ذکر گردد..... سایر موارد - 8کنم اصالً مصرف نميبدون تجویز  - 7کنم بدون تجویز هر دارویي مصرف مي -6

 سابقه پزشکي خانواده  -6

 کدام یك از موارد زیر در خانواده درجه یك )پدر، مادر، خواهر و برادر( شما وجود دارد؟ .56
 سل -5 نوع ذکر شود.......... سرطان  - 4فشار خون باال  - 3سابقه سکته قلبي زیر پنجاه سال  - 2 دیابت )بیماری قند(  -1
  های اعصاب و روان بیماری -    9آلرژی -  8چاقي  -  7 باال خون چربي -6

 اختالالت ژنتیکي - 13آسم -                    12سکته مغزی  -  11بیماریهای کلیوی -11
 هیچکدام -                                 17مصرف دخانیات )سیگار، پیپ، قلیان(  -                       16اختالل تیروئید -                           15بیماری های قلبي و عروقي -14

 ارزیابي عملکرد -7

           خیر -2بیماری  و مدت زمان درمان ذکر گردد...         بلي -1 آیا به دليل بيماري خاصي در حال حاضر تحت مراقبت پزشك هستيد؟   .57

           ؟آیا در حال حاضر درد خاص و یا مزمني در خود احساس مي کنيد .58
 

               خیر -2ذکر گردد.......        بلي -1   

  کدام یك از فعاليت هاي زیر به دليل مشکل جسمي شما محدود شده است؟ .59
ورزش مالیم  - 2 کار روزانه -1

 
     هیچکدام  -      5 یادگیری -  4ورزش حرفه ای -3 



 ؟هنگام انجام ورزش سنگين )مانند دویدن( دچار کداميك از مشکالت زیر مي شوید .61
 هیچکدام  سرگیجه - 3 سرفه - 2 درد قفسه سینه -1

 
 

 مرکز بهداشت تکميل گردد پرستار و یا کارشناسانموارد زیر توسط 
𝐵𝑀𝐼 =  

(𝑘𝑔)وزن

(𝑚)2 قد
  : معاینات جسماني8

 از روش  BMIمحاسبه )گيري قد، وزن و فشار خون اندازه -1-8

 

 .BMI: 64 .63 :)کيلوگرم( وزن .62 : متر()سانتي قد .61
(ماکزیمم) سیستولیک

(مینیمم) دیاستولیک 
=

            

        
    : )ميليمتر جيوه( فشار خون
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 19009622 ریب سنگ کوچه-قطار پل ار بعد- ابوذر میدان از قبل کاشانی خیابان انتهای- یزد 102222 یزد 2

  19009620 

 19009622 

 16098038 209993پالک آب -میدان مهدیه بن بست اول بعدازبیمارستان مادر-یزد  102221 یزد 0

16098030  

 16098030 

  13009928 ب ش صدوقی نبش خ خلیل حسن بیکی -یزد  102228 یزد 1

13089213 

13080226 

جنب پمپ بنزین بلوار پاکنژاد )کمربندی( روبروی بانک ملی  -چهارراه معلم  -یزد  102220 یزد 8

 ابتدای کوچه شهید زارع -

13060818  

13081101 

   16006269 221پالک -کوچه سرپلک -ابتدای خیابان سیدگلسرخ -چهارراه بعثت  -یزد  102226 یزد 0

16006268 

 16082221 بعد از بانک ملی -خیابان دکتر چمران  -خیابان کاشانی  -یزد  102223 یزد 6

 13003886 فلکه دوم آزادشهر ابتدای خ ابوریحان -یزد  102229 یزد 3

 19023022 بلوار پرفسور حسابی - صفائیه -یزد  102228 یزد 9

 10060010 چهارراه محمود آباد -بلوار جمهوری  -یزد  102202 یزد 8

   19112888 (پلس راه سابق)28یزد،بلوار سردار شهید حاج حسن دشتی.جنب کالنتری 102200 یزد 22

19112880 


