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

فرآیند و سپس اقدام به انجام ثبت نام نمائید.  لعه نمودهقبل از هر اقدامی، اطالعیه حاضر را بطور کامل مطاخواهشمند است   سعادت را از درگاه خداوند متعال خواهانیم .

 هر دانشجو. بدیهی است قطعی شدن ثبت نام است )حضوری(  تحویل مدارک و )غیر حضوری (اینترنتی  دو مرحلهبه طور کلی شامل یزد دانشگاه و پذیرش ثبت نام 

گواهی زمان اعالم شده در مطابق با  الزاماًاه و تحویل مدارک خواسته شده به صورت حضوری مراجعه به دانشگانجام پذیرش غیر حضوری )اینترنتی( و سپس منوط به 

 الی  72روز از   3189دانشجویان کارشناسی ورودی   )اینترنتی( پذیرش غیر حضوری می باشد. اینترنتی( در پایان پذیرش قابل چاپپذیرش غیرحضوری  دانشجو )

)تحویل مدارک( صرفا در  پذیرش حضوریو (  7مطابق جدول شماره  ا زمان مشخص شده برای پذیرش حضوری دانشجوتقابل انجام ) 3189ماه  شهریور 13

 پذیرشبالفاصله پس از انجام نیز  خوابگاهاختصاص  .می باشدبالفاصله بعد از پذیرش شروع کالسها  به انجام رسیده و   89مهرماه  1 شهریور ماه الی  13تاریخهای 

از قبل مشخص  نمایندمی دانشجویانی که پذیرش حضوری خود را کامل  کالسیهفتگی برنامه  .به انجام می رسداولین مراجعه دانشجو به دانشگاه یزد حضوری و در 

 می باشد.قابل مشاهده دانشجو سیستم آموزشی گلستان  88ره گزارش شما بعد از پذیرش حضوری از طریق از صبح روزو  شده

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

تارنمای دانشگاه یزد به آدرس   صفحه و یا  YEAMOOZESH@TAZEHAگپ و ایتا به آدرس   ،های سروشدر پیام رسان "های آموزش دانشگاه یزدتازه"

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

در ، فرمهای الزم را در مرحله بارگذاری مدارک آنها نلود نموده و پس از تکمیلرا دا ی ذیل آنگرامی، این اطالعیه و فرم هاشدگان پذیرفتهقرار داده شده که الزم است 

پذیرش دانشگاه یزد مستقر در سالن حضوری، به اداره نام ثبتاعالم شده جهت تطبیق مدارک و  در زمانو مدارک را نیز  نموده و اصل فرمهاارسال پذیرش غیرحضوری 

( با ))مرکز پاسخگوئی تلفنی((مستقر در محل پذیرش 030-32130000شماره تماس )  می توانید از طریق  در ضمن. تحویل نمایندفجر )جنب درب ورودی دانش( 

 خود را مطرح فرمائید. احتمالی دانشگاه یزد در ارتباط بوده و سواالت حضوری

 

 :  نکات قابل توجه

 قبولیدر غیر این صورت در هر موقع که این مساله مشخص شود  فارغ التحصیل شوند کهدر مقطع قبلی خود  32/00/2388حداکثر تا تاریخ  الف: الزم است دانشجویان

 رفتار خواهد شد. با آنان شده و برابر مقررات کان لم یکن تلقی آنان

 و نجام می گیردا دفاتر پیشخوان دولتتوسط رفاً صدانشجویان جدیدالورود از ادارات آموزش و پرورش محل تحصیل این عزیزان  حصیلیتتائیدیه مدرک دریافت : ب

درخواست اخذ تائیدیه تحصیلی خود را از دفتر پیشخوان دولت  ، رسیدِبا مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت قبل از شروع ثبت نام غیر حضوری بایددانشجویان گرامی 

، از گلستان 88گزارش شماره با مراجعه به  2388ماه  بهمناز  دانشجویان گرامی الزم است  غیر حضوری بارگذاری نمایند. در ضمن دریافت نموده و در مراحل ثبت نام

در صورت عدم وصول تائیدیه بدیهی است  حاصل نموده و یا پی گیری الزم را معمول دارند. اطمینانخود توسط دانشگاه یزد  پیش دانشگاهیدریافت تائیدیه تحصیلی 

 88-88سال تحصیلی  دومنیمسال  یپایان اتدر امتحاندانشجو  از حضور از ادامه تحصیل دانشجو ممانعت شده و   30/22/2388 تا حداکثر پیش دانشگاهی  مدرک

 بعمل می آید.جلوگیری 

از  گرددبه هیچ عنوان تا پایان تحصیالت مرجوع نمی گردد، لذا موکداً توصیه می  یزد با توجه به اینکه تمامی مدارک تحصیلی تحویلی به دانشگاهج:

 .تهیه نموده و نزد خود نگهداریدو یا کپی برابر اصل کپی خود، تمامی مدارک 

 : ی الزم جهت تکمیل و بارگذاریفرم هاالف: 

تهیه می  jpg.و فرمت  کیلوبایت 100حجم حداکثر با که آنها را   اسکن مناسب،و پس از تکمیل نموده چاپرا اطالعیه حاضر فرمهای مربوطه ذیل پذیرفته شدگان باید 

پذیرش  واحدبه  نیز اصل فرم تکمیل شده  را  برای ثبت نام حضوریو در زمان مراجعه برای  نمایند بارگذاری در مراحل ثبت نام غیر حضوری ) اینترنتی ( نمایند را 

 :دهند تحویل

 فرم اخذ تعهد ( می باشند .  ) 2شماره کلیه پذیرفته شدگان دوره های روزانه و نوبت دوم ملزم به تکمیل فرم  ،3فرم شماره  -

 .فرم اخذ تعهد ( می باشند  ) 8شماره ملزم به تکمیل فرم  رزمندگان و ایثارگران،، 2کلیه پذیرفته شدگان دوره روزانه با سهمیه قبولی منطقه  ،4فرم شماره  -

فرم همه )تصویر فرم اخذ  تعهد ( می باشند   ) 0شماره به تکمیل فرم  ملزم 3و منطقه 1کلیه پذیرفته شدگان دوره روزانه با سهمیه قبولی منطقه  ، 5فرم شماره  -

 تکمیل شده باید در مرحله ارسال مدارک بارگذاری شود.(های 

ال فرم مقررات نظام وظیفه )مخصوص دانشجویان مشمول نظام وظیفه) برخوردار از معافیت تحصیلی( )تصویر فرم تکمیل شده باید در مرحله ارس - 6فرم شماره  -

 مدارک بارگذاری شود.(

  کاربرگ مخصوص اخذ تعهد از پذیرفته شدگان غیر ایرانی – 2فرم شماره  -

  دولت کارمندان برای فقط متبوع قید و شرط سازمان و بدون کتبی یا موافقت ساالنه مرخصی حکم -37فرم شماره  -

 3189اطالعیه و فرمهای ثبت نام پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی دانشگاه یزد در سال 
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  2388در آزمون سراسری  سال شرکت کننده  اتباع خارجهفرم مشخصات داوطلبین  -35فرم شماره  -

 در مرحله ارسال مدارک بارگذاری شود.( ،با درج اثر انگشت تکمیل و امضا شده تصویر فرمِ،ضوابط رفتاری و پوشش دانشجویان دانشگاه یزد ) فرم منشور اخالقی -

 .(در مرحله ارسال مدارک بارگذاری شود ، تکمیل و امضا شده تصویر فرمِ) پرسشنامه دانشجوئیفرم  -
 

)اندازه هر  تا در مراحل ثبت نام غیر حضوری ) اینترنتی ( بارگذاری شود اسکن نمایندگرامی : مدارکی که الزم است پذیرفته شدگان جهت بارگذاریالزم مدارک –ب 

 :نمایندری ارائه در زمان مراجعه برای ثبت نام حضو ها راو اصل آن (و کیفیت بسیار خوب  jpg.و با فرمت  کیلو بایت 100فایل حداکثر 

 روی کارت ملی - الف

 کارت ملی پشت  -ب

 صفحه اول شناسنامه -ج

 )صفحه مشخصات همسر و فرزندان(صفحه دوم و سوم شناسنامه -د

 صفحه توضیحات شناسنامه-ه

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

. پوشش مناسب و های اضافی تصویر( تهیه شده باشدپیکسل ارتفاع )بعد از حذف کردن حاشیه 300پیکسل عرض و  100اندازه حداقل  و jpg. سوندبا پ3×8 عکس-ز

 زمینه سفید الزامی می باشد.

 (0-3-3جدید  وطلبان نظام آموزشیصوص دا)مخ . تحصیالت دوره دوم متوسطهت پایان موقا گواهی یاصل مدرک   -ح

 (0-3-3جدید  وطلبان نظام آموزشیصوص دا)مخ .)پایه های دهم تا دوازدهم( بیرستانحصیلی سه سال آخر دتنامه اصل کار  -ط

 (0-3-3جدید  وطلبان نظام آموزشیصوص دا)مخ . )گزارش کلی سوابق تحصیلی پایه های دهم تا دوازدهم( 001رم ف  -ی

ا توجه به درخواست بپذیرفته شدگان پسر مشمول نظام وظیفه گواهی موقت پیش دانشگاهی )  گواهی موقت پیش دانشگاهی پیش دانشگاهی یا اصل مدرک  -ک

 صریح نظام وظیفه باید مهر و امضاء اداره آموزش و پرورش محل تحصیل را نیز داشته باشد.(

 اصل مدرک دیپلم یا گواهی موقت دیپلم-ل

  فارغ التحصیلی )ریزنمرات ( دوره متوسطه دوم اصل کارنامه-م

 اصل کارنامه فارغ التحصیلی )ریزنمرات ( دوره پیش دانشگاهی -ن

 اخذ شده از دفتر پیشخوان دولت حصیلیتمدرک رسید درخواست دریافت تائیدیه  -س
 

هزینه ارائه خدمات عمومی از سوی دانشگاه به دانشجویان شامل  دانشجویان نوبت دوم:شهریه ثابت مربوط به تمامی دانشجویان و هزینه خدمات عمومی پرداخت  –ج 

بوده که الزم است در فرایند ثبت نام غیر حضوری و از طریق ریال  8000000و غیره در کل دوران تحصیل دانشجویان، معادل  هزینه صدورکارت دانشجوئی، بیمه حوادث

تحصیل خود را مطابق جدول زیر، نیمسال اول ثابت الزم است شهریه  پردیس مهریز پذیرفته شدگان نوبت دوم سیستم گلستان توسط دانشجویان گرامی پرداخت شود.

شایان ذکر است نمایند.  پرداخت ( و ... تجارت و از طریق سیستم گلستان با استفاده از کارتهای بانکی عضو شبکه شتاب ) مانندپذیرش غیر حضوری ول مراحل در ط

 ده تحت هیچ شرایطی وجود نخواهد داشت.امکان استرداد شهریه ثابت پرداخت ش ،از تحصیل ت انصراف دانشجودر صور

 

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

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

 

 

 : توضیحات

باید مراحل دیگر ثبت نام اینترنتی را به طور کامل تا قبل از مرحله پرداخت شهریه ثابت را انجام  درصد( 0) به استثنای سهمیه ایثارگران اهد و ایثارگردانشجویان ش -2

زشهای آزاد و داده و جهت تعیین شهریه و تخفیف شهریه خود با مراجعه حضوری به ساختمان فجر، ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر و سپس به گروه آمو

 جهت تایید امور ثبت نام غیر حضوری و حضوری خود به واحد پذیرش مراجعه نمایند.  معرفی نامه های الزم و پس از اخذ زم را انجام دادهمجازی اقدام ال

انتخاب  "ولمشم" صرفاًوضعیت نظام وظیفه خود را  در صورتی که فاقد کارت پایان خدمت یا معافیت دائم می باشیددر مراحل ثبت نام غیر حضوری ) اینترنتی (  -1

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

 و مراجعه یزد دانشگاه الزم است تا پس از اعالم نتایج از سوی سازمان سنجش، بالفاصله به باشند می وظیفه نظام در حال انجام خدمت که پسر شدگان پذیرفته -3

 نام سپس مرحله ثبت و ترخیص شده  وظیفه نظام خدمت ، از+ و طی مراحل ترخیص از یگان خدمتی 20مراجعه به دفاتر پلیس و  معرفی نامه دریافتِ از پس

 امکان ثبت نام آنان در دانشگاه یزد وجود نخواهد داشت. اینصورت غیر در رسانند که به انجام راخود  حضوری
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 حضوری )اینترنتی( :غیر  پذیرشراحل انجام م -3

تارنمای سیستم آموزشی گلستان به   مراجعهو   20نسخه   Internet Explorerاستفاده از با    تکمیل مشخصات دانشجو در سامانه آموزشی گلستان:

را به ابتدای  u 882 الزم است تا یستمبرای ورود به سری و گذرواژه در کادر مربوطه که و سپس تایپ شناسه کارب  golestan.yazd.ac.irآدرسدانشگاه یزد به 

استفاده نمایید و پس از ورود نسبت به درج کلیه اطالعات اقدام کدملی به عنوان گذرواژه و از شناسه کاربری و از آن به عنوان  خود مطابق مثال زیر، اضافه نمودهکد ملی 

 این نمایید. در گیرد می شما قرار اختیار در آنالین بصورت و گلستان آموزشی سیستم طریق از که دانشجو کامل فرم مشخصات چاپ به اقدام نهایت در ونموده 

از سیستم آموزشی  چاپ مشخصات کامل دانشجونشانه کامل شدن ثبت نام غیر حضوری، دیدن اعالم شایان ذکر است  .یابد می پایان حضوری غیر پذیرش مرحله،

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

 هد بود.  در آن مشخص شده و ارائه نسخه چاپ شده این گواهی، الزمه  نوبت دهی به دانشجو در زمان مراجعه به ساختمان فجر برای ثبت نام حضوری خوا حضوری

 مثال : 

 

 

 مدارک پذیرشی بارگذاریثبت نام اینترنتی )پذیرش غیر حضوری( دانشجویان برای  زمان انجام -3 جدول
 

 

 

 

 

 

 

 یادداشت نموده تا در ، اولیه  گذرواژه شناسه و پس از اولین ورود به سیستم گلستان و تغییررا شناسه کاربری و گذرواژه اختصاص یافته به خود  لطفا )))) توجه: ((((

 مراجعات بعدی مورد استفاده قرار دهید.

 

 

 ثبت نام حضوری ) تحویل مدارک (انجام   -7
پذیرش اند را جهت تایید توسط اداره ( نمودهUploadدانشجویان گرامی الزم است تا تمامی مدارکی که در مرحله پذیرش غیر حضوری )اینترنتی( اسکن و بارگذاری )

 برای انجام ثبت نام حضوری مطابق جدول زیر می باشد.  سالن فجر دانشگاه یزده زمان مراجعه دانشجویان ببه همراه داشته باشند. دانشگاه یزد  سالن فجرمستقر در 

 

 به دانشگاه یزد برای تحویل مدارک پذیرشیبر اساس رشته تحصیلی زمان مراجعه حضوری دانشجویان  -7 جدول

 ه هایدانشجویان رشت مراجعه و تــحویل مـــدارک در ساختمان فجر زمان ردیف
 شته های مهندسی نساجی ،نی و مهندسی به استثنای رفکلیه رشته های  35الی  31:45و   37:45الی  9ساعت     13/36/3189      شنبه 2

 مهندسی مکانیک و مهندسی شیمی

و رشته های  های مهندسی نساجی ،مهندسی مکانیک و مهندسی شیمی هرشت 35الی  31:45و   37:45الی  9ساعت     13/36/3189شنبه  یک 1

 پردیس مهریز

 های علوم پایه و هنر و معماریشته ر 35الی  31:45و   37:45الی  9ساعت      33/32/3189  وشنبهد 3

 ، مدیریت، حسابداری، علوم تربیتی، روانشناسی، تاریخ ، های اقتصادشته ر 35الی  31:45و   37:45الی  9ساعت    37/32/3189   شنبهه س 8

 جغرافیا، علم اطالعات و دانش شناسی
  رشته هاایر س 35الی  31:45و   37:45الی  9ساعت   31/32/3189   شنبه هارچ 0

 

 چاپ شده از طریق سیستم آموزشی گواهی پذیرش غیر حضوریِ ی برگه پذیرش حضوری بر روانجام برای  مراجعه دانشجو به ساختمان فجر دقیقِ تاریخ و ساعت* شایان ذکر است 

مدارک زیر را الزم است،  درضمنا در دست داشته باشند. ر ، نسخه چاپ شده گواهی پذیرش غیر حضوریدر زمان مراجعه دانشجویان گرامی به سالن فجر الزم است تا 

قبل از برای کنترل مدارک پذیرشی و به باجه مربوطه  قرار داده دریافت خواهند نمود ساختمان فجرواقع در اولین باجه نوبت دهی از مسئول که  یدر پوشه های مخصوص

 .ورود به سالن پذیرش حضوری تحویل نمایند

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

  13/36/3189 شنبه الی  72/36/3189شنبه چهار های روز

 ( 7ن مشخص شده برای پذیرش حضوری دانشجو مطابق جدول شماره قابل انجام تا زما ) 

 u 8828808383888شناسه کاربری :           ==<      8808383888کد ملی: 

 8808383888           گذرواژه :                                                                    
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 در مراجعه حضوری زم برای قرار داده شدن در پوشه  ثبت ناماصل مدارک ال ردیف
 به دانشجو بازگردانده می شود. مدارک، شناسنامه که پس از رویتاصل کارت ملی و اصل  1

 (تاستحویل این مدرک در زمان تحویل مدارک اجباری ) و کپی آن  تحصیالت دوره دوم متوسطهت پایان موقا گواهی یاصل مدرک  2

 (تاستحویل این مدرک در زمان تحویل مدارک اجباری ) .و کپی آن)پایه های دهم تا دوازدهم(  بیرستانحصیلی سه سال آخر دتنامه اصل کار 3

 و کپی آن. )گزارش کلی سوابق تحصیلی پایه های دهم تا دوازدهم( 001رم ف 4

 (تاستحویل این مدرک در زمان تحویل مدارک اجباری ) و کپی آن  اصل مدرک پیش دانشگاهی یا گواهی موقت پیش دانشگاهی 5

 .و کپی آن نامه فارغ التحصیلی) ریزنمرات( دوره پیش دانشگاهیاصل کار 6

 اخذ  شده از دفتر پیشخوان دولت حصیلیترسید درخواست تائیدیه مدرک  7

 یا گواهی موقت در بایگانی آموزش نگهداری خواهد شد( مدرک دیپلم)اصل  و کپی آن اصل مدرک دیپلم یا گواهی موقت دیپلم 8

 (ت کلی شامل سه سال دبیرستان باشد)حتماً ریز نمراو کپی آن   فارغ التحصیلی) ریزنمرات( دوره متوسطه دوم اصل کارنامه 9

 .( 21)فرم شماره  دولت کارمندان برای فقط متبوع قید و شرط سازمان و بدون کتبی یا موافقت ساالنه مرخصی حکم 11

11 

 مت یا معافیت دائم که پس از رویت به دانشجو بازگردانده می شود.اصل کارت پایان خد( دارا بودن )در صورت 

و  تصویر مدرک پیش دانشگاهی و یک سری کپی شناسنامه تا می باشند الزم استکه فاقد کارت پایان خدمت یا معافیت دائم  پسر پذیرفته شدگان تذکر :

مستقر در   ظام وظیفهنبه باجه در زمان ثبت نام حضوری تا به همراه داشته باشندا را حتمرنگی با زمینه سفید بدون عینک  3*8کارت ملی و یک قطعه عکس 

  در غیر اینصورت ثبت نام دانشجو قابل انجام نخواهد بود. کهتحویل نمایند  ) درصورت استقرار(دانشگاه یزدساختمان فجر 

 ریال( ضروری است.02000همراه داشتن کارت بانکی جهت پرداخت هزینه اخذ معافیت تحصیلی) به مبلغ به 

 اصل فرمها و مدارک بارگذاری شده توسط دانشجو در مرحله پذیرش غیر حضوری 12
 

و بهداشت  و مشاوره مرکز فرمهای تکمیلدرخواست خوابگاه )اسکان( ، ، عکاسی ، اخذ اثر انگشت دانشجوئی موقت، کارت دریافت -1

 :) در صورت نیاز(خودرووبرچسب هوشمند تردد با نهایتا دریافت کارت دانشجوئی دائمی

نیز در ذیل  کننده مدارک، برای دانشجو صادر شده که کمبود مدارک پذیرشی دانشجو از سوی کارشناس دریافتکارت موقت دانشجوئی در پایان پذیرش حضوری، 

 الزم است در اسرع وقت، نسبت به رفع  این کمبودها اقدام نمایند.  سپس دانشجو با مراجعه به باجه عکاسیِ  گرامی است و دانشجویان رسیدهچاپ به کارت موقت 

نیز  دانشجوکارت تغذیه  ار خواهد گرفت ومورد استفاده قر ویرار گرفته که این عکس برای کارت دانشجوئی دائمی مستقر در محل ساختمان فجر، مورد عکاسی ق

اخذ اثر انگشت دانشجویان گرامی مرحله بعدی الزامی خواهد بود. پوشش مناسب برای گرفتن عکس پرسنلی خواهد بود. شایان ذکر است مراجعه دانشجو با لباس و 

ز مرحله عکاسی ه مربوطه به منظور استفاده در حضور و غیاب مکانیزه امتحانات به انجام می رسد که بسته به  تراکم دانشجویان می تواند قبل و یا بعد ااست که در غرف

 به انجام رسد.

امکان مراجعه دانشجو به خوابگاه و اقدام برای  طه، با راهنمایی کارشناس مربو ، "امور دانشجویی و خوابگاه "درصورت نیاز به خوابگاه ، به غرفه  پس از آن دانشجو

وجود خواهد  های دانشگاه یزد دانشجویان واجد شرایط درخوابگاهامکان اسکان  پس از خروج از سالن پذیرش حضوری )سالن فجر( اسکان وجود دارد که بالفاصله 

  داشت.

لینک  رائه شده درا) کارنامه سالمت جسمو  کارنامه سالمت روان فرمهای تکمیل شده ،شاوره و بهداشتم مرکز به غرفه سپس دانشجویان گرامی با مراجعه

https://yazd.ac.ir/offices/student/deputy/consultation/forms )، دنبه کارشناس مربوطه تحویل نمای. 

دانشجوئی  کارت  صدور باجه به بهداشت را و مشاوره مرکز پرونده تائیدیه تکمیل قرار گرفته و برگه پزشکی پرونده تشکیل برای الزم پزشکی معاینات مورد ادامهر د

در صورت نیاز به تردد با وسیله  .نمایند می بود نیز خواهد ایشان تغذیه کارت که دائمی دانشجوئی کارت اخذ به اقدام و تحویل داده فجر ساختمان محل در مستقر

 ، ل پرداخت وجه مربوطهو در مقاب می توانید با مراجعه به باجه انتظامات و ارائه کارت مشخصات خودرونیز شخصی و استفاده از پارکینگ دانشجوئی در طول تحصیل 

 .برچسب هوشمند تردد با خودرو نمائیدقدام به اخذ ا
 

 انشگاه یزد:پایان ثبت نام حضوری دانشجو در د - 4      
با  2388مهرماه  شتمهاز و شما می توانید در صورت نیاز به گواهی اشتغال به تحصیل،  ثبت نام شما در دانشگاه یزد کامل شده است، دائمپس از اخذ کارت دانشجوئی 

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

 به تحصیل چاپ و مهر شده را تحویل بگیرید. پس از ثبت درخواست در سیستم گلستان، گواهی اشتغال دانشکده محل تحصیل خود در روزِ پردیس/ اداره آموزش
 

  : دانشجو برنامه کالسیمشاهده و  انتخاب واحد -5

نیازی به انجام انتخاب واحد  انجام می گیرد وتوسط دانشکده دانشجو پس از پایان ثبت نام حضوری )تحویل مدارک( دانشجو  بصورت اتوماتیک دانشجویانانتخاب واحد 

 8ساعت از می توانند  دانشجویانی که پذیرش حضوری خود را در زمان مشخص شده در گواهی پذیرش غیر حضوری به انجام رسانده باشند .توسط دانشجویان نمی باشد

ام، قسمت ثبت نام، گزارش های ثبت نسامانه آموزشی گلستان ) 88شماره از گزارش  خودمشاهده یا چاپ برنامه هفتگی دروس برای  بعد از پذیرش حضوری روزصبح 

 .نموده و در کالسهای درسی خود شرکت نمایند قدامابرنامه هفتگی دانشجو در طول ثبت نام( ثبت نام، 

  می باشد.بالفاصله پس از پذیرش حضوری کارشناسی  3189ورودی دانشجویان شروع کالسهای  
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      :  مدیریت امور آموزشیدرس شبکه های مجازی آ

 �🁇�ایتا��

https://eitaa.com/tazehayeamoozesh 🔗 

 �🁇�گپ��

https://Gap.im/tazehayeamoozesh 🔗 

 �🁇�سروش��

https://sapp.ir/tazehayeamoozesh 🔗 

 

                                  

  :پاسخگوئی به سواالت  
و یا با  عضویت در کانال های اطالع رسانی فوقمی توانید با ثبت نام غیر حضوری و حضوری درخصوص اهنمایی بیشتر راخذ در صورت نیاز به           

نیز دریافت کننده  030-32130002. در ضمن شماره فکس تماس حاصل نمائید)مرکز پاسخگویی مستقر در سالن پذیرش(   030-32130000شماره تلفن 

 سالن فجر دانشگاه یزد در زمان پذیرش حضوری خواهد بود.مدارک اضطراری دانشجویان در 

تماس حاصل   32131001و  32133010 شماره تلفن های می توانید باامکانات رفاهی و اسکان درخصوص راهنمایی بیشتر  اخذ در صورت نیاز به -

  نمائید.

 

                                                                                                                                                              

 آرزوی سالمتی و موفقیت با                                                                                                                                                                       

 اداره امور آموزشی دانشگاه یزد                                                                                                                
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 م را امضا نموده و پس ا زدرج اثر انگشت بارگذاری نمائید()لطفا فر دانشجویان پسردانشگاه یزدمنشور اخالقی ، ضوابط رفتاری و پوشش 

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

 ری و پوشش دانشگاهیان یزد قدردانی و سپاسگزاری می شوداستا دارد. بدین وسیله از شما دانشجوی محترم و متعهد به موازین اخالق اسالمی ، به جهت رعایت بیش از پیش منشور اخالقی و ضوابط رفتااین ر

 ))منشور اخالقی دانشگاه یزد((

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

ه و در جهت ایجاد فضایی امن ، صمیمی و سرشار از اعتماد برای رشد و بالندگی دانیم و ضمن رعایت شئونات اخالقی، اداری و احترام به کرامت انسان ها، پایبندی به رعایت نظم و قوانین را وظیفه خود دانست

 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 مضاعف خود را در  یه ما دانشجویان  دانشگاه یزد به عنوان آینده سازان ایران اسالمی ، با اعتقاد به خداوند متعال ، علم و تقوی را به مثاب

،  جستجوگری و حقیقت طلبی یو فضیلت است و با حفظ روحیه جهت نیل به استقالل ، پیشرفت و تعالی کشور عزیز اسالمی مان به کار می بندیم. بر این باوریم که دانشگاه محیطی بالنده برای کسب علم 

دانشگاهی ،  یه اصول و مقررات مطابق با شأن و منزلت جامعه افزایش آموخته ها و پرورش مهارت های علمی را از مسئولیت های خطیر خود می دانیم. با درک رسالت و تعهد خود در قبال دانشگاه ، به کلی

در محیط دانشگاه از پوشش آراسته و مناسب ، توأم با وقار و برگرفته از فرهنگ اسالمی و اجتماعی سرزمین مان استفاده کرده و پایبند بوده و بر حفظ قداست و جایگاه رفیع دانش و دانشگاه اصرار می ورزیم. 

 فرهنگی دفاع خواهیم کرد. ینشاط و سرزندگی ، از محیط مقدس دانشگاه در برابر هرگونه از خود بیگانگی و استحاله  یبا همدلی ، وحدت و روحیه 

 فتاری دانشجویان(())ضوابط ر

 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 

 غیرضروری پرهیز شود.:ارتباط دانشجویان دختر و پسر باید در چارچوب موازین شرعی بوده و از هر گونه روابط 2ماده

 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

 ، جویدن آدامس و  استفاده از تلفن همراه در کالس های درسی مجاز نمی باشد. : خوردن ، آشامیدن5ماده

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

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

، زیارتی و ...( و دیگر فضاها و محافل مربوط به دانشگاه ضوابط  : دانشجویان در محیط دانشگاه اعم از محوطه ی کالس ها ، آزمایشگاه ها ، کارگاه ها، خوابگاه ها و تمامی اردوها )علمی ،تفریحی،فرهنگی8ه ماد

 پوشش را رعایت کنند.

 ))ضوابط پوشش آقایان در محیط دانشگاه((

 ط ظاهر و پوشش آقایان در محیط دانشگاه:الف: ضواب

 :: 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 :1ماده

 یز ، دارای ظاهری ساده، آراسته در خور شأن و فضای دانشگاه و فاقد هر گونه پارگی باشد..لباس ها باید همواره تم1-2

 .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 شود.3-2

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

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

 : موارد غیرمجاز در پوشش3ماده 

 . 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

 . 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

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

 . 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

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

 . استفاده از زیورآالت ، غیر از انگشترها یا حلقه های متعارف و ساعت مچی .12-3
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 گشت بارگذاری نمائید()لطفا فرم را امضا نموده و پس ا زدرج اثر ان دانشجویان دختر دانشگاه یزدمنشور اخالقی ، ضوابط رفتاری و پوشش 
 خواهر گرامی

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

سگزاری می شودسپای محترم و متعهد به موازین اخالق اسالمی ، به جهت رعایت بیش از پیش منشور اخالقی و ضوابط رفتاری و پوشش دانشگاهیان یزد قدردانی و این راستا دارد.بدین وسیله از شما دانشجو  

 ))منشور اخالقی دانشگاه یزد((

قق آرمان های الهی ، انسانی و سازمانی ، خود را متعهد ، بلکه مفتخر به خدمت صادقانه به هم میهنان عزیز خود می ما دانشگاهیان ، با اتکال به قدرت الیزال الهی و در پرتو ایمان و تالش جمعی ، در مسیر تح

و سرشار از اعتماد برای رشد و بالندگی ایجاد فضایی امن ، صمیمی  دانیم و ضمن رعایت شئونات اخالقی، اداری و احترام به کرامت انسان ها، پایبندی به رعایت نظم و قوانین را وظیفه خود دانسته و در جهت

 علمی و فرهنگی دانشگاه تالش مستمر خواهیم کرد.

 ))منشور اخالقی دانشجویان ((

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

 جهت نیل به استقالل ، پیشرفت و تعالی کشور عزیز اسالمی مان به کار می بندیم.

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

 دانیم.

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

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

 فرهنگی دفاع خواهیم کرد. یبرابر هرگونه از خود بیگانگی و استحاله 

 ))ضوابط رفتاری دانشجویان((

 المی باشد.معاشرت دانشجویان با کلیه دانشگاهیان اعم از اساتید، دیگر دانشجویان و کارمندان باید همراه با رعایت ادب، فروتنی، اخالق و آداب اس: ارتباط و 1ماده 

 :ارتباط دانشجویان دختر و پسر باید در چارچوب موازین شرعی بوده و از هر گونه روابط غیرضروری پرهیز شود.2ماده

 حضور استاد در کالس باشند. ین باید به موقع سر کالس های آموزشی حاضر شده و آماده: دانشجویا3ماده

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

 مراه در کالس های درسی مجاز نمی باشد.: خوردن ، آشامیدن ، جویدن آدامس و  استفاده از تلفن ه5ماده

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

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

محافل مربوط به دانشگاه ضوابط از محوطه ی کالس ها ، آزمایشگاه ها ، کارگاه ها، خوابگاه ها و تمامی اردوها )علمی ،تفریحی،فرهنگی ، زیارتی و ...( و دیگر فضاها و : دانشجویان در محیط دانشگاه اعم 8ماده 

 پوشش را رعایت کنند.

 ))ضوابط پوشش خانم ها در محیط دانشگاه((

 گاه:الف: ضوابط ظاهر و پوشش خانم ها در محیط دانش

 : پوشش مناسب خانم ها شامل یکی از موارد زیر است:2ماده 

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

 .مانتو ، شلوار ، مقنعه و جوراب.2-2

 : موارد الزامی در پوشش :1ماده

 هر گونه پارگی باشد..لباس ها باید همواره تمیز ، دارای ظاهری ساده، آراسته در خور شأن و فضای دانشگاه و فاقد 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 شود.3-2

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

 : موارد غیرمجاز در پوشش3ماده 

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

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

 . اندازه شلوار کوتاه تر از مچ پا.3-3

 پاشنه بیش از حد بلند ، پوتین های ساق بلند ، صندل و دمپایی. . پوشیدن کفش های صدادار ، با4-3

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

عبارات و نمادهای نامناسب ،همچون نشان گروه های شیطان پرستی و سایر فرقه های  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.

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

 الک ، رنگ ناخن ، ناخن مصنوعی و خال کوبی ممنوع است . .استفاده از آرایش ممنوع بوده و ناخن ها باید کوتاه و تمیز باشند و استفاده از8-3

 . پوشیدن جوراب های نازک و کوتاه .9-3
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 برای اطالع دانشجویان پسر مشمول نظام وظیفه  20مشخصات دفاتر پلیس + 

 شماره تماس آدرس دفتر کد دفتر نام شهر ردیف

 پیش شماره

030 

 38108000 بری سنگ کوچه-قطار پل ار بعد- ابوذر میدان از قبل کاشانی خیابان انتهای- یزد 302222 یزد 2

  38108001 

 38108002 

 30188108 208880پالک آب -میدان مهدیه بن بست اول بعدازبیمارستان مادر-یزد  302223 یزد 1

30188101  

 30188100 

  30108808 ن بیکیب ش صدوقی نبش خ خلیل حس -یزد  302228 یزد 3

30188230 

30180200 

جنب پمپ بنزین بلوار پاکنژاد )کمربندی( روبروی بانک ملی  -چهارراه معلم  -یزد  302220 یزد 8

 ابتدای کوچه شهید زارع -

30101838  

30183303 

   30110208 203پالک -کوچه سرپلک -ابتدای خیابان سیدگلسرخ -چهارراه بعثت  -یزد  302220 یزد 0

30110208 

 30180023 بعد از بانک ملی -خیابان دکتر چمران  -خیابان کاشانی  -یزد  302220 یزد 0

 30110880 فلکه دوم آزادشهر ابتدای خ ابوریحان -یزد  302228 یزد 0

 38100020 بلوار پرفسور حسابی -صفائیه  -یزد  302228 یزد 8

 30100031 حمود آبادچهارراه م -بلوار جمهوری  -یزد  302212 یزد 8

   38332888 ()پلس راه سابق28یزد،بلوار سردار شهید حاج حسن دشتی.جنب کالنتری 302211 یزد 20

38332880 


