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دستیابی به مدارج علمی، دینی و اخالقی توام با موفقیت، بهروزي و  ، آغاز سال تحصیلی و شروع دلنشین درس و دانشگاه را به شما عزیزان تبریک گفته و براي 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 (حضوري)  تحویل مدارك و (غیر حضوري )اینترنتی  دو مرحلهبه طور کلی شامل یزد دانشگاه و پذیرش ثبت نام 
گواهی زمان اعالم شده در مطابق با  الزاماًاه و تحویل مدارك خواسته شده به صورت حضوري مراجعه به دانشگانجام پذیرش غیر حضوري (اینترنتی) و سپس منوط به 

 الی  25روز از   1397دانشجویان کارشناسی ورودي   (اینترنتی) پذیرش غیر حضوري می باشد. اینترنتی) در پایان پذیرش قابل چاپپذیرش غیرحضوري  دانشجو (

(تحویل مدارك) صرفا در  پذیرش حضوريو )  2مطابق جدول شماره  ا زمان مشخص شده براي پذیرش حضوري دانشجوتقابل انجام ( 1397ماه  شهریور 30

 پذیرشبالفاصله پس از انجام نیز  خوابگاهاختصاص  .می باشدبالفاصله بعد از پذیرش شروع کالسها  به انجام رسیده و   97مهرماه  4 شهریور ماه الی  31تاریخهاي 

از قبل مشخص  نمایندمی دانشجویانی که پذیرش حضوري خود را کامل  کالسیهفتگی برنامه  .به انجام می رسداولین مراجعه دانشجو به دانشگاه یزد حضوري و در 
 می باشد.قابل مشاهده دانشجو سیستم آموزشی گلستان  88ره گزارش شما بعد از پذیرش حضوري از طریق از صبح روزو  شده

کانال در  ،ذکراست تمامی اطالعیه ها و فرم هاي الزمشایان اقدام نمایند.  خود ثبت نامانجام نسبت به  اطالعیه این دقیقمطالعه ستدعا دارد پس از ااز پذیرفته شدگان 

صفحه مچنین و ه(لطفا عضو شوید)   TazehayeAmoozesh@به آدرس  " ایتا "یا  "گپ  "، " سروش "در امور آموزشی دانشگاه یزد  مدیریت هاي مجازي 

و یا صفحه ورود به سیستم آموزشی گلستان به آدرس  اطالعیه هاي آموزشیدر قسمت  آموزشدر زیر صفحه  www.yazd.ac.irآدرس تارنماي دانشگاه یزد به 

golestan.yazd.ac.ir  فرمهاي  اسکن ده و پس از تکمیل،را دانلود نمو ي ذیل آنو فرم ها حاضر قرار داده شده که الزم است پذیرفته شدگان گرامی، اطالعیه
پذیرش مدارك و ثبت نام حضوري، به اداره  تحویلهاي اعالم شده جهت  پذیرش غیرحضوري بارگذاري نموده و اصل فرمها را در زماندر الزم را در مرحله ارسال مدارك 

) با ((مرکز پاسخگوئی 035-31232550شماره تماس (  انید از طریقمی تو  در ضمن تحویل نمایند. دانشگاه یزد مستقر در سالن فجر (جنب درب ورودي دانش) 
 دانشگاه یزد در ارتباط بوده و سواالت خود را مطرح فرمائید. تلفنی))مستقر در محل پذیرش حضوري

 

 :  نکات قابل توجه
در غیر این صورت در هر موقع که این مساله  لتحصیل شوند که) فارغ ا(پیش دانشگاهیدر مقطع قبلی خود  31/06/1397حداکثر تا تاریخ  الف: الزم است دانشجویان

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

نجام می ا پیشخوان دولت دفاترتوسط صرفاً دانشجویان جدیدالورود از ادارات آموزش و پرورش محل تحصیل این عزیزان  پیش دانشگاهیتائیدیه مدرك دریافت : ب

درخواست اخذ تائیدیه تحصیلی خود را از دفتر پیشخوان  ، رسیدِبا مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت قبل از شروع ثبت نام غیر حضوري بایددانشجویان گرامی  و گیرد
، گلستان 84گزارش شماره با مراجعه به  1397ماه  بهمناز  الزم است  دانشجویان گرامی غیر حضوري بارگذاري نمایند. در ضمن دولت دریافت نموده و در مراحل ثبت نام

در صورت عدم وصول تائیدیه بدیهی است  حاصل نموده و یا پی گیري الزم را معمول دارند. اطمینانخود توسط دانشگاه یزد  پیش دانشگاهیاز دریافت تائیدیه تحصیلی 
 97-98سال تحصیلی  دومنیمسال  یپایان اتدر امتحاندانشجو  از حضور دامه تحصیل دانشجو ممانعت شده و از ا  30/11/1397 تا حداکثر پیش دانشگاهی  مدرك

 بعمل می آید.جلوگیري 
از  به هیچ عنوان تا پایان تحصیالت مرجوع نمی گردد، لذا موکداً توصیه می گردد یزد با توجه به اینکه تمامی مدارك تحصیلی تحویلی به دانشگاهج:

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

 : ي الزم جهت تکمیل و بارگذاريفرم هاالف: 
تهیه می  jpg.و فرمت  کیلوبایت 200حجم حداکثر با که آنها را   اسکن مناسب،و پس از تکمیل نموده چاپرا اطالعیه حاضر فرمهاي مربوطه ذیل پذیرفته شدگان باید 

پذیرش  واحدبه  نیز اصل فرم تکمیل شده  را  براي ثبت نام حضوريو در زمان مراجعه براي  نمایند بارگذاري در مراحل ثبت نام غیر حضوري ( اینترنتی ) یند را نما
 :دهند تحویل

 ) می باشند .   فرم اخذ تعهد( 1شماره کلیه پذیرفته شدگان دوره هاي روزانه و نوبت دوم ملزم به تکمیل فرم  ،1فرم شماره  -

 .فرم اخذ تعهد ) می باشند  ( 4شماره ملزم به تکمیل فرم  رزمندگان و ایثارگران،، 1کلیه پذیرفته شدگان دوره روزانه با سهمیه قبولی منطقه  ،4فرم شماره  -
فرم همه (تصویر فرم اخذ  تعهد ) می باشند   ( 5ماره شملزم به تکمیل فرم  3و منطقه 2کلیه پذیرفته شدگان دوره روزانه با سهمیه قبولی منطقه  ، 5فرم شماره  -

 تکمیل شده باید در مرحله ارسال مدارك بارگذاري شود.)هاي 
فرم مقررات نظام وظیفه (مخصوص دانشجویان مشمول نظام وظیفه( برخوردار از معافیت تحصیلی) (تصویر فرم تکمیل شده باید در مرحله ارسال  - 6فرم شماره  -

 ري شود.)مدارك بارگذا
  کاربرگ مخصوص اخذ تعهد از پذیرفته شدگان غیر ایرانی – 7فرم شماره  -

 1397 دانشگاه یزد در سالکارشناسی  پذیرفته شدگان مقطعاطالعیه و فرمهاي ثبت نام 



۲ 

 

  دولت کارمندان براي فقط متبوع قید و شرط سازمان و بدون کتبی یا موافقت ساالنه مرخصی حکم -12فرم شماره  -

  1397سري  سال شرکت کننده در آزمون سرا و عراقی فرم مشخصات داوطلبین افغان -15فرم شماره  -

 در مرحله ارسال مدارك بارگذاري شود.) ،با درج اثر انگشت تکمیل و امضا شده تصویر فرمِ،ضوابط رفتاري و پوشش دانشجویان دانشگاه یزد ( فرم منشور اخالقی -
 در مرحله ارسال مدارك بارگذاري شود.) ، تکمیل و امضا شده تصویر فرمِ( پرسشنامه دانشجوئیفرم  -

 

(اندازه هر  تا در مراحل ثبت نام غیر حضوري ( اینترنتی ) بارگذاري شود اسکن نمایندگرامی : مدارکی که الزم است پذیرفته شدگان جهت بارگذاريالزم  مدارك–ب 
 :یندنمادر زمان مراجعه براي ثبت نام حضوري ارائه  ها راو اصل آن )و کیفیت بسیار خوب  jpg.و با فرمت  کیلو بایت 200فایل حداکثر 

 روي 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 براي پذیرفته شدگان فاقد معافیت تحصیلی کارت پایان خدمت یا معافیت دائم -و     

. پوشش مناسب و هاي اضافی تصویر) تهیه شده باشدپیکسل ارتفاع (بعد از حذف کردن حاشیه 300پیکسل عرض و  200ل و اندازه حداق jpg. سوندبا پ3×4 عکس-ز
 زمینه سفید الزامی می باشد.

خواست با توجه به درپذیرفته شدگان پسر مشمول نظام وظیفه گواهی موقت پیش دانشگاهی (  گواهی موقت پیش دانشگاهی پیش دانشگاهی یا اصل مدرك -ح
 صریح نظام وظیفه باید مهر و امضاء اداره آموزش و پرورش محل تحصیل را نیز داشته باشد.)

 اصل مدرك دیپلم یا گواهی موقت دیپلم-ط
  اصل کارنامه فارغ التحصیلی (ریزنمرات ) دوره متوسطه دوم-ي
 اصل کارنامه فارغ التحصیلی (ریزنمرات ) دوره پیش دانشگاهی -ك
 اخذ شده از دفتر پیشخوان دولت مدرك پیش دانشگاهیت دریافت تائیدیه رسید درخواس -ل
 

هزینه ارائه خدمات عمومی از سوي 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 حضوري و از طریق ریال  600,000ل دوران تحصیل دانشجویان، معادل هزینه صدورکارت دانشجوئی، بیمه حوادث و غیره در ک

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.
 نمایند.  پرداخت ) و ... تجارت و از طریق سیستم گلستان با استفاده از کارتهاي بانکی عضو شبکه شتاب ( مانندرش غیر حضوري پذیدر طول مراحل 

 
 (به ریال) 1397دانشگاه یزد در سال در  (شبانه) نوبت دوممقطع کارشناسی دوره یک نیمسال تحصیل در اخذ هر واحد درسی در شهریه 

 شهریه ثابت رشته

 ترم

درس 

 عمومی

پایه 

 نظري

اصلی 

 تخصصی

دروس عملی براي هر 

 ساعت اجرا در هفته
 هر واحد پروژه

منابع معماري و هنر و فنی مهندسی، علوم ، 

 طبیعی و کویرشناسی
2846250 227700 375705 455400 679938 1364619 

 1364619 543950 409860 341550 227700 2504700 علوم انسانی

 
 : توضیحات

باید مراحل دیگر ثبت نام اینترنتی را به طور کامل تا قبل از مرحله پرداخت شهریه ثابت را انجام داده و جهت تعیین شهریه و تخفیف  شجویان شاهد و ایثارگردان -1
و پس از  اقدام الزم را انجام داده شهریه خود با مراجعه حضوري به ساختمان فجر، ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر و سپس به گروه آموزشهاي آزاد و مجازي

 جهت تایید امور ثبت نام غیر حضوري و حضوري خود به واحد پذیرش مراجعه نمایند.  معرفی نامه هاي الزم اخذ
انتخاب  "مشمول" فاًصروضعیت نظام وظیفه خود را  در صورتی که فاقد کارت پایان خدمت یا معافیت دائم می باشیددر مراحل ثبت نام غیر حضوري ( اینترنتی )  -2

 نمایید (متعهدین دبیري و پرسنل نظامی و انتظامی وضعیت مربوط به خود را از لیست ارائه شده انتخاب نمایند)
 و جعهمرا یزد دانشگاه الزم است تا پس از اعالم نتایج از سوي 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 10مراجعه 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  حضوري

 
 



۳ 

 

 غیر حضوري (اینترنتی) : یرشپذمراحل انجام  -1
تارنماي سیستم آموزشی گلستان به   مراجعهو   10نسخه   Internet Explorerاستفاده از با    تکمیل مشخصات دانشجو در سامانه آموزشی گلستان:

را به ابتداي  u 971 الزم است تا رود به سیستمبراي وري 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 کاربري 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 حضوري، دیدن اعالم شایان ذکر است  .یابد می پایان حضوري غیر پذیرش مرحله،

ساعت و تاریخ مراجعه دانشجو به ساختمان فجر دانشگاه یزد براي انجام پذیرش نیز قابل چاپ می باشد که  غیرحضوري گواهی پذیرشگلستان 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 براي ثبت نام حضوري خوا حضوري

 مثال : 

 

 مدارك پذیرشی بارگذاريثبت نام اینترنتی (پذیرش غیر حضوري) دانشجویان براي  زمان انجام -1 دولج
 

 

 

 

 

 

 

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

 ید.مراجعات بعدي مورد استفاده قرار ده
 

 ثبت نام حضوري ( تحویل مدارك )انجام   -2
پذیرش اند را جهت تایید توسط اداره ) نمودهUploadدانشجویان گرامی الزم است تا تمامی مدارکی که در مرحله پذیرش غیر حضوري (اینترنتی) اسکن و بارگذاري (

 براي انجام ثبت نام حضوري مطابق جدول زیر می باشد.  سالن فجر دانشگاه یزدویان به زمان مراجعه دانشجبه همراه داشته باشند. دانشگاه یزد  سالن فجرمستقر در 

 

 به دانشگاه یزد براي تحویل مدارك پذیرشیبر اساس رشته تحصیلی زمان مراجعه حضوري دانشجویان  -2 جدول

 ان رشته هايدانشجوی مراجعه و تــحویل مـــدارك در ساختمان فجر زمان ردیف
 رشته هاي اقتصاد ، مدیریت ، حسابداري ، کلیه رشته هاي هنر و معماري و  15الی  13:45و   12:45الی  8ساعت           31/06/1397      شنبه 1

 ، عربی، انگلیسیزبان و ادبیات فارسی

 هاي علوم انسانیسایر رشته  15الی  13:45و   12:45الی  8ساعت            01/07/1397شنبه  یک 2

کلیه رشته هاي منابع طبیعی ، پردیس مهریز و رشته هاي مهندسی شیمی،  15الی  13:45و   12:45الی  8ساعت         02/07/1397   دوشنبه 3

 عمران ، مکانیک
 سایر رشته هاي فنی و مهندسی 15الی  13:45و   12:45الی  8ساعت       03/07/1397   شنبه سه 4

 تمام رشته هاي علوم پایه  15الی  13:45و   12:45الی  8ساعت      04/07/1397  بهچهارشن 5
 

چاپ شده از طریق سیستم آموزشی گواهی پذیرش غیر حضوريِ پذیرش حضوري بر روي برگه انجام براي  مراجعه دانشجو به ساختمان فجر دقیقِ تاریخ و ساعت* شایان ذکر است 
 رت مراجعه دانشجو در خارج از زمان مذکور، امکان ثبت نام حضوري وجود نخواهد داشت.گلستان درج شده است و در صو

مدارك زیر را الزم است،  درضمنرا در دست داشته باشند.  ، نسخه چاپ شده گواهی پذیرش غیر حضوريدر زمان مراجعه دانشجویان گرامی به سالن فجر الزم است تا 
قبل از براي کنترل مدارك پذیرشی و به باجه مربوطه  قرار داده دریافت خواهند نمود ساختمان فجرواقع در ین باجه نوبت دهی اولاز مسئول که  یدر پوشه هاي مخصوص

 .ورود به سالن پذیرش حضوري تحویل نمایند

 

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

  30/06/1397 جمعه الی  25/06/1397شنبه یک هاي روز

 ) 2تا زمان مشخص شده براي پذیرش حضوري دانشجو مطابق جدول شماره قابل انجام  ( 

 u 9714459383848شناسه کاربري :           ==>      4459383848کد ملی: 

 4459383848           گذرواژه :                                                                    

 



٤ 

 

 در مراجعه حضوري اصل مدارك الزم براي قرار داده شدن در پوشه  ثبت نام ردیف
 به دانشجو بازگردانده می شود. مدارك، که پس از رویت شناسنامهاصل کارت ملی و اصل  1
 )تاستحویل این مدرك در زمان تحویل مدارك اجباري (اصل مدرك پیش دانشگاهی یا گواهی موقت پیش دانشگاهی  2

 اصل کارنامه فارغ التحصیلی( ریزنمرات) دوره پیش دانشگاهی  3

 شده از دفتر پیشخوان دولت رسید درخواست تائیدیه مدرك پیش دانشگاهی اخذ  4

 یا گواهی موقت در بایگانی آموزش نگهداري خواهد شد) مدرك دیپلم(اصل اصل مدرك دیپلم یا گواهی موقت دیپلم  5

 )ت کلی شامل سه سال دبیرستان باشد(حتماً ریز نمرا  اصل کارنامه فارغ التحصیلی( ریزنمرات) دوره متوسطه دوم 6

 .) 12(فرم شماره  دولت کارمندان براي فقط متبوع قید و شرط سازمان و بدون کتبی یا موافقت ساالنه مرخصی حکم 7

8 

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

و  تصویر مدرك پیش دانشگاهی و یک سري کپی شناسنامه تا می باشند الزم استئم که فاقد کارت پایان خدمت یا معافیت دا پسر پذیرفته شدگان تذکر :
+  مستقر در 10به باجه پلیس در زمان ثبت نام حضوري تا به همراه داشته باشندرا حتما رنگی با زمینه سفید بدون عینک  3*4کارت ملی و یک قطعه عکس 

  در غیر اینصورت ثبت نام دانشجو قابل انجام نخواهد بود. کهمایند تحویل ن ( درصورت استقرار)دانشگاه یزدساختمان فجر 
 اصل فرمها و مدارك بارگذاري شده توسط دانشجو در مرحله پذیرش غیر حضوري 9

 

و بهداشت  و مشاوره مرکز فرمهاي تکمیلدرخواست خوابگاه (اسکان) ، ، عکاسی ، اخذ اثر انگشت دانشجوئی موقت، کارت دریافت -3

 :( در صورت نیاز)خودرووبرچسب هوشمند تردد با ا دریافت کارت دانشجوئی دائمینهایت
نیز در ذیل  از سوي کارشناس دریافت کننده مدارك، براي دانشجو صادر شده که کمبود مدارك پذیرشی دانشجوکارت موقت دانشجوئی در پایان پذیرش حضوري، 

 زم است در اسرع وقت، نسبت به رفع  این کمبودها اقدام نمایند.  سپس دانشجو با مراجعه به باجه عکاسیِ ال گرامی است و دانشجویان رسیدهچاپ به کارت موقت 
نیز  دانشجوکارت تغذیه  ار خواهد گرفت ومورد استفاده قر ويمستقر در محل ساختمان فجر، مورد عکاسی قرار گرفته که این عکس براي کارت دانشجوئی دائمی 

اخذ اثر انگشت دانشجویان گرامی مرحله بعدي الزامی خواهد بود. پوشش مناسب براي گرفتن عکس پرسنلی است مراجعه دانشجو با لباس و  خواهد بود. شایان ذکر
د از مرحله عکاسی بل و یا بعاست که در غرفه مربوطه به منظور استفاده در حضور و غیاب مکانیزه امتحانات به انجام می رسد که بسته به  تراکم دانشجویان می تواند ق

 به انجام رسد.
امکان مراجعه دانشجو به خوابگاه و اقدام براي  با راهنمایی کارشناس مربوطه،  ، "امور دانشجویی و خوابگاه "پس از آن دانشجو. درصورت نیاز به خوابگاه ، به غرفه 

وجود خواهد  هاي دانشگاه یزد دانشجویان واجد شرایط درخوابگاهکان اسکان ام پس از خروج از سالن پذیرش حضوري (سالن فجر) اسکان وجود دارد که بالفاصله 
 داشت.

) را تکمیل و به کارشناس غرفه کارنامه سالمت جسمو  کارنامه سالمت روانسپس دانشجویان گرامی با مراجعه به غرفه مرکز مشاوره و بهداشت ، فرم هاي چاپ شده (
 کارت  صدور باجه به بهداشت را و مشاوره مرکز پرونده تائیدیه تکمیل قرار گرفته و برگه پزشکی پرونده تشکیل براي الزم پزشکی معاینات مذکور ارائه داده و مورد

با  در صورت نیاز به تردد.نمایند می بود نیز خواهد ایشان تغذیه کارت که دائمی دانشجوئی کارت اخذ به اقدام و تحویل داده فجر ساختمان محل در دانشجوئی مستقر
و در مقابل پرداخت وجه  می توانید با مراجعه به باجه انتظامات و ارائه کارت مشخصات خودرونیز وسیله شخصی و استفاده از پارکینگ دانشجوئی در طول تحصیل 

 .برچسب هوشمند تردد با خودرو نمائیدقدام به اخذ ا ، مربوطه
 

 :پایان ثبت نام حضوري دانشجو در دانشگاه یزد - 4      
با  1397مهرماه  اولاز 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 

و پس از ثبت درخواست خود، با مراجعه به مراجعه به سامانه آموزشی گلستان، قسمت دانشجو و درخواست ها، اقدام به ثبت درخواست گواهی اشتغال به تحصیل نموده 
 پس از ثبت درخواست در سیستم گلستان، گواهی اشتغال به تحصیل چاپ و مهر شده را تحویل بگیرید. دانشکده محل تحصیل خود در روزِ پردیس/ اداره آموزش

 

  : دانشجو برنامه کالسیمشاهده و  انتخاب واحد -5
نیازي به انجام انتخاب واحد  انجام می گیرد وتوسط دانشکده دانشجو پس از پایان ثبت نام حضوري (تحویل مدارك) دانشجو  بصورت اتوماتیک دانشجویانانتخاب واحد 

 8ساعت از می توانند  دانشجویانی که پذیرش حضوري خود را در زمان مشخص شده در گواهی پذیرش غیر حضوري به انجام رسانده باشند توسط دانشجویان نمی باشد.
قسمت ثبت نام، گزارش هاي ثبت نام، سامانه آموزشی گلستان ( 88شماره از گزارش  خودمشاهده یا چاپ برنامه هفتگی دروس براي  بعد از پذیرش حضوري روز صبح

 .نموده و در کالسهاي درسی خود شرکت نمایند قدامابرنامه هفتگی دانشجو در طول ثبت نام) ثبت نام، 

  می باشد.بالفاصله پس از پذیرش حضوري کارشناسی  1397ودي وردانشجویان شروع کالسهاي  
 
 
 
 
 
 



٥ 

 

 

      :  مدیریت امور آموزشیدرس شبکه هاي مجازي 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 هاي اطالع رسانی فوقمی توانید با ثبت نام غیر حضوري و حضوري درخصوص راهنمایی بیشتر اخذ در صورت نیاز به           

نیز دریافت کننده  035-38200140. در ضمن شماره فکس تماس حاصل نمائید(مرکز پاسخگویی مستقر در سالن پذیرش)   035-31232550شماره تلفن 
 مدارك اضطراري دانشجویان در سالن فجر دانشگاه یزد در زمان پذیرش حضوري خواهد بود.

تماس حاصل   31232552و  31233625 شماره تلفن هاي نید بامی تواامکانات رفاهی و اسکان درخصوص راهنمایی بیشتر  اخذ در صورت نیاز به -
  نمائید.

 

                                                                                                                                                              

 با آرزوي سالمتی و موفقیت                                                                                                                                                                       

 اداره امور آموزشی دانشگاه یزد                                                                                                                

https://sapp.ir/tazehayeamoozesh
https://sapp.ir/tazehayeamoozesh
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 (لطفا فرم را امضا نموده و پس ا زدرج اثر انگشت بارگذاري نمائید) دانشجویان پسردانشگاه یزدمنشور اخالقی ، ضوابط رفتاري و پوشش 

 برادر گرامی
ی در و تعامل براي پیمودن افق هاي وسیع علمی و فرهنگی است. رفتار ، گفتار و پوشش تمامی اقشار دانشگاهی به ویژه دانشجویان ، نقش به سزایباسالم : همان طور که می دانیم رسالت دانشگاهیان ، تالش 

 رفتاري و پوشش دانشگاهیان یزد قدردانی و سپاسگزاري می شود این راستا دارد. بدین وسیله از شما دانشجوي محترم و متعهد به موازین اخالق اسالمی ، به جهت رعایت بیش از پیش منشور اخالقی و ضوابط
 ((منشور اخالقی دانشگاه یزد))

میهنان عزیز خود می  ود را متعهد ، بلکه مفتخر به خدمت صادقانه به همما دانشگاهیان ، با اتکال به قدرت الیزال الهی و در پرتو ایمان و تالش جمعی ، در مسیر تحقق آرمان هاي الهی ، انسانی و سازمانی ، خ
ایجاد فضایی امن ، صمیمی و سرشار از اعتماد براي رشد و بالندگی  دانیم و ضمن رعایت شئونات اخالقی، اداري و احترام به کرامت انسان ها، پایبندي به رعایت نظم و قوانین را وظیفه خود دانسته و در جهت

 علمی و فرهنگی دانشگاه تالش مستمر خواهیم کرد.
 شور اخالقی دانشجویان ))((من

دو بال براي پرواز به سوي قله هاي موفقیت و کمال دانسته و تالش مضاعف خود را در  يما دانشجویان  دانشگاه یزد به عنوان آینده سازان ایران اسالمی ، با اعتقاد به خداوند متعال ، علم و تقوي را به مثابه 
جستجوگري و حقیقت طلبی ،  يعزیز اسالمی مان به کار می بندیم. بر این باوریم که دانشگاه محیطی بالنده براي کسب علم و فضیلت است و با حفظ روحیه  جهت نیل به استقالل ، پیشرفت و تعالی کشور

دانشگاهی ،  يبه کلیه اصول و مقررات مطابق با شأن و منزلت جامعه  افزایش آموخته ها و پرورش مهارت هاي علمی را از مسئولیت هاي خطیر خود می دانیم. با درك رسالت و تعهد خود در قبال دانشگاه ،
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. در محیط دانشگاه از پوشش آراسته و مناسب ، توأم با وقار

 فرهنگی دفاع خواهیم کرد. ينشاط و سرزندگی ، از محیط مقدس دانشگاه در برابر هرگونه از خود بیگانگی و استحاله  يدلی ، وحدت و روحیه با هم
 ((ضوابط رفتاري دانشجویان))

 ه با رعایت ادب، فروتنی، اخالق و آداب اسالمی باشد.: ارتباط و معاشرت دانشجویان با کلیه دانشگاهیان اعم از اساتید، دیگر دانشجویان و کارمندان باید همرا1ماده 
 :ارتباط دانشجویان دختر و پسر باید در چارچوب موازین شرعی بوده و از هر گونه روابط غیرضروري پرهیز شود.2ماده
 حضور استاد در کالس باشند. ي: دانشجویان باید به موقع سر کالس هاي آموزشی حاضر شده و آماده3ماده
 سخن گفتن، نشستن و ...) باید متناسب با شأن یک فرد دانشگاهی ، مؤقر و مؤدبانه باشد.ي حضور در کالس هاي درس(نحوهي حوه: ن4ماده
 : خوردن ، آشامیدن ، جویدن آدامس و  استفاده از تلفن همراه در کالس هاي درسی مجاز نمی باشد.5ماده
 ط هاي عمومی دانشگاه غیر مجاز است.: استعمال دخانیات در کالس ها ، خوابگاه و محی6ماده
 : استفاده از امکانات دانشگاه جهت انجام فعالیت هاي سیاسی به نفع احزاب و گروهها غیر مجاز است.7ماده 
،فرهنگی ، زیارتی و ...) و دیگر فضاها و محافل مربوط به دانشگاه ضوابط : دانشجویان در محیط دانشگاه اعم از محوطه ي کالس ها ، آزمایشگاه ها ، کارگاه ها، خوابگاه ها و تمامی اردوها (علمی ،تفریحی8ماده 

 پوشش را رعایت کنند.
 ((ضوابط پوشش آقایان در محیط دانشگاه))

 الف: ضوابط ظاهر و پوشش آقایان در محیط دانشگاه:
 :: پوشش مناسب آقایان شامل یکی از موارد زیر است1ماده 

 ب.کت ، شلوار ، پیراهن ، جورا1-1
 .کاپشن ، پیراهن ، شلوار و جوراب2-2
 .پیراهن یا بلوز مردانه ، شلوار و جوراب3-3

 : موارد الزامی در پوشش :2ماده
 .لباس ها باید همواره تمیز ، داراي ظاهري ساده، آراسته در خور شأن و فضاي دانشگاه و فاقد هر گونه پارگی باشد.1-2
 ه روي زمین کشیده شود..بلندي لباس نباید به گونه اي باشد ک2-2
 .لباس باید داراي گشادي متعارف باشد و از پوشیدن لباس هاي تنگ و بدن نما و اندامی پرهیز شود.3-2
 .دکمه هاي پیراهن باید تا حد متعارف بسته باشند.4-2
 .موها و محاسن باید تمیز و منظم باشند.5-2

 : موارد غیرمجاز در پوشش3ماده 
 رهاي ورزشی در محیط هاي غیرورزشی .. استفاده از شلوا1-3
 . 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 کمربندهاي تزئینی و غیرمتعارف بر روي شلوار .4-3
 . استفاده از کراوات، پاپیون و امثال آن . 5-3
 عبارات و نمادهاي نامناسب ،همچون نشان گروه هاي شیطان پرستی و سایر فرقه هاي انحرافی باشد. ي بی حرمتی و یا در برگیرنده يهر گونه لباس یا زینت آالت ،که نشان دهنده  . استفاده از6-3
 . استفاده از کفش، با پاشنه غیر متعارف و یا دمپایی .7-3
 آرایش موها . .مدل هاي نامتعارف و زننده در پیرایش یا8-3
 . رنگ کردن موها (غیر از رنگ طبیعی مو)9-3

 . اندازه موها بلندتر از روي شانه .10-3
 . پیرایش محاسن به شیوه هاي غیرمتعارف و زننده.11-3
 . استفاده از زیورآالت ، غیر از انگشترها یا حلقه هاي متعارف و ساعت مچی .12-3

 

 اثر انگشت: :                                     امضاء                                                        نام و نام خانوادگی:                
 

 و اثر انگشت فاقد اعتبار است) (بدون امضاءشماره تلفن همراه ولی دانشجو:                                                                                                         
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 (لطفا فرم را امضا نموده و پس ا زدرج اثر انگشت بارگذاري نمائید) دانشجویان دختر دانشگاه یزدمنشور اخالقی ، ضوابط رفتاري و پوشش 
 خواهر گرامی

قش به سزایی در لمی و فرهنگی است. رفتار ، گفتار و پوشش تمامی اقشار دانشگاهی به ویژه دانشجویان ، نباسالم : همان طور که می دانیم رسالت دانشگاهیان ، تالش و تعامل براي پیمودن افق هاي وسیع ع
سگزاري می شودی و سپارفتاري و پوشش دانشگاهیان یزد قدرداناین راستا دارد.بدین وسیله از شما دانشجوي محترم و متعهد به موازین اخالق اسالمی ، به جهت رعایت بیش از پیش منشور اخالقی و ضوابط   

 ((منشور اخالقی دانشگاه یزد))
ود 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 تحقق آرمان هاي الهی ، انسانی و سازمانی ، خ

ن ، صمیمی و سرشار از اعتماد براي رشد و بالندگی یت شئونات اخالقی، اداري و احترام به کرامت انسان ها، پایبندي به رعایت نظم و قوانین را وظیفه خود دانسته و در جهت ایجاد فضایی امدانیم و ضمن رعا
 علمی و فرهنگی دانشگاه تالش مستمر خواهیم کرد.

 ((منشور اخالقی دانشجویان ))
دو بال براي پرواز به سوي قله هاي موفقیت و کمال دانسته و تالش مضاعف خود را در  ين  دانشگاه یزد به عنوان آینده سازان ایران اسالمی ، با اعتقاد به خداوند متعال ، علم و تقوي را به مثابه ما دانشجویا

 جهت نیل به استقالل ، پیشرفت و تعالی کشور عزیز اسالمی مان به کار می بندیم.
جستجوگري و حقیقت طلبی ، افزایش آموخته ها و پرورش مهارت هاي علمی را از مسئولیت هاي خطیر خود می  ير این باوریم که دانشگاه محیطی بالنده براي کسب علم و فضیلت است و با حفظ روحیه ب

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

، از محیط مقدس دانشگاه در  نشاط و سرزندگی ي، 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. يبرابر هرگونه از خود بیگانگی و استحاله 

 ((ضوابط رفتاري دانشجویان))
 ب اسالمی باشد.ق و آدا: ارتباط و معاشرت دانشجویان با کلیه دانشگاهیان اعم از اساتید، دیگر دانشجویان و کارمندان باید همراه با رعایت ادب، فروتنی، اخال1ماده 
 :ارتباط دانشجویان دختر و پسر باید در چارچوب موازین شرعی بوده و از هر گونه روابط غیرضروري پرهیز شود.2ماده
 حضور استاد در کالس باشند. ي: دانشجویان باید به موقع سر کالس هاي آموزشی حاضر شده و آماده3ماده
 گفتن، نشستن و ...) باید متناسب با شأن یک فرد دانشگاهی ، مؤقر و مؤدبانه باشد. سخني حضور در کالس هاي درس(نحوهي : نحوه4ماده
 : خوردن ، آشامیدن ، جویدن آدامس و  استفاده از تلفن همراه در کالس هاي درسی مجاز نمی باشد.5ماده
 : استعمال دخانیات در کالس ها ، خوابگاه و محیط هاي عمومی دانشگاه غیر مجاز است.6ماده

 : استفاده از امکانات دانشگاه جهت انجام فعالیت هاي سیاسی به نفع احزاب و گروهها غیر مجاز است.7اده م
ا و محافل مربوط به دانشگاه ضوابط ، زیارتی و ...) و دیگر فضاه : دانشجویان در محیط دانشگاه اعم از محوطه ي کالس ها ، آزمایشگاه ها ، کارگاه ها، خوابگاه ها و تمامی اردوها (علمی ،تفریحی،فرهنگی8ماده 

 پوشش را رعایت 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:1ماده 

 . چادر ، مانتو ، شلوار ، مقنعه و جوراب.1-1
 مقنعه و جوراب. .مانتو ، شلوار ،2-2

 : موارد الزامی در پوشش :2ماده
 .لباس ها باید همواره تمیز ، داراي ظاهري ساده، آراسته در خور شأن و فضاي دانشگاه و فاقد هر گونه پارگی باشد.1-2
 .بلندي لباس نباید به گونه اي باشد که روي زمین کشیده شود.2-2
 ز پوشیدن لباس هاي تنگ و بدن نما و اندامی پرهیز شود..لباس باید داراي گشادي متعارف باشد و ا3-2
 .بلندي مقنعه باید به گونه اي باشد که موي سر را به طور کامل بپوشاند و به گونه اي نباشد که جلب توجه کند.4-2

 : موارد غیرمجاز در پوشش3ماده 
 . استفاده از روسري گره زده به جاي مقنعه .1-3
 ازه آستین آن کوتاه تر از مج دست و مانتو جلوبازتر از حد زانو و اند . اندازه مانتو کوتاه2-3
 . اندازه شلوار کوتاه تر از مچ پا.3-3
 . پوشیدن کفش هاي صدادار ، با پاشنه بیش از حد بلند ، پوتین هاي ساق بلند ، صندل و دمپایی.4-3
 . استفاده از هرگونه کاله تزئینی بر روي مقنعه . 5-3
عبارات و نمادهاي نامناسب ،همچون نشان گروه هاي شیطان پرستی و سایر فرقه هاي  ي بی حرمتی و یا در برگیرنده يده از هر گونه لباس با رنگ هاي زننده و یا زینت آالت ،که نشان دهنده . استفا6-3

 انحرافی باشد.
 از مقنعه باشند .. استفاده از انواع تل ها ، گل سرها و سایر مواردي از این دست که بیرون 7-3
 . .استفاده از آرایش ممنوع بوده و ناخن ها باید کوتاه و تمیز باشند و استفاده از الك ، رنگ ناخن ، ناخن مصنوعی و خال کوبی ممنوع است8-3
 . پوشیدن جوراب هاي نازك و کوتاه .9-3
 
 

 اثر انگشت: :                                     نام و نام خانوادگی:                                                                        امضاء
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 بسمه تعالی
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  )شبانه(  روزانه                     نوبت دوم:  ................................................................            نام رشته قبولی-1
 :  سال ورود به دانشگاه-3..............................................: ....................... سهمیه قبولی-2
 کارشناسی            کارشناسی ارشد             دکتري مقطع پذیرفته شده: -4
 

 مشخصات : -5
   13.......... نام پدر: ...................... نام خانوادگی قبلی:..................... تاریخ تولد:......../......./.........نام: ...................... نام خانوادگی: ................................نام مستعار.............

......... .............. محل تولد : ...........................تابعیت:...................... دین....................... مذهب : .................... محل صدور : ......................................شماره شناسنامه : ............................ شماره ملی : ...........
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 چنانچه قبال درمقاطع دانشگاهی تحصیل نموده اید موارد ذیل را تکمیل فرمائید:-11

 13ل اخذ مدرك ..............رشته.................................... نام دانشگاه و یا موسسه آموزش عالی.................................................سا        مقطع کاردانی:           
 13موزش عالی................................................سال اخذ مدرك ..............مقطع کارشناسی:                رشته.................................... نام دانشگاه و یا موسسه آ

  13...................................سال اخذ مدرك .....مقطع کارشناسی ارشد:         رشته..................................... نام دانشگاه و یا موسسه آموزش عالی......................
 بلی          خیر                     :      آیا در دوران آموزش عالی ترك تحصیل یا تغییر رشته داشته اید  -12

 ..... تاریخ انصراف ..........................    .........نام رشته تحصیلی قبلی ...........................................  نام دانشگاه یا مؤسسه قبلی .................................
 .......................................تلفن منزل : ..............................................................................................................................................................................آدرس منزل:  -13
 .....تلفن محل سکونت: ..................................................................................................................................................... آدرس محل سکونت در شهر یزد: -14

 .........در مواقع ضروري بتوان با شما تماس گرفت : ...............................................  تلفن همراه: ........................ شماره تلفن دیگري که
 .......................................... تلفن محل کار : ...........................( در صورت اشتغال ) : ..................................................................................آدرس محل کار  -15
 نفر از دوستان صمیمی و نزدیک : دومشخصات  -16

 شماره تلفن      آدرس مدت آشنایی شغل      میزان تحصیالت نام و نام خانوادگی    
      
      

  مسر، فرزندان، برادران و خواهران ): مشخصات خانواده ( پدر، مادر، ه -17
 آدرس محل کار و محل سکونت شغل      میزان تحصیالت      نام پدر     نسبت       نام و نام خانوادگی       

      
      
      
      
      
      
      
      

                                       :امضاء دانشجو                                                 تاریخ :                                      
 

 در صورت زیاد بودن تعداد اعضاي خانواده می توانید از پشت همین صفحه جهت نوشتن سایر افراد استفاده نمائید.
1 2 3 4 
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 دانشجوي گرامی 

روانی  سالمتبه منظور بررسی توسط دفتر مشاوره و سالمت،  هاي گذشته، همانند سالحاضر يداریم. پرسشنامهگرامی میمهد علم و اندیشه، حضور شما را در دانشگاه، 
. براساس تعهدات وداجرا می شهاي تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فنآوري دانشجویان دانشگاهدانشجویان، پیگیري و برنامه ریزي هاي ملی و درون دانشگاهی ویژه 

همه  ، خواهشمند است سئواالت زیر را مطالعه و به دقتطرحبا توجه به اهمیت اهداف می شود. رعایت  کاملطورها بهپاسخبودن  مشاوران محرمانه و اي روانشناسانحرفه
 د.شونظر شما دانشجوي عزیز سپاسگزاري میو دقتصادقانه پیشاپیش از همکاري  پاسخ دهید. آنها را

                     دانشجومشخصات عمومی 

  رشته تحصیلی پذیرفته شده:  -2  نام و نام خانوادگی:  -1

 شماره دانشجویی: -4  استان محل سکونت خانواده: -3

 نام دانشکده: -6  نام دانشگاه:       -5

                                               �مونث )2           �مذکر  )1جنسیت:    -8  سن:  -7

 �) سایر �3   متاهل )2    �مجرد )1وضعیت تاهل:     -10  شماره تلفن همراه:                                      -9

 �) سایر 4      �  ) بدون کنکور3           �  /نوبت دومشبانه )2        �روزانه )1نوع پذیرش در دانشگاه:  -11

 رشته گروه تحصیلی:          -12
 � )هنر5   � علوم کشاورزي)4 � ) فنی و مهندسی3 � )علوم پایه2                                             � ) علوم انسانی1

 � ) سایر9          � دامپزشکی و علوم دامی)8       � پیراپزشکی )7 �) پزشکی و دندانپزشکی6

    �) PhD) دکتراي تخصصی(5    �) دکتراي حرفه اي 4    �) کارشناسی ارشد3    �) کارشناسی2   �کاردانی) 1مقطع تحصیلی:  -13

 :نوع سهمیه پذیرفته شده  -14
) 6    �درصد ظرفیت  25ایثارگران ) 5        �خانواده شهدا ) 4     �منطقه سه ) 3      �منطقه دو ) 2      �منطقه یک ) 1

 � ) سایر 9    �) استعدادهاي درخشان  8      �درصد ظرفیت  5ایثارگران ) 7     �رزمندگان 

 �) سایر7   �) خانه اقوام6   �با دوستان اياجاره ) خانه5  � به تنهایی اياجارهخانه  )4 �خوابگاه خودگردان )3  �دولتی خوابگاه )2 �با خانواده )1: اسکان -15

 � خیلی زیاد) 4    � )زیاد 3  �    کم) 2    � خیلی کم) 1تان عالقه دارید؟    تا چه حد به رشته تحصیلی -16

 ویژه دانشجویان ورودي مقطع کاردانی و کارشناسی:

 �) کاردانش 5    �) فنی حرفه اي 4    �انسانی ) 3  �   ) تجربی 2    �) ریاضی 1رشته دبیرستانی:  -17

 �هاي خارجی  ) زبان5   �) هنر 4  �) علوم انسانی 3  �) علوم تجربی 2   �) ریاضی 1ه اید؟  در کدام گروه آزمایشی پذیرفته شد -18

 ..............................).....................(ذکر مقطع تحصیلی: .........     �) بلی2     �) خیر1آیا سابقۀ تحصیل در مدارس استعدادهاي درخشان را دارید ؟   -19

 ..................)....المپیاد و کشور برگزارکننده: ...............(نام   �) بلی2  �) خیر1المللی دارید؟ آیا سابقۀ کسب مقام در المپیادهاي علمی، ورزشی و فرهنگی کشوري و بین -20

 دهیدستورالعمل پاسخ
در این این پرسشنامه شامل دو بخش است. ها، احساسات و رفتار شما نوشته شده است. ي تعدادي عبارت است که براي توصیف نگرشي حاضر دربرگیرندهپرسشنامه

هاي احساسات و رفتار شماست. لطفا پاسخ ها،ي نگرشکنندهپرسشنامه، پاسخ صحیح و غلط وجود ندارد. براي هر عبارت، پاسخی را انتخاب کنید که به بهترین وجه توصیف

 دور عدد مورد نظر مشخص کنید. عالمت دایرهخود را با کشیدن 

 خیلی زیاد یا همیشه     خیلی کم یا هرگز

0 1 2 3 4 5 

 دفتر مشاوره و سالمت
مراکز مشاوره دانشجویی 

 هاي سراسر کشوردانشگاه

کارنامه سالمت روان 
 دانشجویان ورودي جدید

 1397-98در سال تحصیلی 
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 ي شما دانشجوي گرامیبا تشکر از مشارکت و همکاري صمیمانه

 

 
 

 بخش اول
 پاسخ خود را مشخص کنید. و بخوانید دقت با را زیر عباراتخواهشمند است 

 خیلی کم یا عبارت
خیلی زیاد یا    هرگز 

 همیشه
 5 4 3 2 1 0 کم انرژي هستم.براي انجام وظایف تحصیلی  .1
 5 4 3 2 1 0 م.می شو موقع امتحانات نگران و مضطرب .2
 5 4 3 2 1 0 می دانم نباید نگران چیزي باشم، اما نگرانم. .3
 5 4 3 2 1 0 نگرانی باعث می شود فکرم درست کار نکند. .4
 5 4 3 2 1 0 زندگی ام آدم نگرانی بوده ام. طولدر  .5
 5 4 3 2 1 0 وقتی نگران می شوم، نمی توانم آن را متوقف کنم. .6
 5 4 3 2 1 0 در چند ماه گذشته اتفاقات بدي براي من رخ داده است. .7
 5 4 3 2 1 0 مشکالتم آنقدر زیاد هستند که بیش از این نمی توانم در برابر آنان مقاومت کنم. .8
 5 4 3 2 1 0 از زندگی ام لذت نمی برم. .9

 5 4 3 2 1 0 ستم.نیکنم فرد ارزشمندي احساس می .10
 5 4 3 2 1 0 .مضطربم کنماحساس می .11
 5 4 3 2 1 0 .دلیل دلشوره دارماغلب بی .12
 5 4 3 2 1 0 ارزش است.زندگی برایم بی .13
 5 4 3 2 1 0 .می شومبیش از حد نگران  ندی که واقعاً مهم نیستهایي چیزدرباره .14
 5 4 3 2 1 0 .دارم خیلی وقتها بی دلیل تپش قلب .15
 5 4 3 2 1 0 .کنماحساس ناامیدي می .16
 5 4 3 2 1 0 ، انگار که قرار است اتفاق هولناکی رخ دهد.هستمگران ن .17
 5 4 3 2 1 0 .کنماحساس غمگینی می .18
 5 4 3 2 1 0 .کنم گویی باید مدام در حرکت باشماحساس بیقراري می .19
 5 4 3 2 1 0 د.نککه مرا آشفته می می بینمهایی خواب .20

 بخش دوم

    خودتان پاسخ دهید. لطفاً به سواالت زیر متناسب با وضعیت

 فضاي خانواده ما: .21
 �)خصومت آمیز است5    �) سرد و بی تفاوت است4   �) سرد ولی محترمانه است3    �) گرم و صمیمی و مداخله جویانه است2    �) گرم و صمیمی و حمایت کننده است1

               ) بلی       2) خیر1 اید؟                            آیا تاکنون شکست عشقی داشته .22
               ) بلی       2) خیر1 اید؟   آیا تاکنون به روانپزشک مراجعه کرده .23
               ) بلی       2) خیر1 آیا در حال حاضر تحت درمان روانپزشک هستید؟   .24
 )مراجعه کنید 27به سوال ، خیر(در صورت ارائه پاسخ  ) بلی           2) خیر1 اید؟               آیا تاکنون فکر خودکشی داشته .25
 ) بلی             2) خیر1 اید؟  آیا تاکنون اقدام به خودکشی کرده .26

 � خیلی زیاد) 4          �زیاد) 3      �کم ) 2        � خیلی کم) 1 هاي جدي شماست؟       تا چه حد مشکالت مالی خانواده یکی از نگرانی .27
 �)ده بار و بیشتر 4  �)سه تا نه بار3   �)یک تا سه بار2    �)اصالً 1 اید؟سیگار مصرف کردهماه گذشته حدوداً چند بار  12در  .28
 �)ده بار و بیشتر 4  �)سه تا نه بار3   �)یک تا سه بار2    �)اصالً 1 اید؟قلیان مصرف کردهماه گذشته حدوداً چند بار  12در  .29
 سایر: نام ببرید ...................................)-4   �معلولیت جسمی حرکتی-3  �ناشنوائی-2  �نابینائی -1( ) بلی2  �)خیر1و یا بیماري خاصی دارید؟  . آیا معلولیت30
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 صفحه 4شامل                                             

 دانشجوي گرامی 

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

هاي تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فنآوري طراحی دانشجویان دانشگاهتمامی  سالمتبه منظور بررسی سالمت،  توسط دفتر مشاوره و هاي گذشته، همانند سالحاضر يپرسشنامه
به منظور  متمشاوره و سالتوسط دفتر  صرفاً هاپرسشنامه گردد ورعایت می کاملطورها بهپاسخبودن  محرمانهپزشکان و سایر کادر بهداشتی درمانی اي شده است. براساس تعهدات حرفه

دانشجویان مورد جسمانی ریزي اقدامات ارتقاء بهداشت برنامه برايهر دانشگاه بهداشت ودرمان هاي کشور و نیز توسط مرکز دانشجویان دانشگاه سالمت جسمیتعیین وضعیت کلی 
توانید از االت میؤس هرگونه ابهام در وجود در صورت پاسخ دهید. همه آنها را به دقتاالت زیر را مطالعه و ؤ، خواهشمند است سطرحد. با توجه به اهمیت اهداف نگیراستفاده قرار می

توجه داشته باشید در صورتی که براساس کتمان در  د.شونظر شما دانشجوي عزیز سپاسگزاري میو دقتصادقانه کمک بگیرید. پیشاپیش از همکاري مرکز بهداشت و درمان همکاران 
هاي جسمی، روحی یا معنوي در آینده گردد، مرکز بهداشت و درمان هیچگونه مسؤلیتی بر قص یا خللی در فرآیند معاینه ایجاد شود به نوعی که منجر به خسارتپاسخگوئی به سؤاالت، ن

 عهده نخواهد داشت.            

 امضاء دانشجو                                                                                                                                                                 

                    دانشجو:مشخصات عمومی  -1

 ...........: (به سال)سن  .2 نام و نام خانوادگی: .1
 ذکر گردد� سایر  -3  �   هل أمت -2     �مجرد  -1   هل: أوضعیت ت .4                                               �نث ؤم -2           �مذکر  -1جنسیت:    .3

 نام دانشکده: .6  نام دانشگاه:       .5

 ملیت : ( براي دانشجویان غیر ایرانی) .8 )                       :استان :                      شهر (محل تولد  .7
 شماره دانشجویی: .11              رشته تحصیلی پذیرفته شده: .10 � گروه خونی: .................       نمی دانم  .9

 �دکتراي تخصصی  -5  �اي دکتراي حرفه -4    �کارشناسی ارشد  -3   �کارشناسی  -2    �فوق دیپلم  -1  مقطع تحصیلی پذیرفته شده در دانشگاه: .12
 �زبان هاي خارجی  -5     �هنر -4    �علوم انسانی -3    �علوم تجربی -2    �علوم ریاضی و فنی -1در کدام گروه آزمایشی زیر پذیرفته شده اید :  .13
   �بدون بیمه  -5       �بانک، شهرداري و غیره  -4       �نیروهاي مسلح   -3       �تأمین اجتماعی  -2      �خدمات درمانی -1داراي دفترچه بیمه :    .14
در خانه  -6 � تنهایی به اياجاره در خانه-5  � با دوستان اياجارهدر خانه -4      �در خوابگاه خودگردان-3 � در خوابگاه -2 � با خانواده -1 محل سکونت دوره دانشجویی: .15

  �اقوام 
 شماره تلفن ثابت / همراه:                                                آدرس پست الکترونیک ( ایمیل) :          .16

 با عوامل زیان آور محیطی ( در محیط کار یا تحصیل )(ویژه دانشجویان تحصیالت تکمیلی ) سوابق مواجهه -2

 آیا تاکنون با موارد ذیل سروکار داشته اید؟ .17
 �خیر  لطفاً منبع آن ذکر گردد ................................. �بلی  سرو صداي بیش از حد مجاز  -1
 �خیر  د .................................لطفاً منبع آن ذکر گرد �بلی  ارتعاشات -2
 �خیر  لطفاً منبع آن ذکر گردد ................................. �بلی  اشعه  -3
 �خیر  لطفاً منبع آن ذکر گردد ................................. �بلی  مواد شیمیایی  -4
 �خیر  .........................لطفاً منبع آن ذکر گردد ........ �بلی  مواد بیولوژیکی  -5

 ........................................................ لطفاً نام شغل و وظیفه شما در شغل ذکر گردد    �بلی   -2    �خیر -1   آیا در حال حاضر غیر از تحصیل، شاغل می باشید ؟ .18

 شگاه یا کارگاه را گذرانده اید؟آیا تاکنون دوره آموزشی مرتبط با ایمنی در محیط آزمای .19
 �با توجه به رشته تحصیلی قبلی ام نیازي به این دوره نداشته ام  -3               ...لطفاً نام دوره، مدت ومحل آن ذکرگردد �بلی   -2         �خیر -1

 

 

 

 کارنامه سالمت جسم دانشجویان ورودي جدید

  1397-98سال تحصیلی 

 �ا� �ھدا�ت و �مان 

گاه  �ی �ا� ��وردا�ش

 وم، ����قات و �ناوریوزارت ع� 

 سازمان ا�ور دا���ویان

    

  

 



۲۱ 

 

 گرددموارد زیر توسط دانشجو تکمیل می
 عادات سالمت فردي -3
 )و... سواريروي سریع، شناکردن یا دوچرخهپیاده مانندورزش متوسط (مدت سی دقیقه فعالیت بدنی دارید؟حداقل به روزهفته، چنددرطول یک .20

  پنج تا هفت روز -                        4سه یا چهار روز  - 3یک یا دو روز  - 2اصالً ندارم  -1
 زنید؟ در شبانه روز چند بار مسواك می .21

 بیش از یک بار   - 4 یک بار در روز - 3 گاهی مسواك می زنم - 2زنم ك نمیاصالً مسوا -1
  ؟میزان استفاده شما از نخ دندان چقدر است  .22

  هر روز  - 3 هر چند روز یکبار - 2 استفاده نمی کنماصًال  -1
 برنامه منظمداشتن - 2نداشتن برنامه منظم  -1 معموالً الگوي خواب و بیداري شما چگونه است؟ .23
  بطورمتوسط در شبانه روز چند ساعت می خوابید؟ .24

 ساعت  10بیش از  - 4ساعت 10تا    3- 8 ساعت 8 تا     2- 6ساعت 6کمتر از  -1

 رك کرده ام......... ماه/ سال قبل ت قبالً استفاده می کردم -1 کدام یک از گزینه هاي زیر در مورد سیگار کشیدن در رابطه با شما صدق می کند؟ .25
 به مدت ....... ماه/ سال -....   تعداد نخ  روزانه  استفاده می کنم  - 4بطور موردي استفاده می کنم  - 3اصالً استفاده نمی کنم  -2

 ترك کرده ام. ........  ماه/ سال قبل قبالً استفاده می کردم -1 کدام یک از گزینه هاي زیر در مورد مصرف قلیان براي شما صدق می کند؟  .26
 به مدت ....... ماه / سال -....  نوبت   استفاده می کنم هفتگی - 4 استفاده می کنم بطور موردي - 3 استفاده نمی کنماصًال  -2

 ؟بانه روز معموالً کدام یک از ابزارهاي زیر را بطور مداوم و  به چه مدت استفاده می کنیددر طول ش .27
 ........ ساعتو سایر   XBOX -3 .......... ساعت موبایل -2 ............. ساعت  تبلت/لپ تاب/کامپیوتر -1
 عادات غذایی: -4

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

 چه مدت زمانی را براي صرف یک وعده غذا اختصاص می دهید؟ .29
 دقیقه 30بیشتر از  -          4دقیقه 30 -20بین  -3  دقیقه 20تا  10بین  -  2دقیقه 10کمتر از  -1

 یک فنجان میوه ریز و یا یک سیب متوسط است) یک واحد معادل(میزان مصرف روزانه میوه شما چقدر است؟  .30
  واحد )4زیاد(بیش تر از  - 4 واحد)   4تا  2 متوسط( - 3 واحد) 2کمتر از  کم( - 2 به ندرت -1

 ویج یا لوبیاسبز)(یک واحد سبزي = یک لیوان سبزي خام مانند سبزي خوردن یا کاهو، نصف لیوان سبزي پخته مانند ه ؟روزانه چند واحد سبزیجات مصرف می کنید .31
   واحد )4زیاد(بیش تر از  - 4واحد)    4تا  2متوسط(  - 3واحد)  2کم( کمتر از  - 2 به ندرت -1

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

 ؟چقدر استهفته  در) پفیال و ... پفک، چیپس، ( تنقالت از تعداد دفعات استفاده شما  .33
  به ندرت -  4بار در هفته    3-  1بار در هفته  3یا    2-  2تمام روزهاي هفته  -1

 کنید؟ر استفاده میهاي صنعتی و ماء الشعیمیوهدر طول هفته چند بار از نوشابه هاي گازدار شیرین، آب .34
 به ندرت  -  3روز در هفته   2یا     2-  1تمام روزهاي 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 روزهاي هفته  -1

 یک واحد لبنیات برابر با یک لیوان شیر یا ماست یا دو قوطی کبریت پنیر)( کنید؟مصرف می لبنیات روزانه چه میزان .36
 واحد)   3زیاد(بیش از  -  4واحد)  3تا  2متوسط(   -  3واحد)  2کم( کمتر از -  2به ندرت  -1

ابر است با یک قوطی کبریت گوشت قرمز بدون چربی یا سفید یا ماهی، یک قوطی کبریت پنیر،یک فنجان (یک واحد پروتئین بر مصرف می کنید؟ روزینی در ئچه میزان غذاي گوشتی و پروت .37
 حبوبات یا  یک عدد تخم مرغ)

 واحد)   3زیاد( بیش از  - 4واحد)  3تا  2متوسط(   - 3واحد)  2کم( کمتر از  - 2به ندرت     -1

 را تامین می کند؟چه میزان از پروتئین رژیم غذایی شما تخم مرغ  .38
 به ندرت  - 3عدد در هفته  3یا     2- 2عدد  1روزانه  -1

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

 بلی  -2 خیر  -  1 کمتر از یک ساعت بعد از غذا چاي می نوشید؟آیا  .40

 بلی  - 2خیر   -1 نمک اضافه می کنید؟معموالً هنگام خوردن غذا به آن آیا  .41



۲۲ 

 

 

 )اید؟کدام یک از مشکالت زیر را تاکنون داشته( سابقه پزشکی فرد -5
 خونی تأیید شدهکم - 3 بیماري قلبی - 2فشار خون باال  -1 گردش خون و قلب: .42

 هیچکدام -6 سایر ذکر شود .... - 5بی نظمی ضربان  قلب -4
 حالت تهوع مکرر - 4ناراحتی معده و اثنی عشر -     3ترش کردن مکرر - 2مشکالت بلع غذا -1 گوارش و کبد: .43

 هیچکدام-10 سایر ذکر شود ..... - 9زمن یبوست م -                         8اسهال مزمن - 7زردي و یرقان -C  6یا Bهپاتیت  -5
 هیچکدام-5 سایر ذکر شود ........- 4کاهش دید - 3دو بینی -  2کوررنگی-1 بینایی : .44
 خونریزي مکرر از بینی- 4سینوزیت مزمن - 3کاهش شنوایی-     2وزوزگوش -1 :گوش و حلق و بینی .45

 هیچکدام-6 سایر ذکر شود..... -5
 سرگیجه دوره اي - 4سردرد مکرر-   3صرع و تشنج-              2از دست دادن هشیاري -1 اب:مغز و اعص .46

5- MS 6- ..هیچکدام-7 سایر ذکر شود 
 هیچکدام-5 سایر ذکر شود .....-  4عفونت هاي دستگاه تناسلی- 3عفونت ادراري- 2سنگ کلیه -1 ادراري /تناسلی: .47
 آسم -    3سرفه هاي بیش از دوهفته- 2اه تنفسیعفونت مکرر دستگ-1 :تنفسی .48

 هیچکدام-6 سایر ذکر شود .... - 5تنگی نفس -4
 هیچکدام-5 سایر ذکر شود.....-  4هاي پوستی ناراحتی-  3 عفونت هاي پوستی(قارچ و ...) -  2 آکنه-1 :پوست .49

 ذکر شود...   مشکالت مادرزادي -      3عضالنی –اسکلتیدردهاي- 2چربی خون باال - 1 سایر موارد: .50
 مشکالت خواب-                       9تب روماتیسمی-           8سل- 7احساس خستگی مزمن  - 6تیروئید  تاختالال- 5دیابت (بیماري قند)-4

 هیچکدام-12 نوع و علت : .............     معلولیت -11                                                      ذکر شود........  سرطان یا تومور-10
 کدام یک از  آسیب دیدگی و حوادث زیر براي شما اتفاق افتاده است؟ .51

 هیچکدام-6سایر  ذکر شود ....           -        5برق گرفتگی -       4سوختگی شدید-     3ضربه مغزي-    2شکستگی و آسیب استخوانی -1

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

 نوع واکنش به دارو.................... نام دارو............                              بلی   - 2خیر   -1  خاصی حساسیت دارید؟آیا شما به داروي  .53
  ؟کدامیک از حساسیت هاي ذکر شده  زیر را دارید .54

 هیچکدام .................... سایر موارد را ذکر نمایید    محیط (گرده گیاهان، گرد و خاك و .....)   - 2غذا   -1
  کنید؟نوع داروئی را بدون تجویز پزشک مصرف می چه .55

 داروهاي نیروزا –  5داروهاي آرام بخش  - 4ویتامین ها  و مکمل هاي غذایی  - 3هاي ساده مسکن - 2آنتی بیوتیکها -1
 ذکر گردد..... سایر موارد - 8کنم ف نمیاصالً مصربدون تجویز  - 7کنم بدون تجویز هر دارویی مصرف می -6
 سابقه پزشکی خانواده  -6

 کدام یک از موارد زیر در خانواده درجه یک (پدر، مادر، خواهر و برادر) شما وجود دارد؟ .56
 سل -5 ....نوع ذکر شود...... سرطان  - 4فشار خون باال  - 3سابقه سکته قلبی زیر پنجاه سال  - 2 دیابت (بیماري قند)  -1
  هاي اعصاب و روان بیماري -    9آلرژي -  8چاقی  -  7 باال خون چربی -6

 اختالالت ژنتیکی - 13آسم -                    12سکته مغزي  -  11بیماریهاي کلیوي -10
 هیچکدام -                                 17مصرف دخانیات (سیگار، پیپ، قلیان)  -                       16اختالل تیروئید -                           15بیماري هاي قلبی و عروقی -14
 ارزیابی عملکرد -7

           خیر -2بیماري  و مدت زمان درمان ذکر گردد...         بلی -1 آیا به دلیل بیماري خاصی در حال حاضر تحت مراقبت پزشک هستید؟   .57
           ؟در حال حاضر درد خاص و یا مزمنی در خود احساس می کنید آیا .58

 

               خیر -2ذکر گردد.......        بلی -1   

  کدام یک از فعالیت هاي زیر به دلیل مشکل جسمی شما محدود شده است؟ .59
     هیچکدام  -      5 یادگیري -  4ورزش حرفه اي -  3ورزش مالیم  - 2 کار روزانه -1

 ؟هنگام انجام ورزش سنگین (مانند دویدن) دچار کدامیک از مشکالت زیر می شوید .60
 هیچکدام  سرگیجه - 3 سرفه - 2 درد قفسه سینه -1

 
 
 



۲۳ 

 

 مرکز بهداشت تکمیل گردد پرستار و یا کارشناسانموارد زیر توسط 
  : معاینات جسمانی8

 از روش  BMI(محاسبه وزن و فشار خون  گیري قد،اندازه -1-8

 
    : (میلیمتر جیوه) فشار خون .BMI: 64 .63 :(کیلوگرم) وزن .62 : متر)(سانتی قد .61

 
   )اعمال جراحی، عینک، لنز و... ( اصالح شده                 گیري قدرت بینایی ( طبیعی اندازه -2-8

 وضعیت بینائی چشم راست کدام گزینه است؟ .65
1- 10/10 2- 10/9 3- 10/8 و کمتر کوررنگی  نابینایی  

 وضعیت بینایی چشم چپ کدام گزینه است؟ .66
1- 10/10 2- 10/9 3- 10/8 و کمتر کوررنگی نابینایی  
 معاینه دهان و دندان  -3-8

 بهداشت دهان کدام گزینه است؟وضعیت  .67
 خوب  - 3متوسط  -  2بد  -1

 ها کدام گزینه است؟وضعیت بهداشت لثه .68
 طبیعی  - 3التهاب لثه  - 2بیماري لثه (پیوره)  -1

 ...........  عدد..  -                 2صفر  -1                                           هاي پوسیده چند تا است؟تعداد دندان .69
 .............  عدد  -                 2صفر  -1          هاي پرشده به علت پوسیدگی کدام گزینه است؟تعداد دندان .70
 .............  عدد  -                 2صفر  -1  هاي کشیده شده به علت پوسیدگی کدام گزینه است؟تعداد دندان .71
 :ارزیابی کارشناس -9
 یاز به بررسی و معاینه پزشک دارداختاللی رویت گردید ن 8تا  5در صورتی که در هر یک از موارد بندهاي * 

 فرد باید مورد آزمایش قند خون ناشتا در BMI>25** در صورت مثبت بودن هر یک از موارد سابقه پزشکی دیابت در بستگان درجه یک، فشار خون باالي فرد، چربی خون باالي فرد و 
 آزمایشگاه قرار گیرد.

 نتیجه آزمایش قند خون (در صورت انجام)..........-                  3  خیر - 2  بلی -1 نیاز به آزمایش قند خون ناشتا دارد ؟ .72
   خیر - 2  بلی -1      ؟نیاز به معاینه پزشک دارد .73
 :و پیگیري نهایی ارزیابی پزشکنتیجه  -10
 نتیجه ارزیابی پزشک : .74
   است و نیاز به پیگیري ندارد سالم  -1

 تشخیص:.......................... تحت نظر پزشک معالج است-2
 مرکز بهداشت و درمان است( اعم از نیاز به مراجعه مجدد، معاینه تکمیلی، ارجاع به متخصص یا سایر اقدامات پزشکی )  پیگیرينیازمند -3
 .............................................................تشخیص اولیه ذکر گردد  

 نتیجه پیگیري انجام شده : .75
        بیشتر دارد  رسی نیاز به بر -            3نیاز به درمان دارد   -                2سالم است   -1
 

 توضیحات: -13
...................................................................................................................................................................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 

 
  امضاء کارشناس :           امضاء پزشک :
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 ع دانشجویان پسر مشمول نظام وظیفهبراي اطال  10مشخصات دفاتر پلیس + 

 شماره تماس آدرس دفتر کد دفتر نام شهر ردیف

 پیش شماره

035 

 38258600 بري سنگ کوچه-قطار پل ار بعد- ابوذر میدان از قبل کاشانی خیابان انتهاي- یزد 351111 یزد 1

  38258602 

 38258601 

 36284274 158887پالك آب -یمارستان مادرمیدان مهدیه بن بست اول بعدازب-یزد  351113 یزد 2

36284272  

 36284275 

  37258809 ب ش صدوقی نبش خ خلیل حسن بیکی -یزد  351114 یزد 3

37248137 

37245106 

جنب پمپ بنزین بلوار پاکنژاد (کمربندي) روبروي بانک ملی  -چهارراه معلم  -یزد  351115 یزد 4

 ابتداي کوچه شهید زارع -
37262434  

37243353 

   36226168 103پالك -کوچه سرپلک -ابتداي خیابان سیدگلسرخ -چهارراه بعثت  -یزد  351116 یزد 5

36226169 

 36290013 بعد از بانک ملی -خیابان دکتر چمران  -خیابان کاشانی  -یزد  351117 یزد 6

 37227446 فلکه دوم آزادشهر ابتداي خ ابوریحان -یزد  351118 یزد 7

 38207510 بلوار پرفسور حسابی -صفائیه  -یزد  351119 یزد 8

 35265532 چهارراه محمود آباد -بلوار جمهوري  -یزد  351121 یزد 9

   38331444 )(پلس راه سابق14یزد،بلوار سردار شهید حاج حسن دشتی.جنب کالنتري 351122 یزد 10

38331445 
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