
 

 

 8931نام براي پذيرش صرفاً با سوابق تحصیلی تمديد ثبتاطالعیه   

هاي تحصيلي پذيرش مندان به تحصيل در رشتههوسيله به اطالع عالق، بدينسازمان سنجش آموزش کشور 83/93/31پیرو اطالعیه مورخ  

هاي صرفاً با سوابق تحصیلی آزمون سراسري اعم از داوطلبانی که در پذيرش رشته (، 8931هاي روزانه سال صرفاً با سوابق تحصيلي در دوره

 نام بعمل مي آورد.يان ثبتض، دانشگاه يزد در رشته هاي ذيل از متقارساندمي  )اندنام نموده و يا ننمودهثبت 8931سال 

 گروه تحصیلی
ه دور

 تحصیلی

کد رشته 

 محل
 ظرفیت پذيرش عنوان رشته

 جنس پذيرش

 مرد زن

 مرد زن 22 رياضيات و کاربردها 28219 روزانه علوم رياضي و فني

 مرد - 81 زمين شناسي 28212 روزانه علوم تجربي

 مرد زن 1 علوم و مهندسي خاک 28212 روزانه علوم تجربي

 مرد زن 1 طبيعتمهندسي  28212 روزانه علوم تجربي

لغايت   99/93/31تاريخ ازضمن مشخص نمودن رشته مورد عالقه خود، با همراه داشتن مدارک ذيل و با توجه به موارد اعالم شده توانند مي داوطلبان

 می باشد() نقشه راهنما به پیوست  .مراجعه نماينداداره پذيرش دانشگاه يزد واقع در ساختمان شهید احمدي روشن  به 81/89/31

، يا  2-9-9دانشگاهي )نظام سالي واحدي يا ترمي واحدي(، يا ديپلم نظام آموزشي جديد بايست داراي گواهينامه دوره پيشکليه متقاضيان مي -8

نسبت به اخذ مدرك  99/88/31حداکثر تا تاريخ مدرک ديپلم کامل متوسطه نظام قديم )دوره چهارساله( و يا کارداني )فوق ديپلم( بوده و يا 

  .مربوط اقدام نمايند

ند باشدانشگاهي و يا مدرک کارداني مينظام سالي واحدي يا ترمي واحدي که فاقد مدرک پيش شاي و کارداندارندگان ديپلم فني و حرفه :تبصره

 .نام در اين مرحله را ندارندحق ثبت

نمايند. پس از بررسي مدارک درصورت داشتن  يزد تحويلرا براي بررسي به دانشگاه  بايست در زمان اعالم شده مدارک خودکليه داوطلبان مي -2

 .خذ خواهد شدامحل و يا چند موسسه( براي جلوگیري از ثبت مشخصات داوطلب در چند رشته)شرايط از داوطلب فرم تعهد 

از طريق سيستم پرداخت )دويست و هفتاد و پنج هزار( ريال  800.999پرداخت مبلغ نام نسبت به بايست بابت هزينه ثبتکليه داوطلبان مي-9

 .اقدام نمايند سنجش الكترونيكي در سايت سازمان

ه قرار گرفته است پرينت تهيه نموده و پس از تكميل ب ذيلدر نام در اين مرحله را که نويس تقاضانامه ثبتکليه متقاضيان الزم است از پيش :نكته

 .ارائه نمايند يزد دانشگاه

نام و شرکت در اين مرحله از پذيرش دانشجو، از نظر نظام وظيفه منعي براي ادامه تحصيل نداشته بايست در زمان ثبتمي« مرد»کليه متقاضيان  -2

 .باشند

بصورت  سنجش شوند و شروع به تحصيل آنان تا زمان تاييد نهايي سازمانتلقي مي راد به عنوان پذيرفته شده مشروطنام، افپس از انجام ثبت  -2

 .مشروط خواهد بود



 

 

نانچه چو و با آنان همانند دانشجوي انتقالی رفتار خواهد شد « لغو» قبولی قبلی آنان در صورت پذيرش نهايي داوطلبان در اين مرحله،  -2

ن هاي دوره روزانه را در آزموحتي با دادن انصراف از تحصيل نيز حق انتخاب رشتهپذيرفته شوند،  رشته هاي مورد تقاضاداوطلبان متقاضی، در 

 .( نخواهند داشت8933سراسري سال بعد )

محلهاي اعالم شده در دانشگاه و موسسه آموزش عالي در يكي از رشته 81/91/31قبال براساس اطالعیه مورخ داوطلباني که  -1

عه به بايست با مراجباشند، ميمياين دانشگاه محلهاي نام در يكي از کدرشته، در صورتي که متقاضي ثبتاندنمودهنام مشروط ثبت

ز آن نامی را او پرينتی از تقاضانامه ثبتنام اقدام نموده نسبت به انصراف از ثبت اندنام نمودهاي که قبالً در آن ثبتموسسه

 .سسه جديد تحويل نمايندموسسه قبلی دريافت کنند و به مو

 :مدارك مورد نیاز

 و کپي آن. اصل و يا گواهي مدرک تحصيلي ديپلم چهارساله نظام قديم با امضاء و ممهور به مهر دبيرستان يا سازمان آموزش پرورش -8

 و کپي آن. سازمان آموزش و پرورشبا امضاء و ممهور به مهر دبيرستان يا  2-9-9اصل و يا گواهي مدرک تحصيلي ديپلم نظام آموزشي جديد -2

دانشگاهي براي داوطلبان نظام سالي واحدي يا ترمي واحدي با امضاء و ممهور به مهر دبيرستان يا سازمان آموزش اصل و يا گواهي مدرک پيش-9

 و کپي آن. پرورش

 باشنددانشگاهي ميرمي واحدي که فاقد مدرک پيشگواهي اخذ مدرک کارداني براي آن دسته از دارندگان مدرک ديپلم نظام سالي واحدي يا ت-2

 کپي آن.و 

 .برگ کپي ازتمام صفحات آن 8اصل شناسنامه و -2

 .برگ کپي از پشت و روي آن 8اصل کارت ملي و  -2

 .تهيه شده در سال جاري 9×2قطعه عكس  دو -1

 .مدرک نظام وظيفه براي برادران مشمول-3

 .222Kاسكن تمامي مدارک فوق با حجم کمتر از  حاوي CDيک  -82

به همراه تصوير ديپلم نظام قديم يا نظام جديد آموزشي و يا گواهي يزد، نام مشروط در دانشگاه بايست بعد از ثبتشدگان ميکليه پذيرفته

و پرورش محل تحصيل از اداره آموزش  تحصیلی )ارزش تحصیلی( تائیديه مراجعه و« دفاتر پيشخوان خدمات دولت»دانشگاهي خود، به پيش

رشته و مرکز/واحد آموزشي محل تحصيل شدگان حتماً نام نام به دانشگاه ارائه دهند. کليه پذيرفتهخود را درخواست نمايند و رسيد آن را در زمان ثبت

 .اعالم نمايند »دفاتر پیشخوان خدمات دولت« خود را در فرم

 

 

 



 

 

 به نام خدا

تعهد از پذيرفته شدگان مشروط در مرحله تمديد پذيرش رشته هاي فرم اخذ 

 8931تحصیلی پذيرش صرفا با اعمال سوابق تحصیلی آزمون سراسري  سال 

 از داوطلبان متقاضي نسبت به ثبت مشخصات آنان در سامانه مرحله تمديد پذيرش اقدام نمائيد.( )پس از اخذ اين فرم

 

 معاون محترم آموزشی دانشگاه يزد 

 

 با سالم و احترام    

................. .......................... و با کد ملي...................................اينجانب ............................................................. فرزند.......................... به شماره شناسنامه .....    

 8931متولد سال .............. متقاضي شرکت در مرحله تمديد پذيرش رشته هاي تحصيلي پذيرش صرفا با اعمال سوابق تحصيلي آزمون سراسري  سال 

ام، با آگاهي ........................ آن دانشگاه به صورت مشروط پذيرفته شدهکه در کد رشته ........................... و عنوان رشته .....................................................

شوم دارم. ضمنا در اين رابطه متعهد مينام در اين رشته اعالم ميکامل از شرايط و ضوابط مندرج در اطالعيه مربوط تمايل خود را براي پذيرش و ثبت

 که :

 نام نخواهم بود.نام نكرده و متقاضي ثبتهاي مربوط ثبتمحلدر هيچكدام از ساير موسسات و يا کد رشته  -8

 آگاهي الزم نسبت به لغو قبولي قبلي)براي داوطلباني که داراي قبولي قبلي هستند( در صورت پذيرفته شدن در اين مرحله دارم. -2

 ايي و قطعي خواهد شد.هاي عمومي نهنام نهايي اينجانب پس از تاييد سازمان سنجش آموزش کشور و بررسي صالحيتثبت -9

چنانچه اطالعات اعالم شده و مدارک ارائه شده از طرف اينجانب با اصل اطالعات و مدارک مربوط، مغايرت داشته باشد، در هر مرحله از  -2

 پذيرش و يا ادامه تحصيل در دانشگاه، مطابق با ضوابط و مقررات با من رفتار شده و بديهي است قبوليم لغو خواهد شد.

 و شماره تلفن : نشانی

 

 تاريخ تكميل : 

 امضاء و اثر انگشت :

 مهر و امضاء مدير امور آموزشی 

 

 

اين فرم منحصرا بايستی توسط شخص داوطلب تكمیل گردد و در صورت تكمیل توسط هر شخص ديگري تخلف 

 محسوب شده و مطابق مقررات با فرد و يا افراد ذيربط رفتار خواهد شد.

 



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: مدیریت امور آموزشیدرس شبکه های مجازی آ  
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