اطالعیه شماره 2
بدینوسیله به اطالع کلیه پذیرفته شدگان آزمون سراسری سال تحصیلی  94_95مقاطع کاردانی و کارشناسی در دانشگااه

یاسوج می رساند که جهت ثبتنام غیرحضوری از تاریخ  4994/60/22لغایت 4994/60/29
https://exam.yu.ac.ir/home/Default.htm

یاا

با مراجعگه بگه سگامانه

 https://exam.yu.ac.irصگگرفا از طریگگ

مرورگر اینترنت اکسپلورر ،نسبت به انجام فرایند ثبت نام خود اقدام نمایند.
شناسه کاربری و گذرواژه جهت ورود به سامانه پذیرش برای هر دانشجو به شرح زیر است:
شناسه کاربری

شماره داوطلبیu941

گذرواژه

کد ملی

جهت دریافت راهنمای پذیرش به آدرس زیر مراجعه نمایید:
https://exam.yu.ac.ir/manuals/daneshju.html

نکات مهم:
 )4تمامی دانشجویان موظف هستند جهت صدور کارت دانشجویی و کارت تغذیه مبلغ 256666ریال معادل بیست و پنج
هزارتومان و دانشجویان دوره شبانه نیز باید بر اساس جدول ذیل مبالغ مربوطه را به عنوان پیش پرداخت شهریه به حساب
درآمد اختصاصی دانشااه به شماره 2625946204نزد بانک تجارت ،از طری

سامانه خدمات آموزشی و صرفاً الکترونیکی

پرداخت نمایند.
جدول مبالغ پیش پرداخت شهریه مقاطع کاردانی و کارشناسی
گروه آموزشی

دوره

مبلغ پیشپرداخت(به ریال)

علوم انسانی

شبانه

4/266/666

سایر گروههای آموزشی

شبانه

4/956/666

**** مبالغ واریزی به هیچ وجه قابل استرداد نمی باشد .
**** آن دسته از دانشجویانی که مایل به استفاده از کارت تغذیه هستند می توانند در زمان مراجعه حضوری به دانشااه
پس از دریافت کارت مربوطه ،جهت شارژ الکترونیکی آن به آدرس زیر مراجعه نمایند.
/http://self.yu.ac.ir
 )2به دانشجویان عزیز توصیه می شود فایل اسکن شده مدارک زیر را از قبل تهیه کنند تا در زمان ثبتنام غیرحضوری با
مشکل مواجه نشوند.
 -4تصویر کارت ملی  -2تصویر شناسنامه  - 9عکس دانشجو  -4اصل و کپی دیپلم متوسطه  -5اصل و کپی مدرک پیش
دانشااهی  -0رسید تاییدیه تحصیلی (دانشجویان عزیز جهت دریافت رسید تاییدیه تحصیلی خود می توانند با در دست
داشتن کپی مدرک پیش دانشااهی به اداره پست یا دفاتر پیشخوان خدمت محل سکونت خود مراجعه و آن را دریافت
نمایند).

 )9دانشجویان عزیز می بایست عالوه بر اصل مدارکی که فایل اسکن شده آنها را روی سامانه خدمات آموزشی بارگذاری
نموده اند ،مدارک و فرم های زیر را نیز بر حسب مورد ،پس از تهیه و تکمیل،هناام مراجعه حضوری تحویل دانشااه نمایند:

الف)مدارک الزم برای ثبتنام بر حسب مورد

ب) فرم های الزم برای ثبت نام بر حسب مورد

–

–

–

الزم به توضیح است چنانچه پذیرفتهشدگان در زمان ثبتنام مستندات الزم براساس دستورالعمل ثبتنامی را ارائه
ننمایند قبولی آنان «کانلمیکن» تلقی میگردد.
تذکرات مهم
گ حضور شخص پذیرفته شده جهت ثبتنام حضوری الزامی است و ثبتنام منحصراً در تاریخ های اعالم شده توسط دانشااه
و با ارائه مدارک کامل مندرج در این اطالعیه صورت میپذیرد.
گ معدل مدرک دیپلم و پیش دانشااهی پذیرفتهشده باید با معدلهایی که قبالً در زمان ثبتنام و یا شرکت در آزمون به
سازمان اعالم نموده ،یکسان باشند ،بدیهی است در غیر این صورت ضمن «کانلم یکن» تلقی شدن قبولی ،از ثبتنام آن
دسته از داوطلبانی که دارای مغایرت معدل باشند (معدل مندرج در مدرک تحصیلی آنان کمتر از معدل اعالم شده به این
سازمان باشد) جداً خودداری خواهد شد ،لذا به ایندسته از پذیرفتهشدگان توصیه میگردد به محل قبولی خود مراجعه
ننمایند و درصورت لزوم چنانچه در این رابطه سوالی دارند میتوانند از طری سایت سازمان در بخش پاسخاویی اینترنتی
اقدام نمایند .بدیهی است به مراجعات حضوری و هر نوع مکاتبهای غیر از سایت این سازمان پاسخ داده نخواهد شد.

گ از پذیرفتهشدگانیکه حداکثر تا تاریخ  94/0/94فارغالتحصیل نشوند ،ثبتنام به عمل نخواهد آمد و قبولی آنان
«کان لم یکن» تلقی میگردد.
گ در هرمرحله از ثبتنام و هناام تحصیل ،چنانچه مشخص گردد که داوطلبی حقای را کتمان نموده و یا اطالعات
غلطی ارائه و واجد شرایط نمیباشد ،قبولی وی «کانلم یکن» تلقی شده و طب

مقررات با وی رفتار خواهد شد.

****الزم به ذکر است پذیرش قطعی در دانشااه یاسوج منوط به مراجعه حضوری جهت تحویل مدارک
مذکور می باشد.
 )4زمان مراجعه حضوری جهت تحویل مدارک به شرح ذیل می باشد.
زمان

مکان

خانم ها

سه شنبه  94/0/24ساعت 6تا  42:96و  44تا46

دانشااه یاسوج

آقایان

چهار شنبه  94/0/25ساعت 6تا  42:96و  44تا46

دانشااه یاسوج

د) دانشجویان گرامی پس از تکمیل مراحل مراحل ثبتنام غیرحضوری ،میتوانند از تاریخ  4994/60/20با مراجعه به سامانه
خدمات آموزشی،برنامه هفتای خود را مشاهده و پرینت نمایند.
**** الزم به ذکر است بعد از تکمیل ثبت نام جهت ورودهای بعدی به سامانه شناسه کاربری و گذرواژه هر دانشجو به شرح
زیر میباشد:
شناسه کاربری

شماره دانشجویی

گذرواژه

کد ملی

***** دانشجویان عزیز صرفا جهت دریافت پاسخ سواالت آموزشی خود می توانند براساس جدول ذیل تماس حاصل
فرمایند( :به تفکیک دانشجویان گروههای آموزشی)
تلفن تماس( از ساعت 6تا )45:96

دانشکده

99229499و  99224664و 624-99229422
تلفن های گویا99242405 :و 99224665

فنی و مهندسی

مکانیک(داخلی  ،)442برق و مواد(داخلی ،)444عمران(داخلی  ،)449شیمی (داخلی )429
داخلی مدیر آموزش دانشکده465 :
99229499و  99224664و 624-99229422
تلفن های گویا99242405 :و 99224665

علوم پایه

ریاضی(داخلی  ،)242فیزیک (داخلی  ، )249شیمی(داخلی  ، )244زیست (داخلی )245

داخلی مدیر آموزش دانشکده265 :
99229499و  99224664و 624-99229422
تلفن های گویا99242405 :و 99224665

کشاورزی

زراعت(داخلی ،)542علوم دام(داخلی  ،)549گیاه پزشکی(داخلی  ،)544توسعه روستایی( داخلی
،)545خاک و جنالداری(داخلی )540
داخلی مدیر آموزش دانشکده565 :
99229499و  99224664و 624-99229422
تلفن های گویا99242405 :و 99224665

علوم انسانی

تاریخ(داخلی ،)042الهیات (داخلی ،)049علوم سیاسی (داخلی ،)044ادبیات فارسی (داخلی ،)045زبان
انالیسی (داخلی ،)040علوم اجتماعی (داخلی ،)042معارف (داخلی ،)046روانشناسی (داخلی )049
داخلی مدیر آموزش دانشکده065 :
نفت و گاز گچساران
و

آقای شکاری 69420224055:

صنعت و معدن چرام

*****صرفا دانشجویان شاهد و ایثارگر جهت راهنمایی بیشتر می توانند با آقای خرام به
شماره  69422445409تماس حاصل نمایند.
*****دانشجویان عزیز جهت مسائل رفاهی و خوابااهی می توانند با شماره های
99242404و 99242402و 99242452و  624-99229256و یا تلفن های گویا با داخلی 964
و  965و  960تماس حاصل نمایند(.در ضمن اطالعیه تکمیلی در مورد شهریه خوابااهها و
نحوه ی پرداخت متعاقبا از طری همین سایت اعالم خواهد شد).
*****ایمیل آموزش دانشااه:

admission@yu.ac.ir

