تاریخ و نحوهی ثبت نام غیرحضوری پذیرفتهشدگان مقطع
کارشناسی ارشد سال 9311
ضمن تبریک و آرزوی موفقیت به کلیه پذیرفتهشدگان نهایی مقطع کارشناسی ارشد سال  3199در دانشگاه
یاسوج بدینوسیله به اطالع میرساند ،مرحله اول ثبت نام به صورت غیرحضوری (اینترنتی) انجام میپذیرد.

 ثبت نام در این مرحله کامال به صورت اینترنتی و غیرحضوری میباشد ،لطفاً تا اطالع ثانوی از
هرگونه مراجعه حضوری به دانشگاه خودداری گردد.
 زمان ثبت نام حضوری ،تحویل مدارک و شروع کالس ها متعاقبا اعالم خواهد شد.
 با توجه به شرایط بیماری کرونا ،برگزاری کالس ها در نیمساال اول  3199-3011باه صاورت
مجازی برگزار میشود.

 لطفاً پس از ثبت نام اینترنتی(غیرحضوری) اطالعیههای بعدی دانشگاه که در سایت دانشگاه
یاسوج ( ) http://www.yu.ac.irقرار می گیرند را در خصوص تاریخ شروع کالس ها ،ثبات
نام حضوری و نحوهی شرکت در کالسهای مجازی ،مشاهده فرمایید.

ثبت نام اینترنتی (غیرحضوری)
 جهت ثبت نام غیرحضوری از ساعت  10:11روز یکشنبه ماور  3199/10/33لغایات چهاارشانبه

 3199/10/30با مراجعه به سامانه گلستان دانشگاه

یاسوج به آدرس  https://golestan.yu.ac.irیا

 http://exam.yu.ac.ir/home/Default.htmصرفا از طریق یکی از مرورگرهای گوگال کاروم یاا اینترنات
اکسپلورر ،نسبت به انجام فرایند ثبت نام خود اقدام نمایید .ضمناً لیناک ساامانه گلساتان در صافحه اول
سایت دانشگاه یاسوج (  ) http://www.yu.ac.irنیز موجود می باشد.
شناسه کاربری و گذرواژه جهت ورود به سامانه پذیرش برای هر دانشجو به شرح زیر است:
شماره داوطلبی u993 +
شناسه کاربری

بعنوان مثالu993325715 :

گذرواژه

کد ملی

راهنمای ثبت نام غیرحضوری را میتوانید از آدرس  https://golestan.yu.ac.ir/manuals/daneshju.htmlیا با کلیک بر
گزینه دانلود دریافت نمایید.

نکات مهم:
 )3تمامی دانشجویان موظف هستند جهت صدور کارت دانشجویی و کارت تغذیه مبلغ 521111ریال معادل بیست و
پنج هزارتومان و دانشجویان دوره شبانه و پردیس خودگردان نیز عالوه بر مبلغ فوق باید بر اساس جدول ذیل مبالغ
مربوطه را به عنوان پیش پرداخت شهریه به حساب درآمد اختصاصی دانشگاه به شماره 7072901580نزد بانک
تجارت ،از طریق سامانه خدمات آموزشی و صرفاً الکترونیکی پرداخت نمایند.
جدول مبالغ پیش پرداخت شهریه مقطع کارشناسی ارشد
گروه آموزشی

مقطع

دوره

مبلغ پیشپرداخت(به ریال)

علوم انسانی

کارشناسی ارشد

دوره دوم (شبانه)

7/111/111

سایر گروههای آموزشی

کارشناسی ارشد

دوره دوم (شبانه)

7/711/111

جهت دریافت جدول شهریه سال تحصیلی  3199-3011بر روی گزینه دانلود کلیک نمایید.

**** مبالغ واریزی به هیچ وجه قابل استرداد نمی باشد .

مدارک الزم جهت ثبت نام اینترنتی
فایل اسکن شده مدارک زیر را از قبل تهیه کرده تا در زمان ثبتنام اینترنتی با مشکل مواجه نشوید.
 -3کارت ملی  -5شناسنامه  -1عکس دانشجو  - 2مدرک کارشناسی (گواهی فارغالتحصیلی یا فرم شماره 30یا  32بر
حسب مورد)  -8ریز نمرات مقطع کارشناسی  -7تائیدیه مخصوص سهمیه رزمندگان(فرم شماره  33یا  35بر حسب مورد)

 پس از تکمیل مراحل ثبتنام غیرحضوری و دریافت گواهی پذیرش غیرحضاوری از ساامانه
گلستان (گزارش  ،)3011پذیرش نهایی اینترنتی توسط دانشگاه انجام خواهد شد و پس از آن
دانشجویان گرامی میتوانند از تاریخ  3199/10/32با مراجعاه باه ساامانه گلساتان ،برناماه
هفتگی خود را مشاهده و پرینت نمایند( .گزارش )00
 در صورت داشتن هر گونه سوال ،لیست شماره تماس گروههای آموزشی را میتوانید از لینک
زیر دریافت نمایید.
دانلود

کارنامه سالمت دانشجویان:
دانشجویان گرامی عالوه بر ثبتنام اینترنتی از طریق سامانهی آموزشی گلستان ،بر اساس دستور سازمان امور
دانشجویان کشور میبایست مطابق دستورالعمل زیر نسبت به تکمیل فرم سالمت جسم و کارنامه سالمت روان اقدام
فرمایند:
 .3مراجعه به سامانه سجاد به آدرس  https://portal.saorg.irو ثبت نام در سامانه
 .5ورود به سامانه با نام کاربری و رمز اختصاصی خود
 .1ورود به لینک "کارنامه سالمت دانشجویان " و پر نمودن الف -کارنامه سالمت جسم و ب -کارنامه سالمت روان و
تکمیل پرسشنامه ها
 .0پرینت از فرم تکمیل شده و تحویل به مرکز مشاوره دانشگاه در زمان ثبت نام حضوری
همچنین از لینک های زیر نیز می توان به هر یک از سامانه های کارنامه سالمت جسم و کارنامه سالمت روان وارد شد:
کارنامه سالمت جسم:

/https://portal.saorg.ir/physicalhealth

کارنامه سالمت روان/https://portal.saorg.ir/mentalhealth :

الزم به ذک ر است جهت تکمیل نمودن هر دو کارنامه سالمت جسم و کارنامه سالمت روان ،فقط یکبار باید در سامانه
سجاد عضو شد.
ضمنا نام کاربری و رمز عبور سامانه سجاد خود را جهت دیگر فرایند های آموزشی نگهداری نمایید.

ثبت نام حضوری:
 زمان ثبت نام حضوری و تحویل مدارک متعاقباً اعالم خواهد شد ،لذا تا اطالع ثاانوی از هرگوناه
مراجعه حضوری به دانشگاه خودداری گردد.
 بدین منظور اطالعیههای بعدی دانشگاه که در سایت دانشگاه یاسوج ()http://www.yu.ac.ir
قرار می گیرند در خصوص تاریخ شروع کالس ها ،ثبت نام حضوری و نحوهی شرکت در کالسهای
مجازی ،مشاهده فرمایید.

مدارك الزم برای ثبتنام حضوری
 -3اصل و دو نسخه تصویر مدرك کارشناسی (لیسانس) مورد تایید وزارت علوم ،تحقیقات و فنآوری یا وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی و یا شورای عالی انقالب فرهنگی که در آن معدل دوره کارشناسی (لیسانس) قید شده
باشد.
تبصره -3پذیرفتهشدگان کارشناسی ارشد که به دالیلی قادر به ارائه اصل مدرک کارشناسی نمیباشند ،الزم است اصل
گواهی تایید شده توسط دانشگاه یا موسسه آموزش عالی محل اخذ کارشناسی با محتوای فرم شماره  5پیوست را ارائه
نمایند که در آن قید شده باشد اشتغال به تحصیل نامبرده مورد تأیید وزارت علوم  ،تحقیقات و فناوری یا وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی یا شورای عالی انقالب فرهنگی می باشد .این فرم در اطالعیه اعالم اسامی پذیرفته
شدگان نهایی آزمون ورودی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته سال  3199ک ه در پایگاه اطالع رسانی سازمان سنجش
منتشر گردیده نیز درج شده است( .قابل دریافت در همین اطالعیه)
تبصره  -5آن دسته از پذیرفته شدگانی که در زمان اعالم نتایج اولیه و تکمیل فرم انتخاب رشته هاای تحصایلی اینترنتای
دانشجوی سال آخر بودهاند و حداکثر تا تاریخ  99/8/13فارغالتحصیل میشوند ،دانشجوی سال آخر شناخته شاده و الزم
است فرم معدل دانشجویان سال آخر که میانگین کل واحدهای گذرانده آنان براسااس ( )1تاا ( )51تاا تااریخ 97/33/11
توسط موسسه آموزش عالی محل فارغالتحصیلی دوره کارشناسی در فرم مذکور درج و پس از تایید مسوول ذیاربط آن را
در زمان ثبتنام به محل قبولی ارائه نمایند(.نمونه ی فرم در پایان همین اطالعیه می باشد).
تبصره  -1پذیرفتهشدگانی که دارای مدرک تحصیلی معادل میباشند الزم است واجاد شارایط مفااد «آیینناماه شارکت
دارندگان مدارک معادل و غیررسمی در آزمونهای ورودی مقاطع بااالتر» مصاوب جلساه  002ماور  95/0/32شاورای
گسترش آموزش عالی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری که طی بخشنامه شماره  5/77811مور  50/2/95توسط معاونت
آموزشی وزارت متبوع به کلیه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی ابالغ گردیده ،باشند.

استثناء :آن دسته از داوطلبانی که دانشجوی سال آخر بوده و به عنوان رتبه اول در این آزمون شارکت نمودهاناد ،معادل
فارغ التحصیلی اعالم شده آنان از سوی موسسه آموزش عالی محل فارغالتحصیلی دوره کارشناسی آنان ،لحاظ گردیده و

الزم است مطابق بند یک فوق و یا تبصره آن عمل نمایند.

 -5اصل شناسنامه و کارت ملی و دو سری فتوکپی از تمام صفحات آنها.
 -1چهار قطعه عكس تمام ر  1×0تهیه شده در سال جاری.
تبصره -دو قطعه عکس تمام ر  1×0تهیه شده در سال جاری منحصر ًا برای برادرانی که با توجه به ضوابط پس از ثبتنام
در موسسه آموزش عالی ،برای آنان معافیت تحصیلی صادر میگردد (جمعا شش قطعه عکس)
 -0ارائه مدرکی که وضعیت نظام وظیفه را با توجه به بند «مقررات وظیفه عمومی» مندرج در دفترچه راهنمای ثبتنام و
شرکت در آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد سال ( 3199برای برادران).
 -2حكم مرخصی ساالنه یا موافقت کتبی و بدون قید و شرط سازمان متبوع برای کارمندان دولت.
 -8معرفینامههاي مذکور در ذیل الزم است حداکثر تا قبل از انتخاب واحد براینیمسال دوم سال تحصیلی 3199-3011
توسط پذیرفتهشدگان از محل مربوط اخذ و به موسسه آموزش عالی محل قبولی تحویل گردد ،در غیر این صورت از
ثبتنام آنان برای نیمسال دوم سال تحصیلی  3199-3011ممانعت به عمل خواهد آمد و قبولی آنان «کان لم یکن» تلقی
میگردد.
تبصره -براساس هماهنگیهای انجام شده ،گواهیهای مربوط به ردیف  8-3توسط ارگانهای ذیربط بطور یکجا به موسسه
آموزش عالی محل قبولی پذیرفتهشدگان ارسال خواهد شد.
 -8-3معرفینامه رسمی از ستاد مشترک سپاه پاسداران انقالب اسالمی(نیروی مقاومت بسیج) و یا وزارت جهادکشاورزی
با امضاء و مهر هریک از روسای ارگانهای مذکور که در آن قید شده باشد داوطلب با توجه به ماده  3و تبصرههای چهارگانه
آن در آییننامه اجرایی قانون ایجاد تسهیالت برای ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی به دانشگاهها و
موسسات آموزش عالی و سایر شرایط مندرج در آییننامه مذکور واجد شرایط استفاده از سهمیه رزمندگان میباشد.
5ا8ا داوطلبانیکه با استفاده از سهمیه رزمندگان پذیرفته شدهاند و ارگان صادر کننده فرم آنان بنیاد شهید و امور
ایثارگران و یا ستاد کل نیروهای مسلح میباشد ،در زمان ثبتنام نیازی به ارائه تائیدیه سهمیه ثبتنامی از سوی ارگان
ذیربط ندارند و مالک تائید سهمیه آنان همان عنوان سهمیه درج شده در فایل قبولی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی
میباشد تبصره :زمان خدمت طرح سربازی مشمول بخش سابقه خدمت نمیگردد.
 -7اصل گواهی تایید شده توسط دانشگاه یا موسسه آموزش عالی محل اخذ کارشناسی (لیسانس) برای آن دسته از
داوطلبانی که با توجه به مفاد آییننامه پذیرش با آزمون استعدادهای درخشان ،مصوب  3191/0/52شورای هدایت
استعدادهای درخشان وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری با امتیاز رتبه اول پذیرفته شدهاند (.برای پذیرفته شدگان مقطع
کارشناسی ارشد)

الزم به توضیح است چنانچه پذیرفتهشدگان در زمان ثبتنام مستندات الزم براساس دستورالعمل ثبتنامی را
ارائه ننمایند قبولی آنان «کانلمیکن» تلقی میگردد.
 )0فرم پذیرش شرایط تحصیلی
 )9فرم مشخصات دانشجو جهت انتقال به کامپیوتر

تذکرات مهم
ا حضور شخص پذیرفته شده جهت ثبتنام حضوری الزامی است و ثبتنام منحصر ًا در تاریخ های اعالم شده توسط
دانشگاه و با ارائه مدارک کامل مندرج در این اطالعیه صورت میپذیرد.
ا معدل مدرک کارشناسی (لیسانس) وپذیرفتهشده 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 کارشناسی 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 طریق سایت سازمان در بخش
پاسخگویی ای نترنتی اقدام نمایند .بدیهی است به مراجعات حضوری و هر نوع مکاتبهای غیر از سایت این سازمان پاسخ
داده نخواهد شد.

ا از پذیرفتهشدگانیکه حداکثر تا تاریخ  99/7/11از مقطع کارشناسی فارغالتحصیل نشوند ،ثبتنام به عمل
نخواهد آمد و قبولی آنان «کان لم یکن» تلقی میگردد.
ا پذیرفتهشدگانیکه کلیه واحدهای درسی خود را تا تاریخ  99/7/11کلیه واحدهای درسی آنان به اتمام رسیده
باشد ولی زمان فراغت از تحصیل آنان به هر علت (به شرطی که برای نیمسال اول سال تحصیلی 3199-3011
واحدی اخذ نکرده باشند یا واحد درسی اخذ شده آنها به صورت معرفی به استاد باشد ) تا تاریخ  99/9/11باشد
با ارائه گواهی مربوط به موسسه محل قبولی خود مراجعه نمایند.
ا در هرمرحله از ثبتنام و هنگام تحصیل ،چنانچه مشخص گردد که داوطلبی حقایق را کتمان نموده و یا
اطالعات غلطی ارائه و واجد شرایط نمیباشد ،قبولی وی «کانلم یکن» تلقی شده و طبق مقررات با وی رفتار
خواهد شد.

 براساس ضوابط پذیرفتهشدگان رشتههای تحصیلی دوره روزانه آزمون ورودی دورههای کارشناسی ارشدناپیوسته سال  ،3199اعم از اینکه در دانشگاه محل قبولی خود ثبتنام نموده و یا ننموده باشند حتی با دادن
انصراف قطعی از تحصیل ،مجاز به ثبتنام و شرکت در آزمون ورودی دورههای کارشناسی ارشد ناپیوسته سال
 3011نمیباشند.

 معدل لیسانس پذیرفته شده باید با معدلی که قبالً در زمان ثبتنام براي شرکت در آزمون به سازمان اعالم نموده ،و یادر مراحل بعد اصالح نموده است ،یكسان باشد ،بدیهی است از ثبتنام قطعی آن دسته از داوطلبانی که داراي مغایرت
معدل باشند (معدل مندرج در مدرك آنان کمتر از معدل اعالم شده به این سازمان باشد) خودداري خواهد شد.

****الزم به ذکر است پذیرش قطعی در دانشگاه یاسوج منوط به مراجعه حضوری جهت تحویل مدارک
مذکور می باشد.
 زمان ثبت نام حضوری و تحویل مدارک متعاقبا اعالم خواهد شد.
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