تاریخ و نحوهی ثبت نام پذیرفتهشدگان مقطع کارشناسی ارشد
سال 1401
ضمن تبریک و آرزوی موفقیت به کلیه پذیرفتهشدگان نهایی مقطع کارشناسی ارشد سال سال  1401در دانشگاه
یاسوج بدینوسیله به اطالع میرساند ،فرایند ثبتنام در دو مرحله به صورت  .1ثبت نام اینترنتی (غیرحضووری)
و  .2ثبتنام حضوری (تحویل مدارک) انجام خواهد گرفت.

• زمان شروع کالس ها مطابق با تقویم آموزشی دانشگاه از روز شنبه  1401/07/02میباشد.
• لطفاً پس از ثبت نام اینترنتی(غیرحضوری) اطالعیههای بعدی دانشگاه کوه در سوایت دانشوگاه
یاسوج ( )http://www.yu.ac.irقرار می گیرند را در خصوص نحوهی شورکت در کالسوها و ...
مشاهده فرمایید.

 -1ثبت نام اینترنتی (غیرحضوری)
ووری از سوواعت  08:00روز پنجشونبه مووور  1401/06/17لغایووت یکشونبه
• جهت ثبووت نووام غیرحضو

 1401/06/20با مراجعه به سامانه گلستان دانشوگاه یاسووج

بووه آدرس  https://golestan.yu.ac.irیا

 http://exam.yu.ac.ir/home/Default.htmصرفا از طریووق یکووی از مرورگرهووای گوگوول کووروم یووا اینترنووت
اکسپلورر ،نسبت به انجام فرایند ثبت نام خود اقدام نمایید .ضمناً لینک سامانه گلسووتان در صووفحه اول سووایت
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 u011 +
شناسه کاربری

بعنوان مثالu011152732 :

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.

الزم به ذکر است شناسه کاربری و گذرواژه تمامی دانشجویان ورودی جدید ،پس از ثبت نام اینترنتی و دریافت شماره
دانشجویی از سیستم ،به شرح زیر میباشد:

شناسه کاربری

شماره دانشجویی

گذرواژه

کد ملی

نکات مهم:
 )1تمامی دانشجویان موظف هستند جهت صدور کارت دانشجویی و کارت تغذیه مبلغ  500.000ریال معادل پنجاه
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 ،از طریق سامانه گلستان 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)

8/750/000

سایر گروههای آموزشی

کارشناسی ارشد

دوره دوم (شبانه)

9/600/000

جهت دریافت جدول شهریه سال تحصیلی  1401-1402بر روی گزینه دانلود کلیک نمایید.

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

مدارک الزم جهت ثبت نام اینترنتی
در زمان ثبتنام اینترنتی ،فایل اسکن شده مدارک زیر ضروری میباشد:
 -1کارت ملی  -2شناسنامه  -3عکس دانشجو  - 5مدرک کارشناسی (گواهی فارغالتحصیلی یا فرم معدل بر حسب
مورد)  -6ریز نمرات مقطع کارشناسی  -7تائیدیه مخصوص سهمیه رزمندگان

• پس از تکمیل مراحل ثبتنام غیرحضوری و دریافوت گوواهی پوذیرش غیرحضووری از سوامانه
گلستان (گزارش  ،)1800پذیرش نهایی اینترنتی توسط دانشگاه انجام خواهد شد.

•

در صورت انجام ثبتنام اینترنتی ،از تاریخ  1401/06/22با مراجعه به سوامانه گلسوتان ،برناموه
هفتگی قابل مشاهده و چاپ میباشد( .گزارش )88

• 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:
 .1مراجعه به سامانه سجاد به آدرس  https://portal.saorg.irو ثبت نام در سامانه
 .2ورود به سامانه با نام کاربری و رمز اختصاصی خود
 .3ورود به لینک "کارنامه سالمت دانشجویان " و پر نمودن الف -کارنامه سالمت جسم و ب -کارنامه سالمت روان و
تکمیل پرسشنامه ها
 .4پرینت 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 ذکر 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.

 -۲ثبت نام حضوری
دانشجویان عزیز الزم است جهت ثبتنام حضوری (پس از شروع کالسها) ،با همراه داشتن مدارک اعالم شده ،مطابق با جدول
زمانبندی به ساختمان مدیریت امور آموزشی دانشگاه مراجعه نمایند.
روز

تاریخ

ساعت

مقطع

جنسیت

شنبه

1401/07/09

13-16

ارشد

زن

یکشنبه

1401/07/10

13-16

ارشد

زن

دوشنبه

1401/07/11

13-16

ارشد

مرد

سهشنبه

1401/07/12

13-16

ارشد

مرد

 -1مدارک سجلی
•

اصل و دو نسخه تصویر شناسنامه از تمام صفحات آن

•

اصل و دو نسخه تصویر پشت و روی کارت ملی

•

چهار قطعه عکس تمام ر  3×4تهیه شده در سال جاری با پشت نویسی

مشخصات (برادران مشمول نظام وظیفه شش قطعه

عکس)

•

اصل و تصویر مدرکی مبنی بر مشخص بودن وضعیت نظام وظیفه

 -۲مدارک تحصیلی
• دانشنامه یا گواهی موقت مدرک کارشناسی و یک نسخه کپی
• ریز نمرات دوره کارشناسی و یک نسخه کپی
• ارائه کد رهگیری تائیدیه تحصیلی (در صورتی که در زمان ثبت نام اینترنتی اخذ نشده باشوود بووا مراجعووه بووه
سایت  /https://estelam.msrt.irنسبت به درخواست تاییدیه تحصیلی اقوودام نموووده و کوود رهگیووری را در
پردازش  20270سامانه گلستان وارد نمایند).
نکته :ع ودت اصل مدرک تحصیلي که به دانشگاه ارسال ميگردد تا پایان تحصیالت امکانپذیر نیست .توصیه ميشود پذیرفتهشدگان گرامي "کپي"
و"کپي برابر اصل" آن را تهیه و نزد خود نگهدارند.

تبصره -1پذیرفتهشدگان 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 مدرک کارشناسی و معدل پیوست 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  1401که در پایگاه اطالع رسانی سازمان سنجش منتشر گردیده نیز درج شده است( .قابل دریافت در
همین اطالعیه)

تبصره  -2آن دسته از پذیرفتهشدگانی که در زمان اعالم نتایج اولیه و تکمیل فرم انتخاب رشته دانشجوی سال آخر بودهاند و حداکثر
تا تاریخ  1401 /06/30فارغالتحصیل میشوند ،دانشجوی سال آخر شناخته شده و الزم است فرم معدل دانشجویان سال آخر مندرج
در صفحه  79دفترچه راهنمای (شماره  )1یا صفحه  495دفترچه راهنمای انتخاب رشتههای تحصیلی (شماره  )2را دریافت نمووده و
میانگین کل واحدهای گذرانده آنان تاریخ  1400/11/30توسط موسسه آموزش عالی محل فارغالتحصویلی دوره کارشناسوی در فورم
مذکور درج و پس از تایید مسوول ذیربط آن را در زمان ثبتنام به محل قبولی ارائه نمایند(.نمونه ی فرم در پایان همین اطالعیه می
باشد).
تبصره -3دانشجویان دارای تعهد خدمت به آموزش و پرورش در صورت عدم ارائه اصل مدرک موظف به تکمیل فرم تعهد فرهنگیان میباشند.
همچنین بجای اصل مدرک ،کپی مدرک که به تأیید کارگزینی اداره آموزش و پرور ش محل خدمت خود رسیده باشد ،ارائه نمایند.
تبصره  -4پذیرفتهشدگانی که دارای مدرک تحصیلی معادل میباشند :براساس مصوبه جلسه  771مور  26/08/94و نامه شووماره /99/5714دش
مور  30/04/99شورای عالی انقالب فرهنگی ،همه دارندگان مدرک معادل ضمن خدمت فرهنگیان که طی سالهای  1377تا  1381بووه دورههووای
مذکور راه یافتهاند ،حسب مورد از تسهیالت مصوبه شماره  2/77633مور  28/05/94برای ادامه تحصوویل در مقوواطع رسوومی بوواالتر برخوووردار
میشوند.
تبصره  -5براساس مصوبه جلسه  548مور  28/07/83شورای عالی انقالب فرهنگی در مورد مدارر

تحصدلي صووادر شووده توسد مكزدم مداتكت

حوزههاي عيمله تا مكزم ماتكت حوزه عيمله خكرسان و تا رصفهان ،فضال و طالب حوزههاي عيمله که بر اساس مدرک صادر شده توسووط مراکووز فوووق دوره
سطح  2را گذراندهاند و یا تا تاریخ  30/07/1400فارغالتحصیل میشوند ،منحصراً مجاز بودهاند در هر یک از کدرشووتههای امتحووانی گووروه علوووم
انسانی ثبتنام و در آزمون آن شرکت نمایند و در صورت پذیرفتهشدن مشروط به گذراندن دروس پیشنیاز بووه تشووخیص گووروه آموزشووی ادامووه
تحصیل دهند .بدیهی است این دسته از متقاضیان باید تصویر مدرک فراغت از تحصیل خود را که توسط مرکز مدیریت حوزههای علمیه یووا مرکووز
مدیریت حوزه علمیه خراسان و یا اصفهان صادر گردیده است در اختیار داشته باشند.

 -3مدارک زیر بر حسب مورد
• حکم مرخصي ساالنه یا موافقت کتبي و بدون قید و شرط سازمان متبوع برای کارمندان دولت.
• گواهي تایید شده توسط دانشگاه یا موسسه آموزش عالي محل اخذ کارشناسي (لیسانس) برای آن دسته از
متقاضیانی که با توجه به مفاد آییننامه پذیرش با آزمون استعدادهای درخشان به شماره  21/77897مور

1393/05/05

شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری با امتیاز رتبه اول پذیرفته شدهاند.
• معرفينامههاي مذکور در ذیل الزم است حداکثر تا قبل از انتخاب واحد براینیمسال دوم سال تحصیلی ،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 ممانعت به عمل خواهد آمد و قبولی آنان «کان لم یکن» تلقی میگردد.
 معرفینامه رسمی از ستاد مشترک سپاه پاسداران انقالب اسالمی(نیروی مقاومت بسیج) و یا وزارت جهادکشاورزی با امضاء و مهرهریک از روسای ارگانهای مذکور که در آن قید شده باشد داوطلب با توجه به ماده  1و 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.
 داوطلبانیکه با استفاده از سهمیه رزمندگان پذیرفته شدهاند و ارگان صادر کننده فرم آنان بنیاد شهید و امور ایثارگران و یا ستادکل 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.

الزم به توضیح است چنانچه پذیرفتهشدگان در زمان ثبتنام مستندات الزم براساس دستورالعمل ثبتنامی را ارائه
ننمایند قبولی آنان «کانلمیکن» تلقی میگردد.

 -4فرمهای دانشگاه یاسوج
• فرم پذیرش شرایط تحصیلي دانشگاه یاسوج
• فرم مشخصات دانشجو جهت انتقال به کامپیوتر

قابل توجه دانشجویان مشمول نظام وظیفه:
کلیه دانشجویان مشمول نظام وظیفه الزام است عالوه بر مدارک مربوط به ثبت نام که در باال ذکر گردیده در صورت داشتن
کارت پایان خدمت یا معافیت دائم آن را ارئه نمایند .سایر دانشجویان برای درخواست معافیت تحصیلی از طریق سامانه
 https://sakha.epolice.ir/portal/اقدام نموده و پس از اخذ برگه معافیت تحصیلی از سامانه (تایید شرایط اولیه) آن را در زمان
ثبتنام حضوری تحویل دهند.
الزم بذکراست جهت ورود به سامانه نظام وظیفه میبایست کد سخا را از پلیس ۱۰+اخذ نمود.

تذکرات مهم
و 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.
**** پذیرش قطعی در دانشگاه یاسوج منوط به

 .1تکمیل کامل ثبتنام غیرحضوری  .2ثبتنام حضوری و

تحویل کامل مدارک ثبتنامی میباشد.
آدرس :استان کهگیلویه و بویر احمد -شهرستان بویر احمد – یاسوج – میدان معلم – خیابان دانشجو – دانشگاه یاسوج – مدیریت
امور آموزشی – کد پستی 7591874831 :

با تشکر
مدیریت امور آموزشي دانشگاه

ایمیل آموزش دانشگاهadmission@yu.ac.ir :

