اطالعیه جدید
(تاریخ و نحوه ی ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون سراسری سال  7931غیرحضوری و حضوری)
ضمن تبریک و آرزوی موفقیت به کلیه پذیرفته شدگان آزمون سراسری سال تحصیلی  31_39مقاطع کاردانی و کارشناسی
در دانشگاه یاسوج بدینوسیله به اطالع می رساند جهت ثبتنام غیرحضوری از ساعت  42روز شنبه موور

لغایووت 7931/6/41

بووا مراج ووه بووه سووامانه

7931/6/42

https://exam.yu.ac.ir/home/Default.htm

یا

 https:// golestan.yu.ac.irصرفا از طریق مرورگر اینترنت اکسپلورر نسخه  71به باال 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:
شماره داوطلبی u971 +

شناسه کاربری

ب نوان مثالu9711792025 :
کد ملی

گذرواژه

جهت دریافت راهنمای پذیرش به آدرس زیر مراج ه نمایید:
https://golestan.yu.ac.ir/manuals/daneshju.html

نکات مهم:
 )7تمامی دانشجویان موظف هستند جهت صدور کارت دانشجویی و کارت تغذیه مبلغ 401111ریال م ادل 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 دانشگاه به شماره 1910321462نزد بانک تجارت ،از طریق سامانه خدمات آموزشی و صرف ًا الکترونیکی
پرداخت نمایند.
جدول مبالغ پیش پرداخت شهریه مقاطع کاردانی و کارشناسی
گروه آموزشی

دوره

مبلغ پیشپرداخت(به ریال)

علوم انسانی

شبانه

4/401/111

سایر گروههای آموزشی

شبانه

4/011/111

**** مبالغ واریزی به هیچ وجه قابل استرداد نمی باشد .
 )4به دانشجویان عزیز توصیه می شود فایل اسکن شده مدارک زیر را از قبل تهیه کنند تا در زمان ثبتنام غیرحضوری با
مشکل مواجه نشوند.
 -7تصویر کارت ملی  -4تصویر شناسنامه  - 9عکس دانشجو  -2اصل و کپی دیپلم متوسطه  -0اصل و کپی مدرک پیش
دانشگاهی  -6رسید تاییدیه تحصیلی

 )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،هنگام مراج ه حضوری تحویل دانشگاه نمایند:

مدارک الزم برای ثبتنام حضوری ( یکشنبه  7931/1/7خانم ها دوشنبه  7931/1/4آقایان ) بر حسب مورد

فرم های الزم برای ثبت نام حضوری بر حسب مورد
(لطفا فرم های مورد نظر برحسب مورد تکمیل نمایید)
فرم شماره  7و فرم مشخصات دانشجو :ویژه همه پذیرفته شدگان
فرم شماره  :2ویژه پذیرفته شدگان منطقه  7و ایثارگران
فرم شماره  :0ویژه پذیرفته شدگان مناطق  4و 9
سایر فرم ها برحسب مورد

فرم مشخصات دانشجو
شماره دانشجويي:

شماره داوطلبي:

كد ملي :

نام خانوادگي :
نام:
نام پدر:
جنس :مرد

زن

دين – مذهب :

دانشكده:

شيعه

مليت :

مسيحي

سني

كليمي

زرتشتي

دوره:

سال تحصيلي 31..... - 31.....
نيمسال:

نوع سهميه پذيرش:

وضعيت تأهل:

ايراني

رشته قبولي:

اول

خارجي

كد رشته قبولي:

گرايش

مقطع تحصيلي :
نوع پذيرش:

دوم
بورسيه

سهميه

مجرد

منطقه

رتبه كل در سهميه:

متأهل

وضعيت نظام وظيفه  :معافيت تحصيلي

عادي

بومي
پايان خدمت

تكميل ظرفيت
رتبه كشوري در گروه آزمايشي:

غيربومي

معاف

آدرس كامل :
تلفن :

كد پستي:

كد شهرستان:
كد پستي:

آدرس در ياسوج:
تاريخ تولد:

محل تولد:

شغل پدر :

محل كار پدر:

آيا غير از تحصيل شاغل هستيد؟

خير

آيا دانشجوي انصرافي هستيد؟ خير
آخرين مدرك تحصيلي:

اينجانب
تاريخ و امضا دانشجو:

تلفن همراه:
تلفن تماس:
محل صدور شناسنامه:

بلي

بلي

معدل آخرين مدرك تحصيلي:

پذيرفته شده در رشته

تلفن محل كار:

آدرس محل كار:

اگر بلي نام رشته:

دانشگاه:
محل اخذ:

شماره دانشجويي آن دانشگاه:
تاريخ اخذ مدرك:

آزمون سراسري /تحصيالت تكميلي سال
نام و نام خانوادگي ثبت نام:
تاريخ و امضاء:

صحت اطالعات و مندرجات اين فرم را تأييد مي نمايم.

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

تذکرات مهم
و حضور شخص پذیرفته شده جهت ثبتنام حضوری الزامی است و ثبتنام منحصراً در تاریخ
های اعالم شده توسط دانشگاه و با ارائه مدارک کامل مندرج در این اطالعیه صورت
میپذیرد.
و م دل مدرک دیپلم و پیش دانشگاهی پذیرفتهشده باید با م دلهایی 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 م دل باشند (م دل مندرج در مدرک تحصیلی آنان کمتر از م دل اعالم شده به این
سازمان باشد) جداً خودداری خواهد شد ،لذا به ایندسته از پذیرفتهشدگان توصیه میگردد
به محل قبولی خود مراج ه ننمایند و درصورت لزوم چنانچه در این رابطه سوالی دارند
میتوانند از طریق سایت سازمان در بخش پاسخگویی اینترنتی اقدام نمایند .بدیهی است به
مراج ات حضوری و هر نوع مکاتبهای غیر از سایت این سازمان پاسخ داده نخواهد شد.
و از پذیرفتهشدگانیکه حداکثر تا تاریخ  31/6/97فارغالتحصیل( پیش دانشگاهی یا دیپلم
نظام قدیم) نشوند ،ثبتنام به عمل نخواهد آمد و قبولی آنان «کان لم یکن» تلقی میگردد.
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.

****الزم به ذکر است پذیرش قط ی در دانشگاه یاسوج منوط به مراج ه حضوری جهت تحویل مدارک
مذکور می باشد.
 )2زمان و مکان مراج ه حضوری جهت تحویل مدارک کلیه پذیرفته شدگان به شرح ذیل می باشد.
آدرس :یاسوج – میدان م لم – خیابان دانشجو -دانشگاه یاسوج تلفن گویا112-9711 :
خانم ها

زمان

مکان

یکشنبه  31/1/7ساعت

رشته های :مهندسی :مکانیک -عمران -شیمی –مواد – برق – کامپیوتر

9تا  74و  72تا79

محل ثبت نام حضوری :دانشگاه یاسوج  -دانشکده فنی و مهندسی
رشته های  :زبان و ادبیات فارسی –فلسفه – روانشناسی – آموزش زبان
انگلیسی – تاریخ – فقه و مبانی حقوق اسالمی – جام ه شناسی(علوم
اجتماعی) – اقتصاد – جغرافیا -علوم سیاسی
محل ثبت نام حضوری :دانشگاه یاسوج – دانشکده علوم انسانی
رشته های :فیزیک – شیمی محض – زیست شناسی گیاهی – آمار –
ریاضیات و کاربردها
محل ثبت نام حضوری :دانشگاه یاسوج – دانشکده علوم پایه
رشته های :مهندسی طبی ت – تولید و ژنتیک گیاهی – علوم و مهندسی
جنگل – علوم دامی – گیاهپزشکی
محل ثبت نام حضوری :دانشگاه یاسوج – دانشکده کشاورزی
رشته های  :مهندسی پلیمر – شیمی کاربردی – کاردان فنی مکانیک –
کاردان فنی جوشکاری – کاردان فنی عمران
محل ثبت نام حضوری :دانشگاه یاسوج – اداره آموزش دانشگاه

آقایان

دوشنبه  31/1/4ساعت

رشته های :مهندسی :مکانیک -عمران -شیمی –مواد – برق – کامپیوتر

9تا  74و  72تا79

محل ثبت نام حضوری :دانشگاه یاسوج  -دانشکده فنی و مهندسی
رشته های  :زبان و ادبیات فارسی –فلسفه – روانشناسی – آموزش زبان
انگلیسی – تاریخ – فقه و مبانی حقوق اسالمی – جام ه شناسی(علوم
اجتماعی) – اقتصاد – جغرافیا -علوم سیاسی
محل ثبت نام حضوری :دانشگاه یاسوج – دانشکده علوم انسانی
رشته های :فیزیک – شیمی محض – زیست شناسی گیاهی – آمار –
ریاضیات و کاربردها
محل ثبت نام حضوری :دانشگاه یاسوج – دانشکده علوم پایه
رشته های :مهندسی طبی ت – تولید و ژنتیک گیاهی – علوم و مهندسی
جنگل – علوم دامی – گیاهپزشکی
محل ثبت نام حضوری :دانشگاه یاسوج – دانشکده کشاورزی
رشته های  :مهندسی پلیمر – شیمی کاربردی – کاردان فنی مکانیک –
کاردان فنی جوشکاری – کاردان فنی عمران
محل ثبت نام حضوری :دانشگاه یاسوج – اداره آموزش دانشگاه

 )0دانشجویان گرامی پس از تکمیل مراحل مراحل ثبتنام غیرحضوری ،میتوانند از تاریخ  7931/11/17با مراج ه به سامانه
خدمات آموزشی،برنامه هفتگی خود را مشاهده و پرینت نمایند.

 )6زمان شروع کالس ها یک شنبه 7931/1/7
 )1الزم به ذکر است ب د از تکمیل ثبت نام جهت ورودهای ب دی به سامانه شناسه کاربری و گذرواژه هر دانشجو به شرح زیر
میباشد:
شناسه کاربری

شماره دانشجویی

گذرواژه

کد ملی

 )9دانشجویان عزیز صرفا جهت دریافت پاسخ سواالت آموزشی خود می توانند براساس جدول ذیل تماس حاصل فرمایند:
(به تفکیک دانشجویان گروههای آموزشی)
دانشکده

تلفن تماس(با پیش شماره )112
مکانیک(داخلی  ،)97110761برق و مواد(داخلی ،)97110471عمران(داخلی  ،)97110771شیمی (داخلی

فنی و مهندسی

)97110161
داخلی مدیر آموزش دانشکده97110112 :
ریاضی(داخلی  ،)97112171فیزیک (داخلی  ، )97112761شیمی(داخلی  ، )97112771زیست (داخلی

علوم پایه

)97112161

داخلی مدیر آموزش دانشکده97112112 :
زراعت(داخلی ،)97116761علوم دام(داخلی  ،)97116471گیاه پزشکی(داخلی  ،)97116461توس ه
کشاورزی

روستایی( داخلی ،)97116171خاک و جنگلداری(داخلی )97116161
داخلی مدیر آموزش دانشکده00336112 :
تاریخ(داخلی ،)97119771الهیات (داخلی ،)97119161علوم سیاسی (داخلی ،)97119961ادبیات فارسی

علوم انسانی

(داخلی ،)97119461زبان انگلیسی (داخلی ،)97119471علوم اجتماعی (داخلی ،)97119971م ارف
(داخلی )97119271
داخلی مدیر آموزش دانشکده00339112 :

نفت و گاز گچساران
و
صن ت و م دن چرام

آقای شکاری 13716417600:

 )3ثبت نام خوابگاهها صرفا"بصورت اینترنتی می باشد و آندسته از دانشجویانی که متقاضی
خوابگاه هستند می توانند همزمان با پذیرش غیرحضوری تقاضای خود را ثبت نمایند  .بدیهی
است به دانشجویانی خوابگاه ت لق می گیرد که تقاضای خود را از طریق سایت ثبت نموده
باشند.

ثبت نام غیر حضوری خوابگاه( 7931/16/40لغایت )7931/16/41
 -7ثبت نام خوابگاهها بصورت اینترنتی می باشد و آندسته از دانشجویان واجد شرایط که متقاضی
خوابگاه هستند می توانند همزمان با پذیرش غیرحضوری تقاضای خود را در سامانه گلستان
 https//golestan.yu.ac.irاز مسیرهای زیرثبت نمایند.
 مرحله اول:*دانشجویی*خوابگاه*اطالعات و درخواست ها -7:اطالعات خوابگاهی دانشجو  -4درخواست
خوابگاه
تذکر :جهت تخصیص اتاق و محاسبه آن  29ساعت ب د مجددا" به همین سامانه مراج ه و
مراحل زیر انجام دهید.
 مرحله دوم:*دانشجویی*خوابگاه*اطالعات جامع خوابگاه دانشجویی(مشاهده خوابگاه و اطالعات)
 مرحله سوم: -7دانشجویی*خوابگاه*ودی ه/هزینه رفاهی*پرداخت های الکترونیکی ودی ه
 -4دانشجویی*خوابگاه*پرداخت و تسویه حساب*پرداخت های الکترونیکی بابت خوابگاه
 -9دانشجویی*خوابگاه*انتساب اتاق،کاال و خدمات*مجوز و م رفی نامه*م رفی اسکان در خوابگاه
*****آن دسته از دانشجویانی که مایل به استفاده از کارت تغذیه هستند می توانند در زمان
مراج ه حضوری پس از دریافت کارت دانشجویی به سامانه https//self.yu.ac.irجهت
شارژکارت مراج ه نمایند.

)71در ضمن دانشجویان عزیز جهت مسائل رفاهی،فرهنگی و خوابگاهی خود می توانند با
تلفن های زیر تماس حاصل نمایند.

لیست تلفنهای م اونت فرهنگی و دانشجویی
امور دانشجویی

مدیر امور دانشجویی

0030

00330030

آق ی رضوانی

مدیر تغذیه

0000

00330000

خ نم جمشیدی

ک رشن س رف ه

0050

00330050

آق ی توانبخش

00330003

آق ی یزدانپن ه

برادران

0003

00330003

آق ی آرمین

خواهران

0000

00330000

خ نم آق یی

امور خوابگاهها

ستاد شاهد و ایثارگر

دفتر ش هد و ایث رگر

0053

00330053

آق ی خرام

مدیر ش هد و ایث رگر

0050

00330050

آق ی ب قری ن

سایت دانشگاهwww.yu.ac.ir :
ایمیل آموزش دانشگاهadmission@yu.ac.ir :

