اطالعیه شماره 5
بدینوسیله به اطالع پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد در مرحلهه پهذیرب بهدآن ونمهون (اسهتدداد درشاان سها
تحصیلی  79_79در داناگاه یاسوج می رساند که جهت ثبتنام در تاریخ های  79/9/1آ  79/9/2به ساشتمان ومونب
کل داناگاه (وقای شجاعی آ شانم رستمی مراجده نمایند .در ضمن ثبت نام ان داناجویان مذکور به صورت مارآط آ
منوط به گزینش نهایی سانمان سنجش می باشد.

نکات مهم:
الف تمامی داناجویان موظف هستند جهت صدآر کارت داناجویی آ کارت تغذیه مبلغ 252222ریا مداد بیست آ
پنج هزارتومان به حساب درومد اشتصاصی داناگاه به شماره 9695772297نزد بانک تجارت ،ان طریق سامانه
شدمات ومونشی آ صرفاً الکترآنیکی پرداشت نمایند.
ب تمامی داناجویان کارشناسی ارشد آرآدی  79به استثناء داناجویان رشته ومونب نبان انگلیسی موظف هستند
که در یک ونمون بسندگی که در هفته دآم مهرماه سا جاری برگزار میگردد شرکت آ نمرهی قبولی ان این ونمون را
کسب نمایند .هزینه ثبتنام آ شرکت در ونمون بسندگی مبلغ 152222ریا مداد پانزده هزار تومان به حساب درومد
اشتصاصی داناگاه به شماره  9695772297قابل پرداشت در کلیه شدب بانک تجارت میباشد آ داناجویان موظف
هستند یک نسخه ان اصل فیش آاریزی را همزمان با پذیرب حضوری تحویل نمایند.
داناجویان در صورت عدم کسب قبولی یا عدم شرکت در ونمون بسندگی تنها مجان به شرکت در درس نبان آیژه در
یکی ان نیمسالهای اآ یا دآم تحصیل شود میباشند .النم به ذکر است که ارائه نمره قبولی نبان آیژه برای اشذ مجون
دفاع ان پایاننامه الزامی میباشد.البته داناجویانی که گواهی قبولی یکی ان ونمونهای نیر را ارائه نمایند(در مدت
اعتبار گواهی ان نبان بسندگی مداف میشوند.
_ گواهی کسب حداقل نمره  52ان امتحان MSRT
_ گواهی کسب حداقل نمره  522ان امتحان TOEFL
_ گواهی کسب حداقل نمره  752ان امتحان TOLIMO
_ گواهی کسب حداقل نمره  5ان امتحان IELTS
ضمناً درس نبان آیژه توسط گرآه نبان انگلیسی ارائه شده آ داناجویان کارشناسی ارشد دآره رآنانه بدآن پرداشت
شهریه آ داناجویان کارشناسی ارشد شبانه با پرداشت شهریه مداد درآس پایه کارشناسی نسبت به اشذ درس
اقدام مینمایند.

**** مبالغ آاریزی به هیچ آجه قابل استرداد نمی باشد .
**** ون دسته ان داناجویانی که مایل به استفاده ان کارت تغذیه هستند می توانند در
نمان مراجده حضوری به داناگاه جهت شارژ ون به بانک تجارت شدبه داناگاه مراجده
نمایند.

مدارك النم برای ثبتنام
 -1اصل آ دآ نسخه تصویر مدرك کارشناسی (لیسانس مورد تایید آنارت علوم  ،تحقیقات آ فنآآری یا آنارت
بهداشت ،درمان آ ومونب پزشکی آ یا شورای عالی انقالب فرهنگی که در ون مدد دآره کارشناسی (لیسانس قید
شده باشد آ یک برگ فتوکپی ون( نمان ثبت نام حضوری ارائه اصل مدرك به همراه دآسری کپی ان مدرك الزامی
است .
تبصره -1پذیرفتهشدگان که به دالیلی قادر به ارائه اصل مدرك کارشناسی نمیباشند ،النم است اصل گواهی تایید
شده توسط داناگاه یا موسسه ومونب عالی محل اشذ کارشناسی را با محتوای فرم شماره  17آاقع در سایت سانمان
سنجش ارائه نمایند که در ون قید شده باشد اشتغا به تحصیل نامبرده مورد تأیید آنارت علوم  ،تحقیقات آ فناآری
یا آنارت بهداشت ،درمان آ ومونب پزشکی یا شورای عالی انقالب فرهنگی می باشد.
 -2اصل شناسنامه آ کارت ملی آ دآ سری فتوکپی ان تمام صفحات ونها.
 -3شش قطده عکس تمام رخ  3×7تهیه شده در سا جاری.
تبصره 6 -قطده عکس تمام رخ  3×7تهیه شده در سا جاری منحصراً برای برادرانی که با توجه به ضوابط پس ان
ثبتنام در موسسه ومونب عالی ،برای ونان مدافیت تحصیلی صادر میگردد.
 -7ارائه مدرکی که آضدیت نظام آظیفه را با توجه به بند «مقررات آظیفه عمومی» مندرج در دفترچه راهنمای ثبتنام
آ شرکت در ونمون آرآدی دآره کارشناسی ارشد سا ( 1379برای برادران .
 -5حکم مرشصی ساالنه یا موافقت کتبی آ بدآن قید آ شرط سانمان متبوع برای کارمندان دآلت.
 -9مدرفینامههای مذکور در ذیل النم است حداکثر تا قبل ان انتخاب آاحد براینیمسا دآم سا تحصیلی 1379-79
توسط پذیرفتهشدگان ان محل مربوط اشذ آ به موسسه ومونب عالی محل قبولی تحویل گردد ،در غیر این صورت ان
ثبتنام ونان برای نیمسا دآم سا تحصیلی  1379-79مماندت به عمل شواهد ومد آ قبولی ونان «کان لم یکن» تلقی
میگردد.

النم به توضیح است چنانچه پذیرفتهشدگان در نمان ثبتنام مستندات النم براساس دستورالدمل ثبتنامی
را ارائه ننمایند قبولی ونان «کانلمیکن» تلقی میگردد.
تذکرات مهم
ه حضور شخص پذیرفته شده جهت ثبتنام حضوری الزامی است آ ثبتنام منحصراً در تاریخ اعالم شده توسط
داناگاه آ با ارائه مدارك کامل مندرج در این اطالعیه صورت میپذیرد.
 6فرم شماره 15
 7فرم شماره 19

 12فرم پذیرب شرایط تحصیلی
 11فرم ماخصات داناجو جهت انتقا به کامپیوتر
 12فرم تحویل مدارك

****النم به ذکر است پذیرب قطدی در داناگاه یاسوج منوط به مراجده حضوری جهت تحویل
مدارك آ گزینش نهایی سانمان سنجش می باشد.

در ضمن داناجویان عزیز جهت مسائل رفاهی،فرهنگی آ شوابگاهی شود می توانند با
تلفن های نیر تماس حاصل نمایند.
لیست تلفنهای مداآنت فرهنگی داناجویی
داشلی

تلفن مستقیم
(با پیش شماره 297

دفتر معاون فرهنگی

0011

00110011

آقای محمودی

معاون فرهنگی

0010

00110010

دکتر نیکدل

مدیر امور فرهنگی

0011

00110011

دکتر مرادی

امور داناجویی

مدیر امور دانشجویی

0010

00110010

آقای یزدانپناه

مدیر تغذیه

0000

00110000

خانم جمشیدی

کارشناس رفاه0

0011

00110011

خانم احمدی

کارشناس رفاه1

0010

00110010

آقای توانبخش

امور شوابگاهها
برادران

0001

00110001

آقای آرمین

خواهران

0000

00110000

خانم امیریان

مرکز مااآره

مدیر مرکز مشاوره

0050

00110050

دکتر تقوائی

دفتر مرکز مشاوره

0051

00110051

خانم پناه

ستاد شاهد آ ایثارگر

دفتر شاهد و ایثارگر

0051

00110051

آقای خرام

مدیر شاهد و ایثارگر

0050

00110050

دکتر عزیزپور

***** داناجویان عزیز جهت رفع ماکالت ومونشی شود می توانند با شماره های نیر
به تفکیک گرآه تماس حاصل نمایند.
تلفن تماس(با پیش شماره 297

داناکده

مکانیک(داشلی  ، 31225192برق آ مواد(داشلی ، 31225212عمران(داشلی  ، 31225112شیمی (داشلی
31225292

فنی آ مهندسی

داشلی مدیر ومونب داناکده31225227 :
ریاضی(داشلی  ، 31227212فیزیک (داشلی  ، 31227192شیمی(داشلی  ، 31227112نیست (داشلی
31227292

علوم پایه

داشلی مدیر ومونب داناکده31227227 :
نراعت(داشلی ، 31229192علوم دام(داشلی  ، 31229212گیاه پزشکی(داشلی  ، 31229292توسده
رآستایی( داشلی ، 31229212شاك آ جنگلداری(داشلی 31229292

کااآرنی

داشلی مدیر ومونب داناکده00339227 :
تاریخ(داشلی ، 31223112الهیات (داشلی ، 31223292علوم سیاسی (داشلی ، 31223392ادبیات فارسی
علوم انسانی

(داشلی ، 31223292نبان انگلیسی (داشلی ، 31223212علوم اجتماعی (داشلی ، 31223312مدارف
(داشلی 31223712
داشلی مدیر ومونب داناکده00113227 :

نفت آ گان گچساران
وقای شکاری 27199291955:

آ
صندت آ مددن چرام

تلفن تحصیالت تکمیلی داناگاه 297-31221313 :وقای شجاعی
ایمیل:

grad@yu.ac.ir

به نام خدا

فرم پذيرش شرايط تحصيل در دورههاي تحصيالت تكميلي
مدیریت تحصيالت تكميلي

اینجانب  .................................................................دانشجوي دورهي كارشناسي ارشد /رشته  .........................................به شماره
دانشجویي  .........................................دانشكده  .........................................اطالع و پایبندي خود به مقررات و ضوابط تحصيل در دورة تحصيالت
تكميلي دانشگاه یاسوج ،بویژه در موارد زیر را اعالم مي دارم:
 -1تحصيل به صورت تمام وقت :دانشجو موظف است درطول دوره (آموزشي وپژوهشي) به صورت تمام وقت در دانشگاه حضور
داشته باشد .هر گونه اشتغال (تمام/پاره وقت) در طول دوره درخارج از دانشگاه منوط به موافقت كتبي دانشكده خواهد بود.
 -2حضور فعال :دانشجو موظف است به طور فعال در كليه كالسهاي درس ،سمينارهاي علمي ،دفاعيههاي دانشجویان دورههاي
تحصيالت تكميلي و سایر جلسه هایي كه استاد راهنما و گروه مربوطه تعيين مي كند شركت نماید.
 -3ارتباط مستمر با استاد :دانشجو موظف است به طور منظم و مطابق برنامهاي كه از طرف استاد راهنما اعالم ميشود ،استاد
راهنما را مالقات نموده و گزارشي از پيشرفت كار و آخرین نتایج پژوهش خود را به وي ارایه نماید.
 -4رعايت كامل مفاد آيين نامه انظباطي :دانشجوموظف است آیين نامه انظباطي مربوط به حجاب و عفاف (مصادیق پوشش مجاز
و غير مجاز)را رعایت كند
 -5رعايت دقيق ضوابط و مقررات :دانشجو موظف است با مراجعه متناوب به سایت تحصيالت تكميلي از سایر مقررات و ضوابطي
كه توسط دانشگاه اعالم ميگردد مطلع شده آنها را رعایت كند.
در ضمن اعالم مي دارم كه عدم رعايت موارد باال ،منجر به محروميت اينجانب از تسهيالت دانشجويي و رفاهي و سرانجام
محروميت از تحصيل خواهد شد.

تاریـخ......................................... :
امضا ......................................... :

بسمه تدالی
فرم مشخصات دانشجو
شماره دانشجويي:

شماره داوطلبي:

كد ملي :

نام خانوادگي :
نام:
نام پدر:
جنس :مرد

زن

مليت  :ايراني

اسالم – سني

دين – مذهب  :اسالم – شيعه

مسيحي

خارجي

كليمي

دانشكده:

رشته قبولي:

دوره:

گرايش

سال تحصيلي 13..... - 13.....

مقطع تحصيلي :

نيمسال :اول

دوم

كد رشته قبولي:

نوع پذيرش :عادي

نوع سهميه پذيرش :بورسيه
وضعيت تأهل :مجرد

زرتشتي

سهميه

تكميل ظرفيت

رتبه كل در سهميه:

منطقه

متأهل

رتبه كشوري در گروه آزمايشي:

بومي

وضعيت نظام وظيفه  :معافيت تحصيل ي

غيربومي
معاف

پايان خدمت

آدرس كامل :
كد پستي:

تلفن :

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

تلفن تماس:
محل صدور شناسنامه:

بلي
بلي

تلفن همراه:

نام و محل كار:

اگر بلي نام رشته:

تلفن محل كار:
دانشگاه:

شماره دانشجويي آن دانشگاه:

آخرين مدرك تحصيلي:
معدل آخرين مدرك تحصيلي:
اينجانب

محل اخذ:
پذيرفته شده در رشته

تاريخ اخذ مدرك:
آزمون سراسري /تحصيالت تكميلي سال

و مندرجات اين فرم را تأييد مي نمايم.
تاريخ و امضا دانشجو:

نام و نام خانوادگي ثبت نام:
تاريخ و امضاء:

صحت اطالعات

فرم تحویل مدارك کارشناسی ارشد
مدیریت تحصیالت تکمیلی

نام و نام خانوادگی :

شماره دانشجویی :

آضدیت ارائه مدرك

نوع مدرك

دارد
فرم ثبت نام ،مشخصات دانشجو جهت انتقال به کامپیوتر
دانش آموختگان ماقبل ان 1379/21/21

مدرك کارشناسی

ندارد

رشته قبولی

تاریخ ارائه

مالحظات

مدرك
مخصوص کلیه پذیرفته شدگان

اصل مدرك
کپی مدرك

دانش آموختگان بدد ان 1379/21/21

فرم شماره 00

این دسته از داوطلبان باید با دادن تعهد تا قبل از
 0035/5/01اصل و کپی مدرك کارشناسی را تحویل
دهند.

کپی شناسنامه

دو سری

کپی کارت ملی

دو سری

عکس 0*4

 5قطعه (برادرانی که خدمت نظام وظیفه انجام نداده اند
 8قطعه)

ریزنمرات کارشناسی /کارشناسی ارشد

مخصوص کلیه پذیرفته شدگان ( از سوی دانشگاه استعالم
می گردد)

وضعیت نظام وظیفه

مخصوص آقایان

فرم شماره  )0( 1مربوط به صفحه  08دفترچه شماره 0

مخصوص شاغلین

فرم شماره00

مخصوص رزمندگان

فرم شماره01

مخصوص رزمنده جهادگر

فرم شماره 00

مخصوص رتبه اول

فرم شماره 04

مخصوص کلیه پذیرفته شدگان

فرم شماره05

مخصوص پذیرفته شدگان دوره روزانه

تأییدیه تحصیلی

( از سوی دانشگاه استعالم می گردد)

فرم پذیرش شرایط تحصیلی
فرم درخواست معافیت تحصیلی

ویژه دانشجویان مشمول(فاقد کارت پایان
خدمت یا کارت معافیت)

نام و نام خانوادگي كارشناس تحويل گيرنده مدارك

امضاء:

