اطالعیه شماره 5
ضمن تبریک به کلیه پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت کار شنا سی ار شد سال  ، 6971-79بدینو سیله به اطالع
کلیه پذیرفته شدگان می ر ساند که جهت ثبت نام ح ضوری مطابق با جدول ذیل با مراجعه به دان شگاه ن سبت به انجام
فرایند ثبت نام خود اقدام نمایند.
ردیف
6

مقطع

زمان ثبت نام حضوری

پذیرفته شدددگان مقطع کارشددناسددی

 /61و 71/61 /69

ارشد در مرحله تکمیل ظرفیت

نکات مهم:
الف) تمامی دانشجویان موظف هستند جهت صدور کارت دانشجویی و کارت تغذیه مبلغ 651111ریال معادل بیست و
پنج هزارتومان و دانشجویان دوره شبانه و پردیس خودگردان نیز باید بر اساس جدول ذیل مبالغ مربوطه را به عنوان
پیش پرداخت شهریه به حساب درآمد اختصاصی دانشگاه به شماره 9695771617نزد بانک تجارت ،پرداخت نمایند و
فیش پرداختی را ارائه دهند.
جدول -6مقطع کارشناسی ارشد
گروه آموزشی

دوره

مقطع

مبلغ پیشپرداخت(به ریال)

علوم انسانی

پردیس خودگردان

کارشناسی ارشد

-

سایر گروههای آموزشی

پردیس خودگردان

کارشناسی ارشد

-

علوم انسانی

شبانه

کارشناسی ارشد

9/111/111

سایر گروههای آموزشی

شبانه

کارشناسی ارشد

9/911/111

ب) تمامی دانشجویان کارشناسی ارشد به جز رشته زبان شناسی همگانی ورودی بهمن ماه محسوب میگردند.
ضمناً درس زبان ویژه توسط گروه زبان انگلیسی ارائه شده و دانشجویان کارشناسی ارشد دوره روزانه بدون پرداخت
شهریه و دانشجویان کارشناسی ارشد شبانه با پرداخت شهریه معادل دروس پایه کارشناسی نسبت به اخذ درس اقدام
مینمایند.

**** 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 دانشگاه جهت شارژ آن به بانک تجارت شعبه دانشگاه
مراجعه نمایند.
پ) جدول شهریه دوره نوبت دوم مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی  71_79به شرح ذیل می باشد (کلیه مبالغ به
ریال می باشد).

گروه آموزشی
علوم انسانی (ریال)
نوع شهریه

کارشناسی ارشد

سایرگروههای آموزشی

دکتری پردیس ،شبانه،

کارشناسی ارشد

دکتری(پردیس ،شبانه،

انتقالی از دانشگاههای

انتقالی از دانشگاههای

خارج از کشور)

خارج از کشور)

شهریه ثابت در هر نیمسال

9111111

-

9911111

-

شهریه متغیر هر واحد درسی

6911111

-

6151111

-

نظری

7611111

-

7611111

-

عملی

5611111

-

5611111

-

شهریه هر واحد
پایان نامه

ت) دانشجویان عزیز می بایست مدارک زیر را هنگام مراجعه حضوری تحویل دانشگاه نمایند:

مدارک الزم برای ثبتنام
 -6اصل و دو نسخه تصویر مدرک کارشناسی (لیسانس)برای پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد 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 و یکبرگ فتوکپی آن ( زمان ثبت نام حضوری ارائه اصل مدرک به همراه
دوسری کپی از مدرک الزامی است).
تبصره -6پذیرفتهشدگان 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 را با محتوای فرم شماره  67واقع در
سایت سازمان سنجش 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.
تبصره  -6پذیرفتهشدگانی که دارای مدرک تحصیلی معادل میباشند الزم است واجد شرایط مفاد «آییننامه شرکت
دارندگان مدارک معادل و غیررسمی در آزمونهای مقاطع باالتر» مصوب جلسه  675مورخ  76/7/65شورای گسترش
آموزش عالی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری که طی بخشنامه شماره  6/99199مورخ  66/5/76توسط 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 شرکت نمودهاند ،معدل
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.

 -6اصل شناسنامه و کارت ملی و دو سری فتوکپی از تمام صفحات آنها.
 -9شش قطعه عکس تمام رخ  9×7تهیه شده در سال جاری.

تبصره 6 -قطعه عکس تمام رخ  9×7تهیه شده در سال جاری منحصراً برای برادرانی که با توجه به ضوابط پس از ثبتنام
در موسسه آموزش عالی ،برای آنان معافیت تحصیلی صادر میگردد.
 -7ارائه 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 ( 6971برای برادران).
 -5حکم مرخصی ساالنه یا موافقت کتبی و بدون قید و شرط سازمان متبوع برای کارمندان دولت.
 -1معرفینامههای مذکور در ذیل الزم است حداکثر تا قبل از انتخاب واحد براینیمسال دوم سال تحصیلی 6971-79
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  6971-79ممانعت به عمل خواهد آمد و قبولی آنان «کان لم یکن» تلقی
میگردد.
تبصره -براساس هماهنگیهای انجام شده ،گواهیهای مربوط به ردیف  1-6توسط ارگانهای ذیربط بطور یکجا به موسسه
آموزش عالی محل قبولی پذیرفتهشدگان ارسال خواهد شد.
 -1-6معرفینامه 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  6و
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.
6د1د 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.
 -9اصل 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  6979/7/65شورای 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.

تذکرات مهم
د 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.

د معدل مدرک کارشناسی (لیسانس) و کارشناسیارشد (فوقلیسانس) 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 دار ای 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
می توانند از طریق سایت سازمان در بخش پاسخگویی اینترنتی اقدام نمایند .بدیهی است به مراجعات حضوری و هر
نوع مکاتبهای غیر از سایت این سازمان پاسخ داده نخواهد شد.

د 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.
 )6فرم پذیرش شرایط تحصیلی
 )7فرم مشخصات دانشجو جهت انتقال به کامپیوتر
 )61فرم تحویل مدارک
*قابل ذکر است فرمهای موارد 7،6و  61در هنگام ثبت نام حضوری جهت تکمیل و درج در پرونده به دانشجو ارائه می شود .فرمهای
شماره  66تا  61پیوست نیز جهت مالحظه ضمیمه گردیده و الزم است دانشجو در هنگام ثبت نام حضوری از فرمهای  66تا  61فقط
فرم مربوط به خود را تکمیل شده تحویل دهد.

****الزم به ذکر است پذیرش قطعی در دانشگاه یاسوج منوط به مراجعه حضوری جهت تحویل مدارک
مذکور می باشد.
خ) زمان مراجعه حضوری جهت تحویل مدارک :روزهای  71/61/61و .71/61/69
ح) زمان شروع کالسها  6971/66/67می باشد.
د) دانشجویان گرامی پس از تکمیل مراحل ثبتنام حضوری ،میتوانند با مراجعه به کارشناس گروه برنامه هفتگی 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

***** آندسته از دانشجویانی که متقاضی خوابگاه هستند می توانند جهت مسائل
رفاهی،فرهنگی و خوابگاهی خود می توانند با تلفن های زیر تماس حاصل نمایند.
لیست تلفنهای معاونت فرهنگی دانشجویی
داخلی

تلفن مستقیم
(با پیش شماره )197

دفتر معاون فرهنگی

0011

00110011

آقای محمودی

معاون فرهنگی

0010

00110010

دکتر مرادی

مدیر امور فرهنگی

0011

00110011

دکتر فتاحی زاده

امور دانشجویی

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 خوابگاهها
برادران

0001

00110001

آقای آرمین

خواهران

0000

00110000

خانم امیریان

مرکز مشاوره

مدیر مرکز مشاوره

0050

00110050

دکتر تقوائی

دفتر مرکز مشاوره

0051

00110051

خانم پناه

ستاد شاهد و ایثارگر

دفتر شاهد و ایثارگر

0051

00110051

آقای خرام

مدیر شاهد و ایثارگر

0050

00110050

دکتر عزیزپور

***** دانشجویان عزیز جهت رفع مشکالت آموزشی خود می توانند با شماره های زیر
به تفکیک گروه تماس حاصل نمایند.
تلفن تماس(با پیش شماره )197

دانشکده

مکانیک(داخلی  ،)96115611برق و مواد(داخلی ،)96115661عمران(داخلی  ،)96115661شیمی (داخلی
)96115111

فنی و مهندسی

داخلی مدیر آموزش دانشکده96115117 :
ریاضی(داخلی  ،)96117161فیزیک (داخلی  ، )96117611شیمی(داخلی  ، )96117661زیست (داخلی
)96117111

علوم پایه

داخلی مدیر آموزش دانشکده96117117 :
زراعت(داخلی ،)96111611علوم دام(داخلی  ،)96111661گیاه پزشکی(داخلی  ،)96111611توسعه
روستایی( داخلی ،)96111161خاک و جنگلداری(داخلی )96111111

کشاورزی

داخلی مدیر آموزش دانشکده00331117 :
تاریخ(داخلی ،)96119661الهیات (داخلی ،)96119111علوم سیاسی (داخلی ،)96119911ادبیات
فارسی (داخلی ،)96119611زبان انگلیسی (داخلی ،)96119661علوم اجتماعی (داخلی

علوم انسانی

،)96119961معارف (داخلی )96119761
داخلی مدیر آموزش دانشکده00119117 :
نفت و گاز گچساران
آقای شکاری 17691696155:

و
صنعت و معدن چرام

تلفن تحصیالت تکمیلی دانشگاه 197-96116969 :خانم قاسمی
ایمیل:

grad@yu.ac.ir

به نام خدا

فرم پذيرش شرايط تحصيل در دورههاي تحصيالت تكميلي

اينجانب  .................................................................دانشجوي دورهي كارشناسي ارشد/دكتري رشته  .........................................به شماره
دانشجويي  .........................................دانشكده  .........................................اطالع و پايبندي خود به مقررات و ضوابط تحصيل در دورة تحصيالت
تكميلي دانشگاه ياسوج ،بويژه در موارد زير 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 دانشجويان دورههاي
تحصيالت تكميلي و ساير جلسه هايي كه استاد راهنما و گروه مربوطه تعيين مي كند شركت نمايد.
 -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 آخرين نتايج پژوهش خود را به وي ارايه نمايد.
 -4رعايت كامل مفاد آيين نامه انظباطي :دانشجوموظف است آيين نامه انظباطي مربوط به حجاب و عفاف (مصاديق پوشش مجاز
و غير مجاز)را رعايت كند
 -5رعايت دقيق ضوابط و مقررات :دانشجو موظف است با مراجعه متناوب به سايت تحصيالت تكميلي از ساير مقررات و ضوابطي
كه توسط دانشگاه اعالم ميگردد مطلع شده آنها را رعايت 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.

تاريـخ......................................... :
امضا ......................................... :

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
دانشكده:

مسيحي

دوره:

زرتشتي
كد رشته قبولي:

مقطع تحصيلي :

دوم

نوع پذيرش :عادي

نوع سهميه پذيرش :بورسيه
وضعيت تأهل :مجرد

كليمي

رشته قبولي:

سال تحصيلي 13..... - 13.....
نيمسال :اول

خارجي

سهميه

تكميل ظرفيت

رتبه كل در سهميه:

منطقه

متأهل

رتبه كشوري در گروه آزمايشي:

بومي

وضعيت نظام وظيفه  :معافيت تحصيلي

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:

آخرين مدرك تحصيلي:
معدل آخرين مدرك تحصيلي:

محل اخذ:

تاريخ اخذ مدرك:

شماره دانشجويي آن دانشگاه:

فرم تحویل مدارک

مدیریت تحصیالت تكمیلی

نام و نام خانوادگی :

شماره دانشجویی :

وضعیت ارائه مدرک

نوع مدرک

دارد

ندارد

فرم ثبت نام ،مشخصات دانشجو جهت انتقال به کامپیوتر
دانش آموختگان ماقبل از 6971/16/16

مدرك کارشناسی

رشته قبولی

تاریخ ارائه

مالحظات

مدرک
مخصوص کلیه پذیرفته شدگان

اصل مدرك
کپی مدرك

دانش آموختگان بعد از 6971/16/16

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

عكس 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
ویژه دانشجویان مشمول(فاقد کارت پایان

فرم درخواست معافیت تحصیلی

خدمت یا کارت معافیت)

نام و نام خانوادگي كارشناس تحويل گيرنده مدارك

امضاء

