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نشین درس و دانشگاه را به شما عزیزان تبریک گفته و براي همگان از درگاه خداوند متعال  آغاز سال تحصیلی و شروع دل     
 مدارج علمی، دینی و اخالقی توام با موفقیت، بهروزي و سعادت را از درگاه خداوند متعال خواهانیم . دستیابی به

ر ه. بدیهی است قطعی شدن ثبت نام است (حضوري)  تحویل مدارك و (غیر حضوري )اینترنتی فرآیند ثبت نام دانشگاه به طور کلی شامل دو مرحله 
مراجعه به دانشگاه و تحویل مدارك خواسته شده به صورت حضوري و  1396شهریور ماه  18لغایت  13ثبت نام غیر حضوري در تاریخ منوط به  دانشجو

 این مطالعه کاملاستدعا دارد پس از . از پذیرفته شدگان  می باشد 1396شهریور ماه  22 الی 20 هايدر تاریخ اعالم شده در ذیلمطابق برنامه زمان بندي 
در صفحه تارنماي دانشگاه یزد به آدرس  ،ذکراست تمامی اطالعیه ها و فرم هاي الزمشایان اقدام نمایند.  خود ثبت نامانجام نسبت به  اطالعیه

www.yazd.ac.ir و یا صفحه ورود به سیستم آموزشی گلستان به آدرس  یآموزش اطالعیه هايدر قسمت  آموزش در زیر صفحه

golestan.yazd.ac.ir  را دانلود نموده و پس از تکمیل،  ي ذیل آنقرار داده شده که الزم است پذیرفته شدگان گرامی، این اطالعیه و فرم ها
هاي اعالم شده جهت تطبیق مدارك و ثبت نام  فرمهاي الزم را در مرحله ارسال مدارك پذیرش غیرحضوري بارگذاري نموده و اصل فرمها را در زمان

 تحویل نمایند. رش دانشگاه یزد مستقر در سالن فجر (جنب درب ورودي دانش) پذیحضوري، به اداره 

 :  نکات قابل توجه

نظر به اخذ تائیدیه مدرك کارشناسی دانشجو توسط اداره امور آموزشی دانشگاه یزد بصورت پستی ، دانشجویان گرامی باید با دانشگاه محل الف: 
مدرك کارشناسی خود اطمینان حاصل نمایند. دانشجویان گواهی موقت و یا تحصیل مقطع کارشناسی خود تسویه حساب کامل نموده و از صدور 

، از دریافت تائیدیه مدرك تحصیلی کارشناسی خود توسط دانشگاه یزد گلستان 84گزارش شماره با مراجعه به  1396ند از بهمن ماه عزیزمی توان
از ادامه تحصیل دانشجو  ، 30/11/6139 دانشجو تا حداکثرکارشناسی  مقطع  در صورت عدم وصول تائیدیه مدركاطالع حاصل نمایند. بدیهی است 

 .بعمل می آیدجلوگیري  96-97نیمسال اول سال تحصیلی  یپایان اتدر امتحاندانشجو  از حضور ممانعت شده و 

در غیر این صورت در هر  شده باشند ) فارغ التحصیل کارشناسیدر مقطع قبلی خود ( 31/06/1396ب: الزم است دانشجویان حداکثر تا تاریخ 
 رفتار خواهد شد. با آنان شده و برابر مقررات یکن تلقیکان لم  آنان قبولی موقع که این مساله مشخص شود 

از ردد توصیه می گبا توجه به اینکه تمامی مدارك تحصیلی تحویلی به دانشگاه به هیچ عنوان تا پایان تحصیالت مرجوع نمی گردد، لذا موکداً  ج:
 .تهیه نموده و نزد خود نگهداریدو یا کپی برابر اصل کپی خود، تمامی مدارك 

 : جهت تکمیل و بارگذاريي الزم الف: فرم ها

و فرمت  کیلوبایت 200حجم حداکثر با آنها از   اسکن مناسب ،و پس از تکمیل نموده چاپرا اطالعیه حاضر هاي مربوطه ذیل  فرمپذیرفته شدگان باید 

.jpg  ه ب نیز اصل فرم تکمیل شده  را  و در زمان مراجعه براي ثبت نام حضوري نمایند بارگذاري در مراحل ثبت نام غیر حضوري ( اینترنتی ) نموده و تهیه
 :دهند تحویلپذیرش  واحد

 .   ، براي پذیرفته شدگانی که به عنوان رتبه اول به سازمان اعالم گردیده اندفرم تایید فارغ التحصیالن رتبه اول – 13 شماره فرم -1
در مقطع کارشناسی خود لی قادر به تحویل دانشنامه و یا گواهی موقت فراغت از تحصیل دلیهر پذیرفته شدگانی که به فقط  -14 شماره فرم -2

 ارائه نمایند.  بارگذاري و  نمی باشند باید این فرم مدرك کارشناسی را پس از تایید دانشگاه محل تحصیل
فارغ  31/06/1396جهت دانشجویان سال آخر که تا تاریخ  ،فرم تعهد فراغت از تحصیل دانشجویان ترم آخر دوره کارشناسی  – 15 شماره فرم -3

 التحصیل می شوند.
مخصوص پذیرفته –فرم تقاضا نامه براي بهره مندي از مزایاي آموزش رایگان در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور  -16 شماره فرم -4

 شدگان دوره روزانه .
فارغ التحصیل شده و یا خواهند شد فرم حاضر را که قبال براي ثبت نام در  30/11/1395ی که پس از تاریخ دانشجویان فقط – 17فرم شماره  -5

 اند الزم است تا اصل فرم حاضر را  بارگذاري نموده و در زمان پذیرش حضوري ارائه نمایند.آزمون کارشناسی ارشد، تکمیل نموده
 فرم منشور اخالقی ،ضوابط رفتاري و پوشش دانشجویان دانشگاه یزد  -6
 پرسشنامه دانشجوئی تکمیل شده فرم  -7

   1396 سالکارشناسی ارشد   پذیرفته شدگانثبت نام پذیرش و اطالعیه و فرمهاي 
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تا در مراحل ثبت نام غیر حضوري ( اینترنتی ) بارگذاري  اسکن نمایندگرامی مدارکی که الزم است پذیرفته شدگان  :جهت بارگذاريالزم  مدارك –ب 
 :نماینددر زمان مراجعه براي ثبت نام حضوري ارائه  ها راو اصل آن )و کیفیت بسیار خوب  jpg.و با فرمت  کیلو بایت 200(اندازه هر فایل حداکثر  شود

 روي کارت ملی - الف
 کارت ملی پشت -ب

 صفحه اول شناسنامه -ج

 صفحه دوم و سوم شناسنامه -د

 صفحه توضیحات شناسنامه-ه
 .تصویر) تهیه شده باشدهاي اضافی پیکسل ارتفاع (بعد از حذف کردن حاشیه 300پیکسل عرض و  200اندازه حداقل و   jpg.سوندبا پ 4در  3 عکس-و

 پوشش مناسب و زمینه سفید الزامی می باشد.
ور شدن و ممه تکمیلپس از را  14شماره فرم اصل مدرك کارشناسی ( پذیرفته شدگانی که به دالیلی قادر به ارائه مدرك کارشناسی نمی باشند باید  -ز

.) الزم به ذکر است کلیه پذیرفته شدگان حداکثر تا قبل از امتحانات نیمسال اول  نموده و بارگذاري نمایندتوسط دانشگاه محل تحصیل کارشناسی اسکن 
یر که در غ اقدام نمایندبه اداره پذیرش دانشگاه یزد خود (اصل گواهی موقت و یا اصل دانشنامه) مدرك کارشناسی اصل فرصت دارند تا نسبت به تحویل 

 د.از ادامه تحصیل دانشجو جلوگیري خواهد ش اینصورت
ع ذکر است در موق شایان ناپیوسته فارغ التحصیل گردیده اند.دانشجویانی که در مقطع کارشناسی  مخصوصگواهی معدل کاردانی یا مدرك کاردانی  -ح

 جلوگیري بعمل می آید. دانشجودر غیر این صورت از ثبت نام  ارائه گردد باید ثبت نام حضوري، اصل این مدرك 
 )17شماره فرم فارغ التحصیل گردیده اند. ( 30/11/1395تکمیل فرم معدل دانشجویان ترم آخرکه بعد ازتاریخ  -ط

 وپذیرفته شدگان نوبت دوم  :و پردیس آزادي دانشجویان نوبت دومثابت شهریه مربوط به تمامی دانشجویان و هزینه خدمات عمومی پرداخت  –ج 
ر پذیرش غیدر طول مراحل تحصیل خود را مطابق جداول زیر، نیمسال اول ثابت الزم است شهریه  (خودگردان) دانشگاه یزدپردیس آزادي پذیرفته شدگان 

مومی ئه خدمات عراهزینه انمایند.  پرداخت ) و ... و از طریق سیستم گلستان با استفاده از کارتهاي بانکی عضو شبکه شتاب ( مانند ملت و تجارتحضوري 
ریال بوده که الزم  500,000معادل  ،دوران تحصیل دانشجویان کلدر و غیره گاه به دانشجویان شامل هزینه صدورکارت دانشجوئی، بیمه حوادث از سوي دانش

 است در فرایند ثبت نام غیر حضوري و از طریق سیستم گلستان توسط دانشجویان گرامی پرداخت شود.

 
 

 (به ریال) 1396دانشگاه یزد در سال پردیس آزادي (خودگردان) در  در مقطع کارشناسی ارشد تحصیلیک نیمسال شهریه 

 دوره جمع کل رساله دروس عملی نظريدروس  ثابت مجموعه گروههاي آموزشی

 200,000,000 6,000,000 2,600,000 2,200,000 25,000,000 فنی مهندسی، علوم پایه  و معماري

 180,000,000 5,500,000 2,500,000 2,200,000 20,000,000 علوم انسانی

  توضیحات: 
باید مراحل دیگر ثبت نام اینترنتی را به طور کامل تا قبل از مرحله پرداخت شهریه ثابت را انجام داده و جهت تعیین شهریه  دانشجویان شاهد و ایثارگر -1

ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر و سپس به گروه آموزشهاي آزاد و مجازي اقدام الزم ساختمان فجر، و تخفیف شهریه خود با مراجعه حضوري به 
 پذیرش مراجعه نمایند. واحدخود به و حضوري جهت تایید امور ثبت نام غیر حضوري  پس از اخذمعرفی نامه هاي الزم داده ورا انجام 

 صرفاًوضعیت نظام وظیفه خود را  می باشیدیا معافیت دائم در صورتی که فاقد کارت پایان خدمت در مراحل ثبت نام غیر حضوري ( اینترنتی )  -2
 ید (متعهدین دبیري و پرسنل نظامی و انتظامی وضعیت مربوط به خود را از لیست ارائه شده انتخاب نمایند)انتخاب نمای "مشمول"

 (به ریال) 1396سال نوبت دوم (شبانه) شهریه یک نیمسال تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد در نظام 

 شهریه ثابت ترم رشته
شهریه متغیر 

 هرواحد نظري

شهریه متغیر هر واحد 

 عملی 

هر واحد پایان نامه  هر واحد پایان نامه نظري

 عملی

فنی مهندسی، علوم پایه  

 ، معماري و کشاورزي
7,906,250 1,581,250 2,371,875 

 

3,953,125 

 

4,941,750 

 4,941,750 3,953,125 2,062,500 1,375,000 7,150,000 علوم انسانی



 دانشگاه بالفاصله بهاعالم نتایج از سوي سازمان سنجش، الزم است تا پس از  باشند می وظیفه نظام در حال انجام خدمت که پسر شدگان پذیرفته -3
 ترخیص شده  وظیفه نظام خدمت ، از+ و طی مراحل ترخیص از یگان خدمتی 10مراجعه به دفاتر پلیس و  نامهمعرفی  دریافتِ از پس و مراجعه یزد

 وجود نخواهد داشت. یزد آنان در دانشگاه ثبت نامامکان  اینصورت غیر در کهرسانند  به انجام راخود  حضوري نام سپس مرحله ثبت و

 (اینترنتی) :مراحل انجام ثبت نام غیر حضوري  -1
به دانشگاه یزد  آموزشی گلستانسیستم تارنماي به   مراجعهو   10نسخه   Internet Explorerاستفاده از  الف:

را به ابتداي کد ملی  u 961براي ورود به سیستم باید و سپس تایپ شناسه کاربري و گذرواژه در کادر مربوطه که    golestan.yazd.ac.irآدرس
عات کلیه اطالاستفاده نمایید و پس از ورود نسبت به درج کدملی به عنوان گذرواژه و از شناسه کاربري و از آن به عنوان اضافه نموده مطابق مثال زیر، خود 

 می شما قرار اختیار در آنالین بصورت و گلستان آموزشی سیستم طریق از که دانشجو کامل فرم مشخصات چاپ به اقدام نهایت در واقدام نموده 
چاپ مشخصات نشانه کامل شدن ثبت نام غیر حضوري، دیدن اعالم شایان ذکر است  .یابد می پایان حضوري غیر پذیرش مرحله، این در  نمایید. گیرد

قابل چاپ می باشد که ساعت و تاریخ مراجعه دانشجو به  نیزگواهی پذیرش غیرحضوري . در این لحظه از سیستم آموزشی گلستان است کامل دانشجو
ه چاپ شده این گواهی، الزمه  نوبت دهی به دانشجو در زمان ثبت ساختمان فجر دانشگاه یزد براي انجام پذیرش حضوري در آن مشخص شده و ارائه نسخ

 نام حضوري خواهد بود.  

 مثال : 

 

 (golestan.yazd.ac.ir)  گلستانمراجعه اینترنتی به سیستم پذیرش غیر حضوري با تاریخ 

 18/6/1396لغایت شنبه  13/06/1396شنبه مورخ دو هايروز

پس از انجام پذیرش می توانند  96-97دانشجویان عزیز جهت کسب اطالعات از چگونگی انجام انتخاب واحد اصلی در نیمسال اول سال تحصیلی  -ب
جدید الورود دانشجویان الزم به ذکر است انتخاب واحد مراجعه نمایند. در دانشگاه یزد دانشکده محل تحصیل خود ادارات آموزش پردیس/  بهحضوري، 

تا مورخ  22/6/1396 الزم است در تاریخهاي انتخاب واحد خود را  خواهد بود که این عزیزان، پس از تکمیل پذیرش حضوري(در مرحله حذف و اضافه )
راهنماي ثبت نام (انتخاب واحد) در آدرس  .نمایندگلستان ثبت  در سیستمانتخاب واحدشان ساعت از زمان شروع  24در ظرف مدت  23/6/6139

http://golestan.yazd.ac.ir/manuals/daneshju.html   .دانشجویان گرامی جهت کسب اطالعات  قابل مشاهده می باشد
 .تماس حاصل نمایند 035 - 31233627 شماره تلفنبه واحد تحصیالت تکمیلی دانشگاه  بابیشتر در این خصوص می توانند 

 ثبت نام حضوري ( تحویل مدارك ) -2
اند را جهت تایید توسط ) نمودهUploadدانشجویان گرامی الزم است تا تمامی مدارکی که در مرحله پذیرش غیر حضوري (اینترنتی) اسکن و بارگذاري (

براي انجام ثبت نام حضوري مطابق جدول  سالن فجر دانشگاه یزدزمان مراجعه دانشجویان به به همراه داشته باشند.  سالن فجرمستقر در  پذیرشاداره 

 زیر می باشد. 

 هايدانشجویان رشته  ساختمان فجر درمراجعه و تــحویل مـــدارك  زمان ردیف

الی  13:30و   12:45الی  8ساعت          20/06/1396    دوشنبه 1

 

 تمام رشته هاي علوم انسانی
الی  13:30و   12:45الی  8ساعت        21/06/1396    سه شنبه 2

 

تمام رشته هاي علوم پایه و هنر و معماري و پردیس خودگردان 

 تمامی رشته هاي فنی ومهندسی 15الی  13:30و   12:45الی  8ساعت    22/06/1396   چهارشنبه 3 
م سیستطریق چاپ شده از  گواهی پذیرش غیر حضوريِمراجعه دانشجو به ساختمان فجر براي پذیرش حضوري بر روي برگه دقیق ذکر است زمان شایان  *

 .در صورت مراجعه دانشجو در خارج از زمان مذکور، امکان ثبت نام حضوري وجود نخواهد داشتآموزشی گلستان درج شده است و 

تا عالوه بر نسخه چاپ شده گواهی پذیرش غیر حضوري، رسید پرداخت مبلغ هزینه درخواست  الزم است در زمان مراجعه دانشجویان گرامی به سالن فجر
ه مبلغ پرداختی براي اخذ گواهی تاییدیشناسی را نیز در دست داشته باشند. ی از دانشگاه محل تحصیل دوره کارتائیدیه تحصیلی دانشجو بصورت پست

رود به درگاه پرداخت الکترونیکی وب سایت دانشگاه یزد به آدرس با و دانشجویان گرامی می توانندریال بوده که  000/60تحصیلی برابر 
epayment.yazd.ac.ir  هزینه اخد تاییدیه و انتخاب اداره آموزش به عنوان واحد دریافت کننده وجه و انتخاب گزینه خود و درج اطالعات هویتی

  .نمایندبه محل تحویل مدارك در زمان ثبت نام حضوري تحویل  راپرداخت وجه چاپ شده د و رسی نمودهپرداخت  تحصیلی از محل تحصیل

 u 9614459383848شناسه کاربري :           ==>      4459383848کد ملی: 

 4459383848           گذرواژه :                                                                    
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ساختمان واقع در اولین باجه نوبت دهی به فوق رسید پرداخت هزینه پستی  تحویلِکه در مقابل  یمدارك زیر را در پوشه هاي مخصوصضمنا الزم است، 
 . قبل از ورود به سالن پذیرش حضوري تحویل نمائیدبراي کنترل مدارك پذیرشی و به باجه مربوطه  قرار داده د نمودیدریافت خواه فجر

  الزم براي قرار داده شدن در پوشه  ثبت نام اصل مدارك ردیف

 ریال) 60,000(رسید چاپ شده پرداخت هزینه  اخذ تائیدیه تحصیلی از دانشگاه مقطع کارشناسی  1

 شناسنامه که پس از رویت به دانشجو بازگردانده می شود.اصل کارت ملی و اصل  2

 که بدون  14شماره ه بیا فرم سازمان سنجش  و ) 30/11/95(براي فارغ التحصیالن قبل از  کارشناسی دانشنامه یا گواهی موقت پایان تحصیالت در مقطع اصل  3
 دانشنامه یا گواهی موقت در بایگانی آموزش نگهداري خواهد شد). (اصل مکان انجام ثبت نام حضوري وجود نداردارائه مدارك مذکور ا

 که بدون ارائه آن امکان انجام ثبت نام حضوري وجود نداردفارغ التحصیل شده و یا خواهند شد  30/11/1395فقط دانشجویانی که پس از تاریخ  17فرم شماره  4

تحویل این مدرك در زمان تحویل مدارك الزامی بوده و در غیر این که  دانشجویان داراي مدرك کارشناسی ناپیوسته براي مدرك کاردانی یا گواهی معدل  5
 (اصل دانشنامه یا گواهی موقت در بایگانی آموزش نگهداري خواهد شد) . صورت امکان ثبت نام حضوري وجود ندارد

 و نیروهاي نظامی   دولت کارمندان براي متبوع و شرط سازمانقید  و بدون کتبی یا موافقت ساالنه مرخصی حکم 6

7 
 که پس از رویت به دانشجو بازگردانده می شود.اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم 

ا فرم شماره ی تصویر مدرك کارشناسی یا نامه ابطال معافیت کارشناسی الزم است  پذیرفته شدگانی که فاقد کارت پایان خدمت یا معافیت دائم می باشندتذکر : 
 مستقر در ساختمان فجر + 10پلیس به باجه در زمان ثبت نام حضوري به همراه داشته باشند تا رنگی با زمینه سفید بدون عینک  3*4و یک قطعه عکس  17

 در غیر اینصورت ثبت نام دانشجو قابل انجام نخواهد بود. کهتحویل نمایند 

موقت کارت در پایان ثبت نام حضوري :بهداشت و مشاوره مرکز فرم تکمیل و عکاسی و دانشجوئی کارت دریافت -3

 ذیل کارت موقت چاپ شده و ان نیز درکمبود مدارك پذیرشی دانشجویکه از سوي کارشناس دریافت کننده مدارك، براي دانشجو صادر شده دانشجوئی 
با مراجعه به باجه عکاسی و صدور کارت مستقر در دانشجویان گرامی  در این مرحله  اقدام نمایند. آنها نسبت به رفع  اسرع وقت،دانشجویان الزم است در 

شایان ذکر است مراجعه دانشجو با لباس و . دمی نماینکه کارت تغذیه ایشان نیز خواهد بود  دائمی محل ساختمان فجر، اقدام به اخذ کارت دانشجوئی
 در نیز یزد دانشگاه بهداشت و درمرکز مشاوره پرونده تشکیل براي الزم اطالعات فرم ضمنا الزامی خواهد بود.پوشش مناسب براي گرفتن عکس پرسنلی 

 .دهند می تحویل فجر درسالن مستقر و بهداشت مشاوره مرکز غرفه به و نموده تکمیل را آن که گیرد می قرار گرامی دانشجویان اختیار در مرحله ابن
 تحویل دانشجو به بهداشت و مشاوره مرکز پرونده تائیدیه تشکیل برگه و رسیده انجام به غرفه این در پزشکی پرونده تشکیل براي الزم پزشکی معاینات

 کارت اخذ به اقدام و نموده مراجعه فجر ساختمان محل در دانشجوئی مستقر کارت  صدور باجه به آن، داشتن دست در با گرامی دانشجویان که گردد می
 .نمایند می بود نیز خواهد ایشان تغذیه کارت که دائمی دانشجوئی

 پایان ثبت نام حضوري دانشجو در دانشگاه یزد: - 4      
رماه از اول مهو شما می توانید در صورت نیاز به گواهی اشتغال به تحصیل،  ثبت نام شما در دانشگاه یزد کامل شده است، دائمپس از اخذ کارت دانشجوئی 

با مراجعه به سامانه آموزشی گلستان، قسمت دانشجو و درخواست ها، اقدام به ثبت درخواست گواهی اشتغال به تحصیل نموده و پس از ثبت  1396
پس از ثبت درخواست در سیستم گلستان، گواهی اشتغال به تحصیل  دانشکده محل تحصیل خود در روزِ پردیس/ درخواست خود، با مراجعه به اداره آموزش

 چاپ و مهر شده را تحویل بگیرید.

 درخواست خوابگاه (اسکان) و انتخاب واحد: – 5
وجود داشته و همچنین دانشجو دانشجو ن دانشجوئی، امکان مراجعه به خوابگاه و اقدام براي اسکا پس از پایان فرایند پذیرش حضوري و اخذ کارت

به ثبت انتخاب واحد خود  با مراجعه به سامانه آموزشی گلستان اقدام از دانشکده مربوطه، پس از اخذ مشورت 23/6/96لغایت  22/6/96می تواند از مورخ 
  نمایند. 96-97اول ال سمبراي نی

 https://t.me/TAZEHAYEAMOOZESH                                                                                                      :  پاسخگوئی به سواالت
 آدرسعضویت در کانال تلگرام اداره پذیرش دانشگاه یزد به می توانید با ثبت نام غیر حضوري و حضوري درخصوص راهنمایی بیشتر اخذ در صورت نیاز به  -

https://t.me/TAZEHAYEAMOOZESH به  واالت خود را بصورت نوشتاري س🆔🆔  تماس  74731233و  31232820 شماره تلفن هاي ارسال نموده و یا با مربوطه
 نیز دریافت کننده مدارك اضطراري دانشجویان در سالن فجر خواهد بود. 035-38209801ضمنا شماره فکس  .نمائیدحاصل 

 .ماس حاصل نمائیدت 31233041،   31233042 می توانید با شماره تلفن هاي شهریه خصوص  درراهنمایی بیشتر اخذ در صورت نیاز به  -
  تماس حاصل نمائید.  31232552و  38200136 می توانید با شماره تلفن هايامکانات رفاهی و  اسکاندرخصوص راهنمایی بیشتر  اخذ در صورت نیاز به -

 اداره امور آموزشی دانشگاه یزد
 

https://t.me/TAZEHAYEAMOOZESH
https://t.me/TAZEHAYEAMOOZESH


 



 
 



 

 



 
 



 
 



 

 

 

 17شماره فرم 

 



 زدرج اثر انگشت بارگذاري نمائید)(لطفا فرم را امضا نموده و پس ا  دانشجویان پسردانشگاه یزدمنشور اخالقی ، ضوابط رفتاري و پوشش 

 برادر گرامی
ش تمامی اقشار دانشگاهی به ویژه دانشجویان ، باسالم : همان طور که می دانیم رسالت دانشگاهیان ، تالش و تعامل براي پیمودن افق هاي وسیع علمی و فرهنگی است. رفتار ، گفتار و پوش

ز شما دانشجوي محترم و متعهد به موازین اخالق اسالمی ، به جهت رعایت بیش از پیش منشور اخالقی و ضوابط رفتاري و پوشش دانشگاهیان نقش به سزایی در این راستا دارد. بدین وسیله ا
 یزد قدردانی و سپاسگزاري می شود

 ((منشور اخالقی دانشگاه یزد))
، در مسیر تحقق آرمان هاي الهی ، انسانی و سازمانی ، خود را متعهد ، بلکه مفتخر به خدمت صادقانه به هم ما دانشگاهیان ، با اتکال به قدرت الیزال الهی و در پرتو ایمان و تالش جمعی 

ی امن ، صمیمخود دانسته و در جهت ایجاد فضایی میهنان عزیز خود می دانیم و ضمن رعایت شئونات اخالقی، اداري و احترام به کرامت انسان ها، پایبندي به رعایت نظم و قوانین را وظیفه 
 و سرشار از اعتماد براي رشد و بالندگی علمی و فرهنگی دانشگاه تالش مستمر خواهیم کرد.

 ((منشور اخالقی دانشجویان ))
ه سوي قله هاي موفقیت و کمال دانسته و تالش دو بال براي پرواز ب يما دانشجویان  دانشگاه یزد به عنوان آینده سازان ایران اسالمی ، با اعتقاد به خداوند متعال ، علم و تقوي را به مثابه 

وحیه ده براي کسب علم و فضیلت است و با حفظ رمضاعف خود را در جهت نیل به استقالل ، پیشرفت و تعالی کشور عزیز اسالمی مان به کار می بندیم. بر این باوریم که دانشگاه محیطی بالن
رورش مهارت هاي علمی را از مسئولیت هاي خطیر خود می دانیم. با درك رسالت و تعهد خود در قبال دانشگاه ، به کلیه اصول و جستجوگري و حقیقت طلبی ، افزایش آموخته ها و پ ي

قار آراسته و مناسب ، توأم با و دانشگاهی ، پایبند بوده و بر حفظ قداست و جایگاه رفیع دانش و دانشگاه اصرار می ورزیم. در محیط دانشگاه از پوشش يمقررات مطابق با شأن و منزلت جامعه 
 ينشاط و سرزندگی ، از محیط مقدس دانشگاه در برابر هرگونه از خود بیگانگی و استحاله  يو برگرفته از فرهنگ اسالمی و اجتماعی سرزمین مان استفاده کرده و با همدلی ، وحدت و روحیه 

 فرهنگی دفاع خواهیم کرد.
 ((ضوابط رفتاري دانشجویان))

 ق و آداب اسالمی باشد.: ارتباط و معاشرت دانشجویان با کلیه دانشگاهیان اعم از اساتید، دیگر دانشجویان و کارمندان باید همراه با رعایت ادب، فروتنی، اخال1ماده 
 :ارتباط دانشجویان دختر و پسر باید در چارچوب موازین شرعی بوده و از هر گونه روابط غیرضروري پرهیز شود.2ماده
 حضور استاد در کالس باشند. ي: دانشجویان باید به موقع سر کالس هاي آموزشی حاضر شده و آماده3هماد

 سخن گفتن، نشستن و ...) باید متناسب با شأن یک فرد دانشگاهی ، مؤقر و مؤدبانه باشد.ي حضور در کالس هاي درس(نحوهي : نحوه4ماده
 ده از تلفن همراه در کالس هاي درسی مجاز نمی باشد.: خوردن ، آشامیدن ، جویدن آدامس و  استفا5ماده
 : استعمال دخانیات در کالس ها ، خوابگاه و محیط هاي عمومی دانشگاه غیر مجاز است.6ماده
 : استفاده از امکانات دانشگاه جهت انجام فعالیت هاي سیاسی به نفع احزاب و گروهها غیر مجاز است.7ماده 
یگر فضاها و محافل مربوط دانشگاه اعم از محوطه ي کالس ها ، آزمایشگاه ها ، کارگاه ها، خوابگاه ها و تمامی اردوها (علمی ،تفریحی،فرهنگی ، زیارتی و ...) و د: دانشجویان در محیط 8ماده 

 به دانشگاه ضوابط پوشش را رعایت کنند.
 ((ضوابط پوشش آقایان در محیط دانشگاه))

 محیط دانشگاه: الف: ضوابط ظاهر و پوشش آقایان در
 :: پوشش مناسب آقایان شامل یکی از موارد زیر است1ماده 

 .کت ، شلوار ، پیراهن ، جوراب1-1
 .کاپشن ، پیراهن ، شلوار و جوراب2-2
 .پیراهن یا بلوز مردانه ، شلوار و جوراب3-3

 : موارد الزامی در پوشش :2ماده
 آراسته در خور شأن و فضاي دانشگاه و فاقد هر گونه پارگی باشد..لباس ها باید همواره تمیز ، داراي ظاهري ساده، 1-2
 .بلندي لباس نباید به گونه اي باشد که روي زمین کشیده شود.2-2
 .لباس باید داراي گشادي متعارف باشد و از پوشیدن لباس هاي تنگ و بدن نما و اندامی پرهیز شود.3-2
 باشند..دکمه هاي پیراهن باید تا حد متعارف بسته 4-2
 .موها و محاسن باید تمیز و منظم باشند.5-2

 : موارد غیرمجاز در پوشش3ماده 
 . استفاده از شلوارهاي ورزشی در محیط هاي غیرورزشی .1-3
 . پوشیدن پیراهن کوتاه تر از خط کمر یا آستین کوتاه تر از آرنج.2-3
 . اندازه شلوار کوتاه تر از مچ پا.3-3
 هاي تزئینی و غیرمتعارف بر روي شلوار .. استفاده از کمربند4-3
 . استفاده از کراوات، پاپیون و امثال آن . 5-3
عبارات و نمادهاي نامناسب ،همچون نشان گروه هاي شیطان پرستی و سایر فرقه هاي انحرافی  ي بی حرمتی و یا در برگیرنده ي. استفاده از هر گونه لباس یا زینت آالت ،که نشان دهنده 6-3

 .باشد
 . استفاده از کفش، با پاشنه غیر متعارف و یا دمپایی .7-3
 .مدل هاي نامتعارف و زننده در پیرایش یا آرایش موها .8-3
 . رنگ کردن موها (غیر از رنگ طبیعی مو)9-3

 . اندازه موها بلندتر از روي شانه .10-3
 . پیرایش محاسن به شیوه هاي غیرمتعارف و زننده.11-3
 از زیورآالت ، غیر از انگشترها یا حلقه هاي متعارف و ساعت مچی .. استفاده 12-3

 اثر انگشت: :                                     نام و نام خانوادگی:                                                                        امضاء



 (لطفا فرم را امضا نموده و پس ا زدرج اثر انگشت بارگذاري نمائید) دختر دانشگاه یزددانشجویان منشور اخالقی ، ضوابط رفتاري و پوشش 
 خواهر گرامی

ن ، ش تمامی اقشار دانشگاهی به ویژه دانشجویاباسالم : همان طور که می دانیم رسالت دانشگاهیان ، تالش و تعامل براي پیمودن افق هاي وسیع علمی و فرهنگی است. رفتار ، گفتار و پوش
اخالقی و ضوابط رفتاري و پوشش دانشگاهیان  نقش به سزایی در این راستا دارد.بدین وسیله از شما دانشجوي محترم و متعهد به موازین اخالق اسالمی ، به جهت رعایت بیش از پیش منشور

 یزد قدردانی و سپاسگزاري می شود
 ((منشور اخالقی دانشگاه یزد))

به خدمت صادقانه به هم به قدرت الیزال الهی و در پرتو ایمان و تالش جمعی ، در مسیر تحقق آرمان هاي الهی ، انسانی و سازمانی ، خود را متعهد ، بلکه مفتخر ما دانشگاهیان ، با اتکال 
قوانین را وظیفه خود دانسته و در جهت ایجاد فضایی امن ، صمیمی میهنان عزیز خود می دانیم و ضمن رعایت شئونات اخالقی، اداري و احترام به کرامت انسان ها، پایبندي به رعایت نظم و 

 و سرشار از اعتماد براي رشد و بالندگی علمی و فرهنگی دانشگاه تالش مستمر خواهیم کرد.
 ((منشور اخالقی دانشجویان ))

دو بال براي پرواز به سوي قله هاي موفقیت و کمال دانسته و تالش  يل ، علم و تقوي را به مثابه ما دانشجویان  دانشگاه یزد به عنوان آینده سازان ایران اسالمی ، با اعتقاد به خداوند متعا
 مضاعف خود را در جهت نیل به استقالل ، پیشرفت و تعالی کشور عزیز اسالمی مان به کار می بندیم.

جستجوگري و حقیقت طلبی ، افزایش آموخته ها و پرورش مهارت هاي علمی را از مسئولیت هاي  يه بر این باوریم که دانشگاه محیطی بالنده براي کسب علم و فضیلت است و با حفظ روحی
 خطیر خود می دانیم.

ی دانشگاه اصرار م دانشگاهی ، پایبند بوده و بر حفظ قداست و جایگاه رفیع دانش و يبا درك رسالت و تعهد خود در قبال دانشگاه ، به کلیه اصول و مقررات مطابق با شأن و منزلت جامعه 
 ورزیم.

نشاط و سرزندگی ، از محیط  ي، وحدت و روحیه در محیط دانشگاه از پوشش آراسته و مناسب ، توأم با وقار و برگرفته از فرهنگ اسالمی و اجتماعی سرزمین مان استفاده کرده و با همدلی 
 فاع خواهیم کرد.فرهنگی د يمقدس دانشگاه در برابر هرگونه از خود بیگانگی و استحاله 

 ((ضوابط رفتاري دانشجویان))
 ق و آداب اسالمی باشد.: ارتباط و معاشرت دانشجویان با کلیه دانشگاهیان اعم از اساتید، دیگر دانشجویان و کارمندان باید همراه با رعایت ادب، فروتنی، اخال1ماده 
 بوده و از هر گونه روابط غیرضروري پرهیز شود. :ارتباط دانشجویان دختر و پسر باید در چارچوب موازین شرعی2ماده
 حضور استاد در کالس باشند. ي: دانشجویان باید به موقع سر کالس هاي آموزشی حاضر شده و آماده3ماده
 د.سخن گفتن، نشستن و ...) باید متناسب با شأن یک فرد دانشگاهی ، مؤقر و مؤدبانه باشي حضور در کالس هاي درس(نحوهي : نحوه4ماده
 : خوردن ، آشامیدن ، جویدن آدامس و  استفاده از تلفن همراه در کالس هاي درسی مجاز نمی باشد.5ماده
 : استعمال دخانیات در کالس ها ، خوابگاه و محیط هاي عمومی دانشگاه غیر مجاز است.6ماده
 گروهها غیر مجاز است. : استفاده از امکانات دانشگاه جهت انجام فعالیت هاي سیاسی به نفع احزاب و7ماده 
، زیارتی و ...) و دیگر فضاها و محافل مربوط  : دانشجویان در محیط دانشگاه اعم از محوطه ي کالس ها ، آزمایشگاه ها ، کارگاه ها، خوابگاه ها و تمامی اردوها (علمی ،تفریحی،فرهنگی8ماده 

 به دانشگاه ضوابط پوشش را رعایت کنند.
 ر محیط دانشگاه))((ضوابط پوشش خانم ها د

 الف: ضوابط ظاهر و پوشش خانم ها در محیط دانشگاه:
 : پوشش مناسب خانم ها شامل یکی از موارد زیر است:1ماده 

 . چادر ، مانتو ، شلوار ، مقنعه و جوراب.1-1
 .مانتو ، شلوار ، مقنعه و جوراب.2-2

 : موارد الزامی در پوشش :2ماده
 ، داراي ظاهري ساده، آراسته در خور شأن و فضاي دانشگاه و فاقد هر گونه پارگی باشد..لباس ها باید همواره تمیز 1-2
 .بلندي لباس نباید به گونه اي باشد که روي زمین کشیده شود.2-2
 .لباس باید داراي گشادي متعارف باشد و از پوشیدن لباس هاي تنگ و بدن نما و اندامی پرهیز شود.3-2
 گونه اي باشد که موي سر را به طور کامل بپوشاند و به گونه اي نباشد که جلب توجه کند. .بلندي مقنعه باید به4-2

 : موارد غیرمجاز در پوشش3ماده 
 . استفاده از روسري گره زده به جاي مقنعه .1-3
 . اندازه مانتو کوتاه تر از حد زانو و اندازه آستین آن کوتاه تر از مج دست.2-3
 ه تر از مچ پا.. اندازه شلوار کوتا3-3
 . پوشیدن کفش هاي صدادار ، با پاشنه بیش از حد بلند ، پوتین هاي ساق بلند ، صندل و دمپایی.4-3
 . استفاده از هرگونه کاله تزئینی بر روي مقنعه . 5-3
عبارات و نمادهاي نامناسب ،همچون نشان گروه هاي شیطان پرستی و  ي رندهبی حرمتی و یا در برگی ي. استفاده از هر گونه لباس با رنگ هاي زننده و یا زینت آالت ،که نشان دهنده 6-3

 سایر فرقه هاي انحرافی باشد.
 . استفاده از انواع تل ها ، گل سرها و سایر مواردي از این دست که بیرون از مقنعه باشند .7-3
 اده از الك ، رنگ ناخن ، ناخن مصنوعی و خال کوبی ممنوع است ..استفاده از آرایش ممنوع بوده و ناخن ها باید کوتاه و تمیز باشند و استف8-3
 . پوشیدن جوراب هاي نازك و کوتاه .9-3
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