
 

 
 

هر ساله در بین داوطلبین واجد شرایط انجام می شود. عالقه مندان به ثبت نام در  ثبت نام ارشد بدون آزمون دانشگاه یزد

داشتن شرایط الزم می توانند ثبت  کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه یزد با توجه به سوابق تحصیلی خود و در صورت

نام کرده و سپس انتخاب رشته نمایند. الزم به توضیح است که دانشجویانی که در دانشگاه های یزد تحصیل می کنند اگر 

قصد ادامه تحصیل در همان رشته را داشته باشند بدون نیاز به ثبت نام می توانند در اوایل دی ماه با توجه به اطالعیه های 

ثبت نام ارشد بدون آزمون   شکده ها ثبت نام نمایند. برای مشاهده جزئیات نحوه ثبت نام و اطالع از زمان و شرایطدان

 .دانشگاه یزد در ادامه همراه ما باشید

  

 زمان ثبت نام ارشد بدون آزمون دانشگاه یزد

یکبار در مهرماه که نام نویسی آن در  کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه یزد دوبار در طول سال نام نویسی می کند.

 .مرداد انجام می شود و دیگری در بهمن ماه که معموال در نیمه دوم آذر ماه ثبت نام می نماید

مشاهده نمایید و در زمان مقرر   sanjesh.org زمان دقیق و اطالعیه ها را می توانید در سایت سنجش به نشانی اینترنتی

 .ثبت نام نمایید

  

 ��عیه اطال ��

 .آذر می باشد 20، 1401زمان ثبت نام ارشد بدون آزمون دانشگاه یزد در سال 

  

 شرایط ثبت نام کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه یزد

تمامی عالقه مندان برای ثبت نام ارشد بدون آزمون دانشگاه یزد باید بر اساس دفترچه ثبت نام آزمون شرایط را مطالعه 

ی که واجد شرایط باشند در آزمون ثبت نام نمایند.داوطلبین عالقه مند برای ثبت نام غیر حضوری باید به نمایند و در صورت

 .مراجعه کرده و ثبت نام نمایند golestan.yazd.ac.ir سامانه گلستان دانشگاه یزد به نشانی اینترنتی

ی و اختصاصی تقسیم می شود که ماه به شرح شرایط ثبت نام کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه یزد به دو دسته عموم

 .می پردازیم  مهمترین آن

 .کلیک کنید منابع کارشناسی ارشدبرای اطالع از ️↩ 

https://irantahsil.org/%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af/
https://irantahsil.org/%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af/


 

 
 

 شرایط عمومی ثبت نام ارشد بدون آزمون دانشگاه یزد 

افراد داوطلبی که قصد ثبت نام در دانشگاه یزد را دارند باید تمامی شرایط عمومی را داشته و سپس اقدام به ثبت نام 

 :نمایند.این شرایط به شرح زیر است

 شرایط عمومی کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه یزد 

 اسالم و یا ادیان مورد پذیرش در قانون اساسیاعتقاد به دین 

 اعتقاد به جمهوری اسالمی و قوانین آن

 .هیچ گونه سایفه کیفری و یا فساد اخالقی در زمان ثبت نام موجه نمی باشد و ثبت نام وی باطل می گردد

 مشخص شدن نظام وظیفه عمومی اقایان

 .دانشگاه پیروی نمایدممنوعیت تحصیلی نداشته باشد و از قوانین 

  

 :شرایط اختصاصی ثبت نام ارشد بدون آزمون دانشگاه یزد

و  96برای دانشجویان ممتازی که در ورودی نیمسال دوم  ثبت نام ارشد بدون آزمون دانشگاه یزدشرایط اختصاصی 

 :می باشند با توجه به اطالعیه های دانشگاه به شرح زیر است 97نیمسال اول و دوم 

 یط اختصاصی کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه یزدشرا 

می توانند در همان رشته و یا رشته های مرتبط ادامه   می باشند با ارائه معرفی نامه  المپیاد علمی 15تا  1داوطلبینی که رتبه 

 .تحصیل بدهند

نیم  8دانشجویان باشند و نهایت در   درصد 15دانشجویان برتری که در حداقل شش نیم سال تحصیلی خود میانیگن معدل آن ها جز 

 .سال درس خود را تمام کنند می توانند بدون کنکور به ادامه تحصیل بپردازند

 .پذیرش دانشجویان پس از اتمام مقطع کارشناسی بوده و تنها یک بار میتوانند از این مزیت بهره مند شومند

 .صیل در همان راشته را دارنداولیت ثبت نام برای افرادی است که قصد ادامه تح

 .انتقالی و مهمانی و یا تغییر رشته مورد قبول نمیباشد



 

 
 

پذیرش دانشجویان ممتاز در مقاطع تحصیلی باالتر بدون شهریه بو رایگان است و در صورت انصراف باید هزینه نیم سال خود را 

 .پرداخت نمایند

دانشجو دارای مغیرات بود و یا شرایط ثبت نام را نداشته باشد، ثبت نام وی لغو اگر در زمان ثبت نام مدارک و اشتغال به تحصیل 

 .می گردد

 

 مدارک کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه یزد

 :مدارک مورد نیاز برای دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان به شرح زیر است

 jpg تصویر از فرم فراخوان و فرم گواهی ممتازی به صورت عکس

 شناسنامه و کارت ملی

 ریز نمرات اول تا ترم ششم



 

 
 

 معرفی نامه در صورت لزوم

 مدارک رزومه علمی و پژوهشی

 فیش واریزی ثبت نام

هر فرد می تواند دو رشته انتخاب نماید که برای گرایش اول مبلغ ششصد هزار لایر و برای گرایش دوم مبلغ چهارصد 

 .هزار لایر باید بپردازد

  

 .کلیک نمایید یام نورمنابع کارشناسی ارشد فراگیر پبرای اطالع از ️↩ 

  رشته های کارشناسی ارشد بدون کنکور یزد

 :دانشگاه یزد به شرح زیر است  رشته های دارای پذیرش کارشناسی ارشد

  

 رشته تحصیلی ردیف رشته تحصیلی ردیف

 علوم سیاسی ۳۰ زبان و ادبیات فارسی ادبیات پایداری ۱

 مطالعات منطقه ای ۳۱ زبان و ادبیات فارسی ۲

۳ 
آب و هواشناسی آب و هواشناسی 

 محیطی
 روانشناسی تربیتی ۳۲

۵ 
جغرافیا و برنامه ریزی شهری برنامه 

 ریزی مسکن و بازآفرینی
 شهری

 حسابداری ۳۴

۶ 
جغرافیا و برنامهریزیگردشگری 

 برنامه ریزی مقصد
 مددکاری اجتماعی ۳۵

۷ 
سنجش از دور و سیستم اطالعات 

 جغرافیایی سنجش از دور
 مدیریت بازرگانی بازاریابی ۳۶

https://irantahsil.org/%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d9%81%d8%b1%d8%a7%da%af%db%8c%d8%b1-%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85-%d9%86%d9%88%d8%b1/


 

 
 

۸ 
ژئومورفولوژی ژئومورفولوژی و 

 آمایش محیط
 مدیریت صنعتی تحقیق در عملیات ۳۷

 ۳۸ ادبیات عربی ۹
مدیریت صنعتی مدیریت تولید و 

 عملیات

 مدیریت مالی ۳۹ علوم اقتصادی اقتصاد مالی اسالمی ۱۰

 ۴۰ علوم اقتصادی اقتصاد نظری ۱۱
محیط  محیط زیست برنامهریزی

 زیست

 ۴۱ رفتار حرکتی آموزش تربیت بدنی ۱۲
مدیریت کسب و کار رفتار 

 سازمانی و منابع انسانی

 ۴۲ تاریخ ایران دوره اسالمی ۱۳
مدیریت کسب و کار عملیات و 

 زنجیره تامین

 علوم زمین زمین شناسی مهندسی ۴۳ ایرانشناسی ایرانشناسی تاریخ ۱۴

 آلیشیمی شیمی  ۴۵ جامعه شناسی ۱۶

 شیمی شیمی تجزیه ۴۶ جمعیتشناسی ۱۷

 شیمی شیمی فیزیک ۴۷ مردمشناسی ۱۸

 شیمی شیمی معدنی ۴۸ علوم قران و حدیث ۱۹

 فیزیک اپتیک و لیزر ۴۹ علوم قرآنی اعجاز ۲۰

۲۱ 
نهج البالغه اجتماعی سیاسی و حقوق 

 عمومی
۵۰ 

فیزیک ذرات بنیادی و نظریه 

 میدانها

 فیزیک فیزیک پالسما ۵۱ اسالمیفقه و مبانی حقوق  ۲۲

 فیزیک فیزیک ماده چگال ۵۲ شیعه شناسی کالم ۲۳

 فیزیک فیزیک هسته ای ۵۳ تحقیقات آموزشی ۲۴

 ژئوفیزیک ژئومغناطیس ۵۴ برنامه ریزی درسی ۲۵



 

 
 

 ژنتیک ۵۵ علم سنجی ۲۶

 آمار اجتماعی و اقتصادی ۵۶ آموزش زبان انگلیسی ۲۷

 آمار علم داده ها ۵۷ زبان و ادبیات انگلیسی ۲۸

 ریاضی کاربردی آنالیز عددی ۵۸ روابط بین الملل ۲۹

 مهندسی معدن ژئومکانیک نفت ۸۹ ریاضی کاربردی ریاضی مالی ۵۹

 مهندسی معدن فرآوری مواد معدنی ۹۰ ریاضیات و کاربردها آنالیز ۶۰

 مهندسی معدن مکانیک سنگ ۹۱ ریاضیات و کاربردها جبر ۶۱

 مهندسی مواد سرامیک ۹۲ (و کاربردها هندسه )توپولوژی ریاضیات ۶۲

 مهندسی مواد شناسایی و انتخاب مواد مهندسی ۹۳ علوم کامپیوتر محاسبات علمی ۶۳

 مهندسی کامپیوتر شبکه های کامپیوتری ۹۴ مهندسی برق الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی ۶۴

 مهندسی کامپیوتر نرمافزار ۹۵ مهندسی برق سیستم های الکترونیک دیجیتال ۶۵

 مهندسی کامپیوتر هوش مصنوعی و رباتیکز ۹۶ مهندسی برق سیستمهای قدرت ۶۶

 مهندسی نساجی پوشاک ۹۷ مهندسی برق مخابرات سیستم ۶۷

 مهندسی نساجی شیمی نساجی و رنگ ۹۸ مهندسی برق مخابرات میدان و موج ۶۸

 فناوریمهندسی نساجی  ۹۹ مهندسی برق کنترل ۶۹

 علوم و مهندسی آبخیز حفاظت آب و خاک ۱۰۰ مهندسی نفت اکتشاف ۷۰

 علوم و مهندسی آبخیز مدیریت حوزه های آبخیز ۱۰۱ مهندسی پلیمر فراورش ۷۱

 علوم و مهندسی مرتع گیاهان دارویی و صنعتی ۱۰۲ مهندسی شیمی فرآیندهای جداسازی ۷۲

 علوم و مهندسی جنگل علوم زیستی جنگل ۱۰۳ مهندسی صنایع بهینه سازی سیستم ها ۷۳



 

 
 

 ۱۰۴ مهندسی صنایع مدیریت مهندسی ۷۴
مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک شیمی، 

 حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه

 مدیریت منابع خاک فیزیک و حفاظت خاک ۱۰۵ مهندسی صنایع مدیریت پروژه ۷۵

 مهندسی محیط زیست آلودگی محیط زیستعلوم و  ۱۰۶ مهندسی صنایع سیستم های کالن ۷۶

 ۱۰۷ مهندسی عمران راه و ترابری ۷۷
علوم و مهندسی محیطزیست مدیریت و حفاظت تنوع 

 زیستی

 علوم و مهندسی محیطزیست ارزیابی و آمایش سرزمین ۱۰۸ مهندسی عمران زلزله ۷۸

 بیابان مدیریت و کنترل ۱۰۹ مهندسی عمران مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی ۷۹

 بیوتکنولوژی کشاورزی ۱۱۰ مهندسی عمران سازه ۸۰

 برنامهریزی شهری ۱۱۱ مهندسی عمران ژئوتکنیک ۸۱

 طراحی شهری ۱۱۲ مهندسی عمران مهندسی و مدیریت منابع آب ۸۲

 مهندسی معماری ۱۱۳ مهندسی مکانیک تبدیل انرژی ۸۳

 ابنیه و بافتهای تاریخیمرمت و احیای  ۱۱۴ مهندسی مکانیک ساخت و تولید ۸۴

 نقاشی ۱۱۵ مهندسی مکانیک طراحی کاربردی ۸۵

 پژوهش هنر ۱۱۶ مهندسی مکانیک نگهداری و پایش تجهیزات ۸۶

 معماری و انرژی ۱۱۷ مهندسی معدن استخراج مواد معدنی ۸۷

 برنامه ریزی منطقه ای ۱۱۸ مهندسی معدن اکتشاف مواد معدنی ۸۸



 

 
 

 

 .کلیک نمایید نکور دانشگاه خواجه نصیرکارشناسی ارشد بدون کبرای اطالع از ️↩ 

  

 نحوه ثبت نام ارشد بدون آزمون دانشگاه یزد

 : برای ثبت نام ارشد بدون آزمون دانشگاه یزد کافی است مراحل زیر را طی نمایید

 .مراجعه نمایید /https://golestan.yazd.ac.ir ابتدا به سامانه آموزشی دانشگاه یزد به نشانی اینترنتی ️☑

 .سپس برای ثبت نام ارشد بدون آزمون دانشگاه یزد، بر روی گزینه ورود به سیستم کلیک نمایید ️☑

https://irantahsil.org/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%ac/


 

 
 

 

 .متقاضي شركت در آزمون را انتخاب و کلیک نمایید  در صفحه جدید باید گزینه ️☑



 

 
 

 

 .برای ثبت مشخصات اولیه باید بر روی گزینه ثبت نام کلیک نمایید  در این مرحله ️☑



 

 
 

 

تمامی اطالعات خواسته شده را به صورت دقیق و کامل وارد کرده و در انتها گزینه ثبت موقت مشخصات سپس  ️☑

 .داوطلب را انتخاب نمایید



 

 
 

 

سپس مجدد از حساب کاربری خود خارج شده و با ورود مجدد با سامانه و زدن نام کاربری و رمز عبور خود گزینه  ️☑

 .نمایید آزمون را زدم و اطالعات خود را تکمیل

در انتها پس از تکمیل تمامی مراحل گزینه عمال تغییرات را انتخاب کرده و در صورتی که تمامی اطالعات خواسته  ️☑

شده را به درستی پر کرده باشید پیامی مبنی بر عملیات با موفقیت انجام شد ظاهر می شود و ثبت نام شما به اتمام رسیده 

 .است

  

  

  



 

 
 

 ��اطالعیه  ��

یان مشمول شرایط پذیرش بدون آزمون دانشگاه یزد نیاز به ثبت نام نداشته و درصورتی که متقاضی رشته گرایشی دانشجو

 .غیر از رشته اصلی خود هستند حتما الزم است ثبت نام انجام دهند

  

 اخبار پیرامون ثبت نام ارشد بدون آزمون دانشگاه یزد

 ۱۴۰۱د اعالم نتایج دوره بدون آزمون کارشناسی ارش ��

و مطابق جدول زمانی اعالم شده نسبت   edu.iau.ac.ir پذیرفته شدگان می توانند ا با مراجعه به سامانه آموزشیار به آدرس

 .به ثبت نام خود به صورت مجازی اقدام کنند

 جزئیات پذیرش دانشجوی بورسیه شغلی در دانشگاه یزد ��

معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه یزد ضمن تشریح جزئیات پذیرش دانشجوی بورسیه شغلی در این دانشگاه، گفت: با 

توجه به استقبال صنایع استان در بکار گیری دانش آموختگان دانشگاه یزد و توافق این دانشگاه با اتاق بازرگانی، صنایع معادن و 

 .شوندکد رشته بورسیه شغلی می ۱۶تعدادی از پذیرفته شدگان دانشگاه یزد از سراسر کشور در  کشاورزی و بنیاد نخبگان استان

  

 خالصه مطلب ��

  

با شرایط جدید و ارائه تسهیالت به دانشجویان ممتاز برای ورود به مقطع تحصیلی  ثبت نام ارشد بدون آزمون دانشگاه یزد

کارشناسی ارشد اعالم شد. ثبت نام در کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه یزد بر اساس شرایط قوانینی می باشد که ما در 

در دانشگاه یزد را بیان کردیم تا  این مقاله به صورت کامل شرح دادیم. همچنین لیست رشته های ارشد بدون کنکور

متقاضیان بتوانند رشته خود را انتخاب نمایند و به طور صحیح ثبت نام نمایند. اگر پس ز مطالعه مقاله سواالتی در خصوص 

این ثبت نام ارشد بدون آزمون دانشگاه یزد داشتید، می توانید با کارشناسان ما در ایران تحصیل در ارتباط بوده و یا در زیر 

 .مقاله کامنت بگذارید

  �� .برای دریافت و مطالعه پی دی اف مقاله کلیک نمایید ��
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