
 

 

كه متقاضي حذف  )شامل دانشجويان مهمان( دانشجويان دوره كارشناسي به اطالع آن دسته از

ضطراري  شند، ميخود مي نظريدروس  زا يكيا ضطراري با ساند حذف ا شنبه  روز ازر

قابل  زيرطي مراحل  ۲5/۲/98مورخ  شنبهچهار لغايت روز 14/۲/98مورخ 

ست شد.اين مهلت قابل تمديد نمي. انجام ا سئولیت پیگیري  با ست تأيیدم  سحذف در درخوا

سط ا ائه دهنده مع ون آموزشتتد دانشتتهده   پ(،  ا ائه دهنده د  دانشتتهده  مدیر گروه ب(، استتد د د   آ( تو

ست. د   شجو ا ستان جهت پیگیري مراحل تأيید در اختیار  ۱۲۷۰گزارش  به عهده دان سامانه گل در 

 دانشجويان است.

 : گلستان آموزشسامانه مراجعه به با دانشجويان متقاضي حذف اضطراري درس 

شجويان راهنماهاي آ(  ضطراري،راهنماي پردازش ب(  ،مربوط به دان  د. نايرا مطالعه نم  ،روش دومپ(  حذف ا

  ،د خواستتت مزوز حذف اضتتارا ی چ(حذف اضتتارا ی،  ج(ن م، ثبت ث(منوی ک  بر،  ت( سپس از طريق

ست سامانه وارد خود مورد نظر حذف درس  درخوا ست حذف بیش از یک  د.نماینرا در  ست امکان ثبت درخوا الزم به ذکر ا

سایر  سد،  شگاه بر شود و به تأیید آموزش دان ستی که مراحل حذف آن زودتر انجام  ستم وجود دارد، لکن اولین درخوا سی درس در 

ست صیه میکرداثر خواهد بیرا ها درخوا صی . لذا تو صورتی که حذف درس خا ست از ثبت درشود در  ستدر اولویت ا حذف دروس  خوا

ست دیگر جداً خودداری نمایید صورت مخالفت با درخوا سامانه اول و در  ست حذف درس دیگری را در  ، در همان بازه زمانی مجاز درخوا

 به عهده دانشجو خواهد بود. در این زمینه . مسئولیت عدم دقت وارد نمایید

 سد د د   آ( :پس از تأیید شهده  مدیر گروه ب(، ا شهده  پ(،  دهنده د  ا ائه دان شد دان مع ون آموز

درس حذف خواهد شد. الزم به ذکر است این مراحل نیز  ،آموزش دانشگ ه ت(  و ا ائه دهنده د  دانشهده 

مراجعه حضوری به آموزش دانشکده جهت دریافت فرم حذف و  از لذا در سامانه آموزش گلستان باید انجام گیرد.

 به آموزش دانشگاه جداً خودداری نمایید. حذف ارائه فرممراجعه و  یا  

 حذف اضطراری فقط با شرایط زیر قابل انجام است.
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 د.نباشنمی به حذف اضطراری دروس صالحیت معلمی مجاز  متعهد خدمت دبیریدانشجویان کارشناسی پیوسته  -۴

شجویان شهریه درس   -5 ضطراری درسنوبت دوم دان شت نمی ، با حذف ا شدقابل برگ شجویان روزانه ورودی   .با  ۹2و  ۹1دان

 خواهند بود. درس مجدد درس ملزم به پرداخت شهریه آن هنگام اخذ
 آموزش مدیر
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