
 

 

 

مرخصی با امکان حذف ترم به صورت  ۹۹-۹۸به دلیل شرایط خاص نیمسال دوم 

سنوات مجاز که در حین تحصیل در  کارشناسیصرفاً برای دانشجویان مقطع  احتساب

)قبل از نیمسال هشتم( باشند و امکان فراغت از تحصیل طی سنوات تحصیلی  تحصیل

از طریق سامانه  2/۳/۹۹تا روز جمعه  20/2/۹۹از روز شنبه  مجاز را داشته باشند

ترم به صورت مرخصی با توانند اقدام به حذف گلستان دانشگاه به شرح زیر می

 نمایند.احتساب در سنوات 

 :قابل انجام است زیرطی مراحل  
درخواسكت /درخواست بررسی مشكکتت آموزشیپیش خوان خدمت /  :گلستان آموزشسامانه مراجعه به 

ثبكت دییكل -۳/ مورد تقاضاانتخاب ترم -2/  مرخصی با احتساب= درخواست  نوع درخواست-1/ جدید

 بازگشت-5/روی عبارت ایجادکلیک -4حذف در کادر )درخواست اول ( / 
 

 
 

 بعد از ایجاد درخواست دکمه بازگشت را کلیک کرده و به پیش خوان خدمت باز گردید. 

 
 جهت مشاهده گردش کار درخواست: کلیک روی عتمت مربع سفید

 جهت ویرایش درخواست: کلیک روی عتمت مداد زرد

 شود(فرآیند بررسی شروع نمی عدم انتخاب این گزینه،)درصورت جهت ارسال درخواست: کلیک روی عتمت فلش سبز

 جهت حذف درخواست: کلیک روی عتمت ضربدر قرمز

 

 مراحل گردش کار به شکل زیر طراحی شده است : 

ارائكه  دانشكکدهیید معاون آموزشكی أت /ارائه دهنده درس دانشکدهیید مدیر گروه أدرخواست دانشجو / ت

 یس اداره خدمات آموزش.تأیید رئ / دانشگاهیید کارشناس آموزش أت / دهنده درس

  در سنوات دانشجویان مقطع کارشناسی  مرخصی با احتسابحذف ترم و  راهنمای
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زمانی نهایی می گردد که در اطالعات جاام  دانجا و در در سنوات  مرخصی با احتسابالزم به ذکر است، 

درج شده باشد، بناابرای  باا ای ااد ر ارساا  « عادي _با احتساب  -مرخصی »مورد نظر عبارت  ترممقابل 

مسئولیت پیگیري تأیید درخواست به عهده دانجا و اسات   ر رسدتنهایی ای  کار به ان ام نمیدرخواست به 

 در سامانه گلستان جهت پیگیري مراحل تأیید در اختیار دانج ویان است  1301گزارش همچنی  

 

 باه واورتبه آموزش دانجکده ر آموزش کل جهت دریافت ر یا تحویل فرم حذف تارم مراجعه حضوري از 

 صی  با احتساب در سنوات جداً خودداري نمایید مرخ

 

 توجه به نکات زیر قبل از اقدام به حذف ترم ضررري است:

 

مرخصی باا احتسااب درس قابال برگجات حذف ترم ر دانج ویان شهریه پرداز، با  دررسشهریه متغیر -1

 رلی شهریه ثابت از دانج و اخذ خواهد شد   باشدمی

مسئولیتی در قبا  ارائه دررس خارج از ررا  معمو  خود در نیمسا  بعد یا عدم  هاالسابق دانجکدهکمافی-۲

 نمایند، یانی که اقدام به حذف ترم مینیاز جهت تسری  در فرآیند فراغت از تحصیل دانج ورعایت پیش

 پذیر است  هاي دیگر با موافقت دانجکده امکاند  البته امکان مهمانی در دانجگاهنندار

 

 

 آموزشی و تحصیتت تکمیلی معاونت

17/2/۹۹ 


