
 

 

 

از طریق سامانه  2/۳/99جمعه تا روز  20/2/99از روز شنبه  کارشناسی ارشدو  کارشناسی مقطعدانشجویان 

 توانند اقدام به حذف اضطراری درس نمایند.گلستان دانشگاه به شرح زیر می

 :قابل انجام است زیرطی مراحل  حذف اضطراری
 -1 / درخواست جدید /درخواست بررسی مشكالت آموزشیپیش خوان خدمت / : سامانه گلستانمراجعه به 

انتخاب شماره درس باا کلیا   -۳/ جاریانتخاب ترم  -2= درخواست حذف اضطراری /  نوع درخواست

 حذف در کادر )درخواست اول( / کلی  روی عبارت ایجادثبت دالیل /روی آخرین عالمت سوال 
 

 
 

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

 
 جهت ویرایش درخواست : کلی  روی عالمت مداد زرد

 جهت حذف درخواست : کلی  روی عالمت ضربدر قرمز

 فلش سبز جهت ارسال درخواست : کلی  روی عالمت

 جهت مشاهده گردش کار درخواست : کلی  روی عالمت مربع سفید

 مراحل گردش کار به شكل زیر طراحی شده است : 

ه دهنده درس/ ارائ دانشكده یید مدیر گروهأیید استاد درس/ تأدرخواست دانشجو/ ت دانشجویان کارشناسی:

یس اداره ئاأییاد رت / دانشاگاهیید کارشناس آموزش أت /درس دهندهه ارائ دانشكده یید معاون آموزشیأت

 .یخدمات آموزش

ه دهناده ئارادانشكده یید مدیر گروه أیید استاد درس/ تأت /درخواست دانشجو دانشجویان کارشناسی ارشد:

 تحصیالت تكمیلی دانشگاهیید کارشناس أت درس/ دهندهه ئارادانشكده یید معاون آموزشی أدرس/ ت

 

 واستاد درس به پیش خوان خدمت / شخصی  :درخواستیید أجهت ت

 مدیر گروه و معاون آموزشی به کارتابل مخصوص خود در پیش خوان خدمت سامانه                                               

 گلستان مراجعه می نمایند.                                           

   و کارشناسی ارشد حذف اضطراری دروس دوره کارشناسی راهنمای
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اضطراری زمانی نهایی می گردد که در اطالعات جامع دانشجو در مقابل درس مورد الزم به ذکر است، حذف 

درج شده باشد، بنابراین با ایجاد و ارسال درخواست به تنهایی این کار به انجام « حذف اضطراری»نظر عبارت 

در  1۳01گزارش همچنین مسئولیت پیگیری تأیید درخواست حذف درس به عهده دانشجو است. نمی رسد، لذا 

 سامانه گلستان جهت پیگیری مراحل تأیید در اختیار دانشجویان است.

 

 با شرايط زير قابل انجام است 3982براي نیمسال  صرفاًحذف اضطراري 
 

 و يک درس صالحیت از رشته تحصیلی) دو درس  درخواست سهد نمی توان مقطع کارشناسی دانشجويان-۱

به د نثبت نماي سامانه گلستاندر اضطراري حذف  جهت ( عملی -تئوري و تئوري ، عملیمعلمی شامل دروس 

امکان  ،تا تعیین تکلیف درخواست قبلیبه شرح زير کمتر نشود.  کف مجازشرطی که واحدهاي باقیمانده از 

  ثبت درخواست جديد وجود ندارد.

 جهت فراغت از تحصیل 99اخذ به صورت تکدرس در شهريور سقف تعداد دروس قابل الزم به ذکر است   

 درس تئوري صالحیت معلمی خواهد بود. 2درس تئوري از رشته تحصیلی و  3استثنائاً 

 سامانه گلستتاندر  معلمیدروس صالحیت  ازسه درخواست را  هر اختیار دارند مقطع کارشناسی يان دانشجو

حذف اضطراري سه درس از رشته تحصیلی امکان پذير نیست.  الزم به ذکر است سامانه گلستتان  ثبت نمايند.

 شود.کند ولی توسط آموزش دانشگاه تأيید نمیدرخواست حذف سه درس از رشته تحصیلی را قبول می
 

 و  دروس تئتوري ، عملتیشتامل دروس ) يک درخواستتد نمی توان مقطع کارشناسی ارشد دانشجويان-2

کف به شرطی که واحدهاي باقیمانده از د نثبت نماي سامانه گلستاندر اضطراري حذف  جهت عملی( -تئوري

 تا تعیین تکلیف درخواست قبلی امکان ثبت درخواست جديد وجود ندارد.به شرح زير کمتر نشود.  مجاز

 :  به شرح زير است يان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشددانشجوواحدهاي باقیمانده  مجاز کف-3

  واحد ۱۴: 92هاي وروديکارشناسی 

  واحد  ۱2و بعد از آن:  93هاي وروديکارشناسی 

  : واحد 8کارشناسی ارشد 

  .باشدقابل برگشت نمی ، با حذف اضطراري درسپردازشهريهدانشجويان حذف شده س وشهريه در-۴

بته  حتذف و يا  مراجعه و  ارائته فترمبه آموزش دانشکده جهت دريافت فرم حذف مراجعه حضوري از -۵

 آموزش دانشگاه جداً خودداري نمايید.

 معاونت آموزشی و تحصیالت تكمیلی

17/02/99 

 

 


