
 

 

 

سي شنا شجويان دوره كار سته ازدان شجويان مهمان( به اطالع آن د شامل دان كه  )

ضطراري  ضي حذف ا شند، ميخود مي نظريدروس زيكي امتقا رسااند حذف با

ضطراري از  30/02/1401مورخ جمعه  لغايت روز 24/02/1401مورخ  شنبه روز ا

 باشد.اين مهلت قابل تمديد نميقابل انجام است.  زيرطي مراحل 

 

ستان آموزشسامانه مراجعه به  شيپیش خوان خدمت/ : گل شكالت آموز سي م ست برر ست  /درخوا درخوا

ست -1 /جديد ضطراري/  نوع درخوا ست حذف ا شماره درس  -3 /4002انتخاب ترم  -2= درخوا انتخاب 

 ثبت داليل حذف در كادر )درخواست اول(/ كلیک روي عبارت ايجاد /با كلیک روي آخرين عالمت سوال
 

 
 

 بعد از ايجاد درخواست دكمه بازگشت را كلیک كرده و به پیش خوان خدمت باز گرديد. 
 

 
 جهت ويرايش درخواست : كلیک روي عالمت مداد زرد

 كلیک روي عالمت ضربدر قرمز جهت حذف درخواست :

 جهت ارسال درخواست : كلیک روي عالمت فلش سبز

 جهت مشاهده گردش كار درخواست : كلیک روي عالمت مربع سفید

 

 مراحل گردش كار به شكل زير طراحي شده است : 

ستاد درس/ تايید مدير گروه ارايه دهنده درس/ شجو/ تايید ا ست دان شي ا  درخوا رايه تايید معاون آموز

 كننده درس/ تايید ريیس اداره خدمات آموزش/ تايید كارشناس آموزش كل.

 

الزم به ذكر است، حذف اضطراري زماني نهايي مي گردد كه در اطالعات جامع دانشجو در مقابل درس مورد 

در سامانه گلستان جهت پیگیري مراحل  1301گزارش همچنین درج شده باشد. « حذف اضطراري»نظر عبارت 

 تأيید در اختیار دانشجويان است.

 1400-1401 دومسال اطالعیه حذف اضطراری دروس دوره کارشناسی نیم
 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)


 

 فقط با شرايط زير قابل انجام استحذف اضطراري 

 

 .عملي قابل حذف نيستند( -نظري يا ،)دروس عملي باشد نظري تقاضا درس مورد -1

شجو فقط مي تواند  -2 ست هر دان ست يک درخوا ستم ثبت نمايد و تا تعيين تکليف درخوا سي براي حذف در 

 جديد وجود ندارد.قبلي امکان ثبت درخواست 

صيلي واحدهاي باقيمانده باحذف درس مورد نظر، تعداد  -3 شته تح صالحيت معلمي( غير از)ر  دروس 

 نشود.  واحد 12حد نصاب  ازکمتر و بعد از آن    94يان کارشناسي ورودي دانشجو

سته   -4 سي پيو شنا شجويان کار ضطراري  متعهد خدمت دبيريدان صالحيت معلميمجاز به حذف ا  دروس 

 د.نباشنمي

  .باشدقابل برگشت نمي ، با حذف اضطراري درسدانشجويان شبانهشهريه درس  -5

 

 

 مديرآموزش

24/02/1401 


