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ست موس را روی عبارت خطا  شدید ، کافی ستم مواجه  سی صورتی که با پیغام خطای  نگه در هنگام انجام فرآیند انتخاب واحد در 

 تا موضوع خطا مشخص گردد. دارید

 
  عبارتند از:مدیر گروه یا کارشناس دانشکده مجوزهای قابل اعطا در جریان ثبت نام در اختیار 

 

  ها تكم ل شيي ه و دشجوييقا تياايياي شت ش   هاي درسييك  ظ فرت ت   جهت گروه :درخواستتافاايا ظففيا افوي دفدرستت

 .فرت ت دشرد

 

 نگذراندهها رش دال ل مختلف پ   ج از   هاي درسك  ظ دشجوقا بظ جهت گروه :درخواسافاخذفدرسفبد نفرعا افپ ظفن از 

 (دانشجو انفمحتيمفتوجهفداشتهفباشند،فعدمفرعا افپ ظفن ازهافدرفهنگامفاارغفالتحص ل فمشکالتفز ادیفرافبيایفشمافبهفبارفخواهدفآ رد)شست.

ف

 شخذ جكردهها رش هاي درسك  ظ دشجوقا بظ دال ل مختلف هم ج از   جهت گروه:فدرخواسافاخذفدرسفبد نفرعا افهمفن از 

 .شست

 

  در صارتك  ظ گروه درسك خاص ش ه باش  و دشجوقا قادر بظ شخذ جباش . :درخواسافاخذفدرسفبد نفرعا افنظامفآموزش 

ف

 وقا قبال شخذ جماده و جمره    هناز ج ام ه و شحتمال پاس مرباط بظ گروه:فدرخواستتافاخذفدرسفتکياری سك  ظ دشج هاي در

 و  ا گروههاي درسك  ظ برشي شول ن بار در تابستا  مك خاشه  شخذ جما  . وجاد دشردجو      تاسط دشجوقا 

ف

 و ه باش خاص موخصك گروه درسك برشي دشجوقا ا  وروديدر صارتك  ظ  :درخواسافاخذفدرسفبد نفرعا افاثيفتيمف ر د 

 مك تاشج   شز ش ن درخاشست برشي غ ر تعال  رد     شستفاده جما   .

ف

 وك ه قابل شجقام :فدرسفبافتالق فستاعاتفامتحانفدرسدرخواستافاخذف شناس  مازش دشج ساع   ار ست با جظر م ش ن درخاش

 شست.

 

 سافاخذفدرسفبد نفرعا افمعدلف ف احدوذراندد وقا  متر شز :فدرخوا صارتك  ظ سيف ح شقل وشح  شخذ ش ه تاسط دشج در 

 .باش  . و شلبتظ وشح  د گري هم برشي دشجوقا باقك جماج هح  مقاز باش 

 

 )ضع افثبافنامف)خطایفتماسفبافمسئولفثبافنام صالحف  صارت بروز خطا مك تاشج   شز ش ن طر ق بظ  ارشناس ثبت :فا در 

 جام شطالع ده   تا موكل شما برطرف گردد.

 

 بررسی خطاهای انتخاب واحد راهنمای
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 باشند. این خطاها عبارتند از: طاهای دیگر به هیچ عنوان قابل رفع و یا صدور مجوز نمیخ 

 

  دشجوقا ا  مع ل شلف و دشجوقا ا  تارغ : قابل اخذ در ترم و ساعت ثبت نامي در روزرعايت حداكثر واحد

تاسط س ستم شناسا ك ش ه و بظ صارت خاد ار، شا  در ترم قبل در صارت ثبت قطعك جمرشت شلتحص ل )ترم  خر(

 ها شت ش   مك با   و ج ازي بظ شرش ظ درخاشست ج شرج .سيف وشح  ثبت جامك   

  ارايه درستالقي ساعت  

 اخذ درس خارج از سرفصل تعريف شده 

 ه همین منظور هیچ درخواستي در خصوص اين دسته از خطاها قابل بررسي و اعمال نمي باشد.ب

 

  :، طي مراحل زیر قابل انجام است مجوز خطاهای انتخاب واحدجهت ثبت درخواست 

 : درخواست جدید/درخواست بررسی مشکالت آموزشیپیش خوان خدمت / : گلستان آموزشسامانه راجعه به م

 
 = انتخاب از منو   نوع درخواست-1

 انتخاب ترم جاری -2

 و گروهثبت شماره درس  -3

 ثبت دالیل درخواست )درخواست اول ( -4

 کلیک روی گزینه ایجاد -5

 مشاهده پیغام ثبت موفقیت آمیز درخواست -6

 
 کلیک روی دکمه بازگشت -7

 خطاهای احتمالی در جریان ایجاد درخواست :

: به معنی آن است که شما در زمانی خارج از زمان انتخاب واحد استمهلت تاريخ ثبت نام اصلي در ترم به پايان رسيده  -1

 د بود.همبادرت به ایجاد درخواست نموده اید که قابل بررسی نخوا

: به معنی آن است که شما در ، امكان انجام عمليات وجود نداردظرمرتبط با درخواست موردن مشابهبه علت وجود درخواست  -2

 درخواست رفع خطا ایجاد فرمایید.هر درس فقط یک بار می توانید 
 

 در صفحه پیش خوان خدمت آیکن های زیر نمایان خواهند شد.بعد از ایجاد درخواست 
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  جهت ویرایش درخواست : کلیک روی عالمت مداد زرد

  جهت حذف درخواست : کلیک روی عالمت ضربدر قرمز

  جهت ارسال درخواست : کلیک روی عالمت فلش سبز

  گردش کار درخواست : کلیک روی عالمت مربع سفیدجهت مشاهده 

 

 

 راحل گردش کار به شکل زیر طراحی شده است : م

  ايجاد درخواست توسط دانشجو -1

 و ارسال درخواست کليک روی آيكن  -2

 کارشناسبررسي مدير محترم گروه  يا  -3

 ارسال پيامک به دانشجو در صورت تاييد درخواست -4

 مراجعه دانشجو به پردازش انتخاب واحد )ثبت نام اصلي( و اخذ درس -5

 کليک نمايد. جهت مشاهده گردش کار نيز دانشجو مي تواند در پيش خوان خدمت روی آيكن 

 

 کننده درس  هيگروه ارا ريمد یبرا تيظرف شيافزادرخواست 

 گردد. يارسال م دانشجو يگروه اصل ريمد یدرخواست ها برا ريو سا 

روز  یو از قبل برا گرفتهامر قرار  انيتا در جرارسال مي گردد کارشناس آموزش دانشكده  یهم برا يتداخل امتحاندرخواست  

 الزم را داشته باشد .  ينيب شيامتحان پ

 گردد. يارسال م انهيکارشناس خدمات را یمسئول ثبت نام هم برا یخطا 

********************************************** 

جهت تایید یا عدم تایید درخواست های دانشجویان به روش زیر عمل  یا کارشناسان محترم آموزش  مدیران محترم گروه

 می نمایند:

  درخواست بررسی مشکالت آموزشیمراجعه به سامانه آموزش گلستان: پیش خوان خدمت / 

 
 د.درخواست دانشجو را مشاهده نمایی نوع «ذره بین»کن یآتوانید با کلیک روی  میشما مرحله دراین 

 .ست روی تیک سبز رنگ کلیک فرماییدکافی ابا درخواست موافق هستیددر صورتی که 

 کلیک نمایید.عدم تایید  یکنآلطفا روی ، ن نمی باشید آاگر موافق با انجام و 

 

 مراحل تأیید در اختیار دانشجویان است.در سامانه گلستان جهت پیگیری  1301گزارش همچنین 

 

 وفق و پیروز باشیدم


