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با توجه به برخی مشکالت ایجاد شده براي دانشجویان و با عنایت به اینکه بسیاري از این مشکالت با اطالع 
خالصه اي از مقررات آموزشی اشاره  هب، دانشجویان از مقررات آموزشی و اجراي صحیح آن قابل اجتناب است

  .می گردد

  :ثبت نام 

  :انجام می شودمرحله  3ثبت نام دانشجویان در

  ثبت نام مقدماتی -1

  ثبت نام اصلی -2

  ترمیم -3

  :ثبت نام مقدماتی  -1-1

برگزار می ) تاریخ دقیق در هر ترم اطالع رسانی می گردد(ثبت نام مقدماتی عموماٌ در هفته هاي پایانی ترم  - 
  .گردد

، نموده و با هماهنگی اساتید راهنمامشاهده  75دانشجویان لیست دروس پیشنهادي خود را از طریق گزارش  -
  .تایید ثبت نام را ابتدا دانشجو و سپس استاد راهنما اعمال نمایند  تغییرات مورد نظر را اعمال و سپس گزینه

کلمه ) عمل ( درصورتیکه الزم باشد تغییراتی دردروس پیشنهادي اعمال گردد، براي حذف هردرس ستون  - 
براي اضافه کردن درس جدید از محل پیش بینی شده در پایین لیست استفاده  همچنین . حذف راوارد می کنند

  .اضافه اخذ گردد درهرحال الزم است موافقت اساتید راهنما درمورد هرگونه حذف و .می شود

  .ندارند حق انتخاب دروس خارج از ثبت نام مقدماتی را دانشجویان درثبت نام اصلی: تذکر

  

  :ثبت نام اصلی  -1-2

یک یا دو روز قبل از ثبت نام بت نام ساعت ث "معموال( کسب اطالع از زمان ثبت نام از طریق سیستم گلستان  -
  ).ایجاد شده است  براي هردانشجو
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 در ساعت مشخص شده جهت انتخاب واحد از مجموعه دروس ثبت نام مقدماتی گلستانمراجعه به سایت  -
  . دروس عمومی و دروس ارائه نشده درثبت نام مقدماتی مردودي ترم گذشته/ دروس حذف شده

بعداز حصول  "پایان ثبت نام  "و "اعمال  "انتخاب دروس مورد نظر درسیستم گلستان تائید گزینه هاي  -
  .اطمینان از صحت کار

  . ن نیستانجام تغییرات بدون انتخاب دروس ممک ثبت نام قبل از ساعت تعیین شده و :توجه 

دانشجویانی که نیاز به گرفتن بعضی از دروس به صورت استثناء دارند الزم است بعد از ثبت نام به  :تذکر 
  .باگرفتن فرم استثناء درمرحله ترمیم اقدام نمایند دانشکده خودشان مراجعه و

  :ترمیم  -1-3

لیست دروس ثبت نامی و ساعت  ن شده واستفاده از نام وکلمه عبور خود وارد سیستم گلستا دانشجویان با -
  .شروع ترمیم رامشاهده می کنند

  .براي دانشجویان جدیدالورود در ترم اول نیازي به ثبت نام متمرکز نیست : 2تذکر 

دانشجویان  باتوجه به تغییرات برنامه دروس درترمیم واعمال آنها درسیستم گلستان وهمچنین نمرات ترم قبل -
گزارش  "براي این منظور الزم است که دانشجویان  . عیت دروس ثبت نامی خود مطلع گردندالزم است از وض

 شده باشد "مخدوش  "چنانچه ثبت نام دانشجو . رامشاهده کنند "ثبت نام دانشجویان باتوجه به تغییرات دروس 
  .حتماٌ باید نسبت به اصالح برنامه خود اقدام نماید

دو درس خارج از  تغییر درثبت نام اصلی خود بدهند و 4  می توانند حداکثردرخالل ترمیم دانشجویان  -
  .مجموعه دروس ثبت نام مقدماتی اخذ نمایند

  . مطابق اعالم دانشکده درخواست شود استثنائات ثبت نام توسط دانشکده ها اعمال خواهد شد و -

  :حذف اضطراري 

م می شود که هردانشجوطبق مقررات زیر می توانند درس اواخر ترم دانشجو انجا در "ف اضطراري معموالذح
  .حذف اضطراري کند ار مورد نظر خود

  )درس تماماٌ عملی نباشد. ( تربیت بدنی نباشد درس حذف شده کارگاه یاآزمایشگاه یا -
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به  91واحد و براي ورودیهاي  12کمتر از  91با حذف درس تعداد واحدهاي باقیمانده براي ورودیهاي قبل از  - 
  ).واحد 10دانشجویان رزمنده و ایثارگر(  . واحد نشود 14بعد 

که  حذف نمایند به شرطی را ایثارگران می توانند درصورت لزوم دو درس از دروس خود دانشجویان رزمنده و
  .واحد نشود 10واحدهاي باقیمانده آنها کمتراز 

  :شرایط اخذ درس بصورت مطالعه آزاد 

از یکی ازدروس نظري مصوب رشته که باشرایط زیر درصورت موافقت دانشکده  درس مطالعه آزاد عبارتست
 دانشجودرتمام مدت تحصیل می توانند فقط براي یکبار و محل تحصیل دانشجو ونیز مرکز ارائه دهنده درس

  :یک درس اخذ نماید

  .این درس نباید جزو دروس پایه واصلی رشته دانشجو باشد -

  .ائه نشده باشداین درس درآن ترم ار -

  . اخذ درس جهت فارغ التحصیلی در دو ترم آخر امکان پذیر است -

و تکمیل فرم استثناء مجوز اخذ آن را  دانشجویان متقاضی مطالعه آزاد با مراجعه به دانشکده قبل از ترمیم -
درس مطالعه آزاد جزو . ایندگرفته تا بتوانند در روز ترمیم اقدام به اخذ درس مطالعه آزاد از طریق فرم ترمیم نم

  .درمحاسبه حد نصاب واحد نیز منظور می گردد واحدهاي اخذ شده درآن ترم منظور خواهد شد و

  .مسئولیت ثبت نام این گونه دروس طبق ضوابط بعهده دانشکده محل تحصیل دانشجو می باشد - 

   
  :صورت پیش ترم ه شرایط درس ب

داشته باشد  واحد 4نیاز به حداکثر دو درس عمومی به ارزش  چنانچه دانشجویی براي فراغت از تحصیل -
 . تواند از طریق معاون آموزشی دانشکده محل تحصیل خود به مرکز ارائه دهنده آن دروس معرفی شودمی

فاصله زمانی حداکثر دو هفته اول هرترم امتحان پیش ترم برگزار خواهد  در درصورت موافقت مرکز مربوطه
  .شد

  .می باشد 12ولی دردرس پیش ترم حداقل نمره قب -
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درهرحال تعداد واحدهاي . تعداد واحد دروس پیش ترم ونمره آنها درآخرین ترم تحصیلی دانشجوثبت می شود
  .نمایدز ترم نبایستی از حداکثر مجاز تجاودانشجو درهر

  :شرایط اخذ درس بصورت امتحان مجدد 

درآخرین نوبت ارائه درسی بعلت مردود شدن  از تحصیل هستند ودرمورد دانشجویانیکه درشرایط فراغت  -
درصورت موافقت مرکز ارائه دهنده  موفق به فراغت از تحصیل نمی گردند) وفقط آن درس ( درآن درس 

  .ممکن است مجدداٌ از این دانشجو امتحان بعمل آید درس

امتحان پایان ترم نیز شرکت نموده ولی  در درس مربوطه درطول ترم شرکت فعال داشته و دانشجو بایستی در -
  .موفق به اخذ نمره قبولی نشده باشد

 حداکثر تا دانشکده ها دانشجویان واجد شرایط را هفته چهارم هرترم برگزار شود و امتحان مجدد حداکثر تا -
  .هفته سوم به مرکز ارائه دهنده درس معرفی نمایند

  آخر هفته پنجم ترم و ملزم به ثبت نام درآن درس تادانشج امتحان مجدد درصورت مردود شدن در -
  . می باشد

  . پرکردن فرم مربوطه الزامی است براي امتحان مجدد -

  . طبق اعالم دانشکده ها و برخی از مراکز از تعدادي از دروس امتحان مجدد بعمل نمی آید -

  

  :حذف پزشکی 

 . ه قابل بررسی استاین امر تحت عنوان غیبت موج -

پر . درخواست دانشجو به همراه اعالم نظر دانشکده و بهداري دانشگاه به شوراي منتخب ارسال خواهد شد
کردن فرم مربوطه الزامی است و درخواست حذف فقط در صورت عدم شرکت در امتحانات پایان ترم امکان 

  .پذیر است
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  :فارغ التحصیلی 

ه دروس مصوب رشته می تواند نسبت به انجام امور فارغ التحصیلی خود اقدام دانشجو پس از گذراندن کلی
  .نمایید

  .صدور گواهینامه موقت پس از مراحل زیر صورت می گردد

  تنظیم صورتجلسه فارغ التحصیلی و ارسال به اداره کل آموزش توسط دانشکده -

  توسط واحدهاي مختلف دانشگاه ربوطهانجام تسویه حساب توسط دانشجو و انجام مراحل تأیید هاي م -

  )چنانچه دانشجو بدهی امور رفاهی داشته باشد( دریافت دفترچه اقساط  -

  نداشتن منع نظام وظیفه - 

  .جهت اعزام به خدمت سربازي به نظام وظیفه معرفی می شوند دانشجویان مشمول نظام وظیفه: تبصره 

 


