
 مقررات آموزشی
اجراي  وبا توجه به برخي مشكالت ايجاد شده براي دانشجويان و با عنايت به اينكه بسياري از اين مشكالت با اطالع دانشجويان از مقررات آموزشي 

 .صحيح آن قابل اجتناب است ، در ادامه به خالصه اي از مقررات آموزشي اشاره مي گردد

  :ثبت نام -1

 :مرحله انجام مي شود 3نام دانشجويان درثبت 

 ثبت نام مقدماتي -1

 ثبت نام اصلي -2

 ترميم  -3

 : ثبت نام مقدماتي 1-1

 ثبت نام مقدماتي عموماٌ در هفته هاي پاياني ترم (تاريخ دقيق در هر ترم اطالع رساني مي گردد) برگزار مي گردد. 

 مشاهده نموده و با هماهنگي اساتيد راهنما ،تغييرات مورد نظر را اعمال و  75ق گزارش دانشجويان ليست دروس پيشنهادي خود را از طري
 .نمايند اعمال راهنما استاد سپس و دانشجو ابتدا را نام ثبت تاييد 		سپس گزينه

 مي كنند .  درصورتيكه الزم باشد تغييراتي دردروس پيشنهادي اعمال گردد، براي حذف هردرس ستون ( عمل ) كلمه حذف راوارد
همچنين براي اضافه كردن درس جديد از محل پيش بيني شده در پايين ليست استفاده مي شود درهرحال الزم است موافقت اساتيد 

 .راهنما درمورد هرگونه حذف واضافه اخذ گردد

 تذكر: دانشجويان درثبت نام اصلي ، حق انتخاب دروس خارج از ثبت نام مقدماتي راندارند. 

  
  : ت نام اصليثب  1-2

 ثبت نام اصلي شامل مراحل زير است.

 يك يا دو روز قبل از ثبت نام براي هردانشجوساعت ثبت نام ايجاد شده  م از طريق سيستم گلستان ( معموالكسب اطالع از زمان ثبت نا
 .) است

 مراجعه به سيستم جامع آموزشي گلستان	دروس ، مقدماتي نام ثبت دروس مجموعه از واحد انتخاب جهت شده مشخص ساعت در 
 . ده/ مردودي ترم گذشته ، دروس عمومي و دروس ارائه نشده درثبت نام مقدماتيش حذف

  بعداز حصول اطمينان از صحت كار "پايان ثبت نام  "و "اعمال  "انتخاب دروس مورد نظر درسيستم گلستان تائيد گزينه هاي. 

 مكن نيستثبت نام قبل از ساعت تعيين شده وانجام تغييرات بدون انتخاب دروس م : توجه . 

 دانشجوياني كه نياز به گرفتن بعضي از دروس به صورت استثناء دارند الزم است بعد از ثبت نام به دانشكده خودشان مراجعه  : تذكر
 .وباگرفتن فرم استثناء درمرحله ترميم اقدام نمايند



  : ترميم 1-3

نجام ترميم، مراحل زير بايد مورد براي اشود. مي انجامترميم در هفته اول ترم و جهت انجام تغييرات ضروري در مجموعه دروس اخذ شده در ترم 
 توجه قرار گيرند.

 ه وليست دروس ثبت نامي و ساعت شروع ترميم رامشاهده مي دانشجويان بااستفاده از نام وكلمه عبور خود وارد سيستم گلستان شد
 .كنند

  براي دانشجويان جديدالورود در ترم اول نيازي به ثبت نام متمركز نيست : 2تذكر . 

  باتوجه به تغييرات برنامه دروس درترميم واعمال آنها درسيستم گلستان وهمچنين نمرات ترم قبل ، دانشجويان الزم است از وضعيت
 "گزارش ثبت نام دانشجويان باتوجه به تغييرات دروس  "وس ثبت نامي خود مطلع گردند . براي اين منظور الزم است كه دانشجويان در

 .شده باشد ، حتماٌ بايد نسبت به اصالح برنامه خود اقدام نمايد "مخدوش  "رامشاهده كنند . چنانچه ثبت نام دانشجو

 درخالل ترميم دانشجويان مي توانند حداكثر		مقدماتي نام ثبت دروس مجموعه از خارج درس ودو بدهند خود اصلي نام درثبت تغيير 4  
 .نمايند اخذ

 استثنائات ثبت نام توسط دانشكده ها اعمال خواهد شد ومطابق اعالم دانشكده درخواست شود . 

 
  :حذف اضطراري -2

واخر ترم دانشجو انجام مي شود كه هردانشجوطبق مقررات زير مي توانند درس مورد نظر خودراحذف اضطراري درا "حدف اضطراري معموال
 .كند

 درس حذف شده كارگاه ياآزمايشگاه ياتربيت بدني نباشد. ( درس تماماٌ عملي نباشد) 

  واحد نشود 14به بعد  91وروديهاي براي  واحد و 12كمتر از  91با حذف درس تعداد واحدهاي باقيمانده براي وروديهاي قبل از . 

دانشجويان رزمنده وايثارگران مي توانند درصورت لزوم دو درس از دروس خودراحذف نمايند به شرطي كه واحدهاي باقيمانده آنها 
 .واحد نشود 10كمتراز 

  
 :كارت ورود به جلسه امتحان -3

(برنامه امتحاني پايان ترم دانشجو) را چاپ و در زمان برگزاري تمامي امتحانات به  428از ابتداي هفته پانزدهم هر ترم،گزارش  دانشجو موظف است
  .همراه داشته باشد

  :شرايط اخذ درس بصورت مطالعه آزاد -4

درس مطالعه آزاد عبارتست از يكي ازدروس نظري مصوب رشته كه باشرايط زير درصورت موافقت دانشكده محل تحصيل دانشجو ونيز مركز ارائه 
 :دهنده درس ، دانشجودرتمام مدت تحصيل مي توانند فقط براي يكبار ويك درس اخذ نمايد

 اين درس نبايد جزو دروس پايه واصلي رشته دانشجو باشد. 

 اين درس درآن ترم ارائه نشده باشد. 



 اخذ درس جهت فارغ التحصيلي در دو ترم آخر امكان پذير است . 

 قبل از ترميم	دانشكده به مراجعه با آزاد مطالعه متقاضي دانشجويان		ترميم روز در انندبتو تا گرفته را آن اخذ مجوز استثناء فرم تكميل و  
ز طريق فرم ترميم نمايند. درس مطالعه آزاد جزو واحدهاي اخذ شده درآن ترم منظور خواهد شد ا آزاد مطالعه درس اخذ به اقدام

 .ودرمحاسبه حد نصاب واحد نيز منظور مي گردد

 عهده دانشكده محل تحصيل دانشجو مي باشده مسئوليت ثبت نام اين گونه دروس طبق ضوابط ب. 

 
  :درس بصورت پيش ترماخذ شرايط  -5

 
 واحد 4ي فراغت از تحصيل نياز به حداكثر دو درس عمومي به ارزش چنانچه دانشجويي برا	معاون طريق از تواند مي باشد داشته 

 زماني درفاصله ، مربوطه مركز موافقت درصورت.  شود معرفي دروس آن دهنده ارائه مركز به خود تحصيل محل دانشكده آموزشي
 .د شدخواه برگزار ترم پيش امتحان هرترم اول هفته دو حداكثر

  مي باشد 12نمره قبولي دردرس پيش ترم حداقل. 

  تعداد واحد دروس پيش ترم ونمره آنها درآخرين ترم تحصيلي دانشجوثبت مي شود . درهرحال تعداد واحدهاي دانشجو درهرترم
 .نبايستي از حداكثر مجاز تجاورنمايد

 
  :شرايط اخذ درس بصورت امتحان مجدد -6

 
 شرايط فراغت از تحصيل هستند ودرآخرين نوبت ارائه درسي بعلت مردود شدن درآن درس ( وفقط آن درمورد دانشجوياني كه در

درس ) موفق به فراغت از تحصيل نمي گردند ، درصورت موافقت مركز ارائه دهنده درس ، ممكن است مجدداٌ از اين دانشجو امتحان 
 .بعمل آيد

 عال داشته ودرامتحان پايان ترم نيز شركت نموده ولي موفق به اخذ نمره قبولي نشده دانشجو بايستي دردرس مربوطه درطول ترم شركت ف
 .باشد

  امتحان مجدد حداكثر تاهفته چهارم هرترم برگزار شود ودانشكده ها دانشجويان واجد شرايط راحداكثر تاهفته سوم به مركز ارائه دهنده
 .درس معرفي نمايند

 مي باشد د ، دانشجو ملزم به ثبت نام درآن درس تاآخر هفته پنجم ترمدرصورت مردود شدن درامتحان مجد . 

 براي امتحان مجدد ، پركردن فرم مربوطه الزامي است . 

 طبق اعالم دانشكده ها و برخي از مراكز از تعدادي از دروس امتحان مجدد بعمل نمي آيد 

 
  :حذف پزشكي -7

درخواست دانشجو به همراه اعالم نظر دانشكده و بهداري دانشگاه به شوراي منتخب ارسال . تين امر تحت عنوان غيبت موجه قابل بررسي اسا
درخواست حذف فقط در صورت عدم شركت در امتحانات پايان ترم امكان پذير خواهد شد . پر كردن فرم مربوطه الزامي است و 

 .است

  :فارغ التحصيلي -8



صدور گواهينامه موقت پس از .دانشجو پس از گذراندن كليه دروس مصوب رشته مي تواند نسبت به انجام امور فارغ التحصيلي خود اقدام نماييد
 .مراحل زير صورت مي گردد

 تنظيم صورتجلسه فارغ التحصيلي و ارسال به اداره كل آموزش توسط دانشكده 

 جام مراحل تأييد هاي مربوطه ،توسط واحدهاي مختلف دانشگاهانجام تسويه حساب توسط دانشجو و ان 

 دريافت دفترچه اقساط ( چنانچه دانشجو بدهي امور رفاهي داشته باشد( 

 نداشتن منع نظام وظيفه 

 تبصره : دانشجويان مشمول نظام وظيفه ، جهت اعزام به خدمت سربازي به نظام وظيفه معرفي مي شوند. 

 


