اطالعيه انتخاب واحد نيمسال اول سال تحصيلي 79-79
با عرض تبریک به مناسبت فرارسیدن سال تحصیلی جدید ،خواهشمند است جهت اطالع از مقررات
آموزشی و آشنایی با جزییات فرایندهای مربوط به آییننامهها و دفترچه راهنمای فرایندهای آموزشی
مندرج در حساب کاربری خود در سامانه گلستان مراجعه فرمایید .برخی نکات مهم به شرح ذیل عبارتاند از:
مشاهده دروس پیش از انتخاب واحد
پیش از انتخاب واحد می توانید با استفاده از گزارش  212دروس ارائه شده در نظام آموزشی خود را مشاهده و نسبت به برنامه ریزی دقیق در بازه
انتخاب واحد اقدام نمایید.

تکمیل و تایید اطالعات شخصی دانشجو
الزم است پیش از انتخاب واحد از طریق پردازش "تكميل و تاييد اطالعات شخصي دانشجو" نسبت به تكميل و تاييد اطالعات شخصی اقدام
نمایید.

اخذ دروس پروژه (کارشناسی) ،سمینار و پایاننامه (کارشناسی ارشد)
دانشجویان متقاضی اخذ دروس پروژه (کارشناسی) ،سمینار و پایاننامه (کارشناسی ارشد) ملزم هستند با مراجعه به پیشخوان خدمت سامانه گلستان
قسمت درخواست تصويب موضوع و اساتيد فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي موضوع درخواست خود را ثبت و ارسال نمایند .اخذ درس در بازه
زمانی انتخاب واحد درصورتی مقدور خواهد بود که فرایند تصویب موضوع تکمیل شده باشد.

اخذ درس از گروههای درسی غیرمجاز
برای اخذ درس از گروههای درسی غیرمجاز(به جز دروس مشترک فنی مهندسی و دروس معارف اسالمی) طبق فایل راهنما از قسمت پیشخوان
خدمت میتوانید اقدام نمائید.

دروس اختیاری مازاد بر سرفصل
دروس "آشنایی با مهارتهای زندگی دانشجویی و استانداردسازی " از مجموعه دروس عمومی مازاد برسرفصل با تاثیر در معدل برای دانشجویان
تمامی رشتههای مقطع کارشناسی (در چارچوب سنوات مجاز) قابل اخذ میباشند.

اخذ دروس معارف اسالمی
دانشجویان در هر نیمسال تحصیلی مجاز به اخذ یک عنوان درس از گروه معارف میباشند.

متقاضیان مجوز ادامه تحصیل سنوات و مشروطی
الزم است پيش از انتخاب واحد از طريق پيشخوان خدمت نسبت به ثبت و ارسال درخواست "تمديد سنوات يا مجوز ادامه تحصيل

(مشروطي)" اقدام نماييد .امكان انتخاب واحد زماني ايجاد ميشود كه گردش كار درخواست آنها به پايان رسيده باشد.

 اخذ درس با تداخل امتحاني و تداخل ساعت ارائه به هيچ وجه امكانپذير نميباشد.
 زمان انتخاب واحد دانشجويان ميهمان از دانشگاههاي ديگر  79/69/22ميباشد.
 در صورت بروز مشکل درهنگام ورود و یا هنگام استفاده از سامانه جامع آموزشی گلستان ،در صفحه ورود نام كاربري و رمز
ورود ،در منوی تنظیمات گزینه غیر فعال کردن صفحات دیگر را انتخاب نمایند.

