اطالعیه  :1انتخاب واحد
انتخاب واحد دانشجویان برای ترم بهمن ( )4002در تاریخهای  13 ،12و  14بهمن  1400می باشد ،جهت رویت درس
های ارائه شده به گزارش  110سامانه گلستان مراجعه نمایید

اطالعیه  :2دروس خودخوان
انتخاب واحد دروس خودخوان برای آندسته از دانشجویانی که در ترم  4001موفق نشدند یا دروسی را پاس نکرده اند ،در
تاریخهای  13 ،12و  14بهمن  1400از مسیر پیشخوان خدمت -درخواست اخذ درس مطالعه آزاد توسط دانشجو می
باشد .چنانچه حداکثر  45روز پس از  12بهمن برای دانشجویانی که از طریق مسیر فوق اقدام به اخذ دروس خودخوان
کرده اند( ترم مهر یا بهمن)  ،نمره ای برای دروس خودخوان ثبت نشود ،بطور اتوماتیک غیبت و دانشجو تا ترم بعد قادر
به امتحان مجدد نمی باشد .در صورت ثبت نمره قبولی در بازه زمانی  45روز ،ترم خودخوان جزء سنوات تحصیلی
دانشجو محسوب نمیشود.

اطالعیه  :3دانشجویان مشروط بیش از حد مجاز
با توجه به زمان بر بودن روند صدور مجوز به متقاضیان ادامه تحصیل ،دانشجویان ذیل باید در سریعترین زمان ممکن در
سامانه گلستان از طریق مسیر دانشجو -درخواستها -بررسی مشکالت آموزشی دانشجو درخواست ادامه تحصیل خود را
ثبت کنند تا در صورت شرایط الزم مجوز ادامه تحصیل آنها صادر گردد .در غیر این صورت دانشجوی اخراجی محسوب
میشوند.

 - 1دانشجویان مقطع کارشناسی که حداقل  3ترم مشروط شده اند.
 - 2دانشجویان مقطع کاردانی و ارشد که حداقل  2ترم مشروط شده اند.

اطالعیه  :4درخواست سنوات اضافی

دانشجویان ذیل باید در سریعترین زمان ممکن در سامانه گلستان از طریق مسیر دانشجو -درخواستها-بررسی مشکالت
آموزشی دانشجو درخواست سنوات اضافی خود را ثبت کنند تا در صورت شرایط الزم مجوز ادامه تحصیل آنها صادر
گردد .در غیر این صورت از ادامه تحصیل در ترم بهمن محروم میشوند.

 - 1دانشجویان مقطع کارشناسی که جهت ادامه تحصیل وارد ترم  9یا بیشتر از  9می شوند.
 - 2دانشجویان مقطع کاردانی که جهت ادامه تحصیل وارد ترم  6یا بیشتر از  6می شوند.
 - 3دانشجویان مقطع ارشد که جهت ادامه تحصیل وارد ترم  5یا بیشتر از  5می شوند.

اطالعیه  :5تمدید معافیت تحصیلی
دانشجویان پسر مشمول ذیل جهت تمدید معافیت تحصیلی خود باید با مراجعه حضوری یا غیر حضوری به
آموزش کل درخواست خود را ثبت کنند
 - 1دانشجویان پسر مشمول مقطع کارشناسی که جهت ادامه تحصیل خود(پس از صدور مجوز کمیسیون)
وارد ترم  11یا به بعد میشوند.
 - 2دانشجویان پسر مشمول مقطع کاردانی که جهت ادامه تحصیل خود(پس از صدور مجوز کمیسیون) وارد
ترم 6یا به بعد میشوند.
 - 3دانشجویان پسر مشمول ارشد که جهت ادامه تحصیل خود(پس از صدور مجوز کمیسیون) وارد ترم 6یا به
بعد میشوند.

اطالعیه  :6حضور مجازی در کالسهای مشاوره
تمامی دانشجویان باید در کالسهای مشاوره که استاد مشاور مربوطه در سامانه مجازی تا قبل از تاریخ
انتخاب واحد برگزار میکند ،شرکت کنند .در غیر این صورت هیچ گونه تخفیفی برای حل مشکالت
آموزشی دانشجوی غایب لحاظ نمی گردد .الزم بذکر است که اساتید مشاور با درج اطالعیه در کالس
مشاوره تعریف شده در سامانه مجازی  ،زمان دقیق تشکیل کالس و سایر اطالعات مورد نیاز را بار گزاری
میکنند.

اطالعیه  : 7مطالعه اطالعیه های وب سایت مجتمع
دانشجویان محترم اطالعات مورد نیاز شما از ارسال مدارک اولیه تا صدور مدرک نهایی در وب سایت
مجتمع بارگزاری شده است ،لذا خواهشمند پس از مطالعه دقیق اطالعیه ها و در صورت عدم رفع ابهام با
کارکنان و مدیران محترم مجتمع تماس بگیرید .در وب سایت مجتمع اطالعات گروههای آموزشی(رشته
ها) ،اعضای هیات علمی ،تقویم آموزشی(زمان انتخاب واحد -شروع کالسها و )...و خصوصا در قسمت تابلو

اعالنات -لینک خدمات دانشجویی فرمها واطالعات بسیار مهمی بارگزاری شده است که پاسخگوی تمام
سواالت احتمالی شما می باشد و با مراجعه به این لینک شما دانشجوی محترم می توانید بدون حضور در
مجتمع امور خود را انجام دهید.

اطالعیه  : 8دانشجویان بدهکار
دانشجویانی که بدهی شهریه دارند ،قادر به انتخاب واحد نخواهند بود.

