
 (99-99نیمسال دوم )ویژه دوره شیوع کرونا  دانشگاه یزددانشجویان حذف اضطراری راهنمای درخواست 

در ابتدا تاکید می گردد در صورت درخواست حذف اضطراری بیش از یک درس در صورت داشتن شرایط، 

ثبت اولویت حذف اضطراری هر درس در هنگام برای هر درس باید درخواست جداگانه داده شود و 

 درخواست مشخص شده باشد.
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پس از ورود به سیستم گلستان بر روی منو 

کلیک نمایید.خدمت پیشخوان   

را انتخاب  درخواست بررسی مشکالت آموزشیاز منوی باز شده 

.را کلیک نماییددرخواست جدید و سپس گزینه  نمایید  

 .ره باز شده نوع درخواست خود را انتخاب نماییددر پنج-1

ترم درخواستی -2

 2892رو صرفا 

 انتخاب نمایید.

با کلیک بر روی این عالمت -2

سوال کلیه دروس این ترم به 

صورت روبرو برای انتخاب به شما 

 نمایش داده می شود. 

درس مورد نظر خود را بر اساس -4

اولویت حذف اضطراری انتخاب 

 نمایید.
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کامل موضوع  و آگاهی مطالعهپس از 

بر روی  خود، رخواستو اطمینان از د

کلیک کنید  "تایید و ارسال"آیکون 

و توجه داشته باشید که بدون انجام 

درخواست شما مورد بررسی  اینکار،

 قرار نخواهد گرفت.

 برای هر حذف اضطراری هر درس باید جداگانه

درخواست شود و لذا اگر بیش از یک درس 

دروس رو  اولویتدرخواست حذف دارید حتما 

مشخص نمایید تا هنگام بررسی دروس توسط 

کارشناس آموزش به ترتیب اولویت بررسی و در 

 صورت داشتن شرایط حذف آن تایید گردد.

کلیک کنید. ایجادبر روی دکمه   



 

 "کارگردش "دانشجویان گرامی پس از ثبت درخواست خود، الزم است تا نهایی شدن درخواست از طریق گزینه  -6

در پیشخوان، مراحل گردش درخواست را مالحظه نمایند تا در صورت تاخیر در تایید آن پیگیر تایید درخواست خود 

 شود.و تا تایید استاد درس/ استاد راهنمای اول انجام نگیرد درس حذف نمی احد مربوطه باشنداز و

 اشد.وط به تایید درخواست اول می بدرخواست حذف اضطراری بعدی من *مهم :  

 :( در پیشخوان خدمت3892کرونا )شیوع ویروس مراحل حذف اضطراری درس ویژه دوره 

 درخواست دانشجو و تایید آن -1

 تایید کارشناس آموزش -2

 (تکمیلی تحصیالت دانشجویان مخصوص)تایید مدیرگروه  -2

 تایید استاد درس )در صورت عادی بودن نوع درس (  -4

 ( ، کارورزی و مشابه آنپروژه ،کارآموزی برای دروستایید استاد راهنمای اول )

 

 جهت پیگیری می توانید با ارسال ایمیل یا تماس با واحد مربوطه ارتباط برقرار کنید. 

 :)آدرس ایمیل و شماره تلفن کارشناسان آموزش در آدرس

 https://yazd.ac.ir/offices/educational/deputy/edu/about/staffs/faculties ).قرار دارد 
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