
 (99-99دانشجویان دانشگاه یزد )ویژه دوره شیوع کرونا نیمسال دوم  بدون احتساب سنوات مرخصیراهنمای درخواست 

د و ارشمقاطع کارشناسی ویژه دانشجویاندانشجویان گرامی توجه داشته باشند درخواست مرخصی بدون احتساب سنوات 

 .انددر اين نيمسال واحدي اخذ نكردهبه دالیل موجه )به تشخيص شوراي موارد خاص دانشگاه(  است که دکترایی
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پس از ورود به سيستم گلستان بر روي منو 

کليک نمایيد.خدمت پيشخوان   

درخواست بررسی مشكالت از منوي باز شده 

و سپس گزینه  را انتخاب نمایيد آموزشی

.را کليک نمایيددرخواست جديد   

.در پنجره باز شده نوع درخواست خود را انتخاب نمایيد  

انتخاب نمایيد. 2893ترم درخواستی رو صرفا   

در این قسمت فقط درخواست 

به صورت زیر بنویسيد :خود را   

.3892بدون احتساب  مرخصی از درخواست خود را در مختصري  

 این قسمت بنویسيد.

 اینجا کليک کنيد
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پس از ثبت در خواست براي بارگزاري مدارک 

را کليک کنيد پردازشمربوط به درخواست آیکون   

در این قسمت کليه مدارک مربوط به درخواست  

 jpgو فقط با فرمت  ترتيب نمايشخود را با دادن 

بارگزاري نمایيد و پس از ثبت هر مدرک با کليک بر 

 مدرک بعدي را بارگزاري نمایيد. ايجادروي گزینه 

 ارسالدر این قسمت از درخواست روي آیکون 

 کليک کنيد.
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مطالعه کامل موضوع و پس از 

بر روي  خود، رخواستاطمينان از د

کليک کنيد  "تایيد و ارسال"آیکون 

و توجه داشته باشيد که بدون انجام 

درخواست شما مورد بررسی  اینکار،

 قرار نخواهد گرفت.

پس از بارگزاري 

همه مدارک روي 

بازگشت گزینه 

 کليک کنيد



 

 

گردش "دانشجویان گرامی پس از ثبت درخواست خود، الزم است تا نهایی شدن درخواست از طریق گزینه  -9

، مراحل گردش درخواست را مالحظه نمایند تا در صورت تاخير در تایيد آن پيگير تایيد خدمت در پيشخوان "کار

 .احد مربوطه باشنداز ودرخواست خود 

 : ( در پيشخوان خدمت3892کرونا ) شيوع ويروس بدون احتساب ويژه دوره اخذ مرخصیمراحل  

 درخواست دانشجو و تایيد آن -1

 تایيد کارشناس آموزش -3

 تایيد استاد راهنما ) مشاور تحصيلی ثبت شده در اطالعات جامع دانشجو( -2

 / مدیرگروه مستقل تایيد معاون آموزشی دانشکده -4

 تایيد کارشناس کميسيون موارد خاص -5

 يد ریيس اداره خدمات آموزشی / تحصيالت تکميلیتای -6

  

 

 جهت پيگيري می توانيد با ارسال ایميل یا تماس با واحد مربوطه ارتباط برقرار کنيد. 

 :)آدرس ایميل و شماره تلفن کارشناسان آموزش در آدرس

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

 


