
 

 

زماان   41/44/4389مورخ شنبه سه روز  41صبح الی  9کليه دانشجویان دانشگاه یزد از ساعت  89-89  دومترميم )حذف و اضافه( نيمسال  -

 می باشد. ساعت  19وی،مشخص شده برای هر دانشجو از زمان شروع ترميم  توسططول زمان مجاز تکميل فرایند ترميم  که بندی شده است

از  زمان دقيق شروع تارميم   گلستان 18گزارش شماره  می توانند  با مراجعه به   41/44/4389مورخ  دوشنبه  41ساعت دانشجویان عزیز از 

 خود اطالع یابند. 

 تعداد مجاز انجام حذف و اضافه دروس توسط دانشجویان در زمان ترميم،  به شرح جدول ذیل می باشد.  -

 *مجاز نمودن درس  اضافهتعداد  مجاز *درس حذف تعداد  مقطع تحصيلی

 1 1  کارشناسی

 1 1  کارشناسی ارشد و دکتری

فقط به شده و تغيير گروه یک درس باعث صفحه گلستان ترميم قسمت در نوار باالیی واقع           گزینه با استفاده ازیک درس تغيير گروه   - : توجه  *

 (محاسبه خواهد شدحذف و یک اضافه یک  ،اخذ گروه جدید حذف گروه قبلی و در صورت)  محاسبه می شودعنوان یک اضافه 

و یا عدم در ترميم بيش از حد مجاز  اخذ و یا حذف درسنياز به دالیلی ه که ب  89-89 دومنيمسال  پایان فارغ التحصيل درکارشناسی  دانشجویانفقط  -

سيستم گلستان و در قسمت درخواست بررسی مشکالت آموزشی، وان خدمت پيشخدارند الزم است تا از طریق رعایت پيشنياز و اخذ درس با تداخل زمانی 

تا پس از  تایپ و تائيد نمایندبصورت دقيق و واضح، درخواستهای خود را  جزئياتایجاد نموده و  عدم رعایت پيش نياز و هم نياز درخواست جدیدی تحت عنوان

)کارشناسی  تحصيالت تکميلیدانشجویان  در سيستم گلستان اعمال شود. پردیس/دانشکدهش نهایتاً توسط کارشناس اداره آموز ،تائيد مدیر گروه آموزشی

 درخواستهای فوق را ثبت نمایند.  41381پردازش  ارشد و دکتری( الزم است تا از طریق 
سامانه  191گزارش وند الزم است ابتدا به روبرو می ش "عدم رعایت پيش نياز"پيغام خطای نيز که در طول زمان ترميم با  دانشجویان غير فارغ التحصيل -

 خود مراجعه نموده و ليست دروس خارج از سرفصل خود را در قسمت انتهائی گزارش فوق کنترل نمایند. در صورتی که درس پيش نياز یا هم نياز گلستان

دانشکده محل پردیس/جو موضوع را به کارشناس آموزش در حال اخذ در ترميم در بين دروس خارج از سرفصل دانشجو وجود دارد الزم است تا دانش درسِ

 تحصيل خود اطالع داده تا اقدام الزم به عمل آید.

حد نصاب  کمتر ازتعداد واحدهای انتخاب شده ایشان پس از انجام ترميم که  (89-89 دومدر پایان نيمسال  جز دانشجویان فارغ التحصيله ب ) دانشجویانی -

نسبت به دانشکده خود،  پردیس/ با مراجعه به کارشناس آموزشضروری است  ،(واحد 9کارشناسی ارشد حداقل و  واحد 41حداقل :  کارشناسی)باشد الزم 

تحصيلی  سنوات به عنوان یک نيمسال کامل در محاسبهو شده واحد های آنان حذف  تمامیدرغير این صورت  که تکميل واحد تا حد نصاب الزم اقدام نمایند

 در نظر گرفته می شود. برای ایشان

 می باشد. عدم ثبت درسپس از پایان ترميم به منزله   باقی ماندن نام دانشجو در ليست انتظار گروه درسی  -

آموزشی  دانشجویانی که تا پایان زمان حذف و اضافه )ترميم(، به هر دليل اقدام به انتخاب واحد ننمایند مطابق آئين نامه آموزشی و مصوبه شورای -

پرداخت جریمه نقدی در سامانه پرداخت الکترونيکی هزار تومان( بوده که پس از  چهلریال ) 111،111انشگاه موظف به پرداخت جریمه نقدی به مبلغ د

تا پایان ، فقط خود دانشکده محل تحصيلپردیس/مربوطه به کارشناس اداره خدمات آموزشی  رسيدِ ( و تحویلِ https://epayment.yazd.ac.ir ) دانشگاه

 نصورت منصرف از تحصيل شناخته خواهند شد.را خواهند یافت و در غيرای واحد 41تا سقف اجازه انتخاب واحد  (11/44/89) هفته دوم نيمسال

اسات   ترميم صادر نمی گاردد ضاروری   از طرف اداره آموزش در خصوص واحدهای اخذ شده در ثبت نام و تیسليچک که هيچ  با توجه به این  :مهم هنکت

و  دروس ثبت شده نهاایی واحدهای برنامه جهت اطالع از  11/41/4389لغایت  31/44/4389از تاریخ  ،بعد از پایان عمليات ثبت نام  ،دانشجویان محترم

پاس از   .ل نماینداز وضعيت واحدهای انتخاب شده خود اطالع حاصنموده و مراجعه  (( 99))گزارش گلستان آموزشی به نرم افزار ، برنامه امتحانات خود

   .ندارد وجود ثبت شده در سيستم اخذ شده و یا تاریخ امتحانات دروس خصوص عدم تطابق واحددانشجو در گونه حقی برای  هيچ تاریخ این 

      دیریت امور آموزشی دانشگاه یزدم                             

         89-89  دومنيمسال  )حذف و اضافه( ترميمه اطاالعاي

 **4389ماه بهمن 49 شنبهچهارو  بهمن ماه 41شنبه سه ** 
 


