
 10/10/0031تاریخ:                                                       بسمه تعالی                                                                             

 39-31سال تحصیلی تابستان  دورهاطالعیه برگزاري 

 39-31سال تحصیلی تابستان  دورهزمانبندي، مقررات و ضوابط انتخاب واحد 

8931یتقویم دوره تابستان  
 

91/40/8931لغایت  91/40/8931از تاریخ   
    دانشگاهسامانه گلستان  در)متقاضیان سایر دانشگاه ها( مهمانی ثبت درخواست 

     یزد به آدرس    http://golestan.yazd.ac.irمطابق راهنما 

 ثبت نام )انتخاب واحد نیمسال تابستان(  91/40/8931

91/40/8931  شروع کالس ها 

10/41/8931  پایان کالس ها 

39/41/8931الی  11/41/8931 (بصورت حضوری )امتحانات پایانی    

براي دروس تئوري بصورت الکترونیکی  یزددر دانشگاه  0031بدین وسیله به اطالع دانشجویان محترم می رساند : ترم تابستانی سال          

کلیه نیز بصورت محدود و بصورت حضوري ارائه می گردد.  عملیو دروس  برگزار خواهد شدمی معارف( و حضوي ) صرفا دروس عمو)مجازي ( 

 مجاز به، پزشکی کشور در صورت تمایل آموزش هاي وابسته به وزارت علوم تحقیقات و فناوري و وزارت بهداشت درمان و دانشجویان دانشگاه

ضروري است که کلیه ضوابط و مقررات ترم تابستان به شرح ذیل مورد توجه قرار گیرد. بدیهی  .در دوره تابستان دانشگاه یزد خواهند بودثبت نام 

 می باشد:متقاضی شخص است مسئولیت عدم رعایت ضوابط و مقررات مذکور به عهده 

آموزش/ سمت ق  https://www.yazd.ac.ir به وب سایت دانشگاه 89ماه دخردا هفتماز تاریخ   دروس ارائه شدهجهت اطالع از لیست  -0

 . شود عهمراج اطالعیه هاي آموزشی 

در تارنماي  01/0/0031اطالعات تکمیلی در خصوص روش برگزاري دوره تابستان بصورت الکترونیکی از تاریخ  -2

elearning.yazd.ac.ir  .قابل مشاهده می باشد 

 .تابستان صرفاً به صورت اینترنتی است و ثبت نام حضوري امکان پذیر نخواهد بود دورهثبت نام  -0

در  39-31)به استثناء دانشجویانی که در نیمسال دوم متقاضی مهمانی در ترم تابستان دانشگاه یزد دانشگاههاي دیگر دانشجویان  -4

 سیستم آموزشی گلستان به نشانی و اخذ شماره دانشجویی به ثبت نامت جه مهمان بوده اند(دانشگاه یزد 

http://golestan.yazd.ac.ir   و از طریق لینک متقاضی مهمان و با توجه به راهنماي تصویري اقدام نمایند نمودهمراجعه.  

 روش های کسب اطالعات بیشتر

 100-00200012 دژبردخانم  100-00200109 بابائیانخانم 
 

 پیگیري مشکالت ثبت نام و انتخاب واحد در سیستم آموزشی گلستان دانشگاه یزد
 100-00200041آقاي روح 

 پیگیري مشکالت سخت افزاري و نرم افزاري سامانه آموزش الکترونیکی آقاي هرندي مقدم 13100231903
 

http://sapp.ir/tazehayeamoozesh  
          https://Gap.im/tazehayeamoozesh  

 

13دسترسی به اطالعیه هاي مربوط به ترم تابستان   

عداد عنوان درس، ت دارايقبل از ورود به سیستم گلستان نسبت به دریافت فرم مهمانی که  دانشجویان سایر دانشگاه هاضروري است  -0

اخذ  أرا از دانشگاه مبدمبدا رسیده است دانشگاه  یآموزش امور تایید مدیریتبه  می باشد وواحد درسی، شماره نامه ثبتی و تاریخ نامه 

 دانشجویان همچنین الزم است نسبت به ارسال  .اقدام نمایندنموده و نسبت به بارگذاري آن در سیستم آموزشی گلستان دانشگاه یزد 

صفائیه ، چهارراه پژوهش ، پردیس اصلی دانشگاه یزد ، ساختمان شهید احمدي یزد ،  ":فرم مذکور از طریق پست پیشتاز به آدرس 

 اقدام "13030-940صندوق پستی  -1300101400، کدپستی  ، واحد نقل و انتقاالتدانشگاه یزد شیاداره خدمات آموزروشن ، 

به عهده دانشجو است  فرم مهمانی بارگذاري شدهمندرجات عواقب هرگونه مغایرت در واحدهاي اخذ شده، توسط دانشجو با  نمایند .

و دانشگاه هیچ گونه مسئولیتی در خصوص تغییر، جابجایی ، حذف و مکاتبه با دانشگاه مبدا در خصوص این مغایرت و یا عودت شهریه 

جدید، تصویر   0*4سایر مدارک ضروري جهت بارگذاري در سیستم گلستان عبارتند از : یک قطعه عکس پرسنلی در ضمن  .ندارد

 وییکارت دانشج

 در ضمن حذف و اضافه در ترم تابستان امکان پذیر نیست. .واحد است 1حداکثر واحد قابل اخذ در ترم تابستان  -1

 .اخذ دروس با تداخل زمانی کالس یا تداخل امتحان پایان ترم به هیج وجه امکان پذیر نخواهد بود -9

http://golestan.yazd.ac.ir/
http://golestan.yazd.ac.ir/
https://www.yazd.ac.ir/
http://sapp.ir/tazehayeamoozesh


برگزار می شود و  به صورت الکترونیکیتئوری  سودردروس تئوري عمومی )معارف اسالمی( به صورت حضوري و سایر تمامی  -1

 برگزار می شود. بصورت حضوری، و پایان ترم )با تشخیص استاد درس(امتحانات میان ترم 

یزد، میدان آزادي، در ساختمان پردیس آزادي به آدرس : محل برگزاری کالس های دروس تئوری عمومی )معارف اسالمی (  -3

 می باشد آزاديابتداي بلوار طالقانی، پردیس 

صرفا مجاز به اخذ بند حاضر(  0)تبصره دانشجویان متقاضی اخذ دورس عمومی معارف اسالمی )دوره حضوري( به استثناي : توجه -01

می باشد و در صورت انتخاب واحد بیش از یک عنوان از دروس معارف ، درس یا دورس مذکور عمومی معارف یک عنوان از دروس 

  نمی باشد. متوجه مدیریت امور آموزشیحذف خواهد شد و هیچگونه مسئولیتی 

اص خ : دانشجویانی که با درنظرگرفتن سقف دروس قابل اخذ در نیمسال تابستان فارغ التحصیل می شوند یا داراي شرایط1تبصره 

 استثناء هستند. می باشند غیرو  و)مانند محدودیت سنوات 

 09در صورت ارائه گواهی رسمی از اداره آموزش محل تحصیل، حداکثر تا روز  0: دو مورد استثناء مورد اشاره  در تبصره 2تبصره

 )اولین روز کالس حضوري( قابل پذیرش می باشد. 31تیرماه 

 . استباشد که شش هفته کالس درس و یک هفته براي برگزار ي امتحانات  میهفته  9طول دوره ترم تابستان  -00

در سیستم پس از ثبت نام )انتخاب واحد(  سیستم آموزشی گلستان( 410گزارش شماره ) از طریق وضعیت ثبت نام و انتخاب واحد ، -02

 باشد.قابل مشاهده میگلستان توسط متقاضی 

را در زمان ثبت نام و شهریه متغیر واحدهاي درسی را حداکثر تا سه هفته پس از شروع دانشجویان الزم است شهریه ثابت نیمسال  -00

 نیمسال پرداخت نمایند.

تنها  است که (سیستم آموزشی گلستان 421شرط ورود به جلسه امتحانات پایانی دوره تابستان ارائه کارت ورود به جلسه )گزارش  -04

  .می باشد نشگاه یزد قابل چاپدر صورت تسویه کامل بدهی شهریه دانشجو با دا

 .ساعت در هفته تشکیل خواهد شد 02واحدي  4ساعت در هفته و دروس 3واحدي 0ساعت در هفته ، دروس 1واحدي 2دروس -00

 ( می باشد.01-01،  04-01و عصرها )  (00-00،  3-00،  9-3 زمان تشکیل کالس ها صبح ها) -01

الزامی ، بصورت حضوري(و دروس عمومی معارف و عملی آنالین)مجازي بصورت ر درس ه هحضور دانشجو در تمام جلسات مربـوط بـ -09

ایـن غیبـت ها  ،وابطضـ ابق آن درس تجاوز نمایـد، مطـ اعاتمجموع س سه شانزدهم ر درس ازغیبت دانشجو در هه است و چنانچ

ت اتـا قبل از شروع زمان امتحان تـودن غیبدلیل و تشـخیص موجه ب ـهصورت ارائفر در آن درس منظور خواهد شد. درنمره ص هبه منزل

  .ا دروس مورد نظر منظور خواهدشدراینصورت طبق ضوابط نمره صفر در درس یذف و در غیحدرس مورد نظـر(20/0/0031حداکثر تا )

وسط فقط از طریق پرداخت الکترونیکی )ت مذکورشهریه ترم تابستان است و ثابت انتخاب واحد ترم تابستان مشروط به پرداخت شهریه  -01

یادآور می شود براي پرداخت . می باشدسیستم آموزشی گلستان قابل پرداخت قسمت پرداخت الکترونیکی کارت هاي شتاب( در 

  .ضروري است کارت يو تاریخ انقضا cvv2 دارا بودن رمز دوم، الکترونیکی از طریق کارت شتاب 

 دانشگاه به شرح ذیل اعالم می گردد: هیأت رئیسهبر اساس مصوبه  تابستانهر واحد درسی ترم شهریه  -03
 

 شهریه ثابت:
 
 

 ریال 1.222.222

 

 شهریه متغیر
 

 به ازاي هر واحد
 ریال722.222 دروس تئوري

 ریال1.222.222  دروس عملی،کارگاهی،آزمایشگاهی

واریز شده به هیج و متغیر  ثابتدر صورت عدم مراجعه، انصراف و یا حذف دروس انتخاب شده به هر دلیلی توسط دانشجو، شهریه  -21

 .وجه قابل استرداد نیست

 تغذیه )سلف: ارائه خدمات رفاهی شامل  آماده( میان ترم و پایان ترمدر زمان برگزاري امتحانات صرفا )در ترم تابستان  یزد دانشگاه -20

  می باشد.)با نرخ مصوب( دانشجویان به خوابگاه  همچنین و، ناهار  ازاي هر پرسیارانه به  اختصاص آزاد( با 

شهریه پرداختی با تایید  ،الزم حذف شوددر صورتی که درس یا دروسی از سوي آموزش دانشگاه به علت نرسیدن به حد نصاب  -22

 .و پس از طی مراحل اداري توسط مدیریت امور مالی دانشگاه قابل عودت خواهد بود یآموزشامور مدیریت 

گزارش ) ، ازانجام شدهانتخاب واحد محل تـشکیل کالس ها بر اساس برنامه هفتگی و دانـشجویان می توانند جهت کسب اطالع از  -20

در دسترس می باشد ولی  01/14/0031رش از تاریخ )این گزا استفاده نمایند. 20/14/0031 سیستم گلستان( از تاریخ 410شماره 

  .(قطعیت می یابد 20/14/0031نتیجه انتخاب واحد دانشجو از تاریخ 

 با آرزوي توفیق

 یزد دانشگاه مدیریت امور آموزشی


