
 
 

 
 

شده و از طریق مراجعه  اینترنتهی   زمان بندی  8941ماه  شهریور  04و   02 روزهای  بعدازظهر 41صبح الی  8ساعت  از در مقاطع کارشناسی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه یزد یاندانشجوتمامی )انتخاب واحد(  ثبت نام اصلی

 ب  انجام می رسد. خواهشمند است دانشجویان گرامی ب   موارد ذکر شده در ذیل توج  فرمایند.(golestan.yazd.ac.ir) ب  آدرس   و باالتر( 42سخ  )نبا استفاده از مرورگر اینترنت اکسپلورر فقط دانشجویان 

 .استساعت  18 ، مدت زمان ثبت نام برای هردانشجو از زمان شروع -4

می عزیز دانشجویان می گردد.  اولویت بندی   معدل کل(5   واحد گذرانده تعداد (1   ورود ترم (1 شرکت در ثبت نام مقدماتی( 0  و  رزشیابیتکمیل فرم ا( 4 زمان بندی ثبت نام اصلی دانشجویان ب  ترتیب براساس  -0

  .یابندشروع ثبت نام خود اطالع دقیق از زمان  ،  گلستان 59گزارش شماره با مراجع  ب   49/21/98شنب  مورخ س  روز  41از ساعت توانند 

 59در صورت عدم مشاهده زمان ثبت نام خود در گزارش شماره  ("مهمان از دانشگاه دیگر")با نوع ورود  دانشجویان میهمان .می باشد 04/21/98مورخ چهارشنب   در روز دانشجویان میهمانن انتخاب واحد زما -1

 مربوط  مراجع  نمایند تا امکان زمانبندی و انتخاب واحد ایشان فراهم شود.دانشکده پردیس/کارشناس آموزش مستقر در ، الزم است ب   49/21/98گلستان از مورخ 

 اجازه داده می شود تا انتخاب واحد خود را ب  انجام رسانند. 04/21/98 چهارشنب صبح روز  42شرکت نکرده اند از ساعت   98-99  اولب  دانشجویانی ک  در ثبت نام مقدماتی نیمسال  -1

از سهوی  یا دروسهی که    ترم قبل و مردودی و یا دروس ثبت نام مقدماتی نموده در  انتخاب از دروسِالزاماً را دروس خود  بایددانشجویان گلستان، توسط سیستم دروس  یهم نیاز و یپیش نیازوضعیت  کنترلباتوج  ب    -5

( 1984واحد با قیمانده بهرای تهرم    01تا ) 98-99 اولدر نیمسال کارشناسی  مقطع دانشجویان فارغ التحصیلفقط  .انتخاب نمایند استدر ثبت نام مقدماتی ارائ  نشده ولی در ثبت نام اصلی ارائ  شده گروه آموزشی 

و مطابق راهنمای تصویری موجود در سیستم گلستان،  درخواست خود   همنیاز در ثبت نام عدم رعایت پیش نیاز ، /زیرفرمدرخواست بررسی مشکالت آموزشیسیستم گلستان و قسمت  پیشخوان خدمتمی توانند از طریق 

ثبت نموده تا با نظر موافق مدیرگروه و اقدام توسط کارشناس آموزش پردیس/ دانشکده  امکان اخذ تمامی دروس باقیمانهده بهرای   واحد، عدم رعایت پیش نیاز و هم نیاز  40واحد، کمتر از  02مبنی بر اخذ بیشتر از را 

 درخواست های فوق را ثبت نمایند. 41192پردازش و دکتری(الزم است تا از طریق ارشد )کارشناسی  دانشجویان تحصیالت تکمیلیشود. شان فراهم ای

 واهند داشت.رکت در ثبت نام اصلی را خحق ش 49/21/4198حداکثر تا تاریخ  و شهری  ثابت ترم جاری (قبلی ) بدهی شهری  خود در صورت پرداخت بدهی تنها دانشجویان نوبت دوم )شبان (  -1

 41ال قبل حهق انتخهاب بهیش از    مسدر نی دانشجویان مشروط.  98-99 اولمگر دانشجویان فارغ التحصیل در نیمسال  الزامی استکارشناسی )تمامی ورودی ها( واحد درسی برای تمامی دانشجویان  40اخذ حداقل  -7

ب  نیز تا زمان اخذ مجوز از کمیسیون موارد خاص دانشگاه اجازه ثبت نام نداشت  ک  تنها در صورتی ک  مجوز مربوط  را تا هفت  سوم نیمسال  )اخراج(  د مجوز ادام  تحصیلرا نخواهند داشت. دانشجویان فاقواحد درسی 

 لحاظ می شود.تحصیلی  ایشان مرخصی  جاریبرای نیمسال  از هفت  چهارم ترم، اداره امور آموزشی ارائ  نمایند امکان ثبت نام در ترم جاری را داشت  و 

 .می باشدموجود  http://golestan.yazd.ac.ir/manuals/daneshju.html آدرسب  در صفح  اول سیستم گلستان  و ترمیم دانشجو در قسمت مربوط ب  راهنمای دانشجویانثبت نام تصویری  راهنمای -8

غیبت قبل از حذف و اضاف  جزو حداکثر تعهداد جلسهات مجهاز     )شروع شده و حضور و غیاب بصورت دقیق و کامل توسط اساتید محترم صورت می گیرد.  01/21/8419از روز شنب   در تمامی مقاطع،  کالسهای درس  -9

 (غیبت در ترم )س  شانزدهم( محسوب خواهد شد

 می باشد. 98ماه شهریور 14و  12، روزهای  98-99  اولل حذف و اضاف   نیمسا -42

از دروس واحد(  0دانشجویان در یک نیمسال تحصیلی فقط یک عنوان درسی)الف :   . معاونت نهاد رهبری در دانشگاه ها 04/44/4181مورخ  9822/81/10از ابالغی  شماره  1و  0بر اساس ماده  -44

 واحد( می توانند انتخاب نمایند.1اکثر تا دو درس)در صورت ضرورت و بانظر مساعد گروه معارف اسالمی حدب:   .می توانند انتخاب کنندمعارف اسالمی 

 

 مدیریت امور آموزشی دانشگاه یزد

 
 98-99سال تحصیلی  اولثبت نام اصلی ) انتخاب واحد ( نیمسال اطالعی  

 (04/21/8419 شنب چهارتا  02/21/8419 چهارشنب )
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