
 

 

لغایت  99/99/99را از تاریخ  99-99 دومامکان شرکت در ثبت نام مقدماتی نیمسال )کارشناسی و تحصیالت تکمیلی( دانشجویان دانشگاه یزد 

مسال اقدام به انتخاب دروس نی ،جاری الِنیمس دروسِ کت در ارزشیابی استادانِالزم است تا پس از شردانشجویان گرامی  خواهند داشت. 22/99/99

 نمایند. مطابق راهنمای تصویری ذیل انتخاب واحد  تا سقف مجازِخود بعدی 

واحد  22توانند تا  می )با احتساب پروژه و کار آموزی( دانشجویان کارشناسی در آخرین نیمسال تحصیلی خود به شرط انتخاب تمامی واحدهای درسی 

  انتخاب نمایند.و اخذ مجوز مربوطه  بررسی مشکالت آموزشیر قسمت درخواست در پیشخوان خدمت گلستان د به شرط ثبتِدرسی را 

)کارشناسی ارشد و دکتری( در صورت نیاز می توانند برای رفع خطای عدم رعایت پیشنیاز و همنیاز وعدم رعایت حداکثر  تحصیالت تکمیلیدانشجویان 

جوز نمایند که در صورت اعطای مجوز از طرف ایشان، امکان اخذ درس از مدیر محترم گروه درخواست م 02399پردازش سقف واحد مجاز، از طریق 

جاز، فراهم می شود. ضمنا درصورت مشاهده پیغامی مبنی برعدم امکان ثبت درس و درصورت اطمینان از رعایت صحیح پیش نیاز، همنیاز و سقف واحد م

 با کارشناس اداره آموزش پردیس/دانشکده محل تحصیل خود تماس بگیرید.

 مهمترین مالک اولویت بندی دانشجویان در ثبت نام اصلی ، شرکت دانشجو در ثبت نام مقدماتی است.وجه : ت

تبعات  جریمه انتخاب واحد با تاخیر زمانی )تا دو روز( در ثبت نام اصلی برای دانشجو لحاظ شده کهدرصورت عدم شرکت دانشجو درثبت نام مقدماتی ، 

 .مورد نظر دانشجو را به دنبال  خواهد داشت ی درسیناشی از پر شدن گروهها
 

 : شرط ورود به ثبت نام مقدماتی است( 0مرحله انجام  ) ثبت نام مقدماتیانجام مراحل 

شرط الزم  ارزشیابی به انجام می رسد وورود به قسمت و با مراجعه به سامانه آموزشی گلستان  کهو؛دانشج ترم جاری انجام ارزشیابی اساتید -1

 .می باشدبه پردازش ثبت نام مقدماتی  دانشجو امکان ورودجهت کسب 

 دروس مناسب جهت اخذ در مرحله ثبت نام مقدماتی از طریقتهیه لیست ورود به سیستم آموزشی گلستان و اول(  الزاما بعد از انجام مرحله ) -2

الزم دروس با آن و مقایسه   (گلستان 15زارش)گ استدروس قابل اخذ در ثبت نام مقدماتی که توسط گروه آموزشی فعال گردیده مشاهده 

 .(482)گزارش  برای فارغ التحصیلی دانشجو

  و ثبت نام/عملیات ثبت نام مقدماتی/ثبت نام مقدماتی: منویپردازش ثبت نام مقدماتی از استفاده از  -3

 "پیشنهاد درس"کلیک بر گزینه  در صورت تمایل -1-3

کد دانشکده)دو رقم اول شماره درس( و گروه آموزشی انتخاب در ثبت نام مقدماتی که با وارد نمودن  مشاهده لیست دروس مورد نیاز برای -2-3

ممکن خواهد  در باالی همان کادرمشاهده دروس ارائه شده و کلیک روی کلید  مربوطهومقطع تحصیلی در کادر  )دو رقم دوم شماره درس(

 .بود

 برای انتخاب دروس عمومی و پایه از جدول زیر برای انتخاب کد دانشکده و گروه استفاده شود.

 نام درس کد دانشکده کد گروه نام درس کد دانشکده کد گروه نام درس کد دانشکده کد گروه

 معارف 12 33 زبان فارسی 11 12 زبان انگلیسی 11 11

 1بدنی و ورزش  تربیت 12 31 شیمی عمومی 11 12 فیزیک 11 11

 ریاضی 13 12      
 

 

 

 )دروس دردست ثبت نام(.حذف دروس پیشنهادی به تشخیص دانشجو از دروس جدول باال -1

که در ()لیست دروس ارائه شده)مورد نظر( از جدول نمایش داده شده در پایین صفحه مورد نظر غیر از دروس پیشنهاد شده، انتخاب تک تک دروس -5

 شده و به دروس پیشنهادی اضافه می شوند.منتقل  )دروس دردست ثبت نام(به جدول باال  نتیجه دروس مورد نظر

مشخص می شوند اما دروسی  پیشنهادی :مرحله اخذو حذفو یا  ثبت: وضع ثبتبا مشخصه ی  )دروس دردست ثبت نام( دروس پیشنهادی در جدول نکته:

 متمایز می شوند. مقدماتی: مرحله اخذو  ثبت :ثبت وضعد با مشخصه ی که در زمان ثبت نام مقدماتی توسط دانشجو انتخاب می شو

 

 

  5198-99سال تحصیلی  دوماطالعیه ثبت نام مقدماتی نیمسال 



 

 

 .جهت ثبت دروس اعمال تغییراتو سپس کلید  راتیبررسی تغیکلیک روی کلید  -1

 
 وضعیت تایید/دانشجوتایید دروس انتخاب شده با انتخاب گزینه تایید در مقابل  -7

 تایید را به عدم تاییدداشتید الزم است تا ابتدا  تصمیم به تغییر دروس انتخابینام مقدماتی خود، نکته:چنانچه پس از تایید و در مدت زمان مجاز ثبت

 بررسی نشده باشد. بصورت شایان ذکر است وضعیت تایید استاد نیز باید برگردانده و پس از انجام اصالحات مجددا تایید نمایید.

 (.این گزارش تا زمان ثبت نام اصلی نگهداری شودنسخه چاپ شده  کهاست  الزم) 67ش گزارنتیجه ثبت نام مقدماتی دانشجو در  وچاپ مشاهده -8

می توانند دروس کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی درصورت تمایل ،  111شورای آموزشی شماره وزارت علوم و مصوبه  پیرو ماده واحده ابالغی -9

 یل از نیمسال آتی اخذ نمایند:ذمندرج در تبصره های مهارتی ( با شرایط -مشروحه زیر را تحت عنوان دروس )اختیاری

 

 شماره درس عنوان درس شماره درس عنوان درس

 12-32-331 مهارت های زندگی دانشجوئی 12-13-135 مدیریت بحران

 21-11-223 ناخت محیط زیستش 12-51-111 اصول کارآفرینی

  12-33-151 کلیات حقوق شهروندی

حداکثر تا دو درس برای دانشجویان دوره روزانه ، رایگان و برای دانشجویان نوبت دوم و همچنین دانشجویان متقاضی  فوق: ارائه دروس 1تبصره 

 بیش از دو درس به صورت شهریه پرداز قابل ارائه است.

معدل در کارنامه تحصیلی دانشجو  : دروس مذکور در چارچوب سنوات مجاز و مازاد بر سقف واحدهای دوره، ارائه و با ثبت نمره و تاثیر در2تبصره 

 درج می شود.

  یزد داره امور آموزشی دانشگاها

 3-0مرحله 


