
 
 

 
 

شدده و از طریدم مراهعدی اینترنتدی     زمان بندی  8901ماه  بهمن  8و   7 روزهای  بعدازظهر 01صبح الی  01ساعت  از در مقاطع کارشناسی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه یزد یاندانشجوتمامی )انتخاب واحد(  ثبت نام اصلی

 بی انجام می رسد. خواهشمند است دانشجویان گرامی بی  موارد ذکر شده در ذیل توهی فرمایند.(golestan.yazd.ac.ir) بی آدرس   و باالتر( 01خی )نسبا استفاده از مرورگر اینترنت اکسپلورر فقط دانشجویان 

 .استساعت  88 ، مدت زمان ثبت نام برای هردانشجو از زمان شروع -0

می عزیز دانشجویان می گردد.  اولویت بندی   معدل کل(1   واحد گذرانده تعداد (8   ورود ترم (1 شرکت در ثبت نام مقدماتی( 2  و  زشیابیتکمیل فرم ار( 0 زمان بندی ثبت نام اصلی دانشجویان بی ترتیب براساس  -2

  .یابندشروع ثبت نام خود اطالع دقیم از زمان  ،  گلستان 19گزارش شماره با مراهعی بی  00/98/ 17شنبی مورخ دوروز  1/9از ساعت توانند 

گلستان  19در صورت عدم مشاهده زمان ثبت نام خود در گزارش شماره  ("مهمان از دانشگاه دیگر")با نوع ورود  دانشجویان میهمان .می باشد 18/00/98مورخ شنبی سی در روز  دانشجویان میهمانن انتخاب واحد زما -1

 وطی مراهعی نمایند تا امکان زمانبندی و انتخاب واحد ایشان فراهم شود.دانشکده مربپردیس/کارشناس آموزش مستقر در الزم است بی 

 اهازه داده می شود تا انتخاب واحد خود را بی انجام رسانند. 18/00/98 شنبیسی صبح روز  01شرکت نکرده اند از ساعت   98-99  دومبی دانشجویانی کی در ثبت نام مقدماتی نیمسال  -8

از سدوی  یا دروسدی کدی   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 ینیاز پیشوضعیت  کنترلباتوهی بی   -1

( 1982واحد با قیمانده برای تدرم   28تا ) 98-99 دومدر نیمسال کارشناسی  مقطع دانشجویان فارغ التحصیلقط ف انتخاب نمایند. استدر ثبت نام مقدماتی ارائی نشده ولی در ثبت نام اصلی ارائی شده گروه آموزشی 

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

ثبت نموده تا با نظر موافم مدیرگروه و اقدام توسط کارشناس آموزش پردیس/ دانشکده  امکان اخذ تمامی دروس باقیماندده بدرای   واحد، عدم رعایت پیش نیاز و هم نیاز  02واحد، کمتر از  21مبنی بر اخذ بیشتر از را 

 درخواست های فوق را ثبت نمایند. 08191پردازش و دکتری(الزم است تا از طریم ارشد )کارشناسی  دانشجویان تحصیالت تکمیلیشود. ایشان فراهم 

 واهند داشت.اصلی را خحم شرکت در ثبت نام  16/00/0198حداکثر تا تاریخ  و شهریی ثابت ترم هاری (قبلی ) بدهی شهریی خود در صورت پرداخت بدهی تنها دانشجویان نوبت دوم )شبانی(  -6

 08ال قبل حدم انتخداب بدیش از    مسدر نی دانشجویان مشروط.  98-99 دوممگر دانشجویان فارغ التحصیل در نیمسال  الزامی استکارشناسی )تمامی ورودی ها( واحد درسی برای تمامی دانشجویان  02اخذ حداقل  -7

بی نیز تا زمان اخذ مجوز از کمیسیون موارد خاص دانشگاه اهازه ثبت نام نداشتی کی تنها در صورتی کی مجوز مربوطی را تا هفتی سوم نیمسال  )اخراج(  صیلرا نخواهند داشت. دانشجویان فاقد مجوز ادامی تحواحد درسی 

 لحاظ می شود.تحصیلی  ی ایشان مرخص هاریبرای نیمسال  از هفتی چهارم ترم، اداره امور آموزشی ارائی نمایند امکان ثبت نام در ترم هاری را داشتی و 

 .می باشدموهود  http://golestan.yazd.ac.ir/manuals/daneshju.html آدرسبی در صفحی اول سیستم گلستان  و ترمیم دانشجو در قسمت مربوط بی راهنمای دانشجویانثبت نام تصویری  راهنمای -8

غیبت قبل از حذف و اضافی هزو حداکثر تعداد هلسات مجاز غیبدت   )شروع شده و حضور و غیاب بصورت دقیم و کامل توسط اساتید محترم صورت می گیرد.  02/00/8019از روز شنبی  در تمامی مقاطع،  کالسهای درس  -9

 (در ترم )سی شانزدهم( محسوب خواهد شد

 می باشد. 98 بهمن ماه  06و  01روزهای ،  98-99  دومحذف و اضافی  نیمسال  -01

واحد( از دروس  2الف : دانشجویان در یک نیمسال تحصیلی فقط یک عنوان درسی)  . معاونت نهاد رهبری در دانشگاه ها 20/00/0186مورخ  9811/86/82از ابالغیی شماره  1و  2بر اساس ماده  -00

 واحد( می توانند انتخاب نمایند.8رت و بانظر مساعد گروه معارف اسالمی حداکثر تا دو درس)ب: در صورت ضرو . معارف اسالمی می توانند انتخاب کنند

 

 مدیریت امور آموزشی دانشگاه یزد

 
 98-99سال تحصیلی  دومثبت نام اصلی ) انتخاب واحد ( نیمسال اطالعیی 

 (18/00/8019 شنبیسی تا  17/00/8019 شنبیدو)


