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ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ محتﺮم مﺮاكز و واحدها
با ﺳﻼم و احتﺮام

با عنايت به شروع نيمسال تحصيلي جديد و ضرورت رعايت مقررات آموزشي به منظور كاهش خطاهاي

انتخاب واحد دانشجويان  ،خواهشمند است ضمن مطالعه مفاد ذيل ،نسبت به برنامه ريزي و اجراي موارد مذكور،
هماهنگي ﻻزم معمول فرماييد.
 به دانشجويان ترم آخر اطﻼع رساني شود از طريق پيشخوان خدمت در سيستم گلستان ،درخواست »ترم
آخر« را در بخش »بررسي مشكﻼت دانشجويان« ثبت نمايند و در قسمت توضيحات ،درخواستهاي
موردنياز خود را مانند افزايش/كاهش سقف واحد ،عدم رعايت پيش نيازي،عدم رعايت تداخل ساعت
امتحاني ،عدم رعايت تعداد عناوين دروس گروه معارف و ...را ثبت نمايند .كارشناس آموزش پس از
بررسي كارنامه )گزارش  (١٠٠و كارتكس )گزارش (٢٧٢و اطمينان از احراز شرايط ترم آخر ،در
توضيحات مربوط به تأييد درخواست دانشجو ،يادداشتي مبني بر حذف كنترل هاي موردنياز )با ذكر دقيق
عناوين( درج نمايد .پس از تأييد نهايي درخواست »ترم آخر« توسط رئيس مركز در پيشخوان ،كاربر
ارشد با استفاده از گزارش  ١٣٠١مجاز است كنترل هاي ثبت نام را طبق توضيحات كارشناس
بردارد).تنظيمات گزارش ) ١٣٠١وضعيت گردش كار درخواست هاي بررسي مسائل و مشكﻼت
آموزشي دانشجو( براي استخراج اطﻼعات ﻻزم در اين خصوص ،در فايل پيوست مشخص شده است(
 درخواستهاي دانشجويان مبني بر تغيير كنترل هاي ثبت نام ) حداقل و حداكثر سقف واحد ،پيش نيازي،
تعداد عناوين درس معارف (... ،پس ازبررسي و تأييد كارشناس مركز  ،در سيستم گلستان انجام شود.
 ﻻزم به يادآوري است در صورت نياز به برداشتن كنترل پيش نيازي براي يك درس خاص ،از
پردازش ) ١٠٣٨٠كنترلهاي ثبت نام براي يك دانشجو در يك درس( فقط بﺮاي يك عنوان
درﺳي مورد تقاضاي دانشجو ،حذف كنتﺮل اعمال شود .بديهي است چنانچه از
پردازش ) ١٠٣٧٠كنترلهاي ثبت نام و تعداد واحد براي يك دانشجو(كنترل پيش نيازي برداشته
شود دانشجو امكان اخذ دروس ديگر را بدون رعايت پيش نيازي دارد كه باعث افزايش احتمال
خطاي انتخاب واحد مي گردد.
 حتي اﻻمكان بعد از برداشتن كنترلهاي ثبت نام و انتخاب واحد دانشجو ،دروس اخذ شده
دانشجو مورد بررسي قرار گيرد و مجدداً كنترلها به حالت اوليه برگردد.

١٣٩٩/١١/٠٤
/١٢٠٢/٨٦٣٣د
دارد

 بعد از اعمال پايان ثبت نام در سيستم گلستان مطابق تقويم آموزشي ﻻزم است گزارش٦٣٤
)ليست اشكاﻻت دروس دانشجويان( اخذ و بررسي هاي ﻻزم انجام شود و اشكاﻻت دروس
انتخابي دانشجو رفع گردد .در صورت عدم كنتﺮل ،مسئوليﺖ عدم رعايﺖ مقﺮرات
آموزشي بعهده كارشناس مﺮبوطه مي باشد.

 با عنايت به اينكه تعداد زيادي از دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد مقررات ﻻزم براي اخذ
پايان نامه را رعايت نمي نمايند و سيستم گلستان هم در پاره اي از موارد ،مانع اخذ پايان نامه
براي دانشجويان فاقد شرايط نمي گردد ﻻزم است كارشناسان تحصيﻼت تكميلي در روزهاي
پاياني بازه ي حذف و اضافه با استفاده از گزارش )١١٦ليست دانشجويان گروه درسي در طول
ثبت نام( و يا )١٩٩ليست مقدماتي نمرات( احراز شرايط اخذ پايان نامه دانشجويان را بررسي
نمايند و مواردي كه مقررات آموزشي رعايت نشده ضمن اطﻼع رساني به دانشجو ،اصﻼح
نمايند .در صورت عدم كنتﺮل ،مسئوليﺖ عدم رعايﺖ مقﺮرات آموزشي بعهده
كارشناس مﺮبوطه مي باشد.

