اطالعیه حذف درس خاص در نیمسال دوم ۹۸-۹۹
دانشجویان میتوانند از تاریخ  ۹۹/۰2/2۰لغایت  ۹۹/۰۳/۱۳درخواست حذف درس خود را از طریق
پیشخوان خدمت سامانه گلستان ثبت نمایند.
الزم به ذکر است که در نیمسال جاری (نیمسال دوم  )۹۸-۹۹حذف اضطراری وجود نخواهد داشت و به
جای آن دانشجویان میتوانند از حذف درس خاص که در پیشخوان خدمت با عنوان فرآیند «درخواست
حذف درس خاص» مشخص شده است استفاده نمایند.
دانشجویان کارشناسی میتوانند تا سقف  2درس نظری و دانشجویان تحصیالتتکمیلی حداکثر  ۱درس
نظری را حداکثر تا تاریخ  ۹۹/۰۳/۱۳حذف نمایند .با در دسترس قرار گرفتن فرآیند «درخواست حذف
درس خاص» در پیشخوانخدمت سامانه گلستان و به محض ثبت ،تأیید و ارسال درخواست توسط
دانشجو ،به طور اتوماتیک عنوان « حذف درس خاص» برای درس یا دروس انتخابی توسط دانشجو در
سامانه ثبت خواهد شد .کنترل تعداد درس نظری حذفی (حداکثر  2درس در کارشناسی و  ۱درس در
تحصیالتتکمیلی) توسط سامانه به طور خودکار انجام خواهد شد.
توصیه میشود دانشجویان پس از اتمام فرآیند از طریق «پردازش اطالعاتجامع دانشجو» از ثبت عنوان
«حذف درس خاص» برای درس یا دروس انتخابی ،اطمینان حاصل نمایند.

توجه:
 .۱دروس انتخاب ی نمیتوانند از دروس همنیاز ،دروس عملی و دروس ادامهدار (سمینار ،پایاننامه و
 )...انتخاب شوند.
 .2تعداد واحد باقیمانده دانشجو پس از اعمال حذف نمیتواند به صفر برسد به عبارت دیگر
دانشجویان کارشناسی با دو درس ثبتنامی و دانشجویان تحصیالت تکمیلی با یک درس ثبتنامی
نمیتوانند از امکان حذف درس خاص استفاده نمایند .این دانشجویان میبایست در صورت تمایل
از درخواست حذف ترم خاص بااحتساب استفاده نمایند.
 .۳در پیشخوان خدمت سامانه گلستان ،دانشجویان میبایست پس از ثبت درخواست ،جهت اجرا،
درخواست خود را تأیید و ارسال نمایند.
 .4برای دانشجویانی که در نیمسال دوم  ۹۸-۹۹درخواست حذف اضطراری داشتهاند و فرآیند
درخواست آنها به اتمام رسیده ،در «پردازش اطالعات جامع دانشجو» در مقابل عنوان درس

انتخابی بجای عنوان «حذف اضطراری» عنوان « حذف درس خاص» ثبت شده و یک ظرفیت از
تعداد مجاز درخواست حذف درس خاص آنها به طور خودکار توسط سامانه ،کم میشود.
 .5دانشجویانی که در نیمسال دوم  ۹۸-۹۹درخواست حذف اضطراری داشتهاند اما فرآیند حذف آنها
به اتمام نرسیده  ،و به عبارت دیگر در مقابل عنوان درس انتخابی آنها در «پردازش اطالعات جامع
دانشجو» عنوان حذف درس خاص ثبت نشده است ،میبایست مجدداْ از طریق فرآیند «درخواست
حذف درس خاص» نسبت به ثبت درخواست جدید اقدام نمایند (تعداد حذف مجاز مطابق ظرفیت
اعالم شده در ابتدای اطالعیه).

مسیر دسترسی به فرآیند «درخواست حذف درس خاص » در پیشخوانخدمت سامانه گلستان:

منوی پیشخوان /درخواست بررسی مشکالت آموزشی /درخواست جدید
 نوع درخواست :درخواست حذف درس خاص

با توجه به بهبود و ارتقای فرآیندهای آموزش غیرحضوری در کشور ،به دانشجویان توصیه میشود در
حذف درس عجله به خرج ندهند و با تأمل کافی در این زمینه تصمیمگیری و اقدام نمایند.

معاونت آموزشی و تحصیالتتکمیلی دانشگاه
اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

