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 6/11/1400 گلستان از روز چهارشنبهسامانه  59 شماره نام از طريق گزارشكسب اطالع از روز و ساعت ثبت 
 . استپذير  امكان

 شنبهسهشود( تا پايان روز جو باز مينام دانشنام )زماني كه فايل ثبتبراي هر دانشجو از شروع ساعت ثبت 
  .استميسر  مورد نظر امكان ثبت و حذف درس و انجام تغييرات   12/11/1400

 از روز يكشنبه نام اصلي در ثبتنام مقدماتي اضافه بر ثبتي اخذ دو درس ان مقطع كارشناسيدانشجو يبرا
 امكان پذير است.   10/11/1400

 اضافه نمودن ظرفيت، ايجاد گروه مانند تغييرات دروس  نامثبتروز  چهار كه ممكن است طي با توجه به اين
 نامثبتاضافه بر نصاب، تغيير ساعت ارائه و زمان امتحان، امكان اخذ درس  هاي زير حدجديد، حذف گروه

د، انجام پذيرد، دانشجويان گرامي جهت اطالع از اين تغييرات و اصالح به موقع برنامه درسي خو ... مقدماتي و 
كنترل  ن باريچنداشكاالت احتمالي(  خطاها و خود را )جهت رفع نامثبت( و فرم 110برنامه ارايه دروس )گزارش 

  .كنندتغييرات مورد نظر را به موقع ثبت بتوانند تا در صورت نياز  نديفرما

  اثرگذاري اخذ دانش و ارشناسي با توجه به اهميت اخذ دروس تمك مقطع به بعد 98دانشجويان ورودي سال
 يكيالكترون يهادانش در سايت مركز آموزشهاي مربوط به تمنام، به اطالعيهاين دروس در كليه مراحل ثبت

 و آزاد توجه نمايند.

 است  16/11/1400روز شنبه  هاشروع كالس.  

  )درخواست  اجرا خواهد شد. ارسال بهمن ماه 20و  19 شنبه و چهارشنبهسه يهاروزدر ترميم )حذف و اضافه
 پذير است.امكان 10/11/1400كشنبه يو از روز  ياصل نامثبتل يحذف و اضافه با مراجعه به فا ياستثناء برا

 د.ييرا مطالعه فرما نامثبتاست مجوز درخو يدرخواست استثناء راهنماارسال  يجهت اطالع از چگونگ 

 شود.يق سامانه گلستان انجام ميو از طر يرحضوريم به صورت غيو ترم نامثبته مراحل يكلشود، يد ميتاك 

 قبل از جامع گلستان  امانهو از طريق پرداخت الكترونيكي س هاي مربوطپرداخت شهريه مطابق با اطالعيه
 الزامي است. نامثبت
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