
  تابستانه ترم خصوص در آموزش مهم اطالعیه

لغایا    72/30/7032ذیا  از تااری    ات نکا  رعایا   باا  رساان   میمتقاضی ترم تابستانه  دانشجویان کلیه اطالع به

 .نماین  مراجعه گلستان سامانه به خود درخواس  ثب  جه  73/30/7032

 .باشد نمی تابستانه ترم برگزاری مجری لرستان دانشگاه .1

 .باشند می ترم تابستانه در واحد درسی 6ب حداکثر انتخا به مجاز متقاضی دانشجویان .2

 مگر نماید اخذ ابستانهت متر در اسالمی معارف دروس از  )واحد2 ( درسی عنوان یکبیش از  نمی تواند دانشجو .3

 .باشند می از تحصیل فراغت حال در که دانشجویانی از آندسته

 .باشد می میسر دولتی دانشگاههای در فقط تخصصی دروس گذراندن .4

 .است میسر نیز نور پیام دانشگاههای در دولتی دانشگاههای بر عالوه عمومی دروس گذراندن .5

 .باشد می دانشگاه یک انتخاب به مجاز تابستانه رمت متقاضی دانشجوی :تبصره

 ، شیزآمو گروه از تأیید پس است گردیده ثبت دانشجو توسط گلستان سامانه در که تابستانه ترم های درخواست .6

 ناام  غییرت ، دروس غییرت مانند( باشد نمی غییرل تقاب وجه هیچ به دانشگاه شیزآمو امورل ک اداره و دانشکده شزآمو

 .آید لبعم مزال دقت مذکور فرم أییدتو هیهت در است خواهشمند لذا  )و ... دانشگاه

 .ندارد را ابستانهت  ترم فرم در غییریت گونه هیچ حق أییدت ز ا پس دانشجو .7

 اداماه  جهات  )نساخه  سه(3در  و دریافت را تابستانه ترم های فرم گلستان سامانه از آموزشی مراکز کارشناسان .8

 گلستان سامانه از فقط فرم ارائه است بذکر الزم .نمایند ارائه ذینفع دانشجویان به ک  کارنامهمراه ه به قانونی مراحل

الزم بذکر است تأیید و ثبت و انجام کلیه مراحل قانونی  .باشند می ساقط اعتبار درجه زا فرمها سایر و است اعتبار دارای

 در ان مرکز صورت می پذیرد و از ارجاع دانشجویان آن مرکز به سایر واحدهای دانشگاه جداً خودداری به عمل آید.



 

 سامانه گلستانمراح  درخواس  ترم تابستانه در راهنمای 

    تقاضای انتقال به صورت مهمان  دانشجو         درخواست ها          تقاضای انتقال و مهمان          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 را باید پر نمایید. نوع مهمان، دانشگاه مقص ، تع اد واح ، ترم تحصیلیدر صفحه باز شده فیلدهای .1

های مربوطه این صفحه را انتخاب نموده و فیلد       فیلتر ثب  دروسصفحه   ندر گوشه سمت چپ باالی همی.2

 بلهرا نیز  تأیی  دانشجو درخواست مهمان فیلد و سپس درصفحهرا نیز پر نموده و دروس مورد نظر را ایجاد 

 نمایید.

 اداره آموزش


