
 قابل توجه دانشجویان محترم 

 آشنایی به امکانات سامانه گلستان ❖

را در صفحه  راهنمای مربوط به دانشجویان  جهت آشنایی به امکانات)گزارش ها و پردازش های ( سامانه گلستان حتما  

 اول سامانه را، دانلود و مطالعه نمائید.

 



 

 

 مشخصات فردی  ترلکن ❖

 اطالعات جامع دانشجو  -از طریق منوی آموزش 

 

 -مشخصات فردی )نام و نام خانوادگی .... داشتن عکس (   –شماره دانشجویی  



 

 در صورت مغایرت به آموزش مراجعه نمائید.

 سامانه گلستان گذرواژهحفظ و نگهداری کاربری و   ❖

را دراختیار فرد دیگری  یا کافی نت ها قرار ندهید اگر این اتفاق      کاربری و گذرواژه عبور خود  یتحت  هیچ شرایط

 ائید .اقدام فرم  افتاد در اولین فرصت می بایست نسبت به تغییر آن در سامانه 

 

را بزنیددد    دکمه خروج    در سامانه گلستاناز انجام کارها  در سایت های  رایانه ای )دانشگاه یا کافی نت ها( حتما پس

 و مطمئن شوید که از آن خارج شده اید.

عکس  

پرسنلی 

 مناسب   

ل گردد برخی اطالعات فردی شما در این قسمت قرار دارد حتما این بخش نیز کنتر  



 

 

 

 (تماس بگیرید.36234009میرحسینی )  -میرجلیلی    ، آموزش گذرواژه با  شناسه کاربری و  در صورت فراموشی

 توسط دانشجودر هر نیمسال  کنترل انتخاب واحد  ❖

تا قبل از ترمیم )حذف  و اضذا ( ( در مذامان(  می بایستنشجو )در حالت عادی (در طول ثبت نام آخرین وضعیت دا -1

باشد .  اگر دانشجو در وضعیت ثبت نام نکرده باشد این ب( این معنی امت ک( دانشجو برای تذرم   "در حال ثبت نام  "

دارای مرترم ثبذت نکذرده در طذول دورا  جاری اقدام ب( انتخاب واحد در مامان( نکرده امت .هیچ دانشجویی نباید  

اطالعذا  جذامد دانشذجو  –تحصیل خودش باشد. برای مشاهده و کنترل آخرین وضذعیت خذود از منذوی  آمذوزش  

 مطابق تصاویر زیر اقدام نمایید.

 
 

 

 

 

 



  

ا  کنتذرل ر 77گذاارش   خود در طول ثبت نام ) یعنی تا قبل از حف  و اضذا ( (  دجهت مشاهده نتیج( انتخاب واح -2

 ب( آموزش مراجع( نمایید.  مغایر   نموده  و در صور  هرگون(

 
 

 دانشجو تا قبل از حف  و اضا ( مجاز ب( حضور در  گروه های درمی  وق می باشد.

در ثبت نذام نکذرده هیچ دانشجویی در حالت عادی نباید در طول ثبت نام)تا قبل از حف  و اضا ( ( ، دارای وضعیت 

 باشد. در صور  وجود این وضعیت ب( آموزش مراجع( نمائید.ترم جاری 

 تبدیل شده باشد.  مشغول ب( تحصیل بعد از پایا  ترمیم )حف  و اضا (( آخرین وضعیت دانشجو باید ب(  -3

 
 

 515گذاارش ب( منظور بررمی و کنترل انتخاب واحد ترم جذاری  اقذدام بذ(  ذا   مشغول ب( تحصیل شد   بعد از   -4

روز و مذاعت  ،امذتاد ...( –نمایید . در صور  هرگو  مغایر ) مانند درس ، تعداد واحد ،زما  ارائذ(   امان( گلستا م

در اطالعا  گاارش مفکور حتما ب( آموزش مراجع( و اطالع رمانی بفرماییدو تا ر د مغایر  در مامان( پیگیذری ززم 

یک مند آموزشی  پس تائید مدیر گروه و آموزش ناد خذود تذا  بعنوا  515ززم ب( ذکر امت گاارش  را انجام دهید.  

 پایا  تحصیال  بایگانی نمایید.

عناوین گروه   515)گروه های درمی( می باشد ک( در گاارش  درمی دانشجو صر ا مجاز ب( حضوردر کالس های  -5

 درمی آنها وجود دارد . 

تعداد واحد های اخف شده  در ترم )بجا دوره تابستا  (   اگر دانشجوی مقطد کارشنامی پیومت(  در حالت عادی  ،   -6

واحد بود،  موظف امت  در هما   زما  انتخاب واحد ب( مدیرگروه یا آموزش مراجع( نموده و مشکل را   12کمتر از 

 هر  ( مریعتر حل نماید. 

 

 کنترل حضور و غیاب جلسات  درس ❖

کنتددرل حضددور و غیدداب   نسددبت بددهل از شروع امتحانددات   در پایان هفته به صورت مداوم تا پایان کالس ها و قب ❖

اقدام فرمائید. به منظور جلددوگیری از مشددکالت ناشددی از غیبددت    از طریق گزارشات جلسه درسجلسات  درس  

نیددز مطالعدده    )غیبت سه شانزدهم غیرموجه و موجدده را  قوانین غیبت کالسیو    کالسی توصیه می گردد آئین نامه  

گردد. غیبت کالسی غیرموجه ضمن خذف شما در گروه درسی موجب به ثبت  نمره صفر در سددامانه مددی گددردد.  

 جهت ارائه مستندات جهت موجه کردن جلسه غیبت به آموزش محل تحصیل خود مراجعه نمائید.

 



 
 

 

 کنترل وضعیت نمرات در هر نیمسال  ❖

نیم مال قبل دانشجو می بایست نتیج( نمراتشذا  ) رد یذا قبذول  عادی هر نیمسال تمام گروه درمی  تا قبل ازشروع انتخاب واحد   

اعذالم نمره  وضد    دانشجو، گروه درمی دارای  قبلیی  در هیچ یک از  نیمسال های تحصیلی    باشد بعبارتی نباید  مشخص  (در مامان(  

 آموزش تا حصول نتیج( انجام گیرد .( پیگیرهای ززم را از بنابراین در صور  نامشخص بود  نتیج( نمره )رد یا قبول   باشد،نشده  

و صذر ا امذتاد نمذره را ثبذت و زیر شاهد هستیم یک درس وضد نمره اش اعالم نشده امذت در اطالعا  جامد دانشجو  برای نمون(  

 امت.در مامان( باقی مانده  امت ب( همین دلیل این نمره هنوز اعالم نشده  را تائید نکرده  آموزش هنوز نمره دانشجوتائید نموده اما  

 

 یک نمون( نمره اعالم نشده در اطالعا  جامد دانشجو                                                

 

شد  نمره از موی آموزش  منجر ب(  اعالم نمره و یا تائید ن تعدم ثب:  تبعات  ناشی از نمرات اعالم نشده  و نامشخص

معذدل (عدم محامذب( معذدلمعدل واقعی دانشجو در آ  نیمسال در مامان( محامب( نخواهد شد.    نشد  نمره می گردد . در نتیج(  

 )حداکثر واحد قابل اخف(خواهد گفاشت .دانشجو  تاثیر مستقیم بر روی انتخاب واحد نیمسال بعدی    معیار(

 حداکثر واحد قابل اخف معدل معیار                                                  

 

 



 

باشذد( کمتذر از  اعالم شذدهمعدل واقعی )یعنی معدلی ک( تمام نتیج( نمرا )رد یا قبول(  دروس اخف شده دانشجو در ترم قبل آ  

 .  واحد  می تواند در ترم بعد اخف نماید 24حداکثر  17واحد می توانددر ترم بعد  اخف نماید و بازی   20حداکثر  17

پس معی کنید همیش( کنترل نمایید تا کلی( نمرا  دروس عادی شما تا قبل از انتخاب واحد ترم بعد  در وضعیت اعالم شده قذرار 

 اب واحد شما ب( درمتی و بدو  دردمر ب( مرانجام برمد.داشت( باشند تا  انتخ

 

 جهت مشاهده پیام ها به میزکار خود برروی  سامانه گلستان   مراجعه روزانه ❖

ش سددازمان  دارد  و این پیددام هددا از طریددق آمددوز دانشجو  برای  اقدام با توجه به اینکه برخی  از پیام ها کاری جنبه  

روزانه وارد سامانه گلستان شوید تا در جریان کارهایی کدده    حتما    ارسال می گردد لذا  دانشجورروی میزکاری  بمرکزی  

 می بایست انجام دهید قرار بگیرید.  

 یک نمون( پیام  

 

 

 برادران  -پرديس شهیدان پاكنژاد يزد  دانشگاه فرهنگیان 

                                                                                                                                                                                                                                  


