
 ۹۸-۹۹سال دوم نیمدر  )بااحتساب( خاص ترمحذف  اطالعیه
 

 

خود را از طریق  ترمحذف  درخواست 13/۰3/۹۹لغایت  2۰/۰2/۹۹توانند از تاریخ دانشجویان می

 .ثبت نمایندخدمت سامانه گلستان پیشخوان

سال جاری در این مرحله برای در نیم «حذف ترم»ذکر این نکته الزم است که عبارت در مورد حذف ترم 

دانشجویی که به هر دلیل متقاضی حذف ترم باشد، . رودکار میبه  «حذف ترم خاص بااحتساب»اشاره به 

 سال نخواهد بود. مشمول پرداخت شهریه در این نیم

سال نیمشود، در ، که با توجه به توضیحات فوق عمالْ در سنوات تحصیل دانشجو محسوب میحذف ترم

 .شودای نداشته و در صورت درخواست دانشجو اجرا و اعمال میجاری قید و شرط اضافه

خدمت سامانه گلستان با عنوان فرآیند با دردسترس قرار گرفتن امکان ثبت حذف ترم در پیشخوان

برای ، دانشجویان امکان ثبت درخواست حذف ترم خود را خواهند داشت. «حذف ترم خاص بااحتساب»

، و ارسال درخواست تأیید، به محض ثبت، باشنددانشجویانی که در محدوده سنوات مجاز تحصیل می

در سامانه ثبت خواهد شد. به عبارت دیگر  ۹۸-2سال برای نیم« حذف ترم خاص بااحتساب»عنوان 

 به صورت زیر خواهد بود: «دانشجو پردازش اطالعات جامع»دانشجو در  «نوع ترم -وضعیت ترم»

 «نوع ترم -حذف ترم خاص بااحتساب»

چنانچه اند، نام کردهثبت و یا رساله نامهپایاندرس سمینار، سال جاری در نیمدرخصوص دانشجویانی که 

بایست از طرف سامانه مواجه شدند، می پیام خطابا  بااحتساب خاص درخواست حذف ترمدر هنگام ثبت 

نامه/ رساله آنها در سامانه با ارسال ایمیل به آموزش دانشکده اطالع دهند تا برای درس سمینار یا پایان

 گلستان فعالیت تعریف شود.
 

اکنون در محدوده تمدید سنوات هستند، پس از و هم دانشجویانی که سنوات مجاز آنها به اتمام رسیده

ل مقطع مربوطه ارجاع داده مسئوخدمت برای کارشناسو ارسال، درخواست آنها در پیشخوان تأییدثبت، 

وضعیت  ،خدمتدر پیشخوان اخطار اتمام سنوات مجازپیام ، کارشناس مربوطه با ارسال یک شودمی

تواند از درخواست خود انصراف دهد و یا بعد از آن دانشجو میکند و سنوات دانشجو را به او یادآوری می

در سامانه انجام  حذف ترم خاص بااحتساب، به طور اتوماتیک درخواست با اشراف به عواقب آن تأییدبا 

 خواهد شد.

 



 

تمدید باید به این موضوع توجه داشته باشند که  دانشجویانی که سنوات مجاز تحصیل آنها به پایان رسیده

احتساب منوط به ارائه مدارک سال جاری به مرخصی بدونسال بعدی و یا تبدیل وضعیت نیموات در نیمسن

اتمام ، به معنی ی مخالفباشد و رأاص و رأی آن کمیسیون میو مستندات به کمیسیون بررسی موارد خ

 .خواهد بود آنهامهلت تحصیل 

درخواست  ،پس از ثبت درخواست، جهت اجرابایست خدمت سامانه گلستان، دانشجویان میدر پیشخوان

 .و ارسال نمایند تأیید خود را

ماه بوده و به دانشجویان متقاضی خرداد  13تا  فرصت اقدام برای درخواست حذف ترم خاص بااحتساب

های عادی آموزشی رم در سامانه، فعالیتشود که تا زمان اطمینان از ثبت حذف تحذف ترم توصیه می

 خود را ادامه دهند تا با مشکالت بعدی مواجه نشوند. 

 خدمت سامانه گلستان:در پیشخوان« درخواست حذف ترم خاص با احتساب»مسیر دسترسی به فرآیند 

 درخواست جدیدمنوی پیشخوان/ درخواست بررسی مشکالت آموزشی/ 

  :بااحتساب سنوات -خاص درخواست حذف ترمنوع درخواست 

 

شود در دانشجویان توصیه میبا توجه به بهبود و ارتقای فرآیندهای آموزش غیرحضوری در کشور، به 

 گیری و اقدام نمایند.مل کافی در این زمینه تصمیمو با تأ عجله به خرج ندهند ترمحذف 

 

 

 تکمیلی دانشگاهمعاونت آموزشی و تحصیالت

 13۹۹اردیبهشت ماه 


