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حذف و اضافه با تاخیر ویژه دانشجویانی که بنا به هر دلیل موفق به حذف و اضافه در زمان مقرر نشده اند.

8 -17

* حذف و اضافه آخرین فرصت برای انتخاب واحد می باشد و به هیچ عنوان قابل تمدید نمی باشد *
تذکرات مهم :
 -1دانشجویان ملزم به مطالعه راهنمای حذف و اضافه از اینجا در صفحه اصلی گلستان می باشند.

 -7عدم انتخاب واحد دانشجو به منزله انصراف دانشجو از تحصیل می باشد.
 -9عواقب عدم مراجعه به سیستم گلستان و عدم اطالع از تغییرات گروه ها به عهده
دانشجو می باشد.
 -4رعایت پیش نیاز و همنیاز طبق سرفصل بر عهده دانشجو است.

 -5رعایت سقف وکف واحد (حداکثر 72واحد و حداقل  17واحد) الزامی و به عهده دانشجو است.
 -6دانشجویان مشروط (دارای معدل کمتر از  17در نیمسال قبل) حداکثر مجاز به انتخاب  14واحد می باشند.
 -2دانشجویانی که در نیمسال اول سال تحصیلی  0911-0011بررا

چندمین بار مشروط یا سنوات تحصیلی مجاز آنان به پایان می رسد و موفق

به اخذ مجوزهای الزم نگردیده اند ،امکان انتخاب واحد ندارند  .جهت اطالع از جزئیات اینجـا کلیک نمائید.
 -8قرار گرفتن در لیست انتظار به منزلهه ببهت قطعهی درم نمهی باشهد و
دانشجویان الزم است پس از اتمام حذف و اضافه ،نتیجهه ببهت نهام خهود را بها
مراجعه به وب سایت آموزش( گزارش  22یا  ) 88چه

نههایی و نسهبت بهه

پرینت آن اقدام نماید.
تذکر بسیار مهم :پرینت برنامه هفتگی – گزارش  27 ، 87ساعت پس
از اتمام ترمیم(حذف اضافه) برای کلیه دانشجویان الزامی می باشد و به
منزله اتمام مراحل انتخاب واحد خواهد بود.

**مطالعه راهنمای مربوطه و اطالعیه های بعدی الزامی می باشد **.
***کلیه دانشجویان موظف به شرکت در حذف و اضافه می باشند تا از آخرین وضعیت گروه ها و گروه های حذف شده احتمالی
مطلع شوند و در غیر اینصورت اداره آموزش مسئولیتی در قبال واحدهای حذف شده و یا اضافه شده نخواهد داشت***.
***پاسخگویی در زمان انتخاب واحد فقط به صورت غیر حضوری و از طریق شماره تلفهن ههای ( اداره آمهوزش  21924291219و
()21244416624اداره مالی ) 21244418158می باشد***.
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