
 «دانشگاه ميبد 1401-1402 دوم نيمسال مقدماتي نام ثبت اطالعيه» 

 :)کارشناسی و تحصیالت تکمیلی( محترم دانشجويان توجه قابل

 تاريخ ازطبق تقويم آموزشی،  1401-1402 دوم نیمسال مقدماتی نام ثبتزمان ارزشیابی و  رساند می اطالع به

 .داشت خواهد ادامه 23/09/1401  تاريخ تا و آغاز 19/09/1401

، اقدام به انتخاب نیمسال جاری دروسِ پس از شرکت در ارزشیابی استادانِدانشجويان گرامی الزم است تا  -

 دروس نیمسال بعدی خود تا سقف مجاز انتخاب واحد نمايند.

 مديران توجه به نظر باطبق چارت درسی رشته و  ،1401 دوم نیمسال در اخذ قابل دروس از اطالع مورد در -

  اقدام نمايند. گروهمحترم 

در زمان ثبت نام واحد برای دانشجويان کارشناسی ترم آخر يا رفع پیش نیاز  24امکان اخذ الزم به ذکر است  -

قابل با اخذ مجوز از مدير گروه اين امر  و حذف و اضافه مقدماتی امکان پذير نیست و در زمان ثبت نام اصلی

 انجام است.

نها وجود ندارد، الزم است آدانشجويانی که به دلیل منع ثبت نام، امکان ارزشیابی و ثبت نام مقدماتی برای  -

 تماس بگیرند. 035-33212211 جهت رفع منع ثبت نام با آقای جعفری با شماره

 تا نمايند اقدام خود بدهی رفع به نسبت مقدماتی، نام ثبت انجام از قبل اند داشته قبلی بدهی که دانشجويانی -

 (035-33212336)کارشناس امور مالی  .نشوند مشکل دچار نام ثبت فرايند در

 .بود نخواهد پذير امکان اصلی نام ثبت مقدماتی، نام ثبت انجام عدم صورت در   -

جامع ، امتحان نامه پايان ،ترمی دروس است الزم مقدماتی نام ثبت زمان در نیز تکمیلی تحصیالت دانشجويان -

 .نمايند ثبت را و رساله دکتری

 شرط ورود به ثبت نام مقدماتي است(: 1)انجام مرحله  مراحل انجام ثبت نام مقدماتي

انجام ارزشیابی اساتید ترم جاری توسط دانشجو: که با مراجعه به سامانه آموزشی گلستان و ورود به قسمت  -1

 قدماتی می باشد.ارزشیابی به انجام می رسد و شرط الزم جهت ثبت نام م

ثبت نام / عملیات ثبت نام مقدماتی/ ثبت استفاده از پردازش ثبت نام مقدماتی از منوی: بعد از انجام ارزشیابی،  -2

 نام مقدماتی

مشاهده لیست دروس مورد نیاز برای انتخاب در ثبت نام مقدماتی که با وارد نمودن کد دانشکده )دو رقم  -1-2

( و گروه آموزشی )دو رقم دوم شماره درس( و مقطع تحصیلی در کادر مربوطه  از سمت چپ اول شماره درس

 در باالی همان کادر ممکن خواهد بود.مشاهده دروس ارائه شده و کلیک روی کلید 

و بعد نام درس ( 10کد گروه )عدد و ( 10کد دانشکده )عدد برای انتخاب دروس عمومی و پايه برای انتخاب  -3

 انتخاب شود.



 )دروس در دست ثبت نام(.س پیشنهادی به تشخیص دانشجو از دروس جدول باال حذف درو -4

)دروس در دست انتخاب تک تک دروس مورد نظر در پايین صفحه که در نتیجه دروس مورد نظر به جدول باال  -5

 منتقل شده و به دروس پیشنهادی اضافه می شوند.ثبت نام( 

 جهت ثبت دروس.اعمال تغییرات و سپس کلید بررسی تغییرات کلیک روی کلید  -6

 وضعیت تأيید/ دانشجو.تأيید دروس انتخاب شده با انتخاب گزينه تأيید در مقابل  -7

 
 

چنانچه پس از تأيید و در مدت زمان مجاز ثبت نام مقدماتی خود، تصمیم به تغییر دروس انتخابی داشتید، نکته: 

و پس از انجام اصالحات مجدداً تأيید نمايید. شايان ذکر است برگردانده تأيید را به عدم تأيید الزم است تا ابتدا 

 وضعیت تأيید استاد نیز بايد بصورت بررسی نشده باشد.

 نیز کمک بگیريد.آموزش در صورت نیاز به راهنمايی می توانید از کارشناسان همچنین  -

 035-33212801دانشکده الهیات: کارشناس 

 035-33212401دانشکده مهندسی: کارشناس 

 035-33212601دانشکده علوم انسانی: کارشناس 

 035-33212210-2214کارشناسان آموزش کل: 

 035-33212336کارشناس امور مالی: 

 

 آموزش دانشگاه میبد


