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 تاریخ برنامه

 دانشگاه گلستان سامانه در (ها دانشگاه سایر متقاضیان)مهمانی درخواست ثبت

 راهنما مطابق http://golestan.meybod.ac.ir میبد به آدرس 
 81/10/8931لغایت  18/10/8931

 89/10/8931لغایت  88/10/8931 ثبت نام )انتخاب واحد نیمسال تابستان(

 81/10/8931 شروع کالس ها

 40/10/8931 پایان کالس ها

 98/10/8931لغایت  42/10/8931 امتحانات پایانی )به صورت حضوری(

 89-89تحصیلی  سال تابستان ترم واحد انتخاب ضوابط و مقررات، زمانبندی

 

 الکترونیکی بصورت تئوري دروس برايمیبد  دانشگاه در8931سال تابستان ترم: رساندمی محترم دانشجویان اطالع به وسیلهبدین

 آموزش و درمان بهداشت وزارت و فناوري و تحقیقات، علوم وزارت به وابسته هايدانشگاه دانشجویان کلیه. گرددبرگزارمی( مجازي)

 ترم قرراتم و ضوابط کلیه که است ضروري. بود خواهند دبیم دانشگاه تابستان دوره در نامثبت به مجاز، تمایل صورت در کشور پزشکی

 :باشدیم متقاضی شخص عهده به مذکور مقررات و ضوابط رعایت عدم مسئولیت است بدیهی. گیرد قرار توجه مورد ذیل شرح به تابستان

 دروس مورد نظر جهت ارائه به شرح زیر است: -8

 تعداد واحد درسعنوان  ردیف

 9 فنی (8) ریاضی عمومی 8

 9 ( فنی2) ریاضی عمومی 2

 9 8فیزیک  9

 9 2فیزیک  4

 2 فنی محاسبات عددي 5

 9 معادالت دیفرانسل 6

 9  )ایستایی( استاتیک 7

 باشد.ثبت نام دانشجویان می پس از قطعی بودن ارائه دروس فوق منوط به حد نصاب رسیدن -2

 .بود نخواهد پذیر امکان حضوري نام ثبت و است اینترنتی صورت به صرفاً تابستان دوره نام ثبت -9

 37-31 دوم نیمسال در که دانشجویانی استثناء به( دمیب دانشگاه تابستان درترم مهمانی متقاضی دیگر هايدانشگاه دانشجویان -4

 نشانی  به ستانامانه گلس به دانشجویی شماره اخذ و نامثبت جهت اند(بوده در دانشگاه میبد مهمان

http://golestan.meybod.ac.ir براي پیگیري مشکالت ثبت  .نمایند اقدام مهمان متقاضی لینک طریق از و نموده مراجعه

و براي پیگیري مشکالت سخت افزاري و نرم افزاري سامانه  595-99282282نام و انتخاب واحد در سیستم گلستان شماره تلفن 

 براي راهنمایی مهیا است.  595 -99282956آموزش الکترونیکی شماره تلفن 

، درس عنوان داراي که مهمانی فرم دریافت به نسبت گلستان مسیست به ورود از قبل ها دانشگاه سایر دانشجویان است ضروري -5

 دانشگاه زا را است رسیده مبدا دانشگاه آموزشی امور مدیریت تایید به و باشد می نامه تاریخ و ثبتی نامه شماره، درسی تعداد واحد

 است زمال همچنین دانشجویان. نمایند اقدام میبد دانشگاه گلستان آموزشی سیستم در آن بارگذاري به نسبت و اخذ نموده مبدأ

 حییی المسلمین و اإلسالم حجت بلوار، خرمشهر بلوار، میبد، یزد "آدرس به پیشتاز پست طریق از مذکور ارسال فرم به نسبت

 توسط، شده اخذ واحدهاي در مغایرت هرگونه عواقب. نمایند" 1368633557 :کدپستی، اداره آموزش، میبد زاده، دانشگاه

، جاییجاب، رتغی خصوص در مسئولیتی گونه هیچ دانشگاه و است دانشجو عهده به شده بارگذاري مهمانی فرم مندرجات با دانشجو

 بارگذاري جهت ضروري مدارک سایر ضمن در. ندارد شهریه عودت یا و مغایرت این خصوص در مبدا دانشگاه با مکاتبه و حذف
  .دانشجویی کارتجدید، تصویر 9*4 پرسنلی عکس قطعه یک:  از عبارتند گلستان سیستم در

http://golestan.meybod.ac.ir/


 .نیست پذیر امکان تابستان ترم در اضافه و حذف ضمن در. است واحد 6 تابستان ترم در اخذ قابل واحد حداکثر -6

 .بود نخواهد پذیر امکان وجه هیج به ترم پایان امتحان تداخل یا کالس زمانی تداخل با دروس اخذ -7

 . است امتحانات ي برگزار براي هفته یک و درس کالس هفته شش که باشد می هفته 7 تابستان ترم دوره طول -1

 سامانه گلستان در( واحد انتخاب)نام ثبت از پس (سامانه گلستان 459 شماره طریق)گزارش از، واحد انتخاب و نام ثبت وضعیت -3

 .باشدمی مشاهده قابل متقاضی توسط

روع ش از پس هفته سه تا حداکثر را درسی واحدهاي متغیر شهریه و نام ثبت زمان در را نیمسال ثابت شهریه است الزم دانشجویان -85

سامانه  421 جلسه)گزارش به ورود کارت ارائه تابستان دوره پایانی امتحانات جلسه به ورود شرط .نمایند دوره تابستان پرداخت
 .باشد می چاپ قابل میبد دانشگاه با دانشجو شهریه بدهی کامل تسویه صورت تنها در که گلستان( است

  .شد خواهد تشکیل هفته در ساعت 3 واحدي 9 دروس،  هفته در ساعت 6 واحدي 2 دروس -88

 از درس هر در دانشجو غیبت چنانچه و ( الزامی استآنالین بصورت درس)مجازي هر به مربوط جلسات تمام در دانشجو حضور -82

 خواهد منظور درس آن در صفر نمره منزله ها به غیبت این، ضوابط مطابق، نماید تجاوز درس آن ساعات مجموع شانزدهم سه

 مورد درس( 25/55/8931)حداکثر تا امتحانات  زمان شروع از قبل تا غیبت بودن موجه تشخیص و دلیل ارائه درصورت. شد

 . خواهدشد منظور نظر مورد دروس یا درس در صفر نمره ضوابط طبق غیراینصورت در و نظرحذف

 ترونیکیالک پرداخت طریق از فقط مذکور شهریه و است تابستان ترم ثابت شهریه پرداخت به مشروط تابستان ترم واحد انتخاب -89

 رداختپ براي شود می یادآور. باشد می پرداخت قابل گلستانامانه س الکترونیکی پرداخت قسمت در (شتاب هاي کارت )توسط

 . است ضروري بانکی کارت انقضاي تاریخ و cvv2 دوم رمز بودن دارا، شتاب کارت طریق از الکترونیکی

 :گردد می اعالم ذیل شرح به دانشگاه رئیسه هیأت مصوبه اساس بر تابستان ترم درسی واحد هرثابت و متغیر  شهریه -84

 ریال 808110111 شهریه ثابت

 ریال 2010111 شهریه متغیر به ازای هر واحد دروس تئوری

 به شده واریز متغیر و ثابت شهریه، دانشجو توسط دلیلی هر به شده انتخاب دروس حذف یا و انصراف، مراجعه عدم صورت در -85
 .نیست استرداد قابل هیج وجه

 ویاندانشج به خوابگاه و تغذیه: شامل رفاهی خدمات ارائه آماده امتحانات( برگزاري زمان در )صرفا تابستان ترم در میبد دانشگاه -86

 .باشد می( مصوب نرخ با)

 یدتای با پرداختی شهریه، شود حذف الزم نصاب حد به نرسیدن علت به دانشگاه آموزش سوي از دروسی یا درس که صورتی در -87

 .بود خواهد عودت قابل دانشگاه مالی امور مدیریت توسط اداري مراحل طی از پس و آموزشی امور مدیریت

ه شمار )گزارش  از، شده انجام واحد انتخاب اساس بر هاي مجازيکالس هفتگی برنامه از اطالع کسب جهت توانند می دانشجویان -81

نتیجه  ولی باشد می دسترس در 84/54/8931استفاده نمایند. )این گزارش از تاریخ  86/54/8931سامانه گلستان( از تاریخ  459

 قطعیت می یابد(.  86/54/8931انتخاب واحد دانشجو از تاریخ 

 

 

 توفیق آرزوی با

 میبد دانشگاه آموزشی امور مدیریت

 


