
 در سامانه آموزشی گلستانترم و مرخصی تحصیلی ثبت درخواست حذف راهنمای  

 
 را مطابق شکل زیرانتخاب نمائید: "بررسی مشکالت آموزشیدرخواست "از منوی پیشخوان خدمت گزینه 

 

 

 
  

 را مطابق شکل زیر تکمیل نمائید: درخواست در ادامه فرم
 

 
 

ترم، مرخصی تحصیلی با احتساب در سنوات حذف  )نوع درخواست رادر ابتدا    

 انتخاب نمائید.مرخصی تحصیلی بدون احتساب )زایمان( ( و 

 ال انتخاب نمائید.ؤدر ادامه ترم درخواست را باکلیک برروی عالمت س

. 

 

ایجاد کلیک برروی گزینه با 
 درخواست خود را ثبت نمائید. 

 به منوی پیشخوان خدمت ارجاع داده می شوید.بازگشت درادامه با کلیک برروی گزینه 

وارد  "درخواست جدید"با کلیک برروی گزینه 

 پنجره درخواست حذف پزشکی  شوید.

را ثبت نمائید. درخواست در این قسمت دلیل   



 

 :نمائید "و ارسالتایید  "با کلیک برروی گزینه  را حال درخواست ثبت شده

 

 

 
 

 تنها به درخواست هایی رسیدگی می شود که تایید و ارسال گردد.

 تقاضای خود را رهگیری نمائید: )مطابق شکل زیر(مشاهده ی گردش کار د درخواست باکلیک برروی آیکن رصبعد از تایید درخواست، جهت 

 

 
 

 آیکن ها به ترتیب از سمت راست به چپ : 

 تایید و ارسالحذف درخواست،  اصالح درخواست،  مشاهده درخواست،  مشاهده گردش کار،

 در این قسمت بدهی صندوق رفاه را مشاهده نمائید.



دانشکده در ادامه صندوق رفاه ، امور مالی و شهریه  دانشگاه، کتابخانه و در نهایت معاون آموزشی  درخواست ابتدا توسط        

توسط آموزش کل دانشگاه بررسی می شود.

نیمسال برای دانشجویان مقطع کارشناسی می باشد. دومجاز مرخصی و حذف ترم با احتساب در سنوات  سنوات تعداد       

دانشجو محاسبه می شود. آموزش رایگاندرصورتی که دانشجو روزانه باشد این دو نیمسال جزء سنوات     

که از طریق پردازش  تغییر میکندوضعیت درخواستی   ترم تحصیلی دانشجو به  در صورت تایید نهایی درخواست ، وضعیت 

.قابل مشاهده می باشد اطالعات جامع دانشجو

  )نیمسال می باشد . در صورت درخواست جهت تایید  پنجمدت مجاز مرخصی تحصیلی بدون احتساب در سنوات)زایمان

 نهایی آن می بایست مدارک پزشکی زایمان  یافتوکپی  شناسنامه نوزاد  به اداره کل  آموزش ارائه شود.

 .زمان درخواست مرخصی تحصیلی قبل از شروع بازه انتخاب واحد آن نیمسال می باشد 

 .زمان درخواست حذف ترم بعد از بازه ی حذف و اضافه و قبل از شروع امتحانات آن نیمسال می باشد 

 
 
 

 

                                                                                                                                      


