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      محترم تحصیالت تکمیلی دانشکده ها و ریاست محترم پردیس و سرپرست محترم مرکز زبان سرپرستان
 

 1401خصوص ثبت نام مقدماتی دانشجویان دوره هاي تحصیالت تکمیلی نیمسال اول  در
 با سالم و احترام،

 تکمیلی تحصیالت شوراي  مصوبه به توجه با دارید، استحضار که همانطور عبادات، و طاعات یقبول آرزوي ضمن        
 در یادآوري می شود،   تکمیلی، تحصیالت دانشجویان مقدماتی نام ثبت خصوص در  ،97 /8 /23 مورخ دانشگاه

ر وجود تی براي دانشجویان مذکومقدما نام ثبت لیست از درس حذف امکان ترمیم، و اصلی نام ثبت
 حذف هرگونه امکان  دوم ثبت نام به بعد، حداکثر می توانند یک درس دیگر اخذ نمایند و نداشته و از روز

 زمان در و مربوطه دانشکده تکمیلی تحصیالت سرپرست توسط و موافقت با فقط دیگري اضافه و
  .بود خواهد پذیر امکان مقتضی

ت تکمیلی به نوعی ثبت نام اصلی بوده و براي دانشجویان تحصیال شود که ثبت نام مقدماتی توجه این بنابر        
  .شد خواهد مواجه جدي مشکل با اصلی نام ثبت در نکند شرکت مقدماتی نام  دانشجویی که در ثبت

ن رعایت توسط دانشجو در سیستم گلستا درخواست پردازش تعیین استاد راهنما شدن فعال به توجه با لذا     
  موارد زیر ضروري می باشد.

پس از درخواست دانشجو الزم است اساتید محترم با مراجعه به منوي پیشخوان خدمت درخواست دانشجو را  -
  ).1401/  2/ 24حداکثر تا بررسی و نسبت به تأیید و یا عدم تأیید آن اقدام نمایند (

  استادراهنما تأیید و دانشجو تأیید با  ت تکمیلیبا توجه به اینکه ثبت نام مقدماتی دانشجویان تحصیال -
 شود، می انجام گروه مدیر  / دانشکده تکمیلی تحصیالت سرپرست  یا و)  11340 پردازش از استفاده با(

با توجه به اهمیت ثبت نام مقدماتی، دستور فرمایید مراتب فوق بطور وسیع و موثر به  است خواهشمند
  .ارشد و دکترا و کلیه همکاران هیات علمی و کارشناسان اطالع رسانی گرددکلیه دانشجویان کارشناسی 

  
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

   
  با تشکر

  درچه عیسی ابراهیمی
 مدیر اداره تحصیالت تکمیلی دانشگاه


