قابل توجه دانشجويان محترم
دانشـجوي دانشـگاه فرهنگيان مي بايست بﻪ آئين نامﻪ هاي آموزشي وزارت علوم و همچنين سامانﻪ جامع آموزشي
گلسـتان اشـراف كامل اطلاعاتي داشتﻪ باشد تا در طول دوران تحصيل با كمترين مشكل آموزشي مواجﻪ گردد.وقتي
قبول كرده ايد كﻪ دانشـجو هسـتيد بنابراين در طول اين چهارسال در حوزه خدمات آموزشي وظايفي نيز بر عهده
شما خواهد بود.
اما برخي از انتظاراتي كﻪ از يك دانشـجو مﻌلﻢ در خصـوص اسـتفاده از ابزاري بﻪ نام سـامانﻪ گلستان در طول دوران
تحصيل داريﻢ بﻪ شرح زير مي باشد :
 -١آشنايي بﻪ امكانات سامانﻪ گلستان با مطالﻌﻪ فايل هاي راهنماهاي مربوط بﻪ دانشجويان
 -٢رعايت نكات امنيتي در خصوص حفظ و نگهداري كاربري و گذرواژه سامانﻪ گلستان
 -٣كنترل مشخصات فردي)نام و نام خانوادگي  ....عكس  ( ..در ابتداي ورود بﻪ دانشگاه و تكميل مدارك ثبت نام
 -٤اخذ واحد هاي درسي و كنترل واحد هاي اخذ شده از ترم دوم بﻪ بﻌد توسط دانشجو درسامانﻪ گلستان
 -٥كنترل حضور و غياب جلسات درس
 -٦كنترل نمرات در پايان هرترم و قبل از شروع ترم بﻌدي از طريق اطلاعات جامع دانشجو و گزارشات مربوطﻪ
 -٧مراجﻌﻪ روزانﻪ بﻪ ميزكار خود برروي سامانﻪ گلستان جهت مشاهده پيام ها

بﻌنوان يك دانشجو هرچقدر تسلط شما بﻪ سامانﻪ گلستان بيشتر باشد ،قطﻌا در انجام
امورمربوط بﻪ خدمات آموزشي خود سريﻌتر و موفق تر خواهيد بود.

 آشنايي بﻪ امكانات سامانﻪ گلستان
جهت آشـنايي بﻪ امكانات)گزارش ها و پردازش هاي ( سامانﻪ گلستان حتما راهنماي مربوط بﻪ دانشجويان را در صفحﻪ
اول سامانﻪ را ،دانلود و مطالﻌﻪ نمائيد.

 كنترل مشخصات فردي
از طريق منوي آموزش  -اطلاعات جامع دانشجو

شماره دانشجويي – مشخصات فردي )نام و نام خانوادگي  ....داشتن عكس ( -

عکس
پرسنلی
مناسب

برخي اطلاعات فردي شما در اين قسمت قرار دارد حتما اين بخش نيز كنترل گردد

در صورت مغايرت بﻪ آموزش مراجﻌﻪ نمائيد.

 حفظ و نگهداري كاربري و گذرواژه سامانﻪ گلستان
تحت هيچ شرايطي كاربري و گذرواژه عبور خود را دراختيار فرد ديگري يا كافي نت ها قرار ندهيد اگر اين اتفاق
افتاد در اولين فرصت مي بايست نسبت بﻪ تغيير آن در سامانﻪ اقدام فرمائيد .

در سـايت هاي رايانﻪ اي )دانشگاه يا كافي نت ها( حتما پس از انجام كارهادر سامانﻪ گلستان دكمﻪ خروج را بزنيد
و مطمئن شويد كﻪ از آن خارج شده ايد.

درحال حاضر در صورت فراموشي شناسﻪ كاربري و گذرواژه بﻪ آموزش محل تحصيل خود مراجﻌﻪ نمائيد.

 كنترل انتخاب واحد در هر نيمسال توسط دانشجو
 -١آخرين وضـعيت داﻧﺸـﺠﻮ )در حالت عادي (در طﻮل ثبت ﻧام مي بايسـت تا قبل از ترميم )حذف و اضافه ( در ساماﻧه
"در حال ثبت ﻧام " باﺷـﺪ  .اگر داﻧﺸﺠﻮ در وضعيت ثبت ﻧام ﻧكرده باﺷﺪ اين به اين معني است كه داﻧﺸﺠﻮ براي ترم
جاري اقﺪام به اﻧتخاب واحﺪ در سـاماﻧه ﻧكرده اسـت .هيچ داﻧﺸـﺠﻮيي ﻧبايﺪ داراي سرترم ثبت ﻧكرده در طﻮل دوران
تحصيل خﻮدش باﺷﺪ .براي مﺸاهﺪه و كنترل آخرين وضعيت خﻮد از منﻮي آمﻮزش –اطلاعات جامع داﻧﺸﺠﻮ مﻄابﻖ
تصاوير زير اقﺪام ﻧماييﺪ.

 -٢جهت مﺸــاهﺪه ﻧتيﺠه اﻧتخاب واحﺪ خﻮد در طﻮل ثبت ﻧام ) يعني تا قبل از حذف و اضــافه ( گزارش  ٧٧را كنترل
ﻧمﻮده و در صﻮرت هرگﻮﻧه مغايرت به آمﻮزش مراجعه ﻧماييﺪ.

داﻧﺸﺠﻮ تا قبل از حذف و اضافه مﺠاز به حضﻮر در گروه هاي درسي فﻮق مي باﺷﺪ.
هيچ داﻧﺸـﺠﻮيي در حالت عادي ﻧبايﺪ در طﻮل ثبت ﻧام)تا قبل از حذف و اضـافه (  ،داراي وضعيت ثبت ﻧام ﻧكرده در
ترم جاري باﺷﺪ .در صﻮرت وجﻮد اين وضعيت به آمﻮزش مراجعه ﻧمائيﺪ.
 -٣بعﺪ از پايان ترميم )حذف و اضافه( آخرين وضعيت داﻧﺸﺠﻮ بايﺪ به مﺸغﻮل به تحصيل تبﺪيل ﺷﺪه باﺷﺪ.

 -٤بعﺪ از مﺸــغﻮل به تحصــيل ﺷــﺪن به منظﻮر بررســي و كنترل اﻧتخاب واحﺪ ترم جاري اقﺪام به چاپ گزارش ٥١٥
سـاماﻧه گلسـتان ﻧماييﺪ  .در صـﻮرت هرگﻮن مغايرت) ماﻧنﺪ درس  ،تعﺪاد واحﺪ ،زمان ارائه –روز و ساعت ،استاد (...
در اطلاعات گزارش مذكﻮر حتما به آمﻮزش مراجعه و اطلاع رســاﻧي بفرماييﺪو تا رفع مغايرت در ســاماﻧه پيگيري لازم
را اﻧﺠام دهيﺪ .لازم به ذكر اسـت گزارش  ٥١٥بعنﻮان يك سـنﺪ آمﻮزﺷي پس تائيﺪ مﺪير گروه و آمﻮزش ﻧزد خﻮد تا
پايان تحصيلات بايگاﻧي ﻧماييﺪ.
 -٥داﻧﺸﺠﻮ صرفا مﺠاز به حضﻮردر كلاس هاي درسي )گروه هاي درسي( مي باﺷﺪ كه در گزارش  ٥١٥عناوين گروه
درسي آﻧها وجﻮد دارد .
 -٦اگر داﻧﺸﺠﻮي مﻘﻄع كارﺷناسي پيﻮسته در حالت عادي  ،تعﺪاد واحﺪ هاي اخذ ﺷﺪه در ترم )بﺠز دوره تابستان (
كمتر از  ١٢واحﺪ بﻮد ،مﻮظف است در همان زمان اﻧتخاب واحﺪ به مﺪيرگروه يا آمﻮزش مراجعه ﻧمﻮده و مﺸكل را
هر چه سريعتر حل ﻧمايﺪ.

 كنترل حضور و غياب جلسات درس
 در پايان هفتﻪ بﻪ صورت مداوم تا پايان كلاس ها و قبل از شروع امتحانات نسبت بﻪ كنترل حضور و غياب جلسات
درس از طريق گزارشات جلسﻪ درس اقدام فرمائيد .بﻪ منظور جلوگيري از مشكلات ناشي از غيبت كلاسي توصيﻪ
مي گردد آئين نامﻪ و قوانين غيبت كلاســي)غيبت ســﻪ شــانزدهﻢ غيرموجﻪ و موجﻪ را نيز مطالﻌﻪ گردد .غيبت
كلاسـي غيرموجﻪ ضـمن خذف شـما در گروه درسـي موجﺐ بﻪ ثبت نمره صـفر در سامانﻪ مي گردد .جهت ارائﻪ
مستندات جهت موجﻪ كردن جلسﻪ غيبت بﻪ آموزش محل تحصيل خود مراجﻌﻪ نمائيد.

 كنترل وضﻌيت نمرات در هر نيمسال
تا قبل ازﺷـروع اﻧتخاب واحﺪ هر ﻧيمسـال تمام گروه درسـي عادي ﻧيم سال قبل داﻧﺸﺠﻮ مي بايست ﻧتيﺠه ﻧمراتﺸان ) رد يا قبﻮل
(در سـاماﻧه مﺸـخﺺ باﺷﺪ بعبارتي ﻧبايﺪ در هيچ يك از ﻧيمسال هاي تحصيلي قبليي داﻧﺸﺠﻮ ،گروه درسي داراي وضع ﻧمره اعلام
ﻧﺸﺪه باﺷﺪ ،بنابراين در صﻮرت ﻧامﺸخﺺ بﻮدن ﻧتيﺠه ﻧمره )رد يا قبﻮل ( پيگيرهاي لازم را از ا آمﻮزش تا حصﻮل ﻧتيﺠه اﻧﺠام گيرد .
براي ﻧمﻮﻧه در اطلاعات جامع داﻧﺸﺠﻮ زير ﺷاهﺪ هستيم يك درس وضع ﻧمره اش اعلام ﻧﺸﺪه است و صرفا استاد ﻧمره را ثبت و تائيﺪ
ﻧمﻮده اما آمﻮزش هنﻮز ﻧمره داﻧﺸﺠﻮ را تائيﺪ ﻧكرده است به همين دليل اين ﻧمره هنﻮز اعلام ﻧﺸﺪه در ساماﻧه باقي ماﻧﺪه است.
يك ﻧمﻮﻧه ﻧمره اعلام ﻧﺸﺪه در اطلاعات جامع داﻧﺸﺠﻮ

تبﻌات ناشي از نمرات اعلام نشده و نامشخص  :عﺪم ثﺐ ﻧمره و يا تائيﺪ ﻧﺸـﺪن ﻧمره از سﻮي آمﻮزش منﺠر به اعلام
ﻧﺸـﺪن ﻧمره مي گردد  .در ﻧتيﺠه معﺪل واقعي داﻧﺸـﺠﻮ در آن ﻧيمسـال در ساماﻧه محاسبه ﻧخﻮاهﺪ ﺷﺪ .عﺪم محاسبه معﺪل)معﺪل
معيار( تاثير مستﻘيم بر روي اﻧتخاب واحﺪ ﻧيمسال بعﺪي داﻧﺸﺠﻮ خﻮاهﺪ گذاﺷت ).حﺪاكثر واحﺪ قابل اخذ(
معﺪل معيار

حﺪاكثر واحﺪ قابل اخذ

معﺪل واقعي )يعني معﺪلي كه تمام ﻧتيﺠه ﻧمرات)رد يا قبﻮل( دروس اخذ ﺷـﺪه داﻧﺸـﺠﻮ در ترم قبل آن اعلام ﺷـﺪه باﺷﺪ( كمتر از
 ١٧حﺪاكثر  ٢٠واحﺪ مي تﻮاﻧﺪدر ترم بعﺪ اخذ ﻧمايﺪ و بالاي  ١٧حﺪاكثر  ٢٤واحﺪ مي تﻮاﻧﺪ در ترم بعﺪ اخذ ﻧمايﺪ.

پس سـعي كنيﺪ هميﺸـه كنترل ﻧماييﺪ تا كليه ﻧمرات دروس عادي ﺷما تا قبل از اﻧتخاب واحﺪ ترم بعﺪ در وضعيت اعلام ﺷﺪه قرار
داﺷته باﺷنﺪ تا اﻧتخاب واحﺪ ﺷما به درستي و بﺪون دردسر به سراﻧﺠام برسﺪ.

 مراجﻌﻪ روزانﻪ بﻪ ميزكار خود برروي سامانﻪ گلستان جهت مشاهده پيام ها
با توجﻪ بﻪ اينكﻪ برخي از پيام ها كاري جنبﻪ اقدام براي دانشجو دارد و اين پيام ها از طريق آموطش سازمان مركزي
برروي ميزكاري دانشـجو ارسـال مي گردد لذا حتما روزانﻪ وارد سـامانﻪ گلسـتان شويد تا در جريان كارهايي كﻪ مي
بايست انجام دهيد قرار بگيريد.
يك ﻧمﻮﻧه پيام

اداره كل خدمات آموزشي دانشگاه فرهنگيان
شهريورماه ١٣٩٨

