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  رؤسای محترم مراکز آموزش عالی وابسته به دانشگاه لرستان

 موضوع: ارائه معرفی نامه ترم تابستانه به سایر دانشگاهها

لیکمم عسال  
رسانده شود با رعایت نکات  متقاضی ترم تابستانهاحتراماً خواهشمند است دستور فرمائید به نحو مقتضی به اطالع کلیه دانشجویان 

 مراجعه نمایند. سامانه گلستانجهت ثبت درخواست خود به  10/04/1397 لغایت  27/03/1397از تاریخ ذیل 

 باشد. دانشگاه لرستان مجری برگزاری ترم تابستانه نمی -1

 دانشجویان شبانه -2
1

2
واریز نمایند.فرم این قبیل  درگاه الکترونیکی سامانه گلستانشهریه ثابت نیمسال خود را از طریق  

 از دانشجویان می بایست ممهور به مهر امور مالی دانشجویان شبانه باشد.
 در ترم تابستانه می باشند. واحددرسی 6حداکثر دانشجویان متقاضی مجاز به انتخاب  -3
 .در ترم تابستانه اخذ نماید واحد( از دروس معارف اسالمی2یک عنوان درسی )دانشجو نمی تواند بیش از  -4
 میسر می باشد. دانشگاههای دولتیفقط در  دروس تخصصیگذراندن  -5
                                      ست.نیز میسر ا دانشگاههای پیام نوردر  دانشگاههای دولتیعالوه بر  دروس عمومیگذراندن  -6

 مجاز به انتخاب یک دانشگاه می باشد.صرفاً : دانشجوی متقاضی ترم تابستانه تبصره
رئیس ومرکز درخواست های ترم تابستانه که در سامانه گلستان توسط دانشجو ثبت گردیده است پس از تأیید آموزش  -7

به هیچ عنوان قابل تغییر نمی باشد)مانند تغییر دروس،تغییر نام دانشگاه و......( لذا خواهشمند است در تهیه وتأیید  مرکز

 فرم مذکور دقت الزم به عمل آید.
 ییری در فرم ترم تابستانه را ندارد.غاز تأیید حق هیچ گونه ت دانشجو پس -8
دامه مراحل جهت ا )سه(نسخه 3را دریافت ودر  ترم تابستانه فرم هایاز سامانه گلستان  مراکز کارشناسان آموزشی -9

 ارائه فرم فقط از سامانه گلستانالزم بذکر است ارائه نمایند.دانشجویان ذینفع  به (1000)گزارش کارنامه کلهمراه بقانونی 

وانجام کلیه مراحل قانونی در الزم بذکر است تأیید وثبت دارای اعتبار است وسایر فرمها از درجه اعتبار ساقط می باشند.

 آن مرکز صورت پذیرد واز ارجاع دانشجویان آن مرکز به سایر واحدهای دانشگاه جداً خودداری به عمل آید.
 قاسم صحرائیدکتر                                                                                                                                   

                                                مدیر امور آموزشی دانشگاه                                                                                                                                

ندانشگاه لرستا  


