قابل توجه دانشجویان متقاضی مهمانی
«دانشجویانی که با درخواست مهمانی آنان از سوی دانشگاه مبدا و مقصد موافقت گردیده است».
 الزم است دانشجویان با مراجعه به سامانه خدمات آموزشی به آدرس  http://91.99.101.134از نتیجه درخواست خویش
مطلع گردند.
 دانشجویان می توانند با کد ملی و کد رهگیری خود وارد سامانه شده و نتیجه را مشاهده نمایند.
 آموزش دانشگاه به مراجعات حضوری و یا تماس های تلفنی جهت اعالم نتایج و یا کد رهگیری هیچگونه پاسخی نخواهد داد.
 دانشجویانی که کد رهگیری خود را فراموش کرده اند می توانند با مراجعه به سامانه مذکور،کد رهگیری خود را بازیابی نمایند.
 دانشجویانی که با درخواست مهمانی و یا تمدید مهمانی آنان از سوی دانشگاه مبدا و مقصد موافقت گردیده است ،الزاما قبل از
انتخاب واحد در دانشگاه مقصد موظف به ثبت درخواست مهمانی به همراه لیست دروس خود در سامانه گلستان دانشگاه دامغان
از مسیر زیر می باشند.
 oمسیر ثبت درخواست مهمانی در سامانه گلستان دانشگاه دامغان:
دانشجو ← درخواست ها ← تقاضای انتقال و مهمان ← تقاضای انتقال بصورت مهمان
 دانشجویان توجه نمایند که امکان اصالح فرم درخواست مهمانی تنها در شرایط خاص وجود دارد .تشخیص شرایط خاص با
آموزش دانشگاه دامغان می باشد .از این رو ضرورت دارد فرم مربوطه با دقت تکمیل گردد.
راهنمای تکمیل فرم درخواست مهمانی در سیستم جامع گلستان دانشگاه دامغان:

ثبت دروس

ترم تحصیلی  9393 :تعداد واحد مورد نظر :حداکثر مجاز به ثبت  02واحد می باشید .نوع مهمان :مهمان برای یک ترم
دانشگاه مقصد  :شماره کد دانشگاه مقصد را وارد نمائید .درصورتیکه کد دانشگاه مورد نظر را نمی دانید ،در کادر روبروی آن نام
دانشگاه را نوشته و سپس بر روی عالمت سوال کلیک نمائید تا کد دانشگاه نمایش داده شود.
تائید دانشجو :خیر
پس از ثبت درخواست،از زیر منوی ثبت دروس اقدام به ثبت حداکثر  30عنوان درس جهت اخذ در ترم مهر  39-39نمائید .توجه
نمائید که دانشجو تنها مجاز به انتخاب واحد از دروسی است که در این فرم ثبت نموده است و حق اخذ درس های خارج از این لیست
را ندارد .دانشجویان مشروط در نیمسال گذشته تنها مجاز به اخذ  39واحد می باشند.
* تذکر مهم :رعایت پیش نیازی و همنیازی دروس به عهده دانشجو می باشد.

آموزش کل دانشگاه

