
 رسد اطالعیه امتحان تک
 و نحوه درخواست  97شهریور درس  شرکت در امتحانات تکشرایط 

  .رسد به شرح زیر به اطالع دانشجویا ن دوره کارشناسی می آن
  

از  باقیمانده تئوريدرس  2کلیه دروس آنان ثبت شده و نمرات  ی کهدانشجویان - 1
دارند  از دروس صالحیت معلمی باقیمانده تئوريدرس  2دروس رشته تحصیلی و 

شهریور تقاضاي امتحان تکدرس  17 شنبهتا روز  شهریور 13شنبه  سهاز روز توانند  می
  . دهند

  
  
 

فقط چنانچه . شوند درس نمی مشمول امتحان تک عملی -تئوريدروس عملی و  - 2
را اخذ ولی نمره قبولی کسب نکرده باشد در  عملی -تئوريدانشجو قبالً یک درس 

را به صورت  تئوريتواند بخش  صورتی که دوره عملی آن درس را گذرانده باشد می
ط استاد توس ،بخش عملی گواهی انجامبراي این منظور باید . درس امتحان دهد تک

به تأییدیه معاون محترم آموزشی دانشکده مهر دانشکده و محترم درس به همراه 
 .شودارائه  دانشگاهآموزش  انکارشناس

درس براي دروس رشته تحصیلی از طریق سامانه گلستان و  تقاضاي تک
  .بوددرس براي دروس صالحیت معلمی به صورت دستی خواهد  تقاضاي تک

 



قابل ارسال به  97شهریور پایان تا کارآموزي  و در صورتی که نمرات پروژه: تبصره
تواند تقاضاي شرکت در امتحان  آموزش دانشگاه باشد، دانشجو با مسئولیت خودش می

   .د بودندرس قابل ثبت در کارنامه نخواه در غیر اینصورت نمرات تک. درس دهد تک
  

گلستان از مسیر  از رشته تحصیلی در سامانه                                            ثبت درخواست - آ
  :پذیر است زیر امکان

ورود به فرم / درخواست اخذ درس مطالعه آزاد توسط دانشجو / پیشخوان خدمت 
/ بازگشت / ایجاد / دانشجو  272ثبت شماره درس با مراجعه به گزارش / درخواست 

  .تأیید و ارسال/ ثبت توضیح ) / فلش سبزرنگ(کلیک بر روي آیکون تأیید و ارسال 
  پذیر است با استفاده از ضربدر قرمز امکان درخواستحذف .  
 جمعاون آموزش دانشکده و ) ب ،مدیر گروه) آ  تأیید درخواست به وسیله (

مشاهده گردش کار با استفاده از . گیرد میکارشناس آموزش دانشگاه انجام 
نیمسال ) و ج) ،ب)بعد از تأیید هر سه مورد آ .پذیر است آیکون مربع امکان

تکدرس بدون احتساب تغییر پیدا وضعیت نام نکرده به  از وضعیت ثبت 3971
  .کند می

صالحیت معلمی به صورت دستی در فرم                                       درخواست  -ب 
  . پذیر است امکاندرس  مخصوص تقاضاي تک

  
  
  

 درس  دوحداکثر    

 درس  دوحداکثر    



  .خواهد شد زیر برگزار  طبق برنامهدرس  تکامتحانات  -3
 به شرح زیردروس دانشکده علوم انسانی، : 97/6/19شنبه دو 

  دروس معارف اسالمی: 10-8ساعت 
  فارسی+ زبان انگلیسی + دروس صالحیت معلمی : 12-10ساعت 
 دروس تخصصی دانشکده علوم انسانی : 16-14ساعت 

 دروس پایه دانشکده علوم پایه : 97/6/20شنبه  سه 

   به جز دانشکده علوم انسانی( ها دروس اختصاصی دانشکده :97/6/21چهارشنبه(. 

پس از شرکت در شرایط این اطالعیه را رعایت نکرده باشند و یا دانشجویانی که  - 4
، دروس نشوندهمه دروس یا بعضی در درس موفق به کسب نمره قبولی  امتحان تک

در این وضعیت  .هستندترم  پایان اتها و شرکت در امتحان حضور در کالسملزم به 
در دانشجو باید سایر دروس نیز اعتبار نخواهد داشت و درس  تکنمرات قبولی 

شرکت کند و به همراه سایر دانشجویان  باقیماندهدروس کلیه امتحانات پایان ترم 
  .شود یل محسوب میجزء سنوات تحص اولدر این صورت نیمسال  .امتحان دهد

التحصیلی دانشجویانی که موفق به کسب نمره قبولی در امتحان  تاریخ فارغ - 5
  . خواهد بود )درس یا پروژه تک( تاریخ ثبت آخرین نمرهدرس شوند،  تک

  
   

  دانشگاه دیریت آموزشم
97-06-13 


