
 رسداطالعيه امتحان تك

 و نحوه درخواست  ۹۸شهريور درس شرکت در امتحانات تكشرايط 

 رسد.به شرح زير به اطالع دانشجويا ن دوره کارشناسی می آن

 

 تئوریدرس  ۲ حداکثر دروس آنان ثبت شده و کليهنمرات  ی کهدانشجويان -۱

از دروس  باقيمانده تئوریدرس  ۲ حداکثر از دروس رشته تحصيلی و باقيمانده

 ۲۰ چهارشنبهتا روز  شهريور ۱۷شنبه يکاز روز توانند دارند می صالحيت معلمی

 تقاضای امتحان تکدرس دهند.  شهريور

 

 

 

شوند. فقط چنانچه درس نمیمشمول امتحان تك عملی -تئوریدروس عملی و  -۲

را اخذ ولی نمره قبولی کسب نکرده باشد در  عملی -تئوریدانشجو قبالً يك درس 

را به صورت  تئوریتواند بخش صورتی که دوره عملی آن درس را گذرانده باشد می

توسط استاد  ،بخش عملی گواهی انجامدرس امتحان دهد. برای اين منظور بايد تك

 بهتأييديه معاون محترم آموزشی دانشکده مهر دانشکده و محترم درس به همراه 

 .شودارائه  دانشگاهآموزش  انکارشناس

ريق از طو نيز صالحيت معلمی درس برای دروس رشته تحصيلی تقاضای تك

 سامانه گلستان خواهد بود.
 



قابل ارسال به آموزش  ۹۸مهر پانزدهم تا کارآموزی  و در صورتی که نمرات پروژهتبصره: 

درس تواند تقاضای شرکت در امتحان تکدانشگاه باشد، دانشجو با مسئولیت خودش می

  د بود.ندرس قابل ثبت در کارنامه نخواهدهد. در غیر اینصورت نمرات تک

 

 پذير است:در سامانه گلستان از مسير زير امکان درسدروس تك ثبت درخواست -آ

درخواست اخذ درس مطالعه آزاد توسط دانشجو / ورود به فرم پیشخوان خدمت / 

دانشجو / ایجاد / بازگشت /  ۲۷۲درخواست / ثبت شماره درس با مراجعه به گزارش 

 کلیک بر روی آیکون تأیید و ارسال )فلش سبزرنگ( / ثبت توضیح / تأیید و ارسال.

 پذير است. با استفاده از ضربدر قرمز امکان حذف درخواست 

 ج( معاون آموزش دانشکده و ب(  ،مدير گروهآ(  أييد درخواست به وسيلهت

گيرد. مشاهده گردش کار با استفاده از میکارشناس آموزش دانشگاه انجام 

ب( و ج( نيمسال  بعد از تأييد هر سه مورد آ(، پذير است.آيکون مربع امکان

يدا تغيير پ تکدرس بدون احتسابوضعيت نام نکرده به از وضعيت ثبت ۳۹۸۱

  کند.می

 خواهد شد. زير برگزار  طبق برنامهدرس تكامتحانات  -۳

 ها اختصاصی دانشکدهدروس : ۲4/۶/98 شنبهيک 

 دروس پايه دانشکده علوم پايه ۲5/۶/98شنبه دو : 

 به شرح دانشکده علوم انسانی، معلمی : دروس عمومی و صالحيت ۲۶/۶/98 شنبهسه

 زير

 اسالمی : دروس معارف۱۰-۸ساعت 

 : دروس صالحیت معلمی + زبان انگلیسی + فارسی۱۶-۱۴ساعت 



ت در پس از شرکشرايط اين اطالعيه را رعايت نکرده باشند و يا دانشجويانی که  -4

 ،دروس نشوندهمه دروس يا بعضی در درس موفق به کسب نمره قبولی امتحان تك

در اين وضعيت  .هستندترم پايان اتها و شرکت در امتحانملزم به حضور در کالس

در دانشجو بايد ساير دروس نيز اعتبار نخواهد داشت و درس تكنمرات قبولی 

شرکت کند و به همراه ساير دانشجويان  باقيماندهدروس کليه امتحانات پايان ترم 

جزء سنوات تحصيل محسوب  98-99 اولدر اين صورت نيمسال  امتحان دهد.

 شود.می

التحصيلی دانشجويانی که موفق به کسب نمره قبولی در امتحان تاريخ فارغ -5

 . خواهد بود درس يا پروژه()تك تاريخ ثبت آخرين نمرهدرس شوند، تك

 

  

 دانشگاه آموزش

۱6/6/۹۸ 


