
 در سامانه آموزشی گلستان  (یا مطالعه آزاد )تک درس درس معرفی به استاد درخواست اخذراهنمای  

 
 را مطابق شکل زیرانتخاب نمائید: توسط دانشجو اخذ درس معرفی به استاداز منوی پیشخوان خدمت گزینه درخواست 

 

 
  

 را مطابق شکل زیر تکمیل نمائید: درخواست در ادامه فرم
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 تی باکلیک برروی عالمت سؤال دانشکده، گروه و عنوان درس  را  انتخاب نمائید.درس درخواس در ابتدا کد

 ال انتخاب نمائید.ؤدر ادامه ترم درخواست را باکلیک برروی عالمت س

 نام استاد درس توسط معاون آموزشی دانشکده تعیین میگردد.

ایجاد کلیک برروی گزینه با 
  درخواست خود را ثبت نمائید.

 به منوی پیشخوان خدمت ارجاع داده می شوید.بازگشت درادامه با کلیک برروی گزینه 

وارد  "درخواست جدید"با کلیک برروی گزینه 

 شوید.اخذ درس معرفی به استاد پنجره درخواست 



 نمائید:و ارسال حال درخواست ثبت شده را مطابق شکل زیر تایید 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 کلیه دانشجویان درصورت گذراندن همه دروس و باقی ماندن حداکثردو درس    8هماد طبق آیین نامه آموزشی

جهت فراغت از تحصیل می توانند دروس باقیمانده را به صورت معرفی نظری با رعایت سقف واحد های آن نیمسال 

  به استاد با تایید گروه آموزشی اخذ نمایند.

   واحد درسی دانش آموخته گردد می تواند واحد های مذکور را در  8درشرایطی که دانشجو با گذراندن حداکثر

 واحد ( بگذراند. 8به صورت معرفی به استاد )مجموعاً  دوره تابستان به صورت واحد تابستانه بعالوه دو عنوان درسی

  و در نهایت  توسط   درس  درخواست دانشجو بعد ازثبت ابتدا توسط استاد راهنما  در ادامه معاون آموزشی دانشکده

 رئیس اداره کل آموزش )سرکار خانم فاطمه ناظم نژاد (تایید می شود.

   توسط مرکز رایانه آموزش  )تکدرس(مذکور به عنوان درس  معرفی به استادبعداز تایید نهایی  آموزش کل،  درس

 در سامانه گلستان ثبت گردد. مربوطه ثبت میگردد که در ادامه نمره درس باید توسط استاد 

   ثبت گردد. گلستان  درخواست در سامانه عنوان  درس به عنوان تکدرس الزاما باید دو دودرصورت داشتن 

 

 مرکزرایانه آموزش                                                                                                                                        

با کلیک برروی آیکن مشخص شده و زدن 

درخواست شما   "تایید و ارسال"گزینه 

فرستاده   استاد راهنماجهت تایید به کارتابل 

 .می شود

 

با کلیک برروی آیکن مشخص شده   

)شکل  گردش کار درخواست خود

 .جهت رهگیری مشاهده نمائید زیر( را

 

درضمن دانشجو متعهد میگردد با مطالعه آیین نامه آموزشی نسبت به   

 اخذدروس معرفی به استاد اقدام نموده است. 

درصورتی که فاقد شرایط اخذ درس معرفی به استاد باشد مطابق 

میگردد و حق هیچ گونه اعتراضی مقررات آموزشی با دانشجو برخورد 

 ندارد.

 


