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 فرایند اخذ درس به صورت معرفی به استاد)تکدرس(  
مراحل 

انجام 

 کار

 اقدام کننده

 

 فرآیند

 دانشجو 1

 

 ارائه درخواست کتبی اخذ درس به صورت معرفی به استاد به گروه آموزشی مربوطه 

 بررسی دروس تخصصی گذرانده شده و مشخص کردن دروس باقی مانده-1 گروه آموزشی 2

 ارسال درخواست دانشجو و نامه اتوماسیونی مربوطه به معاونت آموزشی دانشکده -2

معاون آموزشی  3

 دانشکده

 ارسال نامه اتوماسیونی مربوط به درخواست تکدرس به رییس اداره آموزش دانشکده 

 ست به کارشناس رشته مورد نظر جهت بررسی ارجاع درخوا رییس آموزش 4

کارشناس  5

 دانشکدهآموزش 

 بررسی وکنترل ریز نمرات دانشجو-1

 کنترل دروس عمومی گذرانده شده و دروس عمومی باقیمانده-2

تایید و اعالم دروس باقی مانده و ارسال درخواست به کارشناس مسوول مقطع -3

 کارشناسی اداره آموزش

 

مسوول کارشناس  6

 اداره آموزش

 و تعداد  واحدهای الزم جهت فارغ التحصیلی بررسی ریز نمرات دانشجو-1

 کنترل دروس عمومی گذرانده شده و دروس عمومی باقیمانده -2

اعالم دروس باقی مانده دانشجو در گردش نامه اتوماسیونی و ارسال نامه به رییس -3

 آموزش

 تکدرس به گروه آموزشیارجاع نامه درخواست -1 رییس آموزش 7

 ارجاع نامه درخواست تکدرس به کارشناس آموزش دانشکده-2

 در خصوص دروس اختصاصی باقی مانده دانشجو:
 

هماهنگی با استاد و دانشجو در خصوص روز برگزاری آزمون)در بازه زمانی مجاز( و -1 گروه آموزشی 8

 از استادمنابع درسی و نحوه برگزاری آزمون،پیگیری اعالم نمره 

 اعالم نمره دانشجو با ارسال نامه اتوماسیونی به معاونت آموزشی دانشکده -2

  

معاونت آموزشی  9

 دانشکده

 ارسال نامه اتوماسیونی مربوط به اعالم نمره تکدرس به رییس اداره آموزش

 ارسال نامه اتوماسیونی به کارشناس مربوطه رییس آموزش 10

 تکدرس)در صورت لزوم(پرداخت شهریه  دانشجو 11

 ثبت نمره درس یا دروس تکدرس کارشناس  12
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 آموزش دانشکده 

 در خصوص دروس عمومی باقی مانده دانشجو:
 

کارشناس آموزش  13

 دانشکده

ارسال نامه اتوماسیونی به دانشکده معارف و اندیشه اسالمی )معرفی دانشجو و اعالم -ا

 از دانشجو در بازه زمانی مجاز دروس عمومی باقی مانده(جهت اخذ امتحان

 مراجعه به اداره آموزش دانشکده معارف و اندیشه اسالمی  دانشجو 14

آموزش دانشکده  15

معارف و اندیشه 

 اسالمی

هماهنگی با استاد و دانشجو در خصوص روز برگزاری آزمون و منابع درسی و نحوه -1

 برگزاری آزمون،پیگیری اعالم نمره از استاد

 نامه اتوماسیونی به معاونت آموزشی دانشکده و اعالم نمره دانشجو ارسال-2

معاونت آموزشی  16

 دانشکده

 ارسال نامه اتوماسیونی مربوط به اعالم نمره تکدرس به رییس اداره آموزش

 ارسال نامه اتوماسیونی به کارشناس مربوطه رییس آموزش 17

 پرداخت شهریه تکدرس)در صورت لزوم( دانشجو 18

کارشناس آموزش  19

 دانشکده

 ثبت نمره درس یا دروس تکدرس 

 

 

 نکات مهم:

)دروس عملیی را نمیی تیوان بیه صیورت      در صورتی که دانشجو تنها باا ذررانا د دد درن نیا     -1

ا تاییا  ذ د/ددانشاک / ،مای توانا ای      پس از اعالم نم ات پایاد ت م،با آموخته شود، شدانتکدرس گذراند (

 .نیمسال بع  یا در باز/ تابستاد به صورت مع فی به استاد اخر د بگرران دردن را در ابت ا  

 باز/ زمانی ارائه درخواست د ب ذزار  آزمود تک رن:-2

  مه  ما/ 29نیمسال ادل،یکم الی 

  اسفن  ما/  14نیمسال ددم ،یکم الی 

  م داد ما/  14نیمسال تابستاد،یکم الی 

ملزم به پ داخت شه یه باش ،ب دد پ داخت شه یه تک رن  در موارد  که دانشجو بابت دردن تک رن-3

تا زمانی که  باش ، بیش از یک درن مع فی به استاددر صورتیکه دردن ،ثبت نم / امکاد پری  نخواه  بود.
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توسط سامانه به دلیل خطا  ب هکار  درن ددم نشود امکاد ثبت نم /  شه یه   درن ادل پ داخت

 میس نخواه  بود.

 


