
 اطالعیه

مراحل شرکت و ثبت نام در کارگاه الزامی آموزش مهارتهای 

 2و 1 زندگی

اعم از ورودی های جدید و  مقطع کارشناسی  کلیه دانشجویان-1

 لینک : به توانند می قدیم

  https://net.ut.ac.ir/mod/feedback/view.php?id=2980  

را وارد کرده و نسبت به  1920مراجعه و کلید ثبت نام : 

 .نمایند اقدام و تکمیل اطالعات خود  نام ثبت

تواند كارگاه الزامی مركز مشاوره دانشگاه به شرطي مي-2

مهارت هاي زندگي را در سامانه آموزش ثبت كند كه 

 :تکمیل نموده را  مشخصات خود - :دانشجويان

نام  -شماره تلفن همراه -شماره دانشجویی -نام و نام خانوادگی

را فقط یک مهارت (  2 یا 1رشته تحصیلی و تیک مهارت  -دانشکده 

بزنید در غیر اینصورت هیچکدام از مهارتها برایتان در نظر عالمت 

 گرفته نمی شود.( ؛

 ؛آموزشي را مشاهده  ویدئو-

  در آزمون نیز شركت كرده باشند.و   -

تحصیلی تنها يک ويدئوی  دوم الزم به ذکر است که در نیمسال

نمره آموزشی جهت شرکت در آزمون در نظر گرفته شده است و 

می  فقط دو بار مجاز به آزمونو  می باشد 15از  10قبولی

 باشید.  

( پايدارشادکامی ) مشاهده ويدئوی آموزشی ثبت نام، مهلت -3

  میباشد. 1400تیرماه سال   30 و شرکت در آزمون تا

با دفتر مشاوره و جهت کسب اطالعات بیشتر می توانید  -4 

در روزهای يکشنبه  66401220به شماره ارتقاء تحصیلی دانشکده 

 .  تماس بگیريد  و دوشنبه، خانم حمیدزاده

آخرين مهلت شرکت دانشجويان مقطع کارشناسی  ورودی : توجه

مهارت های  که به هر دلیلی موفق به شرکت در کارگاه  1399

 . می باشد 1400مهر ماه اند؛ نشده 1زندگی 

https://net.ut.ac.ir/mod/feedback/view.php?id=2980


به اطالع دانشجویانی که آزمون کارگاه الزامی مهار : نکته مهم و ضروری 

در سامانه ثبت  تهای زندگی را شرکت کرده و نمره قبولی دارند، ولی

شرط الزم و ضروری برای ثبت کارگاه الزامی   :نشده است می رساند

     تکمیل مشخصات و ثبت آن می باشدمهارتهای زندگی در کارنامه،

  .مشخصات خود را در همین لینک کامل نمائید  

 لطفا به هیچ وجه مشخصات خود را در تاالر گفتگو طرح

 نیدنک


