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كليه دانشجويان ثبت نامي در دروس عملي   ها وها، آزمايشگاهاساتيد و مسئولين كارگاه قابل توجه 
  ش نشده اند: گذراندن دوره حضوري دورس عملي خوي كه تاكنون موفق به  ١٣٩٩دوم   نيمسال

  

  : ١ه شماره ياطالع

  ١٤٠٠بان دوره فشرده مهر و آ - ١٣٩٩دوم  مسال ين يدروس عمل يبخش حضور   هيبرنامه ارا
  

ثبت    ته از دانشجويانبراي آن دس(به طور فشرده)   ١٣٩٩  دوم   نيمسال   ي دروس عمل  يبخش حضور  هيارابه پيوست، برنامه  
ارسال    ش نشده اند گذراندن دوره حضوري دورس عملي خوي  كه تاكنون موفق به  ١٣٩٩دوم    نيمسالنامي در دروس عملي  

  : نماييدات ذيل توجه به نك استمقتضي ميگردد. ضمن مراجعه به اين برنامه، 
  

حال حاضر - ١ فشرده  در  ريز  ١٧  لغايتمهر    ١٠براي    دوره  برنامه  اآبان  است.  آنجاييكه  ي شده  نامه  آيينمطابق  ز 
كالس ه،  دانشگا تاريخ برگزاري  در  است  ها  قرمز  شرايط  از  خروج  به  منوط  شده  صورت  اعالم  در  هرگونه بروز  ، 

در    تغيير شرايط كرونايي  در صورت  . با تاخير برگزار گرددظر  دوره مورد ن، ممكن است  موجودتغييري در شرايط  
ك و با ي  برنامهترتيب ذكر شده در همان  به  ي باقيمانده  ها كالسو عدم امكان ادامه دوره،  ها    حين برگزاري كالس

 اعالم خواهد شد.  متعاقباً  جديدرنامه زماني ب تاخير مشخص برگزار شده و
كالس - ٢ فشردگي  دانشجويان،  اهبدليل  از  برخي  فشرده  نيب  تداخلاحتمال    براي  دروس    يادشده  دوره    نيمسال و 

(اول   بر  اگرچه  د. داروجود  )  ١٤٠٠جاري  معاونت  بيشتر  اين  هرچه  همكاري  دانشجويان  بااي  از  دسته  در  ،  اين 
در   غيبت كالس  گواهي جهت رفع قبولي اينليكن ، اقدام مينمايدحضور در دوره  گواهيبه صدور  نياز نسبتصورت 

لذا  در اختيار استادهمچنان    نيمسالطول   ه  هاي گذشتنيمسالهمانند    دانشجويان  از  دسته  اينبراي    درس است. 
  آزمايشگاهها   و  كارگاهها  مسئولين با  دانشجو  هنگي  هما  انجام  تماس و  از طريق    گروه   همكاري براي تغيير  حداكثر

 كارگاه ين  تاييد مسئول هاي الزم و  هماهنگيز  بالفاصله پس است  وريرضن  اين دسته از دانشجوياپذيرد.  انجام مي
ارسال  ،  ها  هآزمايشگا  و  ها طريق  آدرساز  به  آموزشي  درخواست  را  ugrad.me@aut.ac.irفرم   به   مراتب 

مك  انكارشناس مهندسي  دانشكده  آموزش  الزم  اقداما تا    نماينداعالم    انيكاداره  اعمال  ت  و  بررسي  تغيير  جهت 
،  و جديدقبلي    امين  ثبت  گروه  و   كالسنام    ،دانشجو  مشخصات  بايستي  فرم  اين   در   . انجام گرددها  آن   زمان كالس

...در  (   درخواست   علت  به همراه   و جديدقبلي    تاريخ برگزاري    . گرددقيد  )  جاري  نيمسال تداخل با درس ثبت نامي 
شرف فارغ  الويت با تعيين تكليف دانشجويان سال آخر و در  ها،  صورت ازدياد درخواست   دربديهي است  همچنين،  

 التحصيلي است. 
دوره فشرده آنها  گروه هايي كه  اولين جلسه  ،  و اخذ گواهي سالمت  به مركز بهداشت   بدليل زمان الزم براي مراجعه  - ٣

 . صبح آغاز خواهد شد ٩با تاخير و از ساعت  شود،آغاز مي يتعطيلز روز پس ايك 
ثبت نام در سامانه خود  مستلزم    هاي عمليشركت در دوره فشرده حضوري كالساه،  ه دانشگناممطابق آيين - 

آدرس   به  بهداشت  وزارت  عملي  https://Salamat.gov.irارزيابي  كالس  در  حضور  از  قبل  روز  و    يك 
  در   هروز  هر   دانشجويان  گواهي  اين  اخذ   براي.  دباشمي  دانشگاه  بهداشت  مركز  از   سالمت   گواهي  اخذ  همچنين 
در  را كه فرم حضور در آزمايشگاه و كارگاه  نموده و مراجعه  دانشگاه بهداشت مركز به نندتوا مي  اداري ساعات

 . دهندتحويل   مسئول ذيربط به، تكميل و ارايه شدهپيوست 
مطابق برنامه   كالس  برگزاري روزهاي  درگاه استفاده از خواب ،هندسي مكانيكدانشكده م غيربومي دانشجويان براي - ٤

، دوره يك روز  با طول   براي دانشجويان  در خوابگاهاقامت    ذير است. پامكانزماني پيوست شده در همين اطالعيه  
، دو شب  دو روزهطول دوره  با  و براي دانشجويان    )دانشجو  درخواستبسته به    يا همان شب (شب قبل    يك شب

  ام انج  و در روزهاي غيرتعطيل  صبح   ٩ساعت  قبل از    ستيش براي اقامت در خوابگاه بايپذير.  باشدمي  پذيرامكان 
از پذيرشاداره امورخوابگاهو    پذيرد از    دانشجويان  ها  الزم    متقاضي  دانشجويان  باشد. ر ميمعذو  مقرر  زمان پس 
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اطالعيه   به  مراجعه    در   اقامت  براي   شده  گرفته  نظر   در  زماني   زهبا  و   خود  اطالعات  صحت   از يادشده،  است ضمن 
فرم درخواست  از طريق ارسال  مراتب را    ،ر زمانا نياز به تغييايرت يصورت مغ  دررده و  ك  حاصل  اطمينان  ه خوابگا

  . نماينداعالم    انيكاداره آموزش دانشكده مهندسي مك  انكارشناس  به  ugrad.me@aut.ac.irآموزشي به آدرس
  عدم،  گروه  تغيير(   درخواست  علت  به همراه   نامي  ثبت  گروه  و  كالسنام    ،دانشجو  مشخصات  بايستي   فرم   اين   در

زه جديد  و با  خوابگاه  ليست  در  موجود  قبلي  بازه  خصوص  در  كافي  توضيحاتارايه    با)  ، ... خوابگاه  يستل  در  وجود
 به طور كامل و شفاف درج گردد. (موردنظر) 

  هستند، نشگاه  دا  بگاه خوا  اقامت در  متقاضي دوره فشرده    در  حضور   براي   كه  ها دانشكده  ساير  بومي غير  انشجوياند - ٥
از  هاي الزم را  پيگيرينموده و    ارسال  خود   دانشكده  آموزش  اداره  به  را  خود  ستدرخوا   وقت  اسرع  در  روريستض

   انجام دهند.  همان اداره 
  

  با تشكر 
  معاون آموزشي دانشكده مهندسي مكانيك 

  


