توصیه های آموزشی
 -1دانشجویان جهت امور آموزشی فقط به کارشناس رشته خود مراجعه کنند .آموزش دانشکده در قبال مشکالتی که
دانشجو در اثر راهنمائی اشتباه دیگران با آن مواجه می شود ،هیچ مسئولیتی ندارد.
-2حداکثر واحدهای انتخابی در هر ترم 22واحد و حداقل  12واحد می باشد.
 -3دانشجویان باید چارت درسی خود را از سایت دانشکده ویا انتشارات تهیه نموده و بر اساس آن انتخاب واحد نمایند.
 -4اگر دانشجو خارج از چارت انتخاب واحد نماید ،با مشکالتی از قبیل تالقی ساعت کالس و تالقی زمان امتحان
مواجه شده و در این صورت نمی تواند تا سقف 22واحد انتخاب کرده و در موعد مقرر فارغ التحصیل شود.
 -5در صورتی با انتخاب هم زمان دو درس موافقت می شود که دانشجو ترم آخر بوده و دو درس فقط  45دقیقه تالقی
داشته باشد.
 -6در نیمسالی که دانشجو درس کارآموزی را اخذ می کند ،نمی تواند بیش از  16وحد انتخاب نماید.
 -7پس از اخذ کارآموزی دانشجو باید بالفاصله فرم های مربوط را از سایت دریافت نموده و پس از انجام تائیدیه های
الزم به سرکار خانم رضائی مسئول محترم امور کارآموزی در معاونت پژوهش مراجعه نماید.آخرین فرصت ارائه فرم
کارآموزی به معاونت پژوهش دو هفته پس از انتخاب واحد است.
 -8زمان ارائه نمره کارآموزی و پروژه یک سال نیست بلکه پایان نیمسال انتخابی است ،مگر اینکه با تائید استاد
محترم ،نیاز به زمان بیشتری باشد ،که در این صورت باید به اطالعیه های زمان بندی که در تابلوها نصب می شود و
یا از طریق سایت اعالم می شود ،مراجعه شود.
 -9دانشجویان در زمان انتخاب واحد باید کلیه مقررات آموزشی از قبیل رعایت سقف واحد ،رعایت پیشنیازی و
همنیازی ،عدم اخذ درس گذرانده ،و  ...را رعایت نمایند .و اگر به هر دلیلی سیستم دچار مشکل شده و دانشجو بتواند
خارج از قوانین ،درسی را انتخاب نماید مسئولیت مشکال ت بعدی به عهده دانشجو می باشد .البته آموزش پس از پایان
حذف و اضافه با بررسی لیست های انتخاب واحد ،دروس انتخابی خارج از ضابطه را بدون درس جایگزین حذف خواهد
کرد.
 -12دانشجویان تا قبل از آغاز امتحانات می بایست نسبت به رفع نواقص پرونده آموزشی(اصل مدرک ،تأئیدیه تحصیلی،
ریزنمرات ) اقدام نمایند.
 -11دفتر آموزش دانشکده واقع در طبقه دوم دانشکده پذیرای دانشجویان می باشد .دانشجویان می توانند انتقادات و
پیشنهادات خود را به این دفتر ارائه دهند.
آموزش دانشکده فنی و مهندسی

