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اهداف جلسه:
 -0معرفی استاد زهتاب به عنوان مدير گروه آموزشی گرافيک و مدرس درس کاربينی و بيان انتظارات آتی استاد از دانشجويان.
 -1معرفی اجمالی درس کاربينی.
 -9معرفی واحد آموزش گروه گرافيک و پاسخ گويی به سواالت دانشجويان توسط مدير آموزشی واحد" 90سرکار خانم فيض آبادی".
خالصه جلسه:
جلسه معارفه با توضيحاتی در خصوص اهداف برگزاری ،معرفی اجمالی استاد و واحد آموزش و مقايسه دوره پودمانی و دوره جديدد ترمدی
برای دانشجويان و بيان مزايای دوره جديد توسط سرکارخانم فيض آبادی به عنوان مدير آموزش مرکز آغاز شد ،در ادامه استاد زهتاب به عنوان مدير
گروه آموزشی گرافيک و استاد درس کاربينی به معرفی درس کاربينی و بيان انتظارات خود از دانشجويان ايدن رشدته پرداختندد و در انتهدای جلسده
تعدادی از دانشجويان به بيان سواالت ،نظرات و انتقادات خود پرداختند که توسط استاد و مدير آموزش به اين سواالت و نظرات پاسخ داده شد.
تعاریف بیان شده:
درس کاربينی :درس کاربينی به عنوان يكی از دروس اصلی دانشجويان دانشگاه جامع علمی کاربردی در راستای آشنايی دانشدجويان بدا
رشته تحصيلی خود به صورت بصری می باشد که با بازدید از نمایشگاه های هنری وگالری ها و...همراه می باشد به این صورت که دو مکاا
را هر دانشجو بصورت فعالیت فردی خود برای بازدید در نظر گرفته و با استاد مربوطه (خانم زهتاا) هماهنا کاردهوو نیا دو مکاا
جهت بازدید گروهی توسط استاد مشخص می گردد که زما بازدید متعاقبا توسط خانم زهتا) اعام و همنناین توساط مماوز در
سایت مرک اطمع رسانی خواهد شد و باید هر دانشجو در یکی از بازدید های ارائه شده توسط استادو ثبت نا و شرکت نماید.

سواالت مطرح شده:
دانشجويان نسبت به نحوه انتخاب واحد و پرداخت شهريه و همچنين زمانبندی کالس هاسواالتی داشتند که به ايدن سدواالت سدرکار خدانم فديض
آبادی پاسخ دادند.
تصمیمات جلسه:
در انتها تصميمات حاصله در طی جلسه به قرار زير می باشد؛
 -0انتخاب نماينده از هر گروه آموزشی توسط دانشجويان و معرفی به مدير گروه و واحد آموزش جهت برنامه ريزی ،پيگيری و اطالع رسانی
در خصوص برنامه های کالسی و انتقال مشكالت به واحد آموزش و رابط بين مدير گروه آموزشی و ديگر دانشجويان.
 -1بررسی مشكالت بيان شده توسط واحد آموزش و انتقال نتايج از طريق نماينده گروه ها.
 -9پيگيری اخبار و اطالعيه ها از طريق برد آموزش و وب سايت مرکز به آدرس  www.uast34.ac.irتوسط دانشجويان.
 -0تهيه فرم کاربينی از طريق واحد کپی دانشگاه و همچنين وب سايت مرکز و تكميل آن در طی دوره توسط دانشجويان.
 -0ارائه درخواست ها از طريق تهيه فرم درخواست از واحد کپی و ارائه آن پس از تكميل به واحدد دبيرخانده و پيگيدری از طريدق آن واحدد
توسط دانشجويان.
 -6پرداخت به موقع شهريه های ثابت و متغير آموزشی (  %00از کل شهريه سهم دانشگاه جامع علمی کاربردی و  %50از کل شهريه سدهم
مرکز آموزش) جهت تكميل ثبت نام ترم توسط دانشجويان.
 -7برگزاری کالس آموزش انتخاب واحد از طريق سيستم جامع سجاد جهت سهولت کار با اين سامانه برای دانشجويان توسط واحد آموزش.

