بسمه تعالی
دانشگاه جامع علمی کاربردی
مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد  43تهران

بسمه تعالی
خالصه جلسه معارفه و توجیهی دانشجویان کاردانی رشته گرافیک
ساعت شروع جلسه210:: :
محل تشكيل جلسه :سالن اجتماعات

ساعت پايان جلسه200:: :
تاريخ برگزاری :شنبه 2001/:0/10

اهداف جلسه:
 -2معرفی استاد شرفی به عنوان مدير گروه آموزشی کاردانی گرافيک و مدرس درس کاربينی و بيان انتظارات آتی استاد از دانشجويان.
 -1معرفی اجمالی درس کاربينی.
 -0معرفی واحد آموزش و پاسخ گويی به سواالت دانشجويان.
خالصه جلسه:
جلسه معارفه با توضيحاتی در خصوص اهداف برگزاری ،معرفی اجمالی استاد و واحد آموزش برگزار شد و در ادامه استاد شرفی ب ه عن وان
مدير گروه آموزشی کاردانی گرافيک و استاد درس کاربينی به معرفی درس کاربينی و بيان انتظارات خ ود از دانش جويان اي ن رش ته پرداختن د و در
انتهای جلسه تعدادی از دانشجويان به بيان سواالت ،نظرات و انتقادات خود پرداختند که توسط استاد 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 آش نايی دانش جويان ب ا
رشته تحصيلی خود به صورت کاربردی و عملی می باشد که با دوره های گردش علمی – فرهنگی و بازديدهای حد اقل  6ت ا  8س اعته گروه ی از
نم ايشگاه های هنری و کارگاه های تخصصی مانند :مجسمه سازی  ،عكس  ،هنرهای دستی  ،چاپ و  ...همراه است.
سواالت مطرح شده:
عمده سواالت مطرح شده در خصوص بازديد ها و کارآموزی های در ط بود که توسط خانم شرفی پاسخ داده شد
تصمیمات جلسه:
در انتها تصميمات حاصله در طی جلسه به قرار زير می باشد؛
 -2انتخاب نماينده از هر گروه آموزشی توسط دانشجويان و معرفی به مدير گروه و واحد آموزش جهت برنامه ريزی ،پيگيری و اطالع رس انی
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.
 -0پيگيری اخبار و اطالعيه ها از طريق برد آموزش و وب سايت مرکز به آدرس  www.uast34.ac.irتوسط دانشجويان.
 -4تهيه فرم کاربينی از طريق واحد کپی دانشگاه و همچنين وب سايت مرکز و تكميل آن در طی دوره توسط دانشجويان.
 -5ارائه درخواست ها از طريق تهيه فرم درخواست از واحد کپی و ارائه آن پس از تكميل به واح د دبيرخان ه و پيگي ری از طري ق آن واح د
توسط دانشجويان.
 -6پرداخت به موقع شهريه های ثابت و متغير آموزشی (  %25از کل شهريه سهم دانشگاه جامع علمی کاربردی و  %85از کل شهريه سهم
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.

