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موضوع :چکیده ای از اهم موارد مطرح شده در جلسه کاربینی دانشجویان کاردانی و کارشناسیگروه آموزشی معماری داخلی ورودی 29
تاریخ برگزاری :سه شنبه  92آذرماه 29
نماینده گروه آموزشی کاردانی معماری :سرکار خانم زینب نوذری
نمایندگان گروه آموزشی کارشناسی معماری :سرکا خانم ها سمیه چرمچی؛ مولود صرافی؛ فاطمه لطفی
-

درس کاربینی با هدف آشنایی دانشجویان با محیط کاری متناسب با هر رشته هم در دوره کاردانی و هم در دوره کارشناسی ارائه می گردد و
هر دانشجو موظف است از یک محیط کار  2الی  8ساعت بازدید داشته و فرمهای مخصوص کاربینی (که در سایت دانشگاه به آدرس
 www.uast34.ac.irموجود می باشد) تکمیل و به استاد مربوطه ارائه گردد .ضمناً جدول زمان درس کاربینی از طریق سایت دانشگاه
جامع و وبالگ مدیر گروه به اطالع خواهد رسید و شرکت دانشجویان در یکی اززمانهای ذکر شده الزامی است.

-

دانشجویان جهت بازدید کاربینی می بایست از یک کارگاه ساختمانی دیدن نمایند

-

سرفصل دروس ارائه شده جهت هر رشته در سایت دانشگاه جامع علمی کاربردی به آدرس  www.uast.ac.irگذاشته شده است.

-

پس از اپلود عکس در سامانه سجاد دانشجویان می توانند جهت دریافت کارت دانشجویی خود اقدام نمایند  .همراه داشتن کارت دانشجویی
در زمان برگزاری امتحانات الزامی است.

-

سیستم آموزشی دانششگاه جامع علمی کاربردی از حالت پودمانی به ترمی تغییر یافته است و دانشجویان در طول چهار ترم و یا  9سال
درصورت قبولی در تمامی دروس فارغ التحصیل خواهند بود.

-

دانشجویان جهت اطالع از سرفصل دروس رشته خود به سایت دانشگاه و یا واحد کپی مراجعه نمایند.

-

تمامی دانشجویان ملزم به پرداخت  ٪51حق نظارت دانشگاه جامع علمی کاربردی هستند.

-

در ترم اول دانشجویان موظف به گذراندن دروس ارائه شده از جانب دانشگاه می باشند و در ترم های آتی درصورت ارائه تعداد واحدهای
بیشتر دانشجویان مجاز به اخذ دروس بیشتر خواهند بود.

-

طبق بخشنامه ارسالی از جانب دانشگاه جامع علمی کاربردی انتقالی و یا میهمان شدن بین مراکز استان تهران ممنوع بوده و تنها در شرایط
خاص با درخواست دانشجویان موافقت خواهد شد.

-

برنامه ریزی و زمان برگزاری امتحانات توسط دایره امتحانات و گروه آموزشی تهیه و از طریق سایت دانشگاه واحد  43و یا بردهای موجود در
مرکز به اطالع کلیه دانشجویان رسانیده خواهد شد و زمان امتحانات غیرقابل تغییر بوده و دانشجویان می بایست طبق برنامه اعالم شده در
جلسات امتحانی حضور یابند.

-

تمامی موارد آموزشی دانشجویان در دفترچه راهنمای دانشجو در سایت مرکز (پرتال معاونت آموزشی) قرار دارد .درصورت داشتن مشکل پس
از ارائه برگه درخواست به واحد دبیرخانه در روند انجام قرار خواهد گرفت .و سسله مراتب جهت دریافت پاسخ رعایت شود و موارد تنها از
طریق مدیر گروه و واحد آموزش پیگیری و از مراجعه به مدیر آموزش جلوگیری شود.

-

انتخاب واحد ترم های جدید تماماً اینترنتی و توسط شخص دانشجو انجام خواهد شد.

-

برنامه ترم جاری در سایت مرکز و در دسترس کلیه دانشجویان می باشد.

-

اطالعیه های مرتبط با مرکز از طریق بردهای اموزشی و سایت مرکز اطالع رسانی می گردد.
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