
 * قابل توجه دانشجویان کارشناسی دانشکده مهندسی مکانیک*

دانشجویان می توانند در  ، لذااکیداً ممنوع می باشدورود دانشجویان به دانشگاه در زمان انتخاب واحد، اینکه  به استحضار می رساند با توجه *
 ، مشکل خود را برطرف نمایند.آموزش دانشکدهرابطین انتخاب واحد و همچنین کادر برقراري ارتباط با صورت مواجه شدن با مشکل، از طریق 

 :رابطین دانشجویان -1

 شماره تماس نام خانوادگی

 09397876748 آقاي خلیلی

 09359182675 آقاي محمدي

 09109359043 آقاي اکبري

 : کادر آموزش دانشکده -2

 شماره تماس نام خانوادگی

 73228951 (رئیس آموزش) خانم کرمانیسرکار 

 73228978 (کارشناس خدمات دانشجویی) خانم هاشمیسرکار 
 

 به تلفن همراه وجود ندارد. همزمان امکان پاسخگویی ،انتخاب واحد بازه زمانیدر  ها حجم باالي تماسبا توجه به تذکر: 
جهت برطرف کردن مشکل خود فقط با شماره هاي ذکر خواهشمند است از تماس با دیگر خطوط آموزش جداً خودداري فرمایید و تذکر: 

 شده در جدول فوق تماس حاصل فرمایید.
** به دانشجویان عزیز توصیه می شود در صورت مواجه شدن با مشکل، خونسردي خود را حفظ نمایند. همکاران آموزش نهایت سعی خود را جهت 

 "آموزش دانشکده مهندسی مکانیک"                                                                                       برطرف نمودن مشکالت دانشجویان خواهند نمود.
 



 "1400-1401نکات مهم در خصوص انتخاب واحد نیمسال اول "
 ،پیشخوان خدمت از طریقمی توانند  ،باشندفتاده بار ا 2دروس اصلی پیشنیاز را  بار و یا ي پیشنیاز را یکدانشجویانیکه دروس پایه *

 درخواست همنیازي بدهند.

 بار می تواند از فرصت همنیازي در طول تحصیل استفاده نماید . 2 فقط دانشجو :1تذکر    

را  تیک سبزدر پیشخوان ثبت نموده و بهتر است دانشجویان حداقل یک روز قبل از شروع انتخاب واحد درخواست خود را  :2تذکر    
یک ها و پ زمان انتخاب واحد به دلیل حجم باالي تماس . (درقبل از شروع انتخاب واحد به آنها رسیدگی نمایدتا کارشناس مربوطه بزنند 
هاي الزم براي همنیازي برداشته شود  قبل از اینکه کنترلدرس مورد نظر ظرفیت ممکن است این روند به کندي صورت گیرد و کاري 

 )تکمیل گردد.

 24به باال) و فارغ التحصیل که می خواهند  17واحد اخذ نمایند و یا دانشجویان ممتاز (معدل ترم  15*دانشجویان مشروط که می خواهند 
این یی پیام بدهند تا با ذکر نام و شماره دانشجو 25055016009 به شماره واتس آپاز طریق روز قبل از انتخاب واحد  ،واحد اخذ نمایند

 .ایجاد شودامکان براي ایشان 

چراکه کارشناس مربوطه مطابق به قوانین  فرماییدخودداري دانشکده ظرفیت دروس از تماس با آموزش افزایش در خصوص خواهشمند است * * * 

  دانشکده و تا جاي ممکن ظرفیت ها را افزایش خواهد داد.  

ظرفیت دروس تخصصی، پس از پایان انتخاب واحد  شود تا افزایش ظرفیت داده شود.ظرفیت دو درس موازي می بایست تکمیل  :نکته    
 بررسی و در صورت تایید مدیر گروه، افزایش خواهند یافت. 

 تغییر ظرفیت دروس فقط در محدوده ساعت اداري دانشگاه، صورت می گیرد.  * * *

 "آموزش دانشکده مهندسی مکانیک"                                                                                                                             

 


