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دانشکده  کارگاه دانشجویاناطالعیه درخصوص برگزاری فشرده دروس 

 مهندسی مکانیک بصورت حضوری

 مرکز آموزش محترم و رییس رساند، با مساعدت معاونت محترم آموزشی دانشگاهبه استحضار دانشجویان گرامی مقطع کارشناسی می

های پایانی نیمسال جاری بصورت فشرده و حضوری در هفته کارگاهی دانشجویانامکان برگزاری دروس  های فنی و مهندسی دانشگاهمهارت

 ، جدول زیر آماده شده است و الزم است دانشجویان عالقمند به شرکت در اینریزی مناسب جهت حضور دانشجویانبرنامه . برایوجود دارد

. جهت ایجاد تنوع برای نمایند نام ثبت شده مشخص روزهای از یکی در تنها است الزم سدر هر متقاضیاندوره فرم پیوست را تکمیل نمایند. 

 ریزی مشخص شده است.برنامه درسی دانشجویان، برای هر درس با توجه به تعداد دانشجویان آن درس چند روز مختلف برنامه

 های ارائهزمان نام کارگاه ردیف

 دی7 -دی 1 -آذر 30 -آذر 29 -آذر 28 -آذر 27-آذر 24 -آذر 23 -آذر 22 -آذر 21 های ابزارماشینکارگاه  1

 دی 4 -دی 1 -آذر 30 اتومکانیک کارگاه 2

  دی 1 -آذر 30 -آذر 29 -آذر 28 -آذر 27 -آذر 25 -آذر 24 -آذر 23 -آذر 22 -آذر 21 برق کارگاه 3

 دی 8 -دی 7 -دی 6 -دی 5 -دی 4 -دی 1 جوشکاری و ورقکاری کارگاه 4

 

 توجه دانشجویان گرامی را به موارد زیر جلب می نماییم:

 .باشدداوطلبانه می اختیاری وها ( حضور در این دوره1

 .( تنها دانشجویانی که واکسیناسیون را انجام داده باشند مجاز به شرکت در دوره حضوری هستند2

روز  پایانحداکثر تا  ریزی بهتر، الزم است دانشجویان عالقمند به شرکت در دوره حضوری فشرده، فرم پیوست را تکمیل( برای برنامه3

 ایمیل نمایند  zavelan@of.iut.ac.irآذرماه برای کارشناس محترم آموزش دانشکده 61شنبه سه

معاونت های موجود در زمینه اسکان در خوابگاه، ارسال فرم به منزله ثبت نام قطعی نیست و پس از تایید موارد توسط ( باتوجه به محدودیت4

 اعالم خواهد شد. برنامه نهایی حضور دانشجویان توسط دانشکده ،آموزشی و معاونت دانشجویی دانشگاه

 

 آموزش دانشکده

mailto:zavelan@of.iut.ac.ir

