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 عضو هیات 40دانشکده مهندسی مکانیک در حال حاضر دارای
، علمی تمام وقت در چهار گرایش طراحی کاربردی، تبدیل انرژی

.ساخت و تولید، و مکاترونیک است

 و دانشجو در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد1000حدود
650ین از این ب. دکتری در این دانشکده مشغول به تحصیل هستند

.نفر در مقطع کارشناسی هستند
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اطالعات کلی در مورد دانشکده



 معاون آموزشی دانشکده

کارشناس آموزش دانشکده
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آموزش دانشکده مهندسی مکانیک

در طول ساعات اداری یعنی روزهای شنبه 
3صبح تا 8تا چهارشنبه از ساعت 

031-3391-5249بعدازظهر با شماره 
.تماس بگیرید

در طول ساعات اداری یعنی روزهای شنبه
3صبح تا 8تا چهارشنبه از ساعت 

031-3391-5215بعدازظهر با شماره 
.  تماس بگیرید



آذر22و 21: ثبت نام مقدماتی
دی7و 6: حذف اضطراری
هفته پایانی ترم: هفته ارزشیابی
بهمن3دی تا 18: شروع امتحانات
بهمن12تا 9: ثبت نام نیمسال آینده
بهمن20و 19: ترمیم نیمسال آینده

تاریخ های مهم آموزشی



 آذر برگزار می شود22و 21ثبت نام مقدماتی در روزهای.
یمسال در ثبت نام مقدماتی، سیستم گلستان تعدادی درس برای ن

.آینده به شما پیشنهاد می دهد
ین شما مجاز هستید که براساس نظر استاد راهنما، تغییراتی در ا

.دروس بدهید
 در یک بازه زمانی بایدنهایتا هم دانشجو و هم استاد راهنما

.مشخص ثبت نام مقدماتی را تایید کنند

ثبت نام مقدماتی



 دی برگزار خواهد شد7و 6حذف اضطراری در روزهای.
 را حذف ( اعم از نظری و عملیفعال)شما مجاز هستید یک درس

.نمایید
تعداد واحد باقیمانده دانشجو بعد از حذف اضطراری درس نباید

.بشود12کمتر از 

حذف اضطراری



 در یک بازه زمانی مشخص، الزم است در ارزشیابی دروسی که
.توسط سیستم گلستان مشخص شده است شرکت نمایید

ئواالت پیشنهاد می شود حتما در این ارزشیابی شرکت نمایید و به س
.مطرح شده بادقت پاسخ دهید

استاد نتایج ارزشیابی بعد از اتمام امتحانات و اعالم نمرات در اختیار
.درس قرار میگیرد و محرمانه است

ارزشیابی



 بهمن برگزار 3دی تا 18امتحانات پایانی این نیمسال در بازه
.خواهد شد

امتحانات این نیمسال بصورت مجازی خواهد بود.
 نمرات نهایی درس در سیستم گلستان اعالم خواهد شد و یک

.فرصت کوتاه برای درخواست تجدیدنظر در نمره خواهید داشت
 بعد از آن، نمرات درس تایید و قفل خواهند شد و دیگر امکان

.اعمال تغییر در آن نیست

امتحانات



 بهمن برگزار خواهد 12بهمن تا سه شنبه 9ثبت نام اصلی از روز شنبه
.شد

 بهمن می توانید ساعت ثبت نام خود را در سیستم 6در روز چهارشنبه
.گلستان مشاهده نمایید

دماتی در روز اول ثبت نام فقط می توانید از بین دروسی که در ثبت نام مق
.اخذ کرده بودید و همچنین دروس مرکز معارف اسالمی انتخاب نمایید

ب در روز دوم و سوم، می توانید دو درس عالوه بر ثبت نام مقدماتی انتخا
.کنید

ا گروه چنانچه ظرفیت درسی که میخواهید اخذ کنید، تکمیل است باید ی
ی دیگری را انتخاب نمایید و یا در سیستم گلستان درخواست بررس

.استثنای اضافه بر ظرفیت بدهید

ثبت نام نیمسال آینده



ترمیم در هفته اول نیمسال تحصیلی در روزهای دوشنبه و سه
.شنبه برگزار خواهد شد

ی اخذ منظور از ترمیم، اعمال تغییرات در دروسی که در ثبت نام اصل
.شده، می باشد

 تغییر در برنامه درسی است6در ترمیم، دانشجو مجاز به انجام.

ترمیم نیمسال آینده
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چند تذکر مهم آموزشی

قوانین آموزشی بصورت کامل در سایت اداره کل آموزش و همچنین در سایت دانشکده
.موجود است

رام ارسال حتما به اطالعاتی که از طریق کانال اطالع رسانی دانشکده در پیام رسان بله و تلگ
.می شود دقت فرمایید

ی حتما راه ها. یکی از اعضای هیات علمی دانشکده استاد راهنمای تحصیلی شما هستند
.ارتباطی با ایشان را بدانید و برای امور آموزشی خود از ایشان مشورت بگیرید
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چند تذکر مهم آموزشی

.سعی کنید دروس را منطبق با جدول پیشنهادی دانشکده اخذ نمایید

15/6متوسط معدل این دانشکده در حدود . تالش کنید حتما معدل خود را باال نگه دارید
برسد در آن ترم اصطالحا مشروط هستید 12چنانچه در ترمی معدل شما به کمتر از . است

.واحد می توانید اخذ نمایید14و ترم بعد از آن فقط تا 

ل با سامانه جامعی که اطالعات آموزشی شما در آن است گلستان نام دارد و تا پایان تحصی
انواع درخواست های آموزشی و همچنین اعالم نمرات نهایی و اخذ . آن سروکار خواهید داشت

.در این سامانه انجام می شود... دروس و انجام ثبت نام مقدماتی و 


