اطالعیه مهم
آموزشی

بهنام خدا
کلیه بندهای این اطالعیه را بدقت مطالعه فرمایید
دانشجویان محترم کارشناسی ،ضمن آرزوی موفقیت و بهروزی توجه شما به نکات زیر در ثبت نام نیمسال دوم تحصیلی جلب
میشود:
 )1اخذ دروس با واحد متغیر (همانند مسائل/مباحث ویژه/مخصوص) با تعداد واحد ( )3انجام گیرد.
 )2در هنگام اخذ دروس به طور ویژه به قوانین "رعایت پیشنیازی/همنیازی"" ،دانشکده ارایه کننده درس"" ،سقف
واحد" و "نیمسال اخذ درس" و همچنین "اطالعیههای آموزش" توجه داشته باشید.
( )3جدید) دانشجویان ورودی  96برای اطالع از قوانین تبدیل پیشنیاز به همنیاز به دفتر آموزش دانشکده مراجعه نمایند.
 )4عدم رعایت هر یک از آئیننامههای آموزشی (حتی در صورت موافقت اساتید محترم راهنما) نیازمند کسب مجوز آموزشی
است که این مجوزها بهطور استثنایی و فقط بر اساس قوانین مربوطه صادر میشود.
 )5اخذ دروس "ریاضی مهندسی"" ،آمار و احتمال مهندسی"" ،جبر خطی" و "محاسبات عددی" فقط از دانشکده
مهندسی برق و درس "ترمودینامیک" فقط از دانشکده مهندسی مکانیک قابل پذیرش است.
 )6اخذ درس "فیزیولوژی" فقط برای دانشجویان گرایش بیوالکتریک امکانپذیر است و اخذ آن به عنوان درس اختیاری
برای دانشجویان دیگر گرایشها مجاز نمیباشد.
 )7وجود تالقی در برنامه درسی (بخصوص با دروس خارج دانشکده) دلیلی برای افزایش ظرفیت گروههای پر نمیباشد.
ا
 )8به اطالعیه های ثبت نام کامال توجه شودhttp://itc.sharif.ir/web/moaven/31 :
 )9آئیننامه و زمانبندی جدید کارآموزی ( )http://www.sharif.ir/rulesاز نیمسال اول  95-96اجرا خواهد شد.
 )10معاونت آموزشی از صدور مجوز ثبت نام برای دانشجویان گرامی معذور است و الزم است این مجوز توسط اساتید
راهنمای محترم صادر شود.
 )11جهت اخذ دروس ،عالوه بر رعایت کلیه قوانین آموزشی ،موافقت اساتید محترم راهنما ضروری میباشد.
 )12برای اخذ دروس دانشکدههای مدیریت و صنایع به سبد دروس اختیاری تعیین شده از سوی دانشکده توجه داشته
باشید .اطالعیه مربوطه در تابلوی اعالنات قابل رویت است.
 )13در هنگام انتخاب دروس توجه الزم را داشته باشید ،پس از اتمام مهلت قانونی "حذف و اضافه" امکان حذف و اضافه
هیچ درسی وجود ندارد همچنین در هنگام حذف اضطراری ( ،)Wحذف فقط یک درس ممکن است.
 )14عدم اطالع از قوانین آموزشی مجوزی برای عدم رعایت مفاد آن نمیباشد.
)15در هنگام ثبت نام به قوانین سقف واحد طبق (جدول مشخص شده) ،معدل کل و همچنین معدل مشروطی ترم قبل
توجه شود.

معاونت آموزشی دانشکده مهندسی برق
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