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 شکده های فنيپرديس دانقوانين آموزشي  اطالع از

شامل چگونگي انتخاب واحد در هر  مقاطع کارشناسي و کارشناسي ارشد کاملي از قوانين آموزشيمجموعه 

همچنين آخرين تغييرات  ونيمسال تحصيلي، حد نصاب شرکت در جلسات درسي، حداکثر ترمهای مشروطي و ... 

در قوانين مذکور، برای اطالع دانشجويان محترم در وبگاه معاونت آموزشي و تحصيالت تکميلي پرديس دانشکده 

 درج شده است؛  http://egufa.ut.ac.irهای فني به آدرس 

 

 
آيين نامه آموزشي مطالعه  ،دانشجويان توصيه مي شود که وبگاه فوق را بدقت مطالعه نمايند؛ بويژهبه : 1توجه 

در اين وبگاه که در قسمت پايين صفحه اصلي قرار گرفته  دانشجويان کارشناسي و کارشناسي ارشد

 است، الزامي است؛

بر آن  های ناشي ازمسئوليتهمه عدم اطالع از قوانين آموزشي هيچگونه حقي برای دانشجو ايجاد ننموده و : 2 توجه

 .دانشجو مي باشدشخص عهده 

توصيه مي شود واحدهای درسي هر نيمسال را صرفاً  )بويژه دانشجويان مقطع کارشناسي( به دانشجويان: 2توجه 

قرار گرفته است اخذ نمايند و در  فني کاسپين دانشکده که در وبگاه بر اساس برنامه پيشنهادی هر رشته

صورتيکه بهر دليل اين امر در خصوص تعدادی از دروس امکان پذير نيست، با راهنمايي مديران محترم 

 ايي نمايند.  را نهخود گروه انتخاب واحد 

      

 فومن شورای آموزشي، پژوهشي و تحصيالت تکميلي دانشکده های فني کاسپين و

در شورای آموزشي، پژوهشي و  ،درخواست های آموزشي، پژوهشي و تحصيالت تکميلي دانشجويانتمامي 

تحصيالت تکميلي دانشکده های فني کاسپين و فومن بررسي و تصميم گيری مي شود؛ اين شورا متشکل از 

http://egufa.ut.ac.ir/
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اعضای هيات رئيسه دانشکده ها و تعدای از اعضای هيات علمي مي باشد؛ جلسات اين شورا بصورت دو هفته در 

فومن برگزار  از دانشکده های فني کاسپين و ت متناوب در هر يکميان و بر اساس برنامه از پيش تعيين شده بصور

 مي شود.

 

 سيالبس دروس هر رشته

ايران اجرا مي شود را مي جمهوری اسالمي سيالبس دروس ارائه شده در همه رشته هايي که در دانشگاههای 

توصيه مي شود  گرامي  جويانتوان در وبگاه وزارت علوم، تحقيقات و فناوری و از طريق لينک زير يافت؛ به دانش

ئه شده در احتماً اطالعات ار ،خود ارائه شده در خصوص رشته و ديگر جزئيات به منظور آشنايي با ليست دروس

 :مطالعه نمايند لينک زير

http://www.msrt.ir/fa/prog/ApprovedCourses/Forms/AllItems.aspx 

  

 زمان مراجعه حضوری به اداره آموزش و تحصيالت تکميلي دانشکده

لطفاً بر اساس زمان بندی زير به اداره  ،به منظور پاسخگويي مطلوب به مراجعات حضوری دانشجويان گرامي

 فرماييد:آموزش و تحصيالت تکميلي دانشکده مراجعه 

  ،13-15بعد از ظهرها: ، 8-12صبحها : 

 013-44609267تلفن تماس: 

http://www.msrt.ir/fa/prog/ApprovedCourses/Forms/AllItems.aspx

