
 به نام خداوند منان

 اطالعیه

 دانشجویان گرامی

اعالم شده در زیر را  درسی های، گروههاو دانشکده معاونت دانشجوییبه عمل آمده با  با هماهنگیو تحصیالت تکمیلی دانشگاه معاونت آموزشی 

 های حضوری اعالم شده در زمان مقرر شرکت نمایند.موظفند در کالس ،درسی هایگروهاین کند. دانشجویان به صورت حضوری برگزار می

 

 

 

 

حضوری درس روز ارائه روز پذیرش در  

 خوابگاه

گروه ارائه 

 دهنده

دانشکده ارائه 

 دهنده

شماره گروه و زمان ارائه  نام استاد

 درس

 نام درس

دی ماه الی  9سه شنبه 

دی ماه 11پنجشنبه   

 ماهدی 8دوشنبه 

99 

مهندسی  ساخت و تولید

 مکانیک

دکتر سیدرضا 

لوحمزه  

02-1711177  

و یکشنبه  30:12-11)شنبه 

12-30:12)  

سیستم های هیدرولیک و 

 نیوماتیک و آز

99 ماهدی 10شنبه چهار  ماهدی 9سه شنبه  

99 

دکتر رضا  مهندسی برق قدرت

 قندهاری

01-1311232  

(12-10چهارشنبه )  

 آزمایشگاه فشار قوی

ماه  دی 11 شنبهپنج

1399 

-دی 10چهارشنبه 

99 ماه  

1313227-01 دکتر محمد بد مهندسی برق مخابرات  

(30:16-15)شنبه و دوشنبه   

 آزمایشگاه مدار مخابراتی



 قابل توجه دانشجویان گرامی:

  شد.انجام خواهد  دانشجو 2با ظرفیت هر اتاق در خوابگاه ازگل اسکان دانشجویان 

 استملحفه و بالشت برای کلیه دانشجویان گرامی در مدت حضور در خوابگاه مهیا  -امکانات اسکان از قبیل پتوی مسافرتی 

  صبحانه و ناهار در دانشگاه و شام در خوابگاه توزیع خواهد گردید.غذایی وعده های  های حضوری در دورهدر مدت حضور دانشجویان 

 ضمن و جهت پیشگیری از شیوع بیماری کرونا  های بهداشتی پروتکل به توجه با باید ،خوابگاهدر مدت حضور در  دانشجویان گرامی

 اقدام نمایند. کلیه اماکن عمومیاستفاده از ماسک در نسبت به  ،ها و فضای خوابگاهیپرهیز از تجمع در اتاق

  لذا خواهشمند است ضمن توجه به استبح ص 6و زمان خروج از خوابگاه ساعت  21خوابگاه ساعت  به ورود دانشجویانمجاز زمان .

 قوانین خوابگاهی و جهت رعایت نظم و انضباط نسبت به رعایت زمان مذکور اقدام نمایند.

 مجاز به پذیرش مهمان نخواهند بود. وجه دانشجویان گرامی در مدت حضور در خوابگاه به هیچ 

  یک روز قبل از شروع دوره  کلیه دانشجویان شرکت کننده در دورهزمان پذیرش  به برنامه زمانبندی معاونت محترم آموزشیبا توجه

امکانات تحویل  تخلیه اتاق و نسبت به 12/10/99تا قبل از ظهر روز جمعه مورخ باید  مربوطه خواهد بود و بعد از خاتمه دوره دانشجویان

اقدام نمایند. بدیهی است از حضور و اسکان دانشجویان بعد از زمان قید شده شت( به سرپرستی خوابگاه ملحفه و بال -اسکان )پتو 

 ممانعت بعمل خواهد آمد.


