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 رحمن الرحیمل سم اهلل اب 

 گروه علمی فرهنگی سیمرغ

 صنعتی شریفدانشگاه -دانشکده مهندسی هوافضا

 
 «های آموزش نرم افزار مهندسیدورهشرکت در  آیین نامه»

 49 پاییز

 

های اقدام به برگزاری دوره 49 پاییز ترم برای رساند گروه علمی فرهنگی سیمرغبه اطالع عالقه مندان می ضمن عرض سالم 

بیشتر از شرایط برگزاری و نحوه شرکت در  اتمهندسی نموده است. در همین راستا جهت کسب اطالع هاینرم افزار یآموزش

 :شودتوجه عزیزان به مطالب زیر جلب میدوره 

 ها:جدول اطالعات کالس 

 برای دوره ینههز

 یی هاهوافضا

 )تومان(

 هزینه دوره

 )تومان(عادی 
 ردیف نام دوره طول دوره زمان کالس مکان کالس حدنصاب ظرفیت مدرس

66666 06666 
 مهندسآقای 

 نصراللهی
 نفر16 نفر06

 ساختمان

 شهید رضایی

 پنجشنبه ها

 11 -11ساعت 
 Catia 1 ساعت 02

90266 62666 
 آقای مهندس

 کارزارع
 نفر16 نفر06

 ساختمان

 شهید رضایی

 پنجشنبه ها

 11 -11ساعت 
 SolidWorks 0 ساعت 06

66666 06666 
 آقای مهندس

 ابراهیمی
 نفر16 نفر06

 بزودی

 شود.اعالم می

  دوشنبهشنبه و 

 19 -16:16ساعت 
 Fluent 1 ساعت 02

66666 06666 
 آقای مهندس

 صابری
 نفر16 نفر06

 بزودی

 شود.اعالم می

 شنبه سه یکشنبه و

 12 -11:16ساعت 
 ساعت 02

Matlab 

&Simulink 
9 

 

 

 :قابل توجه دانشجویان رشته هوافضا

نفر  5باشد، حداکثر سهمیه ثبت نام دانشجویان هوافضایی،  آن یا کمتر از نفر  21در صورتی که تعداد کل ثبت نام کنندگان هر دوره،

ثبت نام کنند، اما چنانچه تعداد کل ثبت نام کنندگان  ا هزینه عادیضا می بایست همانند دیگران بمی باشد و بقیه دانشجویان هواف

 .افزایش پیدا خواهد کرد نفر 21نفر باشد، این سهمیه به 21در هر دوره بیشتر از 

 

 ثبت نام: زمان 

 .تا یک روز قبل از شروع هر دوره 1149 آبان 11دوشنبه از تاریخ 

 

 شناسه: 

 شماره نسخه: 3

 نوبت ویرایش: 5

 آخرین ویرایش: 041828

  



 فرهنگی سیمرغگروه علمی 

 دانشگاه صنعتی شریف-دانشکده مهندسی هوافضا

 های آموزشی نرم افزار های مهندسی دورهآیین نامه شرکت در 

 49 پاییز
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 شناسه: 

 شماره نسخه: 1

 نوبت ویرایش: 2

 آخرین ویرایش: 496010

  

  
 :اولویت ثبت نام 

 ًدر صورتی که دانشجویان ازدانشگاه دیگر تمایل  شود.میاز دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف انجام  ثبت نام منحصرا

 برگزارکننده نخواهد بود.ها متوجه به ثبت نام داشته باشند، مسؤولیتی در قبال تردد آن

 .اولویت با دانشجویانی است که زودتر ثبت نام خود را تکمیل کرده اند 

 

 :مراحل ثبت نام 

 ( دریافت فایل آیین نامه )متن حاضر( و فرم ثبت نام از سایت گروه علمی فرهنگی سیمرغ به آدرس زیر:2 

sharif.ir-www.simorgh 

 پرداخت وجه ثبت نام.  (1

زیر پرداختت   های الف تا جبه یکی از شیوههای انتخابی ها و دوره یا دورههزینه دوره با توجه به جدول اطالعات کالس

 شود.

 ها توجه شود.: پیش از اقدام به پرداخت وجه، به تداخل احتمالی زمان برگزاری برخی دورهتذکر 

  .نکته: ایمیل و شماره تماس مسئول ثبت نام جهت ارسال مدارک ثبت نام در انتهای همین آیین نامه قید شده است 

  

 الف( واریز وجه از شعب بانک ملت:

 بنام احسان برهان() 909 126 1111شماره حساب 

 ب( انتقال وجه بصورت اینترنتی:

 حسان برهان(بنام ا)بانک ملت  6169 1114 0612 1010شماره کارت 

 

 ج( انتقال شتابی از دستگاه خودپرداز ) کارت به کارت (:

 بنام احسان برهان()بانک ملت   6169 1114 0612 1010شماره کارت 

 

 نام. تکمیل فرم ثبت (3

 ایمیل ثبت نام دوره:آدرس ارسال مدارک ثبت نام شامل موارد زیر به  (4

 ( فرم تکمیل شده ثبت نام.الف

http://www.simorgh-sharif.ir/
http://www.simorgh-sharif.ir/
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 دانشجویی ثبت نام کننده )اسکن شده یا عکس معمولی با دوربین تلفن همراه(.ویر کارت ( تصب

نام کننده و نام دوره)های( ثبت نامی و عنوان فایل فشرده را به نام ثبت دادهمدارک را در قالب فایل فشرده قرار نکته: 

 EhsanBorhan_Solidworks-Matlabبه عنوان مثال:   تغییر دهید.

  نام:نهایی شدن ثبت 

و رفع نواقص محتمل در مدارک ارسالی، با اعالم مسئول ثبت نام به شتخص   پس از تأیید مراحل فوق توسط مسئول ثبت نام

 شود.ثبت نام کننده از طریق پیامک یا ایمیل فرایند ثبت نام نهایی می

 من جمله عدم پرداخت هزینته   ،نکته: در صورت عدم تکمیل کلیه مراحل فوق در بازه زمانی اعالم شده برای ثبت نام

 ها برای ایشان لحاظ نخواهد شد.دوره، ثبت نام شخص متقاضی انجام نشده و حقی برای شرکت در کالس

  نکته: حداکثر تا دومین جلسه هر دوره به ثبت نام کنندگان نهایی رسید دریافت هزینه دوره از جانب برگزار کنندگان

 تا آخرین جلسه برگزاری دوره در اختیار شرکت کنندگان قرار داشته باشد. ارائه خواهد شد. الزم است این رسید 

  :ئته ایتن رستید    ابتا ار  ایشانهرگونه فرایند احتمالی مالی در ارتباط با به ثبت نام کنندگان رسید  تحویلپس از نکته

 پذیرد.صورت می

 

 از دوره: انصراف 

نامی تنها تا پایان اولین جلسه کالس همان دوره امکان های ثبتپس از نهایی شدن ثبت نام انصراف از هر یک از دوره

پذیر است. در این صورت وجه ثبت نام به فرد انصراف دهنده مسترد شده و درصورت تحویل گرفتن رسید دریافت هزینه 

 شود.توسط ثبت نام کننده، از ایشان باز پس گرفته می

 :عدم تکمیل حدنصاب 

های دوره، در صورت نرسیدن یتک دوره بته حتد نصتاب در     صاب ثبت نامی برای تامین هزینهبا توجه به ضرورت تکمیل حدن

 زمان ثبت نام و یا کاهش متقاضیان به کمتر از تعداد حدنصاب به واسطه انصراف افراد، یکی از حاالت زیر متصور است:

 لغو کلی دوره و استرداد مبالغ دریافت شده به ثبت نام کنندگان. -1

 ها با دریافت مبلغ مابه التفاوت از متقاضیان باقی مانده.صاب و تشکیل کالسکاهش عدد حدن -0

 .حالت دوم تنها در صورت حصول یک توافق مشترک در زمان مناسب با تمامی متقاضیان باقی مانده میسر خواهد بود 
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 :مسئول کالس 

-کنندگان انتختاب متی  مسئول کالس آن دوره توسط برگزار از بین شرکت کنندگان در هر دوره نرم افزاری یک نفر به عنوان

 شود.

 :وظایف مسئول کالس 

 تحویل گرفتن و تحویل دادن کلید محل برگزاری در زمان مناسب قبل و بعد از برگزاری کالس. -1

ها و تجهیتزات و بطتور   دقیقه قبل از شروع کالس، روشن کردن المپ 12حضور و باز کردن درب اتاق محل برگزاری  -0

 کلی آماده کردن شرایط اتاق برای آغاز کالس.

 خاموش کردن تجهیزات و قفل کردن درب محل برگزاری پس از خروج تمامی شرکت کنندگان. -1

 های حضور و غیاب.تکمیل و تحویل به موقع فرم -9

 های تدریس مدرس.ثبت سیر جلسات و زمان -2

وره با شخص مدرّس و نیتز بتا برگتزار کننتدگان     ایفای نقش رابط و هماهنگ کننده میان سایر شرکت کنندگان در د -6

 دوره.

هتا بته   هتای مربوطته و تحویتل بته موقتع آن     مستند سازی شامل تهیه تصاویر از برخی جلسات کالس و تکمیل فرم -1

 مسئولین برگزاری.

 26شود که بسته بته کیفیتت انجتام کتار حتداقل      مسئول کالس مشمول تخفیف در هزینه شرکت در دوره می %

هتا و  الم شده برای ثبت نام در همان دوره خواهد بود. در پایان دوره و با تحویل آخترین مرحلته از فترم   هزینه اع

 شود. مستندات توسط ایشان، مبلغ فوق به وی بازگردانده می

 :محل برگزاری و تجهیزات در اختیار 

های موجود و به جهتت کاستتن از   محدودیتها دانشگاه صنعتی شریف خواهد بود. البته با توجه به محل برگزاری کلیه کالس

شتود  های فاقد دستگاه کامپیوتر برگزار شوند. در این صورت تتالش متی  ها در اتاقشرکت کنندگان، ممکن است کالس هزینه

شتود تمتامی شترکت    امکان ارائه درس توسط مدرس با استفاده از دستگاه ویدئو پروژکتور فراهم شود. در هر حال توصیه متی 

 از لپ تاپ شخصی در جریان ارائه درس استفاده نمایند.ان کنندگ
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  :اطالع رسانی 

ها به شرکت کنندگان در طول دوره از طریق ارسال پیامک یا ایمیل پس از انجام ثبت نام و نهایی شدن آن، کلیه اطالع رسانی

عتدم پیگیتری و یتا اطتالع نیتافتن      و یا به شکل حضوری درون کالس از طریق مسئول کالس انجام خواهد گرفت. در صورت 

 های آن متوجه شخص شرکت کننده خواهد بود.  های فوق، کلیه مسئولیتشخص شرکت کننده با وجود انجام اطالع رسانی

 :صدور مدرک شرکت در دوره 

-ت هزینته متقاضیان دریافت مدرک، آزمون پایان دوره برگزار شده و در صورت کسب حدنصاب الزم و پس از دریاف برایتنها 

هزینته دریتافتی شتامل هزینته  تا        شود.اعطاء می های مربوطه، مدرک شرکت در دوره از جانب برگزار کنندگان به ایشان

آزمون است که بسته به تعداد متقاضی دریافت مدرک تعیین خواهد احتمالی مدرک و حق الزحمه مدرس برای ساعات اضافه 

 شد. 

 

 ارتباط با مسئول ثبت نام:
 

 آدرس ایمیل ثبت نام شماره تماس نام خانوادگینام و 

 elmi.simorgh@gmail.com 64164016016 احسان برهانآقای 

 

 

 

 باتشکر

 .گروه علمی فرهنگی سیمرغ

 دانشگاه صنعتی شریف. -دانشکده مهندسی هوافضا


