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  .هوافضاکارشناسی  93هاي ورودي .1

 .هاشرکت کنندگان از سایر رشته اند وکردهنکه قبالً در این دوره شرکت  93قبل از  هوافضاي هايورودي .2

  در پایان ظرفیت  باقی بودندر صورت دوم تنها  اولویت هايبراي گروهثبت نام نهایی شدن بدیهی است

  .انجام خواهد شدهاي اولویت اول بازه زمانی ثبت نام و پس از ثبت نام قطعی تمامی گروه

  

  هاگروه ثبت نامو حدنصاب ظرفیت: 

در و  اولویـت  براسـاس  هـا گـروه  از نام ثبت .باشدمیگروه  5 و حدنصاب ثبت نام گروه 12ثبت نام در این دوره کلی  ظرفیت

  .شودمی انجام ظرفیت این تاسقف تنها و شده اعالم زمانبندي

هایی که در زمان مقرر اقدام به تکمیل و نهایی کردن فرآیند ثبت نـام خـود   نام و نیز گروهمشمول اولویت دوم ثبت يهاگروه

و یا عدم تکمیل ظرفیـت پـس از    هاگروهدر صورت انصراف هریک از  .گیرندقرار میمربوطه اولویت ذخیره  فهرستدر نکنند، 

   آید.ها ثبت نام به عمل میهاي فهرست ذخیره با رعایت اولویتگروهاز  ،پایان زمان ثبت نام

 :عدم تکمیل حدنصاب ثبت نام 

  اب ثبت نام یکی از حاالت زیر متصور است:صها به حدندر صورت نرسیدن تعداد گروه

 ها.دریافتی از گروهلغو کلی دوره و بازگرداندن تمامی مبالغ  - 1

 هاي موجود. دریافت مبلغ مابه التفاوت از گروهتشکیل دوره با کاهش عدد حدنصاب و  - 2

 هاي موجود میسر است.حالت دوم تنها درصورت حصول توافق مشترك در زمان مناسب با تمامی گروه  
  

  

 :هزینه ي ثبت نام در دوره  

  و براي گروه تومان هزار) دصسی( 0،00003ثبت نامی برابر  1اولویت هاي مشمول مامی گروهتهزینه ثبت نام براي -

 تومان است. صد و پنجاه هزار)سی ( 350،000نامی  ثبت 2اولویت هاي مشمول 

  در پایان دوره و  ،شود. ممکن استپرنده گالیدر هزینه میعمده این مبلغ بابت خرید تجهیزات مورد نیاز براي ساخت

مانند مشترك دوره هاي سایر هزینه راي تأمین بخشی ازبآن  اقی ماندهب، باقی ماندن مبالغی پس از خرید تجهیزاتدرصورت 

 شود. صرفو .... زمونآهزینه مدرسین، کارگاه، محل 

   سهمیه مشخصی از اقالم مورد نیاز جهت ساخت گالیدر توسط برگزار کنندگان خریداري شده و در اختیار هر گروه قـرار مـی-

در صورتی که به دلیل عـدم اسـتفاده   باشد. کافی میکامال گیرد. به طور معمول این سهمیه براي ساخت یک عدد گالیدر 
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خاص بودن طرح گالیدر به مقادیر بیشتري از مواد ساخت گالیدر نیـاز شـود،   و یا گروه از مواد در اختیار  مناسب

   باشد.تأمین این مقادیر مازاد بر عهده خود گروه می

  شـود.  دریافـت مـی   تـک اعضـاء)  (و نه از تـک  گروهاز کل  گروهصرفنظر از تعداد اعضاي هر فوق  لغامبتوجه شود که

 باشد.می گروهبر عهده خود  ءمیان اعضا ي گروههاهزینهمبلغ و سایر طبیعتا چگونگی توزیع این 

    

 هاگروه ویژگی:  

 دانشگاه سایر دانشجویان پذیرش از و شوند تشکیل توانندمی شریف صنعتی دانشگاه دانشجویان بین از فقطها گروه-

  .معذوریم دانشجو غیر افراد یا و ها

 نفر است. 5تا  3 گروهتعداد اعضاي هر 

  موظف است یک نفر را به عنوان سرگروه اعالم نماید. گروههر 

  هاي مختلط معذوریم.گروهاز ثبت نام ، بنابراین شوندتشکیل می هاآقایان یا خانم تنها ازها گروهاعضاي 

  ها تنها در صورت عـدم تکمیـل ظرفیـت در    سایر رشته از ناماولویت ثبت نام با دانشجویان رشته هوافضا است و ثبت

 امکان پذیر است.هاي قبل در بخشزمان مقرر و مطابق اولویت بندي اعالم شده 

 در مختلف هايازرشته فرادباشند. حضور ا هوافضا رشته دانشجویان از توانندمی تنها 1اولویت هايگروه اعضاي تمامی 

 .است بالمانع نامه آیین این هايشبخ سایر و نامثبت ظرفیت رعایت با 2نامیثبت اولویت مشمول هايگروه

 و ورود سـال  عضـاء، ی اتحصـیل  رشـته  اسـاس  بر هاگروه تمامی شد، مشخص ثبتنامی هاياولویت بیان در همچنانکه 

 برگـزار  میـان  تعامـل  الگـوي  کـه  گیرنـد مـی  قـرار  مشخصی هايدردستههاي آموزشی گذشته دوره در حضور سابقه

 عمـل  نحوي به اعضاء توسطگروه  تشکیل هنگام در است الزم. شودمی تعیین آن براساسگروه  کل و دوره کنندگان

 صـورت  هـر  در. تعریـف شـود   هـا دسـته  ایـن  از یکـی  قالب در بتواند واحد مجموعه یک عنوان بهگروه  کل که شود

 قرار مخاطب هاریزي دربرنامه آن سرگروه نمایندگی با و واحد مجموعه یک عنوان به راگروه  کل دوره برگزارکنندگان

 د.دهنمی

 

 سرگروه وظایف:  

 دوره برگزارکننـدگان  همچنـین  .اسـت گـروه   ثبتنـام  و امـور  هماهنگی مسئول سرگروه خصش ،نامثبت مراحل درتمامی

 دوره مراحـل  درکلیـه گروه امـور  پیگیـري  و اعضـاء  سـایر  به رسانی اطالع در را او و دانستهگروه تمام  نماینده را سرگروه

رسانی کامل در مورد جزئیـات برنامـه دوره بـه اعضـاي      اطالع ،به این ترتیب اگر بواسطه قصور سرگروه .دانندمی مسئول

  برعهده نخواهند گرفت.مسئولیتی در این خصوص  کنندگانگروه انجام نشود برگزار
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 هاگروه مربی:  

 بـه  انـد داشـته  قبـولی  قابـل  عملکرد گذشته سال گالیدر آموزش دوره در که دانشجویانی از تعدادي دوره، اساتید درکنار

 اختصاصـی  مربـی  یـک  دارايچهـار گـروه   یـا   سه هر که نحوي به شوندمی معرفی ایشان به هاگروه همراه مربیان عنوان

 و هـا کارگـاه  و آموزشـی  هايکالس میان فواصل در جمله من و دوره طول تمامی در است موظفگروه  مربی .دبودنخواه

  نماید.  همراهیها گروه با تجربیات انتقال و اشکال رفع جهت مشخص، ايبرنامه براساس

  

 :صدور گواهی شرکت در دوره  

پـس از انجـام    انـد، هندرسـا بخش تئوري و عملی دوره را با موفقیت بـه اتمـام    کهدریافت گواهی متقاضی ي هابراي گروه

  گواهی شرکت در دوره صادر خواهد شد. ،ارزیابی توسط مسئولین برگزاري

  

 :ثبت نام در دوره 

 :ثبت نام شامل دو بخش کلی است 

 ثبت نام در بخش آموزش طراحی و ساخت. .1

 ثبت نام در مسابقات ملی دانشجویی. .2

 ثبت نام در بخش آموزش طراحی و ساخت:-الف

  ثبت نام:و مدارك مراحل 

 انجام پذیرد.نام باید توسط شخص سرگروه کلیه مراحل ثبت  

و فرم تکمیل شـده ثبـت نـام    گروه  ارسالیمالی  هايفایل نام در GL9394و عبارت  ،سرگروهگروه مهم: نام

  .شود قیدگروه 

 قید ءاعضاهر کدام از مربوط به  ارسالی يهافایل کلیه نام در GL9394مهم: نام گروه، عضو مربوطه و عبارت 

 .شود
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قـرار   sharif.ir-www.simorghسیمرغ  فرهنگیت گروه علمی سایقالب یک فایل اکسل در در  فرم ثبت نام دوره )1

هریک از  3*4 عکس رسمیفایل را به همراه  فرم تکمیل شده یید.فرمانسبت به تکمیل آن اقدام  ،دریافتپس از دارد؛ 

 elmi.simorgh@gmail.comثبت نام دوره بـه آدرس  به ایمیلتصویر کارت دانشجویی هریک از اعضا نیز و  اعضا

 .ارسال نمایید

سرگروه اعـالم   نتیجه از طریق پیام کوتاه و ایمیل بهبمانید. ثبت نام توسط مسئول  و تأیید اولویتمنتظر تأیید مدارك  )2

 .شودمی

بـه  پرداخـت هزینـه    ، نسبت به پرداخت هزینه دوره اقدام نماییـد. ثبت نام اولویتتأیید و  پس از دریافت تأیید مدارك )3

  قابل انجام است: روش زیراز سه یکی 

  :تجارتالف) واریز وجه از شعب بانک 

  )محمدجواد آقاجانیبنام ( 3395 298 738شماره حساب 

و عبـارت   سـرگروه  ،گـروه  . (نـام ارسـال نماییـد   ثبت نـام دوره به ایمیل  را شدهواریزنکته بسیار مهم: تصویر فیش 

GL9394 قابـل  نیـز  ارسـالی  تصـویر  در کـه  ايگونه به شود نوشته آن روي بر رسیدپرداخت تصویر اخذ از پیش 

  ).باشد یتؤر

  ب) انتقال وجه بصورت اینترنتی:

محمـدجواد  بنـام  ( تجـارت بانـک   3395 298 738شـماره حسـاب   و   6273 5310 2052 2476شماره کـارت  

  )آقاجانی

نام  GL9394و عبارت سرگروه، گروه (نام .ارسال نمایید ایمیل ثبت نام دورهنکته بسیار مهم: رسید اینترنتی را به 

  ).اده شودقرار دارسالی فایل 

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

محمـدجواد  بنـام  ( تجـارت بانـک   3395 298 738شـماره حسـاب   و   6273 5310 2052 2476شماره کـارت  

  )آقاجانی

و  سـرگروه گـروه،   نام( ارسال نمایید ایمیل ثبت نام دورهنکته بسیار مهم:  تصویر رسید دریافتی از خودپرداز را به 

 نیـز  ارسـالی  تصـویر  در که ايگونه به شود نوشته آن روي بر رسیدپرداخت تصویر اخذ از پیش GL9394عبارت 

  ).باشد رؤیت قابل

 :در تمامی حاالت فوق، همزمان با فایل ارسالی اطالعات زیر در متن ایمیل آورده شود 

 .تاریخ واریز وجه (مطابق با رسید دریافتی از بانک) - 1

 .زمان دقیق واریز وجه (مطابق با رسید دریافتی از بانک) - 2
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 .نام بانک واریز وجه - 3

 .(شعبه/خودپرداز/اینترنت بانک)نحوه واریز وجه  - 4

 

 ،به سرگروه از طریق پیامـک و ایمیـل   گروهپس از تأیید مراحل فوق توسط مسئول ثبت نام، با اعالم شناسه ثبت نام  )4

  شود.   نهایی می گروهثبت نام 

 :ملی دانشجویی ثبت نام در مسابقات -ب

  طبق قوانین مصوب دبیرخانه مسابقات و زمان بندي آنها دانشگاه امیرکبیر، ملی دانشجویی مراحل ثبت نام در مسابقه

  خواهد بود.

  براي اطالعات بیشتر در این باره به سایتwww.aerocomp.ir    مراجعه نمایید. پس از ثبت نـام در پایگـاه اینترنتـی

  .کنیدارسال  elmi.simorgh@gmail.comخود را به ایمیل  گروهمسابقات، تصویر فرم ثبت نام نهایی 

  

  ءاعضاهر یک از تغییر و یا انصراف و  گروهکلی انصراف: 

 ها، مسئولیت مـدیریت شـرایط جدیـد،    گروه، در صورت انصراف هر یک از اعضاي گروه پس از تکمیل فرایند ثبت نام

بـوده و برگـزار    گـروه شامل استفاده احتمالی از عضو جایگزین و نیز حل و فصل مسائل مالی مابین اعضاء، بر عهـده  

کنندگان دوره مسئولیتی در این خصوص بر عهده نخواهند داشت. بر همین اساس وجهی از سوي برگزار کنندگان به 

 شود. نمیده برگردانعضو انصراف دهنده 

  هاي موجـود  و به شرط عدم کاهش تعداد گروهتنها تا یک هفته پس از آخرین مهلت ثبت نام  گروهانصراف کلی یک

مسـترد   گروهامکان پذیر است. در این حالت مبلغ پرداخت شده به سرگروه به عنوان نماینده از حدنصاب اعالم شده 

 تواند از فهرست ذخیره جایگزین شود. اعالم شده میهاي دیگر با رعایت اولویت گروهشود و یک می

  الزم است مراتب پیشتر از طریق سرگروه  گروهدر کلیه مراحل طول دوره در صورت تصمیم به ایجاد تغییر در ترکیب

با مسئولین برگزاري دوره هماهنگ شود. تغییر اعضاء تنها در صورتی که در چارچوب آیین نامـه دوره انجـام پـذیرد    

 باشد.قابل قبول می

 

***  

  



  ��وه ع��ی �����ی ����غ

  دانشگاه صنعتی شریف- دانشکده مهندسی هوافضا

  93-94نیمسال دوم تحصیلی -وزشی طراحی و ساخت گالیدر دست پرتابمآیین نامه شرکت در سومین دوره آ

 

7 

  

  

  

 

 :نکات تکمیلی  

 است مربوطه هايهزینه پرداخت و نامبرده مراحل کلیه طی به منوط نامثبت شدن نهایی . 

 توسـط اعضـاي   ثبت نام بمنزله پذیرش تمامی بندهاي آیین نامه شـرکت در ایـن دوره    ارسال مدارك و فرم تکمیل شده

 است. هاي شرکت کنندهروهگ

  ،از طریق ایمیل ثبـت نـام دوره و سـایت گـروه      متقاضیان ثبت نامبا  مسئولین برگزاريارتباط در جریان فرآیند ثبت نام

 گیرد.صورت میسیمرغ 

 از طریق گروه ایمیلی و نیز سامانه پیامکی ویژه دوره به شـکل   ، اطالع رسانی نسبت به مراحل کاردر طول برگزاري دوره

 مستمر به شرکت کنندگان انجام خواهد شد. 

  رسـانی  براي سرگروه، حصول اطمینان از انجام کامل و به موقع اطـالع نکته: بر اساس وظایف شرح داده شده

هـاي عمـومی از طـرف برگـزار کننـدگان بـه       رسانیگروه جزء وظایف سرگروه بوده و اطالع به تمامی اعضاي

 باشد. معناي سلب مسئولیت از سرگروه نمی

 بوده و مسئولیت نگهداري و محافظت از آن در حین  گروهدر پایان دوره متعلق به خود  ساخته شده توسط هر گروه پرنده

 . خواهد بود گروهساخت و پس از آن نیز بر عهده اعضاي 

  بدین  در نظر گرفته شده است.امر امتیازاتی براي این  ها،گروهسوي با توجه به اهمیت گزارش نویسی و ارائه مستندات از

از ایشـان  ، عکـس، اسـالید و فـیلم    کلـی دوره  شامل گزارشاز کلیه مراحل دوره ها گروهدر پایان دوره مستندات منظور 

هایی همچون بازگرداندن بخشی از هزینه و یا کسـب نمـرات تشـویقی بـراي     هاي برتر مشوقدریافت شده و براي گزارش

 در نظر گرفته خواهد شد حل تمرین مدرسیناعضاء ازطریق رایزنی با اساتید دانشکده و یا 

 هاي برتر روهگارائه شده در ردیف  هایی که با توجه به نحوه عملکرد اعضاء، کیفیت خروجی کار و نیز کیفیت گزارشگروه

در اولویـت ورود بـه   هـاي عمـومی دانشـکده،    گفته و نیز معرفی و تقدیر در برنامههاي پیشعالوه بر مشوقارزیابی شوند 

و نیز انتخـاب بـه عنـوان مـدرس در      و... UAV ، راکت سوخت جامد، (RC)هواپیماي رادیو کنترل کمیلی مانندهاي تدوره

قرار در خارج از دانشگاه ها مراکز متقاضی تدریس این دورهسایر آتی گروه سیمرغ و یا معرفی به  آموزش گالیدرهاي دوره

    خواهند گرفت.
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  با مسئول ثبت نام:مستقیم ارتباط  

  

  آدرس ایمیل ثبت نام  شماره تماس  نام و نام خانوادگی

  هاعلی نظريآقاي 
09126810159  

09396875189  
elmi.simorgh@gmail.com 

  

  

 

 باتشکر  

  گروه علمی فرهنگی سیمرغ. 

  دانشکده مهندسی هوافضاي دانشگاه صنعتی شریف.

  


