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  »هاي آموزش نرم افزار مهندسیدورهشرکت در  آیین نامه«

  93-94نیمسال اول  -دانشکده مهندسی هوافضا     

  

  

بـا   ي دانشـگاه صـنعتی شـریف   هوافضـا مهندسـی  انجمن علمـی دانشـکده    رساندبه اطالع عالقه مندان می ضمن عرض سالم

جهت در همین راستا  است. نموده نرم افزار مهندسی آموزش هاي، اقدام به برگزاري دورههمکاري گروه علمی فرهنگی سیمرغ

  :شودعزیزان به مطالب زیر جلب میتوجه بیشتر از شرایط برگزاري و نحوه شرکت در دوره  اتکسب اطالع

 هاجدول اطالعات کالس:  

  هزینه دوره

 (تومان)
  حدنصاب ظرفیت مدرس

مکان 

  کالس
 زمان کالس

طول 

 دوره
  ردیف نام دوره

53000 
 مهندسآقاي 

 پرمون
  نفر10 نفر20

دانشکده 

  هوافضا

  شنبه سه

 20- 16:30 ساعت
  1 آباکوس ساعت 22

39000  
 مهندسآقاي 

 بارزبان
  نفر13 نفر24

دانشکده 

  هوافضا

  یکشنبه

 20- 16:30 ساعت
  2 سالیدورکس ساعت 20

39000 
 مهندسآقاي 

 رستمی
  نفر13 نفر20

دانشکده 

  هوافضا

 شنبه سه و یکشنبه

 20-18 ساعت
 ساعت 20

و  فلوئنت

 گمبیت
3  

35000 
 مهندسآقاي 

 صابري
  نفر15 نفر24

دانشکده 

  هوافضا

  شنبه سه یکشنبه و

 20 -18:30 ساعت
  4 متلب ساعت 20

  

 ثبت نام: زمان  

   .12/8/93 دوشنبهتا  6/8/93شنبه ه ساز تاریخ 

 هاشروع کالس: 

  .93آبان  18از تاریخ یکشنبه 

  :اولویت ثبت نام 

   ثبت نام منحصرا از دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف انجام شده و اولویت ثبت نام با دانشجویان دانشکده مهندسـی

  هوافضا است.
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 :مراحل ثبت نام 

 زیر: به آدرسسیمرغ  فرهنگیت گروه علمی سای(متن حاضر) و فرم ثبت نام از  آیین نامهدریافت فایل ) 1 

sharif.ir-www.simorgh 
  .پرداخت وجه ثبت نام )2

زیر پرداخـت   الف تا جهاي یکی از شیوهبه انتخابی هاي یا دورهها و دوره هزینه دوره با توجه به جدول اطالعات کالس

  شود.

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

  نکته: ایمیل و شماره تماس مسئول ثبت نام جهت ارسال مدارك ثبت نام در انتهاي همین آیین نامه قید شده

   است. 

  بانک ملت:الف) واریز وجه از شعب 

  بنام احسان برهان)( 484 150 1333شماره حساب 

هـا  یـا دوره و نام دوره  ثبت نام کنندهایمیل ثبت نام ارسال نمایید. (نام آدرس نکته مهم: تصویر فیش واریزشده را به 

  ).دنباشاي که در تصویر ارسالی نیز قابل رؤیت د به گونهنپیش از اخذ تصویر رسید پرداخت بر روي آن نوشته شو

  ب) انتقال وجه بصورت اینترنتی:

  بنام احسان برهان)(بانک ملت  6104 3379 8035 3872شماره کارت 

نام فایل ، هایا دوره و نام دوره ثبت نام کنندهایمیل ثبت نام ارسال نمایید. (نام آدرس نکته مهم: رسید اینترنتی را به 

  ).داده شودقرار ارسالی 

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

  بنام احسان برهان)(بانک ملت   6104 3379 8035 3872شماره کارت 

و نام دوره نام ثبت نام کننده ایمیل ثبت نام ارسال نمایید (آدرس نکته مهم:  تصویر رسید دریافتی از خودپرداز را به 

اي که در تصویر ارسالی نیز قابـل رؤیـت   د به گونهننوشته شوپیش از اخذ تصویر رسید پرداخت بر روي آن ها یا دوره

  ).دنباش

 هاي ارسالی قید شده هاي ثبت نامی در فایلعنوان تمامی دوره ،نکته: درصورت ثبت نام در بیش از یک دوره

 باشد.     

 

 نام. تکمیل فرم ثبت )3

 ایمیل ثبت نام دوره:آدرس ارسال مدارك ثبت نام شامل موارد زیر به  )4

  هاي رسید پرداخت مطابق با توضیحات بخش پرداخت وجه ثبت نام.الف) فایل
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  ثبت نام.تکمیل شده ب) فرم 

  .ثبت نام کننده تصویر کارت دانشجوییج) 

  .دننام فایل ارسالی قرار داده شوهاي ثبت نامی هاي ارسالی نام ثبت نام کننده و نام دوره یا دورهنکته: در کلیه فایل

 نام: نهایی شدن ثبت 

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

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

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

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

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

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

  :بـا ارئـه ایـن رسـید      ایشـان هرگونه فرایند احتمالی مالی در ارتباط با به ثبت نام کنندگان رسید  تحویلپس از نکته

 پذیرد.صورت می

  از دوره.انصراف 

  همـان دوره  نامی تنها تا پایـان اولـین جلسـه کـالس     ثبتهاي انصراف از هر یک از دوره نهایی شدن ثبت نامپس از

 رسـید  تحویـل گـرفتن  در این صورت وجه ثبت نام به فرد انصراف دهنده مسترد شده و درصـورت   است.امکان پذیر 

 .شودباز پس گرفته می، از ایشان دریافت هزینه توسط ثبت نام کننده

 .عدم تکمیل حدنصاب 

در  در صورت نرسیدن یـک دوره بـه حـد نصـاب    هاي دوره، ثبت نامی براي تامین هزینهبا توجه به ضرورت تکمیل حدنصاب 

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

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

 ها با دریافت مبلغ مابه التفاوت از متقاضیان باقی مانده.عدد حدنصاب و تشکیل کالس کاهش - 2

  حالت دوم تنها در صورت حصول یک توافق مشترك در زمان مناسب با تمامی متقاضیان باقی مانده میسر

 خواهد بود.
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 مسئول کالس. 

-انتخاب مـی توسط برگزار کنندگان ول کالس آن دوره از بین شرکت کنندگان در هر دوره نرم افزاري یک نفر به عنوان مسئ

  شود. 

 :وظایف مسئول کالس  

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

ها و تجهیـزات و بطـور   دقیقه قبل از شروع کالس، روشن کردن المپ 15حضور و باز کردن درب اتاق محل برگزاري  - 2

 آماده کردن شرایط اتاق براي آغاز کالس.کلی 

 خاموش کردن تجهیزات و قفل کردن درب محل برگزاري پس از خروج تمامی شرکت کنندگان. - 3

 .هاي حضور و غیابتکمیل و تحویل به موقع فرم - 4

 هاي تدریس مدرس.ثبت سیر جلسات و زمان - 5

برگـزار کننـدگان   بـا  شخص مدرس و نیـز  با ایفاي نقش رابط و هماهنگ کننده میان سایر شرکت کنندگان در دوره  - 6

 دوره.

هـا بـه   هـاي مربوطـه و تحویـل بـه موقـع آن     مستند سازي شامل تهیه تصاویر از برخی جلسات کالس و تکمیل فرم - 7

  مسئولین برگزاري.

  50شود که بسته بـه کیفیـت انجـام کـار حـداقل      تخفیف در هزینه شرکت در دوره می مشمولمسئول کالس %

هـا و  شده براي ثبت نام در همان دوره خواهد بود. در پایان دوره و با تحویل آخـرین مرحلـه از فـرم   هزینه اعالم 

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

 

 و تجهیزات در اختیار محل برگزاري. 

به جهـت کاسـتن از   هاي موجود و یتبا توجه به محدودها دانشگاه صنعتی شریف خواهد بود. البته محل برگزاري کلیه کالس

شـود  هاي فاقد دستگاه کامپیوتر برگزار شوند. در این صورت تـالش مـی  ها در اتاقشرکت کنندگان، ممکن است کالس هزینه

شـود تمـامی شـرکت    امکان ارائه درس توسط مدرس با استفاده از دستگاه ویدئو پروژکتور فراهم شود. در هر حال توصیه مـی 

  لپ تاپ شخصی در جریان ارائه درس استفاده نمایند. از کنندگان

  .اطالع رسانی 

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

ري و یـا اطـالع نیـافتن    در صورت عـدم پیگیـ   از طریق مسئول کالس انجام خواهد گرفت.درون کالس حضوري  شکلو یا به 

     هاي آن متوجه شخص شرکت کننده خواهد بود.کلیه مسئولیت ،هاي فوقشخص شرکت کننده با وجود انجام اطالع رسانی
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 .صدور مدرك شرکت در دوره 

-هزینـه و پس از دریافت الزم آزمون پایان دوره برگزار شده و در صورت کسب حدنصاب  ،متقاضیان دریافت مدرك برايتنها 

هزینـه چـاپ   هزینـه دریـافتی شـامل     شود.اعطاء می هاي مربوطه، مدرك شرکت در دوره از جانب برگزار کنندگان به ایشان

 است که بسته به تعداد متقاضی دریافت مدرك تعیین خواهد شد. اضافه آزمون  ساعاتحق الزحمه مدرس براي مدرك و 

  

  ارتباط با مسئول ثبت نام:

  

  آدرس ایمیل ثبت نام  شماره تماس  خانوادگینام و نام 

 ae.anjoman.classes@gmail.com  09358205870  آقاي حامد تمنایی

  
 

  باتشکر

  گروه علمی فرهنگی سیمرغ و انجمن علمی دانشکده مهندسی هوافضا.


