
  
  

 1398راه ارتباطي با اساتيد دروس پروژه، طرح نهايي و كارآموزي نيمسال تابستان 

شجويان    سازه  پروژه فوالدي، هاي سازه  پروژه تخصصي،   پروژه پروژه، التحصيلي،  فارغ پروژه دروس		دان
مه،  بتن هاي  يان   آر مه،   پا هايي  طرح نا ــيلي   نيمســال كارآموزي  و ن تان   تحص ــ  1397-98 تابس

  درج جهت دروس نهايي تحويل و محوله امور انجام هماهنگي، جهت		توانند مي ،1398 تابستان 	–		)973(
  پاسخگويي عدم صورت در و كنند برقرار ارتباط خود اساتيد با زير روشهاي از يكي از نمرات نهايي ثبت و

 .نمايند مراجعه و اطالع خود آموزشي هاي گروه مديران به وقت اسرع در خود اساتيد

 1397-98 تابســتان تحصــيل نيمســال آموزشــي تقويم طبق گردد مي تاكيد مكررا اســت ذكر به الزم
  تخصصي،   پروژه پروژه، التحصيلي،  فارغ پروژه	دروس		نمرات نهايي ثبت تاريخ ، 1398 تابستان  -)973(

 در اساتيد توسط  كارآموزي و نهايي طرح نامه، پايان آرمه، بتن هاي سازه  پروژه فوالدي، هاي سازه  پروژه
  :باشد مي ذيل تاريخ طبق گلستان آموزشي ساامانه

 20/06/1398 چهارشنبه الي 09/06/1398 شنبه	: نمرات نهايي ثبت مهلت

 تاخير و باشند نمي تمديد قابل عنوان هيچ به مذكور هايتاريخ آموزشي، شوراي مصوبه به توجه با :نكته
لذكر  فوق هاي تاريخ  در بت 		درج به  منجر ا مه     در غي نا ــي كار يان  آموزش ــجو يه  لذا . گرددميدانش  كل

سئوليت  شي  بعدي هايم شجو  سمت  از چه مذكور هايتاريخ در تاخير از نا ساتيد،  سمت  از چه و دان  بر ا
 نمي برعهده اينخصوص  در مسئوليتي  هيچگونه دانشگاه  آموزش اداره و باشد  مي دانشجو  شخص  عهده
 .گيرد

 تمديد آوري،فن و تحقيقات علوم، وزارت آموزشي  نامه آئين و آموزشي  شوراي  مصوبه  به توجه با :نكته
  فوق هاي تاريخ در تاخير صورت  در و ،باشد  نمي پذير امكان دانشجويان  تحصيلي  هاينيمسال  در پروژه
شي  كارنامه در غيبت		نمره درج از پس الذكر، شجو  آموز سال  در دان شجو  ،مذكور نيم  اخذ به موظف دان
ــال در مذكور  درس مجدد  ــد  مي بعدي  نيمس ــگاه  آموزش اداره و باش ــئوليتي هيچگونه  دانش   در مس

 .گيرد نمي برعهده اينخصوص

صيلي،  فارغ پروژه		تحويل		مكان و زمان اعالم صورت  در :نكته صي،   پروژه پروژه، التح ص   سازه  پروژه تخ
سال  كارآموزي و نهايي طرح نامه، پايان آرمه، بتن هاي سازه  پروژه فوالدي، هاي صيل  نيم ستان  تح  تاب
 رساني اطالع دانشگاه سايت طريق از اي اطالعيه طي اساتيد، توسط 1398 تابستان	–		)973( 98-1397

 نمرات نهايي ثبت و درج جهت دروس نهايي تحويل مكان و زمان هماهنگي اينصورت  غير در شد  خواهد
شجو  برعهده ستاد  با دان شي  مديرگروه نظر زير مربوطه ا شد  مي مربوطه آموز شگاه  آموزش اداره و با  دان

 .گيرد نمي برعهده اينخصوص در مسئوليتي هيچگونه

ــت ذكر به  الزم :نكته  ــفحه  دهي نمره فرم ويژه به  ذيل  فرمت  طبق كارآموزي  گزارش ارائه  اس  آخر ص
 .است الزامي مربوطه استاد به دانشجو توسط كارآموزي شركت مهر به ممهور گزارش
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 راه ارتباطي با استاد  نام و نام خانوادگي استادرديف

  S_saber2004@yahoo.com  پور  صابر شيري  1
09113147016 

  Hosseini777@yahoo.com  سيدمهدي حسيني سرخوش  2
09195667720  

 a.jalilvandnejad@ gmail.com  امير جليلوند نژاد  3
a_jalilvand nejad@ 

  n.nobakht.2017@gmail.com  نغمه نوبخت  4
  09122347872  سيد محمد امين احمدي  5
 a.kariman1990@gmail.com  علي كريمان مقدم  6

 Mhesamnami@yahoo.com  نامي حسام محمد  7

  Hamidghorbani6@gmail.com  حميد رضا قرباني  8
09128322392  

 f.j.moghadam@gmail.com  مقدم احمد جمالي  9
09038352022@  

  Valializadeh.chem@gmail.com  ولي عليزاده  10

 Derakhshani_82@yahoo.com  درخشاني مريم  11

 m.azizi.y@gmail.com مرتضي عزيزي  12

 s_habibi@chemeng.iust.ac.ir  صبا حبيبي  13

 e_velayi@chemeng.iust.ac.ir  والئي الميرا  14

 s.jalini90@gmail.com ساقي جليني  15

 mosayeb_alishir@yahoo.com  مصيب علي شير  16

 baniasadihamid@yahoo.com  حميد بني اسدي  17

 Mohamad.sabah93@yahoo.com  محمد صباح  18

  Project.civil.ugsr@gmail.com  امين مشتاق  19
09125321738  

  Project.civil.ugsr@gmail.com  حديث اكرم  20
09123629343 

   masoudziaei1@gmail.com  ضيايي مسعود  21
09395951572  

  Ghasem_civil@yahoo.com  قاسم پاچيده  22
Ghpachideh@semnan.ac.ir  

  09124549747  پورشاهيد شيما  23
  09198006040  آرزو  مومنيان  24
  09198006040  ميثم ذكاوت  25


