بسمه تعالی

برنامه زمانی برگزاری آزمایشگاههای عمومی

دانشگاه صنعتی اصفهان

نیمسال دوم تحصیلی 96-97

دانشکده فیزیک

تاریخ96/09/25 :

برنامه زمانی برگزاری آزمایشگاههای عمومی دانشکده فیزیک
عنوان

ردیف
1

بارگذاری فایل فرم مشخصات عمومی مدرسان بر روی وب سایت دانشکده

2

ارسال فرم تکمیل شده از طریق ایمیل یا تلگرام به مسئولین آزمایشگاه

روز

تاریخ

شنبه

96/09/25

شنبه تا شنبه

 96/09/25تا 96/10/02

اعالم اسامی پذیرفته شدگان تدریس از طریق درگاههای اطالع رسانی به ترتیب اولویت (بر مبنای
3

تعداد گروههای ارائه شده در زمان ثبت نام از اولویتهای اعالم شده به عنوان مدرس گروه استفاده

دوشنبه

96/10/04

خواهد شد)
4

بارگذاری فیلمهای آموزشی بر روی وب سایت دانشکده

سهشنبه

96/10/05

5

تخصیص گروههای آزمایشگاه به مدرسان

چهارشنبه

96/11/11

6

شروع کالسهای آزمایشگاه

شنبه

96/11/14

7

برگزاری جلسه توجیهی و هماهنگی با مدرسان

یکشنبه

96/11/15

8

ثبت نهایی مشخصات مدرسان در سیستم گلستان

یکشنبه

96/11/22

9

امتحان تئوری (کتبی) آز فیزیک 1

شنبه ساعت 12:00

97/02/29

10

امتحان تئوری (کتبی) آز فیزیک الکتریسیته

دوشنبه ساعت 12:00

97/02/31

11

امتحان عملی (در روز و ساعت برگزاری کالسهای درسی)

از شنبه تا چهارشنبه هفته
سیزدهم

 97/02/29تا 97/03/02

نکات مهم:
 .1درگاههای ارتباطی و اطالع رسانی:
کانال اطالع رسانی آزمایشگاههای عمومی به آدرس @Labphyiut
از طریق بوردهای اطالع رسانی دانشکده
از طریق ارسال  Emailبه کارشناسان آزمایشگاه (آز فیزیک  1به  mohhmotla@gmail.comو آز الکتریسیته به )m.ahangarian@gmail.com
از طریق وب سایت دانشکده به آدرس www.physics.iut.ac.ir
 .2در صورت تغییر احتمالی در روز برگزاری امتحان تئوری مراتب به اطالع مدرسان خواهد رسید
 .3اولویتهای تخصیص گروههای آزمایشگاه به مدرسان محترم بر مبنای معیارهای زیر خواهد بود:
سابقه و کیفیت تدریس مدرس ،نظم و انضباط و درصد رضایتمندی از مدرسان در نیمسالهای گذشته ،همکاری با مسئولین آزمایشگاه ،ارزشیابی کیفی انجام شده از
دانشجویان در نیمسالهای گذشته ،وضعیت تحصیلی متقاضی در نیمسال موردنظر ،موافقت استاد راهنما و معاون آموزشی دانشکده
 .4در مورد بند  5برنامه زمانی الزم به ذکر استتت یادآور شتتود جهت جلوگیری از ناهماهنگیهای احتمالی تنها "به صتتورت حضتتوری" تخصتتیص گروه به مدرس صتتورت
میپذیرد.

