بسمه تعالی

فرم ثبتنام اولیه متقاضیان تدریس دروس آزمایشگاههای عمومی

دانشگاه صنعتی اصفهان

نیمسال دوم تحصیلی 96-97

دانشکده فیزیک

تاریخ96/09/25 :

متقاضی محترم :سالم علیکم
این فرم به منظور بررسی صالحیت جنابعالی جهت تخصیص گروههای آزمایشگاههای عمومی در نیمسال آتی تنظیم و طراحی شده است .لذا جهت جلوگیری از
بروز هرگونه اشکال ،ضمن مطالعه دقیق "شرح وظایف و تعهدات مربیان آزمایشگاههای عمومی دانشکده فیزیک"  ،فرم را به دقت تکمیل و فایل  wordآنرا
طبق برنامه زمانی صفحه  ،2ایمیل (ایمیل کارشناسان در پایین فرم آمده است) نمایید .پس از نهایی شدن گروههای آزمایشگاه و تخصیص آنها جهت ثبت
مشخصات در سیستم گلستان این فرم باید پرینت و پس از تأیید استاد راهنما و معاون آموزشی دانشکده به کارشناسان آزمایشگاههای تحویل داده شود.
نام

نام خانوادگی

نام پدر

محل صدور شناسنامه

دین

محل تولد

جنسیت

شماره ملی

ملیت

شماره شناسنامه

تاریخ تولد

ایمیل

شماره تلفن همراه

تلفن ثابت(با کد)

وضعیت تحصیلی کنونی :دانشجوی ارشد 

کارشناسی ارشد (دفاع کرده) 

دانشجوی دکتری 

عنوان رشته آخرین مدرک

گرایش آخرین مقطع

دانشگاه مقطع قبلی

تاریخ دقیق فراغت از تحصیل کارشناسی

دکتری (دفاع کرده) 
معدل آخرین مقطع

تاریخ دقیق فراغت از تحصیل کارشناسی ارشد( :در صورت اتمام)
تاریخ دقیق فراغت از تحصیل دکتری( :در صورت اتمام)
شماره حساب بانکی (فقط شماره حساب ملی یا تجارت و نه شماره کارت)
@

آدرس تلگرام

سابقه تدریس در آزمایشگاههای حرارت  الکتریسیته  را دارم( .در صورت عدم سابقه هیچکدام را عالمت نزنید).
ذکر نیمسال تحصیلی سابقه تدریس:
تقاضای تدریس در آزمایشگاه حرارت  الکتریسیته  را دارم.

نکات قابل توجه:
 .1کلیه اطالع رسانیها و هماهنگیها با مدرسان از طریق کانال اطالع رسانی تلگرام که متعاقباً ساخته خواهد شد و نیز ایمیل صورت خواهد پذیرفت.
 .2این فرم میبایست پس از نهایی شدن و تخصیص گروه به تأیید استاد راهنمای آموزشی ـ پژوهشی و نیز معاون محترم آموزشی دانشکده برسد.
 .3برنامه زمانی ثبت نام ،آموزش ،رفع اشکال ،امتحان عملی ،تئوری ،ثبت نمرات و  ....در پشت این فرم اعالم شده است.
 .4حضور کلیه مدر سان در جلسات کالسی الزامی است و در موارد اضطراری مراتب را با مسئول آزمایشگاه هماهنگ نمایید.
 .5مدرسان محترم ملزم به رعایت نظم و مقررات آموزشی بوده و میبایست در جلسه امتحان تئوری حضور بهم رسانند.
 .6مدرسان میبایست در آبانماه برای نیمسالهای فرد و اردیبهشتماه برای نیمسالهای زوج جهت امضای قرارداد حق التدریس خود مطابق اطالعیههای اعالمی به دفتر آموزش
دانشکده مراجعه نمایند .آماده شدن قرارداد (از طریق سیستم گلستان) در موعد مقرر منوط به تکمیل و ارائه این فرم خواهد بود.
 .7پرداخت حق التدریس مطابق با قوانین و مقررات عمومی مالی ـ اداری دانشگاه و طبق ضوابط مربوطه خواهد بود.
 .8به منظور رعایت عدالت آموزشی ،مدرسان میبایست مطابق با آییننامه داخلی بارمبندی نمرات جهت اعالم و ثبت نهایی نمرات دانشجویان اقدام نمایند و این موضوع را
در شروع ترم به اطالع دانشجویان برسانند.
امضای متقاضی

نام و امضای استاد راهنما

امضای معاون آموزشی دانشکده
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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 اســت یادآور شــود جهت جلوگیری از ناهماهنگیهای احتمالی تنها "به صــورت حضــوری" تخصــیص گروه به مدرس صــورت
میپذیرد.

