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7/12/1391:تاریخ تصویبMA1-0: شماره
)دستیار آموزشی(یکار دانشجویی آموزش: موضوع

فرم2هاتعداد پیوست

حل تمرین در نظر اي براي ساعات جداگانهباید تحصیلی در هر نیمسال اند،آمدهزیرفهرست که در دانشکده مقطع کارشناسی براي دروس اصلی ـ 1
. دنهاي حل تمرین برگزار شوده و کالسگرفته ش

دروس
مهندسی مکانیک

نام درسردیفنام درسردیفنام درسردیف
2و 1مقاومت مصالح 3دینامیک2استاتیک1
کنترل اتوماتیک26و 1ترمودینامیک 25و 1مکانیک سیاالت 4
مکانیکیارتعاشات19انتقال حرارت 8ریاضی مهندسی7
2و 1طراحی اجزاء 11دینامیک ماشین10

دروس
مهندسی مواد

کریستالوگرافی3مقاومت مصالح2استاتیک1
1خواص فیزیکی مواد 6ترمودینامیک مواد5فیزیک موادشیمی 4
2و 1یکی مواد نخواص مکا8دادن فلزاتشکل7

در موارد استثنایی، بنا به درخواست استاد، تصویب . استدر مورد سایر دروس، حل تمرین به عهده استاد درس و به عنوان بخشی از کار تدریس -2
. توان از همکاري دانشجویان به عنوان دستیار آموزشی استفاده کرداند میفهرست فوق ذکر نشدهگروه و تایید شوراي دانشکده، براي برخی دروس که در 

درخواست دستیار آموزشی براي دروس تکمیل کاربرگ توانند با هستند میکده غیر اصلی دانشاساتیدي که مایل به استفاده از دستیار آموزشی در ارائه دروس 
.نماینداقدام غیر اصلی و ذکر دالیل توجیهی الزم نسبت به این امر 

تمرین در کالس، ، حل تهیه تمرین: هاي همکاري عبارتند اززمینه. توانند در یک یا چند زمینه همکاري نماینداران آموزشی بنا به نظر استاد میدستی-3
.موارد مشابهسایر و هاو میان ترم، تصحیح پروژه) وئیزهاک(هاي حل شده توسط دانشجویان، همکاري در تصحیح اوراق امتحانات کوتاه کالسی تصحیح تمرین

.همکاري دستیاران آموزشی در ارائه درس و برگزاري ساعات تدریس موظف اساتید مجاز نیست- 4
در صورت عدم وجود دانشجوي دکتراي مناسب و توافق استاد درس، . از دانشجویان دکترا به عنوان دستیار آموزشی استفاده شودشودتوصیه می-5

.استمانع بال) نامهتی االمکان در مرحله انجام پایانح(استفاده از همکاري دانشجویان کارشناسی ارشد 
خود دفاع پیشنهاد رساله از دانشجویان دکترایی که از شود هاي آزمایشگاهی، توصیه میگروهزیاد توجه به کمبود کارشناس آموزشی و تعداد با- 6
آز ،آز مقاومت مصالح، آز علم مواد،آز دینامیک و ارتعاشات، آز سیاالت، آز ترمودینامیک، آز انتقال حرارت(اند، براي کمک در ارائه دروس آزمایشگاهی نموده

.استفاده شود)دادن فلزات، آز عملیات حرارتی و آز خواص مکانیکیفلزات، آز شکل، آز انجمادمتالوگرافی
. استفاده شودیک عنوان درسی برايدستیار آموزشی فقط از هرشود در هر نیمسال تحصیلی، ـ توصیه می7
:ـ گردش کار به صورت زیر خواهد بود8

داوطلبی کهرا اعالم و از دانشجویان) ي آموزشیهاآزمایشگاهاعم از حل تمرین و(مورد نظر دروس هر نیمسال تحصیلی، اداره آموزش پایان در:1ـ 8
.خواهد که به اساتید مربوطه مراجعه کنندمیهستند دستیار آموزشی براي نیمسال بعد همکاري به عنوان

هاي فرم. شودتکمیل و به اداره آموزش تحویل میتوسط دانشجوآموزشیاربرگ درخواست کار دانشجوییک، پس از توافق استاد و دانشجو: 2ـ 8
.دنتحویل داده شواداره آموزش به ماه سال اول تا پایان مهر ماه و در نیمسال دوم تا پایان اسفندباید در نیمشده تکمیل 

هاي مذکور را جهت انجام اقدامات بعدي نشکده، فرمآموزشی و تحصیالت تکمیلی دانها و اخذ امضاي معاوآوري فرماداره آموزش پس از جمع: 3ـ 8
.نمایدبه دفتر ریاست دانشکده ارسال می

معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشکده مکانیک: مضاءا


