برنامه پاسخگويي اداره آموزش دانشكده مهندسي مكانيك
در راستاي كاهش تردد و جلوگيري از شيوع بيماري كرونا اداره آموزش دانشكده مهندسي مكانيك براي هرگونه خدمات
آموزشي و رسيدگي به درخواست هاي دانشجويان از طريق كانال هاي ارتباطي زير آماده پاسخگويي مي باشد .شايسته
است دانشجويان محترم در اين خصوص توجه و دقت كافي نموده و جهت حفظ سﻼمتي خود و سايرين از مراجعه حضوري
خودداري نمايند .
خدماتي كه دانشجويان مي توانند از طريق سيستم گلستان درخواست دهند و رسيدگي و نتيجه آن را در
سيستم مشاهده نمايند :گواهي اشتغال به تحصيل ،درخواست تمديد سنوات اضافه بر سنوات مجاز ،درخواست بازگشت
به تحصيل ،درخواست خروج از كشور ،حذف اضطراري ،حذف ترم بدون احتساب
خدمات آموزشي كه دانشجو يان مي توانند از طريق ايميل و با كارشناس مقطع تحصيلي خود پي گيري نمايد:
درخواست مهمان در دانشگاه ديگر )كارشناسي و ارشد(،درخواست انصراف )سه مﻘطﻊ( ،تصويب عنوان پروژه /پايان نامه/
رساله ،اعالم آمادگي جهت دفاع )سه مﻘطﻊ( ،انتﻘال به دانشگاه ديگر )كارشناسي و ارشد(،تغيير رشته )كارشناسي( ،معرفي
به استاد )كارشناسي(،درخواست برگزاري دفاع از پايان نامه )ارشد( ،درخواست تغيير شيوه آموزشي )ارشد( ،درخواست اخذ
درس از ساير گروه ها )ارشد( ،درخواست مهمان درون دانشگاهي )ارشد( ،درخواست مرخصي تحصيلي با احتساب در
سنوات )سه مﻘطﻊ( ،درخواست تمديد سنوات ارشد )نيمسال پنجم و ششم( ،درخواست شركت در آزمون جامﻊ )دكترا(،
درخواست برگزاري دفاع از پروپوزال )دكترا( ،درخواست برگزاري سمينار  ١و ) ٢دكترا( ،درخواست دفاع از رساله )دكترا(،
فيلم يا تصوير پانچ شده كارت دانشجويي براي فعال نمودن روند تسويه حساب )سه مﻘطﻊ(
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كارشناس مﻘطﻊ كارشناسي

ملكي
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كارشناس امور فارغ التحصيﻼن مرادي
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*خواهشمند است دانشجويان گرامي صرفا جهت موارد ضروري و در زمان هاي اعالم شده طبق جدول فوق اقدام به تماس
تلفني با كارشناسان مربوطه نمايند .و حتي امكان موارد خود را از طريق ايميل ارسال نمايد تا در اسرع وقت رسيدگي شود.

