دانشگاه صنعتی شریف
مرکز گرافیک مهندسی

مشخصات داوطلب
ًبم

ضوبرُ هلی

ًبم خبًَادگی

آخریي هذرن تحصیلی

□

داًطجَی داًطگبُ صٌعتی ضریف

□

فبرغ التحصیل داًطگبُ صٌعتی ضریف

□

داًطجَی سبیر داًطگبُ ّب

□

سبیر

ًبم داًطگبُ :

آدرس پست الىترًٍیه :
ضوبرُ تلفي ّوراُ :
هتمبضی ثجت ًبم در دٍرُ (ّبی):
ایي لسوت تَسظ هسئَل ثجت ًبم تىویل هی ضَد:
ٍضعیت لجَلی دٍرُ

هحبسجبت هرثَط ثِ هجلػ
لبثل پرداخت

رٍیت هذارن تخفیف
دریبفت فیص ثبًىی
اهضبء داٍعلت

ًبم ٍ اهضبء هسئَل ثجت
ًبم

 -1داٍعلت هحترم ثبیذ هجلػ لبثل پرداخت را ثِ ضوبرُ حسبة ً 19596968;9سد ثبًه هلت ضعجِ داًطگبُ
صٌعتی ضریف در ٍجِ "هذیریت جوعذاری آهَزش ّبی آزاد" ٍاریس ٍ فیص آى را ثرای تىویل ثجت ًبم تب
لجل از ضرٍع والسّب ارائِ وٌذ.
 -5داٍعلت هی تَاًذ حذاوثر تب اًتْبی جلسِ اٍل دٍرُ ثجت ًبم خَد را لؽَ ًوَدُ ،هجلػ ثجت ًبم آى دٍرُ را پس
از وسر  %66دریبفت ًوبیذ .پس از ایي زهبى اهىبى استرداد هجلػ ٍجَد ًذارد.
 -6درصَرت ٍجَد ظرفیت خبلی ،ثجت ًبم ثب تبخیر حذاوثر تب لجل از جلسِ دٍم ٍ ثب دریبفت ول ضْریِ اًجبم هیضَد.
ّ -7رگًَِ اعالع رسبًی درثبرُ تؽییرات در ثرگساری والس ّب ٍ ًیس توبس اسبتیذ ثب داٍعلجبى از عریك پست
الىترًٍیىی خَاّذ ثَد ٍ داٍعلجیي هیثبیست در عَل ثرگساری والس ،ایویل خَد را هرتت چه وٌٌذ.
 -8داٍعلجیي هحترم هلسم ثِ رعبیت ولیِ لَاًیي داًطگبُ صٌعتی ضریف در هذت حضَر در هحَعِ داًطگبُ هیثبضٌذ
ٍ در صَرت ثرٍز تخلف از ٍرٍد هجذد داٍعلت ثِ داًطگبُ صٌعتی ضریف جلَگیری ثِ عول خَاّذ آهذ ٍ ثِ عجع
آى داٍعلت ًوی تَاًذ در والس ّب حضَر یبثذ .در ایي ضرایظ ّیچ هسئَلیتی هتَجِ هروس گرافیه ًوی ثبضذ.
 -9داٍعلجبًی وِ حضَرضبى در داًطگبُ ثَاسغِ ثجت ًبم در دٍرُ ّبی هروس گرافیه هی ثبضذ هتعْذ هی ضًَذ
پس از پبیبى والسطبى هحَعِ داًطگبُ را ترن وٌٌذّ .وچٌیي چٌبًچِ داٍعلت خسبرتی ثِ اهَال داًطگبُ ٍارد
آٍرد ،ضبهي خَاّذ ثَد ٍ هی ثبیست خسبرت ٍاردُ را ججراى وٌذ.
 -:صذٍر گَاّیٌبهِی ّر دٍرُ تٌْب ثرای یه هرتجِ رایگبى ثَدُ ٍ صذٍر هجذد هستلسم پرداخت ّسیٌِ هیثبضذ.
; -هذرن پبیبى دٍرُ ثِ آى دستِ از داٍعلجبًی وِ هَفك ثِ وست ثیص از ً %:6ورُ پبیبًی ثطًَذ ٍ حذاوثر ثیص
از  6جلسِ ؼیجت ًذاضتِ ثبضٌذ ،اعغب هی گردد .در صَرت عذم وست حذالل ً %:6ورُ پبیبًی ،داٍعلت هی
تَاًذ ،یه هرتجِ در آزهَى هجذد ضروت وٌذ .ثذیْی است وِ ّسیٌِ آزهَى هجذد جذاگبًِ دریبفت هی ضَد.
 -16ثرای داٍعلجبى ضروت در دٍرُ ّبی آهبدگی تذریس ،داضتي هذرن وبرضٌبسی ارضذ ٍ یب سبثمِ تذریس
الساهی است .در ؼیر ایٌصَرت از اعغبی گَاّی پبیبى دٍرُ ثِ ضوب جلَگیری ثِ عول خَاّذ آهذ.
ّ -11وراُ داضتي رایبًِ لبثل حول ثرای داٍعلجبى اججبریست .در والس ّبیی وِ در سبیت ّبی هروس گرافیه
هٌْذسی ثرگسار ضَد ،اهىبى استفبدُ از رایبًِ ّبی سبیت فراّن است.
ضرایظ فَق را ثغَر وبهل هغبلعِ وردُ ٍ ثب آًْب هَافمن.

ًبم ٍ ًبم خبًَادگی
اهضبء

