بسمهتعالی

جلسه با دانشجویان انجمن های علمی برق و کامپیوتر و نمایندگان دانشجویان
در ارتباط با ارائه فیدبکهای آموزش مجازی و سواالت دانشجویان
دوشنبه ۵ ،خرداد  ،۹۹ساعت  ۱۱الی  ۱۳:۳۱از طریق اسکای روم

همکاران حاضر:

دکتر تابش (ریاست دانشکده) ،دکتر احمدزاده (معاون اموزشی دانشکده) ،دکتر ایزدی ،دکتر کریمی ،

دکترمالکی،دکتر ذکری (سرپرست فرهنگی دانشجویی دانشکده)
دانشجویان :خانمها نجمهسادات فیض 59مخابرات  ،شیوا شاهمیرزایی 59الکترونیک  ،فاطمه کبیری 59برق،
آقایان مجتبی مجرد 59قدرت  ،آرمان زارعیان 59کامپیوتر ،مهرداد خانزاده 59،کامپیوتر مهدی عابدانزاده 59مخابرات  ،مصطفی
محمدی 59کنترل ،سهند ذوفن 59کامپیوتر
دکتر تابش :از دانشجوبان برای جمعبندی مشکالت و ارسال آنها تشکر کردند .تاکید فرمودند که مشکالت فارغالتحصیالن را به
هر نحوی حل میکنیم .بحثآزمایشگاه برای سایر دانشکدهها هم مطرح هست ،آنهایی که قابل انتقال است انجام میشود .کارآموزی
هم حل شده است .برای ارائه راه حل توسط دانشکده صد نفر ساعت وقت صرف شده و در تصمیمات دانشگاه اثرگذار بوده است.
دکتر ذکری :شرایط پیش آمده شرایط خاص هست .هم برای دانشجویان و هم هیاتعلمی و کارمندان و در ابتدا بایستی تصمیماتی
گرفته میشد بدون اینکه بدانیم هفته بعد چگونه هست .ساعتها وقت برای تصمیمات صرف شده است .از طرف دانشگاه ستاد حمایت
از دانشجویان تشکیل شده و با بیش از  9555نفر دانشجو صحبت تلفنی شده  .نقطه نطرات پرسیده شده و موارد الزم در حال پیگیری
است.

توجه  :قابل ذکر است که قوانین و مقررات آموزشی تابع قوانین آموزشی دانشگاه می باشد و از طرف
سایتها و کانال های رسمی دانشگاه اطالع رسانی میشود
در ادامه سواالت مطرحشده در جلسه  9خرداد و پاسخ انها امده است همچنین در جلسه  05خرداد شورای
اموزشی – پژوهشی دانشکده نیز موارد مطرح و پیگیری شده است .جلسه بعدی انشااهلل در اوایل تیر ماه
برگزار خواهد شد

پروژه

خانم فیض :تحویل پروژه تا چه زمانی وقت دارد؟

دکتر

احمدزاده :دو تاریخ تائید شده برای

گزارش باید تحویل بدیم؟ یا دوستانی هستند که با استاد افرادی که ثبت پروژه کردهاند  .دوستانی که
لینک نشدن و استادها جواب ایمیل نمیدهند؟ شرایط بخواهند تا شهریور دفاع کنند ،ددالین داریم ولی

خاصتر برای دورشتهایها وجود دارد که نمیدونند افرادی که مشکل ندارند فرصت بیشتری داده شده
پروژه دو را بگیرند یا خیر!
تا با استاد هماهنگ شوند و یا حتی موضوع را تغییر
دهند .به مهلت پروژه یک ترم بنا به مصوبه دانشگاه
اضافه شده است .االن دانشجو باید فرم سایت را پر
کند و بهصورت ایمیلی با استاد به توافق برسد .استاد
به مدیر گروه و مدیر به دکتر احمدزاده ایمیل
میکنند و دیگر دانشجو کارش را انجام داده است.
در مورد پروژه دانشجویان دو رشتهای هم یک
مصوبه داشتهایم که بعد از جمعبندی اعالم میشود.
در مورد ارائه حضوری و غیرحضوری پروژه و
تاریخها تصویب نهایی صورت نگرفته است و بعدا
اطالعرسانی میشود.

پروژه

خانم فیض :آیا اگر کسی بخواد فارغالتحصیل شود حتما دکتر احمدزاده :در حال حاضر دانشگاه مصوبه ای
باید تا شهریور دفاع کند؟ یا میتواند فارغالتحصیل شود در این زمینه ندارد.
و پروژه ناتمام بماند و ثبتنام ارشد مشکل پیدا نکند؟

پروژه
آزمایشگاهها

خانم فیض :بچهها میتونند پروژه را تابستان بگیرند؟ هم دکتر احمدزاده :ثبت نام پروژه در تابستان مشکل
فارغالتحصیالن و هم کسانی که ترم  ۹ثبتنام دارند؟

ندارد البته طبق ظرفیت استاد

خانم فیض :تعدادی آز هستند که بچههای فارغالتحصیل دکتر احمدزاده :در حال جمعبندی هستیم و در
لیست دادند که تا حاال هیچ کاری انجام نشده و لیست سطح دانشگاه این موضوع مطرح هست .احتمال
برای دکتر تابش و خانم دکتر ذکری ارسال شده .مثل آز میدادیم تابستان دانشجویان بتوانند برای انجام
 ،DSPآز قدرت ،آز دیجیتال...حتی کارگاه...آیا کاری می آزمایشهای حضوری بیایند .حتی شهریور تا اوایل
شود انجام داد؟ اگر بنا به حضوری باشد هم دانشجویان مهر هم اگر بتوان این کار را انجام میدهیم ولی
خوابگاهی نمیتونند بیان .از طرفی ما از تمرینها و کوییزها هنوز نمیدونیم تصمیمگیری چه خواهد بود .اگر
خیلی تحت فشار بودیم این یک ماه و آیا آزها هم در آزمایشگاه خاصی مشکل دارد ایمیل کنید.
همین یک ماه قرار هست اتفاق بیفتد که در این صورت *آزمایشکاه الکترونیک قدرت و الکترونیک
حجم کارها فشردهتر میشود.

صنعتی هماهنگ شده و بنا هست آقای دکتر ادیب
با شماره واتس آپ جلساتی هماهنگ میکنند تا این

آزمایشگاه را پیش ببرند ،فقط برای فارغالتحصیالن.
آقای دکتر کارشناس هم بنا هست از طریق lms
اعالم کنند.
*دکتر ایزدی تمام آزمایشگاهها انجام میشوند به
جز فقط آزمایشگاه ابزار دقیق ،که نمیتوان مجازی
ارائه کرد .فقط دوفارغ التحصیل دارد که با ایشان
صحبت میشود
*دکتر کریمی ،آز  FPGAهم اختیاری هست .آز
دیجیتال  ۲هم مربوط به فارغالتحصیلها نیست.

آزمایشگاهها

آقای خانزاده :برای پروژه از سمت کامپیوتر هم موارد توسط اقای دکتر کریمی پیگیری شد
سواالت مشابهی هست که پاسخ داده شد.
درباره آزمایشگاه آز میکرو

(همان دیجیتال )۲و

آزشبکه برای فارغالتحصیلی نیاز دارند که مجازی جلو
میروند.

آزمایشگاهها

خانم شاهمیرزایی :برخی از آزمایشگاهها بخصوص

دکتر تابش :درباره لود آزمایشگاهها ،با گروه

زیرگروه الکترونیک که گاهی یک یا دو روز برای شبیه الکترونیک و کارشناسها صحبت شده است.
سازی وقت گرفته میشود .زمزمههایی هست که شاید دوستان درباره امتحان نگرانی نداشته باشند و بنا بر
تابستان فشرده برگزار شود و تک نفری ،ولی سه نفره اصل یادگیری باشه.
هم به سختی جواب میدهد .میخواستم بدونم آزمایشگاه دکتر احمدزاده :در مورد انجام ازمایش ها بهصورت
هایی که تونستند مجازی به خوبی پیش بروند و وقت حضوری هنوز تصمیمی گرفته نشده است و قسمت
زیادی گرفتند ،آیا ممکن هست در تابستان تکرار شوند؟ مجازی و بعدا در صورت امکان عملی مکمل هم
برای مثال آزمایشگاههای آنالوگ  ۱و  ،۲پالس

آزمایشگاهها

خواهند بود و دوباره کاری نمیشود

آقای خانزاده :انتقاد برای مثال درباره آز میکرو ،شرایط پاسخ :کارشناسان و اساتید به ایمیل دانشجو مستقیم
خوبه ولی اطالعرسانی خوبی نداره .برای مثال ایمیل دسترسی ندارند ،فقط ایمیلی هست که در گلستان
میزنند که ددالین نداشت ،بعد االن ایمیل زدن که تا هفته یا  lmsثبتنام کردهاند .بنابراین مسئولیت دریافت
بعد باید بفرستید.

ایمیل بر عهده دانشجوست.
در مورد از میکرو اقای دکتر کریمی در حین جلسه
موضوع را با کارشناس محترم آزمایشگاه پیگیری
کردند.

کارگاه

کارگاه برق آیا حذف میشود و ترم بعد انجام میشود.

دکتر ایزدی :مسئولین مرکز کارگاهها در حال
طراحی روشی برای کارگاه هستند

قرار است از این هفته شروع شود

کارگاه

کارگاه کامپیوتر آیا کال حذف میشود؟

شیوه
ارزیابی

آقای خانزاده :بحث شیوه ارزیابی دانشجویان ،بخصوص پاسخ :در مورد اختیاراتی که با دانشگاه و وزارت
دانشجویان با معدلهای خیلی باال ،خیلی نگران هستند .علوم هست کاری از دستمون برنمیاد ولی نکات را
البته دانشجویانی هم هستند که مخالف ارزیابی کیفی انتقال میدیم .در خیلی از موارد وضعیت برای
هستند .ولی نکته واحد اینه که همه خیلی نگرانند ،اعضای هیات علمی و خودمون هم مشخص نیست.
بخصوص فارغالتحصیلها که ترم آخر میخواستند معدل هر پیشنهادی که قابلیت اجرایی دارد به آقای دکتر
را بهبود بدهند .از طرفی افرادی هستند که خیلی زحمت احمدزاده منتقل بفرمایید ،در شورای آموزشی
کشیدند و سیستم کیفی را نمیپسندند.

دانشگاه مطرح میشود.
دکتر ایزدی :از اولین جلسه قبل از عید امتحان
مشغولیت ذهنی همه همکاران بوده ولی به جمع
بندی نهایی نتونستیم برسیم .ولی همه باید درک
کنیم که انتخاب بدون تبعات نداریم .هر انتخابی
داشته باشیم جنبه منفی دارد .باید واقعبینانه به
مساله نگاه کنیم و عیبهای هر روش را بپذیریم.
از طریق ستاد حمایت از دانشجویان با بیش از
 ۵۱۱۱دانشجو تماس گرفته شده و نکاتشون دسته
بندی میشود.

شیوه
ارزیابی

در مورد ارزیابی برخی از استادان برای حضور در کالس موارد مطرح و اطالع رسانی میشود
آنالین نمره در نظر گرفتند که لزوما همه امکان
دسترسی ندارند .اگر رفع اشکال آنالین وجود داشته
باشد خیلی خوبه که بتونیم سواالتمون را بپرسیم.

درس
معرفی به
استاد

بچهها میخوان اگر بشه با دو درس معرفی به استاد فارغ دکتر احمدزاده  :فعالً طبق قانون قبلی یک درس
التحصیل بشن .بچههایی که درسی دارند آیا میتوانند هست ،موضوع مطرحشده ولی منجر به مصوبه
حذف کنند و معرفی به استاد بگیرند؟ برای معرفی به نشده .احتمال دارد در تابستان مصوبهای داشته
استاد تا چه زمانی فرصت هست؟ سقف تعداد واحد باشیم .بهتر است فقط روی مصوبات موجود حساب
معرفی به استاد چقدر است؟

حذفترم

شود.

شرایط حذف چرا سخت هست؟ مثالً بچههای فارغ پاسخ :تعداد  ۱۲واحد به این دلیل هست که از ترم
التحصیل هستند که حذف زیر  ۱۲واحد میشود .آیا می آینده هم اطمینان نداریم که حضوری برگزار شود.
توان برای فارغالتحصیالن شرایط استثنا در نظر گرفت.

دانشجوی با شرایط ویژه درهرصورت میتواند
درخواست حذف دهد.

ترم
تابستان

دغدغه دانشجویان ،برای موارد خارج از دانشکده اطالع باید موارد از طریق آموزش کل و مرکز
ندارند از کجا باید پیگیری کنند .برای مثال ترم تابستان آموزشهای آزاد پیگیری شود 99501955
یا درسهای عمومی که برای فارغالتحصیلی و اخذ در اقای پیمانی
تابستان در نظر گرفته بودند.

کارآموزی

درباره کارآموزی گفتهشده میتوانیم در مرکز فنی و اسکان در خوابگاه برای کارآموزی امکانپذیر
حرفهای بگذرانیم .برخی دانشجویان سؤال دارند در نیست و اولویت با امتحانات است
شهر خودشان مرکز صنعتی مناسب وجود ندارد .آیا
دانشکده برای بحث خوابگاه کمکی میکند اگر بخواهند
در اصفهان کارآموزی را انجام دهند.

کارآموزی

آیا کارآموزی بهصورت ریموت برای دانشجویان برق و درخواست کاراموزی برای کلیه دانشجویان برق و
کامپیوتر قابل انجام هست؟

کامپیوتر الزم است توسط معاون محترم پژوهشی
دانشکده بررسی و تائید شود دانشجویان الزم است
تا قبل از ترم جاری  055واحد گذرانده باشند و در
قسمت آدرس محل کارآموزی مجازی بودن ان را
ذکر کنند

کارآموزی

کسی که  ۹ترمه میشود آیا میتواند تابستان بعدی در صورتیکه تعداد واحد در ترم  5حداکثر  9واحد
کارآموزی را انجام دهد؟ امکان پذیر نیست

باشد دانشجو میتواند در ترم  5کاراموزی را
بگذراند .در غیر اینصورت دانشجو می تواند
کاراموزی را در ترم  05بگذراند

کارآموزی
متفرقه

کارآموزی ورودی  ۹۹چگونه است؟

افرادی که تا پایان ترم جاری  055واحد می
گذرانند می توانند کارآموزی بروند

ورودیهای  ،۹۹تکلیفها خیلی زیاد شدند و کوییزها هم تصمیم در مورد برگزاری امتحانات توسط دانشگاه
همینطور .درحالیکه کوییزها مربوط به مباحث قبل از صورت میگیرد و بعید است تغییر نماید
عید هستند و تکلیفها بعد از عید که کار را سخت بااینحال دغدغههای دانشجویان محترم مطرحشده
میکند .اگر اساتید بتوانند فیدبکی بدهند که چگونه است و پیگیری میشود
هست وضعیت دانشجو در تصمیمگیری کمک میکند.
در قرنطینه انگیزه نداریم و شرایط سختی داریم ولی
استادها فکر میکنند شرایط بهتر هست برای درس
خواندن .پیشنهاد دانشگاه امیرکبیر اگر بعد از نمره
بتواند تصمیم بگیرد درس را نگه دارد یا حذف کند خیلی
خوب است .اگر ممکن باشد یک تایم استراحت قبل از

امتحان بگذارند خیلی خوب است .چون بعضی از اساتید
از نیمه فروردین ویدئو گذاشتند و خیلی فشرده بوده
است.

متفرقه

گر اطالعرسانیها از مرجع رسمی دانشگاه و کانال
دانشکده زودتر اعالم شود ،شایعهها کمتر پیش میرود.
در مورد اطالعرسانی از کانالهای معتبر دانشکده و
دانشگاه ،اگر وضعیت مشخص نیست ،میشه مثالً گفت در
مورد فالن چیز بهزودی اطالعرسانی خواهد شد که
دانشجو خیالش راحت باشه دانشگاه حواسش هست و از
نگرانیش کمتر بشه .و اینکه بگه اقا اخبار رو از ما پیگیری
کنید.

