برگ دهم ـ خبر « اســاسنامه دانشـکده فـنی»
منبع :روزنامه اطالعات  31شهریور 1313

سنگ بنا و ساختار هر نهادی بر اساسنامه اش استوار است که هرآنچه دقیق تر وکل نگرانه تر نگاشته شده باشد
گواه ماندگاری و پایداری آن خواهد بود؛ نوشتار زیر اساسنامه دانشکده فنی دانشگاه تهران  -برگرفته از روزنامه اطالعات مورخ
 -1313/6/31است که در آن به شرح رشته ها و شرایط آموزشی دانشکده پرداخته شده است.

اساسنامه دانشکده فنی
اساسنامه دانشکده فنی بطریق ذیل در جلسه اخیر شورای عالی معارف بتصویب رسیده است:
1

ماده اول ـ دانشکده فنی که مهندس تربیت و تهیه مینماید فعال دارای رشتههای پنچگانه ذیل میباشد ـ
 -1مهندسی طرق و ساختمان
 -2مهندسی معدن و تصفیه فلزات
 -3مهندسی مکانیک
 -4مهندسی برق (الکتریسیته)
ماده دوم ـ مدت تحصیالت در هر رشته چهار سال است و سالهای اول و دوم بین تمام رشتهها مشترک است.
ماده سوم ـ تحصیالت در هر رشته باید عالوه بر دروس نظری شامل قسمتهای ذیل باشد:
کنفرانسهای اختصاصی ـ عملیات یدی و عملیات در البراتور ـ امتحان ماشینها ـ امتحان مصالح ـ تهیه طرح (پروژه) با برآوردهای دقیق ـ
گردشهای علمی ـ بازدید کارخانهها و مؤسسات فنی ـ استاژهای تابستانی در مؤسسات مختلفه ـ
ماده چهارم ـ شرط اصلی ورود به دانشکده فنی داشتن تصدیقنامه متوسطه کامل شعبه علمی است داوطلبان باید شرایط عمومی دیگری را که
برای مدارس عالیه الزمست از قبیل صحت مزاج و حسن اخالق و غیره دارا باشند.
ماده پنجم ـ کسانی که از دانشکده علوم شهادت نامههای چهارگانه ذیل را در دست دارند -1 :ریاضی عمومی  -2مکانیک استداللی  -3فیزیک
عمومی  -4شیمی عمومی ـ میتوانند در سال دوم دانشکده فنی وارد بشوند این قبیل محصلین در آخر سال دوم مجبور بدانن امتحان فیزیک و
شیمی نخواهند بود لیکن در عوض باید رسم و اجزاء ماشین را که در سال اول دانشکده فنی تدریس میشود امتحان دهند.
اشخاصی که از مدارس مهندسی خارجه تصدیقی در دست داشته باشند در صورتیکه در شورای دانشکده پروگرام آن مدارس را شبیه به پروگرام
خود تشخیص دهد در سال دوم یا سال سوم دانشکده پذیرفته میشوند مشروط بر آنکه در امتحاناتی که بر طبق نظامنامه مخصوصی از آنها بعمل
میآید توفیق یابند.
ماده ششم ـ نظامنامه و مقررات مربوط بدانشکده فنی را شورای دانشکده تهیه نموده پس از تصویب وزارت معارف بموقع اجراء خواهد گذاشت.
ماده هفتم ـ انتقال مواد دروس از سالی بسالی و همچنین تغییر با تقابل و افزایش ساعات تدریس مواد عنداللزوم با موافقت نظر شورای معلمین
و اداره دانشکده و تصویب وزارت معارف ممکن است بعمل آید.
ماده هشتم ـ بفارغالتحصیلهای هر یک از رشتههای پنجگانه دیپلم مهندسی در همان رشته اعطاء خواهد شد و دیپلم مهندسی دانشکده فنی
طهران الاقل معادل با درجه لیسانس شناخته میشود.

-1رشته پنجم رشته شیمی صنعتی بوده که در ابتدای تاسیس دانشکده فنی منعقد نگردیده است.

