
 فرم ثبت نام مقدماتي دانشجويان تحصيالت تكميلي دانشكده برق و كامپيوتر                   

  5/9/97نسخه  دانشجوي محترم: لطفا قبل از تكميل اين فرم موارد مندرج در ذيل و پشت اين برگه را به دقت  مطالعه  فرماييد.ه برق و كامپيوتر     كدنشاد

:                              مشخصات  دانشجو: :                                       شماره دانشجويي  9- ...9      سال تحصيلي    ...   دومنيمسال  اولنام و نام خانوادگي 

:                                                      آموزش محور آموزشي-پژوهشي                    شيوه :  دكترا كارشناسي ارشد  مقطع تحصيلي:     رشته/گرايش

:                                 نام استاد راهنما:   :                                  تعداد واحد گذرانده:  ..........  دروس جبراني باقيمانده                                                      گرايش مقطع قبلي

 :                                                                                                   شماره تلفن همراه:             (حتما ذكر شود) موضوع پايان نامه/رساله 

 تعداد واحد نوع درس كد درس نام درس رديف

   اختياري خارج از گرايش  جبراني    اختياري گرايشاجباري گرايش    1

   اختياري خارج از گرايش  جبراني    اختياري گرايشاجباري گرايش    2

   اختياري خارج از گرايش  جبراني    اختياري گرايشاجباري گرايش    3

  اختياري خارج از گرايش  جبراني    اختياري گرايشاجباري گرايش    4
 

 

 

  اينجانب با اطالع كامل از ضوابط ثبت نام مقدماتي در دانشكده برق و كامپيوتر (مندرج در ذيل و پشت اين فرم) درخواست ثبت : درخواست دانشجو

 نام در دروس جدول فوق را دارم و آنها را شخصا در سيستم گلستان ثبت خواهم نمود.   

 امضا دانشجو:                                            تاريخ:                                                                                    
 

:  اينجانب ...........................................  استاد راهنماي آقاي/خانم.................................................. با اخذ.........( تعداد) درس جدول تاييد استاد راهنماي اول
 فوق توسط ايشان موافق هستم.          

                                                                                     امضا استاد راهنما:                                          تاريخ:    
 

 .    ندارد  ثبت نام مقدماتي دانشجو در سيستم گلستان با جدول فوق كامال تطابق دارد   كارشناس تحصيالت تكميلي:

 .     ندارد                                 ليست دروس ثبت نام اصلي دانشجو در سيستم گلستان با جدول فوق كامال تطابق دارد 
                                             امضا كارشناس تحصيالت تكميلي:                                          تاريخ:                      

  خواهشمند است در انجام ثبت نام مقدماتي به نكات مهم زير توجه كافي مبذول فرماييد.
 لزوم شركت در ثبت نام مقدماتي: •

همه دانشجويان تحصيالت تكميلي كه تعدادي از دروس آنها براي نيمسال بعدي باقي مانده است موظف به شركت در ثبت نام مقدماتي هستند. در صورت عدم شركت دانشجو در  -1
ثبت نام مقدماتي يا عدم رعايت هريك از ضوابط مربوط، نيمي از نمره اي كه در اختيار تحصيالت تكميلي دانشكده است (مربوط به پايان نامه/رساله) به دانشجو تعلق نخواهد 

 گرفت و ثبت نام دانشجو (هنگام ثبت نام اصلي) فقط در دروسي كه توسط تحصيالت تكميلي دانشكده تعيين ميشود مجاز خواهد بود.

دانشجوياني كه همه دروس الزم را گذراندهاند و فقط پايان نامه/رساله آنها باقي مانده، نيازي به شركت در ثبت نام مقدماتي ندارند. البته اين دانشجويان حتما بايد هنگام ثبت  -2
نام اصلي در درس پايان نامه/رساله ثبت نام نمايند، در غير اين صورت آن نيمسال به صورت «مرخصي با احتساب در سنوات» در نظر گرفته خواهد شد و نمي توانند از امكاناتي 

 نظير خوابگاه، غذاخوري و ... استفاده كنند.

 لطفا ادامه مطالب را در پشت همين برگه مالحظه فرماييد.
 

يله تعاماسب    



 نحوه انجام  ثبت نام مقدماتي: •

 سيستم گلستان ليست دروس دانشكده (با توجه به ستون توضيحات) را بررسي و با مشورت استاد راهنما دروس نيمسال بعدي خود را 51دانشجويان بايد با استفاده از گزارش شماره  -3

»  (قابل دريافت از وب سايت دانشكده) درج كنند و پس از تاييد خود و فرم ثبت نام مقدماتي دانشجويان تحصيالت تكميلي دانشكده برق و كامپيوترانتخاب  نمايند و در «
 استاد راهنما، فرم را در موعد مقرر به دفتر تحصيالت تكميلي دانشكده تحويل دهند. 

تاييد دروس توسط استاد راهنما الزامي است و تحويل فرم به صورت تاييد نشده به منزله عدم شركت در ثبت نام مقدماتي است. دانشجويان آموزش محور و دانشجوياني كه (با داليل  -4
موجه) هنوز استاد راهنماي خود را مشخص نكرده اند، براي تاييد فرم به مدير گروه مراجعه نمايند. مديران محترم گروه هاي الكترونيك، ، قدرت، كنترل، مخابرات، مهندسي پزشكي، 
 معماري سيستمهاي كامپيوتري و هوش مصنوعي، نرم افزار  به ترتيب آقايان دكتر غالمي، دكتر لطيفي، دكتر ايزدي، دكتر نريماني، دكتر شايق،  دكتر كريمي، دكتر صفاياني هستند.

 (دقيقا طبق فرم) در موعد مقرر الزامي است. عدم ثبت دروس در سيستم گلستان به منزله عدم شركت در ثبت نام مقدماتي Uسيستم گلستانUعالوه بر تحويل فرم به دفتر، ثبت دروس در  -5
 است. 

 ضوابط دانشكده برق و كامپيوتر در ثبت نام مقدماتي: •
 بعد از انجام ثبت نام مقدماتي، فرم با ليست دروس ثبت شده در سيستم گلستان تطبيق داده خواهد شد و عدم تطبيق آنها به منزله عدم شركت در ثبت نام مقدماتي است.  -6

 و پس از انجام ثبت نام اصلي ليست دروس با فرم ثبت نام مقدماتي تطبيق داده خواهد شد. در از نظر دانشكده برق و كامپيوتر ثبت نام مقدماتي به منزله ثبت نام اصلي است -7
 صورت مغايرت ثبت نام مقدماتي و ثبت نام اصلي (پس از انجام ترميم)، تغييرات الزم اعمال خواهد شد. 

هيچ درسي از ليست دروس ثبت نام مقدماتي دانشجو قابل حذف نيست (فقط در صورت عدم ارائه درس يا تالقي آن با ديگر دروس انتخابي يا تكميل ظرفيت درس، به شرط موافقت  -8
استاد راهنما و تاييد دانشكده درس ديگري در ثبت نام اصلي جايگزين مي شود)، ولي يك درس را مي توان در ثبت نام اصلي به اين ليست اضافه نمود. بنابراين اگر دانشجويي مصمم به 

 درس خود را مشخص كند تا آمار ثبت نام واقعيتر باشد. به 3 درس ثبت نام مقدماتي نمايد. هرچند ترجيح بر اين است كه هر 2 درس در نيمسال آينده است بايد حداقل در 3اخذ 
 درس مورد عالقه خود را كم مي كند، ضمن اينكه با توجه به محدود بودن ظرفيت كالسها، اولويت اخذ 3 درس، احتمال تالقي زمان كالس 3عبارت ديگر دانشجو با ثبت نام خود در هر 

 درس با كساني خواهد بود كه در ثبت نام مقدماتي درس را ثبت كردهاند. 

 واحد (شامل دروس جبراني) اخذ نمايند. دانشجويان دكترا الزم است هنگام ثبت نام اصلي 14 واحد و حداكثر 8حداقل دانشجويان كارشناسي ارشد الزم است هنگام ثبت نام اصلي  -9

واحد اخذ نمايند. در  صورت عدم رعايت اين محدوديت ها، ثبت نام آن ترم و فارغ التحصيلي دانشجو با مشكل جدي مواجه خواهد شد. بديهي است 10  واحد و حداكثر6حداقل
 دانشجوياني كه واحدهاي درسي باقيمانده آنها كمتر از حداقلهاي ذكر شده است،  بدون رعايت حداقل واحد، ثبت نام مينمايند.

الزم است هر دانشجوي دكتراي برق يا كامپيوتر يكي از شش درس خود را خارج از دانشكده (از دانشكدههاي رياضي، فيزيك، مكانيك، عمران و ...) اخذ نمايد. اخذ دروسي كه درس  -10
همنام يا مشابه آنها در دانشكده برق و كامپيوتر ارائه ميشود.مجاز نيست. درس خارج از دانشكده بايد مورد تاييد استاد راهنما و شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده باشد. بدين منظور 

 (قابل دريافت از وب سايت دانشكده) را قبل از انجام ثبت نام اصلي تكميل نموده و به دفتر تحصيالت تكميلي خارج از دانشكده دانشجويان دكترا» درس «فرم تاييددانشجو بايد 
 تحويل دهد و صرفا در صورت تاييد شوراي تحصيالت تكميلي نسبت به ثبت نام در آن درس اقدام نمايد.     

بر اساس مصوبه شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده، اخذ برخي دروس براي دانشجويان دكترايي كه گرايش كارشناسي ارشد و دكتراي آنها يكسان نيست اجباري ميباشد. اين  -11
 به بعد) بايد هنگام انتخاب دروس خود، به مواد 93دانشجويان حتما بايد دروس اجباري خود را از سرپرست تحصيالت تكميلي دانشكده جويا شوند. همچنين دانشجويان دكترا (ورودي 

 امتحاني ارزيابي جامع آموزشي توجه كافي داشته باشند.

 تاييد «فرمهر دانشجوي كارشناسي ارشد مي تواند فقط يكي از دروس اختياري خود را  از خارج از ليست دروس اجباري و اختياري گرايش  انتخاب نمايد. بدين منظور، دانشجو بايد  -12

(قابل دريافت از وب سايت دانشكده) را قبل از انجام ثبت نام مقدماتي تكميل نموده و  به دفتر تحصيالت تكميلي گرايش دانشجويان كارشناسي ارشد»  از خارج اختياري درس
 تحويل دهد و صرفا در صورت تاييد شوراي تحصيالت تكميلي نسبت به ثبت نام در آن درس اقدام نمايد.

الزم است دانشجويان در اسرع وقت دروس جبراني خود را اخذ نمايند و بگذرانند. امكان اخذ دروس جبراني به صورت معرفي به استاد يا مطالعه انفرادي، حتي در آخرين ترم تحصيل يا  -13
 پس از دفاع وجود ندارد و دانشجويان بايد دروس جبراني خود را به صورت عادي (شركت در كالس، تحويل تكاليف، شركت در امتحان ميان ترم و.... ) بگذرانند. 

 براي دانشجويان كارشناسي ارشد امكان اخذ  درس به صورت «مطالعه انفرادي» به هيچ عنوان وجود ندارد. -14

ند و موضوع پاياننامه/رساله آنها به موضوع درس نزديك تر است در اولويت ا نفر است و كساني كه در ثبت نام مقدماتي درس را انتخاب كرده15 تا 10ظرفيت اكثر دروس دانشكده بين  -15
 ثبت نام قرار خواهند داشت.

 دانشجويان مجاز نيستند دروسي را كه در مقطع قبلي تحصيل خود اخذ نموده و گذرانده اند دوباره اخذ نمايند. در غير اين صورت، آن درس از ليست درس هايشان حذف خواهد شد. -16

 درس سمينار/تحقيق و تتبع نظري  صرفا در ترم هاي فرد (پاييز) ارائه مي شود و دانشجويان كارشناسي ارشد بايد درس سمينار را در نيمسال سوم تحصيل خود اخذ نمايند. -17
برخالف دوره كارشناسي كه امكان «حذف اضطراري» در اواخر ترم پيشبيني شده است، حذف درس در دوره تحصيالت تكميلي به هيچ وجه امري ساده و معمول نيست. ضروري است  -18

غيبت بيش از حد دانشجو در كالس يا غيبت در جلسه امتحان از نظر دانشكده و دانشگاه موجه تشخيص داده شود (در شرايط خاص و بر اساس مدارك و داليل متقن)، تا شوراي 
 تحصيالت تكميلي دانشكده با حذف آن درس از مجموعه دروس انتخابي دانشجو موافقت نمايد.

با توجه به اينكه ارائه يا عدم ارائه يك درس بر اساس آمار ثبت نام كنندگان است، در صورتي كه مصمم هستيد درسي (به طور خاص، دروسي كه معموال متقاضي زيادي ندارند) ارائه شود  -19
 و آن را اخذ نماييد، حتما آن را در ليست ثبت نام مقدماتي خود قرار دهيد. 

           با آرزوي موفقيت براي شما عزيزان    آذرماه19 و 18موعد انجام ثبت نام مقدماتي (تحويل فرم به دفتر و ثبت دروس در سيستم گلستان):  


