
 1398 دانشجويان كارشناسي ارشد ورودي سال ناماطالعيه ثبت
 در نخستين درس اخذ  و  انتخابضمن تبريك قبولي شما عزيزان در اين دانشكده و آرزوي موفقيت، به اطالع ميرساند مراحل

 نيمسال تحصيلي به صورت زير است:
بعداز تشكيل پرونده در اداره آموزش، دريافت شماره و كارت دانشجويي، نام كاربري و كلمه عبور سيستم جامع آموزشي گلستان 

،  مراحل زير را به انجام 26/6/98شنبه   الي سه24/6/98دفتر تحصيالت تكميلي دانشكده در بازه زماني يكشنبه با مراجعه به 
 برسانيد:

  هاي تحصيالت تكميلي فرم پذيرش شرايط تحصيل دردورهدريافت، تكميل و تحويل، 
  فرم مشخصات دانشجويان تحصيالت تكميلي،دريافت، تكميل و تحويل 
  هاي كارشناسي ارشد، نامه گزيده مقررات و آييندريافت و مطالعه 
 مراجعه به مدير/نماينده گروه/استاد راهنما براي مشاوره، انتخاب و تاييد تحصيالت تكميليدانشجويان نام  فرم ثبتدريافت ،

 دروس بر اساس برنامه درسي گرايش و تحويل فرم به دفتر تحصيالت تكميلي،
  ورود به سيستم گلستان با نام كاربري و كلمه عبور شخصي(از طريق آدرسhttp://golestan.iut.ac.ir ثبت دروس و ،(

الزم به ذكر است ميتوانيد از كامپيوترهاي سايت هاي كامپيوتري » در پايان كارنام پايان ثبت» و «اعمال« هايانتخاب گزينه
 دانشكده استفاده نماييد.

 تذكرات مهم:
امكان پذير نيست. همچنين حذف و اضافه (ترميم) تنها با درخواست قبلي و موافقت دانشكده امكانپذير تحصيالت تكميلي درس در مقطع حذف -  1

  و ثبت دروس نهايت دقت را مبذول فرماييد.انتخاباست. بنابراين در 
  واحد است. 10 و 6و براي دانشجويان دكترا 14 و 8-  حداقل و حداكثر تعداد واحدهاي  درسي دانشجويان كارشناسي ارشد، در هر ترم، به ترتيب 2
  طبق برنامه تشكيل مي شود.30/6/98-  كالسها از روز شنبه 3
- هر دانشجوي كارشناسي ارشد ميتواند فقط يكي از دروس اختياري خود را از خارج از ليست دروس اجباري و اختياري گرايش خود انتخاب 4

 نمايد.
- دانشجويان كارشناسي ارشد در صورتي كه دروس جبراني گرايش خود را در دوره كارشناسي نگذرانده باشند، حتما بايد در ابتداي دوره 5

كارشناسي ارشد (نيمسال اول) اين دروس را اخذ نمايند. همچنين در صورتي كه گرايش كارشناسي ارشد و دكترا متفاوت باشد، برخي دروس دوره 
دكترا توسط شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده تعيين مي شود (در اين شرايط اكيدا توصيه مي شود كه دانشجو دروس اجباري دوره كارشناسي ارشد 

 گرايش خود را بگذراند).
-  با توجه به اينكه ظرفيت دروس تحصيالت تكميلي اختياري محدود است، بهتر است دانشجويان در اسرع وقت نسبت به ثبت دروس انتخابي خود 6

 در سيستم گلستان اقدام نمايند.
 ليست مديران/ نمايندگان گروه هابراي مشاوره دانشجويان كارشناسي ارشد در انجام ثبتنام

 نام راهنما رشته/گرايش رديف
 آقاي دكتر غالمي الكترونيك 1
 آقاي دكتر نريماني مخابرات- سيستم 2
 آقاي دكتر مهدوي مخابرات - شبكه 3
 آقايان دكتر فيروزه، دكتر مداح علي مخابرات - ميدان 4
 آقاي دكتر لطيفي قدرت-سيستم 5
 آقاي دكتر كارشناس قدرت- ماشين 6
 آقايان دكترايزدي، دكتر مجيري كنترل 7
 آقاي دكتر سماوي معماري كامپيوتر 8
 آقايان دكتر صفاياني، دكتر كريمي هوش مصنوعي 9

 خانم دكتر محمودزاده نرم افزار 10

 مهندسي پزشكي 11
 آقاي دكتر اميرفتاحي

 خانم دكتر شايق
 تحصيالت تكميلي دانشكده برق و كامپيوتر


	ليست مديران/ نمايندگان گروه هابراي مشاوره دانشجويان كارشناسي ارشد در انجام ثبتنام

