
  93 - 94 دومثبت نام نيمسال اطالعيه 
  

از طريق سيسـتم جـامع    11/11/93بعدازظهر روز شنبه  4صبح الي  8از ساعت  93 – 94 دومثبت نام نيمسال 

 93-2ورود به سيستم گلسـتان از برنامـه دروس تـرم    توانند با  دانشجويان محترم مي. آموزشي گلستان برگزار مي شود

كنترل پيشـاپيش نـام و   . دانشگاه پيشنيازها و همنيازهاي دروس، ساعت ثبت نام و ساير موارد مورد نياز مطلع شود

  .شود برنامه درسي به سرعت و دقت ثبت نام منجر ميكلمه عبور و تنظيم 
  

  

   صيليبراي كليه مقاطع تحمراحل ثبت نام دانشجويان 
  

   8/11/93كسب اطالع از زمان ثبت نام از طريق سيستم گلستان از روز چهارشنبه  -1

برنامه آموزشي دوره تحصيلي و حصـول  و ) 110گزارش (تنظيم برنامه درسي براساس برنامه هفتگي دروس  -2

سرپرسـت تحصـيالت   / معـاون آموزشـي  / اطمينان از صحت برنامه تنظيمي از طريق مشورت بـا اسـتاد راهنمـا   

  تكميلي دانشكده 

مركز اطالع رساني جهت انتخاب واحـد در سيسـتم گلسـتان از مجموعـه دروس     / مراجعه به سايت دانشكده -3

، دروس عمومي و دروس ارائه نشده در ثبت نام مقدماتي و 93-1ترم  مردودي/ ثبت نام مقدماتي، دروس حذفي

  اطمينان از صحت كار كسباز  پس "امثبت ن  پايان"و  "اعمال" تاييد گزينه هاي

  . ممكن نيست 3و انجام تغييرات بعد از مرحله شده ثبت نام قبل از زمان تعيين  -4

  .رعايت حداقل و حداكثر تعداد واحد مجاز در ترم و سقف واحد كل دوره الزامي است -5

   . است 12/11/93از يكشنبه  ها شروع كالس -6
 

  

  تذكرات مهم

 .الزامي است ساله، زبان انگليسي، امتحان جامعر/پايان نامهثبت نام دروس  -

 . فقط دانشجوياني مي توانند در رساله دكتري ثبت نام كنند كه امتحان جامع را گذرانده باشند -

 . در دوره تحصيالت تكميلي حذف اضطراري وجود ندارد و عواقب هرگونه اشتباه متوجه دانشجو مي باشد -

 . مراجعه نمايند http://elearning.iut.ac.irي الكترونيك جهت اطالعات بيشتر به سايت مركز دانشجويان مركز آموزشها -

 .امكان پذير مي باشد براي دانشجويان شهريه پرداز )فقط به صورت الكترونيكي(پرداخت بدهي شهريه  -

  

  مركز تحصيالت تكميلي  –اداره كل آموزش 


