
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 دانشکده مهندسی مکانیک

صبح)    8(ساعت   26/11/99لغایت  25/11/99دانشجویان محترم کارشناسی ارشد در فاصله زمانی        99-1400ثبت نام نیمسال دوم   .1

 شود.تحت وب انجام می

ستاد (ان) محترم راهنما در چارچوب      .2 شاوره ا شجویان با م صوب گروه انتخاب واحد نموده و  برنامه دان ست پس از ثبت نام      م ضروری

 توسط استادان راهنما تائید گردد. پورتال آموزشیماه ثبت نام دانشجویان در اسفند  2الکترونیکی، حداکثر تا تاریخ 

  بود.ثبت نام دانشجویانی که انتخاب واحد آنها به تائید استادان راهنما نرسیده باشد، معتبر نخواهد 

هاي آزاد دانشگاه واقع در طبقه هشتم دانشکده مهندسی نساجی نیز       پرداز بایستی قبل از ثبت نام با دفتر آموزش دانشجویان شهریه   .3

 هماهنگی الزم بعمل آورند.

 نکات درسی .4

 باشد.نفر می 15هاي دروس اختیاري ظرفیت کالس 

   شجویان سال  99ورودي دان شته   که در نیم شرفته  گذ ضیات پی مذکور را اخذ   درس حتماًاند در این ترم باید ننمودهپاس را  ریا

 نمایند.

  باشد.واحد می 14و حداکثر  8حداقل واحدهاي انتخابی 

 ) باشد.واحد درس) مجاز نمی 26واحد پروژه و  6انتخاب مازاد بر سقف واحدهاي مصوب 

 در ترم سوم به بعد اجباري است. پروژهنام ثبت 

  هاي بعدي نیز آن را ثبت نام نمایند.که از پروژه خود دفاع ننمایند، موظفند در نیمسالدانشجویان تا زمانی 

  نیاز به پرینت و تائید استاد راهنما را ندارند.ثبت نام نمایند دانشجویانی که فقط پروژه 

 ندباش نمی هادانشگاه سایر از درس اخذ به مجاز ارشد کارشناسی دانشجویان دانشکده تکمیلی تحصیالت شوراي مصوبه طبق. 

 و سمینار ممنوع است. پیشرفته ریاضیاتغیر از دروس به  اخذ بیش از دو درس با یک استاد 

 سایر  درنامه ي مصــوب از رمی تواند تا ســقف دودرس خارج از ب همورشــی مربوطآو با تایید اســتاد راهنما و گروه هر دانشــج     وس 

شکده ها  ست فرم دیبنماید.  ذاخ گروه ها و دان ستاد        ن منظور الزم ا شده و پس از تایید ا سب تهیه  شکل منا   (ان)اخذ درس به 

به فرم هاي دریافت شده بعد از تاریخ فوق ترتیب اثر  گردد.دفتر تحصیالت تکمیلی ارسال  بهمن ماه به 27هنما حداکثر تا تاریخ را

 د.داده نخواهد ش

 
 می باشد.ماه  اسفند 2ها از شروع کالس 

 

 با آرزوي سالمتی و موفقیت

 تحصیالت تکمیلی دانشکده مهندسی مکانیک

 1399بهمن 

 دستورالعمل ثبت نام

 99-1400نیمسال دوم 


