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 1از  1

 موضوع ردیف
 شرح

 

 است. شهریور ماه  29کالسها  تاریخ شروع غیرحضوری برگزار می شود.به صورت کلیه کالسها و آزمایشگاه ها  برگزاری کالسها و آزمایشگاهها  1

 کارگاه عمومی  2
ن خوابگاهیست. دانشجویامختص  13دانشجویان خوابگاهی و غیرخوابگاهی در سه گروه برگزار می شود. گروه  تفکیکثبت نام این درس به 

 دانشجویان ارسال می شود. اطالعات تکمیلی به صورت پیامک برا ی

 پاسخگویی و راهنمایی در هنگام انتخاب واحد  3

 ای زیر تماس برقرار کنند:با شماره ه 14تا  8شهریور ماه دانشجویان می توانند در ساعات  12تا  10در سه روز دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه 

 84062259شناسی: کار

 84062253تحصیالت تکمیلی: 

 کماکان ارسال ایمیل بهترین راه پاسخگویی به سواالت و ابهامات دانشجویان است:

amoozeshbargh@ee.kntu.ac.ir 

 تشکیل کالسهای تحصیالت تکمیلی  4
در بخش  زا رخواهد شد. رت سه جلسه در هفته برگبه صو 99برخی از کالسهای تحصیالت تکمیلی از آبان ماه همزمان با ورود دانشجویان ورودی 

 ذکر شده است.موضوع این  توضیحات این درسها در سامانه گلستان 

 درس میدان و امواج و کنترل مدرن  5
سه  ورته و به صبان ماآاز  ، شروع این دو کالس برای کلیه دانشجویان با توجه به جبرانی بودن این دو درس برای دانشجویان کارشناسی ارشد

 بود.  جلسه در هفته خواهد

6  
لزوم به روز رسانی تلفن های دانشجویان در 

 سامانه گلستان

ا به اداره رهمراه خود  ه تلفنکلیه دانشجویان موظفند هرگونه تغییر در شمار ،از آنجاییکه اکثر پیامها از طریق پیامک در گلستان ارسال می شود

 .استت پیام برعهده دانشجو دهند. مسوولیت عدم دریاف عآموزش اطال

 ایمیلهای دانشگاهی  7
شجویان برعهده دان یمیلهاان ارسال می شود. فعال سازی و رویت این ابخش دیگری از پیامها و اطالعیه ها از طریق ایمیل دانشگاهی به دانشجوی

 است.

 ت.انشجویان اسدایف ظو زءجو خواندن اخبار و اطالعیه ها  دو وبگاه بازدیدشد.  نیز منتشر خواهد هوبگااطالعیه ها و اخبار از طریق این دو  اطالع رسانی دانشگاه و دانشکده وبگاه  8

9  
پیگیری موضوعات از ابتدا و اطالع به آموزش 

 از طریق ایمیل

آموزش از  دا به ادارهبتان امانه های آموزش مجازی، عدم اطالع از چگونگی کالس و ... را از هماالزم است هرگونه مشکل از قبیل وصل نشدن به س

ر زمانی ای رفع آن دوقع برتطریق ایمیل اطالع رسانی  و پیگیری نمایید )به کلیه ایمیلها پاسخ داده می شود( موکول کردن حل  مشکل به بعد و 

 که فرصت نیست مشکل را برای دانشجو و سیستم اجرایی دوچندان می کند.

 نیازی، و...حذف درس، رفع پیش  10
قبل اخذ  ا درترم هایکه دانشجو یک بار آنها ری ینیازی درسهاپیش نیازی نمی شود. ی پیش منجر به رفع پیشدرس در ترم و یا ترمهاحذف 

 نیازی می شود.تبدیل به هم گرفته ،نکرده و نمره قبولی 

 ل بزنید:ایمی س. به این آدرنیازی و..نیازی و تبدیل به همتعداد واحد بیشتر، رفع پیش برای رفع موانع مختلف در سامانه گلستان از قبیل اخد دانشجویان فارغ التحصیل کارشناسی  11
kasiri@eetd.kntu.ac.ir 

 اخذ درسهای عمومی  12
 ود دقیق درس مراه کهدرخواست خود را به  در صورت نیاز به اخذ درس عمومی  که برای دانشجویان  دانشکده های دیگر تعریف شده الزم است

 نام درس به این آدرس ایمیل کنید:
kasiri@eetd.kntu.ac.ir 

13  
اخذ درس تحصیالت تکمیلی برای دانشجویان 

 کارشناسی

کی در مضا الکترنیا ثبت ابموافقت خود را  راهنما راهنما )استاد ددرخواست دانشجو باید برای استاد راهنما ایمیل شود و پس از موافقت استا

موزش جهت س به آدر درخواست دانشجو اعالم می نماید( این درخواست به استاد درس مورد نظر ایمیل می شود و پس از تایید توسط استاد

ها  ی تمام گروهارشناسانشجویان درسهای اختیاری مقطع کاقدام  و صدور مجوز اخد در گلستان توسط دانشجو ایمیل  می شود. توصیه می شود د

 ایند.داری نممقطع کارشناسی خودان از اخد درسهای تحصیالت تکمیلی به عنوان درس اختیاری در کدر دانشکده را بررسی و حتی االم

 اخد پروژه کارشناسی  14
 اخد نمایند. 991ین درس را مجددا در دانشجویانی که پروژه را در ترم پیش اخد نموده اند برای تمدید پروژه، ا

 ه را براساسف پروژو فرم تعری ذمی نمایند الزم است این درس را همزمان با انتخاب واحد اخ ذاولین بار پروژه اخ یدانشجویانی که برا

 پروژه مندرج در سایت دانشکده در موعد مقرر برای آموزش ارسال نمایند. ذدستورالعمل اخ
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