
 تخصصی  دکتریارشد و    کارشناسی دانشجویان 99-400 تحصیلی دوم اطالعیه زمان ثبت نام و احراز شرایط ثبت نام نیمسال 

 

  تحصیلی   سال  دوم  نیمسال  برای  الکترونیکی  نام  ثبت  انتخاب واحد و  زمانی  بازهآموزشی دانشگاه    جدید   تقویم  براساس    به آگاهی می رساند

کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل در   تعیین شده است. لذا  ،15/11/99  مورخ  لغایت  11/11/99  مورخ  از  گلستان  جامع  سامانه  در  400-99

آن دسته از   سنوات مجاز می توانند در زمان تعیین شده با مراجعه به سامانه مذکور اقدام به ثبت نام الکترونیکی )انتخاب واحد(، نمایند. ضمنا 

وضعیت جهت تعیین تکلیف  می توانند  مجاز به ثبت نام آموزشی در سامانه گلستان نمی باشند،    فوق در نیمسال    شرح ذیلدانشجویانی که به  

برابر ثبت نام نمایند. بدیهی است در صورت عدم   راز طریق تلفن و یا ایمیل کارشناسان آموزش ارتباط برقرااداره آموزش دانشکده  باآموزشی خود 

 خواهند شد:  ف از تحصیل و محروم، منصرمقررات آموزشی

 

گروه آموزشی   تائید استاد راهنما و   را به  خود  رساله   یا   نامه   پایان  پیشرفت   و گزارش   آموزشی  سنوات   تمدید  فرم آن دسته از دانشجویانی که   -1

 برای  ارشد  کارشناسی  دانشجویان مقطع  بویژه)  واصل نشده باشد    آموزش و پژوهش  اداره  مستندات فوق تا کنون به   و یا   نرسانده اند  مربوطه

می توانند از طریق پیشخوان خدمت سامانه گلستان، فرم های   ،( 12  و یا  11نیمسال های  برای  تخصصی  و دکتری  پنجم یا ششم  نیمسال

ه آموزشی مربوطه، از مربوطه را تکمیل و فایل فرم های اسکن شده را بارگذاری و ارسال نمایند و پس از تایید و امضاء اساتید راهنما، گرو

طریق کارشناسان آموزش و پژوهش نسبت به فرایند نتیجه تمدید سنوات و رای کمیسیون های آموزشی، مطلع شوند؛. ضمنا الزم است تا 

س از بهمن(، اصل فرمهای ارسالی را به اداره آموزش دانشکده تحویل نمایند تا پ  11قبل از زمان حذف و اضافه نیمسال مذکور )حداکثر تا  

اخذ مجوز کمیسیون بررسی موارد خاص و شورای دانشکده، مجوز ثبت نام و انتخاب واحد در بازه حذف و اضافه در سامانه گلستان صادر 

 شود. 

 

 نرساندهآموزشی    گروه   استاد راهنما و   تائید   به از طریق سامانه گلستان ارسال و      را  خود  رساله   یا  نامه   پایان  پوزالوپر   تاکنون   که   دانشجویانی -2

 1398و    1397ورودی  ارشد  کارشناسی  دانشجویان  بویژه)  واصل نشده باشد    پژوهش  واحد  مستندات مربوطه تا قبل از موعد مقرر به  وشند  اب



این دسته ازدانشجویان موظفند جهت تعیین وضعیت آموزشی خود با   ؛ (قبل از آن  و   1397  خصصی ورودی ت  دکترایهمچنین دانشجویان  

است  اداره   بذکر  الزم  پذیرد.  صورت  الزم  اقدام  و  راهنمایی  تا  نمایند  برقرار  ارتباط  تلفن  و  ایمیل  طریق  از  دانشکده  پژوهش  و  آموزش 

 دانشجویانی که به مرحله پژوهشی می رسند تا زمان دفاع نهایی می بایست واحد پایان نامه و رساله را در هر ترم ثبت نام نمایند.

 

( قادر به ثبت نام الکترونیکی 6و...( همچنین دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد )ترم  10,11,12رممقطع دکترا ) ت  دانشجویان سنوات اضافی -3

و تحویل فرم های تمدید سنوات به اداره آموزش و پس از تعیین وضعیت آموزشی در شورای   2بند  نیستند و می بایست پس از انجام فرایند  

تحصیالت تکمیلی و کمیسیونهای آموزشی، تا قبل از بازه حذف و اضافه نیمسال مذکور بصورت تماس تلفنی یا ایمیل با کارشناسان از 

 وضعیت نهایی ثبت نام خود مطلع شوند.
 

از دانشگاه   تاییدیه تحصیلی و ریز نمرات مقطع قبلی آنهامعافیت تحصیلی نظام وظیفه،    نامه  تاکنون   مدارک دارند و نقص    ی که انشجویاند  -4 

این قبیل دانشجویان می توانند   ،(و قبل از آن  1399)بویژه دانشجویان ورودی سال  نشده است  واصلبه اداره آموزش دانشکده    استعالم و  قبلی

و نواقص پرونده خود را از   مطلع شوندوضعیت مدارک موجود در پرونده آموزشی خود    ، از کارشناسان آموزش  دبیرخانه و   اب  طی تماس تلفنی 

  مرتفع نمایند.  طریق ایمیل
 

دانشجویان سنوات اضافی که   و  را حذف ترم نموده اند  99-00  اولکه نیمسال  (  12)ترم    1394دکتری تخصصی سال  دانشجویان    کلیه  -5

این قبیل دانشجویان می   .اند  نداده  تحویل  دانشکده  آموزش   اداره  به   عمومی   وظیفه   سازمان  از  را خود جدید   تحصیلی   معافیتمعتبر    نامه   تاکنون

یا   و   ونده آموزشی خود را کنترل نمایندوضعیت مدارک موجود در پر  ، کارشناسان آموزش  یا ارسال درخواست بصورت ایمیل به  طی تماس توانند  

 خود مطلع شده و اقدام نمایند.  جدید  با مراجعه به سایت سازمان وظیفه عمومی نسبت به وضعیت معافیت تحصیلی
 

 اقدام  ی گلستاناز طریق سامانه آموزش  ؛خود  بدهیباقیمانده    تسویه  پرداخت و   به  نسبت  تاکنون  که   پرداز  شهریه  و  دوم  نوبت  دانشجویان  -7

از طریق بخش شهریه نسبت به تسویه بدهی خود    ،11/99/ 10حداکثر تا  ، موظفند  (و قبل از آن  1399بویژه دانشجویان ورودی سال  )  اند  ننموده

 .شوند  الکترونیکی   واحد   انتخاب  انجام   به  مجاز   تا سامانه گلستان اقدام نمایند  



 

محروم از بدلیل عدم اتنخاب واحد    یا  ننموده اند و  )انتخاب واحد(  ثبت نام آموزشی  98- 99سال تحصیلی    دومدانشجویانی که در نیمسال    -8

 دانشجویان موظفند جهت   اقدام نمایند. این دسته از   99- 400  تحصیلی  دوم نیمسال    الکترونیکی  ثبت نام  جهت توانند    نمی   ، تحصیل شده اند

 نمایند.   تماس حاصل آموزش دانشکده    کارشناسان اداره  ابهر چه سریعتر  تعیین وضعیت آموزشی خود    راهنمایی و
 

در )آنها  برای  99- 400  تحصیلی دوم وضعیت ثبت نام نیمسال و  آنها به اتمام رسیده است دروس آموزشیدانشجویان دکترای تخصصی که  -9

ضعیت آموزشی خود تا قبل از بازه تعیین و ایجاد سرترم و    جهت  می بایست   ، (می باشد  تصویب موضوع رساله در انتظار  یا    انتظار آزمون جامع 

الزم بذکر است طبق مقررات این قبیل دانشجویان موظف    .تماس حاصل نماینددانشکده    پژوهش و    اداره آموزشبا    حذف و اضافه نیمسال مذکور،

  می باشند. گذراندن این آزمون    و  رگزاری آزمون جامع قبل از ببه ارائه نمره زبان عمومی معتبر  
 

و حق ثبت نام در بازه ثبت نام نیمسال مذکور را ندارند.    بوده، محروم از تحصیل  باشند  شده  مشروط  تحصیلی  نیمسال  دو  که  دانشجویانی  -10

 آموزش دانشکده مراجعه نمایند. جهت تعیین وضعیت آموزشی خود به واحد  هر چه سریعتر دانشجویان موظفند   این دسته از
 

 آموزشی مربوط به مقطع خود  های  موظفند تا سقف مجاز انتخاب واحد، طبق آیین نامه   ،نشجویان دارای واحد آموزشی باقیماندهدا  کلیه   :1تذکر

بر   و با نظر و تایید گروه مربوطه و   واحد(   12واحد و حداکثر    6واحد، دکتری تخصصی حداقل    14واحد و حداکثر    8) کارشناسی ارشد حداقل

آور می شود، اخذ درس خارج از سرفصل رشته و از سایر رشته ها مجاز )یاد  انتخاب واحد نمایند.  برنامه درسی اعالم شده،سرفصل مصوب  اساس  

با تایید گروه و اساتید   آن هم  ،آمده باشد  دروس وزارت علوم تحقیقات و فناوری مصوب  ها که مشخصا در سرفصل  در برخی رشته    گرم  ،نیست

 . (تایید نهایی دانشگاه میسر خواهد بود  با   صرفا برای یک درسدر راستای پایان نامه و  و  راهنما  

ب ناشی از آن بعهده خود دانشجوست مقررات و بخشنامه های دانشگاه ممنوع است و عواقاخذ درس یا واحد مازاد طبق  واحد،    تعداد  کسر  :2تذکر

 . می گرددممانعت    دانشجوو در پایان تحصیل با فراغت از تحصیل  



ند، شهریه ثبت نامی خود در نیمسال مذکور می باشبدهی ها و  موظف به پرداخت  قبل از ثبت نام    ، دانشجویان نوبت دوم و شهریه پرداز:3تذکر

 وجود ندارد. به هیچ وجه  خاطر نشان می سازد تقسیط و تخفیف شهریه  

می توانند تا قبل از بازه حذف و اضافه نیمسال   ،نباشند  الکترونیکی   واحد  انتخاب   به   قادر   در زمان ثبت نامبه هر دلیلی  دانشجویانی که    : 4تذکر

 واحد  انتخابو    نموده  مشخص   را  خود  آموزشی  وضعیت  ،آموزش  کارشناسان اداره  بهتماس و یا ایمیل    می توانند از طریق  (،اسفند   14مذکور ) 

 .نمایند

انتخاب    موظف هستند برای  ، دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلیبا عنایت به قوانین و بخشنامه های وزارت علوم تحقیقات و فناوری،    :5تذکر

 آموزشیتقویم    طبق با رعایت سایر شرایط و مقررات و مجوزهای مربوط در موعد تعیین شده    گلستان و ثبت نام در سیستم جامع آموزش  واحد  

 محسوب   تحصیل  از  منصرفمحروم یا    مقرر،  موعد  در  دانشجو در هر مرحله از تحصیل درصورت عدم انتخاب واحدلذا    اقدام نمایند.  دانشگاه

روز پس از زمان   10تا  حداکثر    )  آموزشی  نامه  آیین  و  مقررات   اساس  بر  را  محرومیت از تحصیل  حکم  است  موظف   آموزش  اداره  لذا  .گرددمی

 ارسال نماید.  ، مندرج در سامانه گلستان،دانشجوحذف و اضافه( صادر و به نشانی محل سکونت دایم  

ماه، خواهد بود. الزم   اسفند  2براساس تقویم آموزشی دانشگاه شروع کالسها از    ، کرونا: با توجه به وضعیت کنونی کشور و شیوع بیماری  یادآوری

در صورت )شرکت در کالسهای مجازی الزامی است(.   بذکر است کالسها همانند نیمسال گذشته بصورت مجازی و الکترونیکی برگزار خواهد شد

مراجعه حضوری به   ،ضمنا دانشجویان محترم حتی المقدور   متعاقبا اطالع رسانی خواهد شد.  ، شیوه برگزاری کالسها بصورت حضوری  در   تغییر

جهت استفاده از آزمایشگاهها به دانشکده مراجعه می با مجوز  دانشکده نداشته باشند و چنانچه ناچارا برای پیگیری امور آموزشی و پژوهشی یا  

 است ضمن رعایت پروتکل های بهداشتی ستاد ملی کرونا، از ماسک و دستکش استفاده نمایند.  نمایند، ضروری 

 

 



 : در ایام کرونا راه ارتباطی با همکاران آموزش
 

  30:14  تا   8:  ساعت  از     (، Akbr.mirzaei@ut.ac.ir) ایمیل  های نو و محیط زیست:علوم زیستی و انرژی  کارشناس رشته مهندسی    - جناب آقای اکبر علی میرزایی  - 1

 88497165شماره تماس:  

 :میز خدماتو   فناوری کارشناس رشته بین رشته ای    –سرکارخانم آرتمیز محمدی    -   2

     30:14تا    8از ساعت     (، ArMohammadi@ut.ac.irایمیل )  

 88497165شماره تماس:  

 :استعداد درخشان –و بنیاد نخبگان  هوافضا  کارشناس رشته مهندسی    –سرکار خانم معینی    - 3

  14 تا  8:  ساعت  از(،     moeiny@ut.ac.irایمیل )

 88497186شماره تماس:  

 : کالسهای آنالینکارشناس حق التدریس حق التحقیق و برنامه ریزی و نظارت بر    –سرکار خانم دهفولی    - 4

      30:14تا    8از ساعت       (، ut.ac.ir@b_dehfuli ) ایمیل  

 88497186شماره تماس:  

توانند  *** می  محترم  آموزش،   دانشجویان  همکارن  دانشگاهی  ایمیل  به  درخواست  ارسال  بر  میزخدمات  عالوه  لینک  طریق   به  )تیکتینگ(  دانشکده  از 

 . ی خود را از سامانه مذکور بصورت ایمیل ارسال و پاسخ خود را دریافت نمایندتقاضاهانیز     https://utits3.ut.ac.ir/support/index.phpآدرس:   

 و خواهند بود.  هر یک از کارشناسان آموزش که در هر روز در محل کار خود حاضر باشند به در خواستهای دانشجویان و اساتید کلیه رشته های دانشکده پاسخگضمنا  **  

  112و   109*شماره اتاق کارشناسان آموزش:  

 با آرزوی سالمتی و موفقیت
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 اداره آموزش دانشکده 

 اداره آموزش دانشکده 


