
 بسمه تعالی

 1398ثبت نام حضوری و تطبیق مدارک دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی سال  نحوه

 دانشکده مهندسی کامپیوتر صمیمانه تبریک می گوییم. کارشناسی ارشد موفقیت شما را در ورود به مقطع

 http://kntu.ac.ir انشگاه به آدرس به اطالع می رساند الزم است دانشجویان پس از ثبت نام الکترونیکی و بارگذاری مدارک مطابق اطالعیه های مندرج در پایگاه اطالع سانی د

 -دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر -نرسیده به پل سید خندان -به آدرس : خ شریعتی "جدول زمانبندی زیر شخصا بر اساس 01/07/98و  31/06/98 های در تاریخ

 مراجعه نمایید.مهندسی کامپیوتر  سایت دانشکده ،  شهید فصیحیساختمان  

 شماره باجه ساعت مراجعه روز و تاریخ گرایش -رشته 

 31/06/98یکشنبه  نرم افزار -مهندسی کامپیوتر
  اعالم شده در گواهیطبق زمان 

 غیر حضوری پذیرش
 شماره یک

 شماره دو " 31/06/98یکشنبه  و رباتیکز هوش مصنوعی -مهندسی کامپیوتر

ی سیستمهای رمعما–مهندسی کامپیوتر 

 کامپیوتر
 شماره یک " 01/07/98شنبه دو

 شماره دو " 01/07/98شنبه دو کامپیوتریشبکه های  -کامپیوترمهندسی 

 نکات مهم: 

 ( الزامی می باشد.260همراه داشتن اصل کلیه ی مدارک بارگذاری شده و گواهی پذیرش غیر حضوری )گزارش  -1

آخرین وضعیت پذیرش غیر حضوری خود را مشاهده و در صورت عدم تایید اولیه نسبت به رفع نواقص مدارک بارگذاری  16370 می بایست قبل از مراجعه حضوری در روزهای اعالم شده، از طریق پردازش -2

 در زمان مراجعه حضوری مشروط به تایید اولیه پذیرش غیر حضوری توسط کارشناسان آموزش دانشکده انجام خواهد شد. دانشجو پذیرش نهایید. یشده اقدام نمای

 مراجعه نمایند. ضروری است دانشجویان قبل از انتخاب واحد با همراه داشتن کارنامه کلی دوره کارشناسی خود به مدیر گروه آموزشی مربوطه -3

 اعالم خواهد شد. "دانشکده و معارفه گروههای درسی متعاقبا جلسه آشنایی با -4

 جه تحویل نمایید. جهت تسریع در انجام پذیرش حضوری، بهتر است اصل مدارک بارگذاری شده را به صورت مرتب در کاور   و یا پوشه قرار داده و به کارشناس با -5

 رامی برنامه ریزی الزم در این خصوص را داشته باشند.ساعت می باشد . الزم است دانشجویان گ 3تا  2رای ثبت نام حضوری حداقل زمان ب -6

 اداره آموزش دانشکده مهندسی کامپیوتر
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