
 کامپیوتر های مهندسی نحوه انتخاب واحد دانشجویان کارشناسی ارشد کلیه گرایش

 

موفقیت شما را در ورود به مقطع کارشناسی ارشد تبریک گفته و از اینکه به جمع دانشگاهیان در این دانشگاه  

 . پیوسته اید بسیار خرسندیم

های مندرج در پایگاه  اطالعیه  می رساند دانشجویان پس از ثبت نام الکترونیکی و بارگذاری مدارک مطابق   به اطالع 

توانند نسبت  شهریور می  22و   21روزهای دوشنبه و سه شنبه     /https://kntu.ac.irاطالع رسانی دانشگاه به آدرس 

 .به اخذ واحد اقدام نمایند 

 :مراحل انتخاب واحد 

 1های راهنما مطابق جدول شماره جزئیات دروس هر گرایش از طریق مالحظه فایلآشنایی با  .1

 مشخص شدن دروس قابل اخذ در ترم جاری با مشورت با مدیران گروه  .2

a.   شهریورماه در محل ساختمان اداری دانشکده مهندسی کامپیوتر    22و    21مدیران گروه در تاریخ

 حضور دارند.

b. های مندرج  توانید از طریق ایمیلری به دانشکده نیستید میدر صورتی که قادر به مراجعه حضو

 با مدیران گروه تماس بگیرید. 1در جدول شماره  

هنگام مراجعه به  1401  / 07/ 10تذکر: با توجه به لزوم تعیین دروس جبرانی از سوی گروه حداکثر تا تاریخ   .3

باشید یا ریز نمرات به آدرس ایمیل مدیران  ریز نمرات مقطع کارشناسی خود را به همراه داشته  مدیران گروه 

 ارسال نمایید. 1گروه مندرج در جدول شماره 

شده  م .4 ارائه  دروس  رویت  و  گلستان  سامانه  به  شماره  )راجعه   )گلستان  102گزارش 

http://golestan.kntu.ac.ir 

گلستان، ارتباط با همکاران  ورت اشکال در اخذ واحد در سامانه  در ص .  انتخاب واحد در سامانه گلستان .5

    رسانی آموزش دانشکده  الع شده در پایگاه اط  عالم ت تکمیلی دانشکده از طریق ایمیل های االتحصی

https://edu.ce.kntu.ac.ir/ امکان پذیر خواهد بود . 

 . خواهد بود 1401/ 06/ 27تاریخ  ها از الس شروع ک .6

 .خواهد بود 07/1401/ 10و    1401/ 07/ 09تاریخ حذف و اضافه  .7

  اطالع  متعاقبا از طریق پایگاهو دریافت کارت دانشجویی، رسانی مراجعه حضوری و تطبیق مدارک  اطالع .8

 رسانی دانشکده انجام خواهد شد

http://golestan.kntu.ac.ir/
https://edu.ce.kntu.ac.ir/


اربعین امکان انتخاب واحد در روزهای ثبت  رخصوص دانشجویانی که به دلیل شرکت در مراسم مذهبی  د .9

 .نام نخواهند داشت، در زمان حذف و اضافه مساعدت خواهد شد 

 

 دانشجویان جهت اخذ واحد  : راهنمای1جدول شماره 

 راهنمای اخذ دروس  ایمیل مدیران گروه  نام گروه 

هوش مصنوعی و  

 رباتیکز

 nasihatkon@kntu.ac.ir https://www.kntu.ac.ir/dorsapax/userfiles/file/

kntuAI.pdf-Computer/New 

nasihatkon@kntu.ac.ir https://edu.ce.kntu.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Su  نرم افزار 

b203/narmafzar.pdf 
های  شبکه

 کامپیوتری 

 dehyadegari@kntu.ac.ir https://edu.ce.kntu.ac.ir/dorsapax/userfiles/file

/Computer/888.pdf 

های  معماری سیستم

 کامپیوتری 

dehyadegari@kntu.ac.ir https://edu.ce.kntu.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Su

kntuCA.pdf-b203/New 

 

https://www.kntu.ac.ir/dorsapax/userfiles/file/Computer/New-kntuAI.pdf
https://www.kntu.ac.ir/dorsapax/userfiles/file/Computer/New-kntuAI.pdf
https://edu.ce.kntu.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub203/narmafzar.pdf
https://edu.ce.kntu.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub203/narmafzar.pdf
https://edu.ce.kntu.ac.ir/dorsapax/userfiles/file/Computer/888.pdf
https://edu.ce.kntu.ac.ir/dorsapax/userfiles/file/Computer/888.pdf
https://edu.ce.kntu.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub203/New-kntuCA.pdf
https://edu.ce.kntu.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub203/New-kntuCA.pdf

