به نام خدا

پذیرفتهشدگان ر
ی
نساج
محتم کارشنایس ارشد مهندیس
قبویل شما در آزمون کارشنایس ارشد که نشانهای از تالش علیم شما در دوره کارشنایس است ،و پذیرفته
ی
ی
کبی که نشانگر آغاز راه جدیدی برای تالش و
نساج دانشگاه
شدنتان در دانشکده مهندیس
امی ر
صنعت ر
کوشش علیم و ارتقاء سطح دانش و اطالعات شما یمباشد ،بر شما مبارک باد.
برای تکتک شما در رایه که برگزیدهاید و برای ادامه آن برگزیده شدهاید ،موفقیت و رسبلندی آرزو یم کنم.
در این سال جدید ما در حایل پذیرای دانشجویان جدید کارشنایس ارشد هستیم ،که ررسایط اجازه نیمدهد
که همچون سالهای گذشته در جلسهای حضوری موفقیت شما را تییک گفته و برنامه سالهای ی
آت
ی
تحصییل شما را مرور نمائیم ،لذا بطور مخترص چند نکته را یادآوری یمکنم:
ی
نساج در سایت دانشکده بخش تقویمها و
 )1برنامه دریس هر کدام از گرایشهای ارشد مهندیس
ر
آموزیس برای اخذ واحد
برنامههای تحصیالت تکمییل قابل مالحظه است .قبل از مراجعه به پورتال
(طبق دستورالعمل دانشگاه) ،مالحظه این برنامهها توصیه یمشود.
ر ی
تأخی در برگزاری آزمون و اعالم نتایج ر
نایس از ررسایط
فشدگ ترم جاری (به علت
 )2با توجه به
ر
کرونات) ،ترم اول سال  1400ـ 1399به صورت  10هفتهای (با  1.5ساعت آموزش در هفته برای
ی
ن
انتخات به این نکته توجه داشته
تعیی تعداد واحد
هر واحد دریس) برنامهریزی شده است .لذا در ر
ی
باشید.
 )3درسهای "سمینار" و "روشهای نوین مدلسازی و بهسازی" که آموزش آنها از اول مهرماه آغاز
شده است ،برای شما قابل اخذ نخواهد بود.
ر ی
ر
حداکی تعداد واحدهای قابل اخذ در این ترم  8و  12واحد یمباشد ،اما به علت فشدگ
 )4حداقل و
ترم ،اخذ بیش از سه درس به شما توصیه نیمشود.
 )5با توجه به ارائه هر سال یک بار دروس در دوره کارشنایس ارشد (به استثناء دروس "طراج
آزمایشها و روشهای آماری تحقیق" و " ر ن
فییک الیاف ر
پیشفته")  ،اولویت اخذ درس را به دروس
اجباری گرایش خود ،یا دروس نضوری برای آغاز پروژه پایاننامهتان بدهید.
ی
ی
نساج
پژوهش و تحصیالت تکمییل دانشکده مهندیس
معاون
ر
ن
عبدالحسی صادق

