
                 برنامه زماني مراجعه دانشجويان كارشناسي ارشد جديدالورود سال تحصيلي 98 جهت پذيرش نهايي در 
 دانشكده

ضمن تبريك و آرزوي توفيق براي كليه پذيرفته شدگان دانشكده مهندسي عمران در سال تحصيلي جديد، به اطالع 
با در دست الزم است دانشجويان پس از بارگذاري مدارك و تكميل ثبت نام الكترونيكي بر اساس جدول زير  مي رساند

   به مراجعه نمايند. پذيرش نهايي به دانشكده جهتبارگذاري شده  داشتن گواهي پذيرش غير حضوري و اصل مدارك 

  ساعت مراجعه  روز مراجعه  رايشگ
  9:30الي 9  31/6/98يكشنبه   آب و سازه هاي هيدروليكي

  10الي  9:30  31/6/98يكشنبه   سواحل، بنادر و سازه هاي دريايي
  11الي  10  31/6/98يكشنبه   حمل و نقل و راه و ترابري

  12الي 11  31/6/98يكشنبه   آب منابع
  14الي 13  31/6/98يكشنبه   محيط زيست

  10الي  9  1/7/98دوشنبه   سازه
  11الي 10:30  1/7/98دوشنبه   مديريت ساخت

  12الي  11  1/7/98دوشنبه   زلزله
  14الي 13  1/7/98دوشنبه   و ژئومكانيك نفت ژئوتكنيك
  15الي  14  1/7/98دوشنبه   )با در دست داشتن دليل موجه(متاخرين كليه گرايشها

  تذكرات مهم:

) 260گزارشر حضوري(يغگواهي پذيرش در  دانشكدهباجه هاي  در جهت پذيرش  ساعت دقيق مراجعه دانشجويان  	ا.
و اصل گواهي را از سيستم گلستان پرينت و با در دست داشتن آن   است خواهشمندسيستم گلستان درج شده است، 

   حداقل يكساعت قبل از  ساعت ذكر شده در دانشكده حضور داشته باشيد.مدارك بارگذاري شده 

واحد دانشجويان و اطالعيه هاي مربوط به هر گروه در . متعاقبا دفترچه اي جهت راهنمايي در خصوص نحوه انتخاب 2
وب سايت دانشكده قرار داده مي شود تقاضا مي شود دفتر چه را با دقت مطالعه و بر همان اساس انتخاب واحد خود را 

 59و مطابق ساعت تعيين شده در شماره گزارش  انتخاب واحد دانشجويان در همان روزهاي پذيرش  	انجام دهيد.
  سيستم گلستان است. 

بوده و از پذيرفته شدگاني كه در روزهاي مقرر 	انصراف از تحصيل	عدم مراجعه در زمان هاي تعيين شده به منزله. 3
   مراجعه نكنند به هيچ عنوان ثبت نام به عمل نخواهد آمد.

 -دانشكده مهندسي  عمران -روبروي ساختمانهاي اسكان  -تقاطع خيابان ميرداماد -خيابان وليعصر -تهران آدرس دانشكده: 
  طبقه سومساختمان  جديد آموزش دانشكده  

  اداره آموزش دانشكده مهندسي عمران
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