
کارشناسی ارشدمقطع قابل توجه کلیه دانشجویان جدیدالورود 
دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوري پیشرفته

آنچه باید درباره ثبت نام بدانید: 1اطالعیه شماره 
ثبت نام دانشجویان جدیدالورود این دانشگاه در دو رساندبه اطالع میضمن عرض تبریک،1396شدگان گرامی ورودي مهرماه پذیرفته

این (غیرحضوري)ام اینترنتیاز آنجا که بازه زمانی ثبت نمرحله ثبت نام اینترنتی(غیر حضوري) و ثبت نام حضوري انجام خواهد شد.
هاي ها و فرمسایر اطالعیهدانشجویان گرامی ضمن دریافت باشد. لذا ضروري استمی15/6/96لغایت 13/6/96دانشگاه در مورخ

را براساس دستور اینترنتیها اقدام نموده و مراحل ثبت نام، نسبت به تکمیل آنو اسکن مدارك مورد نیازمورد نیاز از سایت دانشگاه
گام به گام به انجام رسانند.)2(اطالعیه شماره العمل مربوطه 
8:30از ساعت    22/6/96و21/6/96زمانی ه زبااصل مدارك مورد نیاز دربا در دست داشتنشخصاًدانشجویان بایددر مرحله دوم 

.حضور یابندزیردر محل دانشگاه براساس جدول زمانی 14:15تا  
تاریخ مراجعهنام رشته /گرایشردیف

هاي قدرتهاي الکترونیکی ، سیستممهندسی برق / الکترونیک قدرت و ماشین1
برق/ مخابرات سیستم، مخابرات میدان و موجمهندسی 

مهندسی راکتور،   مهندسی پرتوپزشکی،   اي/کاربرد پرتوهامهندسی هسته
طراحی کاربردي، تبدیل انرژيمهندسی مکانیک/ساخت و تولید،

مهندسی فناوري اطالعات 
هاي کامپیوترمهندسی کامپیوتر/ معماري سیستم

مهندسی عمران / ژئوتکنیک
هاي هیدرولیکی دسی عمران/ آب و سازهمهن

مهندسی عمران /  مدیریت منابع آب
مهندسی نقشه برداري/سنجش ازدور

هاي انرژي ریزي و مدیریت سیستممهندسی برق / برنامه
هاي تجدیدپذیر  مهندسی انرژي

انرژي و محیط زیست، تکنولوژي انرژي/ مهندسی سیستم هاي انرژي 

سه شنبه 
21/6/96

ریاضی کاربردي / آنالیز عددي 2
ریاضی محض / آنالیز 

زیست شناسی سلولی  و مولکولی / بیوشیمی
شناسیزلزله، شناسیژئوفیزیک/لرزه

ساخت (تکتونیک)علوم زمین / زمین
شیمی / شیمی دارویی ، شیمی تجزیه، شیمی آلی،  نانوشیمی

مهندسی مواد / خوردگی و حفاظت مواد 
ژنتیک و به نژادي گیاهی 

کشاورزيبیوتکنولوژي
فوتونیک

فیزیک/ نانوفیزیک 
زیست شناسی گیاهی/ فیزیولوژي 

علوم زمین / سنجش ازدور زمین شناختی
شناسی کشاورزيحشره

چهارشنبه
22/6/96



آمده است2اطالعیه شماره جزئیات آن درباشد و مطابق اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور میجهت ثبت نام مدارك مورد نیاز 

:تذکرات مهم

 می باشد25/6/96بر اساس تقویم آموزش مصوب دانشگاه شروع کالس ها از تاریخ.
شخصا بایستی جهت ثبت نام حضور داشته باشد.گاندر روز ثبت نام پذیرفته شد
چنانچه در تاریخی غیر از (رشته/گرایش قبولی مراجعه نمایند.توجه بهبابندي وشدگان مطابق جدول زمانالزم است کلیه پذیرفته

).رشته/گرایشها امکان پذیرش و ثبت نام میسر نخواهد بودتاریخ مقرر جهت ثبت نام مراجعه نمایند به دلیل تداخل با دیگر
باشد.الزامی میجهت پذیرش دانشجویان مدارك در روزهاي مذکور کلیهارائه اصل

دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوري پیشرفته سمت راست، انتهاي اتوبان هفت باغ علوي، دانشگاه:کرمان، آدرس
034-66103377-13شماره تماس:

www.kgut.ac.ir:آدرس سایت دانشگاه


