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  بسمه تعالي

 
 

ذيال كليات موارد ذيل را به  96-97يك به كليه دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد ورودي سال تحصيلي ضمن خير مقدم و تبر   
 اطالع مي رساند:

  
 توصيه مي شود آئين نامه و دستورالعمل اجرايي طول دوره مقطع كارشناسي ارشد را به دقت مطالعه نمائيد. -1

مك سيستم گلستان به اطالع دانشجويان مي رسد در صورتيكه از آنجائيكه اطالعيه هاي مهم از طريق سامانه ارسال پيا  -2
 زير در سيستم گلستان نسبت به اصالح آن اقدام نمائيد: از طريق منويشماره تلفن همراه شما تغيير پيدا كرده است،

 
تلفن همراه و پست آموزش        دانشجو                 مشخصات دانشجو         ساير اطالعات          تغيير شماره  

 الكترونيكي 

  
و دانشجويان موظفند مطابق با دستورالعمل اجرايي الزم به ذكر است كه كالسهاي سمينار از اواخر آبان ماه ترم اول شروع -3

  سمينار كه متعاقبا در وب سايت آموزش قرار داده خواهد شد عمل نمايند.
د را به گونه اي انجام دهند تا قبل از شروع ثبت نام نيمسال سوم ضروري است تا كليه دانشجويان برنامه ريزي دروس خو -4

 موضوع پايان نامه آنها به تصويب برسد.

جهت ثبت نام با استفاده از نام كاربري و رمز ورودي كه بعد از اتمام ثبت نام به شما داده مي شود و از  طريق سيستم  -5
 ثبت نام اصلي استفاده نمائيد. –منوي ثبت نام   https://golestan.kntu.ac.irنرم افزار گلستان به آدرس:

ليست مشخصات دروس كه هر رشته گرايش مجاز به اخذ آن مي باشد در همان منو قابل مشاهده است. لطفا بر اساس  -6
 دهيد.اطالعيه هاي هر گروه و با توجه به آن عمليات ثبت نام خود را انجام 

گرايش به همراه كد درسي آن قرار دارد جهت راهنمايي - در وب سايت آموزش دانشكده برنامه ليست دروس هر رشته -7
 مي توانيد به آن مراجعه نمائيد.

كليه دانشجويان كه رشته مقطع قبلي آنها مهندسي عمران نبوده است موظفند حداكثر تا زمان حذف و اضافه جهت اخذ  -8
  هاي دانشكده به شرح زير است:. مدير گروه/ مسئول گروه مراجعه نمايند خود يران گروهدروس جبراني به مد

 
 دكتر بهشتي گرايش سازه: -

 دكتر باقري مديريت ساخت: گرايش  -

 دكتر كاويانپورو سازه هاي هيدروليكي: گرايش آب  -

 دكتر برهاني ب:منابع آمديريت گرايش  -

 دكتر ذوالفقاري گرايش زلزله: -

 گرايش ژئوتكنيك: دكتر قاسم زاده -

 گرايش راه و ترابري و حمل و نقل: دكتر ادريسي -

 گرايش سواحل، بنادر و سازه هاي دريايي: دكتر حجازي  -

 گرايش محيط زيست : دكتر وفايي  -
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96-97ها جهت ثبت نام نيمسال اول اطالعيه هاي مهم آموزشي گروه   
 

 اطالعيه گرايش سازه
ديناميك سازه  ،اجزاء محدود ،تئوري االستيسيته پالستيسيته  شامل:درس مي باشند كه  4به اخذ اجباري كليه دانشجويان موظف 

(دانشجويان مجاز به اخذ هر دو درس رياضيات و تحليل و يكي از دروس رياضيات مهندسي و يا تحليل غير خطي سازه ها مي باشد.
  ان سال قبل مي باشد.ساير دورس ارائه شده مخصوص دانشجويغير خطي نيستند).

  
  مديريت ساخت اطالعيه گرايش

  كليه دانشجويان مي بايست هر چهار درس ارائه شده را اخذ نمايند.
  

  سواحل ، بنادر و سازه هاي دريايياطالعيه گرايش 
اي دكتر كليه دانشجويان موظف به اخذ اجباري چهار درس ارائه شده در ترم مي باشند. در صورت وجود هر گونه مشكل به آق

  يد.ئحجازي ( مسئول زير گروه گرايش سازه دريايي ) مراجعه نما
 

  اطالعيه گرايش زلزله
يكي از دروس ديناميك خاك و يا ديناميك سازه و  ،  و مهندسي زلزله رزه شناسيلاجباري وس كليه دانشجويان موظف به اخذ در

 واحد مي باشند. 12موظف به اخذ  نليه دانشجويادر مجموع ك درس اختياري از بين دروس ارائه شده مي باشند.دو 

 
ژئوتكنيكاطالعيه گرايش   

واحد از  9واحد مي باشند و مي بايست به گونه اي برنامه ريزي نمايند كه حداقل  12كليه دانشجويان موظف به اخذ اجباري 
  واحد دروس اختياري خود را اخذ نمايند. 3دروس اجباري خود و 

  
و برنامه ريزي حمل و نقل  ترابري اطالعيه گرايش راه و  

ئه شده از بين دروس اختياري اكليه دانشجويان موظف مي باشند كه به گونه اي برنامه ريزي نمايند تا عالوه بر دروس اجباري ار
  واحد برسد. 12نيز اخذ واحد نمايند تا تعداد واحد انتخابي آنان به 

  
 اطالعيه گرايش محيط زيست

واحد از بين دروس اختياري ارائه شده مي باشند. ضمنا در صورت وجود هرگونه سوال به مدير  12ف به اخذ كليه دانشجويان موظ
  گروه محيط زيست مراجعه نمائيد. ممحتر

و سازه هاي هيدروليكي  اطالعيه گرايش آب   
از بين دروس اختياري  واحد نيز 9كليه دانشجويان موظف مي باشند از بين دروس به جز درس اجباري هيدروليك پيشرفته 

  انتخاب نمايند.
  

 اطالعيه گرايش مديريت منابع آب
  كليه دانشجويان فوق موظف به اخذ اجباري چهار درس ارائه شده در ترم مذكور مي باشند.


