قابل توجه دانشجویان نوورود کارشناسی ارشد
(همکاری با سازمان مدیریت صنعتی)
با سالم و آرزوی سالمتی برای همه دانشجویان ورودی  99مقطع کارشناسی ارشد همکاری با سازمان مدیریت صنعتی دانشکده مهندسی صنایع
دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدین طوسی و ضمن تبریک به همه عزیزان ،معاونت آموزشی و تحصيالت تکميلی دانشکده در نظر دارد به منظور
آشنایی دانشجویان با قوانين و مقررات آموزشی مقطع ارشد جلسهای به صورت مجازی با حضور رئيس ،معاونين و نمایندگان گرایش های
آموزشی دانشکده برگزار نماید.
همچنين در این جلسه درخصوص نحوه ثبت نام و واحدهائی که باید در ترم جاری ثبت شوند ،توضيحات کامل ارائه شده و در مورد ظرفيت
اساتيد دانشکده برای هدایت پایاننامه دانشجویان اطالعرسانی خواهد شد.
از آنجاییکه ثبت نام دانشجویان در روز دوشنبه  12آبان صورت خواهد گرفت ،حضور در این جلسه الزامی بوده و در
صورت عدم حضور ،مشکالت ایجاد شده متوجه شخص دانشجو خواهد بود.
 )1جلسه مذکور از طریق سامانه جلسات مجازی دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدین طوسی در روز یکشنبه مورخ  11آبان  1399راس ساعت 11
برگزار خواهد شد.
 )2جهت ورود به سامانه از لينک زیر استفاده کنيد( :فقط از مرورگر کروم یا فایرفاکس)

https://meetbk.kntu.ac.ir/b/v6u-9xx-2vc
 )3در این مرحله از شما کد دسترسی به اتاق خواسته میشود .لطفا برای ورود به سامانه از کد  636048استفاده نموده و روی دکمه "ورود"
کليک کنيد (لطفا به جای کپی پيست ،این عدد را در محل خواسته شده تایپ کنيد).
 )4در ادامه باید نام و نام خانوادگی خود را به صورت کامل و مطابق کارت ملی وارد نموده و روی دکمه "آغاز" کليک کنيد.
 )5برای آشنایی با نحوه کار با سامانه از فایل راهنمای پيوست استفاده کنيد.
 )6قبل از شرکت در جلسه ،از صحت عملکرد سختافزار مورد استفاده و سرعت شبکه خود اطمينان حاصل کنيد.
 )7چنانچه در طول جلسه و یا قبل از آن سواالتی درخصوص موارد مطرح شده و ورود به سامانه دارید با شماره  021-84063369تماس بگيرید.

با آرزوی سالمتی برای همه عزیزان
آموزش دانشکده مهندسی صنایع
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

