
  دانشگاه صنعتي اصفهان     94 – 95 دومدرخصوص ثبت نام نيمسال 

در يك بازه  94 – 95سال تحصيلي  دومپيرو اطالعيه قبلي به اطالع مي رساند با توجه به اينكه ثبت نام نيمسال 

برگزار مي گردد و ممكن است طي اين پنج روز تغييرات دروس 

اضافه نمودن ظرفيت، ايجاد گروه جديد، حذف گروههاي زيرحد نصاب، تغيير ساعت ارايه درس، تغيير زمان امتحان 

نامه لذا دانشجويان گرامي جهت اطالع از اين تغييرات و اصالح به موقع بر

مرتب كنترل ) جهت رفع اشكاالت احتمالي(

  . ثبت نمايند

شود  ل هر دانشجو باز ميضمنا همانگونه كه در اطالعيه قبل نيز اعالم گرديد از زمانيكه براساس ساعت ثبت نام فاي

تا پايان روز چهارشنبه امكان ثبت و حذف درس و انجام تغييرات مورد نظر ميسر خواهد بود و با توجه به اينكه 

جهت ورود مجدد به فرم ثبت نام تا پايان روز پنجم نياز به 

همچنين باتوجه به اينكه ثبت نام به صورت غير حضوري انجام مي پذيرد در صورت نياز جهت راهنمايي و رفع 

  . تماس حاصل نماييد) تلفن ها در ذيل نامه ثبت شده

  

  كارشناسان آموزشي

  در مقطع تحصيالت تكميلي
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5504  

5630  

5266  

3854  

5488  

3626  

3734  

3246  

5012  

3371  

1020  

5320  

-  

2830  

-  

-  

2338  

 اداره كل آموزش                                                                                                                                                              

    بسمه تعالي

درخصوص ثبت نام نيمسال  2شماره اطالعيه مهم آموزشي 

پيرو اطالعيه قبلي به اطالع مي رساند با توجه به اينكه ثبت نام نيمسال 

برگزار مي گردد و ممكن است طي اين پنج روز تغييرات دروس  7/11/94لغايت  3/11/94زماني پنج روزه از تاريخ 

اضافه نمودن ظرفيت، ايجاد گروه جديد، حذف گروههاي زيرحد نصاب، تغيير ساعت ارايه درس، تغيير زمان امتحان 

لذا دانشجويان گرامي جهت اطالع از اين تغييرات و اصالح به موقع بر ،توسط دانشكده ها انجام پذيرد

(و فرم ثبت نام خود را ) 110گزارش (درسي خود، برنامه ارايه دروس 

ثبت نمايند به موقع نموده تا بتوانند در صورت نياز تغييرات مورد نظر را

ضمنا همانگونه كه در اطالعيه قبل نيز اعالم گرديد از زمانيكه براساس ساعت ثبت نام فاي

تا پايان روز چهارشنبه امكان ثبت و حذف درس و انجام تغييرات مورد نظر ميسر خواهد بود و با توجه به اينكه 

جهت ورود مجدد به فرم ثبت نام تا پايان روز پنجم نياز به  گزينه پايان ثبت نام نيز از فرم ثبت نام حذف شده است

  .نمي باشدباز شدن مجدد فايل ثبت نام 

همچنين باتوجه به اينكه ثبت نام به صورت غير حضوري انجام مي پذيرد در صورت نياز جهت راهنمايي و رفع 

تلفن ها در ذيل نامه ثبت شده(اشكال با كارشناس آموزشي دانشكده خود 

  .نماييدهايي كه در مواقع ضروري مي توانيد با آن تماس حاصل 

  نام دانشكده 
  كارشناسان آموزشي

  در مقطع كارشناسي

  5721  دانشكده مواد

  5126  دانشكده معدن

  5513  دانشكده صنايع

  5611  شيمي. دانشكده م

  5249  دانشكده مكانيك

  3825  دانشكده عمران

  5367 - 5368  برق و كامپيوتردانشكده 

  3618  دانشكده رياضي

  3710  دانشكده فيزيك

  3271  دانشكده شيمي

  5026  دانشكده نساجي

  3361  دانشكده كشاورزي

  3559  دانشكده منابع طبيعي

  5320  الكترونيك و پرديسمركز آموزشهاي 

  2340  مركز كارگاههاي آموزشي

  2830  مركز زبان

  2890  مركز معارف

  2374  مركز تربيت بدني

  2306 - 2305  اداره كل آموزش

                                                                                                                             

اطالعيه مهم آموزشي 

  

  

پيرو اطالعيه قبلي به اطالع مي رساند با توجه به اينكه ثبت نام نيمسال 

زماني پنج روزه از تاريخ 

اضافه نمودن ظرفيت، ايجاد گروه جديد، حذف گروههاي زيرحد نصاب، تغيير ساعت ارايه درس، تغيير زمان امتحان (

توسط دانشكده ها انجام پذيرد) غيرهو 

درسي خود، برنامه ارايه دروس 

نموده تا بتوانند در صورت نياز تغييرات مورد نظر را

ضمنا همانگونه كه در اطالعيه قبل نيز اعالم گرديد از زمانيكه براساس ساعت ثبت نام فاي

تا پايان روز چهارشنبه امكان ثبت و حذف درس و انجام تغييرات مورد نظر ميسر خواهد بود و با توجه به اينكه 

گزينه پايان ثبت نام نيز از فرم ثبت نام حذف شده است

باز شدن مجدد فايل ثبت نام 

همچنين باتوجه به اينكه ثبت نام به صورت غير حضوري انجام مي پذيرد در صورت نياز جهت راهنمايي و رفع 

اشكال با كارشناس آموزشي دانشكده خود 

هايي كه در مواقع ضروري مي توانيد با آن تماس حاصل  شماره تلفن

  

                                                                                                                             


