
ضمن ارايه دروس تئوري به صورت مجازي صنعتي اصفهان انشگاه درساند پيرو اطالعيه قبلي بدينوسيله به اطالع مي      
از دروس عملي را نيز به صورت حضوري با شرايط زير در  ي(شرايط آن به طور كامل در اطالعيه قبلي اعالم شده است) تعداد

  نمايد. ميارايه  97 – 98تابستان 

   
واحـدي) يـك ميليـون و     1شهريه ثابت ترم تابستان دو ميليون و يكصد هزار ريال و شهريه متغيـر هـر درس عملـي (    -1

    باشد.  دويست هزار ريال مي
 امكان ارايه خدمات رفاهي مانند خوابگاه و تغذيه وجود ندارد.  -2

 شود.  تعيين مي يا مركز ارايه دهنده ي با هماهنگي مدرس درس و دانشكدهلزمان امتحان دروس عم - 3

 واحد است. 6جمع واحدهاي اخذ شده مجازي و حضوري در ترم تابستان حداكثر  -4

 شود.ها شهريه عودت داده نميدر صورت تشكيل كالس -5

 

 تاريخهاي مهم: 

و پرداخت شهريه ثابـت بـه    http://golestan.iut.ac.irتقاضاي ثبت نام از طريق سايت گلستان به آدرس  كميل فرمت - 1
  22/4/98لغايت شنبه  10/4/98كترونيكي از طريق همان سايت از تاريخ دوشنبه صورت ال

 22/4/98هاي قابل برگزاري در تاريخ شنبه اعالم نتيجه بررسي تقاضاها و نتايج كالس - 2

 23/4/98هاي الكترونيكي دانشجو در سيستم گلستان در تاريخ يكشنبه واريز شهريه متغير دروس از طريق فرم پرداخت - 3

 23/4/98هاي ديگر) به اداره كل آموزش در تاريخ يكشنبه ارايه فرم ميهمان (براي دانشجويان دانشگاه - 4

  30/5/98 شنبهچهارپايان ترم :     24/4/98به نشروع ترم دوش -5

  
    

  دهندهدانشكده ارايه ليست دروس عملي ارايه شده در تابستان 
  پيوتر مهندسي برق و كام  آزمايشگاه مدارهاي الكتريكي 
  مهندسي برق و كامپيوتر   آزمايشگاه اصول الكترونيك

  مهندسي برق و كامپيوتر   1ريكي هاي الكتآزمايشگاه ماشين
  مهندسي برق و كامپيوتر   1سيستمهاي ديجيتال آزمايشگاه طراحي 
  مهندسي برق و كامپيوتر   هاي كامپيوتري آزمايشگاه شبكه
  دانشكده فيزيك  1 آزمايشگاه فيزيك

  دانشكده فيزيك   آزمايشگاه فيزيك الكتريسيته
  مركز كارگاههاي آموزشي   كارگاه عمومي

  مركز كارگاههاي آموزشي  كارگاه جوشكاري و ورقكاري 
  مركز تربيت بدني   تربيت بدني 

  مركز تربيت بدني    1ورزش 
                   
  اداره كل آموزش  


