
 بنام خدا

 99ورودی رشته  قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد

زاًطگاُ علن ٍ صٌعت ایطاى، تَجِ ایطاى ضا تِ  طراحی صنعتی  ضتِضضوي عطض سالم ٍ ذیط همسم تِ زاًطجَیاى ًَ ٍضٍز ٍ ّوچٌیي تثطیک پصیطش ایطاى زض 

 هَاضز ظیط جلة هی ًوایس:

 تِ صَضت هجاظی ذَاّس تَز. 1400-99ًیوسال اٍل سال تحصیلی کلیِ هطاحل ثثت ًام ٍ تطگعاضی کالسْای  -1

هی تَاًٌس تا ٍضٍز تِ سیستن گلستاى السام تِ زاًطجَیاى اعالم هی گطزز،   pga.iust.ac.irاظ تاضیری کِ اظ سایت تحصیالت تکویلی زاًطگاُ  -2

 اًتراب ٍاحس ًوایٌس. لیست زضٍس اضائِ ضسُ تِ ضطح جسٍل شیل هی تاضس:

 

 زضٍس اجثاضی )توام زضٍس ایي سثس تایس اًتراب ضَز( ًام ٍ ایویل هسیط گطٍُ ضضتِ ًام 
زضس اظ  xزضٍس اذتیاضی )تعساز 

 ایي سثس لاتل اًتراب است(

 ططاحی صٌعتی 
 زکتط حسي صازلی ًائیٌی 

naeini@iust.ac.ir  
 

  آضٌایی تا ططاحی صٌعتی زض زًیای اهطٍظ 

  فٌَى ٍضٍضْای تَلیس زض صٌعت 

  ططاحی ٍ ساذت  سٌتی اضیا ء 

  1پطٍغُ ططاحی صٌعتی  

 

 

فا زض زاًطجَیاى الظم است هطاتك تطًاهِ ظهاى تٌسی ظیط زض جلسِ هعاضفِ کِ تا حضَض ضئیس ٍ هعاًٍیي زاًطکسُ تطگعاض هی ضَز، ضطکت ًوایٌس. لط -3

 ضوا ثثت گطزز. ٌّگام ٍضٍز، ًام ذَز ضا تِ صَضت صحیح ٍاضز ًواییس تا زض لیست حضَض جلسِ اساهی

زاًطجَیاى الظم است پس اظ ضطکت زض جلسِ فَق، هطاتك تطًاهِ ظهاى تٌسی ظیط زض جلسِ هعاضفِ گطایص کِ تا حضَض هسیطیت گطٍُ تطگعاض هی  -4

یس تِ تَاً ٍ آضٌایی تا ساهاًِ کالسْای هجاظی هی Chromeٍ هطٍضگط  Adobe connect  ضَز، ضطکت ًوایٌس. تطای ًصة ًطم افعاضّای ضطٍضی

 آزضس ظیط هطاجعِ کٌیس ٍ سپس تعس اظ ٍضٍز تعٌَاى هْواى  ًام ٍ ًام ذاًَازگی  کاهل ذَز ضا تصَضت اًگلیسی حتوا ٍاضز ًواییس .

http://ocwvc.unreal.iust.ac.ir/r0teucbifhek 

 OCWلیٌک جلسِ زض ساهاًِ  تاضید ٍ ساعت جلسِ عٌَاى جلسِ گطایص

 17/8/99ضٌثِ  هعاضفِ عوَهی زاًطکسُ  هعاضفِ زاًطکسُ

 10-11:30ساعت 

http://ocwvc.unreal.iust.ac.ir/r0teucbifhek 
 

  19/8/99زٍضٌثِ  جلسِ گطٍُ ططاحی صٌعتی  ططاحی صٌعتی 

  13-14:30ساعت 

http://ocwvc.unreal.iust.ac.ir/r0teucbifhek 
 

 

 ذَاّطوٌس است هطاتك اًتراب ٍاحس صَضت گطفتِ زض کالسْای ذَز ضطکت کٌیس. آتاى ذَاّس تَز. 10ضطٍع کالسْا اظ ضٍظ ضٌثِ هَضخ  -5

تلفي کاضضٌاساى زفتط  زض صَضت ٍجَز ّطگًَِ هطکل زض هطاحل هرتلف اًتراب ٍاحس ٍ ضطکت زض کالسْای هجاظی ٍ ... ذَاّطوٌس است تا  -6

  کِ تِ ضطح ظیط اعالم هی ضَز،  تواس تفطهاییس تحصیالت تکویلی زاًطکسُ 

 ) 73228242 ذاًن هطین اهیطی )کاضضٌاس زاًطجَیاى کاضضٌاسی اضضس ضْطساظی، هطهت، ططاحی صٌعتی 

 

 ) 73228219 ذاًن ظّطا اسالهی  )کاضضٌاس زاًطجَیاى کاضضٌاسی اضضس هعواضی 

 

 )73228248 آلای احوس صالحی )کاضضٌاس زاًطجَیاى زکتطی 

 

  )73223660 ذاًن ًیطُ عثسالْی  )کاضضٌاس زاًطجَیاى پطزیس 

 

  73225957 هجاظی                                                                                                  کالسْای  کاضضٌاس 

 

 



  


