
 

 

 به ارب نخستین براي كه آغاز سال تحصیلی را به جامعه دانشگاهی و بویژه دانشجویان جدیدالورود،

ریك صمیمانه تب ،گام نهاده اند دانشگاه صنعتی امیركبیر بعنوان مادر دانشگاههاي صنعتی كشور

 گفته و براي همگان از درگاه خداوند متعال موفقیت، بهروزي و سعادت را آرزومندم.

امید است به فضل الهی، در طول سال تحصیلی جدید در جهت تهذیب، خود سازي و علم اندوزي، 

تالش مضاعف نموده و در آینده با علم و معرفت بیشتر در جهت پیشرفت كشور عزیزمان ایران 

اسالمی مثمر ثمر باشیم. همچنین امید است دانشجویان گرامی جدیدالورود در سال تحصیلی پیش 

واالي دانش طلبی، در جهت ارتقاي سطح علمی و تعمق باورهاي دینی  ش، كوشش و انگیزهرو با تال

 .دارندو توانایی هاي فرهنگی گامهاي موثري بر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 گرامی دانشجوي

 سالم با

 صیلیتح سال دكتري و ارشد كارشناسی دوره در نگاشد پذیرفته مناسبت به تبریك عرض ضمن

 و ريگیپی منظور به ضروریست تهران(، تکنیك )پلی امیركبیر صنعتی دانشگاه ۰۰۱۱-۰۹۱۱

 :نمائید دقت و توجه زیر موارد به خود تحصیلی و آموزشی امور انجام

 صورت به امکان حد تا است آن بر سعی كرونا بیماري شیوع ویژه شرایط به توجه با .۰

 نجاما دانشجویان به رسانیاتخدم دانشجو حضوري مراجعه به نیاز بدون و الکترونیکی

 پست طریق از آموزشی هايگیريوپی سواالت ها،درخواست است الزم بنابراین پذیرد.

 .گیرد انجام aut.ac.irchem آدرس به تکمیلی تحصیالت دفتر الکترونیکی

 عاتاطال ثبت و مدارک تکمیل مراحل و نموده مطالعه را دانشگاه هاي اطالعیه كلیه لطفا .2

 پورتال وارد ابتدا بایست می مدارک بارگذاري جهت. دهید انجام درپرتال را شخصی

 اطالعات تمامی و بارگذاري را درخواستی مدارک و شده جدید ورودي سامانه دانشگاه

 به منوط دانشجویان واحد انتخاب و دانشجویی شماره اخذ نمایید. وارد را خود شخصی

 می مدارک بارگذاري و درخواستی هاي فرم تکمیل شخصی، صفحه اطالعات تکمیل

 وطمرب فرمهاي تایید تکمیل، شخصی، اطالعات ثبت جهت پورتال به ورود براي باشد.

 ارهشم پورتال به ورود كاربري شناسه نمایید. مراجعه زیر لینك به مدارک بارگذاري و

 باشد. می شدگان فتهپذیر ملی شماره گذرواژه و داوطلبی

(http://portal.aut.ac.ir/aportal/register.jsp) 
 

 را خود شخصی اطالعات تمام باید شدگان پذیرفته .گرددمی تأكید شخصی، اطالعات صفحه تکمیل

 وجود اهدانشگ الکترونیکی پست ایجاد امکان اینصورت غیر در نمایند، وارد كامل و صحیح صورت به

 .داشت نخواهد

mailto:mechrel@aut.ac.ir
http://portal.aut.ac.ir/aportal/register.jsp


 مراجعه دانشکده سایت در موجود هاي اطالعیه به درسی واحدهاي انتخاب جهت  .۹

  .نمایید

 
 تحصیالت مدیریت سایت وب به آموزشی هاي ویهر و ها نامه آیین از اطالع جهت .۰

 نمائید. مراجعه https://grad.aut.ac.irآدرس به دانشگاه تکمیلی
 رحضو جهت دانشجویان حضوري غیر صورت به ترم این هايكالس برگزاري به توجه با .5

 الکترونیك آموزش سامانه از توانند می درس( استاد نظر )با برخط مجازي هايكالس در

 مدیریت سامانه از برخط غیر هايكالس وhttps://lms.aut.ac.irآدرس )نیما(به

 زمان .نمایند استفادهhttps://courses.aut.ac.irآدرس به حضوري دروس -یادگیري

 .نمایید پیگیري دانشگاه سایت از را كالسها شروع و نام ثبت

 پشتیبانی مركز به توانید می سامانه دو هر كاربري راهنماي و اطالعات كسب جهت .6

 نمائید. مراجعهhttps://elearning.aut.ac.irآدرس به الکترونیکی یادگیري

 شد. خواهد برگزار هفته در روز سه و فشرده صورت به ترم این در هاكالس .7

 به لطفا گردد.می ارسال پیوست به ۰۹۱۱-۰۰۱۱ تحصیلی سال آموزشی تقویم .8

 نمائید. توجه شده اعالم هايزمانبندي

 و علمی رویدادهاي اهم رسانی اطالع منظور به دانشکده تکمیلی تحصیالت معاونت .۱

 تلگرام كانال اندازي راه به اقدام مقطع این دانشجویان با تردیكنز ارتباط نیز و تحصیلی

  :كنید استفاده زیر لینك از عضویت براي لطفا است. نموده

 
t.me/MSCchemistrystudent  براي دانشجویان ارشد 

t.me/PHDchemistrystudent براي دانشجویان دكتري 
 هاي تلفن شماره با واحد انتخاب و نام ثبت به مربوط مشکلی و سوال گونه هر صورت در

 .فرمایید حاصل تماس ذیل شرح به تکمیلی تحصیالت كارشناسان

 موسوي آقاي 6۰5۰58۱۱   ریاحی خانم 6۰5۰5788

 

https://grad.aut.ac.ir/
https://lms.aut.ac.ir/
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 لیست دروس دانشجویان ارشد گرایشهای تحصیلی شیمی 

 0911-0011برنامه هفتگی مقطع کارشناسی ارشد نیمسال اول 

 0911-0011نیمسال اول  دکتریبرنامه هفتگی مقطع 

 تقویم آموزشی دانشگاه

 سرفصل دروس ///

 

 

 

 

https://chem.aut.ac.ir/files/chem/new_files_own/nimsal_gerayesh_chem.pdf
https://chem.aut.ac.ir/files/chem/new_files_own/nimsal_gerayesh_chem.pdf
https://chem.aut.ac.ir/files/chem/new_files_own/msc.pdf
https://chem.aut.ac.ir/files/chem/new_files_own/msc.pdf
https://chem.aut.ac.ir/files/chem/new_files_own/phd_99.pdf

