
  

   ١٤٠٠دانشجويان محترم دكتراي ورودي 

  با سالم و ضمن عرض تبريك و خيرمقدم، به مناسب پذيرش در دوره دكتراي دانشكده مهندسي برق و كامپيوتر و آروزي موفقيت براي شما،

  

  د:براي انتخاب واحد در ترم اول دوره دكترا به نكات زير توجه فرمايي

  . به دفتر تحصيالت تكميلي نيز با ارسال ايميل به آدرس ذيل الزامي استارايه كارنامه دوره كارشناسي ارشد  - 1

ecef347@of.iut.ac.ir  

  د.سيستم گلستان بررسي نمايي 11٠رش دروس ارايه شده در گرايش خود در اين نيمسال را با گزا - 2

ت تكميلي دانشكده ملزم به گذراندن اليدانشجوياني كه گرايش دكترا و كارشناسي ارشد آنها متفاوت است بنا به تشخيص شوراي تحص
صورت جبراني خواهند بود. اين دانشجويان بايد در شروع تحصيل درخواست خود را براي تعيين ليست دروس  تعدادي از دروس گرايش به

رشناسي ارشد در آدرس جبراني همراه با كارنامه مقطع كارشناسي ارشد به مدير گروه مربوطه ايميل نمايند. برنامه آموزشي دانشجويان كا
 /fa/https://ece.iut.ac.ir   .در دسترس است  

است. توجه شود كه به علت تاخير در  1٠و  ٦در هر ترم و از جمله در اين ترم، حداقل و حداكثر تعداد واحد درسي در يك نيمسال  - 3

شوند و ترم فشردهاي در پيش خواهيد داشت جلسه در هفته تشكيل مي 3ر هفته، جلسه د 2به جاي  دروساكثر شروع اين ترم، 

 شوند، اعالم خواهد شد.ليست درسهايي كه از ابتداي ترم آغاز مي .نام نماييدو بهتر است در حداقل تعداد واحد ممكن ثبت

ان دكترا الزامي است. اين كارگاه فقط در يك در ترم اول براي همه دانشجوي )صفر واحد(اخذ درس كارگاه ايمني و بهداشت عمومي  - 4
 .شودساعته برگزار مي 3جلسه 

 .گيردانجام مي  golestan.iut.ac.ir نتخاب واحد در سامانها - 5

ع از استاد راهنماي خود بر اساس جدول زير با مدير البراي اط پذيرد.انتخاب واحد در دوره دكترا با مشورت با استاد راهنما انجام مي - ٦
 :گرايش مربوطه تماس بگيريدگروه 

  ايميل  تلفن  مدير گروه  نام گروه
  n.rezaei@iut.ac.ir  ٣٣٩١٩٠٦١  خانم دكتر رضائي  الكترونيك

 karshen@iut.ac.ir  ٣٣٩١٥٤٢٤  آقاي دكتر كارشناس  قدرت

  m.kamali@ iut.ac.ir  ٣٣٩١٩٠٦٢  خانم دكتر كمالي  كنترل

  bakhtafrouz@ iut.ac.ir  ٣٣٩١٥٤٦٤  افروزآقاي دكتر بخت   سيستم -مخابرات

  bakhtafrouz@ iut.ac.ir  ٣٣٩١٥٤٦٤  آقاي دكتر بخت افروز  ميدان -مخابرات

  palhang@iut.ac.ir  ٣٣٩١٥٤٢٦  آقاي دكتر پالهنگ  معماري سيستم هاي كامپيوتري

  mrheidar@iut.ac.ir  ٣٣٩١٥٣٥٩  آقاي دكتر حيدر پور  نرم افزار

 palhang@iut.ac.ir  ٣٣٩١٥٤٢٦  آقاي دكتر پالهنگ  رباتيكز هوش مصنوعي و

 

ها بين استاد درس سها در ترم جاري به صورت مجازي است و ارسال و دريافت تمرينات و تمام هماهنگيالكبا توجه به شرايط فعلي،  - 7
 خواهد بود. yekta.iut.ac.ir يان در سامانه يكتا به آدرس و دانشجو

رايط امتحانات به صورت حضوري خواهد بود. همچنين احتمال برگشت كالسها به حالت حضوري هم در صورت احتماال با بهبود ش - 8
 بهبود شرايط متصور است. 

 
مراجعه كنيد. كلمه عبور را id.iut.ac.ir حتما ايميل رسمي دانشگاه را براي دريافت اخبار دانشكده فعال سازيد. براي اين منظور به - 9

ميشه . همچنين همهم را از دست ندهيدهاي تا اطالعيه نماييد. ايميل مربوطه را مرتب چك نماييد دريافت  گلستان ٦72از گزارش 
 چك كنيد كه فضاي ايميل پر نشده باشد، در صورت پر شدن ايميلها را دريافت نخواهيد كرد. 


