دانشجویان محترم کارشناسی ارشد ورودی 1400
با سالم و آرزوی سالمتی و تبریک مجدد بابت ورود به مقطع کارشناسی ارشد،
 -1امید است در این مدت کوتاه ،تا حدی به فضای دانشگاه و دانشکده آشنا شده باشید ،هرچند به صورت مجازی.
در سالهای حضوری جلسه معارفه و همین طور انتخاب استاد راهنما با تاخیر بیشتری نسبت به زمان ورود
دانشجویان برگزار میشد .ولی امسال مجبوریم مراحل مختلف را با فشردگی بیشتری برگزار کنیم.
 -2انشاال در هفته آینده جلسه معارفه ای به صورت مجازی خواهیم داشت .در این جلسه با دانشکده و قوانین
کلی مقطع کارشناسی ارشد و همچنین نحوه انتخاب استاد راهنما آشنا خواهید شد.
 -3توجه داشته باشید که انتخاب استاد راهنما با توجه به ظرفیت اع المی هر استاد برای دوره روزانه و نوبت دوم
(شبانه) است .با توجه به باالتر بودن تعداد دانشجویان پذیرفته شده نوبت دوم نسبت به آمار درخواستی ،این
دانشجویان می توانند عالوه بر استادان دارای ظرفیت نوبت دوم ،برای راهنمایی دوره کارشناسی
ارشد با تمامی استادانی که فقط ظرفیت روزانه داشتهاند ،هم مکاتبه کرده ویا تماس بگیرند.
 -4برای تعیین استاد راهنما هر دانشجو جدول اولویتی شامل نام تمامی استادان راهنما در گرایش را به ترتیب
اولویت پر می کند .استاد راهنما هم جدولی شامل نام دانشجویان بر اساس اولویت پر میکنند .چنانچه نام یک
استاد ( )Aاولویت اول یک دانشجو ( )Mباشد و نام دانشجو ( )Mهم اولویت اول استاد ( )Aباشد ،قطعا راهنمایی
دانشجوی  Mبا استاد  Aخواهد بود ،در سایر حاالت تضمینی برای اختصاص اولویت اول وجود ندارد.

تخصیص اولیتهای دوم و سوم و  ...استاد راهنما با اجرای یک الگوریتم ،با در نظر گرفتن اولویت سایر دانشجویان
و استادان انجام خواهد شد و بسیار محتمل است پس از اجرای الگوریتم استاد راهنمای اختصاص یافته ،استاد
راهنمای اول انتخابی دانشجو نباش ند ،از این رو الزم است هر دانشجو اسامی تمامی استادان گرایش را به دقت
بر اساس اولویت موردنظر پر کنند ،در غیر این صورت بنا بر ضرورت ،جدول بنا بر معیارهای تحصیالت
تکمیلی پر خواهد شد.
 -5جدول استادانی که برای هر گرایش ظرفیت اعالم کردهاند ،در ادامه آمده است.
-5جلسه معارفه گروه پس از جلسه معارفه عمومی تشکیل خواهد شد.
جزییات جلسه از نظر محیط برگزاری و زمان آن پس از تایید نهایی اعالم خواهد شد.

مهلت پر کردن جداول اولویت :جمعه  12آذر

-7
ثبت نام مقدماتی ترم بعدی یکشنبه  21و دوشنبه  22آذر خواهد بود .الزم است قبل از این تاریخ استاد
راهنمای هر دانشجو قطعی شده باشد.
 -8در صورت هرگونه اشکال یا درخواست در کل دوره تحصیل ،صرفا از سامانه تیکت در آدرس
 tkt.iut.ac.irاستفاده نمایید.

گرايش
مدارهاي مجتمع الكترونيك

استاد متقاضی

استاد متقاضی نوبت اول

نوبت دوم

دکتر احمدی مهر(-)1دکتر ادیب( -)2دکتر دهقانی( -)2دکتر رضائی( -)2دکتر سیدی( -)2دکتر
دکتر ادیب

قدرت-سيستمهاي قدرت

غفاری نیا( -)2دکتر فرزانه فرد( -)2دکتر غالمی()2
دکتر تابش( -)1دکتر گلسرخی( -)1دکتر لطیفی( -)2دکتر یوسفی( -)2دکتر همدانی گلشن()2

قدرت -الكترونيك قدرت و ماشينهاي
الكتريكي

دکتر تابش( -)1دکتر حاجیان( -)2دکتر سقائیان نژاد( -)2دکتر کارشناس( -)1دکتر گلسرخی()1
دکتر احمدزاده( -)2دکتر امیدی( -)2دکتر تابان( -)2دکتر خسروی فرد(-)1

مخابرات -مخابرات سيستم

دکتر دخیل علیان( -)1دکتر سماوی( -)1دکتر طباطبا( -)1دکتر عمومی( -)1دکتر فاضل(-)2
دکتر تابان -دکتر طبا طبا -دکتر مدرس هاشمی(-)2دکتر مویدیان( -)1دکترمهدوی( -)1دکتر نریمانی( -)1دکتر نظری(-)1
دکتر فاضل

مخابرات -مخابرات ميدان و موج
مخابرات -شبكه هاي مخابراتي

دکتر بخت افروز( -)2دکتر زیدآبادی نژاد( -)2دکتر عمومی( -)1دکتر فیروزه( -)2دکتر مداح
دکتر زید آبادی نژاد

علی()2

دکتر مهدوی

دکتر حیدر پور( -)1دکتر سعیدی( -)2دکتر مهدوی( -)1دکتر هندسی()2
دکتر ایزدی( -)1دکتر جاللی( -)2دکتر ذکری( -)2دکتر شیخ االسالم( -)2دکتر عسگری()2

كنترل
كامپيوتر -هوش مصنوعي و رباتيكز
كامپيوتر -نرم افزار

دکتر قیصری(-)2دکتر کمالی( -)2دکتر مجیری()2
دکتر پالهنگ( -)2دکتر حسینی( -)2دکتر خورسندی(-)1دکتر سماوی( -)1دکتر صفایانی()2
دکتر احمد زاده

کامپیوتر -رایانش امن
مهندسي پزشكي-بيوالكتريك

دکتر منشئی( -)1دکتر کریمی( -)2دکتر میرزایی(-)2دکتر هاشمی()1
دکتر بصیری(-)1دکتر حیدر پور( -)1دکتر زالی( -)1دکتر قدیری مدرس( -)1دکترمالکی()1

دکتر بصیری

كامپيوتر -معماري سيستم هاي كامپيوتري دکتر نبی
كامپيوتر -علوم داده

دکتر نقش( -)2دکتر یزدیان()2

دکتر محمودزاده( -)2دکتر هاشمی()1
دکتر خورسندی( -)1دکتر نبی()2
دکتر ایزدی( -)1دکتر بصیری( -)1دکتر خسروی فرد( -)1دکتر زالی( -)1دکتر فلسفین()1
دکترقدیری مدرس ( -)1دکتر مالکی()1
دکتر فانیان( -)2دکتر موزرانی ( -)2دکتر دخیل علیان( -)1دکتر منشئی( -)1دکتر عمومی()1
دکتر اخوان بی تقصیر( -)2دکتر امیرفتاحی( -)2دکتر ذهبی( -)2دکتر روحانی( -)2دکتر شایق()2

