
 1401ورودی سال و دکتری  کارشناسی ارشددانشجويان  ناماطالعيه ثبت

 
تين در نخس درساخذ  انتخاب و مراحلرساند به اطالع ميدر اين دانشكده و آرزوي موفقيت، شما عزيزان ضمن تبريك قبولي 

 :به صورت زير استنيمسال تحصيلي 
 تانو كلمه عبور سيستم جامع آموزشي گلس كاربرينام ،كارت دانشجوييبعداز تشكيل پرونده در اداره آموزش، دريافت شماره و 

مراحل زير را به انجام ،  22/6/1401شنبه سهالي  19/6/1401 شنبهيك در بازه زماني دانشكده دفتر تحصيالت تكميليمراجعه به با 
 برسانيد:

  هاي كارشناسي ارشدنامهگزيده مقررات و آيينمطالعه،   
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  دكتري،  هاي نامهگزيده مقررات و آيينمطالعه 
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 برای مشاوره، انتخاب و تاييد دروس بر اساس برنامه درسی  /استاد راهنمامراجعه به مدير/نماينده گروه
 )دانشجويان کارشناسی ارشد( گرايش

 

  مراجعه به مديرگروه برای اطالع از استاد راهنما )دانشجويان دکتری(. الزم به ذکراست که انتخاب واحد
 دانشجويان دکتری بر اساس نظر استاد راهنما انجام ميشود. 

 
  از طريقشخصيو كلمه عبور  كاربرينامبا  سيستم گلستان بهورود(  آدرسhttp://golestan.iut.ac.ir)،  ثبت دروس و

 يامپيوترك هايسايتتوانيد از كامپيوترهاي ميالزم به ذكر است در پايان كار «نامپايان ثبت»و « اعمال» هايانتخاب گزينه
 .اييددانشكده استفاده نم

 تذکرات مهم:

پذير انقبلي و موافقت دانشكده امك درخواستبا تنها  ذف و اضافه )ترميم(پذير نيست. همچنين حامكانتحصيالت تكميلي  درس در مقطعحذف   -1

 فرماييد.را مبذول دقت نهايت و ثبت دروس  انتخاببنابراين در است. 
 واحد است.  10و  6 و براي دانشجويان دكترا14و  8به ترتيب  ، در هر ترم،دانشجويان كارشناسي ارشددرسي  هاي حداقل و حداكثر تعداد واحد  -2
 .شودتشكيل ميطبق برنامه  27/6/1401شنبه از روز  كالسها  -3
 نمايد. انتخاب خود تواند فقط يكي از دروس اختياري خود را از خارج از ليست دروس اجباري و اختياري گرايشهر دانشجوي كارشناسي ارشد مي -4
ايد در کارشناسی نگذرانده باشند، حتما بدانشجويان کارشناسی ارشد در صورتی که دروس جبرانی گرايش خود را در دوره  -5

در صورتي كه گرايش كارشناسي ارشد و دكترا متفاوت . همچنين ابتدای دوره کارشناسی ارشد )نيمسال اول( اين دروس را اخذ نمايند
د كه دانشجو دروس اجباري شويشود )در اين شرايط اكيدا توصيه مباشد، برخي دروس دوره دكترا توسط شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده تعيين مي

 دوره كارشناسي ارشد گرايش خود را بگذراند(.
ود در ، بهتر است دانشجويان در اسرع وقت نسبت به ثبت دروس انتخابي خاستدروس تحصيالت تكميلي اختياري محدود ظرفيت  با توجه به اينكه  -6

 سيستم گلستان اقدام نمايند.

برای راهنمائی به همان مرکز مراجعه کنند و ، مرکز آموزشهای الکترونیکی و آزاد پذیرفته شده اند ی که دردانشجویانتذکر:
 جلسات خودداری کنند.این از ورود به 
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 نامدر انجام ثبت برای مشاوره دانشجويان کارشناسی ارشد گروه ها / نمايندگانمديران ليست

 توضیحات نام راهنما رشته/گرایش ردیف

 سيدیآقای دكتر  الكترونيك 1

 (20/6/1401( و یكشنبه )19/6/1401)مراجعه حضوری: شنبه 

  13صبح تا  8ساعت 
 33915417فن دفتر: لت

دو فایل شامل برنامه درسی ارشد الكترونيك و توضيحاتی مربوط 
 :به دروس این ترم

https://iutbox.iut.ac.ir/index.php/s/RYG7Y6P2NtGqwxA 

 

 آقای دكتر نریمانی سيستم -مخابرات 2
g0z-hbu-7jx-https://meet.iut.ac.ir/b/6um 

 

 مویدیاندكتر  خانم شبكه -مخابرات  3

 

صبح در لينك زیر: 1۰شهریور ساعت  19جلسه آنالین روز شنبه   

https://meet.iut.ac.ir/b/nag-92d-7zz-nwj 

در خدمت دانشجویان به صورت آنالین هستم. 11تا ساعت   

 سواالت احتمالی با آیدی تلگرام

@NaghmehMا 

 پرسيده شود.

 

 زیدآبادی نژاد آقای دكتر ميدان -مخابرات  4

( تا سه شنبه 19/6/1401مراجعه حضوری هر روز از شنبه )

 . 13صبح الی  8( از ساعت 22/6/1401)

 33915376تلفن دفتر: 
  ۰9133143525تلفن همراه: 

 آقای دكتر لطيفی  سيستم-قدرت 5

( و روز سه شنبه 21/6/1401مراجعه حضوری: روز دوشنبه )

 . 12صبح الی  1۰( از ساعت 22/6/1401)

 33915356تلفن دفتر: 

:دانشجویان ورودی جدید رایلينك جلسه ب  

https://meet.iut.ac.ir/b/hq9-9bw-agl-uwr 
 

 آقای دكتر كارشناس ماشين -قدرت 6

( و روز یكشنبه 19/6/1401روز شنبه ) :مراجعه حضوری 

 . 11صبح الی  9( از ساعت 20/6/1401)

 ۰9133111917تلفن همراه: 

https://iutbox.iut.ac.ir/index.php/s/RYG7Y6P2NtGqwxA
https://meet.iut.ac.ir/b/6um-7jx-hbu-g0z
https://meet.iut.ac.ir/b/nag-92d-7zz-nwj


 خانم دكتر كمالی كنترل 7

( و روز دوشنبه 20/6/1401مراجعه حضوری : روز یكشنبه )

 . 12:3۰صبح الی  9:3۰( از ساعت 21/6/1401)

 33919۰62تلفن دفتر: 
 ۰913267422۰تلفن همراه: 

و نيم، جلسه آنالین در آدرس  9ساعت  (20/6/1401) روز یكشنبه

زیر برگزار می گردد كه توصيه می شود همه دانشجویان 

در آن شركت كنند كميلیت حصيالتجدیدالورود ت  

https://meet.iut.ac.ir/b/k64-sq0-pbd-n1r 

 معماری كامپيوتر 8
 نبی و  دكتر انآقای

 پالهنگ دكتر

(  19/6/1401)دكتر نبی: از روز شنبه   

  در لينك زیر

xxm-21s-igr-https://meet.iut.ac.ir/b/wqc 

 .14:3۰الی  12:3۰از ساعت 

 

 

( و روز دوشنبه 20/6/1401)دكتر پالهنگ: روز یكشنبه 

 :لينك زیر از طریق( 21/6/1401)

 tpo-vri-aeq-https://meet.iut.ac.ir/b/maz 
  

 .صبح 1۰الی  9از ساعت 

9 
و  هوش مصنوعی

 رباتيك
 دكتر كریمی آقای

 از طریق لينك زیر:  1۰الی  8( ساعت 19/6/1401)روز شنبه 

https://meet.iut.ac.ir/b/c7k-pew-zpu-z1i 

 پالهنگ دكتر

 :حضوری مراجعه

 12الی  1۰( ساعت 20/6/1401)روز یكشنبه 

 1۰الی   9( ساعت 21/6/1401)روز دوشنبه 

tpo-vri-aeq-https://meet.iut.ac.ir/b/maz 

 

 قدیریدكتر  آقای نرم افزار 1۰

  12الی  11( ساعت 19/6/1401)روز شنبه 

 از طریق لينك زیر: 12الی  11( ساعت 20/6/1401)روز یكشنبه 

https://join.skype.com/EInbsRRcNtXB 
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 دكتر دخيل عليان آقای رایانش امن 11
.12الی  1۰( ساعت 21/6/1401مراجعه حضوری : روز دوشنبه )  

 33915445تلفن دفتر: 

 دكتر بصيری آقای علوم داده 12

.12الی  1۰( ساعت 21/6/1401روز دوشنبه )  

 از طریق لينك :

https://meet.iut.ac.ir/b/ali-apm-f1j-ygk 

 

 خانم دكتر شایق مهندسی پزشكی 13

( و روز یكشنبه 19/6/1401مراجعه حضوری : روز شنبه )

.13الی  11(  ساعت 20/6/1401)  

از طریق لينك زیر:و یا   

https://meet.iut.ac.ir/b/3fg-5lr-oq0-hze 

33911476تلفن دفتر:   

 
 دانشكده برق و کامپيوترتحصيالت تكميلی 
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