
 99دانشجویان محترم کارشناسی ارشد ورودی 

با سالم و ضمن عرض تبریک و خیرمقدم، به مناسب پذیرش در دوره کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر و آروزی 

 موفقیت برای شما،

 برای انتخاب واحد در ترم اول دوره کارشناسی ارشد به نکات زیر توجه فرمایید: 

 کارنامه دوره کارشناسی به دفتر تحصیالت تکمیلی نیز  با ارسال ایمیل  به آدرس ذیل الزامی است . سالار 

 

nadealianz@yahoo.com 

 

 موضوع ایمیل: کارنامه کارشناسی

 72 مراجعه به فرمr6RNNavd1m6Bf3https://forms.gle/b  و وارد کردن اطالعات خواسته شده 

 نام دانشجو موزشی خواهند داشت که مسئول راهنمایی، مشاوره و نظارت بر ثبتشجویان هر گرایش یک استاد مشاور آدان

 ابق جدول زیر است:ست. لیست استاد مشاور هر گرایش مطدر ترم اول ا

 ایمیل تلفن آموزشیاستاد مشاور  نام گروه

 n.rezaei@iut.ac.ir 66939933 خانم دکتر رضائی الکترونیک
 f.shayegh@iut.ac.ir 66933933 خانم دکتر شایق کبیوالکتری -مهندسی پزشکی

 latify@iut.ac.ir 66933633 آقای دکتر لطیفی قدرت
 iman.izadi@iut.ac.ir 66939993 آقای دکتر ایزدی کنترل

 fstabataba@iut.ac.ir 66939939 خانم دکتر طباطبا  سیستم -مخابرات 
 moayedian@iut.ac.ir 66933633 ویدیاندکتر م خانم شبکه -محابرات 
 bakhtafrouz@iut.ac.ir 66933939 آقای دکتر بخت افروز میدان -مخابرات 

 nader.karimi@iut.ac.ir 66933933 آقای دکتر کریمی معماری سیستمهای کامپیوتری
 mahmoudzadeh@iut.ac.ir 66939939 خانم دکتر محمودزاده نرم افزار

 nader.karimi@iut.ac.ir 66933933 آقای دکتر کریمی هوش مصنوعی و رباتیک

 

  توجه کنید که درسهای انتخابی دانشجو در گلستان حتما باید به تایید استاد مشاور آموزشی

نحوه تماس با استاد مشاور آموزشی در  غیر این صورت حذف خواهد شد.رسیده باشد و در 

 شود.اطالعیه بعدی شرح داده می

  .توجه کنید که امکان حذف و ترمیم در دروس تحصیالت تکمیلی این ترم وجود ندارد 

  دانشجوی "، موضوع نامه به استاد مشاور آموزشی بر اساس جدول باالشامل تلفن و آدرس ایمیل ارسال اطالعات تماس

 "99 ارشد کارشناسی

mailto:nadealianz@yahoo.com
https://forms.gle/b3Bf6m1RNNavd6r27


   ده را گرایش پذیرفته ش الزم است دروس جبرانی ،ارشناسی ارشد و کارشناسی آنها متفاوت استکدانشجویانی که گرایش

آدرس برنامه آموزشی دانشحویان کارشناسی ارشد برای تعیین دروس جبرانی در بگذرانند. 

https://nst.iut.ac.ir/fa/ece بسته . اخذ دروس جبرانی در این ترم و یا انتقال آنها به ترمهای بعدی در دسترس است

 همچنین دروس اجباری هر گرایش هم در همین آدرس وجود دارد.   گردد.نظر استاد مشاور آموزشی مشخص می با

 سیستم گلستان بررسی نمایید.  111سال را با گزارش ه شده در این نیمدروس ارای 

 ست. توجه شود که به علت  11و  8واحد درسی در یک نیمسال  در هر ترم و از جمله در این ترم، حداقل و حداکثر تعداد

ای در پیش فشرده شوند و ترمجلسه در هفته تشکیل می 3جلسه در هفته،  7تاخیر در شروع این ترم، دروس به جای 

 نام نمایید.خواهید داشت و بهتر است در حداقل تعداد واحد ممکن ثبت

  الزامی است.  کارشناسی ارشداخذ درس کارگاه ایمنی و بهداشت عمومی )صفر واحد(  در ترم اول برای همه دانشجویان

 شود.ساعته برگزار می 3این کارگاه فقط در یک جلسه 

 شده است،  لواحد( به این ترم منتق 7درس سمینار ) ثبت نامای کاستن بار درسی در این ترم، بر خالف سنوات قبلی، بر

اجباری است و سایر  "کارگاه ایمنی و بهداشت عمومی"درس و  "سمینار"درس  ثبت نام در به عبارت دیگر در این ترم

 فقط دو درس دیگر ثبت نام کنید. شود توصیه می خواهید کرد. موزشی اخذاد مشاور آدروس را با مشاوره با است

 دوم ترم  الیت آن پس از امتحانات پایانیرسانی خواهد شد. به صورت خالصه عمده فعجزییات درس سمینار بعدا اطالع

هم  7و 1در طول ترم  آنراتوانید فعالیتهای مقدماتی ولی با مشاوره با استاد راهنما می ،خواهد بود 11-99سال تحصیلی 

 پایان خواهد یافت.  0011تابستان  انتهایاین درس در  انجام دهید.

 در سامانه  انتخاب واحدgolestan.iut.ac.ir گیرد.انجام می 

 در فت پاسخها و تمامی هماهنگیها بین استادان و دانشجویان کالسها ارسال تمرینها و دریاو  مجازیصورت  ها بهکالس

 د.خواهد بو yekta.iut.ac.irسامانه 

  دانشگاه را برای دریافت اخبار دانشکده فعال سازید. برای این منظور به  ایمیل رسمیحتماid.iut.ac.ir  .مراجعه کنید

های مهم را از دست گلستان دریافت نمایید. ایمیل مربوطه را مرتب چک نمایید تا اطالعیه 627کلمه عبور را از گزارش 

 ندهید.

 

  نمایید تا در جریان روند ثبت نام و تشکیل کالسها قرار گیرید.حتما ایمیل وارد شده را مرتب بررسی 

 بعدی پس بندی تماس برای مشاوره در انتخاب درس و چگونگی برقرای تماس در اطالعیهزمان 

 نام توسط دانشگاه اعالم خواهد شد.از تعیین زمان ثبت

  اطالعات الزم ارایه خواهد در مورد انتخاب استاد راهنما و سایر مسایل در اطالعیه های بعدی

 شد.

https://nst.iut.ac.ir/fa/ece

