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 با سالم و آرزوی سالمتی،

. است هشدیِ غیر حضوری در نظر گرفته د جلسهبرای آشنایی شما با روند انتخاب واحهای دانشکده در برخی گروه

ها مشخصات جلسه را ممکن است برخی گروه آدرس و زمان تشکیل جلسه بر حسب جدول زیر خواهد بود.

 ارسال نمایند. از شما مستقیما به آدرس ایمیل دریافت شده 

 آدرس و زمان جلسه آشنایی

 زمان آدرس جلسه آشنایی  نام گروه

 21/8/99 دوشنبه KKEX67I8https://join.skype.com/aIfU الکترونیک

 -مهندسی پزشکی

 بیوالکتریک

a74-8xm-cck-https://meet.iut.ac.ir/b/far 

 

 22/8/99یکشنبه 

 20:11ساعت 

 22/8/99یکشنبه  1my-mpq-tns-https://meet.iut.ac.ir/b/moh قدرت

 20:11ساعت 

 21/8/99دوشنبه  1https://join.skype.com/jfEDIqHuqLi کنترل

 21:11ساعت 

 21/8/99دوشنبه  adl-vs7-rfi-https://meet.iut.ac.ir/b/for سیستم -مخابرات 

 18:01تا  21:01ساعت 

  22/8/99 یکشنبه nwj-zz6-d29-https://meet.iut.ac.ir/b/nag شبکه -محابرات 

 20:11ساعت 

 21/8/99دوشنبه  sbb-pme-gb0-https://meet.iut.ac.ir/b/ahm میدان -مخابرات 

 19:01تا  22:01ساعت

معماری سیستمهای 

 کامپیوتری

https://join.skype.com/nXDlMmK0ZSWc  

 G9XtoQ6https://join.skype.com/ddahG نرم افزار

 
 

 https://join.skype.com/hUkx94xEV184 و رباتیکهوش مصنوعی 

 

 

 

خواهد بود. زمان  صفحه بعدول انامی مطابق جددر مورد دروس ثبت، نحوه تماسو  زمان تماس برای مشاوره

. در صورت تغییر اطالعات رسانی خواهد شدمشاوره گرایشهایی که در جدول وجود ندارد، به صورت ایمیل اطالع

 ی خواهد شد. رسانطریق ایمیل اطالع ازها در جدول

https://join.skype.com/aIfU8I76KKEX
https://meet.iut.ac.ir/b/far-cck-xm8-47a
https://meet.iut.ac.ir/b/moh-tns-mpq-my0
https://join.skype.com/jfEDIqHuqLi1
https://meet.iut.ac.ir/b/for-rfi-6vs-adl
https://meet.iut.ac.ir/b/nag-92d-7zz-nwj
https://meet.iut.ac.ir/b/ahm-0gb-pme-sbb
https://join.skype.com/nXDlMmK5ZSWc
https://join.skype.com/ddahG6XtoQ9G
https://join.skype.com/hUkx97xEV287


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

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

 شود.اطالعیه بعدی شرح داده می

 تلفن و نام کاربری اسکایپ استادان مشاور آموزشی

 اسکایپنام کاربری  تلفن استاد مشاور آموزشی نام گروه

  66939933 خانم دکتر رضائی الکترونیک

 farzaneh.shayegh@gmail.com 66933933 خانم دکتر شایق کبیوالکتری -مهندسی پزشکی

 

 aminlatify 66933633 آقای دکتر لطیفی قدرت

 

 _iizadi 66939993 آقای دکتر ایزدی کنترل

 خانم دکتر طباطبا  سیستم -مخابرات 

 

66939939 

 

- 

 Naghmeh.moayedian 66933633 خانم دکتر مویدیان شبکه -محابرات 

 - 66933939 آقای دکتر بخت افروز میدان -مخابرات 

 db6f62c2b44355live:.cid.ca 66933933 آقای دکتر کریمی معماری سیستمهای کامپیوتری

 elham.mahmoudzadeh 66939939 خانم دکتر محمودزاده نرم افزار

 db6f62c2b44355live:.cid.ca 66933933 دکتر کریمی آقای هوش مصنوعی و رباتیک

 زمان در نظر گرفته شده برای مشاوره

  27/8/99 چهارشنبهزمان مشاوره  21/8/99 دوشنبهزمان مشاوره  نام گروه

  10:11تا  00:11 10:11تا  00:11 الکترونیک
  03:11تا  05:11 01:11تا  02:11 بیوالکتریک -مهندسی پزشکی

  01:11تا  02:11 01:11تا  02:11 قدرت

  01:11تا  02:11 01:11تا  02:11 کنترل
  10:31تا  01:31 10:31تا  01:31 سیستم -مخابرات 
  10:31تا  01:31 04:11تا  06:11 شبکه -محابرات 

  10:31تا  00:31 10:31تا  00:31 میدان -مخابرات 
  10:11تا  02:11 10:11تا  02:11 معماری سیستمهای کامپیوتری

  10:11تا  02:11 10:11تا  02:11 نرم افزار
  10:11تا  02:11 10:11تا  02:11 هوش مصنوعی و رباتیک

 

mailto:farzaneh.shayegh@gmail.com

