
 99ورودی   دکترایویان محترم دانشج

 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر و آروزی موفقیت برای شما، دکترایبه مناسب پذیرش در دوره و خیرمقدم، ضمن عرض تبریک با سالم و 

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

 

 الزامی است .به آدرس ذیل  با ارسال ایمیل  نیز  دفتر تحصیالت تکمیلی ارایه کارنامه دوره کارشناسی ارشد به -1

                                                                                                                          ecef347@of.iut.ac.ir 

 بررسی نمایید.  سیستم گلستان 110با گزارش  سال رانیماین گرایش خود در دروس ارایه شده در   -2

 دانشجویانی که گرایش دکترا و کارشناسی ارشد آنها متفاوت است بنا به تشخیص شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده ملزم به گذراندن تعدادی از

انشجویان باید در شروع تحصیل درخواست خود را برای تعیین لیست دروس جبرانی همراه با این د صورت جبرانی خواهند بود.دروس گرایش به

کارشناسی ارشد در آدرس  ویانبرنامه آموزشی دانشج کارنامه مقطع کارشناسی ارشد به مدیر گروه مربوطه ایمیل نمایند.

 /ecehttps://nst.iut.ac.ir/fa  .در دسترس است 

توجه شود که به علت تاخیر در است.  10و  6حداقل و حداکثر تعداد واحد درسی در یک نیمسال در هر ترم و از جمله در این ترم،  -3

ای در پیش خواهید داشت و بهتر است ترم فشردهشوند و هفته تشکیل می جلسه در 3 ،جلسه در هفته 2ترم، دروس به جای این شروع 

 نام نمایید.حداقل تعداد واحد ممکن ثبتدر 

 

اخذ درس کارگاه ایمنی و بهداشت عمومی )صفر واحد(  در ترم اول برای همه دانشجویان دکترا الزامی است. این کارگاه فقط در یک  -4

 شود.ساعته برگزار می 3جلسه 

 گیرد.انجام می golestan.iut.ac.irدر سامانه انتخاب واحد  -5

پذیرد. برای اطالع از استاد راهنمای خود بر اساس جدول زیر با مدیر وره دکترا با مشورت با استاد راهنما انجام میانتخاب واحد در د -6

 گروه گرایش مربوطه تماس بگیرید:

 ایمیل تلفن مدیر گروه نام گروه

 n.rezaei@cc.iut.ac.ir 33919061 خانم دکتر رضائی الکترونیک
 latify@cc.iut.ac.ir 33915356 آقای دکتر لطیفی قدرت
 iman.izadi@cc.iut.ac.ir 33919047 آقای دکتر ایزدی کنترل

 bakhtafrouz@cc.iut.ac.ir 33915464 آقای دکتر بخت افروز سیستم -مخابرات 
 bakhtafrouz@cc.iut.ac.ir 33915464 زافروآقای دکتر بخت  میدان -مخابرات 

 nader.karimi@cc.iut.ac.ir 33915025 آقای دکتر کریمی معماری سیستمهای کامپیوتری
 safayani@iut.ac.ir 33919063 آقای دکتر صفایانی نرم افزار

 nader.karimi@cc.iut.ac.ir 33915025 آقای دکتر کریمی هوش مصنوعی و رباتیک

در ها بین استاد درس و داننشجویان و تمام هماهنگی تمرینات ارسال و دریافت و است  مجازیصورت  به در ترم جاری  هاکالس -7

 د.خواهد بو yekta.iut.ac.irسامانه 

ور را از مراجعه کنید. کلمه عب id.iut.ac.irدانشگاه را برای دریافت اخبار دانشکده فعال سازید. برای این منظور به  حتما ایمیل رسمی -8

 های مهم را از دست ندهید.گلستان دریافت نمایید. ایمیل مربوطه را مرتب چک نمایید تا اطالعیه 672گزارش 
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