
  به نام خدا

 اطالعیه

 1400دانشجویان محترم کارشناسی ارشد ورودي 

  شدرراي پذیرش در مقطع کارشناسی ابا سالم و تبریک ب

 5/8/1400 لغایت 4/8/1400چهارشنبه مورخ شنبه و هزهاي ستخاب واحد در روهمانگونه که از سوي دانشگاه اعالم شده است، ان 

 شود.نجام میااز طریق سیستم آموزشی گلستان 

واحد را پس از   8ید حداقل با، طبق اطالعیه دانشـــگاهپس از اتمام مراحل پذیرش  جدیدالورود کارشـــناســـی ارشـــد دانشـــجویان

 .گرددمیمشورت و تایید استاد مشاور آموزشی در سیستم گلستان اخذ نمایند. ضمنا بر اخذ حداقلی واحد تاکید 

ــنبه در روزهاي ثبت نامچنین هم ــه ش ــنبه 4/08/1400 (س و در  از اطالعات مندرج در جدول زیرتوانید می، )5/08/1400 و چهارش

ــورت نیاز از ــ ی از یکهاي راهنمایی ص ــیاس ــی به عنوان که اتید گروه آموزش ــاور آموزش ــده اند  مش در روزهاي ثبت نام تعیین ش

  مند شوید.بهره

  مهندسی مکانیک

 يکاربرد یطراح شیگرا✒

  شرفتهیپ یاضیر

  رفتهشیپ کیو پنومات کیدرولیه

  شرفتهیپ کینامید

 

 يانرژ لیتبد شیگرا✒

  شرفتهیپ یاضیر

  شرفتهیپ االتیس کیمکان

   شرفتهیپ کینامیترمود

  آقاي دکتر نصیري (مدیر گروه مهندسی مکانیک):آموزشی امور استاد مشاور

m.nasiri@iut.ac.ir 

 09133001343تلفن تماس: 

  19تا  15چهارشنبه ساعت               و  15تا  11سه شنبه ساعت ساعت تماس: 

  

  

  

  



  قدرت -شد برقکارشناسی ار

 ارشد برق قدرت: یروس ترم اول کارشناسد

 قدرت  يهاستمیس کینامید

 قدرت يها ستمیاز س يبرداربهره

 1 ژهیو مباحث

 

 :یجبران دروس

 2 يانرژ يهاستمیس لیتحل

 3یکیالکتر ينهایماش

 
 ينهایشــو  ما) 2قدرت  يها ســتمیســ یبررســ( 2 يانرژ يهاســتمیســ لیدروس تحل یکه در دوره کارشــناســ یانیدانشــجو

  .ندیاخذ نما یدو درس جبران يو بهره بردار کینامیدروس د يبجا ستیبایرا نگذرانده اند م 3یکیالکتر

 
 سی برق)(مدیر گروه مهنديعبدالمحمد دکترآقاي : یمشاور امور آموزش استاد

abdolmohammadi.hamidreza@gmail.com 
  

  09126101056تلفن تماس: 

 17 یال 15و  13 یال 10 چهارشنبه      و  17 یال 15:30و  13:30 یال 11سه شنبه ساعت تماس: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  شناسایی -مهندسی موادکارشناسی ارشد 

  ناسایی و انتخاب موادش -دروس ترم اول کارشناسی ارشد مهندسی مواد

 شرفتهیپ کینامیترمود

 مطالعه مواد نینو يروشها

 شکست کیمکان

  شرفتهیپ يفاز يها یو دگرگون نفوذ

طفا با شرکت لمشخص شده است،  یروه آموزشدر ترم اول اخذ کنند در گ انیکه الزم است دانشجو یدروس نکهیبا توجه به ا

  . دییمطرح نما دیدار یابهام ایاگر سوال آبان،  4روز سه شنبه  10:30تا  9:30از ساعت  لیدر اتاق ذ

https://meet.iut.ac.ir/b/aht-qch-1is-hor 

  آموزشی: آقاي دکتر هادياموراستاد مشاور 

morteza.hadi@gmail.com  

 09126265136از طریق واتساپ:  براي ارسال پیامصرفاً شماره 

  چهارشنبه 9:30-8 و  سه شنبه 15-12 ساعت ارسال پیام: 

  خواهد بود.صورت مجازي و فعال بهآبان  8شروع کالسها از شنبه 

  تماس بگیرید. سرکار خانم شیبانی 382داخلی  03157240065با  درساعات اداريتوانید می در صورت نیاز به راهنمایی بیشتر

                                                                                                   

  با آرزوي موفقیت براي شما                                                                                                            

 مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشکده 


