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 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي
  برق  دانشكده مهندسي

  

    بسمه تعالي  

  جهت ثبت نام حضوري و انتخاب واحد 95 لورودي سا و مهندسي كامپيوتر برقكارشناسي ارشد رشته هاي مهندسي دانشجويان  نحوه مراجعه
  

  .تبريك گفته و از اينكه به جمع دانشگاهيان در اين دانشگاه پيوسته ايد بسيار خرسنديمكارشناسي ارشد موفقيت شما را در ورود به مقطع 
دانشگاه به آدرس به اطالع مي رساند الزم است دانشجويان پس از ثبت نام الكترونيكي و بارگذاري مدارك مطابق اطالعيه هاي مندرج در پايگاه اطالع رساني 

http://kntu.ac.ir  گواهي پذيرش غيرحضوري شخصا به دانشكده مراجعه  و با در دست داشتن اصل مدارك بارگذاري شده 23/06/95 و 24در تاريخهاي
  .نمايند

مراحل زير  ،تاريخ و ساعتهاي ذكرشده در جدولدر ) اسدي فرد طبقه سوم ساختمان شهيد(دانشجويان پس از حضور در اداره امور آموزش دانشكده 
  :را طي مي كنند

  ساعت مراجعه  روز مراجعه  گرايش-رشتهنام 
  11:00تا 08:30  95شهريورماه 23سه شنبه مخابرات - مهندسي برق

  11:00تا 08:30  95شهريورماه 23سه شنبه مهندسي پزشكي
  11:00تا  10:30  95شهريورماه 23سه شنبه مهندسي مكاترونيك

  14:00تا 13:30  95شهريورماه 23سه شنبه الكترونيك- مهندسي برق
  11:00تا 08:30  95شهريورماه 24چهارشنبه كنترل-مهندسي برق
  11:00تا 08:30  95شهريورماه 24چهارشنبه قدرت-مهندسي برق
  11:00تا  10:30  95شهريورماه 24چهارشنبه )كليه گرايشها(مهندسي كامپيوتر 

 .پذيرش و ثبت نام حضوريارائه اصل مدارك بارگذاري شده و گواهي پذيرش غيرحضوري به منظور  -1
  "دروس جبرانيتعيين "فرم و  كارت موقت دانشجوييپس از بررسي و تطبيق مدارك، دريافت  -2
 .ي جبراني در صورت لزوم و واحد هاي قابل اخذ در نيمسال اولمراجعه به استاد محترم راهنما جهت مشخص شدن واحدها -3

  شماره دفتر  استادراهنما/نام مديرگروه  گرايش-نام رشته
  304  حسيني نژادآقاي دكتر   الكترونيك- مهندسي برق

  207  فاتحيآقاي دكتر   كنترل- مهندسي برق
  312  آقاي دكتر اردبيلي  قدرت- مهندسي برق

  270  آقاي دكتر آرش احمدي  مخابرات- برقمهندسي 
  229  آقاي دكتر ابريشمي مقدم  مهندسي پزشكي

  402  دلربائيآقاي دكتر   مكاترونيكمهندسي 

 رودكيدكتر  خانم  كامپيوتري شبكه هاي-مهندسي فناوري اطالعات
دانشكده ساختمان اداري 

  كامپيوترمهندسي 

سيستمهاي كامپيوتري-مهندسي كامپيوتر معماري  رودكيدكتر  خانم 
دانشكده ساختمان اداري 

  كامپيوترمهندسي 

 آقاي دكتر نيك انجام  رباتيكز و مصنوعي هوش- مهندسي كامپيوتر
دانشكده ساختمان اداري 

  كامپيوترمهندسي 
  انتخاب واحد در سامانه آموزشي گلستان  -4
  )با تاييد استاد محترم راهنما()  88گزارش (پرينت انتخاب واحد به آموزش و "تعيين دروس جبراني"فرم ت نام با تحويل تكميل روند ثب -5
  : نكات مهم
 .شركت در جلسه آشنايي با گروه ها متعاقباً و در ابتداي سال تحصيلي اعالم خواهد شد -1
 .خواهد بودشهريورماه  27از شروع كالسها  -2
  .مسئوليت عدم حضور در زمانهاي مشخص شده به عهده شخص دانشجو مي باشد -3

  
  مهندسي برق و كامپيوتردانشكده هاي  اداره امور آموزش

21/06/95  


