نکات و اطالعات مهم در خصوص
انتخاب واحد و شروع
دوره های کارشناسی ارشد و دکتری

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
ورودی پائیز 1399
هنگامه دستمالچی
کارشناس تحصیالت تکمیلی

انتخاب واحد نیمسال اول دانشجویان ارشد و
دکتری ورودی 1399
ضمن عرض خیر مقدم و آرزوی سالمتی برای دانشجویان عزیز مقطع کارشناسی ارشد و دکتری
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر توجه شما را به چند نکته جلب می نمایم :
 لطفا جهت مشورت با مدیر بخش خود برای انتخاب واحد از طریق لینک های نظیر معرفی
شده در سایت دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر به آدرس  ece.ut.ac.irدر گروه های
واتس آپ و اسکایپ مربوطه عضو شوید.
 پس از مشخص شدن دروس انتخابی و تایید مدیر بخش به سایت  ems.ut.ac.irبخش
پیشخوان خدمت وارد شوید و از طریق منوی ثبت نام اصلی نسبت به ثبت واحدها در سامانه
اقدام فرمائید .در انتها کلید بررسی تغییرات و اعمال تغییرات را زده سپس از طریق کلید
بازگشت به صفحه قبل بازگشته و دکمه تائید و ارسال را بزنید.
 در صورت مشاهده خطا در هنگام انتخاب واحد میتوانید از طریق ایمیل به کارشناس بخش
خود اطالع دهید.
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لینک های بخش های دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
جهت ثبت نام دانشجویان مقطع تحصیالت تکمیلی
99 ورودی
: بخش مخابرات امن و رمز نگاری
https://join.skype.com/mzoEx4Av2jfM
https://chat.whatsapp.com/BBaV40sbQkN8WzyTD792jr
:  بخش مخابرات میدان
https://chat.whatsapp.com/C9pkcP5Ccxb3V5055sP97K
https://join.skype.com/mxF6rBP75cCT

:  بخش مخابرات سیستم
https://chat.whatsapp.com/GMefHnbxpEHLKtwGwqZPVQ
https://join.skype.com/pTRKzz2caPkx
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ادامه لینک ها
:  بخش مهندسی پزشکی
https://join.skype.com/eWlQMjWHuf9Q
https://chat.whatsapp.com/GE8a5C3ddUrBtMrbKU8a4F
:  بخش هوش ماشین و رباتیک
https://join.skype.com/dgQ5OVJXV3LS
https://chat.whatsapp.com/Ft1XOYlE39rC30TMPcgM6T
:  بخش فناوری اطالعات
https://join.skype.com/mirZFEFnQE2l
https://chat.whatsapp.com/KCwcdk0nGYt4QzBrgOjWjU
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ادامه لینک ها
:  بخش نرم افزار
https://join.skype.com/oOhlZhC378ES
https://chat.whatsapp.com/Gww3RYG17HRE5rzpSGWjrk
: بخش معماری کامپیوتر
https://join.skype.com/pIbIpnzS2gMr
https://chat.whatsapp.com/Cls6bFUvgiyFneDrM0xokE
:  بخش سیستمهای دیجیتال

https://join.skype.com/llnlYXogQ5iR
https://chat.whatsapp.com/BucUtRvddOgKV84rMLdWVE

5

ادامه لینک ها
 بخش الکترونیک و فناوری نانو
https://join.skype.com/a3B7QnIv1V27
https://chat.whatsapp.com/EYt4coCtbahKaIyh2GnTVm
:  بخش قدرت
https://join.skype.com/eBbcKdmgRFzH
https://chat.whatsapp.com/BzLNSbDDZQA7jtQnHQMwYP

:  بخش کنترل
https://join.skype.com/oWLMToCguLfL
https://chat.whatsapp.com/Kb4yWJHkRjiLQC0D8DUOfZ
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آدرس ایمیل کارشناسان تحصیالت تکمیلی
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
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خانم دستمالچی :کارشناس مقاطع ارشد و دکتری



(بخشهای مخابرات  ،قدرت  ،کنترل )



hdastmalchi@ut.ac.ir



خانم کوثری :کارشناس مقاطع ارشد و دکتری



( بخشهای مجموعه الکترونیک  ،نرم افزار  ،فن آوری اطالعات )



kowsari@ut.ac.ir



خانم مستشاری :کارشناس مقاطع ارشد و دکتری



( بخشهای رباتیک  ،مهندسی پزشکی )



m.mostashari@ut.ac.ir

آدرس ایمیل مدیران بخشهای دانشکده مهندسی
برق و کامپیوتر
اسامی و سمت مدیران

آدرس ایمیل دانشگاهی مدیران

آقای دکتر عباسفر – مدیر بخش مخابرات سیستم

abbasfar@ut.ac.ir

آقای دکتر مرادی – مدیر بخش هوش ماشین و رباتیک

moradih@ut.ac.ir

ای دکتر ستاره دان – مدیر بخش مهندسی پزشکی

ksetareh@ut.ac.ir

آقای دکتر شیخائی – مدیر بخش الکترونیک و فناوری نانو
آقای دکتر ایمان عینی – مدیر بخش قدرت
قای دکتر کمال – مدیر بخش سیستمهای دیجیتال

آقای دکتر کبریائی – مدیر بخش کنترل

sheikhaei@ut.ac.ir
imaneini@ut.ac.ir
mehdikamal@ut.ac.ir

kebriaei@ut.ac.ir

آقای دکتر محمدی – مدیر بخش معماری کامپیوتر

smohamadi@ut.ac.ir

آقای دکتر نشاط – مدیر بخش مخابرات میدان

smohamadi@ut.ac.ir

آقای دکتر صیاد حقیقی – مدیر بخش فناوری اطالعات
خانم دکتر تقی یاره – مدیر بخش نرم افزار
8ای دکتر یزدانی – مدیر بخش شبکه های مخابراتی و امن

sayad@ut.ac.ir
ftaghiyar@ut.ac.ir
yazdani@ut.ac.ir

آدرس کانال دانشکده و سامانه پشتیبان
آدرس کانال تلگرام دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
- @UTECE

 سامانه پشتیبان خدمات فناوری اطالعات جهت پاسخگویی
غیرحضوری به سواالت دانشجویان از پردیس دانشکده های فنی و
یا مشکالت سامانه جامع آموزشی گلستان و ...
 https://its3.ut.ac.irمی باشد.
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با تشکر از توجه شما

