
 بنام خدا

 99ورودی   "کنترل و عالئممهندسی "رشته و   "راه آهن برقی مهندسی" رشته قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد

دانشگاه علم و صنعت ایران، توجه ایشان را به  کنترل و عالئمضمن عرض سالم و خیر مقدم به دانشجویان نو ورود و همچنین تبریک پذیرش ایشان در رشته 

 موارد زیر جلب می نماید:

 به صورت مجازی خواهد بود. 1011-99کلیه مراحل ثبت نام و برگزاری کالسهای نیمسال اول سال تحصیلی  -1

 دروس ارائه شده به شرح جدول ذیل می باشد:لیست دانشجویان می توانند با ورود به سیستم گلستان اقدام به انتخاب واحد نمایند.  9/8/99از تاریخ  -2

 نام و ایمیل مدیر گروه نام رشته

 دروس اجباری

)تمام دروس این سبد باید 

 انتخاب شود(

 دروس اختیاری

درس از این سبد  1)تعداد 

 قابل انتخاب است(

 دروس جبرانی

 مهندسی

کنترل و 

 عالئم

دکتر سید محمد موسوی 
sm_mousavi@iust.ac.ir 

 1کنترل و عالئم 

 ریاضی مهندسی پیشرفته

سیستم های رویداد 

 گسسته

 

 ایمنی و قابلیت اطمینان

 

 مبانی مهندسی راه آهن

 

سیستم های کنترل مدرن 

)در صورت عدم گذراندن این 

 درس در مقطع کارشناسی(

 مهندسی

 برقیراه آهن 
دکتر سید محمد موسوی 

sm_mousavi@iust.ac.ir 

بررسی پست های الکتریکی راه 

 آهن

 آنایز ماشین های ترکشن

 الکترونیک قدرت

 

 

 

 مبانی مهندسی راه آهن

 

 

حضور رئیس و معاونین دانشکده برگزار می شود، شرکت نمایند. لطفا در دانشجویان الزم است مطابق برنامه زمان بندی زیر در جلسه معارفه که با  -3

 هنگام ورود، نام خود را به صورت صحیح وارد نمایید تا در لیست حضور جلسه اسامی شما ثبت گردد.

د، ودانشجویان الزم است پس از شرکت در جلسه فوق، مطابق برنامه زمان بندی زیر در جلسه معارفه گرایش که با حضور مدیریت گروه برگزار می ش -0

 برای نصب نرم افزارهای ضروری و آشنایی با سامانه کالسهای مجازی می توانید به آدرس زیر مراجعه کنید:شرکت نمایند. 

http://lms.iust.ac.ir/ 

 OCWدر سامانه  لینک جلسه تاریخ و ساعت جلسه عنوان جلسه معارفه

معارفه دانشکده مهندسی راه  معارفه دانشکده

 آهن

 آبان 11تاریخ  شنبه 

 11تا  11ساعت 

http://ocwvc.unreal.iust.ac.ir/rwdxp5sn11te 

راه آهن  مهندسی 

مهندسی برقی و 

 کنترل و عالئم

راه  مهندسی معارفه رشته 

آهن برقی و مهندسی کنترل و 

 عالئم

 آبان  18  یکشنبه تاریخ

 (13الی  12ساعت  )

http://ocwvc.unreal.iust.ac.ir/r2qiqwaj3pov 

 

 کالسهای خود شرکت کنید. آبان خواهد بود. خواهشمند است مطابق انتخاب واحد صورت گرفته در 11شروع کالسها از روز شنبه مورخ  -5

ارسال ایمیل به دفتر در صورت وجود هرگونه مشکل در مراحل مختلف ثبت نام، انتخاب واحد، شرکت در کالسهای مجازی و ... خواهشمند است با  -6

سرع وقت با کارشناسان دفتر تحصیالت تکمیلی در ا مشکالت خود را طرح نمایید. Z_mohammadi@iust.ac.irتحصیالت تکمیلی به آدرس 

 شما برای حل مشکل تماس خواهند گرفت.

 تلفن کارشناسان دفتر تحصیالت تکمیلی نیز به شرح زیر اعالم می شود.  -1

 13228551 سرکار خانم محمدی )کارشناس دانشجویان کارشناسی ارشد روزانه/ نوبت دوم(

 13228551 آموزش الکترونیکی(سرکار خانم محمدی  )کارشناس دانشجویان کارشناسی ارشد واحد پردیس و 

 13228531 سرکار خانم نخعی  )کارشناس دانشجویان دکتری روزانه/ نوبت دوم / پردیس(
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