
 
 1307تاسيس 
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 دانشکده مهندسي برق

 ﴾بنام خداوند متعال   ﴿

 

 رشته مهندسی برقدانشجوی محترم کارشناسی 

   1400ورودی سال تحصیلی 

 انشگاهیان در این دانشگاه پیوسته اید بسیار خرسندیم.موفقیت شما را در ورود به مقطع کارشناسی تبریک گفته و از اینکه به جمع د

 د. مشتمل بر اطالعات مفیدی دربارۀ دانشکده، قوانین، فرمها، دوره های در حال برگزاری و امکانات فعلی آن قابل دسترسی شما عزیزان می باش http://ee.kntu.ac.irپایگاه اطالع رسانی دانشکده به آدرس 

مواجه شده و یا خدای  ره با مشکالت آموزشیه در طول دون دوره اشتغال دارند. اغلب دانشجویانی کبر دورۀ تحصیلی کارشناسی بر مبنای این فرض تدوین گردیده اند که دانشجویان به طور تمام وقت به کارهای مربوط به تحصیل و تحقیق در ای قوانین و مقررات حاکم

 وجه نکرده و در نتیجه مشکالت متعددی را برای خود و دانشکده بوجود می آورند.ناکرده از تحصیل بازمی مانند به این نکته ت

م و فنآوری وتحقق بخشیدن به یز اسالمی، توسعۀ علدی میهن عزلنؤثری را در دستیابی به اهداف دانشکده و دانشگاه که همانا سربامیدواریم که دورۀ تحصیلی جدید شما دوره ای خوش، خاطره انگیز و توأم با موفقیت بوده و بتوانید ضمن ارتقای توانائی های فردی، نقش م

  این اداره موجب خوشوقتی و امتنان است. آرمان های ترسیم شده توسط رهبری معظم انقالب اسالمی است ایفا نمائید. پیشنهادات و انتقادات شما در جهت بهبود فعالیت های دانشکده و
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 و مابعد، مندرج در پایگاه اطالع رسانی دانشگاه و دانشکده. )مهم(. 97مطالعه دقیق آیین نامه دوره کارشناسی مخصوص ورودی های   -2

 در قسمت پروفايل قابل مشاهده است.  https://vc.kntu.ac.ir/: در سامانه درسها و اطالعات مرتبط  ایمیل شما  - -)مهم( می شود. به منظور اطالع از موارد آموزشی که از طریق ایمیل اطالع رسانیگاه اخذرایانامه)ایمیل( دانش -3
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 جلسات راهنمايي بيشتر و آشنايي دانشجويان با دانشکده و... متعاقبا اطالع رساني خواهدشد. -7

 

    84062259 :تلفن

  1400مهرماه  ،نشکدهآموزش داامور اداره                                                                                                                                                                       

https://golestan.kntu.ac.ir/
https://vc.kntu.ac.ir/
mailto:kasiri@eetd.kntu.ac.ir
http://edu.ee.kntu.ac.ir/
https://vc.kntu.ac.ir/

