
      تعالي بسمه        

 دانشگاه صنعتـي شريف  
 

 1397مصاحبه حضوري داوطلبان آزمون دكتري نيمه متمركز مدارك الزم براي اطالعيه 
 )مهندسي برق(رشته 

 
 

جدول طبق  97 ماه تير 4و  3شنبه و دوشنبه مورخ روزهاي يكشود در  محترم دعوت مي اناز داوطلب
 مراجعه نمايند. مهندسي برق دانشكده  به پيوست زمانبندي

داوطلب گرامي، ضمن تشكر از شما به خاطر عالقه مندي و انتخاب دانشكده مهندسي برق دانشگاه صنعتي شريف براي 
ش نهائي در اين ادامه تحصيل در مقطع دكتري، به اطالع مي رسانيم بررسي دقيق تر پرونده داوطلبان جهت اعالم پذير

دانشكده مستلزم شركت در مصاحبه ورودي دوره دكتري است كه مطابق جدول زمان بندي شده ضميمه به انجام مي 
همانطور كه در اطالعيه قبلي نيز به رسد. در نظر داشته باشيد عدم مراجعه در موعد مقرر به منزله انصراف تلقي مي شود. 

تا قبل از زمان دعوت به  ،به منظور پيشنهاد استاد راهنماي مطلوب خودكه شود  مي گاهي داوطلبان رسيد، موكداً توصيهآ
ترجيحا با استاد و كرده  يبررس يقاًبرق را دق يدانشكده مهندس يداسات يقاتيتحق يها ينهزم يدر فرصت كافو مصاحبه 

طور ضروري است با مطالعه  همين .راهنمايي كه براي هدايت پايان نامه دكتري خود در نظر داريد حضورا صحبت كنيد
 موارد ذيل را جهت شركت در مصاحبه دكتري رعايت بفرماييد: ،ين آگهيادقيق 

 
 كارت شناسايي معتبر (شناسنامه يا كارت ملي) )1
در همراه داشته و به  را) EE2(فرم  "ي دانشكده مهندسي برقطالعات متقاضي ورود به دوره دكترفرم ا " )2

ها به دفتر تحصيالت تكميلي تا قبل از زمان مصاحبه خودداري  لطفا از تحويل اين فرمروز مصاحبه تحويل نماييد. 
 . فرماييد

باشد مي توانيد توصيه نامه قبال براي دانشكده ارسال نشده توصيه نامه شما توسط استاد توصيه كننده  چنانچه )3
 ويل نماييد. تح روز مصاحبه پاكت در بسته در را در  خود

 مدرك زبان خود را به همراه داشته باشيد. و ريز نمرات دوره كارشناسي، كارشناسي ارشد در روز مصاحبه  )4
را ، )عنوان دو حداکثر|( مقاالت ارائه شده در كنفرانسها و در مجالت (يا پذيرفته شده)كپي مقاالت چاپ شده  )5

 راه داشته باشيد.ايد به هم كه قبالً در سايت دانشگاه بارگذاري كرده
 به همراه داشته باشيد. (در صورت وجود)نامه كارشناسي ارشد خود را  پايان   )6
 كپي فرم انتخاب رشته خود را به همراه داشته باشيد.نيز  گواهي رتبه كنكور و )7
 66164380توانند در ساعات اداري با دفتر تحصيالت تكميلي دانشكده، شماره تلفن  داوطلبان در صورت نياز مي )8

 تماس بگيرند.
دانشكده مهندسي برق ضمن تشكر مجدد از شما به خاطر انتخاب اين دانشكده جهت ادامه تحصيل در مقطع دكتري، 

 براي شما داوطلب گرامي آرزوي موفقيت دارد.



جدول زمانی مصاحبه آزمون دکتری 

 7931تیر  – دانشکده مهندسی برق
 

)بال ساختمان قدیم 9، طبقه دکتر برکشلیسالن 

 دانشکده مهندسی برق غربی(

)بال ساختمان جدید 5، طبقه دکتر چمرانسالن 

 دانشکده مهندسی برق شرقی(

 

 مخابرات میدان
 زمان و محل مصاحبه نام نام خانوادگی

 ليال احمدي

   51:8تا  51:8ساعت 

 تير 3یکشنبه 

                                           سالن دکتر چمران

 نيما احمدي

 علی   حسن شاهی                              

 محمدزکریا حق گویان

 وحيد خراشادي زاده

 تحسين خورند

  11:8:تا  51:8ساعت 

 تير 3یکشنبه 

                                           سالن دکتر چمران

 مهدي رحمان زاده

 مجتبی رستمی

 علی رفيعی                                   

 زهرا زارع جوشقانی

 سيده ریحانه          شاه چراغ                       

  1:8::تا  11:8:ساعت 

 تير 3یکشنبه 

                                           سالن دکتر چمران

 سيما              شریعتمداري                 

 راحله شمس

 جالل الدین طيب پور

 علی قرامحمدي                                

 مصطفی لك زائی                                 

  3131:تا  1:8::ساعت 

 تير 3یکشنبه 

                                           سالن دکتر چمران

 ميالد محمدي

 سيدمحمدرضا ميرهاشمی روته

 علی نفر                                     

 زینب واحدي

 مهسا ولی زاده

 

 الکترونیک )مدار، ادوات و دیجیتال(

 احبهزمان و محل مص  نام نام خانوادگی

 ندا اسدیان

  51:8تا  51:8ساعت 

 تير 3یکشنبه 

                                           سالن دکتر برکشلی

 ایدین امينی

 ارمين پویانی راد

 ليال حبيب پور

 مریم حسينی

 علی حميدي زاده

  1:8:تا  51:8ساعت 

 تير 3یکشنبه 

                                           سالن دکتر برکشلی

 مهسا حيدري

 پوریا رشيدي

 محمد سيم چی

 محمد عباس زاده برگشادي

 جوهر عبدخدا

  1:8::تا  11:8:ساعت 

 تير 3یکشنبه 

                                           سالن دکتر برکشلی

 سپيده عيسی پورمتی کالئی

 مونس غریب خواجه

 ضامحمدر فاتحی پيکانی

 سيدمحمدجواد فاطمی نيا

 یاسر قربانی ویشکی

   31:8:تا  1:8::ساعت 

 تير  3یکشنبه 

                                           سالن دکتر برکشلی

 افشين قلی زاده تازه شهري

 پویان کاتبی

 محمود کاظمی

 محمدحسين کریمی

 مهران گلوایی

   4148:تا  3148:ساعت 

 تير  3 یکشنبه

                                           سالن دکتر برکشلی

 رضا گودرزي

 عليرضا اللویی باغستانی

 محمدرضا محلوجی

 سجاد مرادیان

 سيدمسعود مصطفوي

   6111:تا  4148:ساعت 

 تير  3یکشنبه 

                                           سالن دکتر برکشلی

 محمدرضا ش جهرمینيك بخ

 اميرعلی ولی نژاد

 علی هادي زاده

 بهار جاراللهی

 علی رضا پور
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 قدرت

 

 زمان و محل مصاحبه نام نام خانوادگی

 علی اعالیی

  51:8تا  51:8ساعت 

 تير 4دو شنبه

                                           سالن دکتر چمران

 سعيد بلمکی

 محمد جعفري

 رضا جاللی ندوشنی

 مهران حاجی اقاپورمقيمی

 معصومه رضازاده سيالب

دو  11:8:تا  51:8ساعت 

 تير 4شنبه

                                           سالن دکتر چمران

 حسين رضائی

 مرتضی رضائی الریجانی

 سيدمهدي رضائيان

 مهدي رفيعی زمانی

 فاطمه زارع

 1:8::تا  11:8:ساعت 

 تير 4دو شنبه

                                           سالن دکتر چمران

 امير زرگررضائی

 سعيد غفوري ورزنه

 غالمرضا کدخدایی

 عليرضا لرستانی

 سيدمحسن محمدي حسين نژاد

دو  31:8:تا  1:8::ساعت 

 تير 4شنبه

 سالن دکتر چمران

 امير محمدي راد

 مهرداد ميرافضل

 سيدعبدالکریم ميرکریمی فته کشی

 محمدرضا دانشور

دو  4131:تا  3148:ساعت  بهنام اکبري

 تير 4شنبه

 سالن دکتر چمران
 ميالد اکرمی

 منصور بهرامی

 

 

 کنترل

 

 زمان و محل مصاحبه نام نام خانوادگی

 سمانه اسمعيلی سهی

  4131:تا  3131:ساعت 

 تير 3یکشنبه 

                                           سالن دکتر چمران

 بابك اسمعيلی کجابادي

 حامد بيرامی

 حسين پورشمسایی درگاهی

 زهرا توانایی سرشکی

 مسعود درخشان

  8131:تا  4131:ساعت 

 یکشنبه سه تير

                                           سالن دکتر چمران 

 عليرضا رمضانی مقدم

 محمدامين کانیزاج

 سمانه السادات سعيدي نيا

 محمد سليمانی

 پوریا قراخانلو

  6131:تا  8131:ساعت 

 یکشنبه سه تير

                                           سالن دکتر چمران 

 حميدرضا قهرمانی

 ارش محمدحسنی

 رضا محمدي کيا

 مينا منتظري

 فاطمه مهدوي گلميشه

  3131:تا  6131:ساعت 

 یکشنبه سه تير

                                           سالن دکتر چمران 

 سيدکاظم موسویان فرددهکردي

 نينا یزدان شناس شاد

 هستی خوش آمدي

 نسيم حسن پور

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

مخابرات سيستم )سيستم و رمز، پردازش سيگنال هاي 

 حياتی و بيو الکتریك(

 

 زمان و محل مصاحبه نام نام خانوادگی

 نيما احمدي                                   

  5131تا  5131ساعت 

 تير 4دو شنبه

                                           سالن دکتر برکشلی

 امين اقاتباررودباري

 مصطفی ایاز

 محمدحسين باطنی

 حامد بسطامی

 حبيب اهلل تنکابنی

  1131:تا  5131ساعت 

 تير 4دو شنبه

 سالن دکتر برکشلی 

 احسان محمدي منفرد

 منا چاکري بجستانی

 اميرمحمد حاتمی ورزنه

 علی حسن شاهی

 علی نفر

  131::تا  1131:اعت س

 تير 4دو شنبه

 سالن دکتر برکشلی 

 پوریا سلطانی نظام ابادي

 سيده ریحانه شاه چراغ

 مصطفی لك زائی

 راحله               شمس                       

 هادي شيبانی

  3131:تا  131::ساعت 

 تير 4دو شنبه

 سالن دکتر برکشلی 

 سعيد صفریان

 نگار ضابطيان

 ميترا کاظمی دیزج

 امير قاسمی

 

 

مخابرات سيستم )سيستم و رمز، پردازش سيگنال هاي 

 حياتی و بيو الکتریك(

 

 زمان و محل مصاحبه نام نام خانوادگی

 علی قرامحمدي

  4131:تا  3131:ساعت 

 تير 4دو شنبه

 سالن دکتر برکشلی

 عباس ابوالفتحی ممتاز

 سيد محمد امير دستغيب

 آرین آذرنگ

 اميررضا زمانی

 سيد امير حسين جواهري

  8131:تا  4131:ساعت 

 تير 4دو شنبه

 سالن دکتر برکشلی 

 هادي محقق دولت آبادي

 نگار ضابطيان

 صبا مانیکری

 الهام احسانی مقدم

 پوریا شریعت مداري

  6131:تا  8131:ساعت 

 تير 4دو شنبه

 سالن دکتر برکشلی 

 صادق عطاري

 رامين هاشمی

 اميرحسين صابري

 نيلوفر قاسمی روچی

 عارف عينی زاده

  3131:تا  6131:ساعت 

 تير 4دو شنبه

 سالن دکتر برکشلی 

 فاطمه کسرائی

 سيما اريشریعتمد

 سعيد جمشيدیها

 علی رفيعی
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 بسمه تعالی

(7931) مهندسی برق دانشکده یدکتر ورود به دوره اطالعات متقاضیفرم   

 

 .دنماییمصاحبه تحویل پس از تکمیل در هنگام این فرم راتوجه: 

 
 

     نام و نام خانوادگی :

 رتبه کسب شده در آزمون:         گرایش:

 زمینه های تحقیقاتی مورد عالقه:
 

 

 

 

 سوابق تحصیلی – 7

 

 : محل اخذ مدرکسال و     شناسی :رمعدل کا -1-1

 گرایش :

 : عنوان پروژه

 

  معدل کارشناسی ارشد)با پایان نامه( :   : )بدون پایان نامه(کارشناسی ارشدمعدل  -2-1

 گرایش :      : محل اخذ مدرکسال و 

 عنوان رساله کارشناسی ارشد :

 

 استادراهنما : 

 

 .خود را پیوست کنید خالصه هرزوم و سوابق کارهای پژوهشی – 2

 دانشگاههای مورد نظر شما در فرم انتخاب رشته )به ترتیب(:  -3

1 -  

2 -  

3 –  

EE2 فرم    



2 

 

 

 ) در صورت وجود( : سوابق اشتغال -4

 

 

 :افتخارات شاخص علمی -5

 

 

 

موکداً توصیه می گردد تا قبل از زمان دعوت به  استادراهنمای پیشنهادی دورة دکتری خود را به ترتیب اولویت ذکر کنید.  – 6

مصاحبه در فرصت کافی، زمینه های تحقیقاتی اساتید دانشکده مهندسی برق را دقیقاً بررسی کرده و طی صحبت حضوری از تمایل 

ا و ابراز عالقه استادان برای پذیرش شما به عنوان دانشجوی دکتری مطمئن شوید. دانشکده مهندسی برق با توجه به انتخابهای شم

 در انتخاب اساتید دقت الزم را به عمل آورید. از این رواساتید نسبت به تخصیص دانشجو به استاد اقدام خواهد نمود، 

1 -  

2 -  

3 –  

 

 

 

 ریخ: امضا و تا                                                                                                         
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