
       تعالي بسمه        

  دانشگاه صنعتـي شريف  
  

  1396مصاحبه حضوري داوطلبان آزمون دكتري نيمه متمركز مدارك الزم براي اطالعيه 
  )مهندسي برق رشته(

   
 يط و مدارك الزماشر: 
  

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

ن آجدول زمان بندي شده  نهائي در اين دانشكده مستلزم شركت در مصاحبه ورودي دوره دكتري است كه
موعد مقرر به منزله انصراف تلقي مي در نظر داشته باشيد عدم مراجعه در  .متعاقبا به اطالع شما خواهد رسيد

 يداسات يقاتيتحق يها ينهزم يدر فرصت كافو تا قبل از زمان دعوت به مصاحبه موكداً توصيه مي شود كه  .شود
استاد راهنماي و پيش از پيشنهاد  يصحبت حضور يطترجيحا كرده و  يبررس يقاًبرق را دق يدانشكده مهندس

   .اطمينان يابيد يدكتر يبه عنوان دانشجو شما يرشپذ يبرا ايشان يلمااز تدر روز مصاحبه،  مطلوب خود
مربوط به زمينه تخصصي فرم اطالعات "در نظر داشته باشيد اين دانشكده از كليه متقاضيان مي خواهد 

را پس از تكميل در درگاه سامانه  ")EE1فرم ( متقاضي ورود به دوره دكتري دانشكده مهندسي برق
دقت داشته باشيد بارگذاري اين فرم در سايت دانشگاه كفايت مي كند و نيازي به همراه . اري نماينددانشگاه بارگذ

در عين حال ضروري است از اساتيد خود بخواهيد تا توصيه نامه علمي . آوردن اين فرم در روز مصاحبه نيست
  .رت الكترونيك و از طريق سايت دانشگاه ارسال نمايندخود در مورد شما را به صو

  
 :از متقاضيان محترم تقاضا داريم در روز مصاحبه مدارك زير را به همراه داشته باشند  

 )شناسنامه يا كارت ملي(كارت شناسايي معتبر  - 1

پس از را  ")EE2فرم ( فرم اطالعات متقاضي ورود به دوره دكتري دانشكده مهندسي برق " - 2

لطفا از تحويل اين فرم ها به دفتر تحصيالت تكميلي تا قبل از . در روز مصاحبه تحويل نماييد يلتكم

 .زمان مصاحبه خودداري فرماييد

   .در روز مصاحبه ريز نمرات دوره كارشناسي، كارشناسي ارشد و مدرك زبان خود را به همراه داشته باشيد  - 3



مقاالت ارائه حداكثر دو عنوان از ر مجالت و د) يا پذيرفته شده( مقاالت چاپ شدهكليه كپي  - 4

را كه قبالً در سايت دانشگاه بارگذاري  ؛)در صورت ارائه در كنفرانس( شده در كنفرانسها

 . از بارگذاري بيش از دو عنوان مقاله كنفرانس بپرهيزيد .به همراه داشته باشيد ،ايد كرده

 .به همراه داشته باشيد) در صورت وجود(نامه كارشناسي ارشد خود را  پايان - 5

 .گواهي رتبه كنكور و نيز كپي فرم انتخاب رشته خود را به همراه داشته باشيد - 6

 

سنجش كشور و دانشگاه از  هاي آزمون سازمان كليه شروط مذكور در اطالعيهبرقراري شود  ضمناً يادآوري مي   

  .كماكان ضرورت دارد..... و  31/6/96قبيل فراغت از تحصيل تا 

توانند در ساعات اداري با دفتر تحصيالت تكميلي دانشكده، شماره تلفن  طلبان در صورت نياز ميداو 

دانشكده مهندسي برق ضمن تشكر مجدد از شما به خاطر انتخاب اين دانشكده  .تماس بگيرند 66164363

   .جهت ادامه تحصيل در مقطع دكتري، براي شما داوطلب گرامي آرزوي موفقيت دارد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  1396 خرداد - جدول زماني مصاحبه آزمون دكتري دانشكده مهندسي برق
  دانشكده مهندسي برق )بال غربي(ساختمان قديم 3، طبقه دكتر بركشليسالن 
 دانشكده مهندسي برق )بال شرقي(ساختمان جديد 5، طبقه دكتر چمرانسالن 

 
  3385كد رشته 

  و موج مخابرات ميدان
 ل مصاحبهزمان و مح نام نام خانوادگي

 مصطفي وحداني

    9:30تا  8:30ساعت 
  خرداد21يكشنبه 

       سالن دكتر چمران

 زينب واحدي

 پيمان نياپرست

 ميالد ميري

 محمد رحيم كاظم زاده

 حسين غني

   10:30تا  9:30ساعت 
  خرداد 21يكشنبه 

       سالن دكتر چمران

 سيد محمدرضا عطايي

 آرزو ظريف

 محمد علي شاملي

 زهره سادات سيد رضايي

 محمدرضا رنجبر ناييني

   11:30تا  10:30ساعت 
  خرداد 21يكشنبه 

       سالن دكتر چمران

 الياس رحيمي

 حسين خليلي راد

 يد محمدس حسيني

  مهدي  بوذري
  بهناز  بختياري

   12:00تا  11:30ساعت 
  خرداد 21يكشنبه 

       سالن دكتر چمران

 مجيد اوالد ديلمقانيان

  علي  اقاكثيري
  افسانه  حجتي فيروزآبادي

  

  3340كد رشته 
  )مدار، ادوات و ديجيتال(الكترونيك 

زمان و محل مصاحبه  نام گينام خانواد
 علي رسته

  9:15تا  8:15ساعت 
  خرداد 21يكشنبه 

   سالن دكتر بركشلي

 محمد تقي كفاش يژند وهيپ

 مهدي يزاده تك اب خيش

 احسان يتن قطار

  فرزاد  ينكوئ
 مصطفي مرشدي

  1015تا  9:15ساعت 
  دخردا 21يكشنبه 

   سالن دكتر بركشلي

 وحيد يلين نيام

 نگار اقاپورصباغ

 سيد مهدي ينيحس

  امير  راد يبشارت
 مينا طيبي

 11:15تا  10:15ساعت 
  خرداد 21يكشنبه 

   سالن دكتر بركشلي

 ابوذر سبوحي

 رامين زاده روكرد ييرضا

 جواد توكلي

 الهام هاشمي

 حميدرضا نژاد ميابراه

 12:15تا  11:15ساعت 
  خرداد 21يكشنبه 

   سالن دكتر بركشلي

  حسين  يگيب لياسمع
 سينا ارجمندپور

 حسين حيدري

 جوهر عبد خدا

  مرضيه  چگيني
 13:15ا ت 12:15ساعت 

  خرداد 21يكشنبه 
   سالن دكتر بركشلي

  حسين  حيدري
  بهنوش  رستمي
  محمدضا  امجديان
  مجيد  محله يداوطلب قاض
  مهران  نظري

 14:05تا  13:15ساعت 
  خرداد 21يكشنبه 

   سالن دكتر بركشلي

  علي  اربابي نژاد
  محمود  غفاري
  رضا  يازادوار



  
  3232كد رشته 

، پردازش سيگنال و رمزسيستم  (مخابرات سيستم 
  )بيوالكتريك -هاي حياتي 

زمان و محل مصاحبه نام نام خانوادگي
  علي  حسن شاهي

14:15تا  12:15ساعت 
  خرداد 22دو شنبه

  سالن دكتر بركشلي

  سيد اميرحسين  جواهري
  علي  اخوندي
  طيبه  جهاني نژاد
  هادي  غريبي
  مهدي  ستايش

15:15تا  14:15ساعت 
  خرداد 22دو شنبه

  سالن دكتر بركشلي

  حميد  قورچيان
  محمد سعيد  زارع ده آبادي
  نرگس  كاظم پور
  علي  بافقي حاجي عبداللهي
  اميررضا  سارنچه

16:15تا  15:15ساعت 
  دخردا 22دو شنبه

  سالن دكتر بركشلي

  علي  عطايي
  محمد رضا  رنجبر ناييني
  حسين  خليلي راد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  3232كد رشته 
سيستم و رمز، پردازش سيگنال ( مخابرات سيستم 

  )بيوالكتريك -هاي حياتي 
زمان و محل مصاحبه نام نام خانوادگي
 پويا شريعتمداري

 9:15تا  8:15ساعت 
  دخردا 22دو شنبه

 سالن دكتر بركشلي

 محمدعلي مرادي

 سيد محمود پيشوايي

 سجاد كاوه

 حميدرضا  ابين

 علي  پزنده

10:15تا  9:15ساعت 
  خرداد 22دو شنبه

 سالن دكتر بركشلي

 امير اجرلو

 مرتضي قهرماني الوار

 نوراهللا همتي دوست

  رضا  هدايتي
 سيدعلي هاشميان

تا  10:15ساعت 
11:15  

  خرداد 22دو شنبه
 سالن دكتر بركشلي

 مسعود نصرابادي

 ميناسادات محمودي

 محمدحسين كشاورز

 سعيد صفريان

 پويا شكري

تا  11:15ساعت 
12:15  

  خرداد 22دو شنبه
 سالن دكتر بركشلي

 محمد حسين شهرياري نور

 زهرا زارع جوشقاني

 حسين رحمانيان

 الدن خالو پور



  
  3478كد رشته 
  قدرت

 زمان و محل مصاحبه نام ام خانوادگين

 خديجه موسوي

دو  9:30تا  8:30ساعت 
  خرداد 22شنبه

      سالن دكتر چمران

 حامدگودرزي

 سهيل كعبه پهنه كاليي

 علي اصغر كريم زاده
 مهرجقدس

 رضا طهماسبي فر
دو  10:30تا  9:30ساعت 

  ادخرد 22شنبه
      سالن دكتر چمران

 حميد صانعي

 نويد شعباني كيا
 علي شاكري كهنمويي

 مصطفي زرقاني
 مجيد زارع بهرام آبادي

دو 11:30تا  10:30ساعت 
  خرداد 22شنبه

     سالن دكتر چمران

 نيما حضرت حسيني
 ميالد حسين پور ولوجايي

 محمد حسين جمشيدي
 فربد  پروين
 محمدسهند  پرنياني

دو 12:30تا  11:30ساعت 
  خرداد 22شنبه

     سالن دكتر چمران

 عليرضا  باقري
 علي  باباييان عقدا
 محمد  بابايي زاده
 ميالد  ايزدي
دو 13:35تا  12:30ساعت  محسن  اصانلو

  خرداد 22شنبه
     سالن دكتر چمران

 مرتضي  نظري هريس
 هادي  مني طرز

  
  3531كد رشته 

  كنترل
 زمان و محل مصاحبه نام نام خانوادگي

 محمد  لطفي مرادلو

  14:30تا  13:30ساعت 
  خرداد 21يكشنبه 

     سالن دكتر چمران

 فرزانه گلستاني

 عبداهللا عبداللهي ارپناهي

 محسن صفار

 بهار رحمتي زاده

 مسعود درخشان

  15:15تا  14:30ساعت 
خرداد سالن  21يكشنبه 

         دكتر چمران

  بهزاد  حيدريان منش
  سيمين  بختيار
  اميرحسين  استادي
  فاطمه  احمد لو
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 بسمه تعالی

(1396) مهندسی برق دانشکده یدکتر ورود به دوره اطالعات متقاضیفرم   

 

 .دنماییمصاحبه تحویل پس از تکمیل در هنگام را این فرمتوجه: 

 
 

     نام و نام خانوادگی :

 رتبه کسب شده در آزمون:         گرایش:

 زمینه های تحقیقاتی مورد عالقه:
 

 

 

 

 سوابق تحصیلی – 1

 

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

 گرایش :

 : عنوان پروژه

 

  : (پایان نامه اب)کارشناسی ارشدمعدل    : (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                                                                                                         

 


