
  تعالي بسمه        

  دانشگاه صنعتـي شريف    
  1395اطالعيه دعوت به مصاحبه حضوري داوطلبان آزمون دكتري نيمه متمركز 

  )مهندسي برق رشته(
   

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

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

و تا قبل از زمان دعوت به مصاحبه  شود كه به منظور پيشنهاد استاد راهنماي مطلوب خود، داوطلبان رسيد، موكداً توصيه مي
از  يصحبت حضور يطترجيحا كرده و  يبررس يقاًبرق را دق يدانشكده مهندس يداسات يقاتيتحق يها ينهزم يدر فرصت كاف

همين طور ضروري است با مطالعه دقيق اين . اطمينان يابيد يدكتر يبه عنوان دانشجو خود يرشپذ ياستادان برا يلتما
 :آگهي، موارد ذيل را جهت شركت در مصاحبه دكتري رعايت بفرماييد

 
 شرايط و مدارك الزم) الف

در ساعات خرداد ماه  17و  16دو شنبه مورخ  وروزهاي يك شنبه شود در  از داوطلبين محترم دعوت مي 
. همراه با مدارك زير جهت مصاحبه به ساختمان دانشكده مهندسي برق مراجعه نمايند) جدول پيوست( اعالم شده

شود و تاريخ مصاحبه تحت هيچ شرايطي تمديد نخواهد  عدم حضور در جلسه مصاحبه به منزله انصراف تلقي مي
 .شد

 1395متمركز دكتري   آزمون نيمه) مصاحبه حضوري(نام  بخش دوم  نحوه پرداخت وجه ثبت: 

 
الزم به ذكر است پرداخت ): چهارصد و پنجاه هزار ريال( 000/450مصاحبه حضوري مبلغ : بخش دوم

وجه بخش دوم را بايد داوطلباني پرداخت نمايند كه بر اساس بخش اول دعوت به مصاحبه حضوري شده 
 ).ليست اين افراد در اين اطالعيه اعالم شده است. (باشند و مجوز ثبت نام بخش دوم را كسب نموده

به نام  6751شعبه دانشگاه صنعتي شريف كد شعبه  86/16263605ملت  - شماره حساب جام
 جمعداري مديريت آموزشهاي آزاد

  
  نحوه تحويل اصل فيش واريزي: 

م خود را در روز طبق جدول زمانبندي مصاحبه حضوري داوطلبان موظفند اصل فيش واريزي بخش دو
بديهي است در صورت عدم تحويل اصل فيش مصاحبه حضوري . مصاحبه به دانشكده تحويل نمايند

  .صورت نخواهد گرفت
قابل ذكر است داوطلباني كه اصل فيش بخش اول را به مديريت تحصيالت تكميلي دانشگاه ارسال 

 .حبه به دانشكده تحويل نمايندبايست اصل فيش بخش اول را نيز در روز مصا اند مي      نكرده

 

'
دکتری آزمون تخصصی سایت  وب نخستین تست؛ دی اچ پی

تست دی اچ پی سایت  وب در دکتری آزمون اطالعات و اخبار آخرین



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

كه قبال پر نموده  EE1فرم ( "فرم اطالعات متقاضي ورود به دوره دكتري دانشكده مهندسي برق " .1
) EE3در قالب فرم (ام دو توصيه نامه را به انضم) EE2و در سيستم بازگذاري كرده ايد همراه با فرم 

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

در روز مصاحبه ريز نمرات دوره كارشناسي، كارشناسي ارشد و مدرك زبان خود را به همراه   .2
 .داشته باشيد

در مجالت و مقاالت ارائه شده در كنفرانسها، را كه قبالً ) يا پذيرفته شده(ت چاپ شدهكپي مقاال  .3
 .ايد به همراه داشته باشيد در سايت دانشگاه بارگذاري كرده

 .به همراه داشته باشيد) در صورت وجود(نامه كارشناسي ارشد خود را  پايان   .4

 .به همراه داشته باشيد گواهي رتبه كنكور و نيز كپي فرم انتخاب رشته خود را .5

  
هاي آزمون سازمان سنجش كشور و دانشگاه  شود داشتن كليه شروط مذكور در اطالعيه ضمناً يادآوري مي

  .الزامي است..... و  31/6/95از قبيل فراغت از تحصيل تا 
فن توانند در ساعات اداري با دفتر تحصيالت تكميلي دانشكده، شماره تل داوطلبان در صورت نياز مي

 .تماس بگيرند 66164363

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

  
 

     
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

'
دکتری آزمون تخصصی سایت  وب نخستین تست؛ دی اچ پی

تست دی اچ پی سایت  وب در دکتری آزمون اطالعات و اخبار آخرین



  1395 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 

 
  3208كد رشته 

  مخابرات ميدان
حبهزمان و محل مصا نام نام خانوادگي
 مرتضي امامقلي پور

  9:30تا  8:30ساعت 
  خرداد16يكشنبه 

    دكتر چمرانسالن 

 وحيد عزتي

 مصطفي خنجريان

 سيدمهدي حسيني

 كمال الدين اريك
 10:30تا  9:30ساعت 

  خرداد 16يكشنبه 
    دكتر چمرانسالن 

 محمدعلي عباسي

 بابك رحماني

 هيمن يونسي راد

 امير يسيرئ
11:30تا  10:30ساعت 

  خرداد 16يكشنبه 
    دكتر چمرانسالن 

 محمدجواد حاجي احمدي

 پريسا كريمي خوزاني

 مريم هاشمي نسب

 جهان بخت
سيد محمد 
 حسين

12:00تا  11:30ت ساع
  خرداد 16يكشنبه 

 حسن عباسي    سالن دكتر چمران

  

  3187كد رشته 
  )مدار، ادوات و ديجيتال(الكترونيك 

زمان و محل مصاحبه  نام نام خانوادگي
 محمدمهدي كياني

  9:15تا  8:15ساعت 
  خرداد 16يكشنبه 

   يسالن دكتر بركشل

 رامين صفاييان

 سيدپوريا ميرابراهيمي

 عليرضا نحوي

  محمد  جزالئيان
 مژگان مكاري قهرودي

  1015تا  9:15ساعت 
  خرداد 16يكشنبه 

   سالن دكتر بركشلي

 مصطفي فتحي

 مصطفي تقوي كني

 اميراحمد محمدي

  عليرضا  چمن زار
 محمد كچوئي

 11:15تا  10:15ساعت 
  خرداد 16يكشنبه 

   سالن دكتر بركشلي

 الهه سبحاني

 محمدجواد حيدريان

 حسن عباسي

 شقايق وحدت

 مطهره اميري

 12:30تا  11:15ساعت 
  خرداد 16يكشنبه 

   دكتر بركشلي سالن

  ياس  حسيني طهراني
 فرزاد خوئيني

 الياس رجبي

 محمد برزگري

 ايمان انصاريپور

  

'
دکتری آزمون تخصصی سایت  وب نخستین تست؛ دی اچ پی

تست دی اچ پی سایت  وب در دکتری آزمون اطالعات و اخبار آخرین



  
  3263كد رشته 
  قدرت

 زمان و محل مصاحبه نام نام خانوادگي

 سامان نصيري

دو  9:30تا  8:30ساعت 
  خرداد 17شنبه

     سالن دكتر چمران

 حسين صابر

 حسين مرفوع

  امير حسينمحمدي حسين نژاد
 ميالد  كبيري فر
 كامران اسماعيليان

دو 10:30تا  9:30ساعت 
  خرداد 17شنبه

     سالن دكتر چمران

 عليرضا باقري

 ياسين گيالسي

 مرتضيتدبيري نوش ابادي

 كاظم مهرابي

 مهدي بهرامي

 12:00تا  10:30ساعت 
  خرداد 17دو شنبه

     سالن دكتر چمران

 سيدامير حسيني

 صادقمحسن زاده هدش

 محسن رضايتي

 علي  غفارپور

  سجاد فتاحيان دهكردي
  
  3232كد رشته 

 - پردازش سيگنال هاي حياتي (مخابرات سيستم 
)بيوالكتريك

  
  3232كد رشته 

  )و رمزسيستم  (سيستم  مخابرات
زمان و محل مصاحبه نام نام خانوادگي
 سنبل رحيم پور

 9:15تا  8:15ساعت 
  خرداد 17دو شنبه

 سالن دكتر بركشلي

 شهاب قاسمي گوجاني

 توحيد تنكابني

 محسن  پورجوال

 احسان  عالم زاده

 مريم  فرحناك غازاني

10:15تا  9:15ساعت 
  خرداد 17دو شنبه
 ر بركشليسالن دكت

 پوريا شكري

 وحيد يوسفي پور

 سهيل خاوري مقدم

  حميد  قورچيان
 حميدرضا ابين

تا  10:15ساعت 
11:15  

  خرداد 17دو شنبه
 سالن دكتر بركشلي

 حجت اله زماني

 مسعود نصرابادي

 علي اخوندي

 مهين قمري اديان

 محمدحسن شماخي

تا  11:15ساعت 
12:15  

  خرداد 17دو شنبه
 لن دكتر بركشليسا

 الهه سبحاني

 محمدمهدي كياني

 مهناز اشرفي ورنوسفادراني

 محمدعلي جمشيدي

  
  3293كد رشته 

  كنترل

 زمان و محل مصاحبه نام نام خانوادگي

 محمدحسن شماخي
 14:30تا  13:30ساعت 

  خرداد 17دو شنبه 
  بركشليسالن دكتر 

 الهه سبحاني

 محمدمهدي كياني

 مهناز اشرفي ورنوسفادراني

 محمدعلي جمشيدي
 15:30تا  14:30ساعت 

  خرداد 17دو شنبه 
  سالن دكتر بركشلي

 مصطفي تقوي كني

 محمدسعيد زارع ده ابادي

  محمد  لماس گنجا

 زمان و محل مصاحبه نام نام خانوادگي

 مصطفي ي كني تقو
  14:30تا  13:30ساعت 
  خرداد 16شنبه يك

     دكتر چمرانسالن 

 اميررضا سيالني

 اكبر توحيدي

 حميدرضا قاضي سعيدي

  15:15تا  14:30ساعت  بهزاد سينافر
خرداد سالن  16يكشنبه 

         دكتر چمران
 عليرضا ميرشمسي

  سعيد  ساعدي

'
دکتری آزمون تخصصی سایت  وب نخستین تست؛ دی اچ پی

تست دی اچ پی سایت  وب در دکتری آزمون اطالعات و اخبار آخرین



1 

 

 بسمه تعالی

 (9315) مهندسی برق دانشکده یدکتر ورود به دوره اطالعات متقاضیفرم 

 

     :نام و نام خانوادگی 

 :و کد رشته گرایشنام 

 :رتبه کسب شده در آزمون

 

ا و یا قدرت هستید زمینه تخصصی مورد نظر خود ر( سیستم)چنانچه متقاضی پذیرش در یکی از گرایش های الکترونیک، مخابرات 

 :عالمت بزنید

 (:3913کد رشته )متقاضیان گرایش الکترونیک 

 مدارهای میکرو الکترونیک  -الف

 ادوات میکرو و نانو الکترونیک -ب

 سیستم های دیجیتال-پ

 (:3333کد رشته ( )سیستم)متقاضیان گرایش مخابرات 

 مخابرات سیستم و رمز  -الف

 بیو الکتریک و پردازش سیگنال های حیاتی -ب

  (:3323کد رشته )متقاضیان گرایش قدرت 

 سیستم های قدرت -الف

 ماشین های الکتریکی و الکترونیک قدرت  -ب

 

 :زمینه های تحقیقاتی مورد عالقه

 

 

 

 

 

 : امضا و تاریخ                                                                                                         

 

EE1 فرم    
'

دکتری آزمون تخصصی سایت  وب نخستین تست؛ دی اچ پی

تست دی اچ پی سایت  وب در دکتری آزمون اطالعات و اخبار آخرین



1 

 

 بسمه تعالی

(9315) مهندسی برق دانشکده یدکتر ورود به دوره اطالعات متقاضیفرم   

 

 .دنماییتحویل  پاکت سربسته در (EE3فرم ) به همراه دو توصیه نامه ودر روز مصاحبه را  این فرمضروری است : توجه 

 
 

     :نام و نام خانوادگی 

 :رتبه کسب شده در آزمون         :گرایش

 :ی تحقیقاتی مورد عالقهزمینه ها

 

 

 

 

 سوابق تحصیلی – 9

 

 : محل اخذ مدرکسال و     :شناسی رمعدل کا -9-9

 :گرایش 

 : عنوان پروژه

 

  : (پایان نامه اب)کارشناسی ارشدمعدل    : (بدون پایان نامه)کارشناسی ارشدمعدل  -2-9

 :گرایش       : محل اخذ مدرکسال و 

 :عنوان رساله کارشناسی ارشد 

 

 : استادراهنما 

 

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

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

9 -  

2 -  

3 –  

EE2 فرم    
'

دکتری آزمون تخصصی سایت  وب نخستین تست؛ دی اچ پی

تست دی اچ پی سایت  وب در دکتری آزمون اطالعات و اخبار آخرین



2 

 

 

 ( :در صورت وجود)  سوابق اشتغال -4

 

 

 :افتخارات شاخص علمی -5

 

 

 

موکدًا 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 دقیقًا بررسی کرده و طی صحبت حضوری از تمایل 

دانشکده مهندسی برق با توجه به انتخابهای شما و ابراز عالقه . دانشجوی دکتری مطمئن شویداستادان برای پذیرش شما به عنوان 

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

9 -  

2 -  

3 –  

 

 : امضا و تاریخ                                                                                                         

 

'
دکتری آزمون تخصصی سایت  وب نخستین تست؛ دی اچ پی

تست دی اچ پی سایت  وب در دکتری آزمون اطالعات و اخبار آخرین



 

      

 

___________________________________________________________________________________ 

 33563066: و فاکس تلفن  :دانشگاه صنعتی شریف، دانشكده مهندسی برق 

  بسمه تعالي

 داوطلبان رشته مهندسي برق علمي توصيه نامه

 : داوطلب نام و نام خانوادگي
 

 :با داوطلب شما مدت آشنائي (1

 :با داوطلب شما ميزان و نحوه آشنایي (6

 

 چنانچه داوطلب دروسي را با جنابعالي گذرانده است، نمره و رتبه ایشان در کالس چه بوده است؟ (6

  :رتبه در کالس  :نمره درس    :نام درس 

 : رتبه در کالس  :نمره درس    :نام درس 

  

 :اعالم کنيدزیر رد ارا در مو دنظر خولطفاً  (4

 

 اطالع ندارم ضعيف متوسط خوب عالي 

      انگيزه

      ميزان بلوغ فکری و شخصيتي 

      سوابق آموزشي و ميزان آمادگي علمي

      ميزان آمادگي ذهني و هوشمندی

      مهارت در انجام پژوهش و توانایي ابتکار و نوآوری

      یي تدریس و ارائه شفاهي و تدوین مطالب علميتوانا

      جدیت و پشتکار

ارزیابی کلی توانمندی داوطلب برای ادامه تحصیل 

 یدر مقطع دکتر

     

 . فرمائيدمرقوم در مورد داوطلب خود را تکميلي  هرگونه نظر لطفاً (5

 

 

 

 

 

 :مشخصات توصیه کننده
 :پست الکترونيکي       :نام ونام خانوادگي

 :محل خدمت

  :تماس تلفن

 :امضاء   :تاریخ        

 

 

 EE3   فرم

'
دکتری آزمون تخصصی سایت  وب نخستین تست؛ دی اچ پی

تست دی اچ پی سایت  وب در دکتری آزمون اطالعات و اخبار آخرین



 

      

 

___________________________________________________________________________________ 

 33563066: و فاکس تلفن  :دانشگاه صنعتی شریف، دانشكده مهندسی برق 

  بسمه تعالي

 داوطلبان رشته مهندسي برق علمي توصيه نامه

  و یا از طریق نمابر به داوطلب بدهيد آن را ممهور به مهر دانشکده کرده  در بسته قرار داده و پس از امضا،لطفا ً توصيه نامه را در پاکتي

 .ارسال نمایيد

'
دکتری آزمون تخصصی سایت  وب نخستین تست؛ دی اچ پی

تست دی اچ پی سایت  وب در دکتری آزمون اطالعات و اخبار آخرین


