
 دانشگاه صنعتـي شريف 

 ۱۴۰۱داوطلبان آزمون دکتری نیمه متمرکز  مجازیمصاحبه شرکت در جلسه ی راهنما 

 

برای ادامه تحصیل  را  دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف   که داوطلب گرامی، ضمن تشکر از شما  

به اطالع می رسانیم بررسی دقیق تر پرونده داوطلبان جهت اعالم پذیرش    انتخاب کرده اید   در مقطع دکتری 

ن  آجدول زمان بندی شده    نهائی در این دانشکده مستلزم شرکت در مصاحبه ورودی دوره دکتری است که 

با کمال تاسف، به دلیل کثرت    برگزار خواهد شد.  حضوریاین مصاحبه به صورت    . را ذیال مالحظه می کنید 

شرکت در  عدم    داوطلبان و فشرده بودن برنامه مصاحبه، امکانی برای تکرار مصاحبه وجود ندارد. از این رو 

 تلقی می شود. داوطلب در موعد مقرر به منزله انصراف   جلسه مصاحبه

  ی ها   ینهزمبه بررسي    يدر فرصت کافو  مصاحبه    شرکت در جلسهاز    پیشموکداً توصیه مي شود  

با استاد راهنمايي که برای هدايت  و  پرداخته برق   يدانشکده مهندس یداسات مورد عالقه   پژوهشي

ايمیل،   از طريق  نامه دکتری خود در نظر داريد؛ دست کم    ا ي  تی از ظرف  تا  مشورت نمايیدپايان 

توجه داشته باشید اگرچه جلب نظر مساعد استادی  ضمنا    . ديیحاصل نما  نانیاطم   برای اين کار  یو  لي تما

ضرورت دارد اما به تنهایی  دانشکده  که برای راهنمایی پایان نامه خود در نظر دارید برای پذیرش شما در  

کمیته مصاحبه کننده از    ی کهگزارش   پس از مالحظه  ،دانشکده  ی کفایت نمی کند. شورای تحصیالت تکمیل

توجه  با  در نهایتو شما تدقیق در سوابق آموزشی و پژوهشی  ، تهیه می کند  جلسه مصاحبه عملکرد شما در

استادی که دبه   و  باش   یدانشجو   جذب  ت یظرف  ی اراتوافق شما  را د دکتری  ارزیابی خود  نتیجه  به اطالع    ، 

  .د اندانشگاه خواهد رس   یمعاونت آموزش 

ارتباط با    ، مصاحبه آزمون دکتریجدول زماني    ، ملزومات شرکت در جلسهبخش    چهاراین راهنما در  

تهیه و تنظیم شده است. انتظار    سخن پاياني  و در نهایت،  تحصیالت تکمیلي دانشکده مهندسي برق

اين راهنما در برآورده کردن انتظارات  بي توجهي به مفاد  می رود این راهنما را به دقت مطالعه کنید.  

   مصاحبه کننده خواهد داشت. دانشکده قطعا تاثیر منفي بر ارزيابي کمیته 

 

 ملزومات شرکت در جلسه مصاحبه
 

را به  پیش از شرکت در جلسه مصاحبه حتما اطالعیه تهیه شده توسط مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه 

توجه داشته باشید راهنمايي که مطالعه مي کنید به هیچ وجه جايگزيني برای  .  نمایید دقت مطالعه 



رود نمي  شمار  به  دانشگاه  عمومي  دانشکده    اطالعیه  اختصاصی  ملزومات  به  که  است  مکملی  بلکه 

 مهندسی برق می پردازد.  

همین    ، پژوهشي-دانشکده مهندسي برق از داوطلبان مي خواهد خالصه ای از سوابق آموزشي 

شمه ای از عاليق پژوهشي و انگیزه های ورود خود به دوره دکتری را در قالب يک فايل پي    طور

فرمت پیشنهادی دانشکده برای فایل ارائه    دقیقه، تهیه نمايند.   ۵دی اف؛ مناسب برای ارائه ای در حد  

د و ...، در  شامل سوابق آموزشی )دانشگاه های محل تحصیل در مقاطع قبلی، دروس منتخبی که گذرانده ای

حد یک اسالید(، سوابق پژوهشی )چکیده پایان نامه کارشناسی ارشد یا مقاالت پژوهشی در صورت وجود،  

حدود سه اسالید(، تجارب شغلی )در صورت وجود، در حد یک اسالید( و عالیق پژوهشی و انگیزه تحصیل  

انتخاب   تینظر به اهمید( است.  در مقطع دکتری )شامل اسامی استاد راهنمای پیشنهادی، در حد یک اسال

حتما اساليدی را به عاليق پژوهشي    ، یدر مقطع دکتر  يدوره پژوهش   لی تکم  یاستادراهنما برا

الزم است نکات  . پیشنهاد مي کنید اختصاص دهیداستادراهنما کساني که به عنوان  اسامي خود و

بسیار مهم زیر درباره محتوای این فایل، نحوه نام گذاری و در نهایت شیوه ارسال آن را به طور دقیق مطالعه  

 نمایید.  و رعایت 

 

 فايل  و قالب محتوا
موکدا . دقیقه مناسب باشد   ۵ارائه ای در حد  برایبوده و  1در قالب پی دی اف منحصرا  فایل تهیه شده باید 

با عنایت به این نکته و به منظور استفاده  تاکید می شود از ارسال فایل در سایر قالب ها خودداری فرمایید.  

محتوای فایل خود را به صورت زیر تنظیم  بهینه از زمان کوتاهی که به این ارائه اختصاص داده شده است  

 نمایید: 

 و احیانا شغلی،  یک اسالید به منظور معرفی و ارائه سوابق تحصیلی -۱

سه اسالید به منظور معرفی سوابق پژوهشی، توصیه می شود داوطلبانی که دوره کارشناسی ارشد خود    -۲

 را به صورت پژوهش محور به انجام رسانده اند از ساختار پیشنهادی زیر استفاده نمایند:

ه و سابقه پژوهش  یک اسالید برای طرح و معرفی موضوع رساله کارشناسی ارشد شامل انگیز  -الف

 های انجام شده قبلی، 

 یک اسالید برای راه حل مورد استفاده شما، -ب

 یک اسالید به نتایج و دستاوردها، -پ

 یک اسالید برای تجارب شغلی )در صورت وجود(،  -۳

شامل نام کسانی که به عنوان استاد  یک اسالید برای عالیق پژوهشی و انگیزه ورود به دوره دکتری        -۴

 برای دوره دکتری خود در نظر دارید  راهنما

حتما اسالیدی را به عالیق    ، یدر مقطع دکتر   یدوره پژوهش  ل یتکم  ی انتخاب استادراهنما برا  تینظر به اهم

 پیشنهاد می کنید اختصاص دهید.استادراهنما کسانی که به عنوان   اسامی پژوهشی خود و 
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 نحوه نام گذاری فايل 
با توجه به تعداد زیاد داوطلبان و فرصت کوتاهی که برای مصاحبه هر داوطلب وجود دارد نام گذاری فایل  

تاه ترین زمان  های ارسالی باید منحصرا به شیوه زیر باشد تا پیدا کردن فایل مربوط به هر داوطلب در کو

 ممکن صورت پذیرد: 

 pdfکدرشته محل.-نام-نام خانوادگی 

 )از راست به چپ بخوانید( 

 

که متقاضی پذیرش در گرایش مخابرات سیستم با کد رشته    آرمان امیدی به عنوان نمونه داوطلبی با نام  

 : باشد می باید فایل خود را به صورت زیر نام گذاری کند  ۳۳۸۲محل 

 pdf.۳۳۸۲-آرمان -امیدی

 )از راست به چپ بخوانید( 

 

خود استفاده کنید. در    ابتدا نام خانوادگی، سپس نام و در انتها از کدرشته محل توجه داشته باشید حتما    

ه در کدام کدرشته محل به مصاحبه دعوت  برای اطالع از این ک  نام گذاری از الفبای فارسی استفاده کنید.

   شده اید می توانید به بخش جدول زمانی مصاحبه آزمون دکتری در همین اطالعیه مراجعه کنید.

 
 شیوه ارسال 

به  ماه  خرداد  ۲۱شنبه  تا تاریخ  متقاضیان پذیرش در کد رشته محل های مختلف می باید فایل تهیه شده را  

قابل مشاهده  در جدول شماره یک  دبیر جلسه مصاحبه که آدرس ایمیل وی ذیال و به تفکیک کد رشته محل  

استفاده کنید    مصاحبه دکتری  فایل ارائه برای جلسه   2حتما از عنوان است ایمیل نمایند. برای ارسال ایمیل  

. با توجه به این که داوطلبان در ساعات یا احیانا روزهای متفاوتی  و از انتخاب عناوین متفرقه جدا بپرهیزید 

فایل مربوط به خود را ارسال می کنند، دبیر جلسه برای دسترسی به ایمیل ارسالی ازطرف داوطلبان از  

در میان ایمیل  را    فایل ارایه برای جلسه مصاحبه دکتریاستفاده کرده و عنوان  عنوان    در گزینه جستجو  

بدین ترتیب ارسال ایمیل با عنوان اشتباه منجر به عدم دریافت  خواهد نمود.    جستجوهای دریافتی خود  

    فایل خواهد شد.

   

 آدرس ايمیل  نام دبیر جلسه  کد رشته محل  گرايش 

 kavehvash@sharif.edu کاوه وش  زهرادکتر  ۳۳۳۶ الکترونیک 

 rejaei@sharif.edu دکتر بهزاد رجائی  ۳۴۰۴ مخابرات میدان و موج 

 sharif.edum.karbasi@ دکتر سید محمد کرباسی  ۳۳۸۲ مخابرات سیستم 
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 tahami@sharif.edu دکتر فرزاد تهامی  ۳۴۶۵ قدرت

 aminre@sharif.edu رضائی زاده دکتر امین  ۳۵۱۱ کنترل 

 jahed@sharif.edu دکتر مهران جاهد  ۴۰۸۶ مهندسی پزشکی 

 نام دبیر جلسه و آدرس ایمیل برای ارسال فایل ارائه به تفکیک کد رشته محل . ۱جدول شماره 

 

 متفرقه برخي نکات 
خود را در دسترس داشته باشید. همراه داشتن نسخه    و ریز نمرات  در طول جلسه مصاحبه اصل کارت ملی 

می    مقاالتی که احیانا به چاپ رسانده اید )در صورت وجود( ،  )در صورت وجود(  رساله کارشناسی ارشد   ای از 

 تواند مفید فایده باشد. 

داوطلبانی که بیش از یک کد رشته محل را انتخاب کرده باشند می باید برای اطالع از این که مصاحبه  

ایشان در کدام کد رشته محل برگزار خواهد شد به جدول زمانی ارائه شده در بخش بعد مراجعه نمایند که  

 اسامی مصاحبه شوندگان را به تفکیک کد رشته محل ارائه کرده است.  

 

 جدول زماني مصاحبه آزمون دکتری 

از قرار زیر است.    های مختلف  کد رشته محل   رایشرکت در جلسه مصاحبه ب  و حضور  برای  ول زمانی  اجد 

 ج شده است.ول درگزاری جلسه مصاحبه نیز در باالی هر جد ل بر مح
 

 ۳۳۳۶کدرشته محل مجتمع(  یو مدارها تالیجی د ی ها ستم یس  ک،یو نانو الکترون  کروی)ادوات م ک یالکترون

 دانشکده مهندسی برق ساختمان اصلی بال غربی ، ۳طبقه ، سالن دکتر برکشلی 
 

 زمان مصاحبه نام نام خانوادگی

 رضا  احسانی االشت  
 خرداد ۲۳دوشنبه 

 ۹:۰۰تا  ۸:۰۰ساعت 
 سیدپوریا  ازادی

 مهدی  اسماعیل زاده 

 ریحانه  برزگرگردرودباری 

نی  ژ  عل  بی 
 خرداد ۲۳دوشنبه 

 ۱۰:۰۰تا  ۹:۰۰ساعت 
ی   مهدی  بصی 

 سینا  بتی اسدازاد 

ی  بهاریان   حسی 

 فاطمه  جمال بافرانی 
 خرداد ۲۳دوشنبه 

 ۱۱:۰۰تا  ۱۰:۰۰ساعت 
 مهرداد  حیدری وینچه 

 سیده عطیه  حسیتی 

 مهدی  خان احمدی 

 عل  خرسوی 
 خرداد ۲۳دوشنبه 

 ۱۲:۰۰تا  ۱۱:۰۰ساعت 
 مرتضی  خواجوی 

 سبحان  دبیدیان

 باقر ذبیح 

mailto:tahami@sharif.edu
mailto:aminre@sharif.edu
mailto:jahed@sharif.edu


 فاطمه  رایع دهق  
 خرداد ۲۳دوشنبه 

 ۱۴:۰۰تا  ۱۳:۰۰ساعت 
 غالمحسن  ساجدی ابکنار

 حسن  شادکام انور

 محمد  صالح

مهدی  ضیغم   امی 
 خرداد ۲۳دوشنبه 

 ۱۵:۰۰تا  ۱۴:۰۰ساعت 
 پارسا  طاهبازعایل

 محمدباقر  غیان  

 مرتضی  غفورزاده 

ارسالن  کیاور  امی 
 خرداد ۲۳دوشنبه 

 ۱۶:۰۰تا  ۱۵:۰۰ساعت 
 راضیه گرج  

 حسام لطفعل نژاد 

 محمد  محمدی 

ی  ملک پورافشار  رامتی 
 خرداد ۲۳دوشنبه 

 ۱۷:۰۰تا  ۱۶:۰۰ساعت 
 مریم  نادرپور

 محمدرضا  نت  زاده 

 حمیدرضا  نجان  

 محمدرضا  زینعل 
 خرداد ۲۳دوشنبه 

 ۱۸:۰۰تا  ۱۷:۰۰ساعت 
ی  شکوه   محمد حسی 

 ابوالفضل  رجائیان 

 پویا  نرصت خواه 

 

 ۳۴۰۴مخابرات میدان و موج، کد رشته محل 

 دانشکده مهندسی برق ساختمان اصلی   بال شرقی ۵سالن دکتر چمران، طبقه 

 زمان مصاحبه نام نام خانوادگی

 امی   ارایش نیا 
 خرداد ۲۳دوشنبه 

 ۹:۰۰تا  ۸:۰۰ساعت 
 سیدعل  خراسانی 

 وحید  خواجه پور 

 سعید  ذوالفقاری پور 

 فائزه  زاریع
 خرداد ۲۳دوشنبه 

 ۱۰:۰۰تا  ۹:۰۰ساعت 
 مجتت   زنده بودی 

ی   حمیدرضا  شفقت  هشجی 

 احسان صادق  

 محمدرضا  صالح
 خرداد ۲۳دوشنبه 

 ۱۱:۰۰تا  ۱۰:۰۰ساعت 
 فاطمه  صانیع پور

 سیاوش  عابدیتی 

 عاطفه  عرفانی ازاد 

ی  عل مردانی داریانی   محمدحسی 
 خرداد ۲۳دوشنبه 

 ۱۲:۰۰تا  ۱۱:۰۰ساعت 
ضا  غفاری   علی 

وزجان    منصور غالمعل تبارفی 

 نوید  فرزین جو 

حجت ابادی   خرداد ۲۳دوشنبه  محسن  کالنی 

 ۱۲:۴۵تا  ۱۲:۰۰ساعت 
 رضا  محمودی صالح اباد 

 سعید  مداج کیوی 

 



 ۳۵۱۱کنترل، کد رشته محل  

 بال شرقی ساختمان اصلی دانشکده مهندسی برق  ۵سالن دکتر چمران، طبقه 

 زمان مصاحبه نام نام خانوادگی

 محمدجواد  احمدی
 خرداد ۲۳دوشنبه 

 ۱۵:۰۰تا  ۱۴:۰۰ساعت 
محمد  اقازمانی   امی 

 رضا  بازگی  

ی  ربییع قادی   محمدامی 

ی  زارع زاده ابرقون    حسی 
 خرداد ۲۳دوشنبه 

 ۱۶:۰۰تا  ۱۵:۰۰ساعت 
ی  ی  هادی  سی 

 عرفان  شیخ کرانی 

ی  طالقانی   سیدارمی 

ی  قاسم  حسی   امی 
 خرداد ۲۳دوشنبه 

 ۱۷:۰۰تا  ۱۶:۰۰ساعت 
ی  یکتامقدم نوده   حسی 

ی  کریم   محمدحسی 

محمداباد   ندا  کالنی 

 سعید  محمدی دشتک 

 خرداد ۲۳دوشنبه 

 ۱۸:۱۵تا  ۱۷:۰۰ساعت 

 اشکان مهدویان 

 مهدی  نادی 

رضا  مرزبند  امی 

 محمد  مؤبد 

 ۳۳۸۲کد رشته محل: ،  مخابرات سیستم

 دانشکده مهندسی برق   ساختمان اصلی بال غربی  ۳سالن دکتر برکشلی، طبقه 

 زمان مصاحبه نام نام خانوادگی

ی  احمدی  محمدامی 
 خرداد  ۲۴سه شنبه 

 ۹:۰۰تا  ۸:۰۰ساعت 
 محمد  احمدی مبارکه 

 مریم  اسدی احمدابادی 

 هومن  افشاری راد 

ی  افضل   نوشی 
 خرداد  ۲۴سه شنبه 

 ۱۰:۰۰تا  ۹:۰۰ساعت 
 محمدرضا  امانی 

 والیه  انصاریان نژاد 

 روزبه  تنها 

 مهدی  جوکاردهون  
  خرداد  ۲۴سه شنبه 

 ۱۱:۰۰تا  ۱۰:۰۰ساعت 
 محمد  حاج  پورقم 

ی  حیدری بتی   محمدحسی 

 محمدجواد  حیدری وانانی 

 محمد  دهقاندار
 خرداد  ۲۴شنبه سه 

 ۱۲:۰۰تا  ۱۱:۰۰ساعت 
 سیدمحمدحسن  رضوی 

 وحید  زاریع

 سیدمحمدباقر  سیدین 

 اروین  سعیدی 
 خرداد  ۲۴سه شنبه 

 ۱۴:۰۰تا  ۱۳:۰۰ساعت 
یعتمداری   پوریا  شژ

 عل  صادق  دعون  

ی  عاشوری   محمدحسی 



ی  عباسیان محمدی   حسی 
 خرداد  ۲۴سه شنبه 

 ۱۵:۰۰تا  ۱۴:۰۰ساعت 
 عل  عبایس دزفویل 

 سینا  عبدالله 

محمد  یعقوبیان زاده شدرودی   امی 

 ایمان غمام 
 خرداد  ۲۴سه شنبه 

 ۱۶:۰۰تا  ۱۵:۰۰ساعت 
 جاوید  کیانپور 

 عرفان  کیهانی 

ی  لطیقی   محمدامی 

 ایمان مرسوری 
 خرداد  ۲۴سه شنبه 

 ۱۷:۰۰تا  ۱۶:۰۰ساعت 
 رئوف  معصوم 

 ارش نرصی 

 محمد  نوذری پاک 

 احسان نوشهری 
 خرداد  ۲۴سه شنبه 

 ۱۸:۰۰تا  ۱۷:۰۰ساعت 
 محمدرضا  رحمانی 

 مهدی  کلوشانی 

ضا  هدیه لو   علی 

زامحمدی   امید می 
 خرداد  ۲۴سه شنبه 

 ۱۹:۰۰تا  ۱۸:۰۰ساعت 
ی  آشوری   محمدحسی 

ضا  قضاوی خوراسگانی   علی 

ی  رمضان دهنوی   محمد امی 

 

 ۳۴۶۵قدرت کد رشته محل:  

 دانشکده مهندسی برق   ساختمان اصلی بال شرقی ۵سالن دکتر چمران، طبقه 

 زمان مصاحبه نام نام خانوادگی

 پدرام پاکروان 
 خرداد  ۲۴سه شنبه 

 ۹:۰۰تا  ۸:۰۰ساعت 
 مرضیه  حاجت  

 عل  زیب ارزانی 

 سمانه  زمانلو 

 رضا  شیحی نژاد 
 خرداد  ۲۴سه شنبه 

 ۱۰:۰۰تا  ۹:۰۰ساعت 
ی  فخاری   محمدامی 

ی   عرفان  قنی 

 محمدرضا  کدخدان  

 مهرداد  کشاورزب  هرغانی 
 خرداد  ۲۴سه شنبه 

 ۱۱:۰۰تا  ۱۰:۰۰ساعت 
ضا  میدانی   علی 

 پیام مرسل 

 عباس  مقدیس

 عل  مالن  
 خرداد  ۲۴سه شنبه 

 ۱۲:۰۰تا  ۱۱:۰۰ساعت 
رضا  ملک پورشهرک   امی 

 مهسا  عبادت پرست 

 رضا  بهکام

 خرداد  ۲۴سه شنبه  محمد  سلطانی محمدی 

 ۱۲:۴۵تا  ۱۲:۰۰ساعت 
 نریمان نرصاله زاده ساروی 

 اسماعیل  عنانی 

 



 ۴۰۸۶مهندسی پزشکی )بیوالکتریک( کد رشته محل: 

 دانشکده مهندسی برق   ساختمان اصلی بال شرقی ۵سالن دکتر چمران، طبقه 

 زمان مصاحبه نام نام خانوادگی

 محمدعل  جعفری 
 خرداد  ۲۴سه شنبه 

 ۱۵:۰۰تا  ۱۴:۰۰ساعت 
 ابوالفضل  حاج  هاشم 

ی زاده   فرید  حسی 

یعت    زهراسادات  خرسوانی شژ

 پگاه  خوشکاوندی 
 خرداد  ۲۴سه شنبه 

 ۱۶:۰۰تا  ۱۵:۰۰ساعت 
 هادی  ضمی  

 رضا  عدل یار

ی  فاطم نوش ابادی   سیدمحمدحسی 

عل  لطیقی   امی 
 خرداد  ۲۴سه شنبه 

 ۱۷:۰۰تا  ۱۶:۰۰ساعت 
 زهرا  مس کار 

یان   مریم  نصی 

 فرنوش وحید 

 سیدمصطقی  سجادی جاغرق 
 خرداد  ۲۴سه شنبه 

 ۱۷:۳۰تا  ۱۷:۰۰ساعت 
 بهزاد  پوریوسقی 

- - 

- - 

 

در صورت همپوشانی زمان در نظر گرفته شده برای مصاحبه شما با زمانهای اعالم شده توسط سایر دانشگاه 

ماه جاری مستندات مربوطه  خرداد  ۱۹پایان وقت اداری  ها و موسسات آموزش عالی می توانید حداکثر تا  

ه زمانی دانشگاه صنعتی شریف  )برنامه اعالم شده موسسه دیگر که تاریخ اعالم آن پیش از تاریخ اعالم برنام 

ارسال کرده و تقاضای جابجایی زمان مصاحبه    ee_grad_office@sharif.eduباشد( را به آدرس ایمیل  

لب خواهد  لطفا توجه داشته باشید دانشکده تنها در صورتی اقدام به جابجایی برنامه مصاحبه داوطرا بنمایید.  

بدین نمود که برنامه موسسه دیگر پیش از برنامه دانشکده مهندسی برق به اطالع داوطلب رسیده باشد.  

را برای ایمیل خود انتخاب کنید و از انتخاب عناوین    جابجایی زمان مصاحبه دکتری   3منظور حتما عنوان 

متفرقه جدا بپرهیزید. در نظر داشته باشید با توجه به کثرت و تنوع ایمیل های دریافتی از گزینه جستجو  

در عنوان ایمیل برای بازیابی تقاضاهای مربوطه استفاده خواهد شد و دانشکده مسئولیتی در قبال درخواست  

 با عناوین متفرقه ندارد.   های ارسال شده 

 ارتباط با تحصیالت تکمیلي دانشکده مهندسي برق 

برای ارتباط با دفتر تحصیالت تکمیلی دانشکده مهندسی برق می توانید در ساعات اداری روزهای غیر تعطیل  

تماس بگیرید. دانشکده با توجه به کثرت تماس    ۰۲۱۶۶۱۶۴۳۶۳و    ۰۲۱۶۶۱۶۴۳۸۰با شماره تلفن های  

 توصیه می نماید.    ارتباط ایمیلی را به جای ارتباط تلفنیتلفنی های 

پرسش  چنانچه ابهام یا پرسشی در مورد جلسه مصاحبه دکتری دانشکده دارید می توانید ایمیلی با عنوان  
دکتری  ایمیل    درباره مصاحبه  آدرس  کنید   @sharif.eduee_grad_officeبه همان  نظر  ارسال  در   .
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داشته باشید با توجه به کثرت و تنوع ایمیل های دریافتی از گزینه جستجو در عنوان ایمیل برای بازیابی  

تقاضاهای مربوطه استفاده خواهد شد و دانشکده مسئولیتی در قبال درخواست های ارسال شده با عناوین 

جابجایی زمان  و یا    پرسش درباره مصاحبه دکتری ی از دو عنوان  بدین ترتیب ضرورت دارد یک  متفرقه ندارد. 

 را برای ایمیل خود انتخاب نمایید. مصاحبه دکتری

ضرورت   صورت  ایمیل  در  از  توانید  می  دانشکده  تکمیلی  تحصیالت  معاون  با  ارتباط  برای 

mehrany@sharif.edu   .استفاده کنید 

 

 سخن پاياني 

مطالعه دقیق این راهنما و رعایت ملزومات مورد نظر دانشگاه و دانشکده به عنوان شاخصی از پایبندی شما 

به نظم و انضباط آموزشی در ارزیابی دانشکده موثر واقع می شود. امید است با رعایت آنچه گفته شد مصاحبه  

نشکده با توجه به ظرفیت محدودی که  خود را بدون دغدغه و مشکل به پایان برسانید. توجه داشته باشید دا

پذیرش   از  دارد  اختیار  از در  است.    برخی  معذور  است  داوطلبان  پذیرش طبیعی  به   متقاضیان  عدم    ورود 

دانشکده مهندسی برق  نبوده و نیست. باری،    ایشاندانشکده به معنی نفی قابلیت های علمی و پژوهشی  

از شما     در مقطع دکتری خود  ادامه تحصیل    را برایدانشکده  که این    داوطلب گرامی ضمن تشکر مجدد 

 . دارد تان را آرزوموفقیت برگزیده اید 

 

 

 تحصیالت تکمیلی دانشکده مهندسی برق

.    
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