
 دانشگاه صنعتـي شريف 

 ۱۴۰۰داوطلبان آزمون دکتری نیمه متمرکز  مجازیمصاحبه شرکت در جلسه ی راهنما 

 ( مهندسي برق دانشکده ۲اطالعیه شماره )
  

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 

شرکت  در نظر داشته باشید عدم  برگزار خواهد شد.    مجازی این مصاحبه به صورت    .را ذیال مالحظه می کنید 

چنانچه تا کنون زمینه های تحقیقاتی اساتید    در موعد مقرر به منزله انصراف تلقی می شود.  در جلسه مصاحبه

به این مهم    یدر فرصت کافو    مصاحبه  برگزاری  تا قبل از زماندانشکده مهندسی برق را بررسی نکرده اید  

   . وص به اطالعیه قبلی دانشکده مراجعه کنید بپردازید. برای توضیح بیشتر در این خص

  اتاق مجازی جلسه مصاحبه   و نحوه ورود به  نشاني،  ملزومات شرکت در جلسهاین راهنما در سه بخش  

تهیه و تنظیم شده است. انتظار می رود این راهنما را به    جدول زماني مصاحبه آزمون دکتریو در نهایت  

این راهنما در برآورده کردن انتظارات دانشکده قطعا تاثیر منفی بر  بی توجهی به مفاد  دقت مطالعه کنید.  

   ارزیابی کمیته مصاحبه کننده خواهد داشت.
 

 ملزومات شرکت در جلسه مصاحبه
 

عیه تهیه شده توسط مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه در  پیش از شرکت در جلسه مصاحبه حتما اطال

امکانات  غیر حضوری را به دقت مطالعه کرده،  جلسه مصاحبه  و اطالعات مربوط به  خصوص شیوه برگزاری  

. نظر به این که بروز خاموشی  سخت افزار مناسب برای ورود به جلسه مصاحبه را در دسترس داشته باشید و  

  روی در حین برگزاری جلسه مصاحبه محتمل است حتما پیش بینی های الزم از قبیل داشتن شارژ کافی  

با    .اتصال اینترنت و از این دست را به عمل آورید برقراری  ،  و سایر تجهیزات الکترونیکی    باتری تلفن همراه

  بودن برنامه مصاحبه امکانی برای تکرار مصاحبه وجود ندارد.کمال تاسف به دلیل کثرت داوطلبان و فشرده 

توجه داشته باشید راهنمايي که مطالعه مي کنید به هیچ وجه جايگزيني برای اطالعیه عمومي  

 بلکه مکملی است که به ملزومات اختصاصی دانشکده مهندسی برق می پردازد.    دانشگاه به شمار نمي رود

قب  اید  همان طور که در اطالعیه  باید  این دانشکده  برای شرکت در جلسه مصاحبه  لی مشاهده کرده  می 

آموزشیخال از سوابق  ای  ورود  -صه  انگیزه های  و  پژوهشی  از عالیق  ای  نیز شمه  به دوره  خود  پژوهشی 



الزم است    .نید ک و ارائه  تهیه    ،دقیقه  ۵مناسب برای ارائه ای در حد    ؛دکتری را در قالب یک فایل پی دی اف 

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

 نمایید.  و رعایت مطالعه 

 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: 

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

موضوع رساله کارشناسی ارشد شامل انگیزه و سابقه پژوهش  یک اسالید برای طرح و معرفی    -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 

 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  ۳۴۲۶محل 

 pdf. ۳۴۲۶-آرمان -امیدی

 )از راست به چپ بخوانید( 
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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 
خرداد    ۲۰  پنج شنبهتا تاریخ  متقاضیان پذیرش در کد رشته محل های مختلف می باید فایل تهیه شده را 

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

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

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

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

در میان ایمیل  را    فایل ارایه برای جلسه مصاحبه دکتریاستفاده کرده و عنوان  عنوان    در از 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  کد رشته 

 kavehvash@sharif.edu کاوه وش  زهرادکتر  ۳۳۷۴ الکترونیک  ۲۳۰۱

 rejaei@sharif.edu دکتر بهزاد رجائی  ۳۴۴۸ مخابرات میدان و موج  ۲۳۰۲

 sharif.edum.karbasi@ دکتر سید محمد کرباسی  ۳۴۲۶ مخابرات سیستم  ۲۳۰۲

 tahami@sharif.edu دکتر فرزاد تهامی  ۳۵۲۰ قدرت ۲۳۰۴

 aminre@sharif.edu رضائی زاده دکتر امین  ۳۵۷۴ کنترل  ۲۳۰۵

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

 

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

رساله کارشناسی ارشد، قلم و کاغذ می تواند مفید فایده باشد. جلسه مصاحبه جلسه ای است رسمی، انتظار  

فی در اطراف شما وجود  سر و صدای نامتعاردر طول مدت برگزاری مصاحبه  ترتیبی اتخاذ نمایید تا  می رود  

    نداشته باشد.
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 اتاق مجازی جلسه مصاحبه   و نحوه ورود به نشاني

 

برای شرکت در جلسه مصاحبه می باید وفق جدول زمانی پیش بینی شده )نگاه کنید به بخش بعدی همین  

قابل مشاهده است حاضر باشید. این اتاق    شماره دوراهنما( در اتاق مجازی انتظار که نشانی آن در جدول  

ار می آید. دبیر یا یکی  به منزله اتاق پذیرش برای ورود به اتاق اصلی محل برگزاری جلسه مصاحبه به شم

از اعضای هیئت علمی کمیته مصاحبه کننده در اتاق انتظار با نشانی زیر حاضر خواهد بود و با اعالم  دیگر  

از ایشان خواهد خواست که به نوبت و جهت برگزاری مصاحبه    ،نام داوطلبان به ترتیب زمانی پیش بینی شده

نیز  کار شوند. نشانی اتاق اصلی محل برگزاری جلسه مصاحبه  رفته شده برای این  گوارد اتاق اصلی در نظر  

وی در همان روز برگزاری جلسه مصاحبه در اتاق مجازی انتظار به نشانی زیر پست شده و در اختیار  توسط  

داوطلبان قرار خواهد گرفت. در نظر داشته باشید با توجه به احتمال قطع لحظه ای یا افت کیفیت ارتباط  

ز راهنما  اینترنتی در  این  بعدی  بینی شده در بخش  زمانی پیش  برگزاری مصاحبه داوطلبان، جدول  مان 

تقریبی است. همین طور الزم است داوطلبان از حدود یک ساعت پیش از زمان پیش بینی شده برای مصاحبه  

حاضر باشند. اطالعات تکمیلی در خصوص این که کدام یک از داوطلبان در    اتاق مجازی انتظار ایشان در  

حال برگزاری مصاحبه بوده و نوبت مصاحبه بعدی از آن چه کسی خواهد بود توسط عضو هیئت علمی حاضر 

 در اتاق مجازی انتظار در اختیار داوطلبان قرار خواهد گرفت.

 

 ر نشاني اتاق انتظا کد رشته محل  گرايش  کد رشته 

 https://vc.sharif.edu/ch/ee-elec-w ۳۳۷۴ الکترونیک  ۲۳۰۱

 w-comfld-https://vc.sharif.edu/ch/ee ۳۴۴۸ مخابرات میدان و موج  ۲۳۰۲

 w-comsys-https://vc.sharif.edu/ch/ee ۳۴۲۶ مخابرات سیستم  ۲۳۰۲

 w-pwr-https://vc.sharif.edu/ch/ee ۳۵۲۰ قدرت ۲۳۰۴

 w-ctrl-https://vc.sharif.edu/ch/ee ۳۵۷۴ کنترل  ۲۳۰۵

 ک کد رشته محل . نشانی اتاق مجازی انتظار برای ورود به جلسه مصاحبه به تفکی۲جدول شماره 
 

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.  
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 زماني مصاحبه آزمون دکتری  جدول

زمانی  اجد  انتظار  برای  ول  اتاق مجازی  در  ب  وحضور  های    کد رشته محل  رای شرکت در جلسه مصاحبه 

اتاق های مجازی در نظر گرفته شده برای هر کد رشته  نشانی  یاد آور می شود  از قرار زیر است.    مختلف

  ر جداول زیر تکرار نشده است.قابل مشاهده است و به همین دلیل د ۲محل در جدول شماره  
   

  ۳۳۷۴کدرشته محل  مجتمع(   یو مدارها  تالیجی د  یها  ستمیس   ک، یو نانو الکترون  کروی)ادوات م  کیالکترون

 زمان مصاحبه نام نام خانوادگی

 االشت  
ی
 رضا احسان

 خرداد  ۲۲شنبه 

 ۹:۰۰تا  ۸:۰۰ساعت 
ز  احمدی   فریبر

 فاطمه ازاد 

 عل  امیتی 

  
ی
 بنان

ی
عل  کاشان  امبر

 خرداد  ۲۲شنبه 

 ۱۰:۰۰تا  ۹:۰۰ساعت 
ی لو  حسیر ی  پبر  حسیر

 سیدجعفر  پورحسیتی 

ی پور   هانیه جانشیر

 طراوت  جباری صدودی 
 خرداد  ۲۲شنبه 

 ۱۱:۰۰تا  ۱۰:۰۰ساعت 
 محمدمهدی  حاجر شاه کرم 

 سکینه  حیدری 

 سهیل  حکاک زاده 

 مهدی  خان احمدی 
 خرداد  ۲۲شنبه 

 ۱۲:۰۰تا  ۱۱:۰۰ساعت 
ی  خدام   محمدحسیر

 فاطمه دهقان دهنوی 

 پردیس سادات  رجال 

 دنا رشیدی 
 خرداد  ۲۲شنبه 

 ۱۴:۰۰تا  ۱۳:۰۰ساعت 
 مجتتر  رضاپور 

 محمدهادی  رضایت  

 محمد  رضانی فر

 سیدمجتتر  یزدان پرست 
 خرداد  ۲۲شنبه 

 ۱۵:۰۰تا  ۱۴:۰۰ساعت 
 سیدرئوف  سیدطباطبانی 

 محمد  صالح 

ی  عال پورهفشجانی  حسیر  امبر

 حسام  عبایس
 خرداد  ۲۲شنبه 

 ۱۶:۰۰تا  ۱۵:۰۰ساعت 
 نفیسه عرب سلمانی 

ی  قریب   محمدحسیر

ی خرم   حمیدرضا  قنبر

 توحید  کاردگر
 خرداد  ۲۲شنبه 

 ۱۷:۰۰تا  ۱۶:۰۰ساعت 
 محدثه  کیانی 

 مهدی  کرییم

 حنیف  گلشن

 
 
 فرشاد  محمدصادق

 خرداد  ۲۲شنبه 

 ۱۸:۰۰تا  ۱۷:۰۰ساعت 
 سعیده  نوروززاده گیل ملک 

 محمد  احمدی نژاد 

 عل  آقانی صائم



 سجاد  جلیل 
 خرداد  ۲۲شنبه 

 ۱۹:۰۰تا  ۱۸:۰۰ساعت 
ی  حسیتی بیوک   سید حسیر

ی  راوری حسیر  امبر

 محمدرضا  زینعل 

 محمد  شهانر 
 خرداد  ۲۲شنبه 

 ۲۰:۰۰تا  ۱۹:۰۰ساعت 
 پارسا  طاهبازعال 

 مریم  فاضل

 سعید  کریم پور 

 

 ۳۴۴۸مخابرات میدان و موج، کد رشته محل 

 زمان مصاحبه نام نام خانوادگی

 صائم
ی
 عل  اقان

 خرداد  ۲۲شنبه 

 ۹:۰۰تا  ۸:۰۰ساعت 
ی  حسیتی بیوک   سیدحسیر

هوشنگ  رشوند   امبر

 
ی
 اشکان  سلیمان

حجت ابادی   محسن کالنب 
 خرداد  ۲۲شنبه 

 ۱۰:۰۰تا  ۹:۰۰ساعت 
 فاطمه یکه فالح 

 مهدی  مرشدی 

ی  نارصی حسیر  سیدامبر

 مهرداد هادیلو 

 خرداد  ۲۲شنبه 

 ۱۱:۱۵تا  ۱۰:۰۰ساعت 

 سجاد  جلیل 

 مجتتر  رضاپور 

 سعید  کریم پور 

 عطیه  مرادخانی 

 

 ۳۵۷۴کنترل، کد رشته محل  

 زمان مصاحبه نام نام خانوادگی

 سیدسجاد  حسیتی نجف ابادی 
 خرداد  ۲۲شنبه 

 ۹:۰۰تا  ۸:۰۰ساعت 
 امید رضانی 

 مجتتر  رعیت  دماوندی 

یفیان  محمدعل  شر

 محمدرضا  عبایس شداری 
 خرداد  ۲۲شنبه 

 ۱۰:۰۰تا  ۹:۰۰ساعت 
 سیدجعفر  فاضل ابلونی 

بران    سیدحسن مبر

ی  راوری حسیر  امبر

ضا  رحمان ستایش   علبر

 خرداد  ۲۲شنبه 

 ۱۱:۱۵تا  ۱۰:۰۰ساعت 

 سینا  زادهرنج کش 

 محمد  سلطانی محمدی 

 مهدی  لطافت  

 ایمان مرسوری 

 

 



 ۳۴۲۶کد رشته محل:  مخابرات سیستم )سیستم و رمز، پردازش سیگنال های حیاتی و بیو الکتریک(

 زمان مصاحبه نام نام خانوادگی

 محمدصادق  احمدی 
 خرداد ۲۳یکشنبه 

 ۹:۰۰تا  ۸:۰۰ساعت 
 سعید  اسدیان 

ی  زاده اسمعیل   عبدالحسیر

 
ی
ی کاشان  محمد  اقاظهبر

 مائده اقامحمدنیا 
 خرداد ۲۳یکشنبه 

 ۱۰:۰۰تا  ۹:۰۰ساعت 
 صائم

ی
 عل  اقان

 غالمرضا  باقریان

مسعود جعفرپیشه   امبر

 سعید  حاتیم باروق 
 خرداد ۲۳یکشنبه 

 ۱۱:۰۰تا  ۱۰:۰۰ساعت 
 محمد  حاجر پورقیم 

 
ی
 محمدجواد  حیدری وانان

ی  بیوک حسیتی   سیدحسیر

ی  راکع   محمدامیر
 خرداد ۲۳یکشنبه 

 ۱۲:۰۰تا  ۱۱:۰۰ساعت 
ی  رباطیان   امیر

 اشکان  سلیمانی 

یعتمداری   پوریا  شر

یفی باغ   الهام  شر
 خرداد ۲۳یکشنبه 

 ۱۴:۰۰تا  ۱۳:۰۰ساعت 
یفی نوده   فائزه شر

 بهروز  شمس 

 احمدرضا  صالح ابرقونی 

 فاطمه صباج بیدگل 
 خرداد ۲۳یکشنبه 

 ۱۵:۰۰تا  ۱۴:۰۰ساعت 
 زاده

 
 محمدجواد  صدق

 ارین عباسیان 

ا  عرب عامری   سمبر

 ایمان غمام 
 خرداد ۲۳یکشنبه 

 ۱۶:۰۰تا  ۱۵:۰۰ساعت 
 مهدی  مرشدی 

ی  نارصی حسیر  سیدامبر

 زهرا نقدابادی 

 مهرداد هادیلو 
 خرداد ۲۳یکشنبه 

 ۱۷:۰۰تا  ۱۶:۰۰ساعت 
 سپهر  اسودی 

ضا  رحمان ستایش   علبر

 سینا  رنج کش زاده

 محمدجواد  زکوی
 خرداد ۲۳یکشنبه 

 ۱۸:۰۰تا  ۱۷:۰۰ساعت 
 مریم  فاضل

 فرهاد کرامت داشل برون 

 مهدی  لطافت  

 عطیه  مرادخانی 
 خرداد ۲۳یکشنبه 

 ۱۸:۳۰تا  ۱۸:۰۰ساعت 
 ایمان مرسوری 

- - 

- - 

 

 



 ۳۵۲۰کد رشته محل:   (ی کیالکتر یها  نیقدرت و ماش   کیقدرت، الکترون ی ها ستمی)س قدرت 

 زمان مصاحبه نام نام خانوادگی

 سیدماهان  ابراهییم
 خرداد ۲۳یکشنبه 

 ۹:۰۰تا  ۸:۰۰ساعت 
 بصبر  احمدی 

ضا  اسماعیل کرکوندی   علبر

ی  ی  اکبر  محمدحسیر

 نرگس  یاوری بیگوند 
 خرداد ۲۳یکشنبه 

 ۱۰:۰۰تا  ۹:۰۰ساعت 
 عل  پاسبان گجن 

 
ی
ی  پژمان  یاسیر

 محمدمهدی  حسن زاده

ی   محمد  زارعیر
 خرداد ۲۳یکشنبه 

 ۱۱:۰۰تا  ۱۰:۰۰ساعت 
 
ی
 شایان سلطان

 محمدرضا  عیس زاده 

 ابوالفضل  عطار 

 سیدمحمد  عالمه
 خرداد ۲۳یکشنبه 

 ۱۲:۰۰تا  ۱۱:۰۰ساعت 
ی  غریب وند   حسیر

رضا غفاری داریان   امبر

 اصغر  غالم 

 جعفر  غالم گرجر 
 خرداد ۲۳یکشنبه 

 ۱۴:۰۰تا  ۱۳:۰۰ساعت 
 روزبه قل زاده میانکوه 

 مسعود کریمیان ابدر 

 زینب  محبت  

 محمد  محمدیاری 
 خرداد ۲۳یکشنبه 

 ۱۵:۰۰تا  ۱۴:۰۰ساعت 
رضا مرندی   امبر

 محمد  مظفری 

 جواد  معیتی هادی زاده

ی   صادق مالنی سغیر
 خرداد ۲۳یکشنبه 

 ۱۶:۰۰تا  ۱۵:۰۰ساعت 
ی  مهرابیان  محمدامیر

 عل  مهربانی 

ی  نارصی شخه   امیر

 شیوا  نوری فرد 
 خرداد ۲۳یکشنبه 

 ۱۷:۰۰تا  ۱۶:۰۰ساعت 
 فهیمه نوروزی 

 ارمان وثیق زاده انصاری 

 محمد  سلطانی محمدی 

 محمد  شهانر 
 خرداد ۲۳یکشنبه 

 ۱۷:۰۰تا  ۱۷:۳۰ساعت 
 مسعود متف  زاده 

- - 

- - 

 

 

 

 

 



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    grad_office@ee.sharif.eduباشد( را به آدرس ایمیل  

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

انتخاب عناوین 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  

 با عناوین متفرقه ندارد.   قبال درخواست 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  

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

پرسش  ام یا پرسشی در مورد جلسه مصاحبه دکتری دانشکده دارید می توانید ایمیلی با عنوان  چنانچه ابه
دکتری مصاحبه  ایمیل    درباره  آدرس  همان  کنید   grad_office@ee.sharif.eduبه  نظر  ارسال  در   .

های دریافتی از گزینه جستجو در عنوان ایمیل برای بازیابی    داشته باشید با توجه به کثرت و تنوع ایمیل

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

جابجایی زمان  و یا    پرسش درباره مصاحبه دکتری بدین ترتیب ضرورت دارد یکی از دو عنوان    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

در اختیار دارد از پذیرش کلیه داوطلبان معذور است. عدم پذیرش در این دانشکده به معنی نفی قابلیت های  

داوطلب  دانشکده مهندسی برق ضمن تشکر مجدد از شما  علمی و پژوهشی داوطلبان نبوده و نیست. باری، 

 . دارد تان را آرزو موفقیت  برگزیده اید  در مقطع دکتریخود  حصیل ادامه ت را برایدانشکده که این    گرامی

 

 

 تحصیالت تکمیلی دانشکده مهندسی برق

.    
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