
 ه تعالیبسم

یراز دانشگاه صنعتی شدانشکده مهندسی برق و الکترونیک  الکترونیکدوره دکتری  در احتراماً به اطالع متقاضیان پذیرش

 انجام می گیرد.زیر زمانبندی  مطابق جدول مجازی مصاحبهمی رساند که 

 

 6/7/9911روز یکشنبه  میکرو و نانو الکترونیکگرایش افزاره های مصاحبه 

 ساعت مصاحبه نام و نام خانوادگی  ساعت مصاحبه و نام خانوادگی نام 

 93/99 سجاد عباسی -7 1 مریم ایرانی نژاد -9

 91 ** محمد قنواتی -8 93/1 ** سجاد بخشی -2

 93/91 ** امیرحسین مطلبی -1 93 ** کبری بیگی -9

 91 مجتبی منوچهری -93 93/93 سید کامران حسینی -1

 93/91 ** سیده محبوبه موسوی منزه -99 99 اسماعیل سلطانی تیرانی -1

 96 مسعود ناصحی -92 93/99 ** رضا ضیایی سی سخت -6

 

 

 

 7/7/9911روز دوشنبه  گرایش طراحی مدارهای مجتمع مصاحبه

 ساعت مصاحبه نام و نام خانوادگی  ساعت مصاحبه نام و نام خانوادگی 

 91 ** سعید کاراندیش -99 8 ** محمدحسن احمدی ازغندی -9

 93/91 زهره السادات کاشفی پور -92 93/8 ایرانپوررسول  -2

 91 ** نگار کردبهمنی -99 1 ** احمد پورادبی -9

 93/91 ** حامد مرادی -91 93/1 ** فاطمه زاهری -1

 96 ** علیرضا معصومیان -91 93 بهاره صنیعی  -1

 93/96 ** سید وحید موسوی -96 93/93 ** سعید عزیزی -6

 97 محسن میگلی -97 99 ** شیرین عسکری ابولوردی -7

 93/97 امیرحسین وافی -98 93/99 ** علی نفیسی -8

 98 سعید یاری -91 92 فرشاد علیزاده آرند -1

    93/92 ** میالد غالمرضانژاد فردوس -93

 

 شده مشخصی که متقاضیان در صورتده اند. را ارسال نکر ثبت نام واریزی فیششخص شده اند ** مبا عالمت متقاضیانی که 

 1/7/9911روز شنبه  91تا ساعت  phdelec@sutech.ac.ir  پست الکترونیکی و ارسال آن به ریز هزینه ثبت نامنسبت به وا

  را از خود سلب می نمایند. یهر گونه اعتراضوحق  دنحذف می شوشوندگان از لیست مصاحبه  اقدام ننمایند
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 مالحظات

وارد نمودن نام و و  Guest وارد نمایید. سپس با انتخابرا در آدرس مرورگر خود  زیربرای ورود به جلسه کافی است لینک 

 وارد جلسه شوید.نام خانوادگی خود 

interview/-http://el.sutech.ac.ir/electronic 

لینک فوق هم اکنون فعال می باشد و مصاحبه شوندگان محترم می توانند جهت تست و اطمینان از عدم وجود مشکل در 

 زمانتوجه داشته باشید که در روز مصاحبه قبل از  وارد سایت شوند. Adobe connectورود به سایت پس از نصب نرم افزار 

تعیین شده امکان ورود به سایت وجود ندارد لذا جهت تست و اطمینان از عدم وجود مشکل در ورود به سایت تا روز قبل از 

 .مصاحبه اقدام نمایید

 

 داشته باشند.با کیفیت مناسب را تصویری صوتی و حتما باید در روز مصاحبه امکان برقراری ارتباط  متقاضیان: 9تذکر 

 )ازدر دسترس داشته باشند.  در روز مصاحبه گوشی هوشمند به همراه واتساپ جهت تماس اضطراری: متقاضیان 2تذکر 

  (جهت برقراری تماس استفاده خواهد شد 9شماره اعالم شده در فرم 

ساعت قبل از  2لذا مصاحبه شوندگان  ،فوق ساعت تقریبی مصاحبه می باشندجدولهای ساعت های اعالم شده در : 9تذکر

 های هماهنگی ،تغییر ساعت مصاحبهدر صورت . را داشته باشند جهت ورود به جلسه مجازی الم شده آمادگی الزماع زمان

 .انجام خواهد شد با متقاضی از طریق تلفن یا واتساپ الزم

 .استراف متقاضی ن به منزله انصال آو عدم ارس یش واریزی ثبت نام جهت انجام مصاحبه الزامی است: ارسال ف1تذکر 

و حداکثر تا روز  اطالع رسانی خواهد شد الکترونیکی به آنها پستاز طریق ند ا: متقاضیانی که نقص مدرک داشته 1تذکر

 ارسال نمایند. phdelec@sutech.ac.irالزم را به پست الکترونیکی باید مدارک مصاحبه 

الکترونیکی تقاضای خود را به پست  1/1/9911شنبه روز  91ساعت حداکثر تا  داردتغییر گرایش  تقاضای: اگر فردی 6تذکر 

phdelec@sutech.ac.ir .ارسال نماید 

در میان گذارند و در   phdelec@sutech.ac.ir  پست الکترونیکی ات و مشکالت خود را بسواالمی توانند  متقاضیان محترم

 تماس حاصل فرمایید. 379-97261929با شماره تلفن موارد ضرورری 
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