
 فرم پيشنهاد استاد راهنما

 98 بهار –مهندسي برق ويژه شركت كنندگان در مصاحبه آزمون ورودي دوره دكترا 

لطفا با بررسي دقيق موضوع فعاليتهاي علمي استاداندانشكده برق و كامپيوتر (از طريق وبسايت دانشكده) و با توجه به  داوطلب محترم:
)، استادان راهنماي پيشنهادي خود را به ترتيب اولويت (و به تعداد 1 (مندرج در جدول98مجموعه استادان راهنماي دانشجويان دكتراي ورودي 

مشخص نماييد. بديهي است در صورت پذيرش نهايي، استاد راهنما طبق ضوابط و با تاييد شوراي تحصيالت تكميلي 2دلخواه) در جدول 
 دانشكده تعيين ميشود و تحويل اين فرم هيچ محدوديتي براي دانشكده ايجاد نميكند.

  در گرايشهاي مختلف98:  مجموعه استادان راهنماي دانشجويان دكترا ورودي 1جدول 

 )Uبه ترتيب الفباUمجموعه استادان راهنما ( ظرفيت گرايش

مهندسي برق - 
 الكترونيك

6 
0T0دكتر اديبT -0T0دكتر دهقانيT -0T0دكتر سيديT -0T0دكتر غالميT -0T0فرد دكتر فرزانهT -0T0نيا دكتر غفاريT  

مهندسي برق - 
 قدرت

8 
0T(اكبر)0دكتر ابراهيميT -0T0دكتر تابشT -0T0دكتر حاجيانT-0T0نژاد  دكترسقائيانT- 0T0دكتر كارشناسT -0T0دكتر لطيفيT - 
0T0دكتر همداني گلشنT  -0T0دكتر يوسفيT  

مهندسي برق - 
 كنترل

3 
0T0دكتر ايزدي نجف آباديT -0T0دكتر عسگري مارنانيT -0T0دكتر مجيريT 

–مهندسي برق 
 مخابرات(سيستم)

17 

0T0دكتر احمدزادهT- 0T0دكتر اميديT -0T0دكتر امير فتاحي ورنوسفادرانيT -0T0دكتر تابانT -0T0فرد دكتر خسرويT -0T0عليان دكتر دخيلT -
0T0حسيني دكتر دوستT50 -%0T0دكتر صدريT50 -%0T0دكتر طباطباT- 0T0دكتر فاضل فالورجانيT -0T0هاشمي دكتر مدرسT- 
0T0دكتر مويديانT -0T0دكتر مهدويT -0T0دكتر نريمانيT -0T0دكتر نظريT -0T0دكتر نقشT -0T0دكتر هندسيT -0T0دكتر يزديانT 

مهندسي برق - 
 مخابرات (ميدان)

5 
 0T0افروز دكتر بختT -0T0آبادينژاد دكتر زيدT  -0T0دكتر عموميT-0T0دكتر فيروزهT -0T0علي دكتر مداحT 

 

 (به ترتيب اولويت): داوطلب :  استادان راهنماي پيشنهادي2جدول 

 زمينه تحقيقاتي مورد عالقه داوطلب براي همكاري با استاد نام استاد اولويت
1   
2   
3   
4   

 از دانشكده برق و كامپيوتر درخواست مينمايم كه در صورت عدم انتخاب يكي از استادان پيشنهادي فوق، در صورت .....................اينجانب

ضمنا □  خير□امكان استاد راهنماي ديگري را براي اينجانب در نظر گرفته و در اين صورت تحت هر شرايطي نظر دانشكده را ميپذيرم. بله
 آگاهي دارم كه پس از تعيين استاد راهنما براي اينجانب، تغيير ايشان در هيچ يك از مراحل تحصيل اينجانب ممكن نخواهد بود.

 نام و نام خانوادگي داوطلب:                                              امضا:                                 تاريخ:
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