
  فرم پیشنهاد استاد راهنما                                              

  97بهار  –ورودي دوره دکترا آزمون شرکت کنندگان در مصاحبه ویژه 

و با توجه فعالیت هاي علمی اساتید دانشکده برق و کامپیوتر (وب سایت دانشکده)، دقیق موضوع لطفا با بررسی  داوطلب محترم:

اساتید راهنماي پیشنهادي خود را به ترتیب (مندرج در جدول زیر)،  97مجموعه اساتید راهنماي دانشجویان دکترا ورودي به 

مشخص نمایید. بدیهی است در صورت پذیرش نهایی، استاد راهنما طبق ضوابط و با تایید  این فرماولویت (و به تعداد دلخواه) در  

  یین می شود و تحویل این فرم هیچ محدودیتی براي دانشکده  ایجاد نمی کند.شوراي تحصیالت تکمیلی دانشکده تع

  (به ترتیب اولویت): اساتید راهنماي پیشنهادي

  زمینه تحقیقاتی مورد عالقه داوطلب براي همکاري با استاد  نام استاد  اولویت

1      

2      

3      

4      

عدم انتخاب یکی از اساتید پیشنهادي فوق، در صورت امکان شخص دیگري درخواست می کنم که در صورت اینجانب از دانشکده 

  □خیر  □را به عنوان استاد راهنما براي اینجانب در نظر گرفته و در این صورت تحت هر شرایطی نظر دانشکده را می پذیرم. بله

 س از تعیین استاد راهنما براي اینجانب، تغییر وي در هیچ یک از مراحل تحصیل من ممکن نخواهد بود.پضمنا توجه دارم که 

  :تاریخ                 :                امضا        :                                      نام و نام خانوادگی داوطلب

  در گرایش هاي مختلف 97مجموعه اساتید راهنماي دانشجویان دکترا ورودي 

  مجموعه اساتید راهنما  ظرفیت  گرایش

  7  قدرت -مهندسی برق 
کارشناس دکتر  -سقائیان نژاد سید مرتضی دکتر-دکتر حاجیان مسعود–دکتر تابش احمدرضا  -اکبردکتر ابراهیمی 

  دکتر همدانی گلشن محمد اسماعیل-دکتر لطیفی محمدامین -حمیدرضا

 -مهندسی برق 

  الکترونیک
6  

دکتر  –دکتر غالمی اصغر  – دکتر غفاري نیا وحید -دکتر سیدي سید مسعود - دهقانی رسول دکتر -دکتر ادیب احسان 

  فرزانه فرد حسین

 -مهندسی برق 

  مخابرات (سیستم)
10  

دکتر  - دکتر تابان محمدرضا  -دکتر امیر فتاحی ورنوسفادرانی رسول -دکتر امیدي محمدجواد  -احمدزاده محمدرضادکتر 

دکتر  -دکتر سعیدي حسین - دکتر دوست حسینی علیمحمد - دکتر دخیل علیان محمد -خسروي فرد سیدمحمدعلی

 -دکتر مهدوي مهدي -هاشمی سیدمحموددکتر مدرس  - دکتر فاضل فالورجانی محمدصادق - طباطباء فروغ السادات

 -دکتر هندسی فرامرز - دکتر نقش محمدمهدي - دکتر نظري بهزاد - دکتر نریمانی حامد  -دکتر مویدیان نغمه السادات

  دکتر یزدیان احسان

  6  کنترل -مهندسی برق 
= دکتر قیصري - دکتر عسگري مارنانی جواد - دکتر شیخ االسالم فرید -دکتر ذکري مریم  -ایماندکتر ایزدي نجف آبادي 

  ی مرضیهدکتر کمال - جعفر 

 -مهندسی برق 

  مخابرات (میدان)
3  

  دکتر مداح علی محسن -دکتر فیروزه ذاکرحسین -  دکتر زیدابادي نژاد ابوالقاسم

 


