
 

 

 دستورالعمل مصاحبه دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان

 لطفا برای اطالع از آخرین اخبار و اطالعیه ها ی مربوطه، وب سایت دانشکده را تا قبل از برگزاری مصاحبه به طور منظم بازبینی نمایید

 اطالعیه های تکمیلی در بخش اطالعیه ها در سایت دانشکده قرار خواهند گرفت. 

 

 نکات مصاحبه

 انجام خواهد گرفت.  حضوریبه  فقطبر طبق قوانین مصاحبه  ●

 خود را در دسترس داشته باشید.  هایحتما کارنامه ●

 همراه داشته باشید تا درکنید می تواند در گزینش شما موثر باشد، به صورت فایل به رکی که فکر میامد ●

 صورت لزوم بتوانید ارایه کنید.

 

 مراحل انجام مصاحبه :

 پر کردن فرم گوگل -1

قبل از مصاحبه از طریق آدرس  روز 3تا برای دسترسی بهتر به اطالعات یک فرم گوگل در نظر گرفته شده است. لطفا  

 زیر نسبت به پر کردن اطالعات خواسته شده اقدام فرمایید. 

 

 آوری اطالعات متقاضیفرم جمع

https://forms.gle/8RnEuoVLkMapMNRK9 
 

 کنید.اری( میذدر این فرم هم چنین مدارک اضافه مورد نیاز را آپلود )بارگ ●

https://forms.gle/8RnEuoVLkMapMNRK9
https://forms.gle/8RnEuoVLkMapMNRK9
https://forms.gle/8RnEuoVLkMapMNRK9


 مصاحبه دکترا در وب سایت دانشکده  1پر کردن فرم شماره  -2

 مصاحبه بررسی زمان -3

 جدول زمانی مصاحبه تا قبل از روز مصاحبه در سایت دانشکده اطالع رسانی خواهد شد. 

 انجام مصاحبه -4

  رسانی خواهد شد.مصاحبه فقط به صورت حضوری و در مکانی است که از طریق سایت دانشکده به شما اطالع

 شیدبا داشته رسن دکترا را در دستدر هنگام مصاحبه حتما کارنامه های کارشناسی/کارشناسی ارشد/آزمو. 

 شد هدزمان مصاحبه هر داوطلب قبل از روز مصاحبه در سایت دانشکده برق و کامپیوتر اعالم خوا. 

 است داوطلب صتوجه: مسئولیت عدم حضور در نوبت مشخص شده بر عهده شخ. 

 اولویت راهنمایی استاد راهنما 

 یکی از مواردی که در فرم گوگل به صورت آنالین پر می کنید، اولویت شما برای راهنمایی رساله دکترا است. 

 گرايش

 پذيرش ظرفيت

دانشجوي 

  دكترا

 مجموعه استادان راهنما

 آقاي / خانم دكتر

 5 الكترونيك
 احسان اديب، نسرين رضائي، سيد مسعود سيدي، اصغر غالمي، حسين فرزانه فرد

 3 قدرت
 امين لطيفي، محمد اسماعيل همداني گلشن  احمد رضا تابش،

 3 كنترل
 جعفر قيصري فريد شيخ االسسالم، جواد عسگري،

 8 سيستم -مخابرات

سيد محمود مدرس هاشمي، مهدي مهدوي،   رسول اميرفتاحي،محمد رضا تابان، فرزانه شايق،

 حامد نريماني، بهزاد نظري، احسان يزديان

 3 ميدان و موج -مخابرات
  افروز، زيد آبادي نژاد، مسعود عمومياحمد بخت

هوش  -كامپيوتر

 مصنوعي
2 

 سيد محمد علي خسروي فرد مازيار پالهنك،

 4 نرم افزار -كامپيوتر
 زينب مالكي،الهام محمودزاده، مسعودرضا هاشمي، علي فانيان

https://adib.iut.ac.ir/
http://nrezaei.iut.ac.ir/
https://sayedi.iut.ac.ir/
https://gholami.iut.ac.ir/
https://farzanehfard.iut.ac.ir/
http://tabesh.iut.ac.ir/
https://latify.iut.ac.ir/
https://hamedani-golshan.iut.ac.ir/
http://sheikholeslam.iut.ac.ir/
https://j-askari.iut.ac.ir/
http://ghaisari.iut.ac.ir/
https://amirfattahi.iut.ac.ir/
https://taban.iut.ac.ir/
https://shayegh.iut.ac.ir/
https://modarres.iut.ac.ir/
https://mahdavi.iut.ac.ir/
https://narimani.iut.ac.ir/
https://nazari.iut.ac.ir/
https://yazdian.iut.ac.ir/
https://bakhtafrouz.iut.ac.ir/
https://zeidaabadinezhad.iut.ac.ir/
https://omoomi.iut.ac.ir/
https://palhang.iut.ac.ir/
https://khosravifard.iut.ac.ir/
https://zmaleki.iut.ac.ir/
https://mahmoudzadeh.iut.ac.ir/
https://hashemi.iut.ac.ir/
https://fanian.iut.ac.ir/


بخشی در فرم گوگل برای تعیین اولویت استاد راهنما درنظر گرفته شده است.  اولویت یک و اولویت دو و اولویت 

 نمایید.گزینه اول، در فیلد بعدی وارد میسه را جداگانه وارد می نمایید و سایر اولویتها را پس از سه 

 توصیه می شود حتما اسامی همه استادان دارای ظرفیت را بنا بر اولویت خود وارد نمایید.  

بدیهی است در صورت پذیرش نهایی، استاد راهنما طبق ضوابط و با تایید شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده 

 تعیین میشود و تحویل این فرم هیچ محدودیتی برای دانشکده ایجاد نمی کند.

 

 

 سات مصاحبه جلمکان 

 

 به تدریج تکمیل می شود نام گروه

  نرم افزار و فناوری اطالعات

  های کامپیوتریمعماری سیستم

  هوش مصنوعی و رباتیک

 

  نام گروه

  الکترونیک

  قدرت

  کنترل

  مخابرات سیستم

  مخابرات میدان

 




