
مخابراتگرايش  -رشته مهندسي برق 0011بندي متقاضيان مصاحبه دكتري سال  جدول زمان  

رساند. لطفا  ر خصوص مصاحبه به اطالع مي، نكاتي را د1041-1044با آرزوي موفقيت براي داوطلبان دكتري سال تحصيلي 

 تا در روز مصاحبه با مشكل مواجه نشويد: كنيد با دقت همه نكات را مطالعه

بندي كه در ادامه همين فايل آمده است، براي هر  هاي زمان شود. در جدول صورت غيرحضوري انجام مي مصاحبه به -1

 (Browser)آدرس لينك را در نوار آدرس مرورگر دو گرايش ميدان و سيستم، لينك مصاحبه قرار داده شده است. 

 خود كپي كنيد تا بتوانيد وارد جلسه شويد.

 را از لينك زير دانلود و نصب نماييد: Adobe connectافزار  نرملسه بايد براي وارد شدن به ج -2

https://moodle.sutech.ac.ir/mod/forum/discuss.php?d=804 

(، نام و guestصورت  خواسته شده )بهسپس روي لينك جلسه كليك كرده و در بخشي كه نام كاربري از شما 

 كرده و وارد جلسه مصاحبه شويد. خانوادگي خود را وارد نام

افزار تست كنيد و از درست كار  ميكروفن و اسپيكر خود را در محيط نرمحتما يك روز قبل از شروع مصاحبه،  -3

زير كليك كنيد و مراحل آن را تا كار به محيط جلسه وارد شويد، بر روي گزينه  كردن آن مطمئن شويد. براي اين

 آخر دنبال كنيد.

Meeting           Audio Setup Wizard 

 بدون وجود است.  الزامي)با پوشش رسمي(  داوطلب سوي از تصوير هارائ و تصويري است-صوتي صورت به مصاحبه -0

كم  داوطلب در كل جلسه مصاحبه بايد وباست. بنابراين،  اعتبار فاقد مصاحبه داوطلب، سوي از تصوير هئارا و دوربين

(Webcam) كم خود نيز اطمينان حاصل كنيد. رايانه خود را در حالت روشن نگه دارد. لطفا از درستي عملكرد وب 

 كليك كنيد. Start My Webcamكار به محيط جلسه وارد شويد و بر روي گزينه  براي اين

 راه داشته باشيد.حتما كارت ملي خود را براي احراز هويت به هم -5

دقيقه قبل از شروع جلسه  5شروع خواهد شد. حدود  10و بعدازظهر از ساعت  0:34ها در صبح از ساعت  مصاحبه -6

تماس درج شده در فرم مصاحبه با داوطلب تماس گرفته خواهد شد تا وارد جلسه شود.   مصاحبه از طريق شماره

 داري كنيد.لطفا قبل از آن از وارد شدن به جلسه مصاحبه خود

 شود داوطلب قلم و كاغذ همراه داشته باشد. توصيه مي -7

در و آنها را در سامانه بارگذاري كرديد، درج شده است دانشگاه  1لطفا فايل تمامي مداركي كه در اطالعيه شماره  -0

اشتراك بگذاريد. كننده نياز داشته باشند به  داشته باشيد كه چنانچه اعضاي كميته مصاحبه زمان مصاحبه به همراه

 نامه و كارهاي پژوهشي از جمله مقاالت و ...( پايانريزنمرات كارشناسي و كارشناسي ارشد، ويژه  ه)ب

 تماس بگيريد. 47137260121 تلفن چنانچه با مشكلي برخورد كرديد با شماره

 با آرزوي موفقيت 

 گروه مخابرات، دانشكده مهندسي برق 

https://moodle.sutech.ac.ir/mod/forum/discuss.php?d=804


 

 1گرايش سيستم  -مخابرات 

 زمان مصاحبه لينك جلسه نام و نام خانوادگي رديف

 علي امينيان  1

http://el.sutech.ac.ir/system1/ 

 

 چهارشنبه

62/30/1033 

 0303ساعت 

 حسن توكلي  6

 كيانا ماهوري  0

 ثنا عباسي  0

 زماني مرضيه حاجي  5

 وحيد زارعي  2

 سمانه آشير قهفرخي  7

 سجاد كشاورزي  0

 مغستانمحمدعلي كاظمي   9

 محمدرضا ظفرخواه  13

 محمدباقر هاشمي  1

http://el.sutech.ac.ir/system1/ 

 چهارشنبه

62/30/1033 

 10ساعت 

 حسن جعفري تكاب  6

 پور مونه خيبر نعمت  0

 سجاد اميري  0

 كامران رجبي  5

 افسانه صديقي  2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 6گرايش سيستم  -مخابرات 

 زمان مصاحبه لينك جلسه نام و نام خانوادگي رديف

 سيد نورالدين كشاورز  1

http://el.sutech.ac.ir/system2/ 

 

 چهارشنبه

62/30/1033 

 0303ساعت 

 علي آرام  6

 سيد متين كماني  0

 زاده علي تراب  0

 علي نوري  5

 آبادي مريم نظام  2

 مهدي مرادي  7

 پور حميد جعفري  0

 النبي سيد محمدعلي سبط  9

 فاطمه عباسي  13

 محمدمهدي لباني مطلق  1

http://el.sutech.ac.ir/system2/ 

 

 چهارشنبه

62/30/1033 

 10ساعت 

 محمدامير البرزي  6

 اسماعيل نيكنام  0

 محمد نوري پركستاني  0

 زاده برمكي فاطمه رحيم  5

 فاطمه خادمي  2

 مجتبي جواهري  7

 غزل جباري خوزاني  0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 گرايش ميدان -مخابرات 

 زمان مصاحبه لينك جلسه نام و نام خانوادگي رديف

 نسب فرهانه فرزين  1

http://el.sutech.ac.ir/field/ 

 

 چهارشنبه

62/30/1033 

 0303ساعت 

 سامان حيدري  6

 عباس اصغري  0

 محمد نوري پركستاني  0

 علي امينيان  5

 محمدمهدي لباني مطلق  2

 سجاد اميري  7

 افسانه صديقي  0

 محمودرضا مرزبان  1

http://el.sutech.ac.ir/field/ 
 

 چهارشنبه

62/30/1033 

 10ساعت 

 محمدرضا ظفرخواه  6

 آبادي مريم نظام  0

 فاطمه عباسي  0

 سجاد كشاورزي  5

 


