
 ه تعالیبسم

می ز دانشگاه صنعتی شیرادانشکده مهندسی برق و الکترونیک  الکترونیکدوره دکتری پذیرش  داوطلباناحتراماً به اطالع 

 .شدخواهد انجام زیر زمانبندی  ق جدولطب مجازیبه صورت  متقاضیان مصاحبه ،رساند

 

 32/2/1044روز یکشنبه  میکرو و نانو الکترونیکگرایش افزاره های مصاحبه 

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

 24/11 هدیه زارع زاده مهریزی -7 8 شیرین ابوالفتحی -1

 13 محمدعلی صحرائیان -8 24/8 حدیث آزادی -3

 24/13 حامد نگهداری -9 9 مهران اسمعیلی -2

 12 سیمکانیقاسم یوسفی  -14 24/9 ابوالحسن جان افزائی -0

 24/12 حمیده امین زاده -11 14 بهنام جباری کلخوران -5

 10 حمید صاحبان -13 24/14 مهوش خلیلی -6

 

 30/2/1044روز دوشنبه  گرایش طراحی مدارهای مجتمع مصاحبه

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

 24/11 پور ندا طالبی -7 8 پورمهر پدیدار -1

 13 علی عطری -8 24/8 علی پرهیزگار -3

 24/13 سید امیرحسین فکورپور -9 9 فرنوش توانازاده -2

 12 سیده سحر فیروزآبادی -14 24/9 محمدنقی شرفی -0

 24/12 مصطفی نوحی -11 14 مسعود رستم پور کوشک قاضی -5

 10 سپیده ولی خانی -13 24/14 افسانه رئیسی گوجانی -6

 

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

 وارد جلسه شوید.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 

فقط در زمان توجه داشته باشید که در روز مصاحبه  وارد سایت شوند. Adobe connectورود به سایت پس از نصب نرم افزار 

)به دلیل اتمام نیافتن اعالم نمود  blockتعیین شده امکان ورود به سایت وجود دارد و در صورتی که سیستم به شما پیام 

 . مانیدبرا انتخاب نمایید و منتظر اجازه ورود  request entryگزینه جلسه مصاحبه فرد قبل از شما( 

 مالحظات

 داشته باشند.با کیفیت مناسب را تصویری صوتی و حتما باید در روز مصاحبه امکان برقراری ارتباط  متقاضیان: 1تذکر 



 )ازدر دسترس داشته باشند.  : متقاضیان در روز مصاحبه گوشی هوشمند به همراه واتساپ جهت تماس اضطراری3تذکر 

  (جهت برقراری تماس استفاده خواهد شد 1شماره اعالم شده در فرم 

ساعت قبل از  1لذا مصاحبه شوندگان  ،فوق ساعت تقریبی مصاحبه می باشندجدولهای ساعت های اعالم شده در : 2تذکر

تماس  از طریق الزم های هماهنگی ،نیازدر صورت . را داشته باشند جهت ورود به جلسه مجازی اعالم شده آمادگی الزم زمان

 .انجام خواهد شد با متقاضی یا واتساپو  یتلفن

داکثر ح ه است واطالع رسانی شد الکترونیکی به آنها پستاز طریق  بودهنقص  دارای مدارک ارسالی آنها: متقاضیانی که 0تذکر

 ارسال نمایند. phdelec@sutech.ac.irرا به پست الکترونیکی مدارک کسری مهلت دارند تا تا روز مصاحبه 

و یا آنکه در روز و ساعت اعالم شده در دانشگاه دیگری برنامه  داردرا تغییر گرایش در مصاحبه  تقاضای: اگر فردی 6تذکر 

 ماید.ن عالما phdelec@sutech.ac.irالکترونیکی حداکثر تا روز قبل از مصاحبه تقاضای خود را به پست مصاحبه دارد 

در میان گذارند و   phdelec@sutech.ac.irمتقاضیان محترم می توانند سواالت و مشکالت خود را با پست الکترونیکی 

  مایند.نتماس حاصل  471-27360131در موارد ضرورری با شماره تلفن 
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