قابل توجه داوطلبان ورود به دوره دکتری دانشکده مهندسی برق()9317
داوطلب گرامی ،ضمن تشکر از شما به خاطر عالقه مندی و انتخاب دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی
شریف برای ادامه تحصیل در مقطع دکتری ،به اطالع می رسانیم بررسی دقیق تر پرونده داوطلبان جهت اعالم
پذیر ش نهائی در این دانشکده مستلزم شرکت در مصاحبه ورودی دوره دکتری است که مطابق جدول زمان
بندی شده ضمیمه به انجام می رسد .در نظر داشته باشید عدم مراجعه در موعد مقرر به منزله انصراف تلقی می
شود .همانطور که در اطالعیه قبلی نیز به آگاهی داوطلبان رسید ،موکداً توصیه می شود که به منظور پیشنهاد
استاد راهنمای مطلوب خود ،تا قبل از زمان دعوت به مصاحبه و در فرصت کافی زمینه های تحقیقاتی اساتید
دانشکده مهندسی برق را دقیقاً بررسی کرده و ترجیحا با استاد راهنمایی که برای هدایت پایان نامه دکتری خود
در نظر دارید حضورا صحبت کنید .همین طور ضروری است با مطالعه دقیق این آگهی ،موارد ذیل را جهت
شرکت در مصاحبه دکتری رعایت بفرمایید:
)9
)2

)3
)4
)5
)6
)7
)8

کارت شناسایی معتبر (شناسنامه یا کارت ملی)
" فرم اطالعات متقاضی ورود به دوره دکتری دانشکده مهندسی برق" (فرم  )EE2را به همراه داشته و در روز
مصاحبه تحویل نمایید .لطفا از تحویل این فرم ها به دفتر تحصیالت تکمیلی تا قبل از زمان مصاحبه
خودداری فرمایید.
چنانچه توصیه نامه شما توسط استاد توصیه کننده قبال برای دانشکده ارسال نشده باشد می توانید توصیه
نامه خود را در پاکت در بسته در روز مصاحبه تحویل نمایید.
در روز مصاحبه ریز نمرات دوره کارشناسی ،کارشناسی ارشد و مدرک زبان خود را به همراه داشته باشید.
کپی مقاالت چاپ شده(یا پذیرفته شده) در مجالت و مقاالت ارائه شده در کنفرانسها |(حداکثر دو
عنوان) ،را که قبالً در سایت دانشگاه بارگذاری کردهاید به همراه داشته باشید.
پایاننامه کارشناسی ارشد خود را (در صورت وجود) به همراه داشته باشید.
گواهی رتبه کنکور و نیز کپی فرم انتخاب رشته خود را به همراه داشته باشید.
داوطلبان در صورت نیاز می توانند در ساعات اداری با دفتر تحصیالت تکمیلی دانشکده ،شماره تلفن
 66964388تماس بگیرند.

دانشکده مهندسی برق ضمن تشکر مجدد از شما به خاطر انتخاب این دانشکده جهت ادامه تحصیل در مقطع
دکتری ،برای شما داوطلب گرامی آرزوی موفقیت دارد.

فرم EE2

بسمه تعالی

فرم اطالعات متقاضی ورود به دوره دکتری دانشکده مهندسی برق ()7931
توجه :این فرم راپس از تکمیل در هنگام مصاحبه تحویل نمایید.

نام و نام خانوادگی :
رتبه کسب شده در آزمون:

گرایش:
زمینه های تحقیقاتی مورد عالقه:

 – 7سوابق تحصیلی
 -1-1معدل کارشناسی :

سال و محل اخذ مدرک :

گرایش :
عنوان پروژه :
 -1-2معدل کارشناسی ارشد(بدون پایان نامه) :

معدل کارشناسی ارشد(با پایان نامه) :

سال و محل اخذ مدرک :

گرایش :

عنوان رساله کارشناسی ارشد :

استادراهنما :
 – 2سوابق کارهای پژوهشی و رزومه خالصه خود را پیوست کنید.
 -3دانشگاههای مورد نظر شما در فرم انتخاب رشته (به ترتیب):
-1
-2
–3
1

 -4سوابق اشتغال ( در صورت وجود) :

 -5افتخارات شاخص علمی:

 – 6استادراهنمای پیشنهادی دورة دکتری خود را به ترتیب اولویت ذکر کنید .موکداً توصیه می گردد تا قبل از زمان دعوت به
مصاحبه در فرصت کافی ،زمینه های تحقیقاتی اساتید دانشکده مهندسی برق را دقیقاً بررسی کرده و طی صحبت حضوری از تمایل
استادان برای پذیرش شما به عنوان دانشجوی دکتری مطمئن شوید .دانشکده مهندسی برق با توجه به انتخابهای شما و ابراز عالقه
اساتید نسبت به تخصیص دانشجو به استاد اقدام خواهد نمود ،از این رو در انتخاب اساتید دقت الزم را به عمل آورید.
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–3

امضا و تاریخ:

2

