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 تعالیبسمه
 

 

را  1فرم لطفا پس از مطالعه دفترچه راهنما، ، 1041 سال  دانشکده مهندسی برق متقاضیان محترم مصاحبه دکترای

 فرمایند. ایمیل به آدرس مشخص شده با فرمت راهنمایی شده مطابق فقط مربوطه را مستندات تکمیل و 

 در پرتال  /بارگزاری مستنداتتوجه شود که ارسال این مستندات، مستقل از تکمیل مشخصات

 باشد.مشخص شده در دانشگاه صنعتی امیرکبیر می

  روز  42ساعت تا مطابق با فرمت تعیین شده صرفا مهلت ارسال مستندات توجه داشته باشید که

ها، به معنی انصراف داوطلب از مصاحبه باشد و عدم ارسال مستندات و یا ارسال ناقص آنمی 08/03/1201

 باشد.می

 ؛باشدبه صورت زیر می برای ارسال مستندات هر گرایش تخصصیفته شده در نظر گر ایمیل 

 و مدارکی که از طریق  ی دانشگاه ضمنا در روز مصاحبه تمامی مدارک بارگزاری شده در سامانه

 .به صورت فیزیکی همراه داشته باشید 1ایمیل ارسال شده است را به همراه فرم 

 

 ایمیل( Subjectعنوان ) ایمیلآدرس  زیر گرایش گرایش

 PhD4_Elec@aut.ac.ir Electronics ندارد الکترونیک

 m.control@aut.ac.ir Control ندارد کنترل

 PhD1_Pow@aut.ac.ir Power ندارد قدرت

 مخابرات
 PhD3_Com@aut.ac.ir System سیستم

 PhD3_Com@aut.ac.ir Field-and-waves میدان و موج

 

 تماس با ما:

  :32423303کارشناسان دفتر تحصیالت تکمیلی 

 های مشخص شدهاز طریق ایمیل گروه مربوطه تماس با مدیر 

 

  



 

 [1401دوره دکترا  مصاحبه انیمتقاض ژهیوارسال مستندات ] یراهنما -دانشکده مهندسی ربق

 

 :هابندی آنفرمت و نحوه فایلمستندات مورد نیاز، 

 

 ، ایمیل گردد؛هایی که در ادامه ذکر شده استمطابق با فرمتباید مستندات مربوطه 
 اصلی به صورت  پوشهFamily-Name-SubField به عنوان مثال؛ د. گذاری شونامAkbari-Ali-System 

  فایلzip تعیین شده ارسال شود.ایمیل به آدرس و با عنوان  تعیین شده، یمانمهلت ز، در شده پوشه اصلی 

  اصلی پوشهمحتویات ( ها به فرمت فایل تمامیبایستیpdf باشند) ؛شامل موارد زیر هست 

o  هر گرایش و ذخیره با فرمت  اساتید رشیجدول ظرفیت پذبا در نظر گرفتن  1فرم تکمیلpdf 

o  شامل : 1پوشهpdf خالصه صفحه،  1اید، در در صورتی که هنوز دفاع نکرده) ارشد نامهچکیده پایان

 BSCهای گذاریبا نام و ارشد کارشناسی هایکارنامهو  (بیان کنیدتحقیقات ارشد خود را 

Transcript.pdf  وMsc Transcript.pdf  وAbstract of MSc Thesis.pdf 

o  شامل  :2پوشهpdf مقاالت پذیرفته شده 

  گذاری شود؛زیر نامبه صورت کنفرانس مقاله هر 

Example: C1-Title of paper1.pdf  

Example: C2- Title of paper2.pdf 

 شود؛گذاری هر مقاله ژورنال یا علمی پژوهشی به صورت زیر نام 

Example: J1-Title of paper3.pdf  
Example: J2- Title of paper4.pdf 

 

o  شامل  :3پوشهpdf های چاپ شدهکتاب   

Example: Book1- Title of Book.pdf 

 

o  شامل  :4پوشهpdf های افتخارات کسب شده گواهی 

Example: TopRanking.pdf 

Example: ToeflScore.pdf 

Example: PatentCertificate.pdf 

 

o  شامل : 5پوشهpdf هانامهتوصیه 

Example: RecommendationLetter1.pdf 

Example: RecommendationLetter2.pdf 

 

o  شامل  :6پوشهpdf .دیگر مواری که مورد نیاز هست 

 

 

  



 

 

 
 

 نمایش داده شده است؛ ( 1-1شکل ) شمای کلی آرشیو کردن مستندات در
 

 

 نحوه آرشیو کردن مستندات. ( 1-1) شکل

 

 

  



 

 

 1401برای دوره دکترا سال مخابرات اساتید گروه پذیرش ظرفیت جدول 

عضو هیئت علمی تشکیل شده است،  18گروه مخابرات دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر از 

 باشند. می تراظرفیت پذیرش برای مصاحبه متقاضیان دکدارای ( 1-4جدول )که اساتید مشخص شده در 

 .1201ظرفیت پذیرش دکترای سال  ( 1-1) جدول

 اساتید گرایش

 پذیرش

نوبت 

 اول

 پذیرش

 نوبت دوم
 ایمیل

 مخابرات سیستم

 mj.emadi@aut.ac.ir ندارند دارند  دکتر محمدجواد عمادی

 v.pourahmadi@aut.ac.ir ندارند دارند  دکتر وحید پوراحمدی

 beyranvand@aut.ac.ir ندارند دارند  دکتر حمزه بیرانوند

 y.norouzi@aut.ac.ir ندارند دارند دکتر یاسر نوروزی

 hamidami@aut.ac.ir ندارند دارند دکتر حمیدرضا امین داور

 abm125@aut.ac.ir ندارند دارند دکتر عباس محمدی

 مخابرات میدان

 sarraf@aut.ac.ir ندارند دارند  دکتر رضا صراف شیرازی

 ghmoradi@aut.ac.ir ندارند دارند  غالمرضا مرادیدکتر 

 namin_farhad@aut.ac.ir دارند ندارند دکتر فرهاد آزادی نمین

 askarpour@aut.ac.ir ندارند دارند  دکتر امیرنادر عسکرپور

 tavakoli@aut.ac.ir ندارند دارند دکتر احد توکلی

 abdipour@aut.ac.ir ندارند دارند دکتر عبدالعلی عبدی پور

 sadeghi@aut.ac.ir دارند ندارند دکتر حسام الدین صادقی

 ghorbani@aut.ac.ir ندارند دارند دکتر ایاز قربانی
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 1401برای دوره دکترا سال  قدرتاساتید گروه پذیرش ظرفیت جدول 

عضو هیئت علمی تشکیل شده است، که  18گروه قدرت دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر از 

 باشندمی ظرفیت پذیرش برای مصاحبه متقاضیان دکترادارای ( 1-4جدول )اساتید مشخص شده در 

 .1401ظرفیت پذیرش دکترای سال  ( 1-4) جدول

 گروه قدرت اساتید
نوبت  پذیرش

 اول
 ایمیل

 monfared@aut.ac.ir دارند منفردمیلی جعفر دکتر 

 hosseinian@aut.ac.ir دارند حسینیانسیدحسین دکتر 

 askarian@aut.ac.ir دارند ابیانه عسکریانحسین دکتر 

 grptian@aut.ac.ir دارند پتیانهقر گئورک دکتر

 fathi@aut.ac.ir دارند فتحیسید حمید دکتر 

 mirsalim@aut.ac.ir دارند آقا میرسلیمسید مجتبی دکتر 

 ardehali@aut.ac.ir دارند محمدی اردهالیمرتضی دکتر 

 vahidi@aut.ac.ir دارند وحیدی بهروز دکتر

 moghani@aut.ac.ir دارند مغانیجواد شکرالهی دکتر 

 rastegar@aut.ac.ir دارند رستگارحسن دکتر 

 a_khorsandi@aut.ac.ir دارند خرسندیامیر دکتر 
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 1401برای دوره دکترا سال  الکترونیکاساتید گروه پذیرش ظرفیت جدول 

عضو هیئت علمی تشکیل شده است،  13دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر از  الکترونیکگروه 

 باشند. می ظرفیت پذیرش برای مصاحبه متقاضیان دکترادارای ( 1-4جدول )که اساتید مشخص شده در 

 1201ظرفیت پذیرش دکترای سال  ( 1-3) جدول

 اساتید گرایش
 پذیرش

 نوبت اول

 پذیرش

 نوبت دوم
 ایمیل

های میکرو افزاره

 و نانوالکترونیک

 ghafoorifard@aut.ac.ir ندارند دارند فردحسن غفوریدکتر 

 hsnkato@aut.ac.ir ندارند دارند حسن کاتوزیاندکتر 

 amir.Jahanshahi@aut.ac.ir ندارند دارند امیر جهانشاهیدکتر 

 shalchian@aut.ac.ir ندارند دارند دکتر مجید شالچیان

سیستمهای 

الکترونیک 

 دیجیتال

 motamedi@aut.ac.ir ندارند دارند احمد معتمدیدکتر 

 sharifian_s@aut.ac.ir ندارند دارند سعید شریفیاندکتر 

 sseyedin@aut.ac.ir ندارند دارند  دکتر ساناز سیدین

 kfaez@aut.ac.ir ندارند دارند دکتر کریم فائز

مدارهای مجتمع 

 الکترونیک

 myavari@aut.ac.ir ندارند دارند دکتر محمد یاوری

 moezzi@aut.ac.ir ندارند دارند معزیدکتر محسن 
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 1401برای دوره دکترا سال  کنترلاساتید گروه پذیرش ظرفیت جدول 

عضو هیئت علمی تشکیل شده است، که  ۱۱گروه قدرت دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر از 

 باشندمی ظرفیت پذیرش برای مصاحبه متقاضیان دکترادارای ( 1-4جدول )اساتید مشخص شده در 

 .1201ظرفیت پذیرش دکترای سال  ( 1-2) جدول

 گروه قدرت اساتید

 پذیرش

نوبت 

 اول

 پذیرش

نوبت 

 دوم

 ایمیل

 mshafiee@aut.ac.ir ندارند دارند  شفیعیمسعود دکتر 

 menhaj@aut.ac.ir ندارند دارند  منهاجمحمدباقر دکتر 

 dad@aut.ac.ir ندارند دارند  دوست محمدی علی دکتر

 alit@aut.ac.ir ندارند دارند  طالبیحیدرعلی دکتر 

 suratgar@aut.ac.ir-a ندارند دارند  گرصورت امیرابوالفضل دکتر

 f_abdollahi@aut.ac.ir ندارند دارند عبداللهیفرزانه دکتر 

 atrianfar@aut.ac.ir دارند ندارند عطریان فرهاجر دکتر 

 m.a.khosravi@aut.ac.ir ندارند دارند  خسرویمحمداعظم دکتر 
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