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 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

 دانشکده مهندسي برق

 

  بسمه تعالي 

قدرت، کنترل،  الکترونیک، رشته مهندسی برق در گرایشهای دکتریو استعداد درخشان آزمون نیمه متمرکز داوطلبان مصاحبه مراحل  

  1400سال – بیوالکتریک-و مهندسی پزشکی یستمس، مخابرات مخابرات میدان

 

 به طور کامل مطالعه نمایید( لطفا ) این اطالعیه در دو صفحه می باشد،

 مراحل مصاحبه الف (

 )حضور متقاضيان به صورت صوتي و تصويری خواهدبود(. برای حضور مجازی در مصاحبه. توسط داوطلب آماده نمودن شرايط-1

ير به صورت الکترونيکي و ارائه در زمان مصاحبه بنا به درخواست مصاحبه کنندگان. )موارد مندرج در آماده سازی مدارک ز -2

 قسمت ب اين اطالعيه(.

ب بارگذاری شده است و ارائه مجازی در زمان مصاحبه در -10تکميل فرم مصاحبه )خالصه اطالعات پژوهشي و.. ( که در بند  -3

به ايميل  1400خرداد  21تا تاريخ   حداکثر الزم است اين فرم را تکميل و و کنترل وه قدرت)داوطلبان گر صورت درخواست گروه.

 ارسال نمايند(. مدير گروه

 ندی مصاحبه به تفکيک رشته گرايش به شرح زير:نبآگاهي از زما -4

 زمانبندی مصاحبه داوطلبان الکترونيک -

 زمانبندی مصاحبه داوطلبان کنترل -

 (سيستم )بان مخابرات زمانبندی مصاحبه داوطل -

 ميدان و موج() زمانبندی مصاحبه داوطلبان مخابرات -

 زمانبندی مصاحبه داوطلبان قدرت -

 زمانبندی مصاحبه داوطلبان مهندسي پزشکي -

دشد. بنابراين داوطلبين در صورت های درنظر گرفته شده به صورت فردی انجام خواهمصاحبه داوطلبان دکتری در اتاق-5

يک اتاق انتظار مصاحبه هم درنظر گرفته  ،توانند وارد اتاق مربوطه شوند. برای سهولت و اطالع رساني برخطياجازه مدير م

ق اتا ،وارد اتاق انتظار شوند و در هنگام وقت مصاحبه ،شده است و داوطلبان بايد قبل از زمان مصاحبه اختصاص يافته به آنان

  .زير(لينکها در جدول تظار را ترک و به اتاق مربوطه وارد شوند. )ان

 . دهندزمان کافي به اين امر اختصاص  داوطلبان های اعالم شده جهت مصاحبه تقريبي است و الزم استساعت

 

 لينک جلسه مصاحبه دکتری

 5sr-fam-https://meetbk.kntu.ac.ir/b/zar اتاق انتظار جلسه مصاحبه دکتری

 nka-j9u-https://meetbk.kntu.ac.ir/b/zar گروه کنترل

 8x2-uud-c.ir/b/zarhttps://meetbk.kntu.a گروه قدرت

 qk8-edc-https://meetbk.kntu.ac.ir/b/zar گرايش ميدان-گروه مخابرات

 5tz-qie-rhttps://meetbk.kntu.ac.ir/b/za گرايش سيستم -گروه مخابرات

 ajj-nsj-tps://meetbk.kntu.ac.ir/b/zarht گروه الکترونيک

 fvk-4m0-.kntu.ac.ir/b/zartbkhttps://mee گروه مهندسي پزشکي
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  نیاز مدارک موردب( 

 مورد نياز است. حسب مورد ممکن است در جلسه مصاحبه مدارک زير خواسته شود:  جلسه مصاحبهمدارکي که برای ارائه در 

ارشد که حاوی سه نکته کليدی نام دانشگاه، اطع قبلي) کارداني، کارشناسي و کارشناسي اصل مدارک فارغ التحصيلي مق -1

ريز نمرات تاييدشده الزامي  دارا بودنداوطلباني که دانشنامه ارائه مي نمايند  -دتاريخ فراغت از تحصيل و معدل کل باش

 .است

 ريز نمرات مقاطع قبلي. -2

 ارگذاری در ثبت نام غيرحضوری.اصل مدرک زبان بين الملل در صورت ب -3

ارت علوم تحقيقات و گزيني برای داوطلبان حائز شرايط سهميه مربيان رسمي قطعي و يا رسمي آزمايشي وزحکم کار -4

 فناوری

 +کارنامه انتخاب رشته دانشگاه ها 1400کارنامه اعالم نتايج اوليه و کارنامه انتخاب رشته آزمون دکتری  -5

 خارات علمي.گواهي های افت  -7

 ا و يا کنفرانسها، تاليف و يا ترجمه و....مقاالت داوطلب در ژورناله -8

 پايان نامه های تحصيلي. -9

 داوطلبان گروه قدرت .ک دريافت فرملينمصاحبه )خالصه اطالعات پژوهشي(.  فرم -10

 ه کنترللينک دريافت فرم داوطلبان گرو                                                                        

 لينک دريافت فرم داوطلبان گروه های مهندسي پزشکي، الکترونيک،مخابرات                                               
 

 د.توصيه نامه از استادراهنما پايان نامه ارشد. الزم است اين توصيه نامه توسط استادراهنما به ايميل مدير گروه ارسال شو -11

 ج( نکات مهم 

 .شرکت در مصاحبه در ساعت و روز ذکر شده به آدرس زير ايميل بزنيد در صورت عدم امکان •
        noroozi@alborz.kntu.ac.ir 

 زنيد:در صورت بروز هرگونه مشکل در برقراری ارتباط در زمان مصاحبه به آدرس زير ايميل ب •

• f.zarivar@alborz.kntu.ac.ir 

 

 ايميل مديران گروه:   •

  Razi.Kazemi@kntu.ac.ir  رضي کاظمي؛ دکتر گروه قدرت •

  tavassoli@kntu.ac.ir  ؛ دکتر توسلي:گروه کنترل •

  beygi@eetd.kntu.ac.ir ؛ دکتر بيگي:گروه مخابرات •

 mansour.vali@eetd.kntu.ac.irدکتر ولي:   ؛دسي پزشکيگروه مهن •

  shamsi@eetd.kntu.ac.ir؛ دکتر شمسي: گروه الکترونيک •

 

 

 مهندسي برقدانشکده  معاونت آموزشي و تحصيالت تکميلي
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