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 1400مقطع دکتری )بدون آزمون( سال سهمیه استعدادهای درخشان داوطلبان اطالعیه مصاحبه 

 

مصاحبه -1 روزِ  همراه  به  درخشان،  استعدادهای  دکتری  مصاحبه  به  شدگان  دعوت  ایشاناسامی  همین    ی  انتهای  در 

 اطالعیه آمده است. 

 با توجه به شرایط موجود، مصاحبه صِرفا به صورت غیرحضوری برگزار می شود.   -2

  ت یدر سا  که  آموزشی و پژوهشی  مدارك و مستندات   همان   ، طتب مر  ی بنا به درخواست گروه و دانشکده  بایدداوطلبان   -3

به هرنحو که اعالم    نامه های خودبه همراه پایان   یکی الکترون ای ی کیزی فاند را به صورت بارگذاری کرده گلستان  ی آموزش

ا  ی. اطالع رساندهند  قرار   رتبطگروه م  اریدر اخت  گرددیم از طر  نی در  به متقاض  ق یخصوص  انجام    یگروه و دانشکده 

 . گرددیم

کنترل می -4 ملی  کارت  اصل  و  دادن اصل شناسنامه  نمایش  از طریق  داوطلبان  زمان مصاحبه، هویت  لذا الزم  در  شود. 

 همزمان در دسترس داوطلب باشد. ز هویتی نیمدارك 

قبل    روز  ک ی  رحضوری، ی در جلسه مصاحبه غ  شرکت   نک یو ل  ان یمتقاض  از  کینحوه زمانبندی هر    در خصوص  ات ییجز -5

ان ابالغ می  یا مستقیما از طریق تماس با دانشجویان به ایش   گرددی اعالم م  ها  دانشکده  تیوبسا  قیطر  از مصاحبه از

د دلیل  به همین  این مدت  شود.  در  باید  هاوطلبان  که  ای  در  از طریق شماره  اند  کرده  وارد  در سامانه  نام  ثبت  نگام 

 دسترس باشند. 

در جلسه مصاحبه در   -6 هر  شده   ن ییتع  تاریخ عدم شرکت  متقاض  کی برای  متقاض  ان یاز  انصراف  منزله  مصاحبه   ی به     از 

 . گرددی م یتلق  یعلم

ی خود را برای کسب امتیاز وتویی  پژوهشی پذیرفته شده-ی داوطلبان فرصت داده شده است تا مقاالت علمی همهبه   -7

جدول    1بند   محاسبه   1از  برای    برای  شدگان  دعوت  میان  از  دهند.  ارائه  مصاحبه  روز  تا  حداکثر  پژوهشی،  امتیازات 

علمی  مقاالت  )مانند  مستنداتی  هیچ  مصاحبه  روز  تا  که  افرادی  ذیل،  شده(  -مصاحبه طبق جدول  پذیرفته  پژوهشی 

 ی مصاحبه شرکت کنند. برای کسب امتیاز از بندِ مذکور ندارند، نمی توانند در جلسه

 

 

 

 



دعوت شدگان به مصاحبه متقاضیان اسامی   

 استفاده از سهمیه استعداد درخشان دکتری   

 

 **گرایش قدرت -**دانشکده برق

 1400/ 5/ 19زمان مصاحبه : 

 نام و نام خانوادگی ردیف 

 محمد اصغری  1

 

 مخابرات ** گرایش-**دانشکده برق

 1400/ 5/ 16زمان مصاحبه : 

 خانوادگینام و نام   ردیف 

 ماجده السادات راد)مخابرات میدان و موج( 1

 )مخابرات سیستم(   گنجی   حسن هدایت زاده 2

 مهشید صابری)مخابرات سیستم، مخابرات میدان و موج( 3

 کیوان خسروشاهی)مخابرات سیستم( 4

 

 الکترونیک**  گرایش-**دانشکده برق

 1400/ 5/ 20زمان مصاحبه : 

 خانوادگینام و نام   ردیف 

 گنجی   هدایت زاده  حسن 1

 مهشید صابری  2

 

 



 کنترل گرایش-**دانشکده برق

 1400/ 5/ 17زمان مصاحبه : 

 نام و نام خانوادگی ردیف 

 ارشیا عبدی  1

 علی معمارزاده  2

 **دانشکده عمران** 

 1400/ 5/ 18دوشنبه زمان مصاحبه : 

 ()سازه ، زلزلهنسترن عباسی  1

 ( محیط زیست)ناصر شیری 2

 (سواحل، بنادر و سازه های دریایی)پویا رضادوست 3

 ( ، سازه)زلزله  پیام پارسائی نیا  4

 سازه،   های هیدرولیکی،  ب و سازه  آ)   امین نقوی  5

 (سواحل، بنادر و سازه های دریایی    

 (محیط زیست) آرش تقی پور 6

 **دانشکده مکانیک** 

 مجموعه مهندسی مکانیک

 1400/ 5/ 18دوشنبه زمان مصاحبه : 

 ه)تبدیل انرژی( زار ابشایق   1

 آالله تقی پور )طراحی کاربردی، دینامیک،کنترل و ارتعاشات(  2

 امیرحسین ذبیحی)تبدیل انرژی( 3

 ** شیمی مهندسی **دانشکده 

 مهندسی شیمی   

 1400/ 5/ 18دوشنبه زمان مصاحبه : 

 پوریا کورانی 1
 


