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دانشکده مهندسی برق توجه شما را به نکات  0011ضمن عرض سلام و آرزوی سلامتی برای داوطلبین محترم مصاحبه ی دکتری 

 زیر جلب می نماییم : 

که در همین سایت برای شما بارگذاری شده است  0فرم شماره ی متفاضیان محترم لطفا پس از مطالعه دفترچه ی راهنما ،  -1

توجه شود که ارسال این مدارک به مدیران موده و مستندات مربوطه را فقط به آدرس های زیر ایمیل نمایید . را تکمیل ن

 گروه مستقل از تکمیل مشخصات و بارگذاری مستندات در سامانه ی مربوط به دانشگاه صنعتی امیرکبیر است. 

طبق مهلت اعلام شده به شما دانشگاه صنعتی امیرکبیر  داوطلبین محترم متذکر میشود که بارگذاری و ارسال مدارک در سامانه -2

الزامی میباشد و عدم  0011خرداد  7و ارسال مدارک مورد نیاز به مدیران گروه از طریق آدرسهای زیر حداکثر تا تاریخ 

 ارسال و بارگذاری مدارک به منزله ی انصراف شما از مصاحبه است. 

یه ی اطلاعیه ها و اخبار مربوط به مصاحبه دکتری و هر آنچه به شما داوطلب گرامی داوطلبین گرامی حتما توجه نمایید که کل -3

لذا تاکید موکد میشود که روزانه و به طور مکرر تا اطلاع  فقط از طریق این سایت به شما اطلاع رسانی میگردد.مربوط میشود 

 شوید.  ثانوی این سایت را چک فرمایید تا از اطلاعات و اخبار به روز شده مطلع

لذا اکیدا از مراجعه حضوری به داوطلب محترم همانگونه که مستحضرید به علت شرایط کرونا مصاحبه به شکل مجازی میباشد  -4

همانطور که ذکر شد کلیه ی مطالب و اطلاعات از طریق دانشکده در  دفتر تحصیلات تکمیلی برق دانشکده خودداری نمایید.

 این سایت به شما اطلاع داده میشود. 

 تاریخ مصاحبه متعاقبا از طریق همین سایت اعلام میگردد.  -5

ها است جهت اطلاع از ظرفیتهای اساتید گرایشهای مختلف دانشکده برق فقط با ایمیلهای زیر که مربوط به مدیران محترم گروه  -6

 تماس بگیرید. 

 اطلاعات مربوط به شماره تلفن های اساتید دانشکده و ایمیل ایشان در سایت دانشکده موجود است. -7

 در آخر خواهشمند است کلیه ی موارد را با دقت رعایت نموده تا از بروز اختلال در روند کار شما جلوگیری به عمل آید.  -8
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