
 مصاحبه داوطلبان دوره دکتری مهندسی برق گرایش قدرت نامه و برنامه زمان بندی  شیوه  
در  دانشگاه صنعتی امیرکبیر  مصاحبه داوطلبان پذیرش دوری دکتری رشته مهندسی برق گرایش قدرت  •

بنابراین    شود.می به صورت مجازی از طریق نرم افزار ادوبی کانکت برگزار    1400خرداد    19روز چهارشنبه  

 را نصب نمایید.  Adobe Connectحتما پیش از برگزاری مصاحبه، نرم افزار  

از صحت   • آزمون  برگزاری  از  پیش  است، حتما  زمان مصاحبه ضروری  در  تصویر  ارائه  اینکه  به  توجه  با 

برای اطمینان از صحت عملکرد  داوطلبان باید    .حاصل نمایید عملکرد میکروفن و وب کم خود اطمینان  

رس زیر  به آد  13تا    10خرداد ساعت    18میکروفن و وب کم خود و آشنایی با سامانه روز سه شنبه  

 د: یمراجعه نمای

https://meetings.aut.ac.ir/ee_rastegar 

 ( وارد شده و نام و نام خانوادگی خود را به انگلیسی ثبت نمایید. guestدر زمان ورود به صورت مهمان )

زمان بندی اعالم شده در ساعت مقرر به    جدولطبق  خرداد    19در روز چهارشنبه  داوطلبان الزم است   •

 آدرس زیر مراجعه نمایند:اتاق انتظار به 

https://meetings.aut.ac.ir/ee_khorsandi 

 خود را به انگلیسی ثبت نمایید. نام خانوادگی نام و در زمان ورود به صورت مهمان وارد شده و 

تا برای انجام مصاحبه به ترتیب در    بزنید را    raised handدکمه  رود به اتاق انتظار، طبق شکل  بعد از و •

 صف قرار بگیرید.

 
 

میکروفن کلیک کنید تا فعال شود )سبز شدن  برای فعال کردن میکروفن، طبق شکل زیر روی آیکون   •

 توانید صدای میکروفن را تنظیم کنید. به معنی فعال شدن است(. از آیکون مثلثی کنار آن می  ن میکروف

 

  دکمه   سپس   .برای فعال کردن وب کم، طبق شکل زیر بر روی آیکون دوربین کلیک نموده تا سبز شود •

start sharing  بزنید.را 

 

 

 آیکون دوربین :  گام اول  start sharingدکمه    :   گام دوم 

 

https://meetings.aut.ac.ir/ee_khorsandi
https://meetings.aut.ac.ir/ee_khorsandi


اتاق مصاحبه به آدرس زیر  د شد و باید به  اسم شما صدا زده خواه،  مصاحبه شما فرا رسید زمانی که نوبت   •

 مراجعه نمایید: 

https://meetings.aut.ac.ir/ee_power 

 دوربین و میکروفن خود را فعال نمایید.پس از ورود به اتاق مصاحبه   •

 پس از اتمام مصاحبه، از هر دو اتاق خارج شوید.  •

یا   a_khorsandi@aut.ac.irریق ایمیل  توانید از طوجود هر گونه مشکل در حین برگزاری مصاحبه را می  •

 اعالم نمایید. 64545898شماره تماس 

 

 

 ( استعدادهای درخشان ) دکتری  مصاحبه داوطلبان بندی زمان  

 زمان مصاحبه  نام  نام خانوادگی  شماره پرونده  ردیف 

 8:30الی  7:50 محمد شهابی  17002 1

 8:30الی  7:50 رضا بهکام 16969 2

 8:30الی  7:50 مجید نجارپور  17143 3

 8:30الی  7:50 سید سروش کریمی مداحی  17200 4

 8:30الی  7:50 فهیمه  نوروزی  17214 5

 8:30الی  7:50 محمدجواد  فالح پور 17230 6

 9الی  8:30 مسعود متقی زاده 17238 7

 9الی  8:30 حسین  جعفری  17252 8

 9الی  8:30 پیمان میرزایی پور 17258 9

 9الی  8:30 مهسا تقیلو  17283 10

 9الی  8:30 همایون سلطانی گوهری 17305 11

 9الی  8:30 مصطفی کفائی  17352 12

 9:30الی  9 زهرا  سیفی 17365 13

 9:30الی  9 حسین  فرجی 17410 14

 9:30الی  9 حامد  عطوفی نجف ابادی 17439 15

 9:30الی  9 مریم عظیمی 17453 16

 9:30الی  9 حسین  معرفتی اسکوئی  17505 17

 9:30الی  9 سید محمد  شبیری  17520 18

 

 

 

 
 

https://meetings.aut.ac.ir/ee_electronic
mailto:a_khorsandi@aut.ac.ir


 ( دوره روزانه، شبانه و پژوهشکده ) دکتری  زمان بندی مصاحبه داوطلبان 

 ردیف 
شماره  

 پرونده 
 نام  نام خانوادگی 

 دوره پذیرش 
 زمان مصاحبه 

 کده پژوهش  دوم  اول 

 10:30الی  9:50 ✓ ✓ ✓ محمدمهدی حسن زاده  17701 1

 10:30الی  9:50 ✓ ✓ ✓ اصغر  غالمی  17595 2

 10:30الی  9:50 ✓  ✓ ابوالفضل  عطار 17883 3

 10:30الی  9:50   ✓ یاسین پژمانی  17932 4

 10:30الی  9:50   ✓ حسن  ستوده 17934 5

 11الی  10:30 ✓  ✓ محمد زارعین  18044 6

 11الی  10:30   ✓ صادق مالیی سغین  18057 7

 11الی  10:30 ✓ ✓ ✓ شیوا  نوری فرد 17613 8

 11الی  10:30   ✓ علیرضا اسماعیلی کرکوندی  18087 9

 11الی  10:30 ✓  ✓ محمد حسین  اکبری  17968 10

 11:30الی  11  ✓ ✓ امیررضا  غفاری داریان 18128 11

 11:30الی  11   ✓ محسن  زاده کجانی تقی  18150 12

 11:30الی  11 ✓ ✓ ✓ جواد  معینی هادی زاده  17812 13

 11:30الی  11   ✓ امین کمالی  17994 14

 11:30الی  11 ✓  ✓ بصیر  احمدی  18315 15

 12الی  11:30   ✓ ایمان شرعیاتی وزیری 18417 16

 12الی  11:30   ✓ جعفر  غالمی گرجی  18314 17

 12الی  11:30   ✓ آرمان وثیق زاده انصاری 18509 18

 12الی  11:30   ✓ فهیمه  نوروزی  17935 19

 12الی  11:30 ✓  ✓ حسین  غریب وند  18546 20

 12:30الی  12   ✓ امیررضا  مرندی 18574 21

 12:30الی  12   ✓ روزبه  قلیزاده 18645 22

 12:30الی  12 ✓  ✓ محبوبه  پیکرستان  18675 23

 12:30الی  12   ✓ مجتبی روشنی دیز 18674 24

 12:30الی  12   ✓ حسین  معرفتی اسکوئی  18779 25

 14الی  13:30   ✓ محمد مظفری  18790 26

 14الی  13:30 ✓ ✓ ✓ مسعود کریمیان آبدر 18870 27

 14الی  13:30   ✓ محمدرضا عیسی زاده 18875 28

 14الی  13:30   ✓ زهرا  سیفی 18558 29

 14الی  13:30   ✓ محمدحسینی حاجیور  غالمعباس  18789 30

 14:30الی  14   ✓ آرش  کارگر 19010 31

 14:30الی  14 ✓ ✓ ✓ علیرضا عربپور  19006 32

 14:30الی  14   ✓ جعفر  سربازی  19055 33

 14:30الی  14   ✓ فرزاد مهرآذین 19041 34

 14:30الی  14   ✓ نرگس  یاوری بیگوند  19121 35



 ردیف 
شماره  

 پرونده 
 نام  نام خانوادگی 

 دوره پذیرش 
 زمان مصاحبه 

 کده پژوهش  دوم  اول 

 15الی  14:30 ✓  ✓ علی  مهربانی  19142 36

 15الی  14:30 ✓  ✓ محمداحسان  کارگهی  18912 37

 15الی  14:30   ✓ سید محمد  عالمه 19172 38

 15الی  14:30 ✓ ✓ ✓ زینب  محبتی 18179 39

 15الی  14:30 ✓  ✓ امین ناصری 19200 40

  حمید رضا احمدی  17689 41
 15:30الی  15  ✓

 15:30الی  15  ✓  امین کرمی ورنامخواستی 17964 42

 15:30الی  15  ✓  عادل  تقی زاده طرقبه 18129 43

 15:30الی  15  ✓  علی  جعفری  17999 44

 15:30الی  15  ✓  سعید باقری 18480 45

 16الی  15:30  ✓  رحمت  امامی میرک 18256 46

 16الی  15:30  ✓  مهدی سفیدیمحمدی قلعه  18865 47

 16الی  15:30  ✓  حمیدرضا  آزمایش  17945 48

 16الی  15:30  ✓  پارسا  بهزادنظیف  19103 49

 16الی  15:30  ✓  محمدرضا عزیزی 19123 50

 16الی  15:30  ✓  منا  سیاحی 19079 51

 


