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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  

  99سال– بیوالکتریک-و مهندسی پزشکی یستمس، مخابرات مخابرات میدان

 

 (فرمائیدبه طور کامل مطالعه  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

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

 صورت درخواست گروه.

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

 زمانبندی مصاحبه داوطلبان الکترونيک -

 زمانبندی مصاحبه داوطلبان کنترل -

 زمانبندی مصاحبه داوطلبان مخابرات ميدان و موج -

 زمانبندی مصاحبه داوطلبان مخابرات سيستم -

 زمانبندی مصاحبه داوطلبان قدرت -

 بيوالکتريک-زمانبندی مصاحبه داوطلبان مهندسي پزشکي -

در صورت اجازه ه به صورت فردی انجام خواهدشد. بنابراين داوطلبين مصاحبه داوطلبان دکتری در اتاق های درنظر گرفته شد-5

مدير مي توانند وارد اتاق مربوطه شوند. برای سهولت و اطالع رساني برخط يک اتاق انتظار مصاحبه هم درنظر گرفته شده است و 

ر هنگام وقت مصاحبه اتاق انتظار را ترک و يد قبل از زمان مصاحبه اختصاص يافته به آنان وارد اتاق انتظار شوند و دداوطلبان با

 ارد شوند. به اتاق مربوطه و
 

 کد دسترسي لينک جلسه مصاحبه دکتری

 9cu-h9c-ttps://meetbk.kntu.ac.ir/b/zarh 736426 اتاق انتظار جلسه مصاحبه دکتری

 enc-wro-https://meetbk.kntu.ac.ir/b/zar 402532 گروه کنترل

 p50-jrb-zarhttps://meetbk.kntu.ac.ir/b/ 088094 گروه قدرت

 3t4-33x-https://meetbk.kntu.ac.ir/b/zar 274839 گرايش ميدان-گروه مخابرات

 fum-guc-/b/zarhttps://meetbk.kntu.ac.ir 991254 گرايش سيستم -گروه مخابرات

 omc-ccv-https://meetbk.kntu.ac.ir/b/zar 478462 گروه الکترونيک

 czu-n9u-https://meetbk.kntu.ac.ir/b/zar 077532 گروه مهندسي پزشکي
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ورد نياز است. حسب مورد ممکن است در جلسه مصاحبه مدارک زير م جلسه مصاحبهمدارکي که برای ارائه در  مدارک مورد نياز:ب( 

 خواسته شود: 

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

همراه داشتن ريز نمرات تاييدشده  داوطلباني که دانشنامه ارائه مي نمايند به -غت از تحصيل و معدل کل باشدتاريخ فرا

 .الزامي است

 ريز نمرات مقاطع قبلي. ب-2

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

ان رسمي قطعي و يا رسمي آزمايشي وزارت علوم تحقيقات و حکم کارگزيني برای داوطلبان حائز شرايط سهميه مربي ب-4

 فناوری

 99مه اعالم نتايج اوليه و کارنامه انتخاب رشته آزمون دکتری کارناب -5

 گواهي های پژوهشي و توصيه نامه های علمي. ب -6

 گواهي های افتخارات علمي. ب -7

 ا ترجمه و....مقاالت داوطلب در ژورنالها و يا کنفرانسها، تاليف و ي ب-8

 پايان نامه های تحصيلي. ب-9

 .فرم مصاحبه )خالصه اطالعات پژوهشي(. لينک دريافت فرمب -10

 

 در صورت بروز هرگونه مشکل در برقراری ارتباط در زمان مصاحبه به آدرس زير  ايميل بزنيد:نکته:  •

• groups@eetd.kntu.ac.ir تماس برقرار نماييد. 93733646630، 88462026، 62482840 و يا با شماره 

 اعالم نتايج از سوی سازمان سنجش آموزش کشور بنا به اعالم آن سازمان خواهدبود. •

 

 دانشکده مهندسي برق معاونت آموزشي و تحصيالت تکميلي
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