بسمهتعالی 

اطالعیهدانشکدهمهندسیبرقوکامپیوتردرخصوصمرحلهدومآزمون(آزمونشفاهی،مصاحبهعلمی،سنجشعملیوبررسیسوابقآموزشی،پژوهشیوفناوری)نیمه

مربوطبهکدرشتههایمربوطبهدانشکده 

متمرکزدکتریسال69
آزمونمرحلهدوم(آزمونشفاهیومصاحبهتخصصی)کلیهکدرشتهمحلهایمربوطبهدانشکدهمهندسیبرقوکامپیوتر
درمورخه69/4/11درمحلدانشکدهبرگزارخواهدشد .
مشاهدهدروبسایتدانشگاهتبریز)صادرمیگردد.

 ایناطالعیهدرادامهاطالعیهبرگزاریمرحلهدومآزموننیمهمتمرکزدورهدکتریسال1969دانشگاهتبریز (قابل
داوطلبینمحترمحتمااطالعیهدانشگاهرابهدقتمطالعهنمایند.
 دروسامتحانیوضرایبآزمونتخصصیشفاهیوضرایبآنهابهشرحجدولذیلمیباشد:
ضرایب
کدرشتهمحل

گرایش

رشته

عناویندروس 

دروس 

تئوریتکنولوژیساختادواتنیمههادی 
9931و9931و9991

مهندسیبرق

الکترونیك

9933و9416

زمان(ساعت)آزمون  نوعآزمون 

1


0:98تا 13

الکترونیكنوری 

1

و14تا 16

مداراتمجتمعخطی 

1

یکیازدودرسزیربهانتخابداوطلب :

توضیحات

شفاهی 

زمانمصاحبهتخصصی0:98:تا 13
و14تا16

مهندسیبرق

مخابراتمیدانوموج

مدارهایالکتریکی 

1

0:98تا13و14تا 16

شفاهی 

زمانمصاحبهتخصصی0:98:تا13و14تا16

مهندسیبرق

مخابراتسیستم

مدارهایالکتریکی 

1

0:98تا13و14تا 16

شفاهی 

زمانمصاحبهتخصصی0:98:تا13و14تا16

9430و9469و9384

مهندسیبرق

قدرت

مدارهایالکتریکی 

1

0:98تا13و14تا 16

شفاهی 

زمانمصاحبهتخصصی0:98:تا13و14تا16

9313و9349

مهندسیبرق

کنترل

سیستمهایکنترلخطی 

1

0:98تا13و14تا 16

شفاهی 

زمانمصاحبهتخصصی0:98:تا13و14تا16

بیوالکتریك

پردازشسیگنالهایپزشکی 

1

0:98تا13و14تا 16

شفاهی 

زمانمصاحبهتخصصی0:98:تا13و14تا16

نرمافزار

پایگاهدادهپیشرفته 

1

0:98تا13و14تا 16

شفاهی 

زمانمصاحبهتخصصی0:98:تا13و14تا16

هوشمصنوعیپیشرفته 

1

0:98تا13و14تا 16

شفاهی 

زمانمصاحبهتخصصی0:98:تا13و14تا16

9969و9493و9441و
9440

4184و4113
4163و4318
4394و4340

مهندسی
پزشکی
مهندسی
کامپیوتر
مهندسی

هوشمصنوعیو

کامپیوتر

رباتیکز

1

 لیستهمکاراندارایظرفیتپذیرشدانشجویدکترا(روزانهونوبتدوم)درسال1969درگروههایمختلفآموزشیبهترتیبحروفالفبابهشرحذیلاست :
گروهمهندسیکنترل

گروهمهندسیقدرت(کد

گروهمهندسی

گروهمهندسی

(کدرشتههای9313و


رشته9430و )9469

مخابرات–سیستم

مخابرات–میدان(کد الکترونیك(کد

 )9349
دکترمحمدعلی

دکترابراهیمبابایی 

گروهمهندسی

گروهمهندسیکامپیوتر 

پزشکی(کد

(کدرشتههای،4163


(کدرشتههای9969


رشتههای9933و


رشتههای9931و


رشتههای4184و


4394،4318و )4340

و )9493

 )9416

 )9931

 )4113

دکترضیاالدیندایی

دکترسبالندانشور  دکترسیدهادیاقدسی 

دکترجعفرپوررستم  دکترمحمدبمانی 

بادامچیزاده 


کوزهکنانی 

برادراننیا  دکترمحمدباقر

دکترمهدی
دکترسهراب

گروهمهندسی

دکترمیرهادی

بناءشریفیان 

سیدعربی 

دکترسجادتوحیدی 

دکتربهزادمظفری 

دکترعلیپورزیاد 

دکترعلیرستمی 

دکتر

مسعود دکترآریازبرادرانی 

گراوانچیزاده 

دکتراحسانخداپناه  دکترجعفرصبحی 

دکترسمیهماکویی  دکترسعیدپاشازاده 

خانمحمدی 

دکترحامدخراطی 

دکترسیدحسینحسینی  

امیرریختهگر

دکتر



دکترربابکاظمی 

دکترجوادفرونچی 

دکتر

سعید دکترفرنازدرخشان 

مشگینی 
دکترنقیرستمی 

دکتررضایدیپور 

دکترسعیدنیكمهر 

غیاثی 

دکترتوحیدیوسفی دکترلیلیفرزینوش 
رضایی 
دکتر محمدرضا فیضی

دکترسحرانهقائمی 

دکترکاظمزارع 









دکترفرزادهاشمزاده 

دکترمهرانصباحی 













دکترمهردادطرفدارحق 













دکترمهدیعباپور 













دکترمحمدرضافیضی 













دکترسعیدقاسمزاده 













دکتربهناممحمدیایواتلو  









درخشی 
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لیستهمکاراندارایظرفیتپذیرشدانشجویدکترا(پردیسودورههایمشترک)درسال1969درگروههایمختلفآموزشیبهترتیبحروفالفبابهشرحذیلاست .


گروهمهندسیمخابرات–سیستم  گروهمهندسیمخابرات–سیستم

گروهمهندسیقدرت 

(دورهمشترککدرشته(  )9384دورهمشترککدرشته )9441

گروهمهندسیالکترونیك

(پردیسکدرشته )9440

(پردیسکدرشته )9991

دکترابراهیمبابایی 

دکترجعفرپوررستم 

دکترجعفرپوررستم 

دکترضیاالدینداییکوزهکنانی 


دکترمحمدباقربناءشریفیان 

دکترمیرهادیسیدعربی 

دکترمحمدعلیطینتی 

دکترعلیرستمی 

دکترسجادتوحیدی 

دکترمحمدعلیطینتی 

دکترمحمودمحصلفقهی 

دکتررضایدیپور 


دکترسیدحسینحسینی 

دکترمحمودمحصلفقهی 





دکترنقیرستمی 

دکتربهزادمظفری 





دکترکاظمزارع 

دکترمیرجوادموسوینیا 






دکترهیرشسیدی 







دکترمهرانصباحی 







دکترمهردادطرفدارحق 







دکترمهدیعباپور 







دکترمحمدرضافیضی 







دکترسعیدقاسمزاده 







دکتربهناممحمدیایواتلو 







توانندجهتکسباطالعاتبیشتردرخصوصدورههایمشترکبهتوضیحاتمندرجدرپیوست شماره(1شرایط و ضوابط برخی از دانشگاهها و مؤسسات


داوطلبینمحترممی
دفترچهراهنمایانتخابرشتههایتحصیلیآزموندکتریسال1969مراجعهنمایند.

آموزش عالی)
 مدارکمورد نیازکهمتقاضیاندرروزمصاحبهتخصصیمیبایستهمراهداشتهباشندوفایلاسکنمدارکزیرراازطریقوبگاهمدیریتتحصیالتتکمیلیدانشگاه
تبریزآپلودنمایندبهشرحزیراست:

-

فرم شماره  1تکمیل شده شامل مشخصات فردی ،سوابق پژوهشی و آموزشی (قابل دریافت از وبگاه مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه تبریز) با فرمت .jpg
تصویر کارنامه آزمون مرحله اول (آزمون متمرکز) دکتری سال  1931با فرمت .jpg

-

اصل و تصویر مدرک نظام وظیفه مخصوص آقایان ( کارت پایان خدمت یا کارت معافیت دایم یا برگ آماده به خدمت بدون غیبت یا گواهی اشتغال به تحصیل برای دانشجویان سال آخر
کارشناسی ارشد) با فرمت .jpg
اصل شناسنامه و کارت ملی و تصویر تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی با فرمت .jpg

-

-
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 اصل و تصویر مدرک کارشناسی و کارشناسیارشد و ریزنمرات هر دو مقطع با فرمت .jpgتبصره  -1آن دسته از داوطلبان که فارغ التحصیل دوره کارشناسی ناپیوسته می باشند عالوه بر اصل مدرک کارشناسی ناپیوسته و ریزنمرات آن میبایست اصل مدرک کاردانی و ریزنمرات آن
را نیز ارائه نمایند.
تبصره  -2آن دسته از دانشجویان سال آخر که حداکثر تا تاریخ  31/61/91در مقاطع کارشناسی ارشد و یا دکتری حرفهای فارغالتحصیل خواهند شد ،میبایست اصل گواهی تایید شده توسط
دانشگاه محل تحصیل ،مربوط به معدل واحدهای گذرانده تا تاریخ  39/11/96را همراه داشته و ارائه نمایند .فرم اعالم معدل در دفترچه شماره  2راهنمای انتخاب رشته آزمون ورودی دوره
دکتری ) (Ph.D.سال  1931قابل دسترسی است.
 مقاالت چاپ شده یا پذیرفته شده در مجالت علمی -پژوهشی و یا علمی -ترویجی (توضیح :داوطلبان ضمن همراه داشتن تمامی صفحات هر مقاله در روز مصاحبه تخصصی ،فقط صفحهاول هر مقاله با فرمت  pdfرا از طریق وبگاه ارسال نمایند).
 مقاالت ارائه شده در کنفرانسهای داخلی و یا خارجی (توضیح :داوطلبان ضمن همراه داشتن تمامی صفحات هر مقاله در روز مصاحبه تخصصی ،فقط صفحه اول هر مقاله با فرمت  pdfرااز طریق وبگاه ارسال نمایند).
 اصل و تصویر گواهی ثبت اختراع مورد تایید سازمان پژوهش های علمی و صنعتی به همراه تاییدیه علمی با فرمت .jpg اصل کتب تالیف/ترجمه شده مرتبط با رشته تحصیلی همراه با تصویر صفحه اول با فرمت .jpg اصل و تصویر مدارک مربوط به برگزیدگی در مسابقات و یا المپیادهای علمی دانشجویی و یا جشنواره های علمی معتبر با فرمت .jpg پایاننامه دوره کارشناسی همراه با تصویر صفحه اول و چکیده. پایان نامه دوره کارشناسی ارشد در صورت دفاع همراه با کپی صفحه اول و چکیده (ارسال فقط صفحه اول و چکیده با فرمت  .pdfاز طریق وبگاه) برای داوطلبانی که از پایاننامه خوددفاع ننمودهاند ارائه فرم پیشنهاد پایاننامه الزامی است( .ارسال فقط چکیده پیشنهاد پایاننامه با فرمت  pdfاز طریق وبگاه)
 اصل و تصویر مدارک زبان معتبر با فرمت .jpg فرم مخصوص تعهد حضور تمام وقت دانشجویان دکتری تکمیل شده (فرم از قسمت فرم های وبگاه مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه تبریز برداشته و تکمیل شود ).با فرمت .jpg تصویر فیش واریزی به مبلغ ( 166/666ششصد هزار) ریال بابت هزینه مرحله دوم (مصاحبه علمی و سنجش عملی ) واریزی از طریق سامانه امور مالی قابل دستیابی در صفحه اصلیوبگاه دانشگاه تبریز با فرمت .jpg
انتخاب نوع واحد :مدیریت تحصیالت تکمیلی
-

http://office.tabrizu.ac.ir/diba-modules/client/index.php
نوع درآمد :مصاحبه و آزمون دکتری

اصل و تصویر حکم کارگزینی برای داوطلبان حائز شرایط سهمیه مربیان رسمی قطعی و یا رسمی آزمایشی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری با فرمت .jpg

الزم است داوطلبان پس از تکمیل آپلود مدارک ،کارت شرکت در آزمون مصاحبه علمی و سنجش عملی دانشگاه تبریز را از منوی مربوطه در قسمت آپلود مدارک ،دریافت و چاپ نمایند و در
روز آزمون به همراه داشته باشند .ورودبهجلسهآزمونمنوطبهداشتنکارتشرکتدرآزمونخواهدبود.
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