
  انـدرخش استعدادهای سهميه طریق از دکتری مقطع در  پذیرفته شدگان اسامي

   1401-1402 تحصيلي سال برای

 

پس از : نمايدمی يادآوری شدگان ذيرفتهبه پگردد. شرح ذيل اعالم می به دوره دکتری های علمیاسامی قبولی ،موفقیتآرزوی  و تبريک عرض ضمن

امکان ورود اطالعات  يک دانشگاهشدگان در پرتال سازمان سنجش آغاز خواهد شد، و با توجه به اينکه تنها اطالعات پذيرفتهيج، فرايند ورود اعالم نتا

زم پذيرفته شدگان بدون آزمون در پرتال سازمان سنجش را خواهد داشت، چنانچه فردی از چند دانشگاه، پذيرش بدون آزمون دريافت کرده باشد، ال

 .مايدها  اعالم نبه ساير دانشگاه است که دانشگاه مورد نظر برای ادامه تحصیل را انتخاب، و انصراف خود را در اسرع وقت

(، برای ارائه انصراف ذخیرهپذيرفته شدگان ) اعم از اصلی و است.  از طريق سیستم جامع گلستانانصراف در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدين طوسی  

با استفاده از گذر واژه و رمز عبوری که در هنگام ثبت نام در سیستم گلستان ايجاد کرده  09/06/1401 مورخ  چهارشنبه  حداکثر تا سیستمی می توانند

به پردازش مريوطه  "درخواست انصراف از پذيرش آزمون "/  "انصراف "/  "ثبت نام "/  "آزمون "بودند، وارد سیستم شده و با انتخاب گزينه های 

از آنجا که امکان حذف درخواست انصراف وجود ندارد، خواهشمند ی علت، انصراف خود را اعالم نمايند. از گزينه ها يکیدسترسی پیدا کرده و با انتخاب 

 است ابتدا بررسی های الزم را انجام داده و پس از اطمینان، اقدام به انصراف نمايید. 

بديهی است ثبت نام و امور مربوطه توسط تحصیالت تکمیلی پذيرش قطعی منوط به تائید سازمان سنجش و دبیرخانه گزينش دانشجو می باشد.  ضمناً  

 .برای اطالع از زمان و نحوه ثبت نام تنها می بايست به سايت تحصیالت تکمیلی و دانشکده ها مراجعه گردددانشگاه و دانشکده ها صورت می گیرد و 

  ماس غیر ضروری با واحدهای مختلف خودداری گردد.درخواست می گردد کلیه امور از طريق سايت دانشگاه پیگیری شده و از ت موکداً

 

 از دقت و رعایت امور درخواست شدهبا آرزوی موفقیت و تشکر 

 دانشگاه درخشان استعدادهای دفتر

 استاد ذخیرهرشته پذیرفته شده /  نام و نام خانوادگی ردیف دانشکده ردیف

 مهندسی برق 1

 دکتر تورج امرایی  اصلی مهندسی برق ـ قدرت / عباس عبدالهی وشوائی 1

 دکتر تورج امرایی مهندسی برق ـ قدرت / ذخیره زهرا اسماعیلی 2

 دکتر کریم عباس زاده مهندسی برق ـ قدرت / ذخیره سعید سعیدی نیا 3

 دکتر حمید خالوزاده  مهندسی برق ـ کنترل/ اصلی منیژه رضاپور سرمستانی 4

 دکتر امیرحسین نیکوفرد  ـ کنترل/ اصلیمهندسی برق  سیدامیررضا علوی 5

 دکتر بیژن معاونی  مهندسی برق ـ کنترل/ ذخیره رضا کاظمی 6

  دکتر جعفر حیرانی نوبری مهندسی برق ـ کنترل/ ذخیره علی اصغر صادق دستجردی 7

 دکتر توکل پاکیزه  مهندسی برق ـ مخابرات میدان و موج/اصلی محدثه صالحی 8

 دکتر توکل پاکیزه مهندسی برق ـ مخابرات میدان و موج/ذخیره اسمعیلی دستجردی پور پریسا 9

 دکتر توکل پاکیزه مهندسی برق ـ مخابرات میدان و موج/ذخیره امیرحسین نوروزی رزانی 10



 استاد ذخیرهرشته پذیرفته شده /  نام و نام خانوادگی ردیف دانشکده ردیف

 مهندسی مکانیک 2

 دکتر مسعود ضیاءبشرحق  ژی/ اصلیمهندسی مکانیک ـ تبدل انر چنارانیحمید  1

 دکتر مجید سلطانی  اصلی /مهندسی مکانیک ـ تبدل انرژی مهسا دهقان نیری 2

 دکتر عبدالحسین جاللی آقچایی / اصلی مهندسی مکانیک ـ ساخت و تولید محمدرضا تنورساز 3

 دکتر عبدالحسین جاللی آقچایی و تولید/ذخیرهمهندسی مکانیک ـ ساخت  امید کردی 4

مهندسی مکانیک ـ طراحی کاربردی شاخه  حسین قربانی 5

 / اصلی تخصصی دینامیک کنترل و ارتعاشات

 دکتر سیدعلی اکبر موسویان

مهندسی مکانیک ـ طراحی کاربردی شاخه  محمدحسین بیات 6

 اصلی /تخصصی دینامیک کنترل و ارتعاشات

 دکتر امیر تقوی پور 

مهندسی مکانیک ـ طراحی کاربردی شاخه  محدثه عسگری 7

 اصلی /تخصصی جامدات

 دکتر محمد راوندی 

 مهندسی عمران 3

 دکتر سید بهرام بهشتی اول  اصلی /مهندسی عمران ـ سازه امیرحسین گنجی زاده زواره 1

 بهرام بهشتی اول دکتر سید ذخیره /مهندسی عمران ـ سازه علی یونسیان 2

 دکتر سید بهرام بهشتی اول ذخیره /مهندسی عمران ـ سازه امیرحسین محمدی زاده 3

 دکتر سید بهرام بهشتی اول ذخیره /مهندسی عمران ـ سازه محمدرضا دانش پسند 4

 دکتر سید بهرام بهشتی اول ذخیره /مهندسی عمران ـ سازه امیرعلی زیارتی 5

 /مهندسی عمران ـ آب و سازه های هیدرولیکی  ایزانلوندا  6

 اصلی

 دکتر فرهاد یکه یزداندوست 

 مهندسی کامپیوتر 4

مهندسی کامپیوتر ـ هوش مصنوعی و رباتیکز /  مهسا سلیمانی 1

 اصلی

 دکتر حمید ابریشیمی مقدم

مهندسی کامپیوتر ـ هوش مصنوعی و رباتیکز/  سینا رنجبر کوه فرهادی 2

 ذخیره

 دکتر محمد تشنه لب 

 فیزیک 5
 دکتر فائزه رحمانی  فیزیک ـ فیزیک هسته ای/ اصلی مهدیه سادات موسوی  1

 دکتر حسین حمزه پور  فیزیک ـ ماده چگال/ اصلی فاطمه موحدی فر 2

 مهندسی صنایع 6

مهندسی فناوری اطالعات  ـ تجارت الکترونیک/  الناز گلوی 1

 اصلی

 حسینیخانم دکتر منیره 

مهندسی فناوری اطالعات  ـ تجارت  سحر بهرامپوی لمر 2

 ذخیره /یالکترونیک

 خانم دکتر منیره حسینی 

مهندسی فناوری اطالعات  ـ تجارت  زهرا منوچهری 3

 ذخیره/یالکترونیک

 خانم دکتر منیره حسینی 

 ذاکریدکتر علی  ریاضی کاربردی/ اصلی مسلم جهانپور مالک ابادی 1 ریاضی 7

 مهندسی هوافضا 8

 دکتر امیرعلی نیکخواه  اصلی /جلوبرندگی -مهندسی هوافضا یاسین آزادی 1

 /دینامیک پرواز و کنترل -مهندسی هوافضا محمدرضا مالکی فرد 2

 اصلی

 دکتر جعفر روشنیان 

 


