
  بسمه تعالي
  انشجويان كارشناسي ارشددمشخصات و اطالعات 

  گروه برق
  :مشخصات فردي دانشجو: الف

  :شماره دانشجويي -3                                         :نام خانوادگي -2                         :                      نام -1
  :  تاريخ و محل تولد - 6                       :               شماره شناسنامه -5                           :               نام پدر -4
  :                     دين - 9                          :                       تابعيت -8                         :               كد ملي -7 

  معافيت تحصيلي              معافيت غير تحصيلي     ه خدمت نكرد       خدمت كرده       : وضعيت نظام وظيفه -10
                            :     تعداد فرزندان -12                                                               متاهل       مجرد:    وضعيت تاهل -11
 :نيكي وپست الكتر -13

  :محل سكونت)  ب
:                                                شماره تلفن                                                                         :                             محل سكونت فعلي -14
:                             شماره تلفن                                                                             :                          محل سكونت دائم -15
  :وضعيت تحصيلي دانشجو)  پ
    مخابرات                       قدرت                    كنترل    : پذيرفته شدهگرايش  -16
  :ه كارشناسيرشته و گرايش تحصيلي دور -17
    ساير                شبانه           روزانه: نوع مدرك كارشناسي -18
  :                                            دانشگاه محل تحصيل دوره كارشناسي -19
  :كارشناسي پروژهعنوان  -20
  :نام استاد راهنماي پروژه كارشناسي -21
 :معدل دوره كارشناسي -22

  :مورد عالقهگرايش  ) ت
  ميدان           سيستم   :   مخابرات
 .گروه مهندسي برق بر اساس اطالعات اخذ شده، در مورد گرايش هاي پذيرفته شدگان تصميم گيري خواهد كرد !توجه

  :زمينه تحقيقاتي و تجربه كاري ) ث
  
  
 
  :اشتغالوضعيت  ) ج
  :اشتغال به كار در طول هفته مدت زمان - 24                                                                                                        :سمت -23
  :تلفن محل كار                                                                                                          : كارمحل آدرس  -25
  

  .ريز نمرات ضميمه شود -26
  .مسئوليت صحت اطالعات فوق بر عهده پذيرفته شده است -27
.اگر نظر خاصي داريد مرقوم فرمائيد -28

 
 

              :امضاء           :                          تاريخ                                                                                                          
 

 



  
  :در صورت گذراندن آنهااطالعات مربوط به دروس زير در دوره كارشناسي  )د
  

  :گرايش مخابرات -29
 نمره درس نيمسال اخذ درس دانشگاه اخذ درس استاد درس نام درسرديف

         آمار و احتماالت 1
         تجزيه و تحليل سيستم ها 2
         سنتز فيلتر و 3
         1مخابرات 4
         2مخابرات  5
         رياضي مهندسي 6
         الكترومغناطيس 7
         جاميدانها و امو 8
         آنتن 9
         مايكروويو 10

  
  :گرايش قدرت -30

  نمره درس نيمسال اخذ درس دانشگاه اخذ درس استاد درس نام درسرديف
         2سي سيستم هاي قدرت برر 1
         الكترونيك صنعتي 2
         3هاي الكتريكي  ماشين 3

  
  :گرايش كنترل -31

 نمره درس نيمسال اخذ درس دانشگاه اخذ درس استاد درس نام درسرديف

          كنترل مدرن 1
         خطي و غير كنترل ديجيتالسيستمهاي  2

  
  


