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یف  دانشگاه صنعتی شر

ای سال  ۱۳۹۸اطالعیه دعوت به مصاحبه حضوری داوطلبان آزمون دکتی

 رشته مهندیس هوافضا

 (۲۸/۰۳/۹۷ شنبهسه)تاری    خ مصاحبه: روز 

 الف( نکات مربوط به مصاحبه و مدارک الزم

  م تقاضا یمبرنامه زمانی مصاحبه در جداول بند ب این اطالعیه آمده است. از ی محتر -داوطلبی 

وع  مصاحبه در دانشکده مهندیس هوافضا حضور داشته  شود حداقل نیم ساعت قبل از شر

 شده و تغیت  زمان مصاحبه حضوری 
باشند. عدم حضور در ساعت مقرر به معنای انرصاف تلقر

 پذیر نیست. امکان

   ی در روز   ۲۸/۰۳/۹۸شنبه  هسداوطلبان دوره پردیس کیش و سهمیه استعداد درخشان نت 

 مزمان با مصاحبه داوطلبان دوره روزانه برگزار خواهد شد. ) مطابق با جداول بند ب(. ه

  وع مصاحبه داوطلبان با توجه به تعداد داوطلبان دعوت شده به مصاحبه امکان تاخت  در شر

 وجود دارد. لطفا ادامه برنامه خود را با توجه به این نکته تنظیم نمایید. 

  م تقاضا یماز شود روز مصاحبه مدارک زیر را به همراه داشته باشند. )اگر قبال داوطلبان محتر

 ارسال نشده است(: 

 کارت شناسانی معتت   -1

 اصل پایان نامه کارشنایس و کارشنایس ارشد )در صورت اتمام دوره کارشنایس ارشد( -2

 و نفر(توصیه نامه معتت  از استادراهنما و ییک از اساتید دیگر )حداقل د -3

یف و زمینه های  -4 ا در دانشگاه صنعنر شر خالصه متنی که نشانگر هدف ورود به دوره دکتر

ا است.   پژوهشر مورد نظر برای رساله دکتر

در صورت امکان، صحبت اولیه با اعضاء هیئت علیم دانشکده و درج نام سه نفر از اعضاء  -5

ی مربوط به بند  ویت به عنوان افراد موردنظر ( به ترتیب اول4هیئت علیم دانشکده ) درمیر

 برای استادراهنما. 

هر موردی که بیانگر توانمندی علیم یا سابقه کاری داوطلب باشد )مانند طرایح و ساخت  -6

اعات، مشاوره، تدریس و.....( های نرمسیستم  افزاری یا سخت افزاری، جوایز علیم، اختر

 

 



 

 

مصاحبه تکمیل ظرفیت زمانبندی و  حضوریشدگان به مصاحبه اسامي دعوتفهرست  ب(  

 هوافضامهندیسي  دانشکده مکان:  -۲۸/۰۳/۹۸ شنبهسه زمان: 

 محل مصاحبه تاریخ مصاحبه ساعت مصاحبه        نام     نام خانوادگی       ردیف تخصصی      زمینه

ی
دگ

رن
وب

جل
 

 1  دانشکده مهندسی هوافضا 28/03/98 10:00 سجاد *داوری 

 دانشکده مهندسی هوافضا 28/03/98 10:10 محمدهادی دهقان منگابادی 2

 دانشکده مهندسی هوافضا 28/03/98 10:20 محسن شادروان 3

 دانشکده مهندسی هوافضا 28/03/98 10:30 فاطمه عباسی چناری 4

 دانشکده مهندسی هوافضا 28/03/98 10:40 حسن **عطائي زاده 5

 مهندسی هوافضادانشکده  28/03/98 10:50 سجاد غدیری 6

 دانشکده مهندسی هوافضا 28/03/98 11:00 حسن غالمزاده 7

 دانشکده مهندسی هوافضا 28/03/98 11:10 وحید ***محمدزاده 8

 دانشکده مهندسی هوافضا 28/03/98 11:20 محمدحسین منصوری موغاری 9

 دانشکده مهندسی هوافضا 28/03/98 11:30 الهه مهدی زاده گلوندانی 10

 دانشکده مهندسی هوافضا 28/03/98 11:40 بهروز مینایی راد 11

 دانشکده مهندسی هوافضا 28/03/98 11:50 محمدرضا نظری 12

 دانشکده مهندسی هوافضا 28/03/98 12:00 محمدصادق نعمانی 13

 دانشکده مهندسی هوافضا 28/03/98 12:10 سعید نقیان 14

 روزانه:اولویت اول و پردیس کیش اولویت دوم    *

 روزانه و استعداد درخشان    **

 پردیس کیش     ***

  



 

 

 

 مصاحبه تکمیل ظرفیت زمانبندی و  حضوریشدگان به مصاحبه اسامي دعوتفهرست  ب(

 هوافضامهندیسي  دانشکده مکان:  -۲۸/۰۳/۹۸ شنبهسه زمان: 

 محل مصاحبه تاریخ مصاحبه ساعت مصاحبه        نام     نام خانوادگی       ردیف تخصصی      زمینه

ک
می

نا
دی

رو
آئ

 

 1  هوافضا دانشکده مهندسی 28/03/98 14:00 حجت رضایی فرد 

 دانشکده مهندسی هوافضا 28/03/98 14:10 فرانک گلدی درسنگی 2
 دانشکده مهندسی هوافضا 28/03/98 14:20 مصطفی مظفری 3

 دانشکده مهندسی هوافضا 28/03/98 14:30 محمداسماعیل هروی فرد 4

 دانشکده مهندسی هوافضا 28/03/98 14:40 وحید والیتی 5
      

 

  



 

 

 مصاحبه تکمیل ظرفیت زمانبندی و  حضوریشدگان به مصاحبه اسامي دعوتفهرست  ب(

 هوافضامهندیسي  دانشکده مکان:  -۲۸/۰۳/۹۸ شنبهسه زمان: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زمینه
 تخصصی     

ساعت  نام     نام خانوادگی       ردیف
 مصاحبه       

تاریخ 
 مصاحبه

دینامیک 
 پرواز

 محل مصاحبه مهندسی فضایی

از
رو

 پ
ک

می
نا
دی

 
ی
ای
ض

 ف
ی
س

ند
مه

و
 

 1  دانشکده مهندسی هوافضا * * 28/03/98 10:00 علیرضا اکبر عطار 

 دانشکده مهندسی هوافضا * * 28/03/98 10:10 قاسم باخرد 2

 دانشکده مهندسی هوافضا * * 28/03/98 10:20 اسفندیار باقالنی 3

 دانشکده مهندسی هوافضا * * 28/03/98 10:30 علیرضا خانی پور روشن  4

 دانشکده مهندسی هوافضا * * 28/03/98 10:40 محیا رمضانی 5

 * 28/03/98 10:50 سیدعلی سعادتدارارانی 6
 دانشکده مهندسی هوافضا 

سعیدی حمزه  7
 خانلو

 دانشکده مهندسی هوافضا * * 28/03/98 11:00 حسین

 * 28/03/98 11:10 رضا سلطانی نژاد 8
 دانشکده مهندسی هوافضا 

سید  طبیب 9
 محمدجعفر

 دانشکده مهندسی هوافضا * * 28/03/98 11:20

 دانشکده مهندسی هوافضا * * 28/03/98 11:30 علی عبدالکریمی خلجی 10

 دانشکده مهندسی هوافضا * * 28/03/98 11:40 محمدرضا عبدالهی 11

 دانشکده مهندسی هوافضا * * 28/03/98 11:50 مصطفی عزآبادی  12

 مهندسی هوافضادانشکده  * * 28/03/98 12:00 فاطمه قادری 13



 

 

 

 

 مصاحبه تکمیل ظرفیت زمانبندی و  حضوریشدگان به مصاحبه اسامي دعوتفهرست  ب(

 هوافضامهندیسي  دانشکده مکان:  -۲۸/۰۳/۹۸ شنبهسه زمان: 

 محل مصاحبه تاریخ مصاحبه ساعت مصاحبه        نام     نام خانوادگی       ردیف تخصصی      زمینه

ی 
ها

ه 
از

س

ی
ای
هو

 

 1  دانشکده مهندسی هوافضا 28/03/98 10:00 صبا حسن پور 

 دانشکده مهندسی هوافضا 28/03/98 10:10 حمید ربیعیان نجف آبادی 2
 دانشکده مهندسی هوافضا 28/03/98 10:20 محمد رحمانی 3

 دانشکده مهندسی هوافضا 28/03/98 10:30 مهدی کریمیان حسین آباد  4
 دانشکده مهندسی هوافضا 28/03/98 10:40 مرمر مهرپرور  5
 دانشکده مهندسی هوافضا 28/03/98 10:50 سید قربانعلی موسوی 6

 دانشکده مهندسی هوافضا 28/03/98 11:00 محمدمسعود زجاجی 7

 مهندسی هوافضادانشکده  28/03/98 11:10 محسن *وثاقتی جوان 8

  درخشان استعداد   *


