
     تعالي بسمه              

 دانشگاه صنعتـي شريف      

 9317اطالعیه دعوت به مصاحبه حضوری داوطلبان آزمون دکتری نیمه متمرکز  

 (مهندسی و علم مواد )رشته
  

 الف( شرايط و مدارک الزم  

 

عات اعالم شده سابیست دقیقه قبل  ،ماهتیر 3 مورخ يکشنبه  روز در شود دعوت ميمحترم  انداوطلباز  

مراجعه نمایند.  (دفتر تحصیالت تکمیلي) مهندسي و علم مواد به ساختمان دانشکده زیرهمراه با مدارك 

شود و تاریخ مصاحبه تحت هیچ شرایطي تمدید  عدم حضور در جلسه مصاحبه به منزله انصراف تلقي مي

 نخواهد شد.

   ک زير را به همراه داشته باشند:از متقاضیان محترم تقاضا داريم در روز مصاحبه مدار 

 کارت شناسایي معتبر)شناسنامه یا کارت ملي( .1

 التحصیلي( پایان نامه کارشناسي ارشد )در صورت فارغ .2

 مقاالت علمي مستخرج از پایان نامه   .3

 مدارك تحصیلي مقاطع کارشناسي و کارشناسي ارشد )اصل یا موقت(  .4

م مخصوص معدل )دفترچه شماره دو سازمان اصل و کپي فرم احتمال فراغت از تحصیل یا فر .5

 برای شاغل به تحصیل -سنجش آموزش کشور( 

 ریز نمرات مقاطع کارشناسي و کارشناسي ارشد  .6

 دو توصیه نامه معتبر  .7

 تکمیل شده )پیوست( 1فرم شماره  .8

 کارنامه کنکور  ورودی دوره کارشناسي و کارشناسي ارشد )در صورت وجود(  .9

 های آموزشي و ...  ات علمي، پژوهشي، دورهگواهي یا مدارك افتخار.11

 کارشناسي ارشد )اگر به پایان رسیده(و کارشناسي های پایان نامه  .99

 )در صورت وجود( اول در مقاطع تحصیلي کارشناسي و کارشناسي ارشد گواهي کسب رتبه .12

 )در صورت وجود(  مدرك زبان انگلیسي   .13

 

سنجش کشور و دانشگاه از  های آزمون سازمان ذکور در اطالعیهشود داشتن کلیه شروط م ضمناً یادآوری مي   

 و ..... الزامي است. 31/6/97قبیل فراغت از تحصیل تا 

توانند در صورت لزوم در ساعات اداری با دفتر تحصیالت تکمیلي دانشکده با شماره تلفن  داوطلبین مي  

    تماس حاصل نمایند.  66165255

 



 

 

  "رشته  مهندسی و علم مواد "به حضوریب( جدول زمانبندی مصاح

 

 زمان مصاحبه بر اساس حروف الفبااسامی  ردیف

 04:8 سید محسن ادیانی 1

 0488 مهدی احمدی 2

 0428 ستاره امیرپور 3

 04:8 علیرضا بهرامی :

 18488 صفورا بابانژاد 5

 18428 سلمان پیرستانی 6

 184:8 پویا تکاو 7

 11488 زهرا خسروشاهی 0

 11428 پیمان خمسه پور 0

 114:8 محمد مهدی خالوان 18

 12488 مسعود رمضانی موفق 11

 12428 علی رحیمی 12

 14:8 محمدرضا رحمانی تاجی 13

 2488 سرورینجمه  :1

 2428 علی سلطانی زاده 15

 24:8 عزیز شهرکی 16

 3488 امیرحسین صراف پور 17

 3428 آزاده عبدی 10

 34:8 فرزاد کریمی 10

 488: میثم مهدوی 28

 428: رضا مهدی زاده 21

 4:8: زهرا نوروزی 22

 

 
 

 


