
      تعاليبسمه        

 دانشگاه صنعتـي شريف  
 

 9317مصاحبه حضوری داوطلبان آزمون دکتری نیمه متمرکز مدارک الزم برای اطالعیه 

 (های تبديل انرژی، طراحي کاربردی و مهندسي درياگرايش -مهندسي مکانیک )رشته
  

 شرايط و مدارک الزم: 

 

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

 کارت شناسایی معتبر)شناسنامه یا کارت ملی(  -1

 التحصیلی(پایان نامه کارشناسی ارشد )در صورت فارغ -2

ها به همراه اصل مقاالت نیز به مجری برگزاری مصاحبه ارائه در همایشمقاالت نامه پذیرش و یا ارائه  -3

  شود.

رگزاری بی شده در سامانه تحصیالت تکمیلی باید در روز مصاحبه به مجری اصل کلیه مدارک بارگذار -4

   مصاحبه ارائه شود.

 هانامهتوصیه -5

 )پیوست اطالعیه( فرم تکمیل شده انتخاب استاد راهنما -6

 

 

سنجش کشور و دانشگاه از  های آزمون سازمانشود داشتن کلیه شروط مذکور در اطالعیهضمناً یادآوری می   

 الزامی است. 31/6/97اغت از تحصیل تا فر جمله

توانند در صورت لزوم در ساعات اداری با دفتر تحصیالت تکمیلی دانشکده با شماره تلفن می انداوطلب  

    تماس حاصل نمایند.  66165572-66165596

 



 گرایش طراحی کاربردی -رشته مهندسی مکانیک "مصاحبه حضوری "( جدول زمانبندی الف

 3/4/79شنبه یک -1اطاق سمعی بصری  -شکده مهندسی مکانیکمکان: دان
 

 زمینه تخصصی: دینامیک، ارتعاشات، کنترل

 نوع پذیرش ساعت مصاحبه نام و نام خانوادگی ردیف

 بدون آزمون 03:8 رشیدی علویجه سمانه 1

 بدون آزمون 03:8 نوروززاده رضا 2

 کنکور نیمه متمرکز 03:8 احمدی جید حمزه  :

 کنکور نیمه متمرکز 0388 هدی آهی م :

 کنکور نیمه متمرکز 0318 باقری احمد  :

 کنکور نیمه متمرکز 0328 بیرام زاد جلیل  6

 نکور نیمه متمرکزک 03:8 پاک دین مهدی  7

 کنکور نیمه متمرکز 03:8 پرهیزکار سینا  0

 کنکور نیمه متمرکز 03:8 پزشکی نجف ابادی لیالالسادات  0

 کنکور نیمه متمرکز 18388 ی جوادی جدیدی مهد 18

 کنکور نیمه متمرکز 18318 حزینی محدثه  11

 کنکور نیمه متمرکز 18328 حسینی سیدرمضان  12

 کنکور نیمه متمرکز 183:8 حه حیدری قاسمی صال :1

 کنکور نیمه متمرکز 183:8 خطیب صدیقه  :1

 کنکور نیمه متمرکز 183:8 زیبافر احمد  :1

 کنکور نیمه متمرکز 11388 ل صدیقی رنانی سیدجما 16

 کنکور نیمه متمرکز 11318 صفری مقدم محمد  17

 کنکور نیمه متمرکز 11328 ظریف کار فرد سید آرمین * 10

 کنکور نیمه متمرکز 113:8 ی حامد فرخ 10

 کنکور نیمه متمرکز 113:8 قاسمی مهدی  28

 کنکور نیمه متمرکز 113:8 قهنویه سینا * 21

 کنکور نیمه متمرکز 12388 ی فرشید گلناری اردکان 22

 کنکور نیمه متمرکز 1:3:8 مطمئنیان آرانی بهادر  :2

 کنکور نیمه متمرکز 1:3:8 مهدیان پررانی احمد  :2

 کنکور نیمه متمرکز 1:3:8 نوروززاده رضا  :2

 کنکور نیمه متمرکز 1:388 وحیدیان میالد  26

 کنکور نیمه متمرکز 1:318 یزدان خو بهنام  27

 آید. مصاحبه از این مدعوین برای هر دو پردیس مادر و کیش بعمل می *

 مصاحبه حضور داشته باشند. ی، در محل برگزارداوطلبین باید حداقل یکساعت قبل از ساعت مصاحبه اعالم شدهتوجه: 
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 3/4/79شنبه یک -1اطاق جلسه  -مکان: دانشکده مهندسی مکانیک
 

 زمینه تخصصی: دینامیک جامدات

 نوع پذیرش ساعت مصاحبه نام و نام خانوادگی ردیف

 بدون آزمون 03:8 دهقانی ماهانی ایرج 1

 کنکور نیمه متمرکز 03:8 افتخاری سیداحمد  2

 کنکور نیمه متمرکز 03:8 جان نثاری شهیده  :

 کنکور نیمه متمرکز 0388 حدادی امیررضا  :

 کنکور نیمه متمرکز 0318 حسنی حسین  :

 کنکور نیمه متمرکز 0328 هام خسروپور ال 6

 کنکور نیمه متمرکز 03:8 خواجه ئیان آوا  7

 کنکور نیمه متمرکز 03:8 زرگری پور علی  0

 کنکور نیمه متمرکز 03:8 شکیبا عبدالرضا  0

 کنکور نیمه متمرکز 18388 صادقی جابر  18

 کنکور نیمه متمرکز 18318 طاهری مسلك علی  11

 کنکور نیمه متمرکز 18328 عرش تبار توحید * 12

 کنکور نیمه متمرکز 183:8 مجیدی مرضیه  :1

 کنکور نیمه متمرکز 183:8 محمدی علیرضا  :1

 نیمه متمرکز کنکور 183:8 مرادی یحیی  :1

 کنکور نیمه متمرکز 11388 میرمهدی صادق  16

 کنکور نیمه متمرکز 11318 نعمانی محمدصادق  17

 

 آید. مصاحبه از این مدعوین برای هر دو پردیس مادر و کیش بعمل می *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به حضور مصاح یداوطلبین باید حداقل یکساعت قبل از ساعت مصاحبه اعالم شده، در محل برگزارتوجه: 

 داشته باشند.
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 گرایش تبدیل انرژی -رشته مهندسی مکانیک "مصاحبه حضوری "ب( جدول زمانبندی 

 3/4/79شنبه یک -اطاق موالنا -مکان: دانشکده مهندسی مکانیک
 

 نوع پذیرش ساعت مصاحبه نام و نام خانوادگی ردیف

 بدون آزمون 0388 بهزادی محمدمتین 1

 آزمون بدون 0318 تقیلو بهزاد 2

 بدون آزمون 0328 حیدریان غالمرضا :

 بدون آزمون 03:8 صفری علی :

 بدون آزمون 03:8 عسگری بهراد :

 بدون آزمون 03:8 عسگری هانیه 6

 بدون آزمون 0388 کالنتر نیستانکی حسین 7

 بدون آزمون 0318 محمدپور محمدرضا 0

 کنکور نیمه متمرکز 0328 اثباتی سعید  0

 کنکور نیمه متمرکز 03:8 کندی هانیه  اسدی حمزه 18

 کنکور نیمه متمرکز 03:8 اکبرنتاج کاظم  11

 کنکور نیمه متمرکز 03:8 امیری نصیر  12

 کنکور نیمه متمرکز 18388 ان انصاری مهر :1

 کنکور نیمه متمرکز 18318 باشی حسین  :1

 کنکور نیمه متمرکز 18328 بهمن ابادی امیر  :1

 کنکور نیمه متمرکز 183:8 پاك زاد پدرام  16

 کنکور نیمه متمرکز 183:8 پروازیان سعید  17

 کنکور نیمه متمرکز 183:8 جوزی قشالقی محمد  10

 کنکور نیمه متمرکز 11388 حبیبی سروش  10

 کنکور نیمه متمرکز 11318 حسینی دهشیری سیدشهاب الدین  28

 کنکور نیمه متمرکز 11328 حلیمی اسفیدان محمد  21

 کنکور نیمه متمرکز 113:8 خسروی فرناز  22

 کنکور نیمه متمرکز 113:8 رمضانی محسن  :2

 کنکور نیمه متمرکز 113:8 صدیقی یاسمین  :2

 کنکور نیمه متمرکز 12388 حسان قادری ا :2

 کنکور نیمه متمرکز 1:3:8 کیمیایی سعید  26

 کنکور نیمه متمرکز 1:3:8 محمدپور محمدرضا  27

 کنکور نیمه متمرکز 1:3:8 ندا محمدهاشمی  20

 کنکور نیمه متمرکز 1:388 موسوی سیدعباس  20

 کنکور نیمه متمرکز 1:318 نقیب زاده سیده کیانا  8:

 کنکور نیمه متمرکز 1:328 سیدسعید  هاشمی 1:

 مصاحبه حضور داشته باشند. یداوطلبین باید حداقل یکساعت قبل از ساعت مصاحبه اعالم شده، در محل برگزارتوجه: 
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 رشته مهندسی دریا "مصاحبه حضوری "ج( جدول زمانبندی 

 3/4/79شنبه یک -1همکفاطاق  -مکان: دانشکده مهندسی مکانیک
 

 نوع پذیرش ساعت مصاحبه نام خانوادگی نام و ردیف

 بدون آزمون 03:8 کاظمی پور علیرضا 1

 کنکور نیمه متمرکز 03:8 اصابت محمدامین  2

 کنکور نیمه متمرکز 03:8 دهقانی تفتی محسن  :

 کنکور نیمه متمرکز 0388 راستی محمدحسین  :

 کنکور نیمه متمرکز 0318 علی بیگی نبی میثم  :

 کنکور نیمه متمرکز 0328 قاری فینی علی  6

 کنکور نیمه متمرکز 03:8 قره امیرحسین  7

 کنکور نیمه متمرکز 03:8 محمدی تیله نوئی هادی  0

 کنکور نیمه متمرکز 03:8 محمدی چم جنگلی محمد  0

 کنکور نیمه متمرکز 18388 محمدی حسن  18

 کنکور نیمه متمرکز 18318 مختاری حجت  11

 کنکور نیمه متمرکز 18328 نادری اسرمی حجت  12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مصاحبه حضور یداوطلبین باید حداقل یکساعت قبل از ساعت مصاحبه اعالم شده، در محل برگزارتوجه: 

 داشته باشند.
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 گرایش تبدیل انرژی( -های تحقیقاتی )مخصوص داوطلبان روزانهفرم مخصوص اعالم زمینه

 بسمه تعالی

مشخصات اعضاي هيات علمي گروه تبديل انرژي که ظرفيت پذیير  اانشذي ي 

اسذت  ططاذاپ پذز ای  مطابق جذدول یيذررا اارند،  89-89اکترا ار سال تحصيلي 

بعد ای مشذ رت بذا ترجيحاً و  اساتيدشي پژوهو عاليق بررسي عاليق خ ا و س ابق 

اساتيد محترم، اسامي پنج استاا را به ترتيب اوط يت ار اين فرم ثبت و ار هنگذام 

بدیهی است كه انتخاب اساتید و ترتیب آنها بررای مصاحبه تح يل فرماييد  

دانشجو تعهدآور خواهد بود. دانشجویان موظر  هسرتند كره هرر  رن  

تواند با نظر خود ند، در غیر این صورت دانشکده میاولویت خود را  ر نمای

های خالی را بر اساس ظرفیت اسراتید،  رر نمایرد و دانشرجو در اولویت

 ها تمکین نماید.صورت قبولی، باید به این انتخاب
 

 نام و نام خانوادگی ردی  نام و نام خانوادگی ردی 

 اکتر شامل  9 پ راکتر تقي 1

 اکتر شايعي 9 اکتر حاجيل ي 2

 اکتر فرهانيه 8 اکتر حسيني 3

 اکتر فيرویآبااي 11 اکتر حکاکي فرا 4

 یااهاکتر کاظم 11 اکتر محمد حسن سعيدي 5

 اکتر ن ري 12 اکتر محمدسعيد سعيدي 6

 

 

 

عن ان استاا  اينيانب                                                     اساتيد یير را به ترتيب اوط يت به

 نمايم راهنماي اوره اکتراي خ ا انتخاب مي

 

1-  

 

2- 

 

3- 

 

4- 

 

5-  

 

 تاريخ:                                            امضاء:

 

 

 

فرم انتخاب رشته و اولویت محل تحصیل كه در آن قبول همراه داشتن ضمناً 

 است. الزامیشده اید و در سایت سازمان سنجش نهایی شده است 

 



 گرایش طراحی کاربردی( -تحقیقاتی )مخصوص داوطلبان روزانههای فرم مخصوص اعالم زمینه

مشخصات اعضاي هيات علمي گروه طراحي کاابرریي کاظ فرتياذ را درن یايشا  ي 

اساذ  ططاااپ راز از رربساي  مطارق جدول زدربا یابيد،  89-89یکترا یب سال تحصيلي 

رژوهشي اساتيد و ترجيحاً رعد از مش بت را اساتيد محتار،، عالدق خ ی و س ارق و عالدق 

اسامي رنج استای با رظ ترتيب اوط داذ یب اداف تار،  واذ و یب هنماا، مصااحوظ تح دا  

ترمادياد 

 نام و نام خانوادگی ردیف نام و نام خانوادگی ردیف

 سهرارپ بیکتر  11 احمددانیکتر  1

 صيایيیکتر  12 ابجمندیکتر  2

 ر ب عاصمیکتر  13 ابغ اييیکتر  3

 تيروزرخشیکتر  14 اصغريیکتر  4

 ترهمندیکتر  15 اطستيیکتر  5

 مرایيیکتر  16 رهزاییکتر  6

 مقدابيیکتر  19 خدادمانیکتر  9

 يثيریکتر  19 یوبعليیکتر  9

 و  قيیکتر  18 ساالبدظیکتر  8

   ایتسعیکتر  11

فرم انتخاب رشته و اولویت محل تحصیل که در آن قبول همراه داشتن ضمناً 

است. الزامیشده اید و در سایت سازمان سنجش نهایی شده است 



گرایش مهندسی دریا( -های تحقیقاتی )مخصوص داوطلبان روزانهفرم مخصوص اعالم زمینه

کی  ررييیپ ییشار   مهندسیي ریایامشخصات اعضاي هيات علمي گروه 

اسپ.  مطابق جدول زاریا رایند،  89-89رانشجوي رکترا ری سال تحصيلي 

هشي اساتيد و ترجيحاً یژوو عالاق لطفاٌ یس از بریسي عالاق خور و سوابق 

استار یا ب  ترتيب اولواپ ری اان  س بعد از مشویت با اساتيد محترم، اسامي 

يرم ثبپ و ری هنگام مصاحب  تحوال يرماايد.

 نام و نام خانوارگي یراف

 بهزاررکتر  1

 رکتر تابش یوی 2

 رکتر خراسانچي 3

 سيفرکتر   4

 صياريرکتر  5

 عباسپویرکتر  6

 

 

لویت محل تحصیل که در آن قبول فرم انتخاب رشته و اوهمراه داشتن ضمناً 

است. الزامیشده اید و در سایت سازمان سنجش نهایی شده است 


