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 دانشگاه صنعتی شریف

 1398مصاحبه حضوری داوطلبان آزمون دکتری نیمه متمرکز  مدارک الزم برای اطالعیه 

نانوفناوری ( دکتری)   

2364-2363-2244-2237کد رشته های   

 الف( شرایط و مدارک الزم

 مراجعه   311اتاق  -طبقه دوم -جهت مصاحبه به ساختمان پژوهشکده علوم و فناوری نانو زیراعالم شده همراه با مدارک زمان  قبل از  ساعت نیم   29/3/98مورخ  چهارشنبه داوطلبین محترم در روز

 نمایند. 

 عدم حضور در جلسه مصاحبه به منزله انصراف تلقی می شود و تاریخ مصاحبه تحت هیچ شرایطی تمدید نخواهد شد.

 مدارک زیر را به همراه داشته باشند:اصل و کپی متقاضیان محترم در روز مصاحبه  ضروری است 

 (  کارت ملی یاکارت شناسایی معتبر ) شناسنامه  .1

 کارنامه رسمی  ) کارشناسی و کارشناسی ارشد( و مدرک زبان .2

 ) درصورت اتمام دوره کارشناسی ارشد( یا کپی برابر اصل مدرک کارشناسی ارشداصل دانشنامه یا گواهی موقت  .3

 درصورت وجود( ) کنکور سراسری، کنکور کارشناسی ارشد و رتبه اول تا سوم مقطع کارشناسی اصل گواهی رتبه .4

 کپی مقاالت چاپ شده در مجالت ) درصورت وجود(  .5

 کارشناسی ارشد( هاصل پایان نامه کارشناسی ارشد ) درصورت اتمام دور .6

 پژوهشکدهفرم های تکمیل شده و مدارک درخواستی  .7

 

 ارد.جهت آشنایی با فعالیتهای پژوهشکده بازدیدی  تدارک دیده شده است.  حضور در این بازدید اختیاری بوده و هیچ گونه تأثیری در مصاحبه ند 16الی  14از ساعت  28/3/98 سه شنبه مورخ روز 

 الزامی است.  31/6/98فراغت از تحصیل تا ضمناً یاد آوری می شود داشتن کلیه شروط مذکور در اطالعیه های آزمون سازمان سنجش کشور و دانشگاه از قبیل 

 تماس حاصل نمایند.  66164123داوطلبین می توانند در صورت لزوم در ساعات اداری با دفتر پژوهشکده با شماره تلفن      



 

 

 

 

2364  -2363-2244-2237کد رشته های  –دکتری نانو فناوری  "مصاحبه حضوری    "ب( جدول زمانبندی   

 

29/3/98مورخ  چهارشنبهزمان روز   

 

311اتاق  –طبقه دوم   –مکان : پژوهشکده علوم و فناوری نانو   

 

 ردیف نام خانوادگی نام گرایش ساعت مصاحبه نام خانوادگی نام گرایش

2237نانو فیزیک  08:40-09:00 آبادی زهرا 2363نانو مواد   1 بدیعی گورتی فائزه 

 2 جمشید نژاد مریم 2237نانو فیزیک  09:00-09:20 ایومن اسماعیل 2363نانو مواد 

 3 حسن زاده دیزج رویا 2237نانو فیزیک  09:20-09:40 بخشی  هومن 2363نانو مواد 

 4 رجب زاده محمد سعید 2237نانو فیزیک  09:40-10:00 بیگ زاده  سعید 2363نانو مواد 

 5 عزیزی یحیی 2237نانو فیزیک  10:00-10:20 پورشریف  اکرم 2363نانو مواد 

 6 کرم زاده جهرمی  میالد 2237نانو فیزیک  10:20-10:40 جاللی کلده فاطمه 2363نانو مواد 

 7 محمودیان بیگدلی زهرا 2237نانو فیزیک  11:00-11:20 خلفی خسروشاهی بهزاد 2363نانو مواد 

 8 مقدسی غالمرضا 2237نانو فیزیک  11:20-11:40 ذبیحی هشجین حمید 2363نانو مواد 

2237نانو فیزیک  11:40-12:00 رزاقی زهرا 2363نانو مواد   9 موسوی  سید مهدی 

2237نانو فیزیک  12:00-12:20 سمیعی اصفهانی سپهر 2363نانو مواد   10 نصرنیا سما کوشی زمان 

 11    12:20-12:40 قربی طیبه 2363نانو مواد 

     استراحت   

 12 تقی نژاد محمد 2244نانو شیمی  14-14:20 معراجی  کاظم 2363نانو مواد 

 13 حسنی مرند مهسا 2244نانو شیمی  14:20-14:40 مقدم مهر هادی 2363نانو مواد 

 14 عبدی فرجه قیه علیرضا 2244نانو شیمی  14:40- 15 تولیرندائی  سودا 2363نانو مواد 

 15 قنبری بوراچالو میثم 2244نانو شیمی  15-15:20 نوابی سهی نریمان 2363نانو مواد 

 16 محمدی آزیتا 2244نانو شیمی  15:20-15:40 تقی پور محمد 2364نانو الکترونیک 

 17 مهدوی زفرقندی منصوره 2244نانو شیمی  15:40 – 16 عبدالقادری  سنور 2364نانو الکترونیک 

 18 هادیان پژوه میثم 2244نانو شیمی  16 -16:20 همایون  محمد 2364نانو الکترونیک 

 19    16:20-16:40 خضرلو الهام استعداد درخشان

 20    16:40- 17 علی مردانی مینا استعداد درخشان

 21    17-17:20 گونه فراهانی سحر استعداد درخشان

     17:20-17:40 نیک صفت مریم استعداد درخشان

 


