
      تعالي بسمه        

 دانشگاه صنعتـي شريف  
 

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

 ( مهندسي شیمي و نفت )رشته
 

 

جدول طبق  17 ماه تیر 4و  3شنبه و دوشنبه مورخ روزهای يکشود در  محترم دعوت مي اناز داوطلب

 مراجعه نمايند.  طبقه پنجم -شماليساختمان  –مهندسي شیمي و نفت دانشکده  به پيوست زمانبندی

 

 شرايط و مدارک الزم: 

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

 ت شناسايي معتبر)شناسنامه يا کارت ملي(کار  -1

 التحصيلي( پايان نامه کارشناسي ارشد )در صورت فارغ -2

کليه مواردی که دانشجو اعالم نموده اما موفق به آپلود کردن مدارک مستند آنها نشده است ) مقاالت ،   -3

 ..........( تاليف يا ترجمه کتاب ، برگزيدگي در المپيادها و جشنواره علمي ، مدرک زبان و .

به عنوان مثال : جهت مقاالت در نظر داشته باشيد که مقاالت چاپ شده نياز به صفحه اول مقاله چاپ شده و 

. درمورد مقاالت ، پذيرش مقاله همراه با صصفحه اول مقاله مورد نياز استدر مورد مقاالت پذيرش شده

 ت پوستر يا ارائه شفاهي مورد نياز است .   ، پذيرش مقاله درکنگره به صورکنگره عالوه بر صفحه اول

  الزم به ذکر است که امتيازات سوابق آموزشي و پژوهشي فقط بر مبنای مدارک مستند تعيين مي شود.  

 

سنجش کشور و دانشگاه از  های آزمون سازمان شود داشتن کليه شروط مذکور در اطالعيه ضمناً يادآوری مي   

 الزامي است. 31/6/97قبيل فراغت از تحصيل تا 

توانند در صورت لزوم در ساعات اداری با دفتر تحصيالت تکميلي دانشکده با شماره تلفن  مي انداوطلب  

  تماس حاصل نمايند.  ) سرکارخانم کياشمشکي (  66166166

 

انشکده الزم به ذکر است با توجه به تداخل زمان مصاحبه با دانشگاه های ديگر ، ضمن اطالع به مسئول د* 

  همکاريهای الزم جهت تغيير زمان مصاحبه صورت خواهد گرفت. 

 

 

 

 



 دانشکده مهندسي شیمي ونفت تاريخ و زمان مصاحبه داوطلبان دکتری 

 

 ( مهندسي شیمي صبح) 3/4/17
 ساعت مصاحبه نام خانوادگي ونام  رديف

 1 آفرين مريم  9

 1:99 افسرسنگری زيبا  2

 1:39 باستان فرزاد  3

 1:49 پازاني النجارقي فرهنگ  4

 99 جهانبخشي نادر 9

 99:99 حسني فاطمه  6

 99:39 حقي مهدی  7

 99:49 حیدر پور چاکلي حامد  8

 99 حیدری فرد محمد  1

 99:99 خازني علي رضا  99

 99:39 خاني لیال  99

 99:49 رحمني پوريا  92

 ت ( مهندسي نفصبح) 3/4/17
 ساعت مصاحبه نام خانوادگي ونام  رديف

 1 ايزدی گارماسه زهرا  9

 1:99 بهرامي بابک  2

 1:39 تیمورتاش اصیال  3

 1:49 حاتمي سبحان  4

 99 خاصي سعید  9

 99:99 خضرلوی اقدم سعید  6

 99:39 رمضان زاده مهدی  7

 99:49 شاداده محمد  8

 99 شیرازی مهسا  1

 99:99 ین شیربازو ارم 99

 99:39 صادقین علیرضا  99

 99:49 نجم الديني محمدرضا  92

 ( مهندسي شیمي ) بعد ازظهر 3/4/17
 ساعت مصاحبه نام خانوادگي ونام  رديف

 93:39 سادات کچويي عطیه سادات  9

 93:49 سقندلي فرزين  2

 94 مهرشیدا   سلطاني 3

 94:99 فلسفي مهدی  4

 94:39 کاظم زاده حمید  9

 94:49 مرادی مهتاب  6

 99 مرصوصي شیرين  7

 99:99 ملک سید علیرضا  8

  99:39 مهیاری احمدرضا  1

 ( مهندسي شیمي ) صبح 4/4/17
 ساعت مصاحبه نام خانوادگي ونام  رديف

 1 میرزا خاني محمد امین  9

 1:99 هادی پناه محمد حسین  2

 1:39 هزاوه حمیدرضا  3

 1:49 لیال يوسفي شوره  4

 99 يوسفي نژاد مهدی  9

 


