
 
 دانشگاه صنعتي شريف

 1397اطالعيه دعوت به مصاحبه حضوري داوطلبان آزمون دكتري نيمه متمركز 
 رشته مهندسي كامپيوتر

 1397 تير 4و  3مورخ 
 

 :الف) شرايط و مدارك الزم

زودتر  ساعتنيم ،جاريتير ماه  4و  3هاي تاريخو دوشنبه، شنبه يكهاي شود در روزدعوت مياز داوطلبين محترم  •
دفتر  ساعات اعالم شده همراه با مدارك پيوست جهت مصاحبه به ساختمان دانشكده مهندسي كامپيوتردر 

مصاحبه به منزله مراجعه در وقت تعيين شده جهت عدم و يا   تأخيرمراجعه نمايند. ) 603تحصيالت تكميلي (اتاق 
 مديد نخواهد شد.مصاحبه تحت هيچ شرايطي تو زمان شود و تاريخ انصراف تلقي مي

 
 از متقاضيان محترم تقاضا داريم در روز مصاحبه مدارك زير را به همراه داشته باشند: •

 (شناسنامه يا كارت ملي) كارت شناسايي معتبر – 1
 كارنامه رسمي يا اصل گواهي موقت (كارشناسي و كارشناسي ارشد) – 2
 ارشد و رتبه اول تا سوم مقطع كارشناسي)كنكور كارشناسي اصل گواهي رتبه (كنكور سراسري،  – 3
 كپي مقاالت چاپ شده در مجالت (در صورت وجود)  – 4
 اصل پايان نامه كارشناسي و كارشناسي ارشد (در صورت اتمام دوره كارشناسي ارشد) - 5

 ببريد.ها را دريافت و به همراه خود  توجه: داوطلبان محترم به هنگام خروج از جلسه مصاحبه دانشنامه

  .كه كامالً خوانا باشد Ce 1اصل فرم تكميل شده  – 6
هاي  هر موردي كه بيانگر توانمندي علمي و يا سابقه كاري داوطلب باشد. (مانند طراحي و ساخت سيستم - 7

 افزاري يا سخت افزاري، جوايز علمي، اختراعات، مشاوره، تدريس و ...) نرم
 بسته)ها (در پاكت در   توصيه نامه – 8
 

هاي آزمون سازمان سنجش كشور و دانشگاه از قبيل  شود داشتن كليه شروط مذكور در اطالعيه ضمناً يادآوري مي
 و ... الزامي است. 31/6/97فراغت از تحصيل تا 
 66166610تلفن  شماره انشكده بادفتر تحصيالت تكميلي دتوانند در صورت لزوم در ساعات اداري با  داوطلبين مي
 تماس حاصل نمايند.

 



 

         97 سال  گرايش معماری -کامپیوترمصاحبه داوطلبین دکترای مهندسی برنامه 

 ۸26اتاق  -طبقه ششم  -دانشکده مهندسی کامپیوتر :مکان***    9317ماه  تیر 3یکشنبه   :زمان

 

  

پذيرشنام خانوادگی، نامساعت

آزمونارزومند، فاطمه 8-9

آزموناسالمی، مریم 

آزموناصغرزاده دونیقی، اشکان 

آزمونبهزادي، جمیله 

آزمونبی طالبی، حسین 

آزمونپارساخانکندي، پروین 

آزمونتوتونچیان، پویا 9-10

آزمونجان نثار، نسترن 

آزمونجالل نژاد، مجتبی 

آزمونجالئی، بابك 

آزمونجهانشاهی جواران، فرزانه 

آزمونخالقیان، مهدي 

آزمونربیعی کاشانکی، فرزانه 10-11

آزمونرحمن پورکوشکی، میثم 

آزمونرضوي، رامین 

آزمونرمضان زادکراتی، علی 

بدون آزمونسعادتمند، فائزه سادات

آزمونسیفی پور، مهدي 

آزمونصادق زاده بهنمیري، هدي 11-12

آزمونصادقی، پرهام 

آزمونطاهري اردکانی، فرهاد 

آزمونعرفانی جزي، حمیدرضا 

آزمونعلی زاده، محمدعلی 

آزمونفیروزي کیا، مهران 

آزمونکاظمی، رسول 12-13

آزمونکاوند، نیما 

آزمونگراوند، علی 

آزمونگزمه، مجتبی 

آزمونمحمدزاده، سودابه 

آزمونمسروریزدان اباد، فاطمه 

آزمونمقیمی، شکوفه 14-15

آزمونمیري زاده، سیدمحمدامیر 

آزموننظري، رضا 

آزمونوطنی، سیامك 



         97 سال افزار گرايش نرم -کامپیوتربرنامه مصاحبه داوطلبین دکترای مهندسی 

 ۸27اتاق  -طبقه ششم  -دانشکده مهندسی کامپیوتر :مکان***    9317تیر ماه  3یکشنبه   :زمان

 

پذيرشنام خانوادگی، نامساعت

آزمونابراهیمی، ایدا 8-9

آزمونابریشمی، علی 

آزموناسالمی مهدي ابادي، سیدمهرداد 

آزموناسماعیلی، حامد 

آزموناسمخان، حسن 

بدون آزموناعتصامی، سید احسان

آزموناقامحمدي، علیرضا 9-10

آزموناقوامی پناه، محمود 

آزمونبرومندزاده، محبوبه 

آزمون و بدون آزمونبهرامی، محمدرضا 

آزمونبهلولی، رامین 

آزمونجعفري منفرد، محمد 

آزمونحاتمی، مجتبی 10-11

آزمونحسن زاده، ریحانه 

آزمونداورزنی، زهره 

آزموندري، علی 

آزمونذوالفقاري، بهروز 

بدون آزمونذوالفقاري، مجید

آزمونرستگار، فرزانه 11-12

آزمونرعیت پیشه، احسان 

آزمونروشن فکر، سعیده 

آزمونزارعی، محمد 

آزمونزحمتکش سنگانی، سعیده 

آزمونسلطانی، ارین 

آزمونصادق زاده، محمدباقر 12-13

آزمونصادقی پایین کوالیی، مرتضی 

آزمونصفائی، حسین 

آزمونطاهري اطاقسرا، سیدمحمد 

آزمونعاربی، پیمان 

آزمونعبدالملکی، حسین 

آزمونعطار، نیوشا 14-15

آزمونعلیار، رامتین 

بدون آزمونعلی مددي، زهرا

آزمونغفرانی، محمدمهدي 

آزمونغفوري، ارش 

آزمونفوالدي، فاطمه 

آزمونقاسمی، بالل 15-16

آزمونقمشه، ملیحه 

آزمونکاویانی فر، علیرضا 

آزمونکشفی، هانیه 

آزمونکیانی دوغ ابادي، بهناز 

بدون آزمونگلگونی، زینب

آزمونمختارپور، ازاده 16-17

بدون آزمونمصطفوي، علی

آزمونملك زاده، امیر 

آزمونمنصوري رضی، عباس 

بدون آزمونمهرعلیان، فروغ

آزمونموحدي نژاد، محسن 

بدون آزمونموالیی، سجاد17-18

آزمونمومن، راضیه 

آزموننیرومند، محمدحسن 

آزمونوحدتی، عادل 

آزمونولوئیان، میثم 

بدون آزمونیونسی، مریم



         97سال  گرايش هوش مصنوعی -کامپیوتربرنامه مصاحبه داوطلبین دکترای مهندسی 

 ۸27اتاق  -طبقه ششم  -دانشکده مهندسی کامپیوتر :مکان***    9317تیر ماه  4دوشنبه   :زمان

 

پذيرشنام خانوادگی، نامساعت

آزموناسداله زاده کرمانشاهی، مریم 8-9

آزموناسمعیلی ابدر، کاظم 

آزموناسمعیلی، معصومه 

آزموناق اتاباي، حبیب اهلل 

آزمونبابائی کاشانی، ساراسادات 

آزمونبراتی، رامین 

آزمونبرشبان، یاسمن 9-10

بدون آزمونبهاري، محمدحسین

آزمونبیطرفان، عادله 

آزمونپاك نژاد، مقداد 

بدون آزمونپهلوان آقابابا، فاطمه

آزمونپورامینی پیرجل، احمد 

آزمونتوحیدي، نسیم 10-11

آزمونچیت سازیان، زینب 

آزمونحر، سیدحمیدرضا 

آزمونحشمتی، عابد 

آزمونخلعتبري، لیال 

آزمونذقاقی، حامد 

آزمونرجبی فقیهی، حسین 11-12

آزمونرجبی مظهر، محمد 

آزمونرضازاده مهریزي، علیرضا 

آزمونرضائی، زهره 

آزمونزندوکیلی، ابوذر 

بدون آزمونسعادت نژاد، سعید

آزمونسلیمانی برایجانی، پروانه 12-13

آزمونشهابی نژاد، فاطمه 

آزمونصبوري منش، زینب 

آزمونصفري، ارش 

آزمون و بدون آزمونطالع زاده الري، عمران 

آزمونطاهري، علی 

آزمونعباسی راد، انسیه 14-15

آزمونعزیزي نقش، حسین 

آزمونفخارزاده جهرمی، هدي 

آزمونفرهادي هکانی، مرضیه 

آزمونفهیمی نیا، محدثه 

آزمون و بدون آزمونقوامی مدق، رسا 

آزمونکرمی، مسعود 15-16

آزمونکرمیانی، عزیز 

آزمونکیانی ابري، محمد 

آزمونگرجی مهلبانی، محمد 

آزمونگلدانی، محمدهادي 

آزمونلطفی، فریبا 

آزمونمجیدي انوري، سیدمحمدعلی 16-17

آزمونمحدث دیلمی، محمدصالح 

آزمونمحمدي، مهسا 

آزمونمحمودیان، حمیدرضا 

آزمونمهراوران، زهرا 

آزمونموذن، هادي 

آزموننظري، علی 17-18

آزموننقوي، پرنیا 

آزمونهدایتی نسب، روح اهلل 

آزمونیزدي، رضا 


