
  
     تعالی بسمه       

  دانشگاه صنعتـی شریف  
1392اطالعیه دعوت به مصاحبه حضوري داوطلبان آزمون دکتري  نیمه متمرکز   

  )رشته مهندسی کامپیوتر( 
 

  شرایط و مدارك الزم) الف

جاري  خرداد ماه 21 و 20شنبه در تاریخ  دوشنبه و سههاي  شود در روز دعوت میاز داوطلبین محترم  §
مراجعه  دانشکده مهندسی کامپیوترجهت مصاحبه به ساختمان  زیردر ساعات اعالم شده همراه با مدارك 

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

 :زیر را به همراه داشته باشنداز متقاضیان محترم تقاضا داریم در روز مصاحبه مدارك  §

  )شناسنامه یا کارت ملی( کارت شناسایی معتبر – 1
  )کارشناسی و کارشناسی ارشد(کارنامه رسمی یا اصل گواهی موقت  – 2
  )کنکور کارشناسی ارشد و رتبه اول تا سوم مقطع کارشناسیکنکور سراسري، (اصل گواهی رتبه  – 3
  ) در صورت وجود(کپی مقاالت چاپ شده در مجالت  – 4
 )در صورت اتمام دوره کارشناسی ارشد(اصل پایان نامه کارشناسی و کارشناسی ارشد  -  5

  .ها را دریافت و به همراه خود ببریدداوطلبان محترم به هنگام خروج از جلسه مصاحبه دانشنامه: توجه
   .که کامالً خوانا باشد C1اصل فرم تکمیل شده  – 6
هاي مانند طراحی و ساخت سیستم. (هر موردي که بیانگر توانمندي علمی و یا سابقه کاري داوطلب باشد -  7

  ...)نرم افزاري یا سخت افزاري، جوایز علمی، اختراعات، مشاوره، تدریس و 
  )در پاکت در بسته(ها توصیه نامه – 8
  

هاي آزمون سازمان سنجش کشور و دانشگاه از کلیه شروط مذکور در اطالعیهشود داشتن ضمناً یادآوري می
  .الزامی است... و  31/6/92قبیل فراغت از تحصیل تا 

تلفن  شماره انشکده بادفتر تحصیالت تکمیلی دتوانند در صورت لزوم در ساعات اداري با داوطلبین می
  .تماس حاصل نمایند 66166614



  "مهندسی کامپیوتر رشته "مصاحبه حضوريجدول زمانبندي ) ب

  1392خرداد ماه  20دوشنبه : زمان
  دانشکده مهندسی کامپیوتر: مکان

  )الفبایی(روزانه   - افزار گرایش نرم

  627اتاق  - طبقه ششم 
  )الفبایی(روزانه  –معماري گرایش   

  628اتاق  - طبقه ششم 
  زمان  نام  نام خانوادگی    زمان  نام  نام خانوادگی 

  8 - 15/8 محمد ابراهیمی    8 - 15/8 بهزاد چیت ساز

  15/8 – 30/8 محمدتقی تیموري نوده    15/8 – 30/8 علیرضا دهلقی قدیم

 30/8 – 45/8 مهدي جوانمردي   30/8 – 45/8 رضا سالخورده حقیقی

  45/8 – 9 امیرمهدي حسینی منزه    45/8 – 9 فاطمه سرحدي

 9 – 15/9 حجت ابادي شریفی رستم   9 – 15/9 سعید شاحسینی

  15/9 – 30/9 وهاب صمدي بخارایی   15/9 – 30/9 احسان شجاع طالتپه

  30/9 – 45/9 مجتبی طریحی    30/9 – 45/9 مسعود صدیقین

 45/9 – 10 فرزاد غضنفري  45/9 – 10 آزاده فتوحی

  10 – 15/10 مسعود کتیرایی       
 15/10 – 30/10 عباس میرزایی ثمرین       

 30/10 – 45/10 سیدمرتضی نبوي نژاد       

  45/10 – 11 علیرضا یزدان پناه احمدابادي       

 )الفبایی(کیش  –معماري گرایش     )الفبایی(کیش   - افزار گرایش نرم

 11 – 15/11 سعید چراغی فر    10 – 15/10 مهدي جلیلی کردکندي

  15/11 – 30/11 محمد صادقی   15/10 – 30/10 محمدعلی حبیبی تنها

  30/11 – 45/11 مهیار صدري شجاعی   30/10 – 45/10 سیدجواد رضایی

        45/10 – 11 رسول روستایی

      11 – 15/11 علیرضا سپاس مقدم

        15/11 – 30/11 فاطمه شبستري

        30/11 – 45/11 سیدوحید صانعی مهري

        45/11 – 12 علیرضا فرهادي

        12 – 15/12 زهره مافی

        15/12 – 30/12 علیرضا وثیق

  

  

  



  )الفبایی(روزانه   - گرایش هوش مصنوعی 

  1392خرداد ماه  20دوشنبه : زمان  
  دانشکده مهندسی کامپیوتر: مکان 

    اتاق شورا -طبقه نهم 
  زمان  نام  نام خانوادگی

  8 - 15/8 احمد اب نیکی
  15/8 – 30/8 محمدمهدي امیري

 30/8 – 45/8 مهران ایران پور

  45/8 – 9 نسرین ایمانپور
 9 – 15/9 حسین بخشی گلستانی

  15/9 – 30/9 حسن حافظ کالهی
  30/9 – 45/9 جعفر خاکپور
 45/9 – 10 حامد خاکزاد

  10 – 15/10 احمد خواجه نژاد
 15/10 – 30/10 سعید رستگار

 30/10 – 45/10 صادق پور نامقی رمضان

  45/10 – 11 علی زارع زاده
 11 – 15/11 محمدزمان زمانی

  15/11 – 30/11 منصوره کرمی
  30/11 – 45/11 محمدرضا مزینانی

  45/11 – 12 نوشین مقصودي
  ناهار و نماز

  14 – 15/14 محمدمهدي مناف زاده تبریز
 15/14 – 30/14 محمدامین مهرعلیان

  30/14 – 45/14 مهیار نجیبی کهنه شهري
  45/14 – 15 بهروز ودادیان
  15 – 15/15 حسین هادیان
  15/15 – 30/15 علی هادیان
  30/15 – 45/15 سحر یوسفی

  )الفبایی(کیش   - گرایش هوش مصنوعی 
  45/15 – 16 محمد ابراهیمی
 16 – 15/16 ابراهیم جلوه فرد

 15/16 – 30/16 مریم نعمتی

  

  
  
  



  
  1392خرداد ماه  21شنبه سه: زمان
  کامپیوتردانشکده مهندسی : مکان

  

روزانه   -گرایش الگوریتم و محاسبات 
  )الفبایی(

  627اتاق  - طبقه ششم 

  )الفبایی(روزانه  –فناوري اطالعات  گرایش   

  628اتاق  - طبقه ششم 

  زمان  نام  نام خانوادگی    زمان  نام  نام خانوادگی 
  8 - 15/8 محمد امینی والشانی    8 - 15/8 احمد جوادي

  15/8 – 30/8 بنیامین تختایی    15/8 – 30/8 پژمان حسینیون

 30/8 – 45/8 علی خدادادي   30/8 – 45/8 محسن درخشان نیا

  45/8 – 9 محمد ریاضتی    45/8 – 9 فاطمه رجبی النی

 9 – 15/9 محسن ساالري شریف اباد   9 – 15/9 ستار ستاري

  15/9 – 30/9 ندا سلطانی حلوایی    15/9 – 30/9 منصوره عشوریون

  30/9 – 45/9 نسیبه صمدي    30/9 – 45/9 علی قریه علیگلشنی 

 45/9 – 10 مرتضی نوفرستی   45/9 – 10 امین محبی فر

  )الفبایی(کیش  –فناوري اطالعات  گرایش     )الفبایی(کیش   -گرایش الگوریتم و محاسبات 
  10 – 15/10 اشکان خطیر    10 – 15/10 مسعود اله دینی حصاروییه

 15/10 – 30/10 روح اهللا زینلی   15/10 – 30/10 علی بخت همت

 30/10 – 45/10 احسان سرادارترشیزي   30/10 – 45/10 احمد جوادي

  45/10 – 11 سپهر کیخایی    45/10 – 11 پژمان حسینیون

 11 – 15/11 مهدي مغانی   11 – 15/11 محسن درخشان نیا

  15/11 – 30/11 عبداهللا ناصري    15/11 – 30/11 مرتضی ذاکري

          30/11 – 45/11 مهدي سعادتی

          45/11 –12 منصوره عشوریون

          ناهار و نماز

          14 – 15/14 مهدي کریمی

         15/14 – 30/14 امین محبی فر

          30/14 – 45/14 بهنام هادي

          45/14 – 15 ملیحه هاشمی پور

  


