
 تعالي بسمه      

 دانشگاه صنعتـي شريف  
 9317 اوطلبان آزمون دکتری نیمه متمرکزاطالعیه دعوت به مصاحبه حضوری د

 )رشته فیزيک(
 

جدول طبق   79 ماه تیر 4و  3شنبه و دوشنبه مورخ روزهای یکشود در  از داوطلبین محترم دعوت مي

 مراجعه نمایند.  فیزیکدانشکده  به پیوست زمانبندی

مصاحبه شامل دو بخش کتبي و شفاهي است. عدم حضور در هر یک از دو بخش مصاحبه به منزله انصراف 

تحت هیچ شفاهي تاریخ مصاحبه تلقي مي شود. بخش کتبي مصاحبه به هیچ وجه قابل تکرار نمي باشد. 

  . شرایطي تمدید نخواهد شد
 

   وز مصاحبه مدارک زیر را به همراه داشته باشنداز متقاضیان محترم تقاضا داریم در ر: 

 مدارک شناسائي عکسدار )کارت ملي یا شناسنامه( .1

 اصل و رونوشت کارنامه کارشناسي و کارشناسي ارشد .2

 یک نسخه رساله کارشناسي ارشد .3

 ارسال نشده است( 27/33/97تاریخ دو عدد توصیه نامه )اگر تا  .4

دانشگاه  های آزمون سازمان سنجش کشور و مذکور در اطالعیه شود داشتن کلیه شروط ضمناً یادآوری مي

 و ..... الزامي است. 13/6/97از قبيل فراغت از تحصيل تا 

 

در ساعات اداري با دفتر تحصيالت تکميلي دانشکده با  وجود ابهام در موارد فوقتوانند در صورت  داوطلبين مي

 تماس حاصل نمايند.   66366161شماره تلفن 

 

 

 

 

 

 

 



 
  زمان و مکان تاریخ 

 بخش کتبی مصاحبه:  3/4/79یکشنبه  بخش کتبی مصاحبه

  08:38الی  0:38ساعت 

محل برگزاری بخش کتبی 

مصاحبه: زیر زمین 

 دانشکده فیزیک

 کلیه داوطلبان 

 بخش شفاهی مصاحبه: 3/4/79یکشنبه  بخش شفاهی مصاحبه

  00:88الی  00:38ساعت 

 در دو گروه

 محل مصاحبه شفاهی: 

: اطاق شورا، طبقه 0گروه 

 پنجم دانشکده فیزیک

، طبقه 709: اطاق 2گروه 

 پنجم دانشکده فیزیک 

 کلیه داوطلبان

 مطابق جداول پیوست

 بخش شفاهی مصاحبه: 4/4/79دوشنبه 

 09:88الی   0:38ساعت 

 گروه در دو

 محل مصاحبه شفاهی: 

: اطاق شورا، طبقه 0گروه 

 دانشکده فیزیکپنجم 

، طبقه 709: اطاق 2گروه 

 پنجم دانشکده فیزیک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 0379 تیر 3بخش شفاهی مصاحبه دانشکده فیزیک: 

 دانشکده فیزیک 7محل اطاق شورا طبقه در : 0گروه 

 ساعت مصاحبه شماره گروه تاریخ مصاحبه نام نام خانوادگی ردیف 

    

    

    

 
   مائده                                    چترایی

   مرتضي                                    خورسندي شيرغان                          

   سيدسجاد                                  دبيري                                   

   زینب                                     ذوالقدر                                 

   زینب                                     رحيمي                                    

   مجتبی رحيمی

 

   مهران                                    عرفاني فام                              

   سعيد                                     فروغي ابري                              

   حميد                                     فغانپورعزیزي                            

   زهرا                                     فياض

   زهرا                                     قاسمي ميمند                             

 محمد                                     قموشي رامندي                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 0379 تیر 3بخش شفاهی مصاحبه دانشکده فیزیک: 

 دانشکده فیزیک 7طبقه  709محل اطاق در : 2گروه 

 ساعت مصاحبه شماره گروه تاریخ مصاحبه نام نام خانوادگی ردیف 

   زهرا                                     بدیعيان باغ سياهي                       

   مجتبي                                    بني اسدي                                

   شایان                                    جواني                                   

 

   محمدرضا                                  زاهدیان تجنكي                           

   معصومه                                   زند                                     

   پریسا                                    سالمي یولقونلو                          

   محمد                                     شریفيان                                 

   سيد مهدی شواکندی 

   امين                                     صفایي                                   

   رامين                                    كردوالش ابادي                           

   محمدكاظم                                 نگهداري                                 

   حسين                                     وحيددستجردي                             

   عليرضا                                   وفایي                                   

  ندا                                      ولي زاده گندشمين                        

  حسين                                     یزداني احمدابادي                        

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 0379تیر 4دانشکده فیزیک: بخش شفاهی مصاحبه 

 دانشکده فیزیک 7طبقه  محل اطاق شورادر : 0گروه 

 ساعت مصاحبه گروهشماره  تاریخ مصاحبه نام نام خانوادگی ردیف 

  ستاره                                    ابراهيم نسب نویري                        

   گلشن                                     اجاللي                                  

   بهمن                                     امراهي ایني عليا                        

   مهدي                                     اميرپور                                 

   رسول                                     برازنده كيان                            

  ابوالفضل                                 تنگستاني                                

 

   حسن                                      سرابي                                   

   بهمن                                     شهگلي                                   

   شهرزاد طاهری زادگان

   معين                                     عين اله زاده صمدي                       

 0گروه    

   زینب                                     كالنتري                                 

   عذرا                                     كياست فر                                

   سيده مهسا لزگی

   احمد                                     متوصل                                   

   فاطمه                                    محمدي                                   

   سهيل                                     محمدي                                   

   كياوش                                    یزدان كيش                               

   هاتف                                     یوسفي مشهور                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 0379تیر 4دانشکده فیزیک: بخش شفاهی مصاحبه 

دانشکده فیزیک 7طبقه  709محل اطاق در : 2گروه 
  محمدحسين                                 جمشيدي                                   

   زینا                                     حق گویان                                

   محمدحسين                                 حكيمي سيبني                             

   انوشا                                    خمسوي                                   

   مجيد                                     دوایي دهاقاني                           

  كيانوش                                   رنجبرشرق                                

   سليمان                                   فتح اله زاده                            

   سيده نيلوفر                              فيض ابادي                               

   معصومه                                   قنبرزاده نودهي                          

   محمد                                     قندي منفرد                              

 

   انوشيروان مرادی

   بهاره                                    مروتي                                   

   محمود                                    مزارعي                                  

   محمدحسين                                 مسعودي                                  

   حسين                                     نوروزي                                  

   سينا                                     هوشنگي                                  

 

 

 

 

 

 


