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 بسمه تعایل

       

 

 

 دانشگاه صنعتی شریف

 ۱۴۰۰اطالعیه دعوت به مصاحبه حضوری داوطلبان آزمون دکترای سال

 رشته مهندسی هوافضا

 (۲3/۰3/۱۴۰۰و  ۱۴۰۰ /۲۲/۰3شنبه یکو  شنبه هایتاریخ مصاحبه: روز)

 الف( نکات مربوط به مصاحبه و مدارک الزم

 شود حداقل نیم این اطالعیه آمده است. از داوطلبین محترم تقاضا می برنامه زمانی مصاحبه در جداول بند ب

حضور داشته باشند. عدم حضور در  ،غیرحضوریاتاق انتظار ویژه مصاحبه ساعت قبل از شروع  مصاحبه در 

 نیست.پذیر امکانساعت مقرر به معنای انصراف تلقی شده و تغییر زمان مصاحبه 

   و  22/03/1400شنبه یکشنبه و های نیز در روزکیش س ردیپو سهمیه استعداد درخشان داوطلبان

 مزمان با مصاحبه داوطلبان دوره روزانه برگزار خواهد شد. ) مطابق با جداول بند ب(.ه23/03/1400

  تندات درخواست مربوطه به همراه مس مصاحبه وجود دارد، ساعتدر صورتیکه درخواست موجه برای تغییر

اداری روز پایان ( تا hoseynipak@ae.sharif.edu) 1دانشکدهتحصیالت تکمیلی به ایمیل کارشناس 

 در صورت موافقت زمان مصاحبه جدید دریافت شود.  و ارسال 19/03/1400خ تاری

  امکان تاخیر در شروع مصاحبه داوطلبان وجود دارد. لطفا با توجه به تعداد داوطلبان دعوت شده به مصاحبه

 ادامه برنامه خود را با توجه به این نکته تنظیم نمایید.

 صورت فایل شود روز مصاحبه مدارک زیر را به از داوطلبان محترم تقاضا میFPD تا در  همراه داشته باشند

مدارک خود را به ایمیل کارشناس  PDFدر صورت لزوم داوطلبان می توانند فایل  .صورت نیاز ارایه نمایند

 )اگر قبال ارسال نشده است(: ارسال نمایند بل از مصاحبهقنشکده تا روز دا

  کارت شناسایی معتبر -1

 اصل پایان نامه کارشناسی و کارشناسی ارشد )در صورت اتمام دوره کارشناسی ارشد( -2

 توصیه نامه معتبر از استادراهنما و یکی از اساتید دیگر )حداقل دو نفر( -3

به دوره دکترا در دانشگاه صنعتی شریف و زمینه های پژوهشی مورد خالصه متنی که نشانگر هدف ورود  -4

 نظر برای رساله دکترا است.

                                                           
 ۰۲۱-۶۶۱۶۴۶۳۵شماره تماس:  1

mailto:hoseynipak@ae.sharif.edu
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در صورت امکان، صحبت اولیه با اعضاء هیئت علمی دانشکده و درج نام سه نفر از اعضاء هیئت علمی  -5

 راهنما.( به ترتیب اولویت به عنوان افراد موردنظر برای استاد4دانشکده ) درمتن مربوط به بند 

های ت سیستمهر موردی که بیانگر توانمندی علمی یا سابقه کاری داوطلب باشد )مانند طراحی و ساخ -6

 ( افزاری یا سخت افزاری، جوایز علمی، اختراعات، مشاوره، تدریس و...نرم

 سنجشان زماس ده ازشفی معرلبان اوطدیان م از ارای ظرفیت و اولویت در پذیرش دانشجوی دکتریدساتید ا 

رم گروههای دیران محتخرین وضعیت امکان پذیرش اساتید با مآطالع از ا تجهالبته به شرح لیست زیر می باشند. 

 مربوطه می توانید تماس حاصل نمایید. 

 گروهیرمد شپذیرویت ولاای دارد ساتیا موزشیآگروه 

 کینامیدویرآ
 ن فرهجراظم کاتر دک

 ندیدرب عودمسکتر د
 ادیجو ایارخدر دکت

 انشپیشر
 ریاییکباده از دکتر

 ردانیر مامیر کتد
 ادضا مرمدرمحتر کد

 دیانعاب علیر دکت یوازسین نمد حمحتر دک یهوایهای  سازه

 ارینوبههادی دکتر  ارینوبههادی دکتر  ترلو کنرواز پیک نامدی

 ییفضادسی مهن
 انیم کیمریتر دک

 حیفتسن محتر دک
 حیفتسن محتر دک

o مایندن صلس حاتماروه ن گدیرابا م اتیدیت اسظرفی از گاهاتجه کیشس پردیو  اندرخشاد ستعدا مسیر ازشده رفی عمیان ونشجدا . 

o تود اسوجمزیر درس آبه  کدهشنادسایت وب د درساتیفتر ااس دار تمو شمل ایمی درسآ: 

http://ae.sharif.edu/~portal/faculties 

 

 مطابق با اطالعیه دانشگاه( تصویری خود )-اوطلبان متقاضی مصاحبه مجازی از صحت عملکرد سیستم صوتید

 قبل از جلسه اطمینان حاصل نمایند. 

 :آدرسهای اتاقهای مجازی دانشکده مهندسی هوافضا به شرح زیر می باشند 

 اقتآدرس ا اق جلسه مجازیتنام ا ردیف

 https://vc.sharif.edu/ch/ae-e انتظار 1

 https://vc.sharif.edu/ch/ae-propulsion پیشرانشدینامیک/ آیرو هایگروه 2

 https://vc.sharif.edu/ch/ae-flightdyn مهندسی فضایی/گروه دینامیک پرواز و کنترل 3

 https://vc.sharif.edu/ch/ae-structures گروه سازه های هوایی 4
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 مصاحبه تکمیل ظرفیت زمانبندی و حضوریشدگان به مصاحبه اسامی دعوتفهرست  ب(

 هوافضامهندسی  دانشکده مکان: -۲۲/۰3/۱۴۰۰ شنبه زمان:

 ( flightdyn-https://vc.sharif.edu/ch/ae:مجازی )آدرس اتاق )غیرحضوری(

 

 

 ظرفیتمصاحبه تکمیل  زمانبندی و حضوریشدگان به مصاحبه اسامی دعوتفهرست  ب(

 هوافضامهندسی  دانشکده مکان: -۲۲/۰3/۱۴۰۰ شنبه زمان:

 ( structures-https://vc.sharif.edu/ch/ae)غیرحضوری( )آدرس اتاق مجازی:
 

 کیشیس  پرد+ 
  رخشانداد داستع ++
 

 

 

   ردیف تخصیص  زمینه
 

 نام نام خانوادگ
ساعت 

 مصاحبه
 تاری    خ مصاحبه

دینامیک 

 پرواز
 محل مصاحبه مهندیس فضای  

 
 

ی
ضا

 ف
یس

د
هن
وم
ز 
وا
پر
ک 

می
نا
دی

 

 اتاق مجازی  * * ۲۲/۰۳/۱۴۰۰ 9:۰۰ محمدصالح افشار ۱ 

 اتاق مجازی   * ۲۲/۰۳/۱۴۰۰ 9:۲۰ سیدمصطفی  بنی هاشمیان ۲

 اتاق مجازی  *  ۲۲/۰۳/۱۴۰۰ 9:۴۰ داود داراب   ۳

ازی نژاد ۴ ضا شیر  اتاق مجازی  * * ۲۲/۰۳/۱۴۰۰ ۱۰:۰۰ علیر

صحرانوردی  ۵
 مهربابی 

 اتاق مجازی   * ۲۲/۰۳/۱۴۰۰ ۱۰:۲۰ محمد

 اتاق مجازی  * * ۲۲/۰۳/۱۴۰۰ ۱۰:۴۰ محمدحسن طوطیان  ۶

 اتاق مجازی   * ۲۲/۰۳/۱۴۰۰ ۱۱:۰۰ عیل عادیل کودیه ۷

 اتاق مجازی  * * ۲۲/۰۳/۱۴۰۰ ۱۱:۲۰ احسان عباسعیل ۸

مهدی موتمن 9  اتاق مجازی  * * ۲۲/۰۳/۱۴۰۰ ۱۱:۴۰ امیر

 اتاق مجازی  *  ۲۲/۰۳/۱۴۰۰ ۱۲:۰۰ حامد نارصی ۱۰

   ردیف تخصیص زمینه
 

 محل مصاحبه تاری    خ مصاحبه ساعت مصاحبه نام نام خانوادگ
 
 

ی
وا
ه
ی 
ها
زه 
سا

 
 ۱ 

 نرگس افرسی والین  
 اتاق مجازی  ۲۲/۰۳/۱۴۰۰ 9:۰۰

۲ 
 عیل تف  صفت

 اتاق مجازی  ۲۲/۰۳/۱۴۰۰ 9:۲۰

۳ 
نده ی  جالیل جیر حسیر  امیر

 اتاق مجازی  ۲۲/۰۳/۱۴۰۰ 9:۴۰

۴  
 مسعود رجن  اسالیم

 اتاق مجازی  ۲۲/۰۳/۱۴۰۰ ۱۰:۰۰

۵ 
 محمدمسعود زجاج  

 اتاق مجازی  ۲۲/۰۳/۱۴۰۰ ۱۰:۲۰

۶ 
یعتمدار  محمدمهدی شر

 اتاق مجازی  ۲۲/۰۳/۱۴۰۰ ۱۰:۴۰

۷ 
 هما فیض ابادی

 اتاق مجازی  ۲۲/۰۳/۱۴۰۰ ۱۱:۰۰

۸ 
 غالمرضا + نادی سنجابی 

 اتاق مجازی  ۲۲/۰۳/۱۴۰۰ ۱۱:۲۰

9 
 ضاحمدر مید س ++سویمو 

 اتاق مجازی  ۲۲/۰۳/۱۴۰۰ ۱۱:۴۰

https://vc.sharif.edu/ch/ae-flightdyn
https://vc.sharif.edu/ch/ae-structures
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 مصاحبه تکمیل ظرفیت زمانبندی و حضوریشدگان به مصاحبه اسامی دعوتفهرست  ب(

 هوافضامهندسی  دانشکده مکان: -۲3/۰3/۱۴۰۰ شنبهیک زمان:

 ( propulsion-https://vc.sharif.edu/ch/ae)آدرس اتاق مجازی: )غیرحضوری(

 

 زمینه
 تخصصی

ساعت  نام نام خانوادگی ردیف
 مصاحبه

محل  انشپیشر کنامییرودیآ تاریخ مصاحبه
 مصاحبه

 
 

گ
د
رن
وب
جل
و 
ک 

می
نا
دی
رو
آئ

 

 اتاق مجازی   * 23/03/1400 9:00 عیل اخوندزاده 1

 اتاق مجازی   * 23/03/1400 9:20 مصطفی  اراسته 2

 اتاق مجازی   * 23/03/1400 9:40 رضا ایزدجو 3

 اتاق مجازی   * 23/03/1400 10:00 هادی اعتضادی 4

 اتاق مجازی   * 23/03/1400 10:20 عیل اعظیم 5

 اتاق مجازی   * 23/03/1400 10:40 بابک تمییم 6

ی  حیدرزاده 7 حسیر  اتاق مجازی   * 23/03/1400 11:00 امیر

ضا حسنوند 8  اتاق مجازی   * 23/03/1400 11:20 علیر

 اتاق مجازی   * 23/03/1400 11:40 عباس دری 9
 اتاق مجازی   * 23/03/1400 12:00 حامد رضاب   10

        

 اتاق مجازی   * 23/03/1400 13:20 مونا سیارخسمخی  11

 اتاق مجازی   * 23/03/1400 13:40 سپهر شایق 12

 اتاق مجازی   * 23/03/1400 14:00 زهرا مقدم 13

 اتاق مجازی  *  23/03/1400 14:20 کامران احمدی 14

 اتاق مجازی  *  23/03/1400 14:40 مهدی اسدی 15

ی  شابخ   16  اتاق مجازی  *  23/03/1400 15:00 امیر

 اتاق مجازی  *  23/03/1400 15:20 محمد فهیم 17
قیل نژادشام  18

 یوسف اسن  

 اتاق مجازی  *  23/03/1400 15:40

معاوبی تاج  19
 مهدی الدین

 اتاق مجازی  *  23/03/1400 16:00

 اتاق مجازی  *  23/03/1400 16:20 محمدسعید نورمحمدی 20

طالن  ابو  21
 اتاق مجازی  * * 23/03/1400 16:40 مدمح +

ی  +ابی خزامیر  22  اتاق مجازی  * * 23/03/1400 17:00 حسیر

 خشاندر د اداستع+

 

https://vc.sharif.edu/ch/ae-propulsion

