
 

 

 

 

 ۱۳۹۹متمرکز  مهین ایداوطلبان آزمون دکتر یشرکت در جلسه مصاحبه مجاز اطالعیه

 کامپیوترمهندسي دانشکده 

هنیککدرهاهیندککپ    شیپکک کککاههن ر ککپیعهنککالبککاها ککههفیشکک هیدانشککهپمهعککس  هیهکککپنوتر  دانشککه مهندس  کک

درهادانککاه  آ هی بسککا ککصهکککاهه کک   ه نککپ هاد رمهدک کک هیدانشککه مهنلکک شرکهشکک کصهدرهنوککپ  اه ر د

اه شلکهدر  ب گکرارهوراهک هشک .ههعک کههشک کصههینجکپ  نوکپ  اهبکاهعکرر هنیک.هاهمتنها العتاهآن مها ص

ها ص. ی هشپنلهنراردهها العتاهنیا شرد.هینهیدرهنرع هنق رهباهنسرلاهانو افه شقنوپ  اه

 شرکت در جلسه وارد مورد نیاز برای م .1

  مصاحبه یمجاز اتاق هو نحوه ورود ب اتاق مجازی انتظار  نشاني .2

 ههامصاحبه آزمون دکتر بندیزمان .3

 .فرماییدمطالعه  راهنما را  نیالطفا با دقت 

شرکت در جلسه وارد مورد نیاز برای م -۱  

 هههیب گککرارهرمتشککهووککر دانشککهپمهدرهیشککت همه الت حوککهصی یشکک مه ر کک هنکک هاتکک دهاتککعالا گککپهیها هآ

هیافککرارهنسپ ککاهبکک ا کک صه هانهپنککپ  هفکک اهکهککک د ههی ضککرر ت شلککاهنوککپ  اهه هعککپ هن بککر هبککاالا 

هههنتپ هعملهباهنفپدهاینها العتاها ص.پتش ر دهباه شلاهنوپ  اه

ک دیکک هکککاهنککی هار ککپ هایهراه دتککاهفپیککلهارایککاهه یککبپینککهدانشککه مهنیککاهنوککپ  اهشکک کصهدره شلککاهیبکک ا

 ککپیصهبککاها ککالعهشککمپههاو وپعککیهایککنهدانشککه مه کک الها ه  یکک ههمککتنا العتککاههد کک ررال مله دتککاهآ هدر

 مکپها العتکاهنک کررهراهنعپل کاه هبکاهایک ه اگک هبدک هدلتشکیهایکنهفپیکلهراههسکر هار کپ هنهک دمر ت مها کص.ه

ه. توککردهراهدرهد کک  شهداشکک اهبپشککهی ککر ه شلککاهنوککپ  اهاعککلهکککپر هنشککهدرنفککپدهآ هعمککلهنمپیتکک .ه

هیا.ه شلککاهنوککپ  اه شلککاهمکک امهداشکک اهبپشککت هارشکک قه شکککه هکپ کک یکپرشسپ ککهر ککپلاتهککیهنلکک اهاله   ن



هن اشک ادهدرها ک افهشکمپه  کرهینپن  کپرفهینوکپ  اهه ک ه هعک اهیدره کر هنک  هب گکرارل اههیا صهر م

ه  هانهپ ها  فپدمها هد ربتنهندتپهبپش .هبپش 

 مصاحبه یمجاز اتاق و نحوه ورود به اتاق مجازی انتظار نشاني -2

درهه)ارایککاهشکک مه سکک ی  ه نپنا کک ه  د کک ها ه نککپ ه  تککتنهشکک مهدرهیککسه ککپعصهنوککپ  اهشکک کصهدرهیبکک ا

آ هدرههیپنشککنه هشککرد ا هایککنهپککاها ککپمهان ظککپرهنپنتکک مهنککی)هان ظککپرهیا ککپمهنجککپ هبککاهادانککاهایککنها العتککا 

نه کپ یهدا  ش کت هآنکپدمه شیپک ه ایبکها کپمهنیک.هاآنک مها کصه اردهشکری هدرهادانکاهایکنها العتکاه1-    

ه.هش مها صهبتسیپتشهشرد کاها هاینهپاها پمهنوپ  اهنپنت مهنی)هنوپ  انجپ یهه ر دهباها پمهیب ا

 کصهدرهال کهبکک ایهشککهنکک گرییهنککراردآبککپه ر دهدا  شککاهبککاها ککپمهان ظککپره ککمنهوککرشهدبتکک ها ککپمهان ظککپر

بککپه .هدهککنوککپ  اها ه مشککاهنتهکک  فنه هد ربککتنهراهکس کک  ه هعککفه ر دهبککاها ککپمهنوککپ  اهراه شککهتلهنککی

پمها ها کربکصهکاهبکاهناهوراهک هشک ورا ک هشکپ یشک مقهها هاهیسکتبهشتپکهی نکپنهاتکدا  ش پ هباه   هنپکهکالاع

درههاردهشکرن .شکرده رهایشکپ ه ک اردهدادمهنکیان ظپرهوپرجهشک مه هبکاها کپمهنوکپ  اهککاهنشکپنیهآ هدرهاو تکپ

مهان ظکپره هدا  ش کپنیهککاهبکاها کپها کصهی کی ق هکپیه  تکتنهشک مهبک ایهنوکپ  اه نکپ ه تنظ هداشک اهبپشک

وکپ  اهنانک هنمهکنها کصهبکپهکمکیه کپوت ه هیکپهدرهعکرر هنرافقکصهوردشکپ ه  د ک هبکاها کپمهن ا  اهک دم

هوککپ  انهیشکک مهبکک اه  تکتنا ه نککپ هه  ککلهه کپعصهسیککه دا  ش ککپ هاهلکک اه ک  ریها ککصهه.راهسمکپییهگ دنکک 

هپ  کک  ا هدا  ش ککپ ههدرهسیکککککاهککک اکههنیککدرهووککر هاهیشککتعککپ ه همال پ کک هبپشککس .ها ان ظپرها ککپمدر

درههظککپران ها کپمدبتک هوراهک هبکرده ر ک ههیا هآ هچکاهکلکهینوکپ  اهبکردمه هنربکصهنوکپ  اهب ک هیب گکرار

هه.ر پنیهوراه هش باهنحرهنق ضیها العا پمهان ظپره

ارایکاههد تقکاهدرهنظک هگ ف کاهشک مها کصهککاهب شکیها هآ هبکاه20ن  هنوپ  اهبک ایههک هدا  شکاه  اکث ه

  اها هدا  شکاه هب شکیهدیهکک هبکاهپ  ککشه هپپ ک هاو وککپ هدارد.هپکاها ها مککپکهنوکپ  اهدبتکک ها کپمهنوککپ

 اهبک ایهاهوراهک هورا کصهککاها ها کپمهنوکپ  اهوکپرجهگک دده هایکنهبکاهنسرلکاهپپیکپ هف آیسک هنوکپ دا  شک

هدا  شاها ص.

 امصاحبه آزمون دکتر بندیانزم -۳

هدرهایکنهدانشکه مهن  شکفهیهکپکک هرشک اهنحکلهی انوکپ  اهبکهدرها کپمه هدا  شکاه ضررههیب اه س ی نپنه

همکپنعررهککاه.ه  تکتنهشک مها کصاهدرهادانکاهایکنها العتکاهآنک مها کصهککه4- ه ک   ه3-قه ک   ه2-    

رهایککنه کک ا  هبککاها ککپمهیهلککپعصه  ککلها ه نککپ ه  تککتنهشکک مهدهپتشکک  ه پکتکک هشکک هدا  ش ککپ ه کک  ریها ککص

ههآن مها صه اردهشرن .ه1-ان ظپرهن بر هباهک هرش اهنحلهوردهکاهآدرشهآ هدره    



کهشک مه ر ک هالاعکهیهکپبکپه نکپ هدا  شکاهنوکپ  اهی نکپ هدرهنظک هگ ف کاهشک مهبک اهیعرر ههمورشپنهدر

ند نککپمههه۷ههی  ککصهادارهپ یکک کک اکث ه ککپههپپه  رانککینککدا  شککاههقیعککپل هنر لککپ هآنککر شههککپپمهدانشککه ی ککپ

کهب نپنکاهالاعکه یا ه کپرهشتکهآ هپکالاعکه یککاه کپرههک یشک مهنر لکاهدهکالاعهب نپنا)نل س ا هن بر اههی پر

ههسککرا عبککپهه  h.karimi@sharif.eduهلتککمیبککاهآدرشهاهراشکک  هبپهفیشکک هیدانشککهپمهعککس  هی نککپن

ابدکپکههچسپنچکا.ه غتتک هیپبک ه نکپ هنوکپ  ا هنمپیکهیار کپ هکک دمه ه قپ کپ هازمان مصاحبه دکتر یيجابجا

 درب ارهش پرس بکپهعسکرا هههیشکتمیاه تک رانهینکه یکدانشکه مهدارهیدرهنررده شلاهنوپ  اهدک  هیپ  شهپی

هنیعسکپ هان  کپ   ا ه ک اه.ه تبف  ک   هh.karimi@sharif.eduهه  لتکمیآدرشهاهبکاههامص احبه دکت ر

 لک جرهدرهعسکرا ههسکایگر  ا هیپف یکدرهیهکپلتکمیبکپه ر کاهبکاهکثک  ه ه سکرعهاچ اهکاهها  سپ هکست ن ف  اه

-درورا کصه   کپ  درهی تن بر کاها ک فپدمهوراهک هشک ه هدانشکه مهنلک رلهی قپ کپهپهیپبیکبپ هیبک اهلتکمیا

ه .ن ف  اهن اردهنیار پ هش مهبپهعسپ هیهپ

ه

 

هآدرشها پمهنجپ یهان ظپره1-    

 عنوان رشته  اتاق  انتظار

کد 

 رشته

https://vc.sharif.edu/ch/ce-wr-sw   23۵4 ن کهافرار الهرری کهههههههههههههههههههههههههههههههههههه-ندس  یهکپنوتر 

https://vc.sharif.edu/ch/ce-wr-hw   23۵۵ ن مپریه تل کههپیهکپنوتر  یهههههههههههههههههههههههههههه-ندس  یهکپنوتر 

https://vc.sharif.edu/ch/ce-wr-ai   23۵۶ هرشهنوسرعیهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه-ندس  یهکپنوتر 

ه

ه  

mailto:h.karimi@sharif.edu
mailto:h.karimi@sharif.edu


هافراره هالهرری کن ک-ندس  یهکپنوتر  ه23۵4نوپ  اهک هرش اه نپن س یهه2-    

 روز تاریخ رشته نام نام خانوادگي
شماره 

 جلسه
ساعت 
 شروع 

ساعت 
 خاتمه 

 9:20 9:00 1 چهارشنبه 99/07/09 نرم افزار رضا  اخوان

 9:40 9:20 2 چهارشنبه 99/07/09 نرم افزار الهام  ادیبي 

 10:00 9:40 3 چهارشنبه 99/07/09 نرم افزار نیلوفر ارازخاني

 10:20 10:00 4 چهارشنبه 99/07/09 نرم افزار امیر ایرانمنش

 10:40 10:20 5 چهارشنبه 99/07/09 نرم افزار محمدمحسن آسمان منظر

 11:00 10:40 6 چهارشنبه 99/07/09 نرم افزار رامتین باقري 

 11:20 11:00 7 چهارشنبه 99/07/09 نرم افزار زهرا باقري نسب 

 11:40 11:20 8 چهارشنبه 99/07/09 نرم افزار حسین بیگي

 12:00 11:40 9 چهارشنبه 99/07/09 نرم افزار زهرا توفیقي

حاجي غالم 
 13:20 13:00 10 چهارشنبه 99/07/09 نرم افزار محمدصادق سریزدي

 13:40 13:20 11 چهارشنبه 99/07/09 نرم افزار علی حبیبی

 14:00 13:40 12 چهارشنبه 99/07/09 نرم افزار ماعیل اس حسن زاده

 14:20 14:00 13 چهارشنبه 99/07/09 نرم افزار سیدمهدي  حسني

 14:40 14:20 14 چهارشنبه 99/07/09 نرم افزار افشین  حسینعلي پور 

 15:00 14:40 15 چهارشنبه 99/07/09 نرم افزار سیدعماد  حسیني دیزابادي

 15:20 15:00 16 چهارشنبه 99/07/09 افزار نرم هدي  خانعلي

 15:40 15:20 17 چهارشنبه 99/07/09 نرم افزار مهدي دادبخش

 16:00 15:40 18 چهارشنبه 99/07/09 نرم افزار زهره رازاني

 16:20 16:00 19 چهارشنبه 99/07/09 نرم افزار فائزه  رحیم زاده 

 16:40 16:20 20 چهارشنبه 99/07/09 نرم افزار احسان  رعیت پیشه 

 17:00 16:40 21 چهارشنبه 99/07/09 نرم افزار فاطمه  سركهكي

 17:20 17:00 22 چهارشنبه 99/07/09 نرم افزار مونا شهامت نادری

 17:40 17:20 23 چهارشنبه 99/07/09 نرم افزار عمار شهركي ابراهیمي

 18:00 17:40 24 چهارشنبه 99/07/09 نرم افزار سارا  عسگری

 9:20 9:00 1 پنجشنبه 99/07/10 نرم افزار سیدعلي علوي

 9:40 9:20 2 پنجشنبه 99/07/10 نرم افزار صدرا فتح نوجوان

 10:00 9:40 3 پنجشنبه 99/07/10 نرم افزار مهدي فرزندوي 

 10:20 10:00 4 پنجشنبه 99/07/10 نرم افزار فرهنگ  فیروزي

 10:40 10:20 5 پنجشنبه 99/07/10 نرم افزار علیرضا كاویاني فر

 11:00 10:40 6 پنجشنبه 99/07/10 نرم افزار بتول لكزائي

 11:20 11:00 7 پنجشنبه 99/07/10 نرم افزار كیوان  محمودي

 11:40 11:20 8 پنجشنبه 99/07/10 نرم افزار سجاد مزرعه خطیري 

 12:00 11:40 9 پنجشنبه 99/07/10 نرم افزار نادر مصباح 

 12:20 12:00 10 پنجشنبه 99/07/10 نرم افزار حسین فیسي اصل ن

 12:40 12:20 11 پنجشنبه 99/07/10 نرم افزار مرضیه  نیلي پور

 13:00 12:40 12 پنجشنبه 99/07/10 نرم افزار نازنین هادي نیا

 13:20 13:00 13 پنجشنبه 99/07/10 نرم افزار وریا ویسي بیگزادي



ه

ههپیهکپنوتر  ین مپریه تل ک-ندس  یهکپنوتر  ه23۵۵  اهک هرش اهه نپن س یهنوپه3-    

 روز تاریخ رشته نام نام خانوادگي
شماره 

 جلسه
ساعت 
 شروع 

ساعت 
 خاتمه 

 9:20 9:00 1 چهارشنبه 99/07/09 معماری مجید اشرف ساماني 

 9:40 9:20 2 چهارشنبه 99/07/09 معماری میثم اللهي رودپشتي 

 10:00 9:40 3 چهارشنبه 99/07/09 ماریمع سینا اوجاقي

 10:20 10:00 4 چهارشنبه 99/07/09 معماری صبیحه تاجداری

 10:40 10:20 5 چهارشنبه 99/07/09 معماری محمود  تجلي

 11:00 10:40 6 چهارشنبه 99/07/09 معماری مهدي ترشیزي

 11:20 11:00 7 چهارشنبه 99/07/09 معماری سیده ملیحه خاتمي 

 11:40 11:20 8 چهارشنبه 99/07/09 معماری حسن  قي راد خال

 12:00 11:40 9 چهارشنبه 99/07/09 معماری پرهام  دري 

 13:20 13:00 10 چهارشنبه 99/07/09 معماری زینب رشیدي طغرالجردي 

 13:40 13:20 11 چهارشنبه 99/07/09 معماری مریم رضایي راوري 

 14:00 13:40 12 چهارشنبه 99/07/09 معماری ارش  سیدزاده 

 14:20 14:00 13 چهارشنبه 99/07/09 معماری مهدي شكرگزار 

 14:40 14:20 14 چهارشنبه 99/07/09 معماری مرتضي  عادلخاني

 15:00 14:40 15 چهارشنبه 99/07/09 معماری ژیال عظیم زاده 

 15:20 15:00 16 چهارشنبه 99/07/09 معماری هانیه  غفاري شاد 

 15:40 15:20 17 چهارشنبه 99/07/09 معماری محبوبه یره فخ

 16:00 15:40 18 چهارشنبه 99/07/09 معماری امین فصحتي 

 16:20 16:00 19 چهارشنبه 99/07/09 معماری ثمانه  فیروزي

قطب الدیني قاسم 
 16:40 16:20 20 چهارشنبه 99/07/09 معماری فرزانه اباد

 17:00 16:40 21 چهارشنبه 99/07/09 معماری زینب كریم زاده 

 17:20 17:00 22 چهارشنبه 99/07/09 معماری سیده فاطمه كمالي 

 17:40 17:20 23 چهارشنبه 99/07/09 معماری مروارید  كنكرلوورامین

 18:00 17:40 24 چهارشنبه 99/07/09 معماری امیرحسین كیامرزي 

 9:20 9:00 1 پنجشنبه 99/07/10 معماری سیدرضا متقي

 9:40 9:20 2 پنجشنبه 99/07/10 معماری حاتمه  مثنایي بوراني 

 10:00 9:40 3 پنجشنبه 99/07/10 معماری حدیث محمدي كامیزجي 

 10:20 10:00 4 پنجشنبه 99/07/10 معماری امیرحسین مرادي كهكي

 10:40 10:20 5 پنجشنبه 99/07/10 معماری زینب مقصود 

 11:00 10:40 6 پنجشنبه 99/07/10 ماریمع معصومه مهدي نیاسیبني 

 11:20 11:00 7 پنجشنبه 99/07/10 معماری منال السادات موسوي اصیل

 11:40 11:20 8 پنجشنبه 99/07/10 معماری شیما نوري فرد

ه



ههرشهنوسرعیه-ندس  یهکپنوتر  ه23۵۶ نپن س یهنوپ  اهک هرش اهه4-    

 روز تاریخ رشته نام نام خانوادگي
شماره 

 جلسه
ساعت 
 شروع 

ساعت 
 خاتمه 

 9:20 9:00 1 چهارشنبه 99/07/09 هوش مصنوعی زهرا ابراهیمیان

 9:40 9:20 2 چهارشنبه 99/07/09 هوش مصنوعی احمد اكبري 

 10:00 9:40 3 چهارشنبه 99/07/09 هوش مصنوعی حامد باغباني 

 10:20 10:00 4 چهارشنبه 99/07/09 هوش مصنوعی زهرا بهمني كوخدان

 10:40 10:20 5 چهارشنبه 99/07/09 هوش مصنوعی بهنام  تاكي

 11:00 10:40 6 چهارشنبه 99/07/09 هوش مصنوعی علي  جاویداني

 11:20 11:00 7 چهارشنبه 99/07/09 هوش مصنوعی حكیم حسین پور

 11:40 11:20 8 چهارشنبه 99/07/09 هوش مصنوعی نیلوفر رازاني

 12:00 11:40 9 چهارشنبه 99/07/09 مصنوعیهوش  سروش رستمي گوران 

 13:20 13:00 10 چهارشنبه 99/07/09 هوش مصنوعی نیلوفر رنجبركاهریزي

 13:40 13:20 11 چهارشنبه 99/07/09 هوش مصنوعی سحر  روستائي 

 14:00 13:40 12 چهارشنبه 99/07/09 هوش مصنوعی علي  سرورامیني 

 14:20 14:00 13 چهارشنبه 99/07/09 هوش مصنوعی اراد سعدابادي

 14:40 14:20 14 چهارشنبه 99/07/09 هوش مصنوعی محمدصادق سالمي 

 15:00 14:40 15 چهارشنبه 99/07/09 هوش مصنوعی محمدمهدي سمیعي پاقلعه

 15:20 15:00 16 چهارشنبه 99/07/09 هوش مصنوعی عطیه شریفي جزه 

 15:40 15:20 17 شنبهچهار 99/07/09 هوش مصنوعی حمیدرضا  صادقی

 16:00 15:40 18 چهارشنبه 99/07/09 هوش مصنوعی سیدمحمدرضا طباطبائي ندوشن

 16:20 16:00 19 چهارشنبه 99/07/09 هوش مصنوعی فرنوش  عارفي 

 16:40 16:20 20 چهارشنبه 99/07/09 هوش مصنوعی رقیه علي پناهي 

 17:00 16:40 21 هچهارشنب 99/07/09 هوش مصنوعی دانیال علی حسینی

 17:20 17:00 22 چهارشنبه 99/07/09 هوش مصنوعی صابره فائز

 17:40 17:20 23 چهارشنبه 99/07/09 هوش مصنوعی پیمان  فخاریان 

 18:00 17:40 24 چهارشنبه 99/07/09 هوش مصنوعی مجید فهندژي سعدي 

 9:20 9:00 1 پنجشنبه 99/07/10 هوش مصنوعی اردالن قاسم زاده 

 9:40 9:20 2 پنجشنبه 99/07/10 هوش مصنوعی فاطمه سادات  قیاسي 

 10:00 9:40 3 پنجشنبه 99/07/10 هوش مصنوعی هما  كاشفي امیري 

 10:20 10:00 4 پنجشنبه 99/07/10 هوش مصنوعی نسترن مرادزاده فرید

 10:40 10:20 5 پنجشنبه 99/07/10 هوش مصنوعی جواد مرادي 

ملک زاده 
 11:00 10:40 6 پنجشنبه 99/07/10 هوش مصنوعی آرمان یلشکریان

 11:20 11:00 7 پنجشنبه 99/07/10 هوش مصنوعی محدثه  میر 

 11:40 11:20 8 پنجشنبه 99/07/10 هوش مصنوعی محدثه  میربیگي شاه اباد

 12:00 11:40 9 پنجشنبه 99/07/10 هوش مصنوعی امیراحمد نیري

 12:20 12:00 10 پنجشنبه 99/07/10 عیهوش مصنو محمدمهدي همت یار 

ه

 کپنوتر  هیدانشه مهندس  هیشت همه الت حوهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههنرف هبپشت 


