
 تعاليبسمه 

 دانشگاه صنعتـي شريف

 

 1399 متمرکزمهینداوطلبان آزمون دکتری مجازی اطالعیه مصاحبه 

 (نفتو مهندسي شیمي دانشکده )

 
جلب نکات ذیل به  شماراتوجه ، مجازی صورتبهمصاحبه جهت  یبندزمانجدول ضمن اعالم گرامی، ین داوطلب

 .دگردیمانصراف تلقی  منزلهبهت در جلسه مصاحبه در موعد مقرر عدم شرککه در نظر داشته باشید  .نماییمیم

 ملزومات شرکت در جلسه مصاحبه مجازی:

توسط مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه در خصوص  شدههیتهاطالعیه  حتما  پیش از شرکت در جلسه مصاحبه 

مناسب برای  افزارسختامکانات و  مطالعه کرده، دقتبهرا  یرحضوریغشیوه برگزاری و اطالعات مربوط به جلسه 

جایگزین اطالعیه  وجهچیهبهاین اطالعیه  الزم به ذکر استدر دسترس داشته باشید. را ورود به جلسه مصاحبه 

نفت بلکه مکملی است که به ملزومات اختصاصی دانشکده مهندسی شیمی و  رودینمعمومی دانشگاه به شمار 

 .پردازدیم

 :حبهمهم در زمان مصانکات 

 دقیقه خود را با سوابق آموزشی و پژوهشی معرفی نماید. 5 زمانمدت داوطلب موظف است در 

 .در طول جلسه مصاحبه کارت ملی خود را در دسترس داشته باشد 

  الزامی استهمراه داشتن نسخه الکترونیک رساله کارشناسی ارشد. 

   د تا مصاحبه نترتیبی اتخاذ نمای گرامی ینداوطلب رودیمنتظار ا رسمی است لذا یاجلسهجلسه مصاحبه

 .گرددبرگزار  صدایبآرام و  کامال در محیطی 

 مجازی:انتظار نشاني و نحوه ورود به اتاق 

انتظار ، یک ساعت قبل از مصاحبه در اتاق یبندزمانمطابق جدول  ستیبایمبرای شرکت در جلسه مصاحبه 

در نظر برای ورود به اتاق اصلی محل برگزاری جلسه مصاحبه  پذیرش منزلهبهحاضر باشید. این اتاق  مجازی

حاضر  (اتاق مهندسی شیمی و اتاق مهندسی نفت)انتظار  یهااتاقهریک از در . دبیر جلسه است شدهگرفته

را به اتاق ، ایشان مصاحبه یبندزماندر جدول  شدهاعالمبه ترتیب زمان عزیز ن یخواهند بود و با اعالم نام داوطلب

 .کنندیمجلسه مصاحبه دعوت 
 

 نشاني اتاق انتظار کد رشته محل گرايش کد رشته

 http://vc.sharif.edu/ch/w-che 4538 مهندسی شیمی 2360

 http://vc.sharif.edu/ch/w-pet 4324 مهندسی نفت 2352

 
 

مصاحبه  در زمان برگزاری یا افت کیفیت ارتباط اینترنتی یالحظهقطع  احتمالبهباشید با توجه  نظر داشتهدر 

الزم گرامی ن یضمن داوطلبدر تقریبی است. اطالعیه در بخش بعدی این  شدهینیبشیپداوطلبان، جدول زمانی 

 برای مصاحبه در اتاق مجازی انتظار حاضر باشند.  شدهینیبشیپاست حدود یک ساعت پیش از زمان 



داوطلب بعدی از داوطلبان در حال برگزاری مصاحبه بوده و نوبت  کیکدام کهنیااطالعات تکمیلی در خصوص 

توسط دبیر حاضر در اتاق مجازی انتظار در اختیار داوطلبان قرار خواهد  ،چه زمانی خواهد بود جهت مصاحبه

 گرفت.

 در ساعات اداری با شماره تماس دیتوانیمدیگر،  یهادانشگاهمصاحبه با  یبندزمانتداخل  در صورت 

 جابجایی زمان مصاحبه دکتریو یا از طریق ایمیل با عنوان:  (خانم ارجمندی سرکار)66403661

ابهام یا پرسش خاص وجود  در صورتد. یاعالم نمایایمیل زیر آدرس به مهر  7درخواست خود را تا تاریخ 

توجه  از طریق همین آدرس ایمیل در ارتباط باشید. دقت نمایید با خواهشمند استدر خصوص مصاحبه 

ارسال نمایید.  مصاحبه دکتری دربارهپرسش خود را با عنوان:  سؤاالتدریافتی  یهالیمیابه کثرت 

(zarjomandi@che.sharif.ir) 

 
 نخواهد داشت ریتأثدر امتیاز داوطلبین دانشکده  نامههیتوص: ذکرقابلنکته 

 

 

 
  

 خ و زمان مصاحبه داوطلبان دکتری مهندسي نفتجدول تاري

 (صبح)9/7/99
 دقیقه 20مصاحبه برای هر داوطلب  زمانمدت

 
 ساعت مصاحبه نام و نام خانوادگی ردیف

 9 سید عباس آینی زاده تنها 1

 9:20 پیمان باقرآبادی 2

 9:40 کوشیار حیدری باطنی 3

 10 حسام حسن نتاج 4

 10:20 آرش ربیعی 5

 10:40 ی رجاییدمهدمحم 6

 11 میالد نوبخت 7
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 تاريخ و زمان مصاحبه داوطلبان دکتری مهندسي شیميجدول 
 

 (صبح)9/7/99چهارشنبه 

 است دقیقه 20مصاحبه برای هر داوطلب  زمانمدت

 
 ساعت مصاحبه نام خانوادگینام و  ردیف

 9 مسعود بهروز 1

 9:20 فالح پور زادهشیما  2

 9:40 نیپبدحمید حیدری  3

 10 امین داوری 4

 10:20 حسین سرور امینی 5

 10:40 یشاه منصورمریم  6

 11 احمد علیون 7

 11:20 الهام محمدی 8

 11:40 متین مقصودی 9

 

 (عصر)9/7/99
 ساعت مصاحبه نام خانوادگینام و  ردیف

 14:30 مهناز منتظری 1

 14:50 قوهی فرنگیس مهدی زاده 2

 15:10 یآبادحسنکامران نظری  3

 15:30 هاشمی یمحمدمهد 4

 15:50 ریمهدی هوشیا 5

 

 

 


