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 تعاليبسمه 

 دانشگاه صنعتـي شريف

 

 1401 متمرکز مهینآزمون دکتری  داوطلبان حضوریاطالعیه مصاحبه 

 (نفتو مهندسي شیمي دانشکده )

 
 24و23در روزهای دوشنبه و سه شنبه مورخ حضوری مصاحبه  یبندزمانجدول ضمن اعالم گرامی، ین داوطلب

  .لطفا به نکات ذیل توجه فرمایید، 1401خرداد 

تحصیالت تکمیلی دانشگاه محترم توسط مدیریت  شده هیته اطالعیهالزم است پیش از شرکت در جلسه مصاحبه 

 چیه بهاین اطالعیه  الزم به ذکر است نمایید.مطالعه  دقتبا  مصاحبه رامربوط به  مقرراتو چگونگی در خصوص 

که به ملزومات اختصاصی  است نکاتیحاوی  فقط و رودینماطالعیه عمومی دانشگاه به شمار  جایگزین وجه

 .پردازدیمنفت دانشکده مهندسی شیمی و 

 

 :مهم در زمان مصاحبهنکات 

  دگردیمانصراف تلقی  منزله بهعدم شرکت در جلسه مصاحبه در موعد مقرر. 

  دقیقه خود را با سوابق آموزشی و پژوهشی معرفی نماید. 5 زمان مدت داوطلب درالزم است 

  د.همراه داشته باشی شناسایی معتبر)شناسنامه یا کارت ملی(کارت 

  زمان یک ساعت قبل از حد اقل  زیر و یبندزمانمطابق جدول  ستیبایمبرای شرکت در جلسه مصاحبه

واقع در طبقه دوم دانشکده  4 شماره اتاق انتظار کالس. ندحاضر باشدانشکده اتاق انتظار مصاحبه در 

 باشد.مهندسی شیمی و نفت می 

  تکمیل نقص مدارک که همراه داشتن اصل مدارک بارگذاری شده در سامانه تحصیالت تکمیلی دانشگاه و

مهندسی شیمی و نفت به داوطلبین اطالع تحصیالت تکمیلی دانشکده  بررسی از طریق دفتر پس از

 رسانی گردیده است. 

 نخواهد داشت. ریتأثدر امتیاز داوطلبین  نامههیتوص 

 

 تلفندر ساعات اداری با شماره  دیتوانیمدیگر،  یهادانشگاهمصاحبه مصاحبه با  یبندزمانتداخل  در صورت

جابجایی زمان و یا از طریق ایمیل با عنوان:  (ارجمندیشمشکی و خانم م خان سرکار) 66166406-36616640
اعالم ایمیل زیر آدرس به  21/3/1400روز شنبه مورخ وقت اداری پایان درخواست خود را تا  مصاحبه دکتری

از طریق همین آدرس ایمیل  خواهشمند استابهام یا پرسش خاص در خصوص مصاحبه وجود  در صورتد. ینمای

مصاحبه  دربارهپرسش خود را با عنوان:  سؤاالتدریافتی  یهالیمیادر ارتباط باشید. دقت نمایید با توجه به کثرت 
 (zarjomandi@che.sharif.ir)ارسال نمایید.  دکتری
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 وي مهندسي شیمتاريخ و زمان مصاحبه داوطلبان دکتری جدول 

 بیوتکنولوژی -مهندسي شیمي

 است دقیقه 20مصاحبه برای هر داوطلب  زمانمدت

 

 (صبحنوبت )32/3/1140شنبه دو
 ساعت مصاحبه نام و نام خانوادگي رديف

 9 اعرابییاور  1

 9:20 امیرشکاری محمدحسین 2

 9:40 بابازادهالدن  3

 10 خورده بیضائی محمد 4

 10:20 ثقفی محمدجواد 5

 10:40 حامد جهانگیریان 6

 11 فاطمه حاجی زاده 7

 11:20 محمد خسروی 8

 11:40 پارسا دادخواه 9

 12 محمد رستمی کمال 10

 

 

 (عصرنوبت ) 23/3/1401شنبه دو
 ساعت مصاحبه نام و نام خانوادگي رديف

 14 پژمان رضانیا 1

 14:20 امیررضا روزبهانی 2

 14:40 سینا سبحانی نیکو 3

 15 حسین سرور امینی 4

 15:20 لیمانی مرغملکیرضا س 5

 15:40 نسرین سلیمی دارانی 6

 16 علیرضا صفائی فخر 7

 16:20 محسن عابدی 8

 16:40 دوسیامیرحسین فر 9

 17 آریا گردان شکن 10
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 صبح(نوبت ) 24/03/1400 شنبهسه 
 ساعت مصاحبه نام و نام خانوادگي رديف

 9  مائده محمودی 1

 9:20 سعید مرشدی 2

 9:40 محسن مستقیمی 3

 10 نرگس نانواکناری 4

 10:20 انصاری الهام 5

 10:40 خادمانلو زمانی محمد 6

 11 حامد سرافراز 7

 11:20 آبادی  شمس امین 8

 11:40 پور  عباس سکینه 9

 12 صوفیا محسنی 10

 

 عصر(نوبت ) 24/03/1401 شنبهسه 
 ساعت مصاحبه نام و نام خانوادگي رديف

 14 کیمیا مظاهری 1

 14:20 محسن ناظریان 2

 14:40 آروین ایازی 3

 15 سید آرش پاکزاد 4

 15:20 سید سهند پرتاش 5

 15:40 ندامعلی خوش ا 6

 16 سهیل کیانی راد 7

 16:20 شهریار مطهری 8
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 مهندسي نفتجدول تاريخ و زمان مصاحبه داوطلبان دکتری 

 دقیقه 20مصاحبه برای هر داوطلب  زمانمدت

 

 (صبحنوبت )32/03/1400شنبه دو

 ساعت مصاحبه نام و نام خانوادگی ردیف
 9 رضا اخزری 1
 9:20 امیرحسین امین 2
 9:40 پدرام بابکری 3
 10 یاسر جهان پیما 4
 10:20 سید سینا رضوی 5
 10:40 مسعود طالئی مثبت 6
 11 حسام قربانپور 7
 11:20 نیما ولی نژاد 8
 11:40 ارررضا نیل د 9

 12 سید مهدی هاشمی نژاد 10

 

 

 (عصرنوبت ) 23/03/1401شنبه دو
 ساعت مصاحبه نام و نام خانوادگي رديف

 14 محمدعلی نقدی نسب 1

 14:20 محمد خجسته مهر 2

 14:40 علی زلکی نژاد 3

 


