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 تعاليبسمه 

 دانشگاه صنعتـي شريف

 

 1400 متمرکزمهینداوطلبان آزمون دکتری مجازی اطالعیه مصاحبه 

 (نفتو مهندسي شیمي دانشکده )

 
جلب نکات ذیل به  را شماتوجه ، مجازی صورت بهمصاحبه جهت  یبندزمانجدول ضمن اعالم گرامی، ین داوطلب

 .دگردیمانصراف تلقی  منزله بهت 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  شده هیتهاطالعیه  حتماًپیش از شرکت در جلسه مصاحبه 

 افزارسختامکانات و نمایید و مطالعه  دقتبهرا  یرحضوریغ مصاحبه شیوه برگزاری و اطالعات مربوط به جلسه

 وجه چیهبهاین اطالعیه  الزم به ذکر استدر دسترس داشته باشید. را مناسب برای ورود به جلسه مصاحبه 

بلکه مکملی است که به ملزومات اختصاصی دانشکده مهندسی  رودینمجایگزین اطالعیه عمومی دانشگاه به شمار 

 .پردازدیمنفت شیمی و 

 :احبهمهم در زمان مصنکات 

 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 ینبداوطل رودیمنتظار ا رسمی است لذا یاجلسهجلسه مصاحبه

 .گرددبرگزار  صدایبآرام و  کامالًدر محیطی 

 مجازی:انتظار نشاني و نحوه ورود به اتاق 

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

 شده گرفتهدر نظر جلسه مصاحبه پذیرش برای ورود به اتاق اصلی  لهمنزبهحاضر باشید. این اتاق  انتظار مجازی

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

به اتاق جلسه را ، ایشان مصاحبه یبندزماندر جدول  شده اعالمبه ترتیب زمان عزیز ن یداوطلب اسامیاعالم 

 .کنندیممصاحبه دعوت 
 

 نشاني اتاق انتظار کد رشته محل گرايش کد رشته

 http://vc.sharif.edu/ch/w-che 4419 مهندسی شیمی 2360

 http://vc.sharif.edu/ch/w-pet 5570 مهندسی نفت 2352

 

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

گرامی ن یداوطلبلذا الزم است تقریبی است. اطالعیه در بخش بعدی این  شدهینیبشیپداوطلبان، جدول زمانی 
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همچنین برای مصاحبه در اتاق مجازی انتظار حاضر باشند.  شدهینیبشیپحدود یک ساعت پیش از زمان 

د لپ نداشته باش نانیالزم را داشته و اطم یبرق آمادگ احتمالی یقطع مواجهه با یبراداوطلبان گرامی بایستی 

 .حدود دو ساعت شارژ داشته باشد ی( براhotspot ی)برا شانیا لیتاپ و موبا

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.

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

 جابجایی زمان مصاحبه دکترین: و یا از طریق ایمیل با عنوا (خانم ارجمندی سرکار) 66166406-66166407

در د. ینمای ارسالایمیل زیر آدرس به  19/3/1400رشنبه مورخ اروز چهوقت اداری پایان درخواست خود را تا 

 آدرس ایمیلیا شماره تلفن از طریق  خواهشمند استابهام یا پرسش خاص در خصوص مصاحبه وجود  صورت

پرسش خود را با عنوان:  سؤاالتدریافتی  یهالیمیادر ارتباط باشید. دقت نمایید با توجه به کثرت  داده شده
 (zarjomandi@che.sharif.ir)ارسال نمایید.  مصاحبه دکتری درباره

 
 .نخواهد داشت ریتأثدر امتیاز داوطلبین دانشکده  نامههیتوص الزم به ذکر است که

 

 

 

 مهندسي شیميزمان مصاحبه داوطلبان دکتری تاريخ و جدول               

 است دقیقه 20مصاحبه برای هر داوطلب  زمانمدت

 

 (صبحنوبت )22/3/1400شنبه 
 ساعت مصاحبه نام و نام خانوادگي رديف

 9 فرزاد آشوبی نوبر 1
 9:20 پانیذ پناهی 2
 9:40 فهیمه تقوی مندی 3
 10 مجید خورشیدیان 4
 10:20 سامره داستانگو 5
 10:40 فاطمه درزی رامندی 6

 11 فرشاد راجی 7

 11:20 بهاره رحمانیان 8

 11:40 مینا رشته بر 9

 12 سید محمد رضوی 10
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 (عصرنوبت )22/3/1400شنبه 
 ساعت مصاحبه نام و نام خانوادگي رديف

 14 سعید سراج 1

 14:20 فاطمه شیخ نظامی 2

 14:40 محمد شمسی 3

 15 سحر شهریاری 4

 15:20 ساسان صحرائی 5

 15:40 محسن عابدی 6

 16 حسین فرامرزی 7

 16:20 حامد قائد رحمتی 8

 16:40 مرضیه کریمی 9

 17 علیرضا کرمی پور 10

 

 صبح(نوبت ) 23/03/1400 کشنبهی
 ساعت مصاحبه نام و نام خانوادگي رديف

 9  علی رضا مداح زاده ذوقی 1

 9:20 شایان مطمین اصفهانی 2

 9:40 سید جلیل منتظری هدش 3

 10 هادی مهدی پوردلی 4

 10:20 سید عرفان موسوی 5

 10:40 مرتضی نیکخواه نسب 6

 11 رویا نیکوسخن 7

 11:20 ندا هاشمی پور 8

 11:40 ندا وردست 9

 12 حسین ولوئیان 10

 

 عصر(نوبت ) 23/03/1400 کشنبهی
 ساعت مصاحبه نام و نام خانوادگي رديف

 14 احمدیان حسین 1

 14:20 یقشالق یفرمان لیاسماع 2

 14:40 علی منصوریه 3
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 مهندسي نفتجدول تاريخ و زمان مصاحبه داوطلبان دکتری 

 است دقیقه 20مصاحبه برای هر داوطلب  زمانمدت

 

 (نوبت عصر)22/3/1400شنبه 

 ساعت مصاحبه نام و نام خانوادگی ردیف
 14 زاهد اداک 1

 14:20 ن زادهارغوان سلیما 2

 14:40 محمد شجاع الدینی اردکانی 3

51 یاسر عبداله فرد 4  

 15:20 احسان فتاحی 5

 15:40 جمال فراشیانی 6

 16 عصمت کشاورز 7

 16:20 همایون نجفی 8

 16:40 یاریمحسن بخت 9

 17 پور یمحمدعل یمهد 10

 

 

 

 


