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 دانشگاه صنعتی شریف

 1041اطالعیه دعوت به مصاحبه حضوری داوطلبان آزمون دکتری نیمه متمرکز و استعداد درخشان 

 )رشته مهندسی عمران(

 

 الف( شرایط و مدارک الزم

 ساعات در 20/43/1041شنبه  سهو  23/43/1041شنبه  دوروزهای  شود در از داوطلبین محترم دعوت می   

اعالم شده همراه با مدارک زیر جهت مصاحبه به ساختمان دانشکده مهندسی عمران مراجعه نمایند. عدم حضور در 

 شود و تاریخ مصاحبه تحت هیچ شرایطی تمدید نخواهد شد. جلسه مصاحبه به منزله انصراف تلقی می

 باشند:در روز مصاحبه مدارک زیر را به همراه داشته  بایست میمتقاضیان محترم    

 کارت شناسایی معتبر )شناسنامه یا کارت ملی( .1

 ارشد )در صورت فارغ التحصیلی( نامه کارشناسی پایان .2

 نامه مقاالت علمی مستخرج از پایانهر گونه  .3

عمران دانشگاه صنعتی شریف نیازی به ارائه مهندسی )دانشجویان دانشکده  نامه )حداقل دو عدد( توصیه .4

 .نامه ندارند( توصیه

 ارشد و مدرک زبان اه داشتن ریز نمرات دوران کارشناسی و کارشناسیبهمر  .5

 ای ارائه یک رزومه از فعالیتهای علمی و سوابق حرفه .6

تواند  و یا هر گونه پیشنهاد در خصوص موضوع دکترا می A4ارائه اهداف و عالیق پژوهشی در حد یک صفحه  .7

 در پذیرش موثر واقع شود.

 

 66164264لزوم در ساعات اداری با دفتر تحصیالت تکمیلی دانشکده با شماره تلفن  توانند در صورت داوطلبین می

 تماس حاصل نمایند.

 civiltakmili@sharif.eduآدرس ایمیل: 

 

 شد.با حضور داوطلبان در محل انجام مصاحبه حداقل نیم ساعت قبل از آغاز مصاحبه ضروری می

mailto:civiltakmili@sharif.edu


 

 : مهندسی عمرانرشته "مصاحبه حضوری "جدول زمانبندی 
 

 توکلیدکتر شادروان  –اتاق شورای دانشکده  –طبقه پنجم  –دانشکده عمران  مکان:
 

 23/43/1041شنبه دوزمان : 

 

 زلزله - زمینه تخصصی: مهندسی سازه

 نام و نام خانوادگی زمان مصاحبه ردیف

1 

0:36-0:36 

 

 ظم الساداتاحسن اصفهانی، اع

 اماده راجیری، سپیده 2

 بنفشی، منصور 3

 بیرانوند، پیمان 4

 پارساپور، علیرضا 5

 پاکنهاد، سعید 6

 جعفریان نمینی، شروین 7

 چقاکبودی، صبا 0

0 

16:36-0:36 

 حسین زاده حجازی، سیداحمدرضا

 حسینی پول، سیدامیرحسین 16

 رحمن نیا، سیدمهدی 11

 اقبال، امیرحسین زرین 12

 ژیان اذر، سینا 13

 شاه محمدی، سیاوش 14

 صادقی زاده، زینب 15

 صفرخانلو، مهرداد 16

 

 باشد. حضور داوطلبان در محل انجام مصاحبه حداقل نیم ساعت قبل از آغاز مصاحبه ضروری می

 



 

 : مهندسی عمرانرشته "مصاحبه حضوری "جدول زمانبندی 
 

 توکلیدکتر شادروان  –اتاق شورای دانشکده  –طبقه پنجم  –ران دانشکده عم مکان:
 

 23/43/1041زمان : دوشنبه 
 

 زلزله -سازه زمینه تخصصی: مهندسی 

 نام و نام خانوادگی زمان مصاحبه ردیف

17 

11:36-16:36 

 طاهری زاده، علیرضا

 علیمردانی، محمدرضا 10

 قلی وند، سعید 10

 قمی زاده، پوریا 26

 کمال زارع، حمیدرضا 21

 محمدزمان بیگی، رسول 22

 ملکی، علی 23

 منصوردهقان، سینا 24

25 

13:66-11:36 

 نجومی دلشاد، حسام

 نفس پور، عزیزاهلل 26

 نیک خوی، مرتضی 27

 وثوقی، ابوالفضل 20

 اذرهوش، زینب 20

 اصغری، ارغوان 36

 بخشایش، یاشار 31

 بخشنده، سعید 32

 جعفری، امیرحسین 33

 حسینی اصل، سیدمحمدجواد 34

 خاقانی، محمد 35

 

 باشد. حضور داوطلبان در محل انجام مصاحبه حداقل نیم ساعت قبل از آغاز مصاحبه ضروری می



 

 : مهندسی عمرانرشته "مصاحبه حضوری "جدول زمانبندی 
 

 شادروان دکتر توکلی –اتاق شورای دانشکده  –طبقه پنجم  –دانشکده عمران  مکان:
 

 23/43/1041زمان : دوشنبه 
 

 زلزله -زمینه تخصصی: مهندسی سازه 

 نام و نام خانوادگی زمان مصاحبه ردیف

36 

15:66-14:66 

 خدابخشی سورشجانی، رضا

 خوشنود، آرمین 37

 غالمرضائی، امیرپویا 30

 فخارزاده نائینی، احسان 30

 یدفرج زاده قهرودی، محمدسع 46

 فالحی، رضا 41

 قنبری یامچلو، زهرا 42

 مرادی، محمدرضا 43

44 

15:36-15:66 

 موسوی، سیدرضا

 نجابتی، فاضل 45

 نجفی نیسیانی، علیرضا 46

 نجفی، سیاوش 47

 یعقوبی پور، هومن 40

 



 

 : مهندسی عمرانرشته "مصاحبه حضوری "دول زمانبندی ج
 

 توکلیدکتر شادروان  –اتاق شورای دانشکده  –پنجم طبقه  –دانشکده عمران  مکان:
 

 23/43/1041زمان : دوشنبه 

 

 زلزله –زمینه تخصصی: مهندسی سازه 

 داد درخشانعدانشجویان است

 نام و نام خانوادگی زمان مصاحبه ردیف

1 

16:36-15:36 

 

 اجودانیان، زهرا

 بختیاری، مهران 2

 خوشنود، آرمین 3

 مدرضادانش پسند، مح 4

 رحیمی، بهنام 5

 زیارتی، امیرعلی 6

 فتح اله پور، امیرحسین 7

 گنجی زاده زواره، امیرحسین 0

 محزون، آرمان 0

 

 باشد. حضور داوطلبان در محل انجام مصاحبه حداقل نیم ساعت قبل از آغاز مصاحبه ضروری می
 



 

 رشته: مهندسی عمران "مصاحبه حضوری "جدول زمانبندی 
 

 )روبروی اتاق شورا( 024اتاق  –طبقه پنجم  –ن: دانشکده عمران مکا
 

 23/43/1041زمان : دوشنبه 
 

 زمینه تخصصی: مهندسی آب

 نام و نام خانوادگی زمان مصاحبه ردیف

1 

0:36-0:36 

 ادریسی، محمدصادق

 خودکار، کسری 2

 درویش گوشی، محمد 3

 ذبیحی، امید 4

 دصوری دمیرچی سفلی، مسعو 5

 علی نژاد، بایرام 6

 علیزاده فرد، امیر 7

0 

16:36-0:36 

 قوامی ازاد، بنیامین

 کاظمی، طاهره 0

 گلناری، مریم 16

 گودرزی، محمد 11

 موسوی صحنه، عماد 12

 مومنه، صادق 13

 میش مست نهی، صادق 14

 وکیلی، شبنم 15
 

 باشد. حضور داوطلبان در محل انجام مصاحبه حداقل نیم ساعت قبل از آغاز مصاحبه ضروری می
 



 

 رشته: مهندسی عمران "مصاحبه حضوری "جدول زمانبندی 
  

 )روبروی اتاق شورا( 024اتاق  –طبقه پنجم  –مکان: دانشکده عمران 
 

 23/43/1041زمان : دوشنبه 

 

 محیط زیستزمینه تخصصی: 

 نام و نام خانوادگی ان مصاحبهزم ردیف

1 

11:36-16:36 

 اردشیری، سعید

 اسالمی محمودابادی، امیرحسین 2

 اعتمادی اصل، فاطمه 3

 بداغ ابادی، مرتضی 4

 چراغی، سیامک 5

 حاج بابائی، محمدرضا 6

 رادسرشت همدانی، سیدمحمد 7

 صفائی فر، سارا 0

0 

12:36-11:36 

 ضاصفی پورطرقی، امیدر

 عبدالرضائی، علیرضا 16

 غالم زاده لداری، درنا 11

 کریمی شوکی، زهرا 12

 کریمی، نیلوفر 13

 گلدانی، مجتبی 14

 مختارپور، سحر 15

 نجفی شیخ جان، سجاد 16

 نیکتا، محمدمهدی 17

 
 باشد. حضور داوطلبان در محل انجام مصاحبه حداقل نیم ساعت قبل از آغاز مصاحبه ضروری می



 

 رشته: مهندسی عمران "مصاحبه حضوری "جدول زمانبندی 
  

 )روبروی اتاق شورا( 024اتاق  –طبقه پنجم  –مکان: دانشکده عمران 

 

 23/43/1041زمان : دوشنبه 
 

 محیط زیست –مهندسی آب زمینه تخصصی: 

 داد درخشانعدانشجویان است

 نام و نام خانوادگی زمان مصاحبه ردیف

1 

13:66-12:36 

 درهمجانی، غزاله

 رجبی، رضا 2

 طالبی، احمدرضا 3

 ظفرمومن، نیما 4

 میدانی، امیررضا 5

 

 باشد. حضور داوطلبان در محل انجام مصاحبه حداقل نیم ساعت قبل از آغاز مصاحبه ضروری می
 

 
 



 

 رشته: مهندسی عمران "مصاحبه حضوری "جدول زمانبندی 
 

 )روبروی اتاق شورا( 024اتاق  –ه پنجم طبق –مکان: دانشکده عمران 
 

 23/43/1041زمان : دوشنبه 
 
 

 مهندسی ژئوتکنیکزمینه تخصصی: 

 نام و نام خانوادگی زمان مصاحبه ردیف

1 

15:66-14:66 

 اسدی، پیام

 اسکندری، عرفان 2

 انصاری مقدم، امیررضا 3

 پاکدامن مقدم، حسن 4

 توسلی، مجید 5

 حیدری، علی 6

 دبیری میرحسینلو، مریم 7

 زاهدکامه علیا، وحید 0

0 

16:66-15:66 

 سمری، پیمان

 صالحی نیک جونقانی، محمد 16

 غالمی شهرستانی، محمدمهدی 11

 فتحی مهماندوست سفلی، مهدی 12

 فدائی، محمدعلی 13

 فرقانی، محمود 14

 کریمی، محمد 15

 مجللی، نیما 16
 

 

 وتکنیکژئزمینه تخصصی: 

 داد درخشانعدانشجویان است

 نام و نام خانوادگی زمان مصاحبه ردیف

1 

16:36-16:66 

 رحیمی، بهنام

 محزون، آرمان 2

 میرقاسمی، محمدحسن 3
 

 باشد. حضور داوطلبان در محل انجام مصاحبه حداقل نیم ساعت قبل از آغاز مصاحبه ضروری می



 

 : مهندسی عمرانهرشت "مصاحبه حضوری "جدول زمانبندی 
 

 شادروان دکتر توکلی –اتاق شورای دانشکده  –طبقه پنجم  –دانشکده عمران  مکان:
 

 20/43/1041شنبه  سهزمان : 

 

 مهندسی حمل و نقلزمینه تخصصی: 

 نام و نام خانوادگی زمان مصاحبه ردیف

1 

0:36-0:36 

 اسماعیل زاده، سیدرضا

 امامی تاج الدین، سینا 2

 محمدابادی، سیدمعینامیری  3

 حسن زاده جهودبجاری، محمدعلی 4

 حسن زاده، علیرضا 5

 درویش زاده کاخکی، مهدی یار 6

7 

16:36-0:36 

 رافعی، محمدرضا

 قاسمی، سینا 0

 مرتضوی مقدم، الهام سادات 0

 نجف پوردرو، محمد 16

 نظری مراشی، ایوب 11
 

 
 باشد. ه حداقل نیم ساعت قبل از آغاز مصاحبه ضروری میحضور داوطلبان در محل انجام مصاحب

 



 

 : مهندسی عمرانرشته "مصاحبه حضوری "جدول زمانبندی 
 

 شادروان دکتر توکلی –اتاق شورای دانشکده  –طبقه پنجم  –دانشکده عمران  مکان:
 

 20/43/1041شنبه  زمان : سه

 

 راه و ترابریزمینه تخصصی: 

 ام خانوادگینام و ن زمان مصاحبه ردیف

1 

11:36-16:36 

 احمدزاده، فرزاد

 اسدی، امید 2

 اکبری نسرکانی، علی اصغر 3

 انوری زاده، بهروز 4

 باسامی، بهزاد 5

 پسیانی پیرعلیلو، علی 6

 حاجی علی، مژگان 7

 حبیبی، جابر 0

0 

12:36-11:36 

 رحیمی منجزی، شهاب

 رنجبرپیربستی، زهرا 16

 ر، رضاسپاس پو 11

 شهیدی، امیر 12

 صمدی، حسین 13

 عامری، امیرحسین 14

 قدرتی خاکستر، مرتضی 15

 کمالی زاده، رضا 16

 یوسفیان ارانی، فرزاد 17

 



 

 : مهندسی عمرانرشته "مصاحبه حضوری "جدول زمانبندی 
 

 کلیشادروان دکتر تو –اتاق شورای دانشکده  –طبقه پنجم  –دانشکده عمران  مکان:

 

 20/43/1041شنبه  زمان : سه

 

 راه و ترابری –حمل و نقل زمینه تخصصی: 

 داد درخشانعدانشجویان است

 نام و نام خانوادگی زمان مصاحبه ردیف

1 

13:66-12:36 

 عسکری، علیرضا

 کبیری نصراباد، محمدمحسن 2

 کفاشان، فهیم 3

 
 

 باشد. عت قبل از آغاز مصاحبه ضروری میحضور داوطلبان در محل انجام مصاحبه حداقل نیم سا



 

 رشته: مهندسی عمران "مصاحبه حضوری "جدول زمانبندی 
 

 )روبروی اتاق شورا( 024اتاق  –طبقه پنجم  –مکان: دانشکده عمران 
 

 20/43/1041شنبه  زمان : سه
 

 مدیریت ساختزمینه تخصصی: 

 نام و نام خانوادگی زمان مصاحبه ردیف

1 

0:36-0:36 

 بیان انباردان، محمدمیالدادی

 امین زاده گوهری، محسن 2

 اهنی، مونا 3

 بشیرپور، محمدجواد 4

 حسن نژاد، مرتضی 5

 حسین ابادی، حمیدرضا 6

 رضی خسروشاهی، مهدی 7

0 

16:36-0:36 

 رنجبرجورجاده، رضا

 رئیسی، رضا 0

 شعله ور، نیما 16

 فالحی، سعید 11

 یمانمنعمی نژاد، ا 12

 مهرانی، سیامک 13

 نورخواه، سیدعلی 14
 

 باشد. حضور داوطلبان در محل انجام مصاحبه حداقل نیم ساعت قبل از آغاز مصاحبه ضروری می
 

 
 


