
 دانشگاه صنعتـي شريف 
 

 1400داوطلبان آزمون دکتری نیمه متمرکز  مجازیمصاحبه شرکت در جلسه ی راهنما

 (عمرانمهندسي  )رشته
  

برای ادامه تحصیل  را  دانشگاه صنعتی شریف    عمران  دانشکده مهندسی  کهداوطلب گرامی، ضمن تشکر از شما  

رسانیم اعالم پذیرش نهائی در این دانشکده مستلزم شرکت در به اطالع می  اید انتخاب کرده  در مقطع دکتری

این مصاحبه به    . کنید را ذیال مالحظه مین  آبندی شده  جدول زمان  مصاحبه ورودی دوره دکتری است که

در موعد مقرر به منزله   شرکت در جلسه مصاحبهدر نظر داشته باشید عدم  برگزار خواهد شد.    مجازی صورت  

   شود.اف تلقی میانصر

بخش   سه  در  راهنما  جلسه این  در  شرکت  به  و  نشاني،  ملزومات  ورود  جلسه    نحوه  مجازی  اتاق 

رود این  تهیه و تنظیم شده است. انتظار می  جدول زماني مصاحبه آزمون دکتریو در نهایت    ،مصاحبه

بر ارزیابی کمیته مصاحبه أت  این راهنما قطعاًتوجهی به مفاد  بیراهنما را به دقت مطالعه کنید.   ثیر منفی 

   خواهد داشت.و پژوهشی شما   آموزشیاز عملکرد کننده 

 
 

 ملزومات شرکت در جلسه مصاحبه
اطالعیه تهیه شده توسط مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه در   پیش از شرکت در جلسه مصاحبه حتماً

امکانات غیر حضوری را به دقت مطالعه کرده،  جلسه مصاحبه  و اطالعات مربوط به  خصوص شیوه برگزاری  

برای شرکت در جلسه مصاحبه  افزار مناسب برای ورود به جلسه مصاحبه را در دسترس داشته باشید.  سختو  

از سوابق آموزشیصهخال  گردداد میپیشنهاین دانشکده   و  نیز شمهو  پژوهشی  - ای  از عالیق پژوهشی  ای 

  ،دقیقه  ۵ای در حد  مناسب برای ارائه  ؛به دوره دکتری را در قالب یک فایل پی دی افخود  های ورود  انگیزه 

 به صورت زیر تنظیم نمایید: میتوانید محتوای فایل خود را  .نید تهیه ک

 ی، کار منظور معرفی و ارائه سوابق تحصیلی و احیاناًیک اسالید به  -۱

 ارشد  موضوع رساله کارشناسیای از و خالصه اسالید به منظور معرفی سوابق پژوهشی یک -۲

 عالیق پژوهشی و انگیزه ورود به دوره دکتری ابراز یک اسالید برای -3

این فایل را میتوانید در زمان آغاز مصاحبه آپلود نمایید. نحوه انجام اینکار در اطالعیه عمومی دانشگاه صنعتی 

از این که در کدام  شریف توضیح داده شده است.   به مصاحبه مهندسی عمران  رشته  گرایش  برای اطالع 

همین اطالعیه انتهای  مصاحبه آزمون دکتری در  برگزاری  توانید به بخش جدول زمانی  اید میدعوت شده

ماه   خرداد  ۲3شنبه  یکماه و    خرداد  ۲۲جلسات مختلف مصاحبه در روزهای شنبه    مدیران  مراجعه کنید.

 د. نمیباش ۱شماره بشرح جدول  



 های مصاحبه در روز  شیگراجلسات مصاحبه و آدرس ایمیل آنها  به تفکیک  مدیران. ۱جدول شماره  
کد  

 رشته
 گرايش

کد رشته  

 محل 
 آدرس ايمیل  جلسه مدير نام 

 khaloo@sharif.edu دکتر علیرضا خالو  سازه  

 dolatshahi@sharif.edu دکتر کیارش محتشم دولتشاهی   زلزله 

 
 حمل و نقل 

 nassiri@sharif.edu دکتر حبیب اله نصیری  
 راه و ترابری

 
 آب و محیط زیست

 jamali@sharif.edu دکتر میرمصدق جمالی 
 مدیریت منابع آب

 smhaeri@sharif.edu دکتر سیدمحسن حائری   ژئوتکنیک  

 alvanchi@sharif.edu دکتر امین الوانچی  مدیریت ساخت  

 

همراه داشتن نسخه الکترونیک بدر طول جلسه مصاحبه اصل کارت ملی خود را در دسترس داشته باشید.  

ترتیبی رود  انتظار میو    ای است رسمیجلسه مصاحبه جلسهنیز اکیدا توصیه میگردد.    ارشد رساله کارشناسی

 انجام گردد. و بدور از سر و صدا  برگزاری مصاحبه در محیطی آرام اتخاذ نمایید تا 

 

 اتاق مجازی جلسه مصاحبه  و نحوه ورود به نشاني
در اتاق مجازی شده در انتهای این راهنما    دادهجدول زمانی    طبق  بایستبرای شرکت در جلسه مصاحبه می

اضر باشید. این اتاق به منزله اتاق پذیرش برای ورود ح  e-https://vc.sharif.edu/ch/cvl  درسآبه  انتظار  

اعضای هیئت علمی کمیته جلسات و یا    مدیرانآید.  به اتاق اصلی محل برگزاری جلسه مصاحبه به شمار می

  آنهااز    ،بینی شدهاعالم نام داوطلبان به ترتیب زمانی پیش  نسبت بهدر اتاق انتظار  با حضور  مصاحبه کننده  

 هاینشانی اتاقرفته شده شوند.  گدرنظر  مصاحبه    هایخواهد خواست که جهت برگزاری مصاحبه وارد اتاق 

مصاحبه   جلسه  که    number https://vc.sharif.edu/ch/roomبصورت  نیز  برگزاری  بجای میباشد 

room number  1از-cvl, 2-cvl,  3-cvl  4و-cvl شد خواهد  استفاده.   

برگزاری مصاحبه ای یا افت کیفیت ارتباط اینترنتی در زمان  درنظر داشته باشید با توجه به احتمال قطع لحظه

پیش زمانی  جدول  شده  داوطلبان،  مصاحبهبینی  انجام  است.    برای  درخواست  تقریبی  محترم  داوطلبان  از 

روند د تا  ندر دسترس داشته باش حتما موبایلهای خود را با شارژ کامل    قطعی برقامکان  میگردد با توجه به  

بینی شده  ساعت پیش از زمان پیش۱اقل  ز حد همین طور الزم است داوطلبان ا  کامل گردد.مصاحبه  برگزاری  

  حاضر باشند. اتاق مجازی انتظاربرای مصاحبه ایشان در 

 

 مصاحبه آزمون دکتریشرکت در جدول زماني 
الزم به یادآوری مجدد    باشد.میاز قرار زیر    مختلف  گرایشهای  رایزمانی شرکت در جلسه مصاحبه ب  برنامه

 از زمان آغاز مصاحبه در اتاق انتظار حضور داشته باشند.  قبلساعت  1حداقل  است داوطلبان میبایست از 
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 22/30/1400شنبه مصاحبه متقاضیان مهندسي سازه برنامه زماني 

 https://vc.sharif.edu/ch/cvl-1ادرس محل برگزاری جلسه مصاحبه  

 زمان مصاحبه نام و نام خانوادگی داوطلب  ردیف 

30:8 سکندری، امیر ا ۱ - 4۵:8  

4۵:8 پور، پیماناسماعیل ۲ - 00:9  

00:9 اعتمادزاده، روياالسادات  3 - ۱۵:9  

۱۵:9 بیاض، حورا  4 - 30:9  

30:9 امید پاکدل،  ۵ - 4۵:9  

4۵:9 پورعبداله، حسین 6 - 00:۱0  

00:۱0 ترک، رضا  7 - ۱۵:۱0  

۱۵:۱0 توکل، احسان  8 - 30:۱0  

30:10 استراحت  - 45:10  

4۵:۱0 خرازی، حامد  9 - 00:۱۱  

00:۱۱ رضائي، محمد  ۱0 - ۱۵:۱۱  

۱۵:۱۱ رهگذر، رستم  ۱۱ - 30:۱۱  

30:۱۱ زلقي، سحرناز  ۱۲ - 4۵:۱۱  

4۵:۱۱ سعیدی، حسین  ۱3 - 00:۱۲  

00:۱۲ فرزانهسیدهزاده،  سلطان ۱4 - ۱۵:۱۲  

۱۵:۱۲ صافحیان، مصطفي ۱۵ - 30:۱۲  

30:۱۲ صديقي، مازيار  ۱6 - 4۵:۱۲  

45:12 ناهار و نماز - 45:13  

4۵:۱3 آبادی، حمیدرضا نوشعصارزاده ۱7 - 00:۱4  

00:۱4 عظیمي، علیرضا  ۱8 - ۱۵:۱4  

۱۵:۱4 فاطمي نسب، سیدوحید  ۱9 - 30:۱4  

30:۱4 محمدی، امیرحسین  ۲0 - 4۵:۱4  

4۵:۱4 مهدوی، مسعود  ۲۱ - 00:۱۵  

00:۱۵ ملیکا کوهي، سیدهوخشوری ۲۲ - ۱۵:۱۵  

۱۵:۱۵ يزدياني، يحیي  ۲3 - 30:۱۵  

30:15 استراحت  - 45:15  

  

https://vc.sharif.edu/ch/cvl-1


 22/03/1400شنبه برنامه زماني مصاحبه متقاضیان مهندسي زلزله 

 https://vc.sharif.edu/ch/cvl-1ادرس محل برگزاری جلسه مصاحبه  

 زمان مصاحبه نام و نام خانوادگی داوطلب  ردیف 

4۵:۱۵ پوراحدانزابي، پوريا ۱ - 00:۱6  

00:۱6 فرج اللهي، شهاب ۲ - ۱۵:۱6  

۱۵:۱6 مواسات، مهدی  3 - 30:۱6  

30:۱6 میوه، رضا  4 - 4۵:۱6  

4۵:۱6 نجفي، سیاوش  ۵ - 00:۱7  

00:۱7 نجفي، سعید  6 - ۱۵:۱7  

۱۵:۱7 مساری، امیرعلي نژادپشتهادی 7 - 30:۱7  

30:۱7 ياری، محمدحسین 8 - 4۵:۱7  

4۵:۱7 يغفوری، علي  9 - 00:۱8  

 

  

https://vc.sharif.edu/ch/cvl-1


 22/03/1400شنبه  – مصاحبه متقاضیان مهندسي حمل و نقل برنامه زماني 

 https://vc.sharif.edu/ch/cvl-2ادرس محل برگزاری جلسه مصاحبه  
 

 

 برنامه زماني مصاحبه متقاضیان مهندسي راه و ترابری –  شنبه 22/ 1400/03
 https://vc.sharif.edu/ch/cvl-2ادرس محل برگزاری جلسه مصاحبه  

 زمان مصاحبه  نام و نام خانوادگی داوطلب  ردیف 
4۵:۱0 جمالي، مطهره  ۱ - 00:۱۱  

00:۱۱ شهسواری، مسعود ۲ - ۱۵:۱۱  

۱۵:۱۱ صديقیان فرد، محمد  3 - 30:۱۱  

30:۱۱ صفائي مرجین، محسن  4 - 4۵:۱۱  

4۵:۱۱ کامران، جالل  ۵ - 00:۱۲  

00:۱۲ نصیريان، هاله  6 - ۱۵:۱۲  

12:15 ناهار و نماز - 15:13  
  

 یو  راه و ترابر حمل و نقل  -استعداد درخشان  مصاحبه متقاضیان  برنامه زماني

 22/03/1400شنبه 
 https://vc.sharif.edu/ch/cvl-2ادرس محل برگزاری جلسه مصاحبه  

 زمان مصاحبه  نام و نام خانوادگی داوطلب  ردیف 
۱۵:۱3- 30:۱3 امام قلي، علي  ۱  

30:۱3- 4۵:۱3 اماني، سعید  ۲  

4۵:۱3- 00:۱4 ساعد، سیدعطااهلل 3  

00:۱4- ۱۵:۱4 عبدی، امیرحسین 4  
۱۵:۱4- 30:۱4 عسکری، علیرضا ۵  

 

 زمان مصاحبه  نام و نام خانوادگی داوطلب  دیف 

30:8 بازارنوی، سجاد  ۱ - 4۵:8  

4۵:8 بهادر، محسن  ۲ - 00:9  

00:9 شهیدزاده اسدی، فاطمه  3 - ۱۵:9  

۱۵:9 عسکری، سجاد  4 - 30:9  

30:9 فرسنگي، حسین ۵ - 4۵:9  

4۵:9 قاسمي، مسعود  6 - 00:۱0  

00:۱0 کريمي، شاهین  7 - ۱۵:۱0  

۱۵:۱0 فراهاني، علیرضا والشجردی 8 - 30:۱0  

30:10 استراحت  - 45:10  



 برنامه زماني مصاحبه متقاضیان آب و محیط زيست –  شنبه 22/ 1400/03
 https://vc.sharif.edu/ch/cvl-3ادرس محل برگزاری جلسه مصاحبه  

 زمان مصاحبه نام و نام خانوادگی داوطلب  ردیف 

30:8 احمدی، علي  ۱ - 4۵:8  

4۵:8 اسماعیلي، نگار  ۲ - 00:9  

00:9 مینق، پريسا اصغری 3 - ۱۵:9  

۱۵:9 فر، امیر بديعي 4 - 30:9  

30:9 برهاني، حجت  ۵ - 4۵:9  

4۵:9 زاده، مريم تقي 6 - 00:۱0  

00:۱0 حاجیان زيدی، نیلوفر 7 - ۱۵:۱0  

۱۵:۱0 خلیلي، رضا  8 - 30:۱0  

30:10 استراحت  - 45:10  

4۵:۱0 راک، ابوالفضل  9 - 00:۱۱  

00:۱۱ شیخان، امیر  ۱0 - ۱۵:۱۱  

۱۵:۱۱ لداری، درنازاده غالم ۱۱ - 30:۱۱  

30:۱۱ فرجودی، خدارحم ۱۲ - 4۵:۱۱  

4۵:۱۱ زاده، مژدهکرامت ۱3 - 00:۱۲  

00:۱۲ ناصری، معین  ۱4 - ۱۵:۱۲  

۱۵:۱۲ جان، سجاد شیخنجفي ۱۵ - 30:۱۲  

30:12 ناهار و نماز - 30:13  

 

 1400/ 03/ 22شنبه  – مصاحبه متقاضیان مديريت منابع آب برنامه زماني 

 https://vc.sharif.edu/ch/cvl-3ادرس محل برگزاری جلسه مصاحبه  

 زمان مصاحبه نام و نام خانوادگی داوطلب  ردیف 

30:۱3 ابراهیمي، احسان ۱ - 4۵:3۱  

4۵:3۱ اسفندمز، سارا ۲ - 00:۱4  

00:۱4 آئین، رضا  3 - ۱۵:۱4  

۱۵:۱4 بابائي، الهام  4 - 30:۱4  

30:۱4 فر، میثم باقری ۵ - 4۵:۱4  

4۵:۱4 شهربابکي، ناهیدسادات جعفری 6 - 00:۱۵  

00:۱۵ دستگاهي، مجید 7 - ۱۵:۱۵  

https://vc.sharif.edu/ch/cvl-3


۱۵:۱۵ بخش، عليدوانلوتاج 8 - 30:۱۵  

30:15 استراحت  - 45:15  

4۵:۱۵ رحماني، جواد 9 - 00:۱6  

00:۱6 نیا، مهنور روحي ۱0 - ۱۵:۱6  

۱۵:۱6 زاهدی، سینا  ۱۱ - 30:۱6  

30:۱6 ستوده، ابوالفضل  ۱۲ - 4۵:۱6  

4۵:۱6 علیزاده، محمد  ۱3 - 00:۱7  

00:۱7 نصیری، نسترن  ۱4 - ۱۵:۱7  

۱۵:۱7 بیگ، عباس اوغولنوری ۱۵ - 30:۱7  

 

  منابع آب تير يو مد ستيزطیآب و مح-استعداد درخشان متقاضیان برنامه مصاحبه 

 22/03/1400شنبه 
 https://vc.sharif.edu/ch/cvl-3ادرس محل برگزاری جلسه مصاحبه  

 زمان مصاحبه  نام و نام خانوادگی داوطلب  ردیف 
30:۱7- 4۵:۱7 بیاتي، مجید  ۱  

4۵:۱7- 00:۱8 رجبي، رضا  ۲  

00:۱8- ۱۵:۱8 رحماني، جواد 3  

۱۵:۱8- 30:۱8 شیری مشاهیر، ناصر  4  

30:۱8- 4۵:۱8 مددی، ريحانه  ۵  

 

  



 22/03/1400شنبه  – مصاحبه متقاضیان ژئوتکنیک برنامه زماني 

 https://vc.sharif.edu/ch/cvl-4ادرس محل برگزاری جلسه مصاحبه  

 زمان مصاحبه نام و نام خانوادگی داوطلب  ردیف 

30:8 پاکدامن مقدم، حسن  ۱ - 4۵:8  

4۵:8 حبیبي، سیدعلي اکبر  ۲ - 00:9  

00:9 حیدری حسنکلو، سجاد  3 - ۱۵:9  

۱۵:9 داودی، میالد  4 - 30:9  

30:9 دالور، مهدی  ۵ - 4۵:9  

4۵:9 شیخ احمدی، سیدرائف 6 - 00:۱0  

00:۱0 صفری، هادی  7 - ۱۵:۱0  

۱۵:۱0 فريدفرد، محمدرضا  8 - 30:۱0  

30:10 استراحت  - 45:10  

4۵:۱0 کريم پور، بهزاد 9 - 00:۱۱  

00:۱۱ گل آقائي درزی، علي  ۱0 - ۱۵:۱۱  

۱۵:۱۱ لطفي ترازويي، نگین  ۱۱ - 30:۱۱  

30:۱۱ مدني، سیدمحمدمهدی  ۱۲ - 4۵:۱۱  

4۵:۱۱ منصوری، مريم  ۱3 - 00:۱۲  

00:۱۲ موسوی مقدم، سیدجواد ۱4 - ۱۵:۱۲  

۱۵:۱۲ وکیلي، محمدرضا ۱۵ - 30:۱۲  

30:12 ناهار و نماز - 30:13  

 

 03/1400/ 22شنبه  -ژئوتکنیک   - استعداد درخشانمصاحبه  برنامه زماني
 https://vc.sharif.edu/ch/cvl-4ادرس محل برگزاری جلسه مصاحبه  

 زمان مصاحبه نام و نام خانوادگی داوطلب  ردیف 
30:۱3- 4۵:۱3 بناءشريفیان، محمدرضا  ۱  

4۵:۱3- 00:۱4 علیکاهي، محمدحسین  ۲  

00:۱4- ۱۵:۱4 گل آقائي درزی، علي  3  

 

 

https://vc.sharif.edu/ch/cvl-4


مهندسي سازه و زلزله  - استعداد درخشانمتقاضیان مصاحبه  برنامه زماني  
 23/03/1400يکشنبه 

 https://vc.sharif.edu/ch/cvl-1ادرس محل برگزاری جلسه مصاحبه  
 

 زمان مصاحبه نام و نام خانوادگی داوطلب  ردیف 

30:8 جعفری، علیرضا  ۱ - 4۵:8  

4۵:8 خرازی، حامد  ۲ - 00:9  

00:9 دانش پسند، محمدرضا  3 - ۱۵:9  

۱۵:9 دل اويزبناب، آرمان  4 - 30:9  

30:9 رضادوست، پويا  ۵ - 4۵:9  

4۵:9 رضائي منش، منصوره  6 - 00:۱0  

00:۱0 رنجبر، ايمان  7 - ۱۵:۱0  

۱۵:۱0 رهگذر، رستم  8 - 30:۱0  

30:10 استراحت  - 45:10  

4۵:۱0 زربیلي نژاد، میالد 9 - 00:۱۱  

00:۱۱ زيبايي، ياسین  ۱0 - ۱۵:۱۱  

۱۵:۱۱ زيارتي، امیرعلي ۱۱ - 30:۱۱  

30:۱۱ شمس زاده، میرمحمد  ۱۲ - 4۵:۱۱  

4۵:۱۱ طبیعي، محمد  ۱3 - 00:۱۲  

00:۱۲ عامری فرد نصرند، محمدعلي  ۱4 - ۱۵:۱۲  

۱۵:۱۲ عظیم بیک، کیمیا ۱۵ - 30:۱۲  

30:۱۲ محمداسمعیلي، ريحانه ۱6 - 4۵:۲۱  

4۵:۱۲- 00:۱3 بنابي، امینمیثاقي  ۱7  
 

 

 

 

 

  

https://vc.sharif.edu/ch/cvl-1


 23/03/1400يکشنبه  – مصاحبه متقاضیان مديريت ساخت برنامه زماني 

 https://vc.sharif.edu/ch/cvl-2ادرس محل برگزاری جلسه مصاحبه  
 زمان مصاحبه نام و نام خانوادگی داوطلب  ردیف 

30:8 بامشاد، امید  ۱ - 4۵:8  

4۵:8 حسن نژاد، مرتضي ۲ - 00:9  

00:9 سبک پا، سعید  3 - ۱۵:9  

۱۵:9 سمیعي نژاد، جواد 4 - 30:9  

30:9 عسگری، امیرحسین  ۵ - 4۵:9  

4۵:9 مقدم، سیاوش  6 - 00:۱0  

00:10 استراحت  - 15:10  

 

 1400/ 23/03يکشنبه  -ساخت مديريت   - استعداد درخشانبرنامه زماني مصاحبه 

 https://vc.sharif.edu/ch/cvl-2ادرس محل برگزاری جلسه مصاحبه  

 زمان مصاحبه نام و نام خانوادگی داوطلب  ردیف 

۱۵:۱0   ، عليامام قلي ۱ - 30:۱0  

30:۱0 ، نسرينکرکان لطفي ۲ - 4۵:۱0  

 

ها سایر دانشگاههای اعالم شده توسط  نر صورت همپوشانی زمان درنظر گرفته شده برای مصاحبه شما با زما د

م عالی میؤو  آموزش  تا  سسات  اداری  توانید حداکثر  مربوطه   خرداد ماه  19پایان وقت   جاری مستندات 

سسه دیگر که تاریخ اعالم آن پیش از تاریخ اعالم برنامه زمانی دانشگاه صنعتی شریف  ؤ )برنامه اعالم شده م

ارسال کرده و تقاضای جابجایی زمان مصاحبه را    civiltakmili@sharif.eduباشد( را به آدرس ایمیل  

را برای ایمیل خود انتخاب کنید و از انتخاب   جابجایی زمان مصاحبه دکتریعنوان    منظور حتماًبنمایید. بدین

های دریافتی از گزینه  عناوین متفرقه جدا بپرهیزید. در نظر داشته باشید با توجه به کثرت و تنوع ایمیل

جستجو در عنوان ایمیل برای بازیابی تقاضاهای مربوطه استفاده خواهد شد و دانشکده مسئولیتی در قبال 

 با عناوین متفرقه ندارد.  های ارسال شده درخواست

پرسش  توانید ایمیلی با عنوان  چنانچه ابهام یا پرسشی در مورد جلسه مصاحبه دکتری دانشکده دارید می
باشید بفرستید. درنظر داشته    civiltakmili@sharif.eduبه همان آدرس ایمیل    درباره مصاحبه دکتری

های دریافتی از گزینه جستجو در عنوان ایمیل برای بازیابی تقاضاهای مربوطه  با توجه به کثرت و تنوع ایمیل

 های ارسال شده با عناوین متفرقه ندارد. استفاده خواهد شد و دانشکده مسئولیتی در قبال درخواست

ضمن تشکر مجدد از شما به خاطر انتخاب این دانشکده جهت ادامه    عمراندانشکده مهندسی  در نهایت  

 .تحصیل در مقطع دکتری، برای شما داوطلب گرامی آرزوی موفقیت دارد

 

 عمرانتحصیالت تکمیلي دانشکده مهندسي دفتر   

mailto:civiltakmili@sharif.edu
mailto:grad_office@ee.sharif.edu

