
 

 دانشگاه صنعتی شریف

 1401اطالعیه دعوت به مصاحبه حضوری داوطلبان آزمون دکتری نیمه متمرکز 

 رشته مهندسی کامپیوتر

  1401خردادماه  24و  23مورخ 
 

 :الف( شرایط و مدارک الزم

  ساعت زودتر در نیمجاری ماه خرداد 24و  23های تاریخ، دوشنبه و سه شنبههای شود در روزدعوت میاز داوطلبین محترم

مراجعه ( 204)اتاق  طبقه دوم جهت مصاحبه به ساختمان دانشکده مهندسی کامپیوتر طبق جدول پیوست ساعات اعالم شده

مصاحبه و زمان شود و تاریخ مصاحبه به منزله انصراف تلقی میمراجعه در وقت تعیین شده جهت عدم تأخیر و یا نمایند. 

 تحت هیچ شرایطی تمدید نخواهد شد.

  داوطلبان گروه هوش مصنوعی لطفا فایلی به صورتی که در لینک زیر آمده است تهیه کنید و در قالبpdf  تا روز

 د.ایمیل فرمائی  beigy@sharif.eduبه آدرس   خردادماه برای مدیر گروه )جناب آقای دکتر بیگی( 20

Sharif.pptx-http://sharif.edu/~beigy/PhD@CE 
 

 :داوطلبان گروه معماری لطفا به نکات زیر توجه نمایند 

 دقیقه خواهد بود. ۵زمان ارایه    .１

تبدیل شده و به  pdf به فرمت power point فایل ارایه پس از آماده سازی در قالب   .２

ارسال شود. عنوان فایل نام و نام خوانداگی متقاضی تعیین گردد و تا  koohi@sharif.edu آدرس

 خرداد ارسال فایل انجام شود. 20حداکثر 

فایل ارایه باید شامل معرفی اجمالی، بیان سوابق آموزشی و پژوهشی و چشم انداز تحصیلی و شغلی    .３

 متقاضیان باشد.

  ساعت اگر زمان مصاحبه  24پس از اینکه برنامه زمانبندی مصاحبه داوطلبان اعالم شد. داوطلبان فرصت دارند تا

 اطالع دهند تا این زمان تغییرداده شود. grad@sharif.edu-ceاز طریق ایمیل ایشان مناسب نیست  یبرا

تنها دلیلی قابل پذیرش برای تغییر ساعت و روز مصاحبه این است که داوطلب در همان روز و ساعت در دانشگاه 

اعالم کرده  مصاحبه داشته باشد و آن دانشگاه زودتر از دانشگاه شریف زمان مصاحبه را به داوطلبدیگری 

 .باشد. در غیر اینصورت دالیل دیگر به هیچ وجه مورد قبول نیست

 

های آزمون سازمان سنجش کشور و دانشگاه از قبیل فراغت از تحصیل شود داشتن کلیه شروط مذکور در اطالعیهناً یادآوری میضم

 و ... الزامی است. 31/06/1401تا 

و   66166612 های تلفن شماره انشکده بادفتر تحصیالت تکمیلی دتوانند در صورت لزوم در ساعات اداری با داوطلبین می

 تماس حاصل نمایند. 66166610

 تحصیالت تکمیلی دانشکده مهندسی کامپیوتر

10/03/1401 
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 1401متمرکز  مهین ایداوطلبان آزمون دکتر حضوریشرکت در جلسه مصاحبه  اطالعیه

 افزار و الگوریتمنرم-مهندسی کامپیوتر 2354زمانبندی مصاحبه کد رشته 

 روز تاریخ رشته نام نام خانوادگي
 

 زمان

 بهدوشن 23/3/1401 نرم افزار مصطفی ارجمند

10 - 9 

 

23/3/1401 نرم افزار محمد افتخاری  بهدوشن 

23/3/1401 نرم افزار ابراهیم اقائی  بهدوشن 

23/3/1401 نرم افزار محمود پرموزه  بهدوشن 

23/3/1401 نرم افزار محمدرضا پورخانی  بهدوشن 

11- 10 

23/3/1401 نرم افزار مجید جنگی زهی  بهدوشن 

23/3/1401 نرم افزار سیدمحمد جوادیان دیلمی  بهدوشن 

23/3/1401 نرم افزار مهدی چمگردانیحیدری   بهدوشن 

23/3/1401 نرم افزار مسعود حسنی  بهدوشن 

12- 11 

23/3/1401 نرم افزار رسول حسین زاده فالحی نژاداحمداباد  بهدوشن 

23/3/1401 نرم افزار سیدمحمدجواد ذاکرفر  بهدوشن 

23/3/1401 نرم افزار محمدامین رایج  بهدوشن 

23/3/1401 نرم افزار فرهاد رجائی نقش  بهدوشن 

13- 12 

23/3/1401 نرم افزار مصطفی رجب زاده  بهدوشن 

23/3/1401 نرم افزار مسعود رحیمی  بهدوشن 

23/3/1401 نرم افزار اکرم رحمانی  بهدوشن 

23/3/1401 نرم افزار حامد رضائی  بهدوشن 

15- 14 

23/3/1401 نرم افزار نگار رضائی  بهدوشن 

23/3/1401 نرم افزار حمیده رفیعی  بهدوشن 

23/3/1401 نرم افزار قادر زابلی  بهدوشن 

23/3/1401 نرم افزار حسین زرینی  بهدوشن 

16 - 15 

23/3/1401 نرم افزار سمیرا زنگوئی  بهدوشن 

23/3/1401 نرم افزار سپند سراج  بهدوشن 

23/3/1401 نرم افزار رضا سعیدی  بهدوشن 

23/3/1401 نرم افزار کوثر نژادصالح   بهدوشن 

17- 16 

23/3/1401 نرم افزار امیر صدقی  بهدوشن 

23/3/1401 نرم افزار محمدمعین طاهری  بهدوشن 

23/3/1401 نرم افزار لیال عباسعلی  بهدوشن 

 

 

 

 



 

 روز تاریخ رشته نام نام خانوادگي

 
 
 

 زمان

شنبهسه 24/03/1401 نرم افزار سیدمحسن کاظمی  

10 - 9 

24/03/1401 نرم افزار سیدمحمدحسین کاظمی شنبهسه   

24/03/1401 نرم افزار عاطفه یکتااول شنبهسه   

24/03/1401 نرم افزار محمد کدخدائی الیادرانی شنبهسه   

24/03/1401 نرم افزار مصطفی کریمی منجرموئی  شنبهسه 

11- 10 

24/03/1401 نرم افزار سامان کشوری  شنبهسه 

24/03/1401 نرم افزار زینب سادات گوندوز  شنبهسه 

24/03/1401 نرم افزار الهام محمدی  شنبهسه 

24/03/1401 نرم افزار محسن محمودی  شنبهسه 

12- 11 

24/03/1401 نرم افزار زهرا میرزائی فیروزی  شنبهسه 

24/03/1401 نرم افزار وحید نژادمحمودابادی  شنبهسه 

24/03/1401 نرم افزار زهرا نظری  شنبهسه 

24/03/1401 نرم افزار محمد نظری  شنبهسه 

13- 12 

24/03/1401 نرم افزار امید نیک بخت  شنبهسه 

24/03/1401 نرم افزار میالد یوسف نژاد  شنبهسه 

24/03/1401 نرم افزار کوثر بخشی   شنبهسه 

24/03/1401 نرم افزار مونا  شهامت نادری  شنبهسه 

15- 14 

24/03/1401 نرم افزار محمد عبداللهی  شنبهسه 

24/03/1401 نرم افزار هدی عبهری  شنبهسه 

24/03/1401 نرم افزار زهرا فضلی  شنبهسه 

24/03/1401 نرم افزار محمدجواد فقیه نیا  15 -16 شنبهسه 

 

  



 های کامپیوتریسیستممعماری -مهندسی کامپیوتر 2355زمانبندی مصاحبه کد رشته  

 زمان روز تاریخ رشته نام نام خانوادگي

23/03/1401 معماری ندا ارغا  بهدوشن 

10 - 9 

23/03/1401 معماری ارینا افتقار  بهدوشن 

23/03/1401 معماری احسان اکبری جونی  بهدوشن 

23/03/1401 معماری الیاس اوستاد  بهدوشن 

23/03/1401 معماری مهدی بحرینی  بهدوشن 

11- 10 

23/03/1401 معماری محمد بهرامی  بهدوشن 

23/03/1401 معماری مرتضی پاکیزه پیرایواتلو  بهدوشن 

23/03/1401 معماری مصطفی پوراسداله  بهدوشن 

23/03/1401 معماری سعید جعفری  بهدوشن 

12- 11 

23/03/1401 معماری فاطمه جهانی  بهدوشن 

23/03/1401 معماری ارمان حاجی شفیعها  بهدوشن 

23/03/1401 معماری امیر خادم حسینی  بهدوشن 

23/03/1401 معماری سیده فاطمه خلخالی  بهدوشن 

13- 12 

23/03/1401 معماری محمدعلی دالوراردکانی  بهدوشن 

23/03/1401 معماری امیر راستی فرساد  بهدوشن 

23/03/1401 معماری زینب رجائی نژاد  بهدوشن 

23/03/1401 معماری مهدی ساجدی  بهدوشن 

15 - 14 

23/03/1401 معماری علی صداقت گو  بهدوشن 

23/03/1401 معماری مهتاب طالب زاده  بهدوشن 

23/03/1401 معماری فراز طهماسبی  بهدوشن 

23/03/1401 معماری راحله عباسی  بهدوشن 

16 - 15 

23/03/1401 معماری اعظم سادات عبدالصالحی  بهدوشن 

23/03/1401 معماری کارو عبداله پور  بهدوشن 

23/03/1401 معماری محسن عسگری  بهدوشن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

  

  

  
 

  

  



 زمان روز تاریخ رشته نام نام خانوادگي

 شنبهسه 24/03/1401 معماری سلیمان منطقی

10 - 9 

 شنبهسه 24/03/1401 معماری فرزانه مهدوی

 شنبهسه 24/03/1401 معماری سیدمحمد موسوی

 شنبهسه 24/03/1401 معماری سیده صاحبه نبوی

 شنبهسه 24/03/1401 معماری ریحانه نورابادقهرودی

11- 10 

 شنبهسه 24/03/1401 معماری علی فروغی فر

 شنبهسه 24/03/1401 معماری سیدحسین کاتبی

 شنبهسه 24/03/1401 معماری علی محمدپورفرد

 شنبهسه 24/03/1401 معماری سیدسینا میرشفیعی

12- 11 

 شنبهسه 24/03/1401 معماری نگین مشایخی

 شنبهسه 24/03/1401 معماری امیررضا معزی

 شنبهسه 24/03/1401 معماری محمد معصوم زاده

 شنبهسه 24/03/1401 معماری سمیه ملکشاهی

13- 12 

 شنبهسه 24/03/1401 معماری زهرا عطائی رحمتی

 شنبهسه 24/03/1401 معماری فهیمه فرخ زاد

 شنبهسه 24/03/1401 معماری مریم فرزادگان

 شنبهسه 24/03/1401 معماری ارش فرهادی چاالبه

 

  



 هوش مصنوعی -مهندسی کامپیوتر 2356زمانبندی مصاحبه کد رشته 

 زمان روز تاریخ رشته نام نام خانوادگي

23/03/1401 هوش مصنوعی محیا احمدوند  بهدوشن 

10 - 9 

23/03/1401 هوش مصنوعی زهره  ادبی فیروزجائی  بهدوشن 

23/03/1401 هوش مصنوعی احمد اذرنیک  بهدوشن 

23/03/1401 هوش مصنوعی عماد ارزومند  بهدوشن 

23/03/1401 هوش مصنوعی لیال ازادخواه  بهدوشن 

11- 10 

23/03/1401 هوش مصنوعی حمیدرضا اکبری  بهدوشن 

23/03/1401 هوش مصنوعی مصطفی امیری  بهدوشن 

23/03/1401 هوش مصنوعی ارمین بهنام نیا  بهدوشن 

23/03/1401 هوش مصنوعی فریده جعفری  بهدوشن 

12- 11 

23/03/1401 هوش مصنوعی مجید جنگی بهادر  بهدوشن 

23/03/1401 هوش مصنوعی فردین داداشی الیله  بهدوشن 

23/03/1401 هوش مصنوعی سعید داستانی بیرکی  بهدوشن 

23/03/1401 هوش مصنوعی سیده طوبی درخشنده ریشهری  بهدوشن 

13 - 12 

23/03/1401 هوش مصنوعی عباس ذوالفقاری  بهدوشن 

23/03/1401 هوش مصنوعی نسا رجبی  بهدوشن 

23/03/1401 هوش مصنوعی علیرضا رشیدی الله  بهدوشن 

23/03/1401 مصنوعیهوش  عباس زهره وندخدری  بهدوشن 

15 - 14 

23/03/1401 هوش مصنوعی فاطمه سیر  بهدوشن 

23/03/1401 هوش مصنوعی معین سلیمی سرتختی  بهدوشن 

23/03/1401 هوش مصنوعی محدثه شاه حسینی  بهدوشن 

23/03/1401 هوش مصنوعی امیرمحمد صالح اوف  بهدوشن 

16 - 15 

23/03/1401 مصنوعیهوش  داوود عبداله زاده مکی  بهدوشن 

23/03/1401 هوش مصنوعی سیاوش علی پور  بهدوشن 

23/03/1401 هوش مصنوعی مریم علیزاده  بهدوشن 

23/03/1401 هوش مصنوعی مجید فرزانه  بهدوشن 

17 - 16 

23/03/1401 هوش مصنوعی امیرحسین فرزین  بهدوشن 

23/03/1401 هوش مصنوعی میثم فوزی  بهدوشن 

23/03/1401 هوش مصنوعی محسن قربانی  بهدوشن 

 

 

 

 

 



 زمان روز تاریخ رشته نام نام خانوادگي

 شنبهسه 24/03/1401 هوش مصنوعی علی مرادی

10 - 9 

 مرادی شبستری
 شنبهسه 24/03/1401 هوش مصنوعی مریم

 شنبهسه 24/03/1401 هوش مصنوعی محمد مرادلی

 شنبهسه 24/03/1401 هوش مصنوعی زهراسادات مرتضوی طباطبائی

 شنبهسه 24/03/1401 هوش مصنوعی محمدحسین ماجدی نیا

11- 10 

 شنبهسه 24/03/1401 هوش مصنوعی محمدامین محمدجواهری

 شنبهسه 24/03/1401 هوش مصنوعی میالد محمدرضائی

 شنبهسه 24/03/1401 هوش مصنوعی رضا محمودی

 شنبهسه 24/03/1401 هوش مصنوعی مهرداد ناصر

12- 11 

 شنبهسه 24/03/1401 هوش مصنوعی سجاد نصیری

 شنبهسه 24/03/1401 هوش مصنوعی نگین هاشمی دیجوجین

 شنبهسه 24/03/1401 هوش مصنوعی بیتا آذری جو 

 شنبهسه 24/03/1401 هوش مصنوعی صابره فائز 

13 - 12 

 شنبهسه 24/03/1401 هوش مصنوعی محمد اکبری طجری 

 شنبهسه 24/03/1401 هوش مصنوعی فاطمه بهراد 

 شنبهسه 24/03/1401 هوش مصنوعی زهرا دهقانیان 

 شنبهسه 24/03/1401 هوش مصنوعی محمد مهدی صمصامی 

15 - 14 

 شنبهسه 24/03/1401 هوش مصنوعی صبا سادات  فقیه ایمانی

 شنبهسه 24/03/1401 هوش مصنوعی علی کریمی 

 شنبهسه 24/03/1401 هوش مصنوعی سینا نادی 

 15 - 16 شنبهسه 24/03/1401 هوش مصنوعی مریم سادات هاشمی 

 

                موفق باشید

 یلیتکم تالیتحص

 کامپیوتر یدانشکده مهندس 


