
 بسمه تعالی

  0011قابل توجه داوطلبان شرکت کننده در مصاحبه دکتری 

 01/10/0011روزآمد دانشکده مهندسی انرژی، 

هحردوش )ردطدمدس  ندمصاحبه داوطلبهح داوشکاه مدمدس  اندوش )ردته اه دمدس  ند   ه 

ب گزوهددمجحزرب دصوهتدد20/30/0033کاسه دطدیهد22/30/0033ور(داهدهطزهحرد اسه ده اه 

دخووه د  .د

هحرداوشکه مدمدس  ندوش )ر،دوزدل سکهحردمصحبه دوتحقطدوتحقدوشهظحهدمجحزردب وردا ه  ندب د

 زی دو هفحامدکس  :

 

د وتحقدوشهظحهدمجحزر
https:/vc.sharif.ir/ch/energy-w 

دورمدس  نده ه وتحقدمصحبه ده ه د
https:/vc.sharif.ir/ch/nuc-eng 

دهحردوش )روتحقدمصحبه ده ه دمدس  ند   ه 
https:/vc.sharif.ir/ch/energy-sys 

 

ورداهخوو تدوزداوطلبهح دمحه مده داطدگ طمدمدس  ند   همدحردوش )ردطدمدس  نده ه  -0

بضوهداو ه دوتحقدوشهظحهدمجحزردمند اوادک دب ول دیکد حتتدله دوزد  ط دمصحبه داهد

د،بح اس .دلحزمدب دکک دو اتدممهادو تدزمح دمصحبه د محداهدب طادیکد حتتدتی   دکس 

زمدب وردویادموهادهوداو ااه دبح اا  .دز دوزدوتبحمدم ی دگ طمدم بول داهدوتحقدلطفحدآمحاگندلح

خوادطوهادوتحقددتووش  دبحدو ااهفحامدوزدل سکدوتحقدمصااحبه دم بو دب ده ااه وشهظحهدمجحزر،دمن

 د مصحبه د وی .

د

بضوهدمج ادلطفحدز دوزدزحیح دمصحبه ،دوتحقدمجحزردم بو دب دمصحبه دخوادهودت کدکس  .د -2

 بح  .ز دوزد  کتداهدجب  دمصحبه دمجحزدشمنداهدوتحقدوشهظحهدمجحزر

 



هوداهددطدمقحلحتدزژطهکااندمسهکاا د اا مدخوادوه اا شحم دکحه ااسح اانزحیح د،لطفحدکحهتدمبن -0

 دتحداهدصوهتدلزطمدوهوئ دف محئ  .داو ه دبح   ا ه سد

 

اهدصاوهتدهموو احشندطدتبحلندزمح دمصحبه دوتبحمد  مدبحدزمح دمصحبه د حی داوشکهحهدحدطد -0

د01طلتدواوهرددتحدزحیح بحدوهوئ دم اااهس وتده ااامندب وک  ددتووش  ،دمنم وکزدآموزشدتحلن

د0033محمددخ اواد20طدد22دول ومدب دجحبجحیند احتتدمصحبه داهدهطزهحرد0033محمددخ اوا

بحدافه دتحصاا بحتددضاامادتمحسداهد ااحتحتدواوهردتووشس ب یادمسظوه،داوطلبهح دمنئ  .دشمح

اهخوو تدشژوا(دتخحش دبحبحیند320د66066000تهم بنداوشکه مدمدس  ندوش )ردب د محهمدد

وه ااح ددgraduate_office@energy.sharif.irدطدم ااهس وتدخوادهودب دآاهسدویم  

ز دوزدویادتحهیخ،دزمح دمصحبه دتحتده چد  ویطندتی   دشخووه دک ادطدت مدبضوهدشمحیس .د

 .گ اا دال بندب دمسزل دوشص وفدتبقندمناهدمصحبه دب ده

د

تووش  داهد حتحتده دطدیحداهدلو دب گزوهردمصحبه دمناهصوهتده گوش دمکه دطدیحد وو دل -5

د320د66066000واوهردبحدافه دتحصاا بحتدتهم بنداوشکااه مدمدس  ااندوش )ردب د اامحهمدد

شژوا(دتمحسدبحصاا دف محئ  .داهصااوهتدش حزدب دهوهسمحیندب کااه دمندتووش  دب دتخحش دبحبحین

 ویم  دبف  ه  .دgraduate_office@energy.sharif.irآاهسد

mailto:graduate_office@energy.sharif.ir


 

 

 0011ری ـان دکتـه داوطلبـدی مصاحبـرنامه زمانبنـب

 

 رژیـهای انمـدسی سیستـمهن رشتـه

 22/10/0011شنبه 

د

 20/10/0011شنبه یک

 زمان مصاحبه خانوادگینامو  نام  ردیف زمان مصاحبه خانوادگینامو  نام  ردیف

د0:23-0:03 وهسه ولحم سن حج مدهطحد0د0:23-0:03 زوام د زوادبح رد0

د0:03-1:33دمحم ب اد حهوهایح د2د0:03-1:33دشحص دبخکند2

د1:33-1:23دز مح دض طهیح د0د1:33-1:23دمحم جووادبذهگ رد0

د1:23-1:03دزوهمحم جووادفبححد0د1:23-1:03دز مح دب وتند0

د1:03-03:33دکح ح زوامم ی دکحفند5د1:03-03:33دوی و دب زگ د5

د03:33-03:23دمح ث دکوچهند6د03:33-03:23دزوامبد طزروب ح دد6

د03:23-03:03دمد اوادم وارد7د03:23-03:03دمحم وم ادت بمند7

د03:03-00:33دوم  ب  ادمکحهرد0د03:03-00:33د حشحزدچحلحکد0

د00:33-00:23دتب  ضحدمع سند1د00:33-00:23دمعصوم دب  سند1

د00:23-00:03د هحهمدمسصوهرد03د00:23-00:03دمق مبم  هضحدب  هرد03

د00:03-02:33د ع  دم  زوئند00د00:03-02:33د ع  دهوههند00

د02:33-02:23 ز  هودمحهند02د02:33-02:23دتب  ضحدو قحش ح د02

د دد02:23-02:03دم ض  دهوزلند00

 

  



 

 

 0011ری ـان دکتـه داوطلبـدی مصاحبـرنامه زمانبنـب

 

 ایرشتـه مهنـدسی هستـه

 22/10/0011شنبه 

د

 20/10/0011شنبه یک

 زمان مصاحبه خانوادگینامو  نام  ردیف زمان مصاحبه خانوادگینامو  نام  ردیف

د0:33-0:05 هطیحدلدمح هند0د0:33-0:05 ش حمحم ب  ادوهکح د0

د0:05-0:03دوبم وبحارتبندتحالند2د0:05-0:03دوصی دو  رتبند2

د0:03:-0:05دمد حدت ه رد0د0:03:-0:05دتبندو  رد0

د0:05-1:33دب حتنزیسبدتب زوامد0د0:05-1:33دم عوادو محت بند0

د1:33-1:05د حهنبد طزدغبحمعبند5د1:33-1:05د  طیس دوم  خ  طرد5

د1:05-1:03دوب ح دلح مند6د1:05-1:03دیح مادوم  رد6

د1:03-1:05دو  فمد ردل بحشند7د1:03-1:05دو  فدبحل رتبند7

د1:05-03:33دمحم دمح وبند0د1:05-03:33دبحبحب  هرف زوادبد ومند0

د03:33-03:05دفحلم دم ج رد1د03:33-03:05دجووادز س ی مد1

د03:05-03:03دل بحدمبح بطحشند03د03:05-03:03دزوهوطی دب اد03

د03:03-03:05دهحم ی دم  زوته ولبدند00د03:03-03:05دچسحهرتبندب  هرد00

د03:05-00:33دب سح حاوتدم  هحارد02د03:05-00:33دکدبهوشناوش حلن ع  دد02

د00:33-00:05دزواممصطفندشجحتند00د00:33-00:05دگسجحهطار ع  دزوه د00

د00:05-00:03د و  مدشص  رد00د00:05-00:03دهیکد رب  ادزوی محم رد00

د00:03-00:05د(لح  تف زش ددمحم دشظ رد05د00:03-00:05دمحم هحارد حلحهرد05

د00:05-02:33دتف زش دمحم هب  (دمحم دشظ رد06د00:05-02:33دشژواتبند دحبند06

د02:33-02:05دته ولب دهمهند07د02:33-02:05د حهود وهیح د07

د02:05-02:03دوم  ب  ادطثولند00د02:05-02:03دمس  دصف رد00

د دد02:03-02:05د حهودلحلهند01

 

  


