
      تعاليبسمه        

 دانشگاه صنعتـي شريف  
 

 9318مصاحبه حضوری داوطلبان آزمون دکتری نیمه متمرکز مدارک الزم برای اطالعیه 

 (و مهندسي دريا ، تبديل انرژیهای طراحي کاربردیگرايش -مهندسي مکانیک )رشته
  

 شرايط و مدارک الزم: 

 

 مصاحبه مدارک زير را به همراه داشته باشند: از متقاضیان محترم تقاضا داريم در روز 

 )شناسنامه یا کارت ملی( کارت شناسایی معتبر  -1

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

ها به همراه اصل مقاالت نیز به مجری برگزاری مصاحبه ارائه در همایشمقاالت نامه پذیرش و یا ارائه  -3

  شود.

رگزاری بری شده در سامانه تحصیالت تکمیلی باید در روز مصاحبه به مجری اصل کلیه مدارک بارگذا -4

   مصاحبه ارائه شود.

 )پیوست اطالعیه( فرم تکمیل شده انتخاب استاد راهنما -5

 

 

سنجش کشور و دانشگاه از  های آزمون سازمانشود داشتن کلیه شروط مذکور در اطالعیهضمناً یادآوری می   

 الزامی است. 31/6/98تا فراغت از تحصیل  جمله

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

    تماس حاصل نمایند.  66165552-66165596

 



 گرایش طراحی کاربردی -رشته مهندسی مکانیک "مصاحبه حضوری "( جدول زمانبندی الف

 72/3/89نبه شدو -1اطاق سمعی بصری  -کانیکمکان: دانشکده مهندسی م
 

 زمینه تخصصی: دینامیک، ارتعاشات، کنترل

 نوع پذیرش ساعت مصاحبه نام و نام خانوادگی ردیف

 بدون آزمون 03:8 منشی محمدعلی 1

 بدون آزمون 03:8 داودآبادی علی 2

 کنکور نیمه متمرکز 03:8 احمدی ارپناهی رضا  :

 کنکور نیمه متمرکز 9388 اسکندريان صادق  :

 کنکور نیمه متمرکز 9318 اقازاده فرد مهدی  :

 کنکور نیمه متمرکز 9328 اقايی محمد  6

 کنکور نیمه متمرکز 93:8 باروتی محمدمصطفی  7

 کنکور نیمه متمرکز 93:8 تحويلیان علی  0

 کنکور نیمه متمرکز 93:8 تفانی مصطفی  9

 نیمه متمرکز کنکور 18388 جديداهری علی  18

 کنکور نیمه متمرکز 18318 حسین زاده جواد  11

 کنکور نیمه متمرکز 18328 خدادادمستشیری افشین  12

 کنکور نیمه متمرکز 183:8 خلیلی پريا  :1

 کنکور نیمه متمرکز 183:8 درتاج داريوش  :1

 کنکور نیمه متمرکز 183:8 ذوی االنواری سیدمحمدجعفر  :1

 کنکور نیمه متمرکز 11388 ن رجائی ارما 16

 کنکور نیمه متمرکز 11318 رضائی مجتبی  17

 کنکور نیمه متمرکز 11328 عباسی جواد  10

 کنکور نیمه متمرکز 113:8 عالئی حمیدرضا  19

 کنکور نیمه متمرکز 113:8 فرجی رضا  28

 کنکور نیمه متمرکز 113:8 قرائی حسن  21

 کور نیمه متمرکزکن 12388 کريمی پور عطیه  22

 کنکور نیمه متمرکز 12318 مالحسین مجتبی  :2

 کنکور نیمه متمرکز 12328 میرزائی مرتضی  :2

 کنکور نیمه متمرکز 123:8 نظری مینا  :2

 کنکور نیمه متمرکز 123:8 نیکخوی تنها سیدداود  26

 کنکور نیمه متمرکز 123:8 هاشمی کورش* 27

 کنکور نیمه متمرکز 1:388 يوسفی دستجردی علی  20

 آيد. مصاحبه از اين مدعوين برای هر دو پرديس مادر و کیش بعمل می *

 مصاحبه حضور داشته باشند. یداوطلبین باید حداقل یکساعت قبل از ساعت مصاحبه اعالم شده، در محل برگزارتوجه: 



 

 72/3/89نبه دوش -1اطاق جلسه  -مکان: دانشکده مهندسی مکانیک
 

 یک جامداتمکانخصصی: زمینه ت

 نوع پذیرش ساعت مصاحبه نام و نام خانوادگی ردیف

 بدون آزمون 03:8 براتی سده کوثر 1

 بدون آزمون 03:8 نجفی میالد 2

 کنکور نیمه متمرکز 03:8 ابراهیم خانی مهدی  :

 کنکور نیمه متمرکز 9388 امیری احسان  :

 کنکور نیمه متمرکز 9318 امینی حسن  :

 کنکور نیمه متمرکز 9328 صیری اق قلعه شاهین ب 6

 کنکور نیمه متمرکز 93:8 حدادی امیررضا  7

 کنکور نیمه متمرکز 93:8 خدابخش پورباريکی سمیرا  0

 کنکور نیمه متمرکز 93:8 خسروی نیسیانی سپیده  9

 کنکور نیمه متمرکز 18388 خلج مینا  18

 متمرکز کنکور نیمه 18318 دشتی برنجه حمید  11

 کنکور نیمه متمرکز 18328 ربیعی فرادنبه محمدجواد  12

 کنکور نیمه متمرکز 183:8 زنگنه اينالو محمدرضا  :1

 کنکور نیمه متمرکز 183:8 ساعدپناه وحید  :1

 کنکور نیمه متمرکز 183:8 سعیدی فر حمیدرضا  :1

 کنکور نیمه متمرکز 11388 شهسواری گوغری رضا  16

 کنکور نیمه متمرکز 11318 صالح ابادی ريحانه  17

 کنکور نیمه متمرکز 11328 صالحی سیددانیال 10

 کنکور نیمه متمرکز 113:8 صمدی کلخوران بهمن  19

 کنکور نیمه متمرکز 113:8 صمیمی پور علی  28

 کنکور نیمه متمرکز 113:8 طاهری مسلك علی  21

 مرکزکنکور نیمه مت 12388 عارف رامین  22

 کنکور نیمه متمرکز 12318 عاشری سقاواز الهام  :2

 کنکور نیمه متمرکز 12328 غفاری سیده هنگامه  :2

 کنکور نیمه متمرکز 123:8 کمالی رضا  :2

 کنکور نیمه متمرکز 123:8 گل محمدی امیرحسین  26

 کنکور نیمه متمرکز 123:8 مرادی صابر  27

 نیمه متمرکز کنکور 1:388 هادويان ساجده  20

 پرديس بین الملل کیش 1:318 ايمانی فاطمه 29

 مصاحبه حضور داشته باشند. یداوطلبین باید حداقل یکساعت قبل از ساعت مصاحبه اعالم شده، در محل برگزارتوجه: 



 گرایش تبدیل انرژی -رشته مهندسی مکانیک "مصاحبه حضوری "ب( جدول زمانبندی 

 72/3/89نبه دوش -اطاق موالنا -یکمکان: دانشکده مهندسی مکان
 

 نوع پذیرش ساعت مصاحبه نام و نام خانوادگی ردیف

 بدون آزمون 0388 اکبری محمدجواد 1

 بدون آزمون 0318 بهزادی محمدمتین 2

 کنکور نیمه متمرکز 0328 احمد صبا  :

 کنکور نیمه متمرکز 03:8 بابايی محمدامین  :

 تمرکزکنکور نیمه م 03:8 بزی حسن  :

 کنکور نیمه متمرکز 03:8 بهزادی ساروکاليی محمد  6

 کنکور نیمه متمرکز 9388 تولمی محمد  7

 کنکور نیمه متمرکز 9318 حیدريان رضا  0

 کنکور نیمه متمرکز 9328 داستانیان رئوف  9

 کنکور نیمه متمرکز 93:8 رستمانی محمدجواد  18

 یمه متمرکزکنکور ن 93:8 رشیدی طغرالجردی حجت  11

 کنکور نیمه متمرکز 93:8 رمضانی مهريان سیدرضا  12

 کنکور نیمه متمرکز 18388 زرندی پوريا  :1

 کنکور نیمه متمرکز 18318 سجادی سیده زينب  :1

 کنکور نیمه متمرکز 18328 شامحمدی حسین  :1

 کنکور نیمه متمرکز 183:8 شاهی ساری قیه سجاد  16

 کنکور نیمه متمرکز 183:8  شمس سوالری مجتبی 17

 کنکور نیمه متمرکز 183:8 عقیلی سیدعلیرضا  10

 کنکور نیمه متمرکز 11388 فارانی ثانی حسین  19

 کنکور نیمه متمرکز 11318 فتحی هفشجانی مصطفی  28

 کنکور نیمه متمرکز 11328 فرحمندی بهداد  21

 کنکور نیمه متمرکز 113:8 فرويزی ارمین  22

 کنکور نیمه متمرکز 113:8 یهی فرد محسن فق :2

 کنکور نیمه متمرکز 113:8 فیروزی عطااله  :2

 کنکور نیمه متمرکز 12388 کچبی امیررضا * :2

 کنکور نیمه متمرکز 12318 کرباليی میرزا فاطمه  26

 کنکور نیمه متمرکز 12328 کريمی مهرآبادی محمد * 27

 متمرکز کنکور نیمه 123:8 کشاورز محسن  20

 کنکور نیمه متمرکز 123:8 محمدزاده علیرضا  29

 کنکور نیمه متمرکز 123:8 مرتضوی اشکذری سیدمحمدصادق  8:

 کنکور نیمه متمرکز 1:388 هاديان فرد فرهاد  1:

 کنکور نیمه متمرکز 1:318 وفا نرگس  2:

  آيد.مصاحبه از اين مدعوين برای هر دو پرديس مادر و کیش بعمل می *

 مصاحبه حضور داشته باشند. یداوطلبین باید حداقل یکساعت قبل از ساعت مصاحبه اعالم شده، در محل برگزارتوجه: 



 

 رشته مهندسی دریا "مصاحبه حضوری "ج( جدول زمانبندی 

 72/3/89نبه دوش -1همکفاطاق  -مکان: دانشکده مهندسی مکانیک
 

 رشنوع پذی ساعت مصاحبه نام و نام خانوادگی ردیف

 بدون آزمون 03:8 دارائی عقیل 1

 کنکور نیمه متمرکز 03:8 النچری چاورچی حسین  2

 کنکور نیمه متمرکز 03:8 امیريان يوسف* :

 کنکور نیمه متمرکز 9388 جعفرزاده خطیبانی مصطفی  :

 کنکور نیمه متمرکز 9318 رابعی غالمی اعتمادالدين  :

 متمرکزکنکور نیمه  9328 راستی محمدحسین  6

 کنکور نیمه متمرکز 93:8 شاکری پوريا  7

 کنکور نیمه متمرکز 93:8 شفیع زاده اسماعیل  0

 کنکور نیمه متمرکز 93:8 صالح زاده مشتقین مصطفی  9

 کنکور نیمه متمرکز 18388 فدوی محمدرضا  18

 کنکور نیمه متمرکز 18318 متکلم ابوالفضل  11

 ر نیمه متمرکزکنکو 18328 مفاخر محمدرضا  12

 کنکور نیمه متمرکز 183:8 هالالت زينب  :1

 آيد. مصاحبه از اين مدعوين برای هر دو پرديس مادر و کیش بعمل می *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مصاحبه حضور داشته باشند. یداوطلبین باید حداقل یکساعت قبل از ساعت مصاحبه اعالم شده، در محل برگزارتوجه: 

 



 گرایش طراحی کاربردی( -تحقیقاتی )مخصوص داوطلبان روزانههای فرم مخصوص اعالم زمینه

مشخصات اعضاي هيات علمي گروه طراحي کاابرریي کاظ فرتياذ را درن یايشا  ي 

اساذ  ططاااپ راز از رربساي  مطارق جدول زدربا یابيد،  99-99یکترا یب سال تحصيلي 

رژوهشي اساتيد و ترجيحاً رعد از مش بت را اساتيد محتار،، عالدق خ ی و س ارق و عالدق 

اسامي رنج استای با رظ ترتيب اوط داذ یب اداف تار،  واذ و یب هنماا، مصااحوظ تح دا  

ترماديد 

 نام و نام خانوادگی ردیف نام و نام خانوادگی ردیف

 یکتر تالح 11 یکتر اکوري 1

 یکتر ترهمند 12 یکتر اطستي 2

 یکتر ترهي 13 یکتر ابجمند 3

 یکتر م حدي 14 یکتر ابغ ايي 4

 یکتر مرایي 15 یکتر اصغري 5

 یکتر مقدابي 16 یکتر رهزای 6

 یکتر يثير 17 یکتر خدادمان 7

 یکتر ي بايي 19 یکتر یوبعلي 9

 یکتر و  قي 19 یکتر سعایت 9

   یکتر صيایي 11

حصیل که در آن قبول فرم انتخاب رشته و اولویت محل تهمراه داشتن ضمناً 

 است. الزامیشده اید و در سایت سازمان سنجش نهایی شده است 



 گرایش تبدیل انرژی( -های تحقیقاتی )مخصوص داوطلبان روزانهفرم مخصوص اعالم زمینه

 بسمه تعالی

مشخصات اعضاي هيات علمي گروه تبديل انرژي که ظرفيت پذیير  اانشذي ي 

اسذت  ططاذاپ پذز ای  مطابق جذدول یيذررا اارند،  99-99اکترا ار سال تحصيلي 

بعد ای مشذ رت بذا ترجيحاً و  اساتيدشي پژوهو عاليق بررسي عاليق خ ا و س ابق 

استاا را به ترتيب اوط يت ار اين فرم ثبذت و ار هگاذام  سهاساتيد محترم، اسامي 

بدیهی است كه انتخاب اساتید و ترتیب آنها بررای مصاحبه تح يل فرماييد  

 سرهدانشجو تعهدآور خواهد بود. دانشجویان موظر  هسرتند كره هرر 

تواند با نظر خود ، در غیر این صورت دانشکده میاولویت خود را پر نمایند

های خالی را بر اساس ظرفیت اسراتید، پرر نمایرد و دانشرجو در اولویت

 ها تمکین نماید.صورت قبولی، باید به این انتخاب
 

 نام و نام خانوادگی ردی  نام و نام خانوادگی ردی 

 اکتر شامل  6 اکتر تقي یااه مگظري 1

 اکتر شايعي 7 پ راکتر تقي 2

 اکتر فرهانيه 9 اکتر حاجيل ي 3

 اکتر ن ري 9 اکتر محمد حسن سعيدي 4

   اکتر محمدسعيد سعيدي 5

 

 

 

ايگيانب                                                     اساتيد یير را به ترتيب اوط يت به عگ ان استاا 

 نمايم راهگماي اوره اکتراي خ ا انتخاب مي

 

1-  

 

2- 

 

3- 

 

 

 تاريخ:                                            امضاء:

 

 

 

 

 

فرم انتخاب رشته و اولویت محل تحصیل كه در آن قبول همراه داشتن ضمناً 

 است. الزامیشده اید و در سایت سازمان سنجش نهایی شده است 

 



گرایش مهندسی دریا( -های تحقیقاتی )مخصوص داوطلبان روزانهفرم مخصوص اعالم زمینه

کر  روييرپ یرشاو   مهندسري ریارامشخصات اعضاي هيات علمي گروه  

اسرپ   مطابق جدهل زاویا رایند،  99-99رانشجوي رکتوا ری سال تحصيلي 

هشي اساتيد ه توجيحرا  یژهه عالاق لطفاٌ یس از بویسي عالاق خور ه سوابق 

استار یا ب  توتيب اهلواپ ری اان  س بعد از مشویت با اساتيد محتوم، اسامي 

يوم ثبپ ه ری هنگام مصاحب  تحوال يوماايرد 

 نام ه نام خانوارگي یراف

 رکتو بهزار 1

 رکتو خواسانچي 2

 رکتو  سيف 3

 رکتو صياري 4

 رکتو عباسپوی 5

 

 

ه و اولویت محل تحصیل که در آن قبول فرم انتخاب رشتهمراه داشتن ضمناً 

است. الزامیشده اید و در سایت سازمان سنجش نهایی شده است 
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