
 تعالي بسمه      

 دانشگاه صنعتـي شريف  
 1398 اوطلبان آزمون دکتری نیمه متمرکزاطالعیه دعوت به مصاحبه حضوری د

 )رشته فیزيک(
 

  98 ماهخرداد 28و  27شنبه مورخ روزهای دوشنبه و سه شود در  از داوطلبین محترم دعوت مي

 مراجعه نمایند.  فیزیکدانشکده  به پیوست زمانبندیجدول طبق 

عدم حضور در هر يک از دو بخش مصاحبه به منزله مصاحبه شامل دو بخش کتبي و شفاهي است. 

تاريخ مصاحبه انصراف تلقی می شود. بخش کتبی مصاحبه به هيچ وجه قابل تکرار نمی باشد. 

  . تحت هيچ شرايطی تمديد نخواهد شدشفاهی 
 

   وز مصاحبه مدارک زير را به همراه داشته باشنداز متقاضيان محترم تقاضا داريم در ر: 

 مدارک شناسائي عکسدار )کارت ملي یا شناسنامه( .1

 اصل و رونوشت کارنامه کارشناسي و کارشناسي ارشد .2

 یک نسخه رساله کارشناسي ارشد .3

 ارسال نشده است(زمان مصاحبه دو عدد توصیه نامه )اگر تا  .4

دانشگاه  های آزمون سازمان سنجش کشور و مذکور در اطالعیهشود داشتن کلیه شروط  ضمناً یادآوری مي

 و ..... الزامي است. 31/6/98از قبيل فراغت از تحصيل تا 

 

در ساعات اداري با دفتر تحصيالت تکميلي دانشکده با  وجود ابهام در موارد فوقتوانند در صورت  داوطلبين مي

 تماس حاصل نمايند.   66164503شماره تلفن 

 

 

 

 

 

 

 



 
  زمان و مکان تاريخ 

 بخش کتبی مصاحبه:  27/3/98شنبه دو بخش کتبی مصاحبه

  10:30الی  8:30ساعت 

محل برگزاری بخش کتبی 

مصاحبه: زير زمين 

 دانشکده فيزيک

 کليه داوطلبان

 مطابق جداول پيوست

 بخش شفاهی مصاحبه: 27/3/98شنبه دو بخش شفاهی مصاحبه

  18:40الی  11:30ساعت 

 محل مصاحبه شفاهی: 

اطاق شورا، طبقه پنجم 

 دانشکده فيزيک

 کليه داوطلبان

 مطابق جداول پيوست

 بخش شفاهی مصاحبه: 28/3/98شنبه سه 

 18:30الی   8:30ساعت 

 محل مصاحبه شفاهی: 

اطاق شورا، طبقه پنجم 

 دانشکده فيزيک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 27/3/98دوشنبه بخش شفاهی مصاحبه دانشکده فيزيک: 

 دانشکده فيزيک 5اطاق شورا طبقه  :محل

 ساعت مصاحبه  تاريخ مصاحبه نام نام خانوادگی رديف 

11:30-11:50  27/3/98 صنم   اذرنياانگوت 1  

27/3/98 افشين  افتخاري نسب 2   12:10-11:50  

27/3/98 سيما   بشيري كهجوق 3   12:30-12:10  

 استراحت

27/3/98 رضوان حاجي زاد 4   13:50-13:30  

27/3/98 مرجان رحيمي نژاد  5   14:10-13:50  

27/3/98 سجاد شيرين زاده وراغولي 6   14:30-14:10  

27/3/98 محمدداود طالب زاده 7   14:50-14:30  

27/3/98 مبينا طوسيان شانديز   8   15:10-14:50  

27/3/98 سارا عطااللهي  9   15:30-15:10  

 استراحت

27/3/98 فرزانه لطفي  10   16:20-16:00  

27/3/98 سميرا محمدي پور 11   16:40-16:20  

27/3/98 بابك  موسايي 12   17:00-16:40  

27/3/98 هومن نشاط 13   17:20-17:00  

27/3/98 اميرساالر نيك انديش 14   17:40-17:20  

27/3/98 فاطمه نيکوسير  15   18:00- 17:40  

27/3/98 هديه  ياراحمدي 16   18:20 – 18:00  

27/3/98 سيدعلي يزداني  17   18:40 – 18:20  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 28/3/98سه شنبه دانشکده فيزيک: بخش شفاهی مصاحبه 

 دانشکده فيزيک 5طبقه  اطاق شورا :محل

 ساعت مصاحبه  تاريخ مصاحبه نام نام خانوادگی رديف 

 8:30 – 8:50  28/3/98 گلشن  اجاللي  1

 8:50 – 9:10  28/3/98 حامد احمدي تركماني  2

 9:10 – 9:30  28/3/98 شهريار  احمدي زاده فيروزجايي 3

 9:30 – 9:50  28/3/98 مصطفي اسماني 4

 9:50 – 10:10  28/3/98 محمدرضا اصفهاني 5

 10:10 – 10:30  28/3/98 شهره  انجم شعاع  6

 استراحت

 11:00-11:20  28/3/98 بهراد  تقوي زنجاني   7

 11:20-11:40  28/3/98 الهام تلوري  8

 11:40-12:00  28/3/98 حسين حسين ابادي 9

 12:00-12:20  28/3/98 زكيه سادات حسيني نژاد  10

 12:20-12:40  28/3/98 سيده مهديسا خالقي  11

 12:40-13:00  28/3/98 محدثه خوش طينت 12

 1گروه     استراحت

 14:00-14:20  28/3/98 حميدرضا دانيالي  13

 14:20-14:40  28/3/98 الهه داوري 14

 14:40-15:00  28/3/98 الهه سعادت 15

 15:00-15:20  28/3/98 محبوبه شعباني اربوسرا  16

 15:20-15:40  28/3/98 ارمين صادقي حسنوند  17

 15:40-16:00  28/3/98 احسان علي باقري 18

 استراحت

 16:30-16:50  28/3/98 حسين محسني  19

 16:50-17:10  28/3/98 مسعود محمدي ارزنق  20

 17:10-17:30  28/3/98 محمدحسين مسعودي 21

 17:30-17:50  28/3/98 پويان مينايي 22

 17:50-18:10  28/3/98 حسين نوروزي 23

 18:10-18:30  28/3/98 سينا هوشنگي 24

 

 

 

 



 

 


