
 

 دانشگاه صنعتی شریف

مرکز متنیمه  آزمون( داوطلبین 22/3/1400شنبه ) حضوریغیر طالعیه دعوت به جلسه مصاحبه ا

 دانشکده مهندسی و علم مواددر  1400سال 

( برگزار می 22/3/1400حضوری )در روز شنبه غیر در این دانشکده به صورت  داوطلبین محترم جلسه مصاحبه

امکان مصاحبه مجدد وجود نخواهد داشت و به معنی در این جلسات،  داوطلب.  در صورت شرکت نداشتن شود

 انصراف داوطلب تلقی می شود.   

توصیه می شود داوطلبین محترم اطالعیه های تحصیالت تکمیلی دانشگاه را در مورد شیوه برگزاری  -

 حضوری به دقت مطالعه فرمایند.غیرمصاحبه ها به صورت 

( تهیه 21/3/1400قبل از روز مصاحبه ) تا برای مصاحبه مجازی کلیه امکانات الزم راداوطلبین الزم است  -

کرده و روزهای قبل با ورود به سامانه اتاق مجازی اعالم شده تمرینی در مورد استفاده از این فضا داشته 

 باشند.

یک فایل پاورپوینت از اطالعات شخصی و سوابق آموزشی و پزوهشی خود تهیه کنند داوطلبین الزم است  -

در اتاق مجازی مربوطه از طریق  بایدفایل مربوطه  دقیقه آن را ارائه نمایند.  ) 5و در آغاز جلسه حد اکثر به مدت 

 برای عموم به نمایش گذاشته شود.( "اشتراک دستکتاپ"منو 

پی دی اف از خالصه سوابق آموزشی و پژوهشی خود تهیه کرده و برای ایل داوطلبین بهتر است یک ف -

 اری در اختیار داشته باشند.ذبارگ

 کلیه داوطلبین الزم است مدارک زیر را به صورت فایل پی دی اف برای ارائه همراه داشته باشند. -

 ارشد یو کارنامه دوره کارشناس یکارنامه دوره کارشناس -1

 ژورنال های علمی و کنفرانس ها )به همراه گواهی پذیرش(در  یپژوهشنسخه ای از مقاالت  -2

 ارشد ینامه دوره کارشناس انیو پا یدوره کارشناس ایان نامهپ -3

 یو فناور قاتیوزارت علوم و تحق دییاز منابع مورد تا یکیمدرک زبان از  -4

 .باشد نیدر دسترس داوطلب دیبا ی، اصل کارت ملغیر حضوری توجه شود که در طول جلسه مصاحبه -



 دانشکده مهندسی وعلم مواد – 22/3/1400مصاحبه غیر حضوری برای روز  یجدول زمان

 زمان مصاحبه نام و نام خانوادگی ردیف

یبهروز اسدزاده توتونچ 1  8:30- 8:45 

یاتیب محمد 2  8:45- 9:00 

یخان یتق اسری 3  9:00- 9:15 

یثبات نیرحسیام 4  9:15- 9:30 

ینیحس محمدرضا 5  9:30- 9:45 

ینیخادم حس رضا 6  9:45- 10:00 

رکیز یمرتض 7  10:00- 10:15 

یزنده روح کرمان احسان 8  10:15- 10:30 

یمرغملک یساعد احسان 9  10:30- 10:45 

 11:00 -10:45 استراحت

انیفیشر اریکام 10  11:00- 11:15 

پور یفیشر رضایعل 11  11:15- 11:30 

فرهود عیشف رحسنیام 12  11:30- 11:45 

یعامر دمحمدصالحیس 13  11:45- 12:00 

یعبدالرسول دیسع 14  12:00- 12:15 

یزحمتکش بجارپس یفتح ررضایام 15  12:15- 12:30 

 13:30 -12:30 ناهار و نماز

فالح پرستو 16  13:30- 13:45 

فرد یگلستان نیمحمدام 17  13:45- 14:00 

یمحمدسلطان تیهدا 18  14:00- 14:15 

یمراد نایمب 19  14:15- 14:30 

یمنتظر فرزاد 20  14:30- 14:45 

یرودسر یمنش معبود 21  14:45- 15:00 

این یموسو محمد 22  15:00- 15:15 

ناظران فاطمه 23  15:15- 15:30 

 15:45 -15:30 استراحت

موالئ   24  16:00 -15:45 ثمینه اکبر

 16:15 -16:00 بهنام ذریت الحسین   25

ضا رزاززاده 26  16:30 -16:15 علبر

 

 



 نشانی و نحوه ورود به اتاق مجازی - 

 : نشانینیم ساعت قبل از زمان اعالم شده در جدول زیر در اتاق انتظار به  باید  داوطلب -

wait-http://vc.sharif.edu/ch/mse  .حضور داشته باشد 

 زیر وارد می شود. نشانیحبه با اداوطلب در زمان مقرر به اتاق اصلی مص ،دانشکدهبا راهنمائی کارشناس  -

http://vc.sharif.edu/ch/mse-interview   

 

 به  دنتوان یم ،دندانشکده دار یدر مورد جلسه مصاحبه دکتر یپرسش ایابهام  داوطلبین محترم چنانچه

 د.نتماس بگیر 66165255د و یا با شماره تلفن ننشانی ایمیل زیر پیام بفرست

>@yahoo.com1357Mitra Hashemy" <nasim" 
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