
 
   

  يتعالبسمه 
  

  
  دانشگاه صنعتـي شريف  

  1399اطالعيه دعوت به مصاحبه حضوري داوطلبان آزمون دكتري  نيمه متمركز 
  )و علوم كامپيوتر رياضي هاي(رشته

   
  :شرايط و مدارك الزم    

  
 به لينك كالس جهت مصاحبه در ساعات اعالم شده  09/07/99چهارشنبه  شود در روزاز داوطلبين محترم دعوت مي

 .هاي مجازي مراجعه فرمايند

 
 تغيير نخواهد يافتمصاحبه تحت هيچ شرايطي  زمانشود و عدم حضور در جلسه مصاحبه به منزله انصراف تلقي مي. 

 

 باشند آماده داشتهرا  كارت شناسايي معتبر (شناسنامه يا كارت ملي)در روز مصاحبه  دمحترم تقاضا دار داوطلبين از. 

 

  دقيقه آماده داشته باشند.  7تا حداكثر  5داوطلبين محترم بايد يك فايل ارايه از خالصه پايان نامه ارشد خود براي مدت
 .در هنگام مصاحبه محتمل است كه كارگروه مصاحبه درخواست ارايه آن را داشته باشند

  
 حضور داشته باشند. انتظار به آدرس زيراتاق مجازي ساعت قبل از شروع مصاحبه در يك حداقل  دبايوطلبين اد 

w-https://vc.sharif.edu/ch/math 
 

 پست  اي 66165627از طريق شماره تماس توانيد در وقت اداري براي طرح هرگونه سوال يا نياز به اطالعات تكميلي مي
 .دييتماس حاصل فرما tt‐math@sharif.ir  يكيالكترون

  
  
  
  :ول زير خواهد بودادانشكده علوم رياضي مطابق جددر  محل و زمان مصاحبه  

  
 



 
 

  رياضي كاربردي  –رياضي  رشته
  

  ساعت مصاحبه  تاريخ مصاحبه  روز مصاحبه  نام خانوادگينام و  رديف
09/07/99  چهارشنبه خان زاد زهرا 1  45:08 –  15:08  
09/07/99  چهارشنبه يرمضان زاده برك ساناز 2  09:15 – 08:45 
09/07/99  چهارشنبه يفتح فاطمه 3  09:45 – 09:15 
09/07/99  چهارشنبه وثوق نژاد سايپر 4  10:15 – 09:45 

  استراحت

09/07/99  چهارشنبه ياخالص نيرحسيام 5  11:15 – 10:45 
09/07/99  چهارشنبه فرازيآزاد نيحس ٦  11:45 – 11:15 
09/07/99  چهارشنبه يمانيا سحر ٧  12:15 – 11:45 

  استراحت

09/07/99  چهارشنبه يساجده جواد ٨  14:00 – 13:30 
09/07/99  چهارشنبه ياكبر خزل يعل ٩  14:30 – 14:00 

09/07/99  چهارشنبه يادكوري يميرح اليل ١٠  15:00 – 14:30 
  استراحت

09/07/99  چهارشنبه ييايانب يفدو سحر 11  16:00 – 15:30 
09/07/99  چهارشنبه يفروتن محمد 12  16:30 – 16:00 
09/07/99  چهارشنبه اروجهيمحمد نيآرم 13  17:00 – 16:30 
09/07/99  چهارشنبه مهدور زهرا 14  17:30 – 17:00 

  
 

  محض رياضي -رياضي رشته
  

  ساعت مصاحبه  تاريخ مصاحبه  روز مصاحبه  نام خانوادگي رديف
09/07/99  چهارشنبه شيآل درو يعل 1  45:08 –  15:08  
09/07/99  چهارشنبه تهمتن روزبه 2  09:15 – 08:45 
09/07/99  چهارشنبه هايخان محمدرضا 3  09:45 – 09:15 
09/07/99  چهارشنبه بنه كهليديزهرا سادات س 4  10:15 – 09:45 

  استراحت

09/07/99  چهارشنبه قانيوايفخر غزاله 5  11:15 – 10:45 
09/07/99  چهارشنبه يبائيفرج حنانه 6  11:45 – 11:15 
09/07/99  چهارشنبه اروجهيمحمد نيآرم 7  12:15 – 11:45 

  استراحت

09/07/99  چهارشنبه نيثمريسادات مرتضو بتول 8  14:00 – 13:30 
09/07/99  چهارشنبه يمحسن نامن 9  14:30 – 14:00 
09/07/99  چهارشنبه يآبادنيبزمينوروز حسن 10  15:00 – 14:30 
09/07/99  چهارشنبه ياخالص نيحس ريام 11  15:30 – 15:00 
09/07/99  چهارشنبه فرازيآزاد نيحس 12  16:00 – 15:30 

   



  
 

   علوم كامپيوتر رشته
  

  ساعت مصاحبه  تاريخ مصاحبه  روز مصاحبه  نام خانوادگي رديف
09/07/99  چهارشنبه يچزيتبر حامد 1  45:08 –  15:08  
09/07/99  چهارشنبه يجواد بهرام 2  09:15 – 08:45 
09/07/99  چهارشنبه ياتانميمسعود ابراه 3  09:45 – 09:15 
09/07/99  چهارشنبه ينينائييافضل آقا رضايعل 4  10:15 – 09:45 

  استراحت

09/07/99  چهارشنبه يآبادنيحسياله رضايعل 5  11:15 – 10:45 
09/07/99  چهارشنبه دوستيبهزاد ديرش 6  11:45 – 11:15 
09/07/99  چهارشنبه يجمال نيرحسيام 7  12:15 – 11:45 
09/07/99  چهارشنبه ايننيفاطمه حس 8  12:45 – 12:15 

  استراحت

09/07/99  چهارشنبه پوريحمد يعل 9  14:30 – 14:00 
09/07/99  چهارشنبه يراليش اليدان 10  15:00 – 14:30 
09/07/99  چهارشنبه ثالث عيصن ميمر 11  15:30 – 15:00 
09/07/99  چهارشنبه يمراد سپهر  12  16:00 – 15:30 

  استراحت

09/07/99  چهارشنبه نصرآباديجيمه ديحم 13  17:00 – 16:30 
09/07/99  چهارشنبه مومن زاده ديام 14  17:30 – 17:00 
09/07/99  چهارشنبه يرزائيم ايثر 15  18:00 – 17:30 
09/07/99  چهارشنبه يفاطمه سادات هل اتائ 16  18:30 – 18:00 

  

  
 

  
  

  با آرزوي موفقيت براي شما داوطلبين گرامي
  دانشكده علوم رياضي

  صنعتي شريفدانشگاه 


