
       تعاليبسمه            

 دانشگاه صنعتـي شريف   
 

 1401مصاحبه 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

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

   شود.

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

   مصاحبه ارائه شود.

ساعت قبل    24مصاحبه سایر دانشگاهها حتما    ن اطالعیه با ساعتیاساعت مصاحبه  ر صورت همزمانی  د (5

مکانیک مهندسی  دانشکده  تکمیلی  تحصیالت  دقت    takmili@mech.sharif.edu  به  دهید.  اطالع 

 یشود. برگزار م خرداد 23  دوشنبهروز های این دانشکده در هشود تمامی مصاحب 

روز شنبه    24ید، می توانید تا ساعت  انشده  ر سامانه موفق به بارگذاری مدرکی ثبت نام د  چنانچه در زمان  ( 6

 :د یئبوطه ایمیل نماگروه مره مجری  د ب خردا 21

 

 )sharif.edugankhoday@( طراحی کاربردی گرایش

 )nejat@sharif.edu(ارتعاشات  گرایش دینامیک، کنترل و 

 )f.eduhari@shannani( ژی تبدیل انرگرایش 

     (khorasanchi@sharif.edu) مهندسی دریا گرایش

 

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

 الزامی است.  31/6/1401تا فراغت از تحصیل   جمله

تحصمی   انداوطلب   دفتر  با  اداری  ساعات  در  لزوم  صورت  در  تلفن  توانند  شماره  با  دانشکده  تکمیلی  یالت 

     تماس حاصل نمایند.   66165572-66165596
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 گرایش طراحی کاربردی  -رشته مهندسی مکانیک "مصاحبه حضوری "( جدول زمانبندی الف

 23/30/1401 نبهشدو -دوم هطبق 219اطاق  -کانیکم مکان: دانشکده مهندسی
 

 زمینه تخصصی: دینامیک، ارتعاشات، کنترل 

 نوع پذیرش  ساعت مصاحبه  نام و نام خانوادگی  ردیف 

 بدون آزمون  8:00 حسین لی سید علی 1

 بدون آزمون  8:10 حیدری مقدم آرانی حمید  2

 نیمه متمرکز  یآزمون دکتر  -بدون آزمون 8:20 رمضانی فرد امیرحسین  3

 بدون آزمون  8:30 سمیعی اصفهانی سامان  4

 بدون آزمون  8:40 کوشکی امیررضا  5

 ون آزمون دب  8:50 مساح احمدحسن  6

 نیمه متمرکز  یآزمون دکتر  -بدون آزمون 9:00 ناظمی هرندی حامد  7

 بدون آزمون  9:10 تقدسی مبینا  8

 آزمون دکتری نیمه متمرکز  9:20 اسحاقیه فیروزابادی امیرحسین  9

 آزمون دکتری نیمه متمرکز  9:30 بهشتی فروتنی محمد  10

 آزمون دکتری نیمه متمرکز  9:40 بهین فر پارسا  11

 آزمون دکتری نیمه متمرکز  9:50 جلویان علیرضا  12

 آزمون دکتری نیمه متمرکز  10:00 خضریان رضا  13

    

 آزمون دکتری نیمه متمرکز  10:30 ذوعلم علی  14

 آزمون دکتری نیمه متمرکز  10:40 رضوی سیدمحمدرضا  15

 آزمون دکتری نیمه متمرکز  10:50 سپهی سیاوش  16

 آزمون دکتری نیمه متمرکز  11:00 شاهزاده فاضلی سیدعلی 17

 آزمون دکتری نیمه متمرکز  11:10 صارمی علی  18

91  آزمون دکتری نیمه متمرکز  11:20 عبودی زاده محمدامین  

 آزمون دکتری نیمه متمرکز  11:30 فروزان نژاد مهدی  20

 آزمون دکتری نیمه متمرکز  11:40 قربانی مهدی 21

 آزمون دکتری نیمه متمرکز  11:50 مرادی محمدنعیم  22

 آزمون دکتری نیمه متمرکز  12:00 مزینانی علی  23

 آزمون دکتری نیمه متمرکز  12:10 مهدوی ابهری امیرمحمود  24

 آزمون دکتری نیمه متمرکز  12:20 نجات بخش مهدی 25

 آزمون دکتری نیمه متمرکز  12:30 هاشمی ارش  26

 آزمون دکتری نیمه متمرکز  12:40 همام سیدرضا  27

 مصاحبه حضور داشته باشند. یاحبه اعالم شده، در محل برگزارداوطلبین باید حداقل یکساعت قبل از ساعت مص توجه:  



 

 23/30/1401نبه دوش -طبقه سوم 318اطاق  -مکانیکمکان: دانشکده مهندسی 
 

 کاربردی  احیطرخصصی: زمینه ت

 نوع پذیرش  ساعت مصاحبه  نام و نام خانوادگی  ردیف

 بدون آزمون  8:00 امیری نیا محمدصادق 1

 بدون آزمون  8:10 بیات علیرضا  2

 بدون آزمون  8:20 خدابخشی محمد عرفان  3

 آزمون بدون  8:30 زرندی محمد حسین  4

 آزمون دکتری نیمه متمرکز  8:40 امینی حسن  5

 ون دکتری نیمه متمرکز آزم 8:50 حاتمی ماربینی صاعد  6

 آزمون دکتری نیمه متمرکز  9:00 حسینی سیده فهیمه  7

 آزمون دکتری نیمه متمرکز  9:10 خیام دار مریم  8

 آزمون دکتری نیمه متمرکز  9:20 داودوند ارش  9

 آزمون دکتری نیمه متمرکز  9:30 زلکی نژاد محمد 10

 آزمون دکتری نیمه متمرکز  9:40 رابی سحر سه 11

 آزمون دکتری نیمه متمرکز  9:50 صابری گرکانی علیرضا  12

 آزمون دکتری نیمه متمرکز  10:00 عابدینی فاطمه  13

    

 آزمون دکتری نیمه متمرکز  10:30 علی محمدی حسین  14

 آزمون دکتری نیمه متمرکز  10:40 فقهی فاطمه  15

 آزمون دکتری نیمه متمرکز  10:50 قره بیگی محمدهادی  16

71  دکتری نیمه متمرکز آزمون  11:00 کرماجانی امیر 

 آزمون دکتری نیمه متمرکز  11:10 کمالی محمدمهدی  18

 آزمون دکتری نیمه متمرکز  11:20 المع جویباری امیرحسین  19

 آزمون دکتری نیمه متمرکز  11:30 مختاری ارمان  20

 

 

 صاحبه حضور داشته باشند.م یارداوطلبین باید حداقل یکساعت قبل از ساعت مصاحبه اعالم شده، در محل برگز توجه: 

 

 

 

 

 

 



 

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

 23/30/1401نبه دوش -شورا طبقه پنجماطاق  -یکمکان: دانشکده مهندسی مکان 
 

 نوع پذیرش ساعت مصاحبه نام و نام خانوادگی ردیف

 بدون آزمون  8:00 احمدزاده مهدی  1

 نیمه متمرکز  یآزمون دکتر  -بدون آزمون 8:10 ار سید پرهامتکی 2

 بدون آزمون  8:20 حسین اصلی اردبیلی علی  3

 بدون آزمون  8:30 زابلی سهراب  4

 بدون آزمون  8:40 دهج مرتضی شکاری  5

 نیمه متمرکز  یآزمون دکتر  -بدون آزمون 8:50 لیاقت مهدی  6

 بدون آزمون  9:00 محمدی رامین  7

 بدون آزمون  9:10 مژده بخش مفرد یاسمن  8

 نیمه متمرکز  یآزمون دکتر 9:20 سن امیری محمدح 9

 نیمه متمرکز  یآزمون دکتر 9:30 امین نیلی علی  10

 نیمه متمرکز  یآزمون دکتر 9:40 پارسا سینا 11

 نیمه متمرکز  یآزمون دکتر 9:50 پازانی النجارقی امیرمحمد  12

 نیمه متمرکز  یآزمون دکتر 10:00 حسنی زعفرانی سیدرضا  13

    

 نیمه متمرکز  یآزمون دکتر 10:30 خلیلی محمدصادق  14

 نیمه متمرکز  یآزمون دکتر 10:40 ی سینارزاق 15

 نیمه متمرکز  یآزمون دکتر 10:50 رضائی بهزاد  16

 نیمه متمرکز  یآزمون دکتر 11:00 شیری چیان محسن  17

 نیمه متمرکز  یآزمون دکتر 11:10 شعاعی سعید 18

 نیمه متمرکز  یآزمون دکتر 11:20 شهسواری ارغوان  19

 نیمه متمرکز  یآزمون دکتر 11:30 علی فراست  20

 نیمه متمرکز  یآزمون دکتر 11:40 فضلفرامرزی ابوال 21

 نیمه متمرکز  یآزمون دکتر 11:50 فکری یاشار  22

 نیمه متمرکز  یآزمون دکتر 12:00 قدک محمدامین 23

 نیمه متمرکز  یآزمون دکتر 12:10 قدیمی رضائی متین  24

 نیمه متمرکز  یآزمون دکتر 12:20 قره خانی محمد  25

 نیمه متمرکز  یآزمون دکتر 12:30 ن کرمی امیرحسی 26

 نیمه متمرکز  یآزمون دکتر 12:40 محبی داود  27

 نیمه متمرکز  یآزمون دکتر 12:50 نوری محمدرضا  28

 

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



 

 رشته مهندسی دریا "مصاحبه حضوری "جدول زمانبندی  ج(

 23/30/1401نبه دوش -شمطبقه ش 601اطاق  -مکان: دانشکده مهندسی مکانیک
 

 رش نوع پذی ساعت مصاحبه  نام و نام خانوادگی  ردیف 

 بدون آزمون  8:00 درضا یحم یسالم یحمران 1

 آزمون دکتری نیمه متمرکز  8:10 تقیان مجید  2

 آزمون دکتری نیمه متمرکز  8:20 جهانگیری محسن  3

 آزمون دکتری نیمه متمرکز  8:30 رحیمی سوروئی محی الدین  4

 آزمون دکتری نیمه متمرکز  8:40 رنجبر نادر  5

 آزمون دکتری نیمه متمرکز  8:50 عظیمی نیا محمدمهدی  6

 آزمون دکتری نیمه متمرکز  9:00 ناظم نژاد دانیال  7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 


