
      تعاليبسمه        

 

 دانشگاه صنعتـي شريف  
 

 1399حضوری داوطلبان آزمون دکتری نیمه متمرکز غیرمصاحبه مدارک الزم برای اطالعیه 

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

 شرايط و مدارک الزم: 

 

 مدارک زير را به همراه داشته باشند: غیرحضوری روز مصاحبهاز متقاضیان محترم تقاضا داريم در 

 (شناسنامهو  )کارت ملی کارت شناسایی معتبر  -1

 التحصیلی(نامه کارشناسی ارشد )در صورت فارغپایان -2

 ها به همراه اصل مقاالت همایشمجالت و یا در مقاالت نامه پذیرش و یا ارائه  -3

 تحصیالت تکمیلی  اصل کلیه مدارک بارگذاری شده در سامانه -4

در سایت دانشکده  2 طبق اطالعیه شماره) فرم تکمیل شده انتخاب استاد راهنما -5

grad.sharif.edu .که قبال نحوه ارسال ایمیلی این فرم اطالع رسانی شده بود) 

 

سال دستورالعمل جلسات مصاحبه غیر حضوری برای داوطلبان دکتری نیمه متمرکز "حتما اطالعیه با نام  :1توجه 

و بر اساس آن برای روز مصاحبه  مطالعه گردد grad.sharif.eduدر سایت تحصیالت تکمیلی دانشگاه  "13٩٩

  .آمادگی داشته باشید

 به صورت مجازی حاضر باشید.حبه خود در اتاق انتظار مربوطه لطفا یک ساعت قبل از زمان مصا :2توجه 

 ذکر شده است. دانشکدهنتظار در باالی جدول هر گرایش لینک اتاق مجازی مصاحبه و اتاق مجازی ا :3توجه 

ساعت قبل  24حتما مصاحبه سایر دانشگاهها  این اطالعیه با ساعتساعت مصاحبه  یهمزماندر صورت  :4توجه 

های این دانشکده در صبح مکانیک اطالع دهید. دقت شود تمامی مصاحبهدانشکده مهندسی به تحصیالت تکمیلی 

 مهر برگزار میشود. ٩و بعدازظهر روز چهارشنبه 
 

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

 است.

با دفتر تحصیالت تکمیلی دانشکده با ( 14:30الی  8:00) توانند در صورت لزوم در ساعات اداریمی انداوطلب  

    تماس حاصل نمایند.  takmili@mech.sharif.eduو یا با ایمیل   661655٩6-55726616اره تلفن شم
 

 ی مکانیکموفق باشید                                                                                       تحصیالت تکمیلی دانشکده مهندس  

mailto:takmili@mech.sharif.edu


 

 

 مهندسي مکانیک -زمان مصاحبه داوطلبین  دکتری

 9/7/1399 -مداتمکانیک جا -طراحي کاربردی

 sm-https://vc.sharif.edu/ch/me   لینک اتاق مجازی مصاحبه: 

     e-sm-https://vc.sharif.edu/ch/me     لینک اتاق مجازی انتظار:

 نوع پذيرش زمان نام نام خانوادگي رديف

 بدون آزمون 8:00 ایمان صدیقی 1

 بدون آزمون 8:15 مهشید مهبد 2

 کنکور نیمه متمرکز 8:30 حسن امینی 3

 کنکور نیمه متمرکز 8:45 محمدجواد بدیعی گورتی 4

 کنکور نیمه متمرکز ٩:00 حسین بهرامی قلعه جوق 5

 کنکور نیمه متمرکز ٩:15 علیرضا پورکرامت 6

 کنکور نیمه متمرکز ٩:30 محمد ان نثاری الدانیج 7

 کنکور نیمه متمرکز ٩:45 محدثه جعفریان 8

 کنکور نیمه متمرکز 10:00 مصطفی جاللی زاده ٩

          

 کنکور نیمه متمرکز 10:30 ساالر جوزانی 10

 کنکور نیمه متمرکز 10:45 میالد حسین خانی 11

 مه متمرکزکنکور نی 11:00 مصطفی خیرخواه 12

 کنکور نیمه متمرکز 11:15 محمدرضا خلیلی لنجی 13

 کنکور نیمه متمرکز 11:30 ریحانه رستمیان 14

 کنکور نیمه متمرکز 11:45 ریحانه غالمی 15

 کنکور نیمه متمرکز 12:00 محمدرضا فراهانی 16

 کنکور نیمه متمرکز 12:15 فاطمه فقهی 17

 ور نیمه متمرکزکنک 12:30 علیرضا فالح یخدانی 18

          

 کنکور نیمه متمرکز 13:30 حسین قره جه داغی 1٩

 کنکور نیمه متمرکز 13:45 فراز کیارسی 20

 کنکور نیمه متمرکز 14:00 حمید کریمی احمدابادی 21

 کنکور نیمه متمرکز 14:15 امیرحسین محمدزاده 22

 کنکور نیمه متمرکز 14:30 امیرحسین نقی زاده 23

 کنکور نیمه متمرکز 14:45 محمد نوروزی 24

 

 

 

 

https://vc.sharif.edu/ch/me-sm
https://vc.sharif.edu/ch/me-sm-e


 

 

 مهندسي مکانیک -زمان مصاحبه داوطلبین  دکتری

 9/7/1399 -دينامیک، کنترل و ارتعاشات  -طراحي کاربردی

 dc-https://vc.sharif.edu/ch/me    لینک اتاق مجازی مصاحبه: 

     e-dc-https://vc.sharif.edu/ch/me       ق مجازی انتظار:لینک اتا

 نوع پذيرش زمان نام نام خانوادگي رديف

 بدون آزمون 8:00 علیرضا شریف زاده کرمانی 1

 بدون آزمون 8:15 حسین عبدی 2

 بدون آزمون 8:30 فرهاد غنی پور 3

 بدون آزمون 8:45 علی رپرورزین جنابیمه 4

 کنکور نیمه متمرکز ٩:00 حمزه احمدی جید 5

 کنکور نیمه متمرکز ٩:15 سهیل اسپهبدی نیا 6

 کنکور نیمه متمرکز ٩:30 علی اسماعیلی 7

 کنکور نیمه متمرکز ٩:45 ارش افتخاری 8

 کنکور نیمه متمرکز 10:00 نوید اقر ٩

          

 کنکور نیمه متمرکز 10:30 مهدی انفرادی 10

 کنکور نیمه متمرکز 10:45 امیرمحمد باریکلو 11

 کنکور نیمه متمرکز 11:00 حسین بهمن ابادی 12

 کنکور نیمه متمرکز 11:15 بهفر حق پرست 13

 کنکور نیمه متمرکز 11:30 علی ریزه وندی 14

 کنکور نیمه متمرکز 11:45 امیرعلی رسائی فرد 15

 کنکور نیمه متمرکز 12:00 حسین زادهرنجبر 16

 کنکور نیمه متمرکز 12:15 شایان شهدوززاده 17

 کنکور نیمه متمرکز 12:30 حمیدرضا طلعتیان 18

          

 کنکور نیمه متمرکز 13:30 سیدمحمدامین فارغ 1٩

 کنکور نیمه متمرکز 13:45 هادی محمدیان خلف انصار 20

 کنکور نیمه متمرکز 14:00 محمدرضا ملیک زاده 21

 کنکور نیمه متمرکز 14:15 حسین مهرپرور 22

 کنکور نیمه متمرکز 14:30 سیدصدرالدین موسوی 23

 کنکور نیمه متمرکز 14:45 علیرضا ودیعتی 24

 

 

https://vc.sharif.edu/ch/me-dc
https://vc.sharif.edu/ch/me-dc-e


 

 مهندسي مکانیک -زمان مصاحبه داوطلبین  دکتری

 9/7/1399 -تبديل انرژی 

 ec-https://vc.sharif.edu/ch/me    لینک اتاق مجازی مصاحبه: 

     e-ec-https://vc.sharif.edu/ch/me      لینک اتاق مجازی انتظار:

 نوع پذيرش زمان نام نام خانوادگي رديف

 ونبدون آزم 8:00 امین انجم روز  1

 بدون آزمون 8:15 حسین حسینی نوه  2

 بدون آزمون 8:30 محمدامین زمانی 3

 بدون آزمون 8:45 مهدی سالخی  4

 بدون آزمون ٩:00 شاهین فقیری  5

 کنکور نیمه متمرکز ٩:15 شاهین اکبری 6

 کنکور نیمه متمرکز ٩:30 شیرزاد ایرانمهر 7

 کنکور نیمه متمرکز ٩:45 رضا باصفا 8

 کنکور نیمه متمرکز 10:00 سعید رانوندبی ٩

          

 کنکور نیمه متمرکز 10:30 امیرمحمد پازانی النجارقی 10

 کنکور نیمه متمرکز 10:45 حسین پیش بین 11

 کنکور نیمه متمرکز 11:00 کمال جنتی 12

 کنکور نیمه متمرکز 11:15 نیما حسن زاده نمین 13

 کنکور نیمه متمرکز 11:30 علیرضا خورشیدغازانی 14

 کنکور نیمه متمرکز 11:45 مهرشاد رضادوست دزفولی 15

 کنکور نیمه متمرکز 12:00 فاطمه زارعی 16

 کنکور نیمه متمرکز 12:15 محمد زمانیان 17

 کنکور نیمه متمرکز 12:30 محمد صدفی ویشکائی 18

          

 کنکور نیمه متمرکز 13:30 ابراهیم صدیقی 1٩

 کنکور نیمه متمرکز 13:45 علی یطلوع 20

 کنکور نیمه متمرکز 14:00 قاسم طلوعی 21

 کنکور نیمه متمرکز 14:15 علی عاشوری 22

 کنکور نیمه متمرکز 14:30 سجاد عظیمی 23

 کنکور نیمه متمرکز 14:45 محمدصادق فتحی 24

 کنکور نیمه متمرکز 15:00 یاسر فراهانی 25

 نکور نیمه متمرکزک 15:15 سپیده فالحتیان 26

 کنکور نیمه متمرکز 15:30 سینا کاظمی رنجبر 27

          

 کنکور نیمه متمرکز 16:00 محمد محسن سلطانی 28

 کنکور نیمه متمرکز 16:15 فروغ مهندس پور 2٩

 کنکور نیمه متمرکز 16:30 محمد نوروزی 30

 کنکور نیمه متمرکز 16:45 امیر هرمزی نژاد 31

 کنکور نیمه متمرکز 17:00 میدح یوسفی 32

https://vc.sharif.edu/ch/me-ec
https://vc.sharif.edu/ch/me-ec-e


 

 

 

 مهندسي مکانیک -زمان مصاحبه داوطلبین  دکتری

 9/7/1399 -مهندسي دريا 

 oe-https://vc.sharif.edu/ch/me    لینک اتاق مجازی مصاحبه: 

     e-oe-https://vc.sharif.edu/ch/me      لینک اتاق مجازی انتظار:

 نوع پذيرش زمان نام نام خانوادگي رديف

 بدون آزمون 8:00 رضا باباخانی گلنگشی 1

 بدون آزمون 8:15 آناهیتا یاراحمدی 2

 کنکور نیمه متمرکز 8:30 سیروس انصاری پور 3

 ه متمرکزکنکور نیم 8:45 فرید بچاری صالح 4

 کنکور نیمه متمرکز ٩:00 مصطفی جعفرزاده خطیبانی 5

 کنکور نیمه متمرکز ٩:15 سیدحامد حسینی 6

 کنکور نیمه متمرکز ٩:30 علی حسنوند 7

 کنکور نیمه متمرکز ٩:45 سیروس حمزه 8

 کنکور نیمه متمرکز 10:00 سامان رضایی ٩

          

 یمه متمرکزکنکور ن 10:30 اصغر روغنی شهرکی 10

 کنکور نیمه متمرکز 10:45 محمد صادقی 11

 کنکور نیمه متمرکز 11:00 سمیرا عبداله 12

 کنکور نیمه متمرکز 11:15 مصطفی محمدی 13

 کنکور نیمه متمرکز 11:30 هادی نظری 14

 

 

https://vc.sharif.edu/ch/me-oe
https://vc.sharif.edu/ch/me-oe-e

