
 

 ۱۳۹۹ ی نانوفناوریدکتر داوطلبان مجازی مصاحبه جلسه در شرکت اطالعیه

 پژوهشکده علوم و فناوری نانو

 

 ولامصاحبه مطابق جدو نشانی انتخاب کد رشته های نانوفناوری، زمان ضمن تشکر از داوطلبان محترم برای 

 ذیل اعالم می شود. 

جلسه   grad-vc.sharif.edu/ch/nano  در نشانی  14مهر ماه از ساعت  9روز چهارشنبه  الزم به ذکر است

شنایی داوطلبان با پژوهشکده به صورت مجازی برگزار می شود  ر آن د. شرکت در این جلسه الزامی نیست و آ

سه  شوید فعالیت های  و بافرمایید برا طرح  سواالتتانمی توانید   شماجل شنا   شکده آ شرکت در ایپژوه ن . 

  دهسایت پژوهشکصورت عدم شرکت  می توانید با رجوع به در  شما ندارد. مصاحبه  نقشی در ارزیابی جلسه 

 عالقه خود را مالحظه فرمایید.نیاز و  اطالعات مورد 

 ( را با دقت مطالعه فرمایید. grad.sharif.edu) تحصیالت تکمیلی دانشگاهفا اطالعیه های قبلی در سایت لط* 

وارد اتاق انتظار )مطابق جدول( شده و آماده باشید. ضرورت دارد یک ساعت پیش از زمان مشخص شده  *

 به همراه داشته باشید. حتما  را  خود کارت ملی و شناسنامه 

ایل ارائه خود را در نشیییانی میکروفن، دوربین و فدر اولین زمان حتما  اطالعیه تحصییییالت تکمیلیمطابق * 

tryout-vc.sharif.edu/ch/phdinterview  .ید مای مایچک ن مل راهن فاده کا نه از اسیییت ما   سییییا

vclass.ecourse.sharif.edu/help  سیییییامییانییه بییا کییار آمییوزشیییییی ویییدیییوهییایو  

video-app-www.skyroom.online/directory/web  .قابل دسترس هستند 

https://vc.sharif.edu/ch/nano-grad
https://vc.sharif.edu/ch/nano-grad
http://nano.sharif.edu/
https://grad.sharif.edu/fa/index.asp
https://grad.sharif.edu/files/Instructions%20Phd%2099-sharif.pdf
https://vc.sharif.edu/ch/phdinterview-tryout
https://vc.sharif.edu/help/
https://vc.sharif.edu/help/


 * از تکمیل حداقل دو توصیه نامه که در سامانه ثبت کردید اطمینان حاصل کنید. 

فظ را ح * در صورتیکه مشکلی فنی جدی در ارتباط اینترنتی در حین مصاحبه پیش آمد، کامال آرامش خود

 تماس بگیرید. دفتر پژوهشکده  02166164123کرده و با تلفن 

 

 نشانی اتاق انتظار:

 روز مصاحبه اتاق انتظارنشانی   عنوان محلکد رشته 

 مهر 12شنبه  w-mater-.sharif.edu/ch/nanovc       نانومواد-نانو فناوری 4581

-نانو فناوری 4585

                                                                        نانوالکترونیک

w-elec-.sharif.edu/ch/nanovc  مهر 12شنبه 

-نانو وفناوری علوم 3382

   نانوشیمی

w-chem-.sharif.edu/ch/nanovc  مهر 13یک شنبه 

-نانو وفناوری علوم   3139

 نانوفیزیک

w-phys-.sharif.edu/ch/nanovc  مهر 13یک شنبه 

 

  اسالید یک یا دو حاوی   دقیقه 6به مدت حداکثر   دقیقه است. ابتدا ارائه شما 30زمان مصاحبه شما کمتر از * 

 در هک هایی موضوع و عنوان کارشناسی ارشد و کارشناسی مقاطع در تحصیلی سابقه ) خود معرفی  ارایه برای

سالید 4حداکثر  قالب در ادامه را ارائه نمایید. در(نموده اید  پژوهش آن روی بر قبلی مقاطع  تا 4 مدت برای و ا

شد دقیقه 5 سی ار شنا ضوع پایان نامه کار ستاوردهای خودتان تأکید بر با ارائه مو ص نکات علمی و د ه و خال

 .می دهید ارائه  عالیق پژوهشی و فناوری برای  ادامه کار را 

سی پایان نامه الکترونیکی فایل*  شنا شد کار صورت  ار صاحبه روز در را PDFخود به  سترس در م شته  د دا

 به ات بگذارید   کامپیوتر دسییکتا  روی بر و مقاالت  را   ارائه فایل همچنین و ارشیید  نامه پایان فایل. دباشییی

 .باشد فراهم اشتراک گذاری به امکان راحتی

 

 

https://vc.sharif.edu/ch/nano-mater-w
https://vc.sharif.edu/ch/nano-elec-w
https://vc.sharif.edu/ch/nano-chem-w
https://vc.sharif.edu/ch/nano-phys-w


 جدول زمان مصاحبه

       نانومواد-نانو فناوري

نام و نام خانوادگی 

 داوطلب

 ساعت مصاحبه روز مصاحبه 

 8:30-9 مهر 12شنبه  شهاب احمدی سیدخانی 

 9-9:30 مهر 12شنبه  نسیم بیرانوند 

 9:30-10 مهر 12شنبه  اصغر برزگری 

 10-10:30 مهر 12شنبه  ثریا فرجی بیرگانی

 10:30-11 مهر 12شنبه  سودا ندائی تولیر

 11-11:30 مهر 12شنبه  هادی مقدم مهر

 11:30-12 مهر 12شنبه  فرشته امینی 

 13:30-14 مهر 12شنبه  سینا اسماعیلی 

 14-14:30 مهر 12شنبه  فرناز حیدروند کوهساره

 14:30-15 مهر 12شنبه  شایان خسروی هاشمی 

 15-15:30 مهر 12شنبه  الهام فراهانی

 15:30-16 مهر 12شنبه  میر مهدی ذکاوت

 16-16:30 مهر 12شنبه  علی اکبر فروغی نسب

 16:30-17 مهر 12شنبه  کیانیعاطفه 

 17-17:30 مهر 12شنبه  شیوا کریمی دهکردی

 17:30-18 مهر 12شنبه  بنفشه مرادی

 

 

 

 



                                                                        نانوالكترونيك-نانو فناوري

نام و نام خانوادگی 

 داوطلب

 ساعت مصاحبه روز مصاحبه 

 9:30-10 مهر 12شنبه  مریم خراطها

مهر 12شنبه  پریسا خواجه گی کاخکی  10:30-10 

مهر 12شنبه  صادق قربان زاده  11-10:30 

مهر 12شنبه  علی لشنی زند  11:30-11 

مهر 12شنبه  فریبرز نعمتی   12-11:30 

 

   نانوشيمی-نانو وفناوري علوم

نام و نام خانوادگی 

 داوطلب

 ساعت مصاحبه روز مصاحبه 

8:30-9 مهر 13یک شنبه  سیده نجمه ابوترابی   

مهر 13یک شنبه  فاطمه بگری   9:30-9 

مهر 13یک شنبه  کبری سادات بهشتی   10-9:30 

مهر 13یک شنبه  مریم سلطان پور   10:30-10 

مهر 13یک شنبه  رضا خطیبی  14-13:30 

مهر 13یک شنبه  مسعود عباسی   14:30-14 

مهر 13یک شنبه  عبدی قرجه قیهعلیرضا   15-14:30 

مهر 13یک شنبه  مصطفی فرج زاده   15:30-15 

مهر 13یک شنبه  فرشته کیهانیان  16-15:30 

مهر 13یک شنبه  لیال قائد رحمتی   16:30-16 

مهر 13یک شنبه  محمد ملکی   17-16:30 

مهر 13یک شنبه  سیما نعمتی پور   17:30-17 

 



 نانوفيزيك-نانو وفناوري علوم

نام و نام خانوادگی 

 داوطلب

 ساعت مصاحبه روز مصاحبه 

مهر 13یک شنبه  ناهید اسفندیاری   9-8:30 

مهر 13یک شنبه  احمد سرائی  9:30-9 

مهر 13یک شنبه  فاطمه جوجم   10-9:30 

مهر 13یک شنبه  مهسا حیدری   10:30-10 

مهر 13یک شنبه  معصومه حسین پور   11-10:30 

مهر 13یک شنبه  زهره رحیم آبادی  11:30-11 

مهر 13یک شنبه  حسین عظیمی جویباری   12-11:30 

مهر 13یک شنبه  زهرا سجادی نیا  14-13:30 

مهر 13یک شنبه  علی جعفری   14:30-14 

مهر 13یک شنبه  رویا حسن زاده دیزج   15-14:30 

 

ری در فعالیت و رشته تحصیلی متقاضیان تعیین شده و تأثی با توجه به کد رشته، زمینهها  ترتیب زمانی مصاحبه 

 نتیجه ندارد.

ی به به پاسخگوی نیازکمک را به ما و خودتان می کند.  در صورت  ینآرامش شما در حین مصاحبه بیشتر حفظ

تا  سیییواالت به  به از سیییاعت از شییین به  021-66164123ا تلفن ب 14:30الی  8چهارشییین یا  تماس بگیرید 

INST@sharif.edu ارسال نمایید.  یایمیل 

 

mailto:INST@sharif.edu

