
 

 1400 ی نانوفناوریدکتر داوطلبان مجازی مصاحبه جلسه در شرکت اطالعیه

 پژوهشکده علوم و فناوری نانو

 

 ،در پژوهشکده علوم وفناوری نانو نانوفناوری محلهایضمن تشکر از داوطلبان محترم برای انتخاب کد رشته 

 ول ذیل اعالم می شود. امصاحبه مطابق جدو نشانی زمان 

به ذکر  به روز  استتتت الزم  ع   1400 ماه خرداد 22شتتتن             در نشتتتتانی  صتتتب  9از ستتتتا

grad-vc.sharif.edu/ch/nano   .شود صورت مجازی برگزار می  شکده به  شنایی داوطلبان با پژوه سه آ جل

سه الزامی نیس  و  سواالتتان را طرح می فرمایید در آن شرک  در این جل شویدشما  شنا می   .و با پژوهشکده آ

می توانید اطالعات مورد عالقه  سای  پژوهشکدهدر  و تأثیری در امتیاز مصاحبه شما ندارد شرک  دراین جلسه

س خود را مالحظه فرمایید. صورت حضور در این جل س  در سی به میکروفن و دوربین برای خواهشمند ا ستر ه د

 تس  سامانه فعال باشد.

 ( را با دق  مطالعه فرمایید. grad.sharif.edu) تحصیالت تکمیلی دانشگاهلطفا اطالعیه های قبلی در سای  * 

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

 . به همراه داشته باشیدرا ملی و شناسنامه شما 

میکروفن، دوربین و فایل ارائه خود را در نشانی در اولین زمان حتما  اطالعیه تحصیالت تکمیلیمطابق * 

tryout-vc.sharif.edu/ch/phdinterview .تحصیالت  5به فایل راهنما در اطالعیه شماره  چک نمایید

سامانه  از استفاده کامل راهنمای تکمیلی دانشگاه مراجعه شود.

help-app-https://www.skyroom.online/pages/web 

قابل دسترس    video-app-www.skyroom.online/directory/web سامانه با کار آموزشی ویدیوهایو  

 هستند.

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

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://www.skyroom.online/pages/web-app-help


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

 .تماس بگیرید 02166164123و با تلفن 

 نشانی اتاق انتظار:

کد رشته 

 محل

 روز مصاحبه انتظارنشانی اتاق  عنوان

 خرداد 25سه شنبه  https://vc.sharif.edu/ch/nano-mater-w       نانومواد-نانو فناوری 4581

 خرداد 25سه شنبه  https://vc.sharif.edu/ch/nano-elec-w                                                                        نانوالکترونیک-نانو فناوری 4585

 خرداد 24دوشنبه  https://vc.sharif.edu/ch/nano-chem-w   نانوشیمی-نانو وفناوری علوم 3382

 خرداد 24دوشنبه  https://vc.sharif.edu/ch/nano-phys-w نانوفیزیک-نانو وفناوری علوم   3139

 

شما کمتر از *  صاحبه  شما به مدت حداکثر  30زمان م س . ابتدا ارائه  یک  حد دقیقه خواهد بود. در 6دقیقه ا

 هک موضوعهایی و عنوان کارشناسی ارشد و کارشناسی مقاطع در تحصیلی سابقه و خود معرفی (دقیقه 2)اسالید

 4 ) مدت برای و اسالید 4حداکثر  قالب در ادامه نموده اید را ارائه نمایید. در پژوهش آن روی بر قبلی مقاطع در

شدارائه موضوع پایان  (دقیقه سی ار شنا یک  ونکات علمی و دستاوردهای خودتان ارائه گردد. تأکید بر با نامه کار

 اسالید نهایی هم در مورد انگیزه های تحصیلی در مقطع دکتری شرح داده شود.

 ایمیل نمائید. INST@sharif.eduبه ایمیل  21/3/1400تا روز  PDFتوجه : فایل ارائه خود را به صورت 

. داشته باشید دسترس در مصاحبه روز در را PDFخود به صورت  ارشد کارشناسی پایان نامه الکترونیکی فایل* 

سی ارائه فایل همچنین و نامه پایان فایل شنا شد کار شد کامپیوتر روی بر ار  به مکانا راحتی بهدرصورت نیاز تا با

 گردد. فراهم اشتراک گذاری

شده و تأثیری در  ضیان تعیین  صیلی متقا شته تح شته، زمینه فعالی  و ر صاحبه با توجه به کد ر ترتیب زمانی م

 نتیجه ندارد.

سخگویی به  صورت نیاز به پا شترین کمک را به ما و خودتان می کند. در  صاحبه بی شما در حین م حفظ آرامش 

با چهارشتتتنبه از ستتتاع   یا به  021-66164123با تلفن  14:30الی  8ستتتتاالت از شتتتنبه  تماس بگیرید 

INST@sharif.edu .ایمیل ارسال نمایید 

 دول زمان مصاحبهج

      فیزیکنانو-نانو فناوری

 ساعت مصاحبه روز مصاحبه نام و نام خانوادگی داوطلب

 9 -9:30 خرداد 24دوشنبه  محمد کاظم اسماعیل زاده

 9:30-10 " مهدی افشاری ابوالکرلو

 10-10:30 " مجتبی علی زاده

 10:30-11 " مسعود فضل اله پور

mailto:INST@sharif.edu
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 11 -11:30 " علی قادری

 11:30-12 " ماجده مردانیان دهکردی

 12:30-13 " عارفه السادات هادی زاده خیرخواه

 

                                                                       شیمی نانو-نانو فناوری

 ساعت مصاحبه روز مصاحبه نام و نام خانوادگی داوطلب

 9-9:30 خرداد 24دوشنبه  سیده نجمه ابوترابی

 9:30-10 " بهروز اسدی 

 10-10:30 "  فرهاد اسمعیل زاده

 10:30-11 " کبری السادات بهشتی

 11-11:30 "   یلدا شهنازیان

 11:30-12 "   زهرا یعقوبی چرمهینی

 13:30-14 "   نسرین فرشادی

 14-14:30 "   میثم قنبری بوراچالو

 14:30-15 "   عاطفه کرمی

 15-15:30 "   بالغیزهرا محمودقیه 

 15:30-16 "   زهرا مرادی

 

 

  موادنانو-نانو وفناوری علوم

نام و نام خانوادگی 

 داوطلب

 ساعت مصاحبه روز مصاحبه

9-9:30 خرداد 25سه شنبه  فاطمه ابراهیمی   

 9:30-10 "   محمد اصغری

 10-10:30 "   سروش ایمانیان قازانلو

 10:30-11 "   فاطمه جوهر

 11-11:30 "   رنگرز فرزاد

 11:30-12 "   محمد غیبی

 13:30-14 "   پرهام فت  اله

 14-14:30 "   امید فرهمنددهفان پور

 14:30-15 "   آرش کرائی شیراز

 15-15:30 "   سید شهاب الدین مجابی

 15:30-16 "   سید سروش موسوی

 



 

 

 الکترونیک-نانو وفناوری علوم

 ساعت مصاحبه روز مصاحبه داوطلبنام و نام خانوادگی 

 9:30-10 خرداد 25سه شنبه  عباس بختیاری

 10-10:30 " زهرا بهمنی 

 10:30-11 " کیانوش کریمی

 11-11:30 " هادی مقدم مهر

 11:30-12 " سید دانیال هاشمی

  

 مصاحبه استعداد درخشان 

 ساعت مصاحبه روز مصاحبه نام و نام خانوادگی داوطلب

 12-12:30 خرداد 25سه شنبه  صدیقه آقایاری 

 12:30-13 " کاوه علیزاده 

 13-13:30 " میالد فت  آبادی

 13:30-14 " فرهاد اسماعیل زاده 

 

شده و تأثیری در  ضیان تعیین  صیلی متقا شته تح شته، زمینه فعالی  و ر صاحبه با توجه به کد ر ترتیب زمانی م

 نتیجه ندارد.

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

تا  ستتتواالت یا به  021-66164123ا تلفن ب 14:30الی  8چهارشتتتنبه از ستتتاع  از شتتتنبه  تماس بگیرید 

INST@sharif.edu ارسال نمایید یایمیل . 
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