
 

 

 

 دانشگاه صنعتی شریف 

 دانشکده فیزیک 

 

زمه متمرکنی 1401 یبهمصاح حضوری داوطلبان آزمون دکتری   اطالعیه شماره ٢: دعوت به 

 

بندی زیر در طبق جدول زمان 1401خرداد ماه  24و  23شنبه دوشنبه و سهشود در روزهای وت میاز داوطلبان گرامی دع

تنها شامل بخش شفاهی است و در سه گروه موازی در  دانشکده شرکت نمایند. مصاحبهی ی حضوری آزمون مصاحبهجلسه

در طبقه پنجم دانشکده واقع شده است و داوطلبان بایستی یک ساعت پیش از زمان انتظار  سالنشود. هر روز برگزار می

لطفاً پیش اتاق مصاحبه ذکر شده است.  ، ساعت و مکانبندیدر باالی جدول زمان .ی خود در اتاق انتظار حاضر باشندمصاحبه

 5)حدود  شفاهیی ی ارشد و ارائههای پایان نامهعمل کرده و فایل 1ی شماره راهنمایی اطالعیهاز زمان مصاحبه حتماً مطابق 

داوطلبان پیش از این است که کنید. فرض بر  به آموزش دانشکده ایمیلنامه را ز کار پژوهشی مرتبط با این پایانا ای(دقیقه

 کنند. ها را رعایت میه کرده و مفاد آنهای مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه را مالحظی اطالعیهی مصاحبه همهجلسه

دانشکده هیچ  به معنی انصراف داوطلب خواهد بود وتعیین شده  : عدم حضور در زمانمهم تذکر -

 در زمان دیگری را ندارد. مصاحبهانجام تعهدی برای 

( یا با ایمیل 021-66164503لطفا در صورت وجود هر ابهامی، موارد را در ساعت های اداری به صورت تلفنی ) -

(amouzesh@physics.sharif.edu .با دفتر آموزش دانشکده فیزیک مطرح و پیگیری کنید ) 

 

 دانشگاه صنعتی شریف –دانشکده فیزیک 

17/3/1401 

 

 

mailto:amouzesh@physics.sharif.edu


 

 

                                                   چهارم)پرتوی( طبقه  412اتاق     -   1گروه     -  1401  خرداد 23روز دوشنبه 

 

 

، طبقه پنجم، دانشکده فیزیک513سالن انتظار: اتاق   

 

 

 

 

 ردیف نام نام خانوادگی مصاحبه ساعت آزمون

30:8 – 00:9  1 سیدامیررضا اجاقی 

15:9 – 45:9  2 امیر یاراحمدی 

00:10 – 30:10  3 وحید اسرافیلیان 

45:10 – 15:11  4 سمانه احمدی 

30:11 – 00:12  5 ثریا علیاری 

   استراحت 

00:14 – 30:14  6 سبا امین الرعایا 

45:14 – 15:15  7 اکبر خادم ربانی قراسقال 

30:15 – 00:16  8 سیدمحمدصادق سجادی 

15:16 – 45:16  9 مهدی عبدالهی 

00:17 – 30:17  10 مریم یعقوبی 

45:17 – 15:18 زاده اسکویینجف   11 هانیه 



 

 

 

                                                   طبقه پنجم 512اتاق          -       2گروه        -    1401 خرداد 23روز دوشنبه 

 

 

، طبقه پنجم، دانشکده فیزیک513سالن انتظار: اتاق   

 

 

 

 ردیف نام نام خانوادگی مصاحبه ساعت آزمون

30:8 – 00:9 یوبیا   12 نگین 

15:9 – 45:9  13 مجید باباپور المعی 

00:10 – 30:10  14 بهنام پیرایش 

45:10 – 15:11  15 مریم  پالیزگیر 

30:11 – 00:12  16 مصطفی پرندین 

   استراحت 

00:14 – 30:14  17 بهزاد کریم مسلک 

45:14 – 15:15  18 مهاباد مظهری 

30:15 – 00:16  19 سیدامیرحسین موسوی 

15:16 – 45:16 کارتجربه   20 آرش 

00:17 – 30:17  21 آریا جعفری 

45:17 – 15:18  22 زهرا ساقی 



 

 

 

                                                   طبقه ششم 629اتاق          -       3گروه        -    1401 خرداد 23روز دوشنبه 

 

 

، طبقه پنجم، دانشکده فیزیک513سالن انتظار: اتاق   

 

 

 

 ردیف نام نام خانوادگی مصاحبه ساعت آزمون

30:8 – 00:9 پوررستم   23 مجید 

15:9 – 45:9  24 سمانه سربازگلعذاری 

00:10 – 30:10 زاده وراغولیشیرین   25 سجاد 

45:10 – 15:11  26 ابوالفضل حسنی ماجوالن   

30:11 – 00:12  27 سعید خالقی ماکلووانی 

   استراحت 

00:14 – 30:14  28 نفیسه خان احمدی 

45:14 – 15:15  29 راحله رها 

30:15 – 00:16  30 فرهاد شکوهی 

15:16 – 45:16  31 حدیثه صدری 

00:17 – 30:17  32 محمدصادق طالعی فرخنده 

45:17 – 15:18  33 حسین نعمتی 



 

 

 

                                                   چهارم)پرتوی( طبقه  412اتاق     -   1گروه     -  1401  خرداد 24شنبه روز سه

 

 

، طبقه پنجم، دانشکده فیزیک513سالن انتظار: اتاق   

 

 

 

 ردیف نام نام خانوادگی مصاحبه ساعت آزمون

30:8 – 00:9  34 زهراسادات طباطبائی اصل 

15:9 – 45:9  35 سیدسیادت اله عابدینی 

00:10 – 30:10  36 امیر فوادیان 

45:10 – 15:11  37 نسا عابدینی 

30:11 – 00:12  38 میثم عبدلی 

   استراحت 

00:14 – 30:14  39 امیر عسکری دهنوی 

45:14 – 15:15 ه ساداتیسان اقاطاهری اوشانی   40 

30:15 – 00:16  41 مهدی کوثری 

15:16 – 45:16  42 محمدصادق گلزار 

00:17 – 30:17  43 سید سجاد طبسی 

45:17 – 15:18  44 پریا فروزی صومعه 



 

 

 

                                                   طبقه پنجم 512اتاق          -       2گروه        -    1401 خرداد 24شنبه سهروز 

 

 

 

، طبقه پنجم، دانشکده فیزیک513سالن انتظار: اتاق   

 

 

 

 

 ردیف نام نام خانوادگی مصاحبه ساعت آزمون

30:8 – 00:9  45 سیدمحمدجواد طباطبایی یزدی 

15:9 – 45:9  46 مهدی عامری 

00:10 – 30:10  47 محمدمهدی ماستری فراهانی 

45:10 – 15:11  48 محمد محرمی زارع 

30:11 – 00:12  49 کیان محوری 

   استراحت 

00:14 – 30:14 پورکریمیطهماسب   50 زهرا 

45:14 – 15:15  51 الهه عبدالرحیمی نیاری 

30:15 – 00:16  52 مینا نوری 

15:16 – 45:16  53 عیسی محمدی هرگالن 

00:17 – 30:17  54 شادی محمدی 



 

                                                   طبقه ششم 629اتاق          -       3گروه        -    1401 خرداد 24شنبه روز سه

 

 

 

، طبقه پنجم، دانشکده فیزیک513انتظار: اتاق سالن   

 

 

 

 ردیف نام نام خانوادگی مصاحبه ساعت آزمون

30:8 – 00:9 55 سعیده عسکری   

15:9 – 45:9 65 آرمین معماریان   

00:10 – 30:10 75 گشتاسب مهرشاهی   

45:10 – 15:11 لونقی  85 مهدی   

30:11 – 00:12  59 انوشیروان مرادی 

   استراحت 

00:14 – 30:14 زادهوفائی   60 مهشید 

45:14 – 15:15 16 بهار نیکبخت   

30:15 – 00:16 26 فریده مازوچی   

15:16 – 45:16 36 ملیکا صرامی   

00:17 – 30:17 46 یاسمن ناظمی   


