
اطالعیه شماره ٢: دعوت به مصاحبەی غیرحضوری داوطلبان آزمون دکتری نیمەمتمرکز ١۴٠٠ 

از داوطلبان گرامی دعوت می شود در روزهای شنبه و یک شنبه ٢٢ و ٢٣ خردادماه ١۴٠٠  طبق جدول زمان بندی زیر در جلسەی 
مَجازی/غیرحضوریِ آزمون مصاحبەی دانشکده شرکت نمایند. مصاحبه تنها شامل بخش شفاهی است و در دو گروهِ موازی در 
هر روز برگزار می شود. هر گروه یک اتاق پذیرش یا انتظار دارد که داوطلبان بایستی دستِ کم نیم ساعت پیش از زمانِ مصاحبەی 
خود در اتاق مربوطه حاضر باشند و خود را به مسئول اتاق معرفی کنند. در زمان تعیین شده برای مصاحبه، هر داوطلب توسط 
مسئولِ اتاقِ پذیرش به اتاق اصلیِ مصاحبه راهنمایی خواهدشد. لطفاً پیش از زمان مصاحبه حتماً مطابق راهنماییِ اطالعیەی 
شماره ١ عمل کرده و فایل های پایان نامەی کارشناسی ارشد و ارائەی ۵‐صفحەای از کار پژوهشی مرتبط با این پایان نامه را 
تکمیلی  تحصیالت  مدیریت  اطالعیەهای  همەی  مصاحبه  جلسەی  از  پیش  داوطلبان  است که  این  بر  فرض  بارگذاری کنید. 

دانشگاه را مالحظه کرده و مفاد آن ها را رعایت می کنند. 

—توجه: عدم حضور در زمانِ تعیین شده بەمعنیِ انصرافِ داوطلب خواهدبود.  

ای میل  با  یا  تلفنی (۶۶١۶۴۵٠٣-٠٢١)  بەصورت  اداری  ساعت های  در  را  موارد  ابهامی،  هر  وجود  صورت  در  —لطفاً 
(amouzesh@physics.sharif.edu) با دفتر آموزش دانشکده فیزیک مطرح و پیگیری کنید. 

آدرس اینترنتی اتاق های پذیرش

https://vc.sharif.edu/ch/ph-phd-w1اتاق پذیرش ١

https://vc.sharif.edu/ch/ph-phd-w2اتاق پذیرش ٢
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دانشگاه صنعتی شریف 

دانشکدە فیزیک

https://grad.sharif.edu/files/Physics-1.pdf
https://grad.sharif.edu/files/Physics-1.pdf
http://sharifgradschool.ir/fa/index.asp
http://sharifgradschool.ir/fa/index.asp
mailto:amouzesh@physics.sharif.edu
https://vc.sharif.edu/ch/ph-phd-w1
https://vc.sharif.edu/ch/ph-phd-w2


(https://vc.sharif.edu/ch/ph-phd-w1) روز شنبه ٢٢ خرداد ١۴٠٠ ‐ گروه ١

ساعت آزمون مصاحبهنام خانوادگینامردیف

08:55-08:30احمدی جهمانیمحمدمهدی 24001

09:20-08:55آریانپورعبدالرحمن24002

09:45-09:20آزادپرویز24003

10:10-09:45اسکندری انالوجهمحمد 24004

10:35-10:10اسالمبولچی مقدمپوپک 24005

استراحت

11:25-11:00اشراقیکامران 24006

11:50-11:25 آقائیمحمدرضا24007

12:15-11:50الوانکاریگانەسادات 24008

12:40-12:15 امانیمرضیه24009

13:05-12:40امینیمینا 24010

استراحت

14:25-14:00بازوبندالهه 24011

14:50-14:25بهادریسیدەآمنه 24012

15:15-14:50بهشتیمعصومه 24013

15:40-15:15جمشیدیمحمدحسین 24014

16:05-15:40حاجی باقریمجید 24015

استراحت

16:55-16:30حجازیمحمدامین 24016

17:20-16:55حسنی ماجوالنابوالفضل 24017

17:45-17:20خالقیفراز24018

18:10-17:45خدابندهمجید 24019

18:35-18:10داستانگوفاطمه24020
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https://vc.sharif.edu/ch/ph-phd-w1


(https://vc.sharif.edu/ch/ph-phd-w2) روز شنبه ٢٢ خرداد ١۴٠٠ ‐ گروه ٢

ساعت آزمون مصاحبهنام خانوادگینامردیف

08:55-08:30یداللهی فارسانیفاطمه 24021

09:20-08:55دریایی گوکیمحمدمهدی 24022

09:45-09:20ذوالفقاریسورنا 24023

10:10-09:45رجبی دهکیمهدی 24024

10:35-10:10رحیمی قهیازیمهدی 24025

استراحت

11:25-11:00رسولیعلیرضا 24026

11:50-11:25 رسولی اردالنیابوالفضل24027

12:15-11:50رضائی علی بابالوآرش24028

12:40-12:15زارعی فرانیمژگان 24029

13:05-12:40زهیریمحمود 24030

استراحت

14:25-14:00 سپیانیمحمد24031

14:50-14:25سجادیسیدمحمدصادق 24032

15:15-14:50سیرغانیفائزه 24033

15:40-15:15 سلطانیسینا24034

16:05-15:40شاەآبادیبهنام 24035

استراحت

16:55-16:30 شاهینعلی24036

17:20-16:55شیردل هاورامیرهوشنگ 24037

17:45-17:20شیرین زاده وراغولیسجاد 24038

18:10-17:45صابریاصغر 24039

18:35-18:10صادقی زادهسجاد 24040
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https://vc.sharif.edu/ch/ph-phd-w2


(https://vc.sharif.edu/ch/ph-phd-w1) روز یک شنبه ٢٣ خرداد ١۴٠٠ ‐ گروه ١

ساعت آزمون مصاحبهنام خانوادگینامردیف

08:55-08:30صادقی صاحب زاداکرم 24041

09:20-08:55صالحی طاهربغدهکلثوم 24042

09:45-09:20صحراییمحمد 24043

10:10-09:45طالبی زادهنوید 24044

10:35-10:10خندانیسیدەسلیله24082

استراحت

11:25-11:00عابدینیسیدسیادت اله 24045

11:50-11:25عباسی فیروزجاهمهدی 24046

12:15-11:50عبدل پورکاظم 24047

12:40-12:15فاطمی ابهریعلی 24048

13:05-12:40خویش خواهبهاره24083

استراحت

14:25-14:00فاطمی پناهزهراالسادات 24049

14:50-14:25 فتح آبادیمیالد24050

15:15-14:50فرقانی رامندیحسن 24051

15:40-15:15یکتاپرستبنفشه 24052

16:05-15:40سلیمی مقدممهکامه24086

استراحت

16:55-16:30کریمیعلی 24053

17:20-16:55 گیالنینگار24054

17:45-17:20مالکیمرتضی 24055

18:10-17:45متقیانفریده 24056

18:35-18:10محمدیمژگان 24057
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https://vc.sharif.edu/ch/ph-phd-w1


(https://vc.sharif.edu/ch/ph-phd-w2) روز یک شنبه ٢٣ خرداد ١۴٠٠ ‐ گروه ٢

ساعت آزمون مصاحبهنام خانوادگینامردیف

08:55-08:30محمودیحسن 24058

09:20-08:55 مداحیمحدثه24059

09:45-09:20مرادیفاطمه 24060

10:10-09:45مرادیمرتضی 24061

10:35-10:10کریمیمهسا24087

استراحت

11:25-11:00مرتضایی نوبهاریمحمد 24062

11:50-11:25مرصوصمحمود 24063

12:15-11:50معصومیمریم 24064

12:40-12:15 معماریانآرمین24065

13:05-12:40موالییمسعود24088

استراحت

14:25-14:00معنویسیدعلیرضا 24066

14:50-14:25منشوریحسن 24067

15:15-14:50نارنجیراضیه 24068

15:40-15:15ناصریمنصوره 24069

16:05-15:40ناصری نژادعلی 24070

استراحت

16:55-16:30نجفیمهسا 24071

17:20-16:55ندریسیروس 24072

17:45-17:20نفیسی گل محمد 24073

18:10-17:45هاتفیمریم 24074
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https://vc.sharif.edu/ch/ph-phd-w2

