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 بسمه تعایل

       

 

 

 دانشگاه صنعتی شریف

 1401اطالعیه دعوت به مصاحبه حضوری داوطلبان آزمون دکترای سال

 رشته مهندسی هوافضا

 (42/03/1401و  23/03/1401شنبه سه و  شنبهدو هایتاریخ مصاحبه: روز)

 الف( نکات مربوط به مصاحبه و مدارک الزم

  شود حداقل نیم ب این اطالعیه آمده است. از داوطلبین محترم تقاضا میبرنامه زمانی مصاحبه در جداول بند

حضور داشته باشند. عدم حضور در ساعت مقرر به معنای انصراف اتاق انتظار ساعت قبل از شروع مصاحبه در 

 پذیر نیست.تلقی شده و تغییر زمان مصاحبه امکان

   24/03/1401و  23/03/1401 شنبهسه شنبه و دوهای سهمیه استعداد درخشان نیز در روزداوطلبان 

 مزمان با مصاحبه داوطلبان دوره روزانه برگزار خواهد شد. ) مطابق با جداول بند ب(.ه

  درخواست مربوطه به همراه مستندات  مصاحبه وجود دارد، ساعتدر صورتیکه درخواست موجه برای تغییر

اداری روز پایان ( تا hoseynipak@ae.sharif.edu) 1دانشکدهتحصیالت تکمیلی به ایمیل کارشناس 

 و در صورت موافقت زمان مصاحبه جدید دریافت شود.  ارسال 22/03/1401خ تاری

  .لطفا با توجه به تعداد داوطلبان دعوت شده به مصاحبه امکان تاخیر در شروع مصاحبه داوطلبان وجود دارد

 ادامه برنامه خود را با توجه به این نکته تنظیم نمایید.

 صورت فایل شود روز مصاحبه مدارک زیر را به از داوطلبان محترم تقاضا میPDF تا در  همراه داشته باشند

مدارک خود را به ایمیل کارشناس  PDFدر صورت لزوم داوطلبان می توانند فایل  .صورت نیاز ارایه نمایند

 )اگر قبال ارسال نشده است(:ارسال نمایند  قبل از مصاحبهه تا روز دانشکد

  کارت شناسایی معتبر -1

 اصل پایان نامه کارشناسی و کارشناسی ارشد )در صورت اتمام دوره کارشناسی ارشد( -2

 توصیه نامه معتبر از استادراهنما و یکی از اساتید دیگر )حداقل دو نفر( -3

به دوره دکترا در دانشگاه صنعتی شریف و زمینه های پژوهشی مورد خالصه متنی که نشانگر هدف ورود  -4

 نظر برای رساله دکترا است.

                                                           
 021-54797000( 574)داخلی  شماره تماس:  1

mailto:hoseynipak@ae.sharif.edu
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در صورت امکان، صحبت اولیه با اعضاء هیئت علمی دانشکده و درج نام سه نفر از اعضاء هیئت علمی  -5

 راهنما.( به ترتیب اولویت به عنوان افراد موردنظر برای استاد4دانشکده ) درمتن مربوط به بند 

های ت سیستمهر موردی که بیانگر توانمندی علمی یا سابقه کاری داوطلب باشد )مانند طراحی و ساخ -6

 افزاری یا سخت افزاری، جوایز علمی، اختراعات، مشاوره، تدریس و.....( نرم

 

 سنجش ماناز میان داوطلبان معرفی شده از ساز اساتید دارای ظرفیت و اولویت در پذیرش دانشجوی دکتری 

ترم گروههای طالع از آخرین وضعیت امکان پذیرش اساتید با مدیران محا تبه شرح لیست زیر می باشند. البته جه

 مربوطه می توانید تماس حاصل نمایید. 

 مدیرگروه اساتید دارای اولویت پذیرش گروه آموزشی

 آیرو دینامیک 

 خدایار جوادیدکتر 

 طیبی رهنیمحمد دکتر 

 دربندیدکتر مسعود 

 دکتر خدایار جوادی

 پیشرانش

 دکتر ازاده کبریایی

 دکتر امیر مردانی

 دکتر محمد فرشچی

 دکتر محمدرضا مراد

 سازه های هوایی

 دکتر محمد حسین نوازی

 دکتر علی عابدیان

 دکتر روح اله دهقانی فیروزآبادی

 دکتر علی عابدیان

 دینامیک پرواز و کنترل

 سیدحسین پورتاکدوستدکتر 

 دکتر افشین بنازاده

 دکتر هادی نوبهاری

 سیدحسین پورتاکدوستدکتر 

 دکتر محسن فتحی مریم کیانیدکتر  مهندسی فضایی
o اگاهی از ظرفیت اساتید با مدیران گروه تماس حاصل نمایند. دانشجویان معرفی شده از مسیر استعداد درخشان جهت 

o ی با گروه پذیرش )امور آموزشی و پژوهش برندگی هستند و بالعکسز گروه جلوراهنما اخاب استاد یرودینامیک مجاز به انتدانشجویان آ

 .شده خواهد بود(

o زشی و پژوهشی با امور آمو)هستند و بالعکس مهندسی فضاییخاب استاد راهنما از گروه مجاز به انت دانشجویان دینامیک پرواز و کنترل

 گروه پذیرش شده خواهد بود(.

o نشکده به آدرس زیر موجود است:داتماس دفتر اساتید در وبسایت  آدرس ایمیل و شمار 

http://ae.sharif.edu/~portal/faculties 

 

 

  دانشکده مهندسی هوافضا به شرح زیر می باشند:ساختمان جدید آدرسهای اتاقهای 

 اقتآدرس ا اق جلسه مجازیتنام ا ردیف

  سالن شورا انتظار 1

 105اتاق  کنترل/مهندسی فضاییگروه دینامیک پرواز و  2

 106اتاق  گروه سازه های هوایی 3

 107اتاق  پیشرانشدینامیک/ آیرو هایگروه 4
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 مصاحبه تکمیل ظرفیت زمانبندی و حضوریشدگان به مصاحبه اسامی دعوتفهرست  (ب

 هوافضامهندسی  دانشکده مکان: -23/03/1401 شنبهدو  زمان:

 زمینه

 تخصصی

ساعت  نام نام خانوادگی ردیف

 مصاحبه

تاریخ 

 مصاحبه

محل  پیشرانش آیرودینامیک

 مصاحبه

ی
دگ

رن
وب

جل
و  

ک 
می

نا
دی

رو
آی

 

 107اتاق   * 23/03/1401 9:00 کسری اسداله بیکی 1

 107اتاق   * 23/03/1401 9:20 فریبا سادات اصفهانی 2

 107اتاق   * 23/03/1401 9:40 حسین اکبرزاده 3

 107اتاق   * 23/03/1401 10:00 محمدرضا پایداری 4

 107اتاق   * 23/03/1401 10:20 سیدمحمد جاللی زیدانلو 5

 107اتاق   * 23/03/1401 10:40 محمد داورپناه 6

 107اتاق   * 23/03/1401 11:00 عباس دری 7

 107اتاق   * 23/03/1401 11:20 علی صابرمقدم 8

 107اتاق   * 23/03/1401 11:40 ساداتمریم  طباطبایی 9

 107اتاق   * 23/03/1401 12:00 محمدحسین علی زاده رکن آبادی 10

 نماز و نهار

 107اتاق   * 23/03/1401 13:30 سعید قلندری 11

 107اتاق   * 23/03/1401 13:50 کامیاب کرباسی شرق 12

 107اتاق   * 23/03/1401 14:10 روح اهلل ماهوری 13

 107اتاق   * 23/03/1401 14:30 افشین مدنی 14

 107اتاق   * 23/03/1401 14:50 فواد مسلم 15

 107اتاق  *  23/03/1401 15:10 هادی اردستانی 16

 107اتاق  *  23/03/1401 15:30 حسین بهزاد 17

 107اتاق  *  23/03/1401 15:50 زهرا جهرمی 18

 107اتاق  *  23/03/1401 16:10 نوید حشمتی 19

 107اتاق  *  23/03/1401 16:30 پویا خسروی 20

 107اتاق  *  23/03/1401 16:50 علیرضا شکرزاده دمیرچی 21

 107اتاق  *  23/03/1401 17:10 علی مرادی بیرم آبادی  22

 107اتاق  *  23/03/1401 17:30 میالد مهدیان دولت آبادی 23

 107اتاق  * * 23/03/1401 17:50 سیدقدیر *مومنی ماسوله  24

 107اتاق  *  23/03/1401 18:10 علیرضا نوابی 25

 107اتاق  * * 23/03/1401 18:30 مرضیه *هاتفی  26

 استعداد درخشان* 
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 مصاحبه تکمیل ظرفیت زمانبندی و حضوریشدگان به مصاحبه اسامی دعوتفهرست  ب(

 هوافضامهندسی  دانشکده مکان: -24/03/1401 سه شنبه زمان:

 * استعداد درخشان

 

 

 

 

 

 

 

 

 زمینه

 تخصصی 

رد

 یف
 نام نام خانوادگی 

ساعت 

 مصاحبه
 تاریخ مصاحبه

دینامیک 

 پرواز

مهندسی 

 فضایی
 محل مصاحبه

ی
ضای

ی ف
دس

هن
و م

از 
رو

ک پ
می

نا
دی

 

 105اتاق  * * 24/03/1401 9:00 مهدی ابراهیم نژاد بدیهی 1 

 105اتاق  * * 24/03/1401 9:20 سپهر احمدی 2

 105اتاق   * 24/03/1401 9:40 محمد آزادیان 3

  105اتاق   * 24/03/1401 10:00 جواد اصغری جیقه 4

 105اتاق  * * 24/03/1401 10:20 علیرضا اطالعی 5

 105اتاق   * 24/03/1401 10:40 محمدصادق اکبری  6

 105اتاق  * * 24/03/1401 11:00 حمید بندی کناری 7

 105اتاق   * 24/03/1401 11:20 سیدمصطفی بنی هاشمیان 8

 105اتاق   * 24/03/1401 11:40 آرش جعفری 9

 105اتاق  * * 24/03/1401 12:00 سیدعلی سجادی منفرد 10

 نماز و نهار
 105اتاق  * * 24/03/1401 13:30 امیررضا صافی زاده 11

 105اتاق  * * 24/03/1401 13:50 محمد *طالبی کجیدی  12

 105اتاق   * 24/03/1401 14:10 مهسا قاسمی 13

 105اتاق   * 24/03/1401 14:30 محمدرضا مالکی فرد 14

 105اتاق  * * 24/03/1401 14:50 مریم مجلسی کوپائی 15

 105اتاق  *  24/03/1401 16:10 محمدتقی *علیخانی  16

 105اتاق  * * 24/03/1401 16:30 فائزه *شعبانی سلطانمرادی  17

 105اتاق   * 24/03/1401 16:50 داود *حججی نجف آبادی  18

 105اتاق  * * 24/03/1401 17:10 احمد *ابراهیمی  19
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 مصاحبه تکمیل ظرفیت زمانبندی و حضوریشدگان به مصاحبه اسامی دعوتفهرست  ب(

 هوافضامهندسی  دانشکده مکان: -24/03/1401 سه شنبه زمان:

 درخشاناستعداد  *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محل مصاحبه تاریخ مصاحبه ساعت مصاحبه نام نام خانوادگی  ردیف تخصصی زمینه

ی
وای

 ه
ی

ها
زه 

سا
 

 106اتاق  24/03/1401 9:00 حامد آذرگشسب 1

 106اتاق  24/03/1401 9:20 سیدمحمدجواد جذاب 2

 106اتاق  24/03/1401 9:40 کامل حسین نژادپرویزخانلو 3

 106اتاق  24/03/1401 10:00 محمدحسین  ریانی 4

 106اتاق  24/03/1401 10:20 هدی رستمی 5

 106اتاق  24/03/1401 10:40 علیرضا رضوانی 6

 106اتاق  24/03/1401 11:00 محمد صادقزاده دیزجی 7

 106اتاق  24/03/1401 11:20 نسیم عبداله زاده 8

 106اتاق  24/03/1401 11:40 محمدرضا علیجانی نرگسی 9

 106اتاق  24/03/1401 12:00 محمد فرپور 10

 نماز و نهار

 106اتاق  24/03/1401 13:30 علی فرهناک درآبادی 11

 106اتاق  24/03/1401 13:50 سیدسجاد میرهاشمی 12

 106اتاق  24/03/1401 14:10 داود * حججی نجف آبادی 13


