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 بسمه تعالی

 

 دانشگاه صنعتی شریف

 0011داوطلبان آزمون دکتری سال اطالعیه دعوت به مصاحبه 

 رشته شیمی

رخ مو شهههبه اطالع داوطلبان محترم میرسهها ب بر امه مصههاحبه دا  ههمب  شههیمی در روز    بهه 

برگزار خواهب شب. لذا داوطلبان محترم موظف هستهب طبق  غیرحضهوری بصهورت   22/3/0011

 .غیر حضوری شرکت  مایهببر امه زما بهبی ذیل در جلسات مصاحبه 

 : الزم مبارک و شرایط** 

 از  در ساعات اعالم شب  22/3/0011 مورخ شهبه روز در شود می تقاضا محترم داوطلبان از

 الزم است داوطلبان از طریق لیهک اتاقهای مجازی در جلسهه مصهاحبه خود حاضر شو ب.  

یک سهاعت قبل از زمان اعالم شهب  در اتاا ا ترار حضور داشته باشهب تا در رورت  یاز    

مصاحبه شو ب و شمار  های تماس اعالم شب  آ ان در دسترس   زودتر از زمان اعالم شب 

 باشب.

   ایی معتبر )شهاسهامه یا کارت ملی(اسکارت شهارائه 

  یک فایل بایب  دقیقه 01داوطلب به مبتPowerpoint   اسالیب  01الی   5شهامل حباکرر

در دور  کارشهاسی ارشب و  یز زمیهه پژوه ی مورد ا جام شب  پژوه ی  کاربرای معرفی 

توجهه کهیهب کهه برای اپلود فایل     را ارائهه  مهایهب.    عالقهه برای ادامهه در دور  دکتری  

Powerpoint  به بایب ان رامجازی در کالس pdf .تببیل کهیب 

 های مربوط به مبارک دور  کارشهاسی ارشب و کارشهاسی و ریز مرات آن  پایان  امه فایل

ر ددور  کارشهاسی ارشب  مقاالت مستخرج از پایان  امه  مبارک پژوه ی و توریه  امه ها 

 رورت  یاز ارائه گردد. تا در دسترس باشهب

                        ضههمههاا یهادآوری می شههود داشههتر کلیه شههروط مذکور در اطالعیه های سههازمان سهههج        

 و دا  گا  الزامی است. آموزش ک ور
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 ضمهاا لیهک اتاا جلسات مجازی و همچهیر اتاا ا ترار به شرح جبول ذیل می باشب:

 لیهک اتاا جلسه ا ترار جلسه مصاحبه مجازیلیهک اتاا   ام گرای  ردیف

 https://vc.sharif.edu/ch/phys-chem https://vc.sharif.edu/ch/chem-w شیمی فیزیک 0

 https://vc.sharif.edu/ch/org-chem https://vc.sharif.edu/ch/chem-w شیمی آلی 2

 https://vc.sharif.edu/ch/anal-chem https://vc.sharif.edu/ch/chem-w شیمی تجزیه 3

 https://vc.sharif.edu/ch/inorg-chem https://vc.sharif.edu/ch/chem-w شیمی معب ی 0

 

ا ب  داوطلبان می توا هب در رورت لزوم در ساعات اداری با دفتر تحصیالت تممیلی دا  مب  شیمی

  مایهب. مماتبهghasemi@ch.sharif.ir تماس و یا با آدرس ایمیل  66065366شمار  تلفر 

 

 

 دا  گا  رهعتی شریف (2060)زما بهبی مصاحبه داوطلبان گرای  شیمی فیزیک

 ام و  ام خا وادگی  ردیف

 داوطلب

ساعت   وع مصاحبه

 مصاحبه

 تاریخ مصاحبه 

  11/9 حضوریغیر ماهور آقاخا ی 0

به
شه

 

22/3/
00

11
 

 31/9 غیرحضوری کیمیا کارگر 2

 11/01 غیرحضوری ایمان  ویبی 3
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 دا  گا  رهعتی شریف (2520)تجزیهزما بهبی مصاحبه داوطلبان گرای  شیمی 

 ام و  ام خا وادگی  ردیف

 داوطلب

ساعت   وع مصاحبه

 مصاحبه

 تاریخ مصاحبه 

  11/9 غیرحضوری هبی ببوی 0

به
شه

 

22/3/
00

11
 

 31/9 غیرحضوری فاطمه خیرخوا  زاد  2

 11/01 غیرحضوری سپیب  شریعتی 3

 31/01 غیرحضوری ها یه گل اهی 0

 11/00 غیرحضوری بهار مستفیض 5

 31/00 غیرحضوری راضیه معتمبی خوزا ی 6

 11/02 غیرحضوری آذیر  بوی فرد 6

 31/03 یرحضوریغ مریم کاشی 2

 11/00 یرحضوریغ  رگس واحبی  وتاش 9

 

 دا  گا  رهعتی شریف (2521آلی) زما بهبی مصاحبه داوطلبان گرای  شیمی

 تاریخ مصاحبه  ساعت مصاحبه  وع مصاحبه  ام و  ام خا وادگی داوطلب ردیف

 11/9 غیرحضوری اسماعیل چهاردولی 0

به
شه

 

22/3/
00

11
 

 31/9 غیرحضوری سیب مرتضی حسیهی 2

 01 غیرحضوری چچمیابراهیم خلیل زاد   3

 31/01 غیرحضوری معیر رضایی ز گهه 0

 11/00 غیرحضوری آمهه زارعی 5

 31/00 غیرحضوری  فیسه کریمی 6

 11/02 غیرحضوری ملیما کسمایی 6

 31/03 غیر حضوری مصطفی غفوری گوراب 2

 11/00 غیر حضوری زهرا  رافت 9

 31/00 غیر حضوری زهرا  وری حسیر اباد 01

 05  غیر حضوری زیهب امیر خامما ی 00
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 دا  گا  رهعتی شریف (2603)معب یزما بهبی مصاحبه داوطلبان گرای  شیمی 

ساعت   وع مصاحبه  ام و  ام خا وادگی داوطلب ردیف

 مصاحبه

 تاریخ مصاحبه 

  11/9 غیرحضوری فرحهاز ایرا پور 0

به
شه

 

22/3/
00

11
 

 31/9 غیرحضوری مریم افتخاری 2

 11/01 غیرحضوری ربه کا یروشالمی 3

 31/01 غیرحضوری علی سلطا ی 0

 11/00 غیرحضوری سیب  عذرا شرافت 5

 31/00 غیرحضوری شمیبا عطار 6

 11/02 غیرحضوری زیهب السادات قائم محمبی  6

 31/03 غیرحضوری الهاز کریمان 2

 00 غیرحضوری سمیه کوچه باغی گاواف ادی 9

 31/00 غیرحضوری گل پرکوی اهی شایان 01

 11/05 غیرحضوری پریسا  گارش 00

 


