
 بسمه تعالی

  99قابل توجه داوطلبان شرکت کننده در مصاحبه دکتري 

 5/7/99روزآمد دانشکده مهندسی انرژي، 

مصـاحبه داوطلبان دانشـکده مهندسی انرژي (رشته مهندسی سیستمهاي انرژي و مهندسی هسته 
 برگزار خواهد شد.  مجازيبه صورت  10/7/99شنبه و پنج 9/7/99اي) در روزهاي چهارشنبه 

هاي دانشکده مهندسی انرژي، از لینکهاي مصـاحبه اتاقو اتاق انتظار مجازي براي دسـترسـی به 
 زیر استفاده کنید:

 
  اتاق انتظار مجازي

https:/vc.sharif.ir/ch/energy-w 
 اياتاق مصاحبه رشته مهندسی هسته

https:/vc.sharif.ir/ch/nuc-eng 
 هاي انرژيرشته مهندسی سیستماتاق مصاحبه 

https:/vc.sharif.ir/ch/energy-sys 
 

اي درخواست از داوطلبان محترم هر دو گروه مهندسـی سـیسـتمهاي انرژي و مهندسی هسته -1
حضــور داشته اتاق انتظار مجازي می شـود که حداقل یک سـاعت قبل از شـروع مصــاحبه در 

مصاحبه شما در حدود یک ساعت تغییر کند. لطفا باشـند. الزم به ذکر است ممکن است زمان 
ـــید. پس از اعالم مدیر گروه مربوطه در اتاق انتظار آمادگی ال ـــته باش زم براي این مورد را داش

توانید با اســتفاده از لینک اتاق مصــاحبه مربوط به رشــته خود وارد اتاق مصــاحبه مجازي، می
   شوید.

 
حضور مجدد در مربوط به مصاحبه خود را ترك کنید.  لطفا پس از پایان مصـاحبه، اتاق مجازي -2

 باشد.پس از شرکت در جلسه مصاحبه مجاز نمی نیز اتاق انتظار مجازي



 
دسترس را در  و مقاالت پژوهشی منتشر شده خود ارشدنامه کارشـناسـیپایان ،لطفا کارت ملی -3

  تا در صورت لزوم ارائه فرمائید. داشته باشید
 

تالقی زمان مصـاحبه اعالم شـده با زمان مصــاحبه سایر دانشگاهها و  در صـورت همپوشـانی و -4
مهر ماه  7با ارائه مسـتندات رسمی حداکثر تا پایان وقت اداري  ، می توانیدمراکز آموزش عالی

ـــاحبه در روزهاي  99 ـــاعت مص بدین منظور، ئید. نما 99مهر ماه  10و  9اقدام به جابجایی س
ضـــمن تماس در ســـاعات اداري با با دفتر تحصـــیالت تکمیلی دانشـــکده  توانندداوطلبان می

درخواست و مستندات خود را نژاد) (خانم بابایی 021 66166113مهندسـی انرژي به شـماره  
پس از این تاریخ،  ارسال نمایند. graduate_office@energy.sharif.ir به آدرس ایمیل 

ر دلیلی به زمان مصـاحبه تحت هیچ شرایطی تغییر نخواهد کرد و عدم حضور در مصاحبه به ه
 .گرددمنزله انصراف تلقی می

 
توانید در ساعات درصـورت هرگونه مشـکل و یا سـوال قبل و یا در طول برگزاري مصـاحبه می -5

(خانم  021 66166113ه شماره  اداري با دفتر تحصـیالت تکمیلی دانشـکده مهندسی انرژي ب
ـــتر می توانید به آدرس بـابایی ـــورت نیاز به راهنمایی بیش ـــل فرمائید. درص نژاد) تماس حاص

graduate_office@energy.sharif.ir  .ایمیل بفرستید 

 

 

 

  

mailto:graduate_office@energy.sharif.ir


 99برنامه زمانبندي مصاحبه داوطلبان دکتري 

 

 گروه مهندسی سیستمهاي انرژي

 09/07/99چهارشنبه 

 

 10/07/99شنبه پنج 
 زمان مصاحبه نام خانوادگیو  نام  ردیف زمان مصاحبه نام خانوادگیو  نام  ردیف

 8:20-8:40 مهران شکیبائی 1 8:20-8:40 محمد اربیع 1
 8:40-9:00 محمدهادي صفایی 2 8:40-9:00 مرتضی اصغري 2
 9:00-9:20 بهنام طالئی دانا 3 9:00-9:20 سیدمحمد امامی رضوي 3
 9:20-9:40 امیر عابدان زاده 4 9:20-9:40 محمدجواد بذرگري 4
 9:40-10:00 سیدپویا عقیلی یگانه 5 9:40-10:00 ایران برزگر 5
 10:00-10:20 رضا فتاحی 6 10:00-10:20 احسان بهروزي زاده 6
 10:20-10:40 عارف قبائی 7 10:20-10:40 سیف دلیل صفائی 7
 10:40-11:00 محمدحسن قدوسی نژاد 8 10:40-11:00 مهسا رجبی 8
 11:00-11:20 مهدي متدین 9 11:00-11:20 علی اکبر رضازاده 9
 11:20-11:40 حامد محسنی پهلوان 10 11:20-11:40 محبوبه روستائی فیروزاباد 10
 11:40-12:00 مهدي میرزاخانی 11 11:40-12:00 رحیم زاهدي 11
 13:30-13:50 سیدمحسن مسعودي 12 13:30-13:50 ابوالفضل زینتی 12
 13:50-14:10 قادر معظمی گودرزي 13 13:50-14:10 غالمرضا زندش 13
 14:10-14:30 مرتضی مقدم 14 14:10-14:30 محمدعلی ستایش 14
 14:30-14:50 رحیم ملتمس 15 14:30-14:50 محمدابراهیم سربندي فراهانی 15
 14:50-15:10 عطیه مهدي پور 16 14:50-15:10 مجتبی شاه محمدیان 16
 15:10-15:30 لیال نیازي 17 15:10-15:30 سمیرا شریفی زمیدانی 17
 15:30-15:50 محمد حسن هدایتی 18 15:30-15:50 رزو شفیع خانیآ 18

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 گروه مهندسی هسته اي
 

 09/07/99چهارشنبه 

 

 10/07/99پنج شنبه 
 زمان مصاحبه نام خانوادگیو  نام  ردیف زمان مصاحبه خانوادگینام و  نام  ردیف

 8:15-8:00 مریم عزیزي 1 8:15-8:00 محمد اسدي 1
 8:30:-8:15 افروز عسگري 2 8:30:-8:15 مسعود اسماعیلی 2
 8:45-8:30 نصرمهدي عقیلی 3 8:45-8:30 رضا پناهی 3
 9:00-8:45 علی زادهفاطمه  4 9:00-8:45 محدثه پورشریفی راوري 4
 9:15-9:00 حسن فتحی 5 9:15-9:00 لیلی تقی زاده 5
 9:30-9:15 اشرفمهدي قربانی 6 9:30-9:15 سمیه جعفرقلی 6
 9:45-9:30 ابراهیم قنبري 7 9:45-9:30 سیدعلی حسینی 7
 10:00-9:45 مطهره کفالتی 8 10:00-9:45 نژادعلی ربانی 8
 10:15-10:00 ناصر گودرزي 9 10:15-10:00 میالد رجبی 9
 10:30-10:15 محمدحسین لباف 10 10:30-10:15 محمدحسن رحیمی 10
 10:45-10:30 امیررضا متفق 11 10:45-10:30 عارف الدین زرنوشه فراهانی 11
 11:00-10:45 نیامعصومه میثم 12 11:00-10:45 فاطمه سلحشور 12
 11:15-11:00 فاطمه مسجدي 13 11:15-11:00 سحر صادقلو 13
 11:30-11:15 قبچاقمحمدامین مشفقی 14 11:30-11:15 مهدي صحرائیان 14
 11:45-11:30 محمد نوروزي 15 11:45-11:30 سارا طالبی 15
 

 

  


