
 ( نترل و ارتعاشات ک  ، دینامیکگرایش طراحی کاربردی -دکتری تحقیقاتی )مخصوص داوطلبان های زمینهفرم مخصوص اعالم  

 بسمه تعالی

کا    شااتارتعکنترل و ا  دیناميک  ،طراحي کاربردي   ایشمشخصات اعضاي هيات علمي گر

ول مطااب  دا،را دارنا،،    1401-1402ظرفيت پذیرش دانشجوي دکترا در سال تحصيلي  

و ترديحاً بعا،   است. لطفاٌ پس از بررسي عالی  خود و سواب  و عالی  پژوهشي اساتي،  زیر

با اساتي، محتار،، اساامي پانس اساتاد را با  )مي توان، ب  صورت ایميلي باش،(    از مشورت

ی است کهه اتتخهاا اسهاتید و بدیهدرج نمائيا،. )روبرو(    همين فر،در    ترتيب اولویت

ر و تعهدآور خواهد بود. داتشجویان موظف هستند که ههترتیب آتها برای داتشج

تواتد با تظهر خهود پنچ اولویت خود را پر تمایند، در غیر این صورت داتشکده می

های خالی را بر اساس ظرفیت اسهاتید، پهر تمایهد و داتشهجو در صهورت اولویت

 ها تمکین تماید.خااقبولی، باید به این اتت

 تام و تام خاتوادگی یف رد تام و تام خاتوادگی ردیف 

 دکتر عاصم پور 13 دکتر احم،یان  1

 دکتر فالح  14 دکتر الستي  2

 دکتر فرهمن،  15 دکتر اکبري  3

 دکتر فرهي  16 دکتر اردمن، 4

 دکتر محم،ي  17 دکتر ارغواني 5

 دکتر مرادي 18 دکتر اصغري 6

 دکتر موح،ي  19 دکتر بهزاد 7

 بادي دکتر نق،آ  20 ي پوردکتر بهزاد 8

 دکتر نثير  21 عليدور دکتر 9

 دکتر نجات 22 دکتر ساالری  10

 دکتر وثوقي 23 دکتر سعادت 11

   دکتر صيادي  12
 
 

 

 

اینجانب ................................................... اساتي، زیر را ب  ترتيب اولویت ب  عنوان استاد راهنماي  

 یم. نماخود انتخاب مي دوره دکتراي 
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2- 

 

3- 

 

4- 
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 امضاء:                                            تاریخ: 
 

زمینه:  مهم اعالم  مخصوص  فرم  این  است  الزم  تحقیق داوطلبان  را  اتی  های 

حداکثر  و  تموده  پای ت   تکمیل  ش ا  روز  در  خ  21نبه  ان  مصاحبه  مجری  برای  رداد 

و    )sharif.edugankhoday@(  برای دکتر خدایگان طراحی کاربردی  گرایش  

  )nejat@sharif.edu(ارتعاشات برای دکتر تجات  گرایش دینامیک، کنترل ودر 

یا   و  تنماید  ارسال  موقع  به  را  فرم  این  داوطلب  چناتچه  تمایند.  ارسال  ایمیلی 

ا داشته باشد، الزم است این فرم تکمیل شده را در  هت ر در اولوییی غت تدرخواس

با توجه   .روز مصاحبه همراه خود داشته باشد و به مجری مصاحبه تحویل تماید

الزام فرآ   ی به  بنابرا  ند یبودن  ا   ن یمذکور،  تیست   گرایش  نی داوطلبان  در    الزم 

تام ثبت  تکم   -ساماته  اطالعات  به  -یلی قسمت  مربوط    یراهنما  د یاسات  "سوال 

 . ندی تما لی را تکم "مورد عالقه ی هانهیمتناسب با زم یشنهادیپ

ضمناً همراه داشتن فرم اتتخاا رشته و اولویت محل تحصیل که در آن قبول  

 است.  الزامیشده اید و در سایت سازمان سنجش تهایی شده است 

mailto:khodaygan@sharif.edu
mailto:nejat@sharif.edu


 ( تبدیل اترژیگرایش  -لبان دکتری های تحقیقاتی )مخصوص داوطالم زمینهصوص اعفرم مخ

 بسمه تعالی

کا  ظرفيات پاذیرش دانشاجوي   تب،یل اناریي يات علمي گروه  اعضاي همشخصات  

را دارن،، مطاب  د،ول زیر است. لطفاٌ پاس از   1401-1402دکترا در سال تحصيلي  

اساتي، و ترديحاً بع، از مشورت )ماي بررسي عالی  خود و سواب  و عالی  پژوهشي  

ستاد را ب  ترتيب اولویت ب  صورت ایميلي باش،( با اساتي، محتر،، اسامي پنس اتوان،  

ا بدیهی است که اتتخاا اساتید و ترتیب آتهئي،.  درج نما  همين فر، )روبرو(در  

برای داتشجو تعهدآور خواهد بود. داتشجویان موظف هستند که ههر پهنچ 

تواتد با تظر خهود ن صورت داتشکده میرا پر تمایند، در غیر ایاولویت خود  

های خالی را بر اساس ظرفیت اساتید، پر تماید و داتشجو در صهورت اولویت

 ها تمکین تماید.قبولی، باید به این اتتخاا

 
 

 تام و تام خاتوادگی ردیف  ام خاتوادگیتام و ت ردیف 

 دکتر شاملو  7 دکتر افشين  1

 دکتر شفيعي  8 دکتر آریانپور 2

 دکتر فرهاني   9 بيجارچي  دکتر 3

 زاده دکتر کاظم 10 زاده منظري دکتر تقي 4

 دکتر کریمي 11 دکتر حاديلوي  5

 دکتر موسوي  12 دکتر محم،حسن سعي،ي  6
 
 

 

یت ب  عنوان استاد راهنماي  ............................................. اساتي، زیر را ب  ترتيب اولو...... اینجانب

 نمایم. دوره دکتراي خود انتخاب مي 

1- 

 

2- 

 

3- 

 

4- 

 

5- 

 تاریخ:                                            امضاء: 

 

زمینه :  مهم اعالم  مخصوص  فرم  این  است  الزم  تحقیق داوطلبان  را  اتی  های 

حداکثر و  تموده  پایت  تکمیل  ش ا  روز  برایخ  21نبه  ان  در    رداد  مصاحبه  مجری 

اترگرایش   دکتر    ژیتبدیل  ایمیلی    )harif.edu@shannani(زاده  کاظمبرای 

ت  ارسال تمایند. چناتچه داوطلب این فرم را به موقع ارسال تنماید و یا درخواس

اولویغییت در  ر هتر  شده  تکمیل  فرم  این  است  الزم  باشد،  داشته  روز  ا  در  ا 

تماید  تحویل  به مجری مصاحبه  و  باشد  داشته  به    .مصاحبه همراه خود  توجه  با 

در ساماته    الزم تیست  گرایش  نیداوطلبان ا  ن یمذکور، بنابرا  ندیبودن فرآ  یالزام

تام تکم  -ثبت  اطالعات  به  -یل یقسمت  مربوط    یراهنما  دی اسات   "سوال 

 . ندی تما لی را تکم "مورد عالقه ی هانهیمتناسب با زم یشنهادیپ

قبول  در آن  تحصیل که ضمناً همراه داشتن فرم اتتخاا رشته و اولویت محل 

 است.  الزامیشده اید و در سایت سازمان سنجش تهایی شده است 

mailto:hannani@sharif.edu


 ش مهندسی دریا( گرای -های تحقیقاتی )مخصوص داوطلبان دکتری فرم مخصوص اعالم زمینه

 بسمه تعالی

ک  ظرفيت پذیرش دانشاجوي دکتارا   مهن،سي دریامشخصات اعضاي هيات علمي گروه  

طاب  د،ول زیر اسات. لطفااٌ پاس از بررساي ارن،، مرا د  1401-1402در سال تحصيلي  

عالی  خود و سواب  و عالی  پژوهشي اساتي، و ترديحاً بعا، از مشاورت )ماي توانا، با  

هماين استاد را ب  ترتياب اولویات در  س   اش،( با اساتي، محتر،، اسامي  صورت ایميلي ب

بدیهی است کهه اتتخهاا اسهاتید و ترتیهب آتهها بهرای درج نمائي،.    فر، )روبرو(

اولویت خود   سهداتشجو تعهدآور خواهد بود. داتشجویان موظف هستند که هر  

خالی   هایویتاولخود    تواتد با تظررا پر تمایند، در غیر این صورت داتشکده می

را بر اساس ظرفیت اساتید، پر تماید و داتشجو در صورت قبولی، بایهد بهه ایهن 

 ها تمکین تماید.اتتخاا

 
 

 

 نا، و نا، خانوادگي  ردیف

 دکتر بهزاد 1

 دکتر  سيف  2

 دکتر صيادي 3
 

 

ترتيب اولویت ب  عنوان استاد راهنماي   را ب ..... اساتي، زیر ....... اینجانب ....................................... 

 نمایم. دوره دکتراي خود انتخاب مي 
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 تاریخ:                                            امضاء: 

 

زمینه:  مهم اعالم  مخصوص  فرم  این  است  الزم  تحقیقداوطلبان  را  اتی  های 

حداکثرت  و  تموده  پای تکمیل  شا  روز  در  رداد  خ  21نبه  ان  مصاحبه  مجری  برای 

    (khorasanchi@sharif.edu)  خراساتچی برای دکتر    مهندسی دریا   گرایش 

یا   و  تنماید  ارسال  موقع  به  را  فرم  این  داوطلب  تمایند. چناتچه  ارسال  ایمیلی 

ا داشته باشد، الزم است این فرم تکمیل شده را  هت ر در اولویغییت تدرخواس

با تمایددر روز مصاحبه همراه خود داشته  به مجری مصاحبه تحویل  و  با    .شد 

  الزم تیست  گرایش   ن یداوطلبان ا  نیمذکور، بنابرا  ندیبودن فرآ   یتوجه به الزام 

تام ثبت  ساماته  تکم  -در  اطالعات  به   -یل یقسمت  مربوط    د یاسات  "سوال 

 . ندیتما ل یرا تکم "مورد عالقه  یها نه یمتناسب با زم   یشنهادیپ  یراهنما

ضمناً همراه داشتن فرم اتتخاا رشته و اولویت محل تحصیل که در آن قبول  

 است.  الزامیده است تهایی ششده اید و در سایت سازمان سنجش 

 


