
      تعاليبسمه        

 دانشگاه صنعتـي شريف  
 

 1400حضوری داوطلبان آزمون دکتری نیمه متمرکز غیرمصاحبه  مدارک الزم برای اطالعیه 

 ( و مهندسي دريا ، تبديل انرژیهای طراحي کاربردیگرايش -مهندسي مکانیک )رشته
  

 :شرايط و مدارک الزم •

 مدارک زير را به همراه داشته باشند: غیرحضوری ز مصاحبهور از متقاضیان محترم تقاضا داريم در 

 (شناسنامهو  )کارت ملی کارت شناسایی معتبر  -1

 التحصیلی(نامه کارشناسی ارشد )در صورت فارغپایان -2

 ها به همراه اصل مقاالت همایشمجالت و یا در مقاالت نامه پذیرش و یا ارائه  -3

 صیالت تکمیلی حت اصل کلیه مدارک بارگذاری شده در سامانه -4

  grad.sharif.eduدر سایت  دانشکده قبلیطبق اطالعیه ) راهنمافرم تکمیل شده انتخاب استاد -5

موجهی  چنانچه به دالیلضمن  در (قبال نحوه ارسال ایمیلی این فرم اطالع رسانی شده بود. هک

 است دهنش نام سامانه ثبت درری فرم مذکور ه بارگذاداوطلبی موفق ب و فقط در صورتی که

 24ا ت takmili@mech.sharif.edu الکترونیکی آدرس بهبا ذکر دالیل موجه را  فرمتواند می

 ارسال نماید. ساعت قبل از روز مصاحبه 

 

حضوری داوطلبان راطالعات و دستورالعمل مربوط به برگزاری جلسات مصاحبه غی"حتما اطالعیه با نام  :1توجه 

 مطالعه گردد grad.sharif.eduشگاه الت تکمیلی داندر سایت تحصی "١4٠٠آزمون دکتری نیمه متمرکز سال 

  .اشته باشید روز مصاحبه آمادگی دو بر اساس آن برای 

 به صورت مجازی حاضر باشید.حبه خود در اتاق انتظار مربوطه لطفا یک ساعت قبل از زمان مصا :2توجه 

 ذکر شده است. دانشکدهگرایش  نتظار در باالی جدول هراتاق مجازی ا لینک اتاق مجازی مصاحبه و :3توجه 

ساعت قبل  24مصاحبه سایر دانشگاهها حتما  ن اطالعیه با ساعتیاساعت مصاحبه در صورت همزمانی  :4توجه 

های این دانشکده در صبح هبه تحصیالت تکمیلی دانشکده مهندسی مکانیک اطالع دهید. دقت شود تمامی مصاحب

 یشود.برگزار م خرداد 22به شنبعدازظهر روز و 
 

الزامی سنجش کشور و دانشگاه  ن سازمانآزموهای شود داشتن کلیه شروط مذکور در اطالعیهضمناً یادآوری می

 است.

میلی دانشکده با با دفتر تحصیالت تک( ١4:3٠الی  8:٠٠) توانند در صورت لزوم در ساعات اداریمی انداوطلب  

    تماس حاصل نمایند.  dutakmili@mech.sharif.eو یا با ایمیل   5596666١-557266١6اره تلفن شم
 

 مکانیکیالت تکمیلی دانشکده مهندسی موفق باشید                                                                                       تحص  

mailto:takmili@mech.sharif.edu
mailto:takmili@mech.sharif.edu


 

 

 مهندسي مکانیک -ریمصاحبه داوطلبین  دکت نازم

 22/3/1400 -مکانیک جامدات -حي کاربردیطرا

 sm-https://vc.sharif.edu/ch/me   ق مجازی مصاحبه: اتا لینک

     e-sm-if.edu/ch/mehttps://vc.shar     لینک اتاق مجازی انتظار:

 نوع پذيرش زمان  نام  نام خانوادگي  رديف

 مرکزکنکور نیمه مت -بدون آزمون 8:٠٠ محمدمهدی بدیعی ١

 بدون آزمون 8:١5 علیرضا طاهرزاده فرد  2

 مرکزمت نیمه کنکور -بدون آزمون 8:3٠ احسان غفراللهی 3

 بدون آزمون 8:45 سیدمرتضی موسوی 4

 مرکزکنکور نیمه مت 9:٠٠ حسن امینی 5

 کنکور نیمه متمرکز 9:١5 انسیه بختیاری 6

 مرکزکنکور نیمه مت 9:3٠ سعید برزگرخورده بالغ 7

 کنکور نیمه متمرکز 9:45 سپهر پوررکنی صالحان 8

 ه متمرکزکنکور نیم ١٠:٠٠ سیدمحمدباقر حسینی وفا 9

        

 کنکور نیمه متمرکز ١٠:3٠ علی خالوندی  ١٠

 کنکور نیمه متمرکز ١٠:45 سعید یخبر ١١

 کنکور نیمه متمرکز ١١:٠٠ محمدرضا خلیلی لنجی ١2

 کنکور نیمه متمرکز ١١:١5 یمجتب رحمانی قشالقی ١3

 کنکور نیمه متمرکز ١١:3٠ شهره رعایی ١4

 مه متمرکزر نیکنکو ١١:45 حسین سپهوند ١5

 کنکور نیمه متمرکز ١2:٠٠ سبحان شانه سازپورشوشتری ١6

 تمرکزکنکور نیمه م ١2:١5 نفاعر صالحی ١7

 کنکور نیمه متمرکز ١2:3٠ محمد صفائی ١8

        

 کنکور نیمه متمرکز ١3:3٠ سیدعلی فتح ابادی ده عباس زا ١9

 کنکور نیمه متمرکز ١3:45 سیدسهند عقیق 2٠

 کنکور نیمه متمرکز ١4:٠٠ محمدرضا دری اشکفتکیان 2١

 ه متمرکزنیمور کنک ١4:١5 محمدصادق نم نبات 22

 کنکور نیمه متمرکز ١4:3٠ مدعلیحم یزدی  23

 

 

 

 

https://vc.sharif.edu/ch/me-sm
https://vc.sharif.edu/ch/me-sm-e


 

 

 مهندسي مکانیک -یزمان مصاحبه داوطلبین  دکتر

 22/3/1400 -دينامیک، کنترل و ارتعاشات  -بردیطراحي کار 

 dc-ch/mec.sharif.edu/https://v    احبه: لینک اتاق مجازی مص 

     e-dc-tps://vc.sharif.edu/ch/meht       ازی انتظار:لینک اتاق مج

 نوع پذيرش زمان  نام  نام خانوادگي  رديف

 بدون آزمون 8:٠٠ ندا الشویفی ١

 بدون آزمون 8:١5 سبحان رحمانی 2

 نبدون آزمو 8:3٠ بهروز رفیعی 3

 بدون آزمون 8:45 ینامیرحس رمضانی فرد 4

 کنکور نیمه متمرکز -بدون آزمون 9:٠٠ طه رضازاده 5

 بدون آزمون 9:١5 محمد فتحی 6

 کنکور نیمه متمرکز 9:3٠ وحید احتشامی بجنوردی 7

 مرکزکنکور نیمه مت 9:45 حسین امیدی جزه 8

 کنکور نیمه متمرکز ١٠:٠٠ اهلل روح پوربافرانی  9

        

 کنکور نیمه متمرکز ١٠:3٠ امین پیرمحمدی ١٠

 کنکور نیمه متمرکز ١٠:45 باهر پیش بهار ١١

 کنکور نیمه متمرکز ١١:٠٠ عارف توانگر* ١2

 کنکور نیمه متمرکز ١١:١5 امین حق نظری کیوی ١3

 ه متمرکزکنکور نیم ١١:3٠ سیامک حیدرزاده خرم ابادی ١4

 نیمه متمرکز کنکور ١١:45 محمدمهدی خریدار  ١5

 کنکور نیمه متمرکز ١2:٠٠ سیدمحمدرضا رهبرنیا ١6

 مرکزکنکور نیمه مت ١2:١5 محمدحسن سیامک ١7

 کنکور نیمه متمرکز ١2:3٠ سینا صالحی* ١8

        

 کنکور نیمه متمرکز ١3:3٠ ینمحمدام عبودی زاده ١9

 کنکور نیمه متمرکز ١3:45 محمد غفوری 2٠

 ه متمرکزکنکور نیم ١4:٠٠ مهدی کیانی* 2١

 کنکور نیمه متمرکز ١4:١5 بنیامین نوروزی چگنی 22

 

 پرديس مادر و کیش  یداوطلب دکترا*      

https://vc.sharif.edu/ch/me-dc
https://vc.sharif.edu/ch/me-dc-e


 

 نیکمهندسي مکا -زمان مصاحبه داوطلبین  دکتری

 22/3/1400 -تبديل انرژی 

 ec-if.edu/ch/mettps://vc.sharh    لینک اتاق مجازی مصاحبه: 

     e-ec-https://vc.sharif.edu/ch/me      لینک اتاق مجازی انتظار:

 نوع پذيرش ن زما نام  نام خانوادگي  رديف

 بدون آزمون 8:٠٠ حسام الدین احمدی   ١

 بدون آزمون 8:١٠  الدینسیدمعین آیت اللهی   2

 بدون آزمون 8:2٠ مصطفی ه سفیدی جمشیدیان قلع 3

 بدون آزمون 8:3٠ سیدمجتبی حسنی گنگرج  4

 بدون آزمون 8:4٠ حسین حسینی نوه اکبر  5

 بدون آزمون 8:5٠ علیرضا خادمی    6

 بدون آزمون 9:٠٠ هانی خصاف    7

 کنکور نیمه متمرکز -بدون آزمون 9:١٠ محمدعلی فخری    8

 ون آزمونبد 9:2٠ دسعیدممح قمی اویلی  9

 ٠١  کنکور نیمه متمرکز -بدون آزمون 9:3٠ امیررضا مهدی زاده   

 کنکور نیمه متمرکز 9:4٠ علی انجم شعاع   ١١

 نکور نیمه متمرکزک 9:55 نسرین بزرگمهر     ١2

     

 کنکور نیمه متمرکز ١٠:3٠ امیرمحمد پازانی النجارقی   ١3

 کنکور نیمه متمرکز ١٠:45 مسعود   **حاجی سمیعی ١4

 ور نیمه متمرکزککن ١١:٠٠ محمدرضا حسنی سوخت ابندانی  ١5

 کنکور نیمه متمرکز ١١:١5 محسن فراهانی  درمنکی  ١6

 کور نیمه متمرکزکن ١١:3٠ محمدپارسا دولت یار    ١7

 کنکور نیمه متمرکز ١١:45 محمد رضایی    ١8

 کنکور نیمه متمرکز ١2:٠٠ وصال رنجبرسروکالئی    ١9

 کزکنکور نیمه متمر  ١2:١5 امیر سعیدی* 2٠

       

 کنکور نیمه متمرکز ١3:3٠ مهدی ر*  سلمان پو 2١

 کنکور نیمه متمرکز ١3:45 مهران شاکری    22

 کنکور نیمه متمرکز ١4:٠٠ فائزه     شمس 23

 کنکور نیمه متمرکز ١4:١5 مجتبی شمس سوالری   24

 کنکور نیمه متمرکز ١4:3٠ سعید شیرازی    25

 مه متمرکزیکنکور ن  ١4:45 ندا فالح نژاد    26

 کنکور نیمه متمرکز ١5:٠٠ یدرضاحم قربانی     27

 کزمتمر  کنکور نیمه ١5:١5 امیررضا کچبی*    28

 کنکور نیمه متمرکز ١5:3٠ محمدرضا کرمی    29

 پرديس مادر و کیش  یداوطلب دکترا*      

 کیش ای پرديس ** داوطلب دکتر    

https://vc.sharif.edu/ch/me-ec
https://vc.sharif.edu/ch/me-ec-e


 

 نیکمهندسي مکا -زمان مصاحبه داوطلبین  دکتریامه اد

 22/3/1400 -تبديل انرژی 

 .ec-sharif.edu/ch/mehttps://vc    زی مصاحبه: ینک اتاق مجا ل

     e-ec-https://vc.sharif.edu/ch/me      لینک اتاق مجازی انتظار:

 یمه متمرکزکنکور ن  ١5:45 دمحمدجوا کیخائی    3٠

 کنکور نیمه متمرکز ١6:٠٠ محمد محمدزاده    3١

 ه متمرکزر نیمکنکو ١6:١5 رسول  محمدی    32

 کنکور نیمه متمرکز ١6:3٠ حسین نوروزبیگی    33

 کنکور نیمه متمرکز ١6:45 سیدسعید هاشمی    34

 

https://vc.sharif.edu/ch/me-ec
https://vc.sharif.edu/ch/me-ec-e


 

 

 

 مهندسي مکانیک -بین  دکترین مصاحبه داوطلازم

 22/3/1400 -مهندسي دريا 

 oe-f.edu/ch/mehttps://vc.shari    لینک اتاق مجازی مصاحبه: 

     /:e-oe-ch/mevc.sharif.edu//https      لینک اتاق مجازی انتظار:

 نوع پذيرش زمان  نام  نام خانوادگي  رديف

 ون آزمونبد 8:٠٠ خلیل اهلل سجادیان ١

 بدون آزمون 8:١5 روزبه والیتیشاه  2

 کنکور نیمه متمرکز 8:3٠ میالد بامدادی نژاد 3

 کنکور نیمه متمرکز 8:45 خداداد پالشی* 4

 مه متمرکزیکنکور ن  9:٠٠ مجید تقیان* 5

 کنکور نیمه متمرکز 9:١5 علیرضا بیبیح 6

 کنکور نیمه متمرکز 9:3٠ رضا خزائی 7

 کنکور نیمه متمرکز 9:45 محی الدین ئیرحیمی سورو 8

 کنکور نیمه متمرکز ١٠:٠٠ ارمان زارع 9

        

 کنکور نیمه متمرکز ١٠:3٠ علی عارف ١٠

 رکزمکنکور نیمه مت ١٠:45 محمدعلی محقق* ١١

 کنکور نیمه متمرکز ١١:٠٠ مدمهدیمح سروستانی نیکبخت ١2

 

 پرديس مادر و کیش  یداوطلب دکترا*      

 

https://vc.sharif.edu/ch/me-oe
https://vc.sharif.edu/ch/me-oe-e

