
 تعاليبسمه                                                                                    

 دانشگاه صنعتـي شريف                                                                       

 1399اوطلبان آزمون دکتری نیمه متمرکز حضوری دغیر اطالعیه دعوت به مصاحبه 

 )رشته فیزیک(

 

 جدول زمانبندی طبق  99 ماهمهر 10و  9مورخ  روزهای چهارشنبه و پنجشنبهشود در از داوطلبین محترم دعوت مي

با  زیدو اطاق مجادر  و مصاحبه فقط شامل بخش شفاهي است. شرکت نمایند دانشکدهدر جلسه غیرحضوری مصاحبه  پیوست

نیز  ph-phd-wبا نام در کنار این اطاقها یک اطاق انتظار . ازی انجام مي شودبه صورت مو ph-phd-2و  ph-phd-1ی امهان

   آدرس اینترنتي این اطاقها به شرح زیر است. ه شده است. آماد

 آدرس اينترنتي  ورد استفادهم نام اطاق 

ph-phd-1 اطاق مصاحبه https://vc.sharif.edu/ch/ph-phd-1 

ph-phd-2 اطاق مصاحبه https://vc.sharif.edu/ch/ph-phd-2 

ph-phd-w اطاق انتظار https://vc.sharif.edu/ch/ph-phd-w 

 

 حوه انجام مصاحبهن

  توضیحات کوتاهي در مورد یک فایل پاورپوینت دقیقه از روی  5حداکثر  ،خود کوتاه پس از معرفيموظف است داوطلب

 ران کارشناسي ارشد خود بدهد، موضوع کار تحقیقاتي دو

 پاسخ مي با پایان نامه کارشناسي ارشد خود ارتباط تحنین در ابتدا به سؤاالت تخصصي مم داوطلب ،پس از پایان سخنراني

 دهد،

 خواهد دادسؤال عمومي فیزیک پاسخ  ه چندبپس س . 

  نکات مهم در ارتباط با مصاحبه:

 .لطفاً جهت احراز هویت کارت شناسایي معتبر در دسترس داشته باشید 

 5بیش از ارائه ضروری است، توصیه مي شود که فایل پاورپوینت دی برای ارائه شفاهي نبنبا توجه به اینکه رعایت زما 

 صفحه نباشد. 

 کارشناسي و کارشناسي ارشد مي باشند. در سطح دروس پایه و تخصصي دوره های  ی عمومي فیزیکسؤالها 

 لطفاً چند برگه A4 مي آماده داشته باشید.سفید به همراه خودکار در صورت نیاز به پاسخگویي سؤاالت عل 

  ًلطفاPDF  در  1399مهر ماه  8پایان وقت اداری سه شنبه  حداکثر فایل ارائه و پایان نامه کارشناسي ارشد خود را

 نمایید بارگذاری surname_thesis.pdfو   surname_ppt.pdfسامانه کالس مجازی جلسه مصاحبه با قالب 

https://vc.sharif.edu/ch/ph-phd-1
https://vc.sharif.edu/ch/ph-phd-w


و  hosseini_ppt.pdfد حسیني نام دو فایل عبارت خواهند بود از: )به عنوان مثال برای داوطلب با نام احم

hosseini_thesis.pdf) . 

 ارائه و پایان نامه کارشناسي ارشدو بارگذاری فایلهای  ،برگزاری مصاحبه ،کالسهای مجازیحوه اتصال به جهت اطالع از ن 

 انشگاه توجه بفرمایید. دهای اطالعیه  لطفاً به ،بر روی سامانه کالسهای مجازی دانشگاه شریف

 اتخاذ شود که امکان  يترتیب پ تاپ، الزم استلاینترنت از طریق کامپیوتر شخصي یا  جهت شرکت در جلسه و اتصال به

 استفاده از میکروفون و وبکم در طول مصاحبه از قبل فعال شده باشد. 

 اطاق مجازی انتظاراز زمان مصاحبه در  مطابق دستورالعملهای دانشگاه، الزم است داوطلبان حداقل یک ساعت قبل 

اطالعیه در انتظار اطاق این نحوه ورود به است.  ph-phd-wمجازی انتظار نام اطاق مخصوص مصاحبه وارد شوند.  

 دانشگاه شرح داده شده است. 

 فیزیک از پذیرش  شده باشد. دانشکدهبارگذاری  پذیرش دانشگاه سامانهاز طریق  فقطباید  مي انتوصیه نامه های داوطلب

توصیه نامه هایي که یا بصورت دستي یا بصورت ایمیل برای دانشکده یا مسئوالن آزمون ارسال مي شوند، جداً معذور مي 

مهر ماه در سامانه پذیرش دانشگاه بارگذاری شوند.  7توصیه نامه ها مي باید حداکثر تا پایان وقت اداری دوشنبه باشد. 

 توصیه نامه ای در روز آزمون از داوطلب تحویل گرفته نخواهد شد.   هیچ الزم به ذکر است که 

 مهم: تذکرات

پس از اعالم رسمی این اطالعیه، داوطلبین می توانند در صورت همپوشانی زمان مصاحبه با زمان مصاحبه  -1

جابجایی م به اقدا 99مهر ماه  7حداکثر تا پایان وقت اداری با ارائه مستندات رسمی دانشگاهها و مراکز دیگر 

در اولین فرصت بعد از اعالم اسامی و لطفاً ، برای این کارنمایند.   99مهر ماه  10و  9ساعت مصاحبه در روزهای 

یا ایمیل  02166164503با شماره  مهر ماه 7و حداکثر تا پایان وقت اداری  زمان مصاحبه

amouzesh@physics.sharif.edu  تحت هیچ شرایطی زمان مصاحبه ، این تاریخپس از . گرفته شودتماس

  . گرددبه منزله انصراف تلقی می  به هر دلیلی دم حضور در مصاحبهع .تغییر نمی کند

های آزمون سازمان سنجش کشور و دانشگاه از قبیل فراغت از در اطالعیه  شود داشتن کلیه شروط مذکورمي ضمناً یادآور -2

 و ..... الزامي است. 30/7/99تحصیل تا 

در ساعات اداری از طریق دفتر آموزش دانشکده فیزیک موارد را  ،وجود ابهامتوانند در صورت ميگرامي لبین داوط

 پیگری نمایند.  amouzesh@physics.sharif.eduیا ایمیل  02166164503

 

 

 

 

 

 

 



 ph-phd-1نام اطاق مجازی  – 1گروه  - 09/07/99 -مصاحبه دانشکده فیزیک 

 phd-https://vc.sharif.edu/ch/ph-1: آدرس

 نام ردیف 
نام خانوادگي 

 داوطلب

 نام اطاق مجازی

 محل مصاحبه

تاریخ آزمون 

 شفاهي 
 ساعت آزمون شفاهي

 ph-phd-1 09/07/99 08:30-09:00 احدي احمد  1-1-1

 ph-phd-1 09/07/99 09:00-09:30 احساني نيا كيوان  1-1-2

 ph-phd-1 09/07/99 09:30-10:00 احمدي منيبا 1-1-3

 ph-phd-1 09/07/99 10:00-10:30 اسدي محمدامين 1-1-4

     استراحت      

 ph-phd-1 09/07/99 11:00-11:30 اسماعيلي  عليرضا 1-1-5

 ph-phd-1 09/07/99 11:30-12:00 اشرفي پيمان زهرا  1-1-6

 ph-phd-1 09/07/99 12:00-12:30 افتخار مرتضي  1-1-7

 ph-phd-1 09/07/99 12:30-13:00 اكبري كوربالغ سعيد 1-1-8

     استراحت      

 ph-phd-1 09/07/99 14:00-14:30 امامي منيره  1-1-9

 ph-phd-1 09/07/99 14:30-15:00 امامي كوپايي علي 1-1-10

 ph-phd-1 09/07/99 15:00-15:30 اماني دلنيا  1-1-11

 ph-phd-1 09/07/99 15:30-16:00 انجم شعاع شهره  1-1-12

     استراحت      

 ph-phd-1 09/07/99 16:30-17:00 بابكان مليكا  1-1-13

 ph-phd-1 09/07/99 17:00-17:30 بزرافشان محمد  1-1-14

 ph-phd-1 09/07/99 17:30-18:00 تبريزي نژاد سيدعلي  1-1-15

 ph-phd-1 09/07/99 18:00-18:30 تقي پور  فاطمه 1-1-16

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vc.sharif.edu/ch/ph-phd-1


 ph-phd-2نام اطاق مجازی  – 2گروه  - 09/07/99 -مصاحبه دانشکده فیزیک 

 phd-https://vc.sharif.edu/ch/ph-2آدرس: 

 نام ردیف 
نام خانوادگي 

 وطلبدا

 نام اطاق مجازی

 محل مصاحبه

تاریخ آزمون 

 شفاهي 
 ساعت آزمون شفاهي

 ph-phd-2 09/07/99 08:30-09:00 جان نثاري الداني مرضيه  1-2-1

 ph-phd-2 09/07/99 09:00-09:30 جمشيدي عبداهلل 1-2-2

 ph-phd-2 09/07/99 09:30-10:00 حسيني فرد محمد 1-2-3

 ph-phd-2 09/07/99 10:00-10:30 حصاري اعظم  1-2-4

     استراحت      

 ph-phd-2 09/07/99 11:00-11:30 حيدري ابهري نرگس   1-2-5

 ph-phd-2 09/07/99 11:30-12:00 حيدري نسب زهرا 1-2-6

 ph-phd-2 09/07/99 12:00-12:30 خاني الهه 1-2-7

 ph-phd-2 09/07/99 12:30-13:00 خدابنده  مجيد 1-2-8

     استراحت      

 ph-phd-2 09/07/99 14:00-14:30 خشمن ساالر  1-2-9

 ph-phd-2 09/07/99 14:30-15:00 خلوتي حسن 1-2-10

 ph-phd-2 09/07/99 15:00-15:30 خواجوئي حميدرضا 1-2-11

 ph-phd-2 09/07/99 15:30-16:00 خونيكي رضا  1-2-12

     استراحت      

 ph-phd-2 09/07/99 16:30-17:00 دانشمند حميد 1-2-13

 ph-phd-2 09/07/99 17:00-17:30 دركه  علي 1-2-14

 ph-phd-2 09/07/99 17:30-18:00 دهمرده فاطمه 1-2-15

 ph-phd-2 09/07/99 18:00-18:30 رجبي نجار زهرا  1-2-16

 ph-phd-2 09/07/99 18:30-19:00 زارعي هايده 1-2-17

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

https://vc.sharif.edu/ch/ph-phd-2


 ph-phd-1نام اطاق مجازی  – 1گروه  - 10/07/99 -مصاحبه دانشکده فیزیک 

 phd-https://vc.sharif.edu/ch/ph-1: آدرس

 نام ردیف 
نام خانوادگي 

 داوطلب

 نام اطاق مجازی

 محل مصاحبه

تاریخ آزمون 

 شفاهي 
 فاهيساعت آزمون ش

 ph-phd-1 10/07/99 08:30-09:00 زراعتي مجيد 2-1-1

 ph-phd-1 10/07/99 09:00-09:30 شكاري طوسي مرضيه  2-1-2

 ph-phd-1 10/07/99 09:30-10:00 شيرازيان عليرضا  2-1-3

 ph-phd-1 10/07/99 10:00-10:30 شيراوندمنجاني روح اهلل 2-1-4

     استراحت      

 ph-phd-1 10/07/99 11:00-11:30 فائي سيرتص امين  2-1-5

 ph-phd-1 10/07/99 11:30-12:00 صفري زهرا  2-1-6

 ph-phd-1 10/07/99 12:00-12:30 طاطي جاسم  2-1-7

 ph-phd-1 10/07/99 12:30-13:00 طالش عليخاني سعيد 2-1-8

     استراحت      

 ph-phd-1 10/07/99 14:00-14:30 طاهري يگانه ياور 2-1-9

 ph-phd-1 10/07/99 14:30-15:00 طباخيان نائيني مجيد  2-1-10

 ph-phd-1 10/07/99 15:00-15:30 عرفاني هارمي جيران  2-1-11

 ph-phd-1 10/07/99 15:30-16:00 علي ميرزايي سيما  2-1-12

     استراحت      

 ph-phd-1 10/07/99 16:30-17:00 غفاري ابوذر  2-1-13

 ph-phd-1 10/07/99 17:00-17:30 غالمي محمدحسين  2-1-14

 ph-phd-1 10/07/99 17:30-18:00 قمي شوركايي رضا 2-1-15

 ph-phd-1 10/07/99 18:00-18:30 كارگر فاطمه 2-1-16

 ph-phd-1 10/07/99 18:30-19:00 كاشاني مريم  2-1-17

 

  
 

 

 

 

 

    

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://vc.sharif.edu/ch/ph-phd-1


 ph-phd-2نام اطاق مجازی  – 2گروه  - 10/07/99 -مصاحبه دانشکده فیزیک 

 phd-https://vc.sharif.edu/ch/ph-2آدرس: 

 نام ردیف 
نام خانوادگي 

 داوطلب

 نام اطاق مجازی

 محل مصاحبه

تاریخ آزمون 

 شفاهي 
 ساعت آزمون شفاهي

 ph-phd-2 10/07/99 08:30-09:00 كرمي الوار الناز  2-2-1

 ph-phd-2 10/07/99 09:00-09:30 محمدي سهيل 2-2-2

 ph-phd-2 10/07/99 09:30-10:00 مداحي محدثه 2-2-3

 ph-phd-2 10/07/99 10:00-10:30 مرادي مرتضي 2-2-4

     استراحت      

 ph-phd-2 10/07/99 11:00-11:30 مسموعي محمدعلي 2-2-5

 ph-phd-2 10/07/99 11:30-12:00 يمشهد عليرضا 2-2-6

 ph-phd-2 10/07/99 12:00-12:30 موسي الرضايي سعيده 2-2-7

 ph-phd-2 10/07/99 12:30-13:00 موسيوند عليرضا  2-2-8

     استراحت      

 ph-phd-2 10/07/99 14:00-14:30 ميرپوريان سيدنويد 2-2-9

 ph-phd-2 10/07/99 14:30-15:00 نشاط هومن  2-2-10

 ph-phd-2 10/07/99 15:00-15:30 نعمتي روح اله 2-2-11

 ph-phd-2 10/07/99 15:30-16:00 نويدقاسمي زاد ميثم 2-2-12

     استراحت      

 ph-phd-2 10/07/99 16:30-17:00 نيشابوري زينب 2-2-13

 ph-phd-2 10/07/99 17:00-17:30 هادي سيچاني بهناز  2-2-14

 ph-phd-2 10/07/99 17:30-18:00 ولي محمدي اسيم 2-2-15

 ph-phd-2 10/07/99 18:00-18:30 يونسي زاده فيض اهلل 2-2-16

 ph-phd-2 10/07/99 18:30-19:00 نهاني علي 2-2-17

 

https://vc.sharif.edu/ch/ph-phd-2

