
 

 داًشگاُ صٌؼتی شزیف

مرکز متوری داوطلبین کنکور نیمه ض( و نیمه ح9/7/99طالعیه دعوت به جلسه مصاحبه حضوری )ا

 دانشکده مهندسی و علم مواد - 99سال 

ْارشٌثِ چتز اعاط اًتخاب داٍطلثیي هحتزم، جلغِ هصاحثِ در ایي داًشىذُ تِ دٍ صَرت حضَری )در رٍس 

در ایي  داٍطلةدر صَرت شزوت ًذاشتي . ( تزگشار هی شَد10/7/99)پٌج شٌثِ ( ٍ غیز حضَری 9/7/99

 اهىاى هصاحثِ هجذد ٍجَد ًخَاّذ داشت ٍ تِ هؼٌی اًصزاف داٍطلة تلمی هی شَد.   جلغات، 

تَصیِ هی شَد داٍطلثیي هحتزم اطالػیِ ّای تحصیالت تىویلی داًشگاُ را در هَرد شیَُ تزگشاری  -

 ّای حضَری ٍ هجاسی تِ دلت هطالؼِ فزهایٌذ.هصاحثِ ّا تِ صَرت 

( تْیِ وزدُ ٍ 10/7/99السم اعت تزای هصاحثِ هجاسی ولیِ اهىاًات السم را لثل اس رٍس هصاحثِ ) -

 رٍسّای لثل تا ٍرٍد تِ عاهاًِ اتاق هجاسی اػالم شذُ توزیٌی در هَرد اعتفادُ اس ایي فضا داشتِ تاشٌذ.

پی دی اف اس خالصِ عَاتك آهَسشی ٍ اسی تْتز اعت یه فایل جداٍطلثیي هصاحثِ ّای حضَری ٍ ه -

پضٍّشی خَد تْیِ وزدُ ٍ تزای تارگشاری ) تزای هصاحثِ هجاسی( ٍ تزای ارائِ تِ وارشٌاعاى داًشىذُ لثل اس 

 هصاحثِ حضَری در اختیار داشتِ تاشٌذ.

تِ دٍ صَرت پزیٌت ٍ فایل پی دی اف تزای ارائِ ّوزاُ داشتِ  ولیِ داٍطلثیي السم اعت هذارن سیز را -

 تاشٌذ.

 ارشذ یٍ وارًاهِ دٍرُ وارشٌاع یوارًاهِ دٍرُ وارشٌاع -1

 صٍرًال ّای ػلوی ٍ وٌفزاًظ ّا )تِ ّوزاُ گَاّی پذیزػ(در  یپضٍّشًغخِ ای اس هماالت  -2

 ارشذ یًاهِ دٍرُ وارشٌاع اىیٍ پا یدٍرُ وارشٌاع ایاى ًاهِپ -3

 یٍ فٌاٍر ماتیٍسارت ػلَم ٍ تحم ذییاس هٌاتغ هَرد تا یىیستاى اس  هذرن -4

 .تاشذ يیدر دعتزط داٍطلث ذیتا ی، اصل وارت هلغیز حضَری تَجِ شَد وِ در طَل جلغِ هصاحثِ -

 

 



 مصاحبه حضوری -الف

م اعت داٍطلة ًین عاػت لثل اس سهاى اػالم شذُ در جذٍل سیز در هحل تزای هصاحثِ حضَری الس -

 اًتظار طثمِ اٍل داًشىذُ هٌْذعی ٍ ػلن هَاد حضَر داشتِ تاشذ.عالي 

 رػایت پزٍتىل ّای تْذاشتی ٍ اعتفادُ اس هاعه در ولیِ هزاحل هصاحثِ الشاهیغت. -

 

 عاػت  ًَع هصاحثِ تاریخ هصاحثِ ًام ٍ ًام خاًَادگی

 8:45 -8:30 حضَری 99/7/9 هحوذرضا ارغَاًی

 9:00 -8:45 حضَری 99/7/9 عجاد افتخاری

 9:15 -9:00 حضَری 99/7/9 اهیزی وزّزٍدی هحوذصادق

 9:30 -9:15 حضَری 99/7/9 هحوذحغیي تاتائی

 9:45 -9:30 حضَری 99/7/9 ػواد چزاغی ریشی

 10:00 -9:45 حضَری 99/7/9 ػلیزضا خالاًی

 10:15 -10:00 حضَری 99/7/9 هجیذ سهزدیاى اصفْاًی

 10:30 -10:15 حضَری 99/7/9 احغاى عاػذی هزغولىی

 10:45 -10:30 حضَری 99/7/9 رٍح الِ شزیفی

 11:00 -10:45 حضَری 99/7/9 هغؼَد صفزپَر

 11:15 -11:00 حضَری 99/7/9 ًَیذ صفزپَر

 11:30 -11:15 حضَری 99/7/9 فاطوِ ػاتذی

 11:45 -11:30 حضَری 99/7/9 هٌا ػاتذیي پَر

 12:00 -11:45 حضَری 99/7/9 غالهزضا ػاشَری

 12:15 -12:00 حضَری 99/7/9 ارػ لاعوی

 12:30 -12:15 حضَری 99/7/9 تْزاد هجتْذی

 13:45 -13:30 حضَری 99/7/9 عزٍػ هحوذی

 14:00 -13:45 حضَری 99/7/9 طیثِ هطْزی

 14:15 -14:00 حضَری 99/7/9 هجتثی ًجفی

 14:30 -14:15 حضَری 99/7/9 هزین ًیلی احوذاتادی

 14:45 -14:30 حضَری 99/7/9 شمایك ٍاحذی

 15:00 -14:45 حضَری 99/7/9 احغاى ٍالفی

 



 نشانی و نحوه ورود به اتاق مجازی -ب

 : ًشاًیًین ساعت قبل از زهاى اعالم شدُ در جدٍل زیر در اتاق اًتظار بِ  باید  داٍطلب -

wait-http://vc.sharif.edu/ch/mse  .حضَر داشتِ باشد 

 زیر ٍارد هی شَد. ًشاًیحبِ با اداٍطلب در زهاى هقرر بِ اتاق اصلی هص ،ی کارشٌاس داًشکدُیراٌّوابا  -

http://vc.sharif.edu/ch/mse-interview   

 

 عاػت  ًَع هصاحثِ تاریخ هصاحثِ ًام ٍ ًام خاًَادگی

 8:45 -8:30 هجازی 99/7/10 احساى الْیاری

 9:00 -8:45 هجازی 99/7/10 ًفیسِ بلقي ابادی

 9:15 -9:00 هجازی 99/7/10 علی رکابی زادُ

 9:30 -9:15 هجازی 99/7/10 احساى صادقی

 

 ِتِ  ذٌتَاً یه ،ذًداًشىذُ دار یدر هَرد جلغِ هصاحثِ دوتز یپزعش ایاتْام  داٍطلثیي هحتزم چٌاًچ

تواط  66165255ذ ٍ یا تا شوارُ تلفي ٌپیام تفزعت amoohashemi@sharif.eduًشاًی ایویل 

 ذ.ًتگیز
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