
 (کلیه زمینه ها-گرایش طراحی کاربردی -مهندسی مکانیک دکتریتحقیقاتی )مخصوص داوطلبان های فرم مخصوص اعالم زمینه

 بسمه تعالی

مشخصات اعضاي هيات علمي گروه طراحي کاابرریي کاظ فرتياذ را درن یايشا  ي 

اساذ  ططاااپ راز ار  مطاار  دادول رداربا یابيد،  1399-1400یکترا یب سال تحصيلي 

ربسي عالد  خ ی و س ار  و عالد  رژوهشي اساتيد و ترديحاً رعد ار مش بت را اسااتيد ر

 محترم، اسامي رنج استای با رظ ترتيب اوط دذ یب ادا  تارم ت اذ و یب هن اام مصااح ظ

بدیهی است که انتخاب اساتید و ترتیب آنها برای  همراه یاشتظ راشيد غيرحض بي

جویان موظف هستند که هر پنچ اولویت خود دانشجو تعهدآور خواهد بود. دانش

های خالی تواند با نظر خود اولویترا پر نمایند، در غیر این صورت دانشکده می

را بر اساس ظرفیت اساتید، پر نماید و دانشجو در صورت قبولی، باید بهه ایهن 

 ها تمکین نماید.انتخاب

 نام و نام خانوادگی ردیف نام و نام خانوادگی ردیف

 یکتر تالح 11 یکتر اطستي 1

 یکتر ترهمند 12 یکتر ابدمند 2

 یکتر ترهي 13 یکتر ابغ ايي 3

 یکتر م حدي 14 یکتر اصغري 4

 یکتر مرایي 15 یکتر رهزایي ر ب 5

 یکتر مقدابي 16 یکتر خداد ان 6

 یکتر يثير 17 یکتر یوبعلي 7

 یکتر ي بايي 18 یکتر سعایت 8

 اتیکتر ي  19 یکتر صيایي 9

 یکتر وت قي 20 یکتر طاهري 10

ادن ايب                                                     اساتيد ردر با رظ ترتيب اوط دذ رظ عن ان استای باهنماي 

 يمادم یوبه یکتراي خ ی ايتخاب مي
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2- 

 

3- 

 

4- 

 

5- 

 

 اء:تابدخ:                                            امض

 

 مصاحبهروز قبل از تاریخ  روز 3تا  گردد واین فرم تکمیل  که : الزم استمهم

عنوان  به صورت ایمیلی ارسال گردد.  khodaygan@sharif.edu به آدرس

 .باشد ")دکتری( فرم انتخاب استاد راهنما -نام خانوادگی داوطلب "ایمیل به صورت 

ویت محل تحصیل که در آن قبول ضمناً همراه داشتن فرم انتخاب رشته و اول

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



 (تبدیل انرژیگرایش  - مهندسی مکانیک های تحقیقاتی )مخصوص داوطلبان دکتریفرم مخصوص اعالم زمینه

 بسمه تعالی

کاظ فرتياذ را درن یايشا  ي  ت ددل اياریيمشخصات اعضاي هيات علمي گروه 

با یابيد، مطار  ددول ردر اسذ  ططااپ راز ار  1399-1400ترا یب سال تحصيلي یک

رربسي عالد  خ ی و س ار  و عالد  رژوهشي اساتيد و ترديحااً رعاد ار مشا بت راا 

اساتيد محترم، اسامي رنج استای با رظ ترتيب اوط دذ یب ادا  تارم ت اذ و یب هن اام 

ی اسهت کهه انتخهاب اسهاتید و بدیهغيرحض بي همراه یاشتظ راشيد  مصاح ظ

 ترتیب آنها برای دانشجو تعهدآور خواهد بود. دانشجویان موظف هستند که

توانهد بها هر پنچ اولویت خود را پر نمایند، در غیر این صورت دانشکده می

های خالی را بر اساس ظرفیت اساتید، پر نماید و دانشهجو نظر خود اولویت

 ها تمکین نماید.در صورت قبولی، باید به این انتخاب

 

 نام و نام خانوادگی ردیف نام و نام خانوادگی ردیف

 بض ان طلب یکتر 7 یکتر اتشي  1

 یکتر محمد حس  سعيدي 8 یکتر آبدايپ ب 2

 یکتر محمدسعيد سعيدي 9 یکتر تقي رایه منظري 3

 یکتر شامل  10 ر بیکتر تقي 4

 یکتر شايعي 11 یکتر حاديل ي 5

 یکتر ترهاييظ 12 یکتر حکاکي تری 6

يد ردر با رظ ترتيب اوط دذ رظ عن ان استای باهنماي ادن ايب                                                     اسات

 يمادم یوبه یکتراي خ ی ايتخاب مي
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 تابدخ:                                            امضاء:

 

قبل از تاریخ روز مصاحبه به  روز 3: الزم است که این فرم تکمیل گردد و تا مهم

عنوان ایمیل به  به صورت ایمیلی ارسال گردد.  afshin@sharif.eduآدرس

 باشد. "فرم انتخاب استاد راهنما )دکتری( -نام خانوادگی داوطلب "صورت 

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

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

 



 

 گرایش مهندسی دریا( - مهندسی مکانیک های تحقیقاتی )مخصوص داوطلبان دکتریزمینه فرم مخصوص اعالم

 بسمه تعالی

کظ فرتيذ ر درن یايشا  ي یکتارا  مهندسي یبدامشخصات اعضاي هيات علمي گروه 

با یابيد، مطار  ددول ردر اساذ  ططاااپ راز ار رربساي  1399-1400یب سال تحصيلي 

ژوهشي اساتيد و ترديحاً رعد ار مش بت را اساتيد محتارم، عالد  خ ی و س ار  و عالد  ر

غيرحضا بي  استای با رظ ترتيب اوط دذ یب اد  ترم ت ذ و یب هن ام مصاح ظ چهاباسامي 

بدیهی است که انتخاب اساتید و ترتیب آنها بهرای دانشهجو همراه یاشتظ راشيد 

ویت خود را پهر اول ود. دانشجویان موظف هستند که هر چهارتعهدآور خواهد ب

های خالی را بر تواند با نظر خود اولویتنمایند، در غیر این صورت دانشکده می

اساس ظرفیت اساتید، پر نماید و دانشهجو در صهورت قبهولی، بایهد بهه ایهن 

 ها تمکین نماید.انتخاب

 يام و يام خاي ایگي بیدف

 یکتر تارش ر ب 1

 یکتر خراسايچي 2

 یکتر  سيف 3

 صيایيیکتر  4

ادن ايب                                                     اساتيد ردر با رظ ترتيب اوط دذ رظ عن ان استای باهنماي 

 يمادم یوبه یکتراي خ ی ايتخاب مي
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 تابدخ:                                            امضاء:

 

قبل از تاریخ روز مصاحبه  روز 3تکمیل گردد و تا  : الزم است که این فرممهم

عنوان  به صورت ایمیلی ارسال گردد.  .edukhorasanchi@sharif به آدرس

 باشد. "فرم انتخاب استاد راهنما )دکتری( -نام خانوادگی داوطلب"ایمیل به صورت 

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

 است. الزامیده اید و در سایت سازمان سنجش نهایی شده است ش


