
  تعالي بسمه      

  دانشگاه صنعتـي شريف  
  1393اطالعيه دعوت به مصاحبه حضوري داوطلبان آزمون دكتري نيمه متمركز 

  )رشته فيزيك(
  شرايط و مدارك الزم) الف  
  

طبق  خرداد ماه  17و  16روزهاي يك شنبه و دوشنبه مورخ شود در  از داوطلبين محترم دعوت مي   
عدم حضور در جلسه مصاحبه به منزله انصراف تلقي . مراجعه نمايند فيزيكدانشكده  بهزمانبندي جدول 

  شود و تاريخ مصاحبه تحت هيچ شرايطي تمديد نخواهد شد مي
 
 1395متمركز دكتري   آزمون نيمه) مصاحبه حضوري(نام  بخش دوم  نحوه پرداخت وجه ثبت: 

 
الزم به ذكر است پرداخت وجه ): پنجاه هزار ريالچهارصد و ( 000/450مصاحبه حضوري مبلغ : بخش دوم

بخش دوم را بايد داوطلباني پرداخت نمايند كه بر اساس بخش اول دعوت به مصاحبه حضوري شده و 
  ).ليست اين افراد در اين اطالعيه اعالم شده است. (مجوز ثبت نام بخش دوم را كسب نموده باشند

 
به نام جمعداري  6751دانشگاه صنعتي شريف كد شعبه  شعبه 86/16263605ملت  - شماره حساب جام

  مديريت آموزشهاي آزاد
  

 نحوه تحويل اصل فيش واريزي: 

 
طبق جدول زمانبندي مصاحبه حضوري داوطلبان موظفند اصل فيش واريزي بخش دوم خود را در روز 

حضوري  بديهي است در صورت عدم تحويل اصل فيش مصاحبه. مصاحبه به دانشكده تحويل نمايند
  .صورت نخواهد گرفت

اند       قابل ذكر است داوطلباني كه اصل فيش بخش اول را به مديريت تحصيالت تكميلي دانشگاه ارسال نكرده
  .بايست اصل فيش بخش اول را نيز در روز مصاحبه به دانشكده تحويل نمايند مي
   همراه داشته باشند  از متقاضيان محترم تقاضا داريم در روز مصاحبه مدارك زير را به: 

  )كارت ملي يا شناسنامه(مدارك شناسائي عكسدار  .1
  اصل و رونوشت كارنامه كارشناسي و كارشناسي ارشد .2
 يك نسخه رساله كارشناسي ارشد .3

  )اگر تا زمان مصاحبه ارسال نشده است(دو عدد توصيه نامه  .4



دانشگاه  سازمان سنجش كشور و هاي آزمون شود داشتن كليه شروط مذكور در اطالعيه ضمناً يادآوري مي
  .الزامي است..... و  31/6/95از قبيل فراغت از تحصيل تا 

  
توانند در صورت لزوم در ساعات اداري با دفتر تحصيالت تكميلي دانشكده با شماره تلفن  داوطلبين مي

  . تماس حاصل نمايند  66164558و  66164503
  

    زمان و مكان تاريخ  
   10:30الي 8:30ساعت 16/3/95يكشنبه  بخش كتبي مصاحبه

محل برگزاري بخش كتبي 
زير زمين : مصاحبه

  دانشكده فيزيك

  كليه داوطلبان 

در   19:30الي11:00ساعت 16/3/95يكشنبه  بخش شفاهي مصاحبه
  دو گروه

  : محل مصاحبه شفاهي
اطاق شورا، طبقه : 1گروه 

  پنجم دانشكده فيزيك
، طبقه 517اطاق : 2گروه 

  پنجم دانشكده فيزيك 

  كليه داوطلبان
  مطابق جداول پيوست

  19:30الي 8:30ساعت 17/3/95دوشنبه
  در يك گروه

  : محل مصاحبه شفاهي
اطاق شورا، طبقه : 1گروه 

  پنجم دانشكده فيزيك
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  1395خرداد  16: بخش شفاهي مصاحبه دانشكده فيزيك
  دانشكده فيزيك 5اطاق شورا طبقه  محل: 1گروه 

  ساعت مصاحبه شماره گروه تاريخ مصاحبه نام نام خانوادگي رديف 

16/03/95مهدي            اسراري                       1 11:00 – 11:20 1گروه     

16/03/95مجتبي           اندرزيان                      2 11:20 – 11:40 1گروه    

16/03/95حسين           برخوردار                     3 11:40 – 12:00 1گروه    
 ناهار و استراحت

16/03/95افشين           بشارت                        4 13:10 – 13:30 1گروه    

16/03/95اميد               بيات                            5 13:30 – 13:50 1گروه    

16/03/95بهنام              پارسايي فرد                6 13:50 – 14:10 1گروه    

16/03/95مهدي            ترابي گودرزي             7 14:10 – 14:30 1گروه    

16/03/95مريم              تقيلو                           8 14:30 – 14:50 1گروه    

16/03/95خاطره            جعفري قهفرخي          9 14:50 – 15:10 1گروه     

16/03/95رضا                چهره پرداز                  10 15:10 – 15:30 1گروه    

16/03/95زينب سادات  خاكسار                      11 15:30 – 15:50 1گروه    

16/03/95 الهه خالويي 12 15:50 – 16:10 1گروه    

16/03/95مژگان            خانجانيان پاك            13 16:10 – 16:30 1گروه    

 استراحت
16/03/95سعيد             دودانگه                       14 16:50 – 17:10 1گروه    

16/03/95مجتبي           رحيمي                        15 17:10 – 17:30 1گروه    

16/03/95مينا                رضايي                         16 17:30 – 17:50 1گروه    

16/03/95فاطمه            سلمه                           17 17:50 – 18:10 1گروه    

16/03/95عليرضا          شريفيان                     18 18:10 – 18:30 1گروه    

16/03/95اسيه              شكري قشالقي           19 18:30 – 18:50 1گروه    

16/03/95علي               شهسواري                   20 18:50 – 19:10 1گروه    

16/03/95برنا                 صالحيان                      21 19:10 – 19:30 1گروه    

  
  
  
  
  
  
  
  



  
  1395خرداد  16: بخش شفاهي مصاحبه دانشكده فيزيك

  دانشكده فيزيك 5طبقه  517محل اطاق : 2گروه 
  ساعت مصاحبه گروهشماره  تاريخ مصاحبه نام نام خانوادگي رديف 

16/03/95اميرحسين     طالبي حبيب ابادي     1 11:00 – 11:20 2گروه     

16/03/95ميثم              طوسي                         2 11:20 – 11:40 2گروه    

16/03/95فرشاد            عزيزي                         3 11:40 – 12:00 2گروه    

 ناهار و استراحت
16/03/95بهنام              عشقي                         4 13:10 – 13:30 2گروه    

16/03/95احسان           غالمي                         5 13:30 – 13:50 2گروه    

16/03/95محمد             غيوري خواه                6 13:50 – 14:10 2گروه    

16/03/95توحيد            فقهي                           7 14:10 – 14:30 2گروه    

16/03/95نفيسه            قرباني                         8 14:30 – 14:50 2گروه    

16/03/95مسعود           قورچي بيگي               9 14:50 – 15:10 2گروه     

16/03/95محيا              محمدي                       10 15:10 – 15:30 2گروه    

11 
مصطفي نژاداصل

16/03/95شهاب الدين   مرند                       15:30 – 15:50 2گروه    

16/03/95ميثم              مطلبي                         12 15:50 – 16:10 2گروه    

16/03/95فاطمه            مقدسي بروجني          13 16:10 – 16:30 2گروه    

 استراحت
16/03/95امير                مقيم نژاد                     14 16:50 – 17:10 2گروه    

16/03/95ايرج               ملكي شهريور             15 17:10 – 17:30 2گروه    

16/03/95سيدمهدي     موسوي                       16 17:30 – 17:50 2گروه    

16/03/95سيدايمان      موسويان                     17 17:50 – 18:10 2گروه    

16/03/95بهنام              نوبخت                         18 18:10 – 18:30 2گروه    

16/03/95سيدسعيد      هاشمي ابرندابادي       19 18:30 – 18:50 2گروه    

16/03/95ناهيد             يزدي                           20 18:50 – 19:10 2گروه    

16/03/95حميد             يوسفي                        21 19:10 – 19:30 2گروه    

  
  
  
  
  
  
  



  

  1395خرداد  17: بخش شفاهي مصاحبه دانشكده فيزيك
  دانشكده فيزيك 5طبقه  محل اطاق شورا: 1گروه 

  ساعت مصاحبه گروهشماره  تاريخ مصاحبه نام نام خانوادگي رديف 
08:30 – 08:50 1گروه 17/03/95اقامحمد         اتوكش                       1  
17/03/95محمدامين     اسكندري                    2 08:50 – 09:10 1گروه    

17/03/95مهسا             اطمينان                      3 09:10 – 09:30 1گروه    

17/03/95حميدرضا       اكبري                          4 09:30 – 09:50 1گروه    

17/03/95سيدعلي        حسيني لواساني          5 09:50 – 10:10 1گروه    

17/03/95امير                حيدري اذر                  6 10:10 – 10:30 1گروه    

 استراحت
17/03/95اكبر               خدايي                         7 10:50 – 11:10 1گروه    

17/03/95حامد               زلفي 8 11:10 – 11:30 1گروه    

17/03/95احمد              شاملومهر                    9 11:30 – 11:50 1گروه    

17/03/95رها                 شفيعي پور                  10 11:50 - 12:10 1گروه    

17/03/95مجتبي           شهبازي برليان           11 12:10 – 12:30 1گروه    

  ناهار و استراحت

17/03/95سارا               صافي                          12 13:30 – 13:50 1گروه    
17/03/95فاطمه             صفرزاده 13 13:50 – 14:10 1گروه    

17/03/95سعيده           طايفه هاشمي              14 14:10 – 14:30 1گروه    

17/03/95بهروز             عسكري كچوسنگي    15 14:30 – 14:50 1گروه    

17/03/95فريده             علومي                         16 14:50 – 15:10 1گروه     

17/03/95علي               فرنودي                       17 15:10 – 15:30 1گروه    

17/03/95ارمين             قاضي                          18 15:30 – 15:50 1گروه    

17/03/95فاطمه            قديريان                      19 15:50 -16:10 1گروه    

17/03/95حامد              كاملي                          20 16:10 – 16:30 1گروه    

استراحت
17/03/95احمد              مرادپوري                    21 17:00 - 17:20 1گروه    

17/03/95علي               مطلع                          22 17:20 -  17:40 1گروه    

17/03/95علي               مظاهري                     23 17:40 - 18:00 1گروه    
17/03/95راضيه            معصومي                     24 18:00 - 18:20 1گروه    

17/03/95مهدي            مهاجري                     25 18:20 - 18:40 1گروه    

17/03/95امين              نصيري راد                   26 18:40 - 19:00 1گروه    

17/03/95مجتبي           نوحه خوان                  27 19:00 - 19:20 1گروه    

  


