
  بسمه تعالي

  

  

  دانشگاه صنعتي شريف
  1395اطالعيه دعوت به مصاحبه حضوري داوطلبان آزمون دكتري سال

  رشته مهندسي هوافضا
  هاي هوايي و گرايش سازه  16/03/95روز يكشنبه : تاريخ مصاحبه

  ديناميك پرواز و كنترلآيروديناميك، جلوبرندگي، گرايشهاي  17/03/95دوشنبه روز                              
  

  نكات مربوط به مصاحبه و مدارك الزم) الف

 شود حداقل نيم ساعت قبل از تقاضا ميمحترم از داوطلبين . برنامه زماني مصاحبه در جداول بند ب اين اطالعيه آمده است
معناي انصراف تلقي شده و عدم حضور در ساعت مقرر به . شروع  مصاحبه در دانشكده مهندسي هوافضا حضور داشته باشند

 .پذير نيستتغيير زمان مصاحبه حضوري امكان
 داوطلبان دوره پرديس كيش و سهميه استعداد درخشان نيز همزمان با مصاحبه داوطلبان دوره روزانه برگزار خواهد ه مصاح

 ).مطابق با جداول بند ب. (شد

 لطفا ادامه برنامه خود . ير در شروع مصاحبه داوطلبان وجود داردامكان تاخ ،شده به مصاحبهبا توجه به تعداد داوطلبان دعوت
 .را با توجه به اين نكته تنظيم نماييد

 1395متمركز دكتري   آزمون نيمه) مصاحبه حضوري(نام  بخش دوم  نحوه پرداخت وجه ثبت: 
 

پرداخت وجه بخش دوم الزم به ذكر است ): چهارصد و پنجاه هزار ريال( 000/450مصاحبه حضوري مبلغ : بخش دوم
را بايد داوطلباني پرداخت نمايند كه بر اساس بخش اول دعوت به مصاحبه حضوري شده و مجوز ثبت نام بخش دوم را 

 ).ليست اين افراد در اين اطالعيه اعالم شده است. (كسب نموده باشند

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

 نحوه تحويل اصل فيش واريزي: 
 

طبق جدول زمانبندي مصاحبه حضوري داوطلبان موظفند اصل فيش واريزي بخش دوم خود را در روز مصاحبه به 
  .بديهي است در صورت عدم تحويل اصل فيش مصاحبه حضوري صورت نخواهد گرفت. دانشكده تحويل نمايند

بايست  اند مي      ت داوطلباني كه اصل فيش بخش اول را به مديريت تحصيالت تكميلي دانشگاه ارسال نكردهقابل ذكر اس
 .اصل فيش بخش اول را نيز در روز مصاحبه به دانشكده تحويل نمايند

 
 

'

دکتری آزمون تخصصی سایت  وب نخستین تست؛ دی اچ پی

تست دی اچ پی سایت  وب در دکتری آزمون اطالعات و اخبار آخرین



 ده استاگر قبال ارسال نش. (شود روز مصاحبه مدارك زير را به همراه داشته باشنداز داوطلبان محترم تقاضا مي:( 
 

 كارت شناسايي معتبر -1

 )ارشددر صورت اتمام دوره كارشناسي(ارشد نامه كارشناسي و كارشناسياصل پايان -2
 )حداقل دو نفر(نامه معتبر از استادراهنما و يكي از اساتيد ديگر توصيه -3
مورد نظر براي رساله  هاي پژوهشيو زمينهدر دانشگاه صنعتي شريف ي خالصه متني كه نشانگر هدف ورود به دوره دكتر -4

 .استي دكتر
درمتن (در صورت امكان، صحبت اوليه با اعضاء هيئت علمي دانشكده و درج نام سه نفر از اعضاء هيئت علمي دانشكده  -5

 .به ترتيب اولويت به عنوان افراد موردنظر براي استادراهنما) 4مربوط به بند 
افزاري يا هاي نرممانند طراحي و ساخت سيستم(داوطلب باشد هر موردي كه بيانگر توانمندي علمي يا سابقه كاري  -6

  .....)افزاري، جوايز علمي، اختراعات، مشاوره، تدريس وسخت

  

  مصاحبه زمانبندي  و  حضوري مصاحبه به شدگاندعوت اسامي فهرست )ب

  هوافضا مهندسي دانشكده  :مكان 16/03/95 يكشنبه :زمان

  محل مصاحبه تاريخ مصاحبهساعت مصاحبه    نام      نام خانوادگی        رديفتخصصی    زمينه

زه
سا

يی
وا
 ھ
ی
ھا

  

 دانشکده مھندسی ھوافضا  ١۶/٠٣/٩۵  ٩:٠٠      مصطفی نصيری   ١ 
 دانشکده مھندسی ھوافضا ١۶/٠٣/٩۵  ٩:١٠     سيدمحمدعلی طوسی  ٢
 مھندسی ھوافضادانشکده  ١۶/٠٣/٩۵      ٩:٢٠      رضا اکبری  ٣
 دانشکده مھندسی ھوافضا ١۶/٠٣/٩۵  ٩:٣٠      سينا ستوده شادآباد   ۴
 دانشکده مھندسی ھوافضا ١۶/٠٣/٩۵  ٩:۴٠      سينا جعفريان اميرخيزی  ۵
 دانشکده مھندسی ھوافضا ١۶/٠٣/٩۵  ٩:۵٠      زھرا نصيری  ۶
 ھوافضادانشکده مھندسی  ١۶/٠٣/٩۵  ١٠:٠٠    عليرضا نجاتی  ٧
 دانشکده مھندسی ھوافضا ١۶/٠٣/٩۵  ١٠:١٠    محمدرضا آشتيانی  ٨
 دانشکده مھندسی ھوافضا ١۶/٠٣/٩۵  ١٠:٢٠    مجيد نصرالھی فکجور  ٩
 دانشکده مھندسی ھوافضا ١۶/٠٣/٩۵  ١٠:٣٠    ابوالفضل جعفری نيارکی  ١٠
 ھوافضادانشکده مھندسی  ١۶/٠٣/٩۵  ١٠:۴٠    سيدسعيد مظفريان  ١١
 دانشکده مھندسی ھوافضا ١۶/٠٣/٩۵  ١٠:۵٠    مصطفی جان نثاری  ١٢
 دانشکده مھندسی ھوافضا ١۶/٠٣/٩۵  ١١:٠٠    محمدرضا خرمی  ١٣

 دانشکده مھندسی ھوافضا ١۶/٠٣/٩۵  ١١:١٠   عليرضا قاسمی  ١۴
 دانشکده مھندسی ھوافضا ١۶/٠٣/٩۵  ١١:٢٠    پژمان  ايوبی   ١۵
 دانشکده مھندسی ھوافضا ١۶/٠٣/٩۵  ١١:٣٠   اميرحسين  کاشی   ١۶
 دانشکده مھندسی ھوافضا ١۶/٠٣/٩۵  ١١:۴٠   مسعود جوادی  ١٧
 دانشکده مھندسی ھوافضا ١۶/٠٣/٩۵  ١١:۵٠    سلمان  شفقت   ١٨
 دانشکده مھندسی ھوافضا ١۶/٠٣/٩۵  ١٢:٠٠    مرتضی  محمدی   ١٩
 دانشکده مھندسی ھوافضا ١۶/٠٣/٩۵  ١۴:٠٠    محسن  اختياری   ٢٠
 دانشکده مھندسی ھوافضا ١۶/٠٣/٩۵  ١۴:١٠    ناصر  ذوالقدر   ٢١
 دانشکده مھندسی ھوافضا ١۶/٠٣/٩۵  ١۴:٢٠    کميل نسب  نصرالھی   ٢٢
 دانشکده مھندسی ھوافضا ١۶/٠٣/٩۵  ١۴:٣٠    محمدمھدی  نوردی   ٢٣
 ھوافضادانشکده مھندسی  ١۶/٠٣/٩۵  ١۴:۴٠    حامدرضا  واليتی   ٢۴
 دانشکده مھندسی ھوافضا ١۶/٠٣/٩۵  ١۴:۵٠    زھرا  خاجی   ٢۵
 دانشکده مھندسی ھوافضا ١۶/٠٣/٩۵  ١۵:٠٠    ميثم  خردپيشه   ٢۶
 دانشکده مھندسی ھوافضا ١۶/٠٣/٩۵  ١۵:١٠    محمدرضا  صابر   ٢٧
 دانشکده مھندسی ھوافضا ١۶/٠٣/٩۵  ١۵:٢٠    علی  دلبريانی نژاد  ٢٨
 دانشکده مھندسی ھوافضا ١۶/٠٣/٩۵  ١۵:٣٠    اميرآريا   رمزگويان   ٢٩
 دانشکده مھندسی ھوافضا ١۶/٠٣/٩۵  ١۵:۴٠    حسين  مروج برزانی ٣٠

  

  

'

دکتری آزمون تخصصی سایت  وب نخستین تست؛ دی اچ پی

تست دی اچ پی سایت  وب در دکتری آزمون اطالعات و اخبار آخرین



  هوافضا مهندسي دانشكده  :مكان 17/03/95 دوشنبه :زمان

  محل مصاحبه تاريخ مصاحبهساعت مصاحبه    نام      نام خانوادگی        رديفتخصصی    زمينه

گی
ند
بر
لو
ج

  

  دانشکده مھندسی ھوافضا ١٧/٠٣/٩۵  ٩:٠٠      مھران قاطع قوشچی   ١ 
  دانشکده مھندسی ھوافضا ١٧/٠٣/٩۵  ٩:١٠      سعيد قاسميان گودگز  ٢
  دانشکده مھندسی ھوافضا ١٧/٠٣/٩۵      ٩:٢٠      سجاد خداداديان   ٣
  ھوافضادانشکده مھندسی  ١٧/٠٣/٩۵  ٩:٣٠      کوروش کاظمی   ۴
  دانشکده مھندسی ھوافضا ١٧/٠٣/٩۵  ٩:۴٠      پويا جبرييلی  ۵
  دانشکده مھندسی ھوافضا ١٧/٠٣/٩۵  ٩:۵٠     نيلوفرسادات حسينی  ۶
  دانشکده مھندسی ھوافضا ١٧/٠٣/٩۵  ١٠:٠٠    محمدامين ناظم رعايا  ٧
  دانشکده مھندسی ھوافضا ١٧/٠٣/٩۵  ١٠:١٠    بھنام چراغی  ٨
  دانشکده مھندسی ھوافضا ١٧/٠٣/٩۵  ١٠:٢٠    راحله اخوين انصاری  ٩
  دانشکده مھندسی ھوافضا ١٧/٠٣/٩۵  ١٠:٣٠    الياس رستمی ١٠
  دانشکده مھندسی ھوافضا ١٧/٠٣/٩۵  ١٠:۴٠    ميالد باستانی ١١
  دانشکده مھندسی ھوافضا ١٧/٠٣/٩۵  ١٠:۵٠    رضا صداقی ١٢
  دانشکده مھندسی ھوافضا ١٧/٠٣/٩۵  ١١:٠٠    محمدعلی اختردانش ١٣
  دانشکده مھندسی ھوافضا ١٧/٠٣/٩۵  ١١:١٠    محمدرضا يحيوی کوچکسرايی ١۴
  دانشکده مھندسی ھوافضا ١٧/٠٣/٩۵  ١١:٢٠    محمد برنجيان ١۵
  دانشکده مھندسی ھوافضا ١٧/٠٣/٩۵  ١١:٣٠     سعيد  جوکار  ١۶
  دانشکده مھندسی ھوافضا ١٧/٠٣/٩۵  ١١:۴٠     محمدعلی  معتمد   ١٧
  دانشکده مھندسی ھوافضا ١٧/٠٣/٩۵  ١١:۵٠     سيدقاسم  مشيراستخاره ١٨

  هوافضا مهندسي دانشكده  :مكان          17/03/95 دوشنبه  :زمان

  محل مصاحبه تاريخ مصاحبهساعت مصاحبه    نام      نام خانوادگی        رديفتخصصی    زمينه

ک
مي
ينا
ود
ئر
آ

 

  دانشکده مھندسی ھوافضا ١٧/٠٣/٩۵      ١۴:٠٠     محمدرضا    پور روستا   ١ 
 دانشکده مھندسی ھوافضا ١٧/٠٣/٩۵  ١۴:١٠      حبيبه     عاشوری چوشلی  ٢
 دانشکده مھندسی ھوافضا ١٧/٠٣/٩۵  ١۴:٢٠     امير           آقابيگی امين آبادی  ٣

 دانشکده مھندسی ھوافضا ١٧/٠٣/٩۵  ١۴:٣٠     الدين  احسان عظيمی زاده   ۴
 دانشکده مھندسی ھوافضا ١٧/٠٣/٩۵   ١۴:۴٠      عليرضا خدابخشی  ۵
 دانشکده مھندسی ھوافضا ١٧/٠٣/٩۵  ١۴:۵٠      حسين سلطانيه جھرمی  ۶
 مھندسی ھوافضادانشکده  ١٧/٠٣/٩۵  ١۵:٠٠      محمدحسين سعادت  ٧
 دانشکده مھندسی ھوافضا ١٧/٠٣/٩۵  ١۵:١٠      رضوان عبدالھی  ٨
 دانشکده مھندسی ھوافضا ١٧/٠٣/٩۵  ١۵:٢٠      صابر خويی  ٩
 دانشکده مھندسی ھوافضا ١٧/٠٣/٩۵  ١۵:٣٠      محمدمھدی نصيری  ١٠
 دانشکده مھندسی ھوافضا ١٧/٠٣/٩۵  ١۵:۴٠      مجيد حاجی پور  ١١
  دانشکده مھندسی ھوافضا ١٧/٠٣/٩۵   ١۵:۵٠      محمد زند سليمی  ١٢
 دانشکده مھندسی ھوافضا ١٧/٠٣/٩۵  ١۶:٠٠      امين        جابری  ١٣

  هوافضا مهندسي دانشكده  :مكان          17/03/95 دوشنبه  :زمان

  محل مصاحبه تاريخ مصاحبهساعت مصاحبه   نام      نام خانوادگی        رديفتخصصی       زمينه

  

از
رو
ک پ

مي
ينا
د

 
و 

رل
کنت

  
  دانشکده مھندسی ھوافضا ١٧/٠٣/٩۵  ١٠:٠٠ عباس دھقانی فيروزآبادی   ١ 
  دانشکده مھندسی ھوافضا ١٧/٠٣/٩۵  ١٠:١٠ نيلوفر پرھيزکار  ٢
  دانشکده مھندسی ھوافضا ١٧/٠٣/٩۵  ١٠:٢٠محمدمھدی صديقی  ٣
  دانشکده مھندسی ھوافضا ١٧/٠٣/٩۵  ١٠:٣٠ بھزاد بالغی    ۴
  دانشکده مھندسی ھوافضا ١٧/٠٣/٩۵  ١٠:۴٠محمدمھدی حيدری دارانی  ۵
  دانشکده مھندسی ھوافضا ١٧/٠٣/٩۵  ١٠:۵٠ محمدرضا پارسا  ۶
  دانشکده مھندسی ھوافضا ١٧/٠٣/٩۵  ١١:٠٠ آتنا فدايی جويباری  ٧
  دانشکده مھندسی ھوافضا ١٧/٠٣/٩۵  ١١:٣٠  صالح  خسروآبادی  ٨
  دانشکده مھندسی ھوافضا ١٧/٠٣/٩۵  ١١:۴٠ داود حسين پور زاويه جکی  ٩
  دانشکده مھندسی ھوافضا ١٧/٠٣/٩۵  ١١:۵٠  اميرحسين  خدابخشی ١٠
  دانشکده مھندسی ھوافضا ١٧/٠٣/٩۵  ١٢:٠٠  پيمان  آبشتن  ١١
  دانشکده مھندسی ھوافضا ١٧/٠٣/٩۵  ١٢:١٠  ثمينه  کريمی   ١٢
  دانشکده مھندسی ھوافضا ١٧/٠٣/٩۵  ١٢:٢٠ رضا حاجی بابايی  ١٣
 دانشکده مھندسی ھوافضا ١٧/٠٣/٩۵  ١٢:٣٠  اميرآريا  رمزگويان   ١۴

 

'

دکتری آزمون تخصصی سایت  وب نخستین تست؛ دی اچ پی

تست دی اچ پی سایت  وب در دکتری آزمون اطالعات و اخبار آخرین


