
  تعالي بسمه            

  دانشگاه صنعتـي شريف  
  1395اطالعيه دعوت به مصاحبه حضوري داوطلبان آزمون دكتري نيمه متمركز 

  )رشته مهندسي شيمي و نفت(
   

  شرايط و مدارك الزم) الف  
ت ر ساعاد خرداد ماه 17و  16مورخ شنبه دو و شنبه يك هايروز در شود دعوت ميداوطلبين محترم از  

 دانشكده مهندسي شيمي ونفت ،پنجمساختمان شمالي طبقه جهت مصاحبه به  زير اعالم شده همراه با مدارك
شود و تاريخ مصاحبه تحت هيچ  عدم حضور در جلسه مصاحبه به منزله انصراف تلقي مي. مراجعه نمايند

 .شرايطي تمديد نخواهد شد
 
 1395متمركز دكتري   آزمون نيمه) مصاحبه حضوري(نام  بخش دوم  نحوه پرداخت وجه ثبت: 

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

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

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

  
 نحوه تحويل اصل فيش واريزي: 

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

  .گرفت
اند       قابل ذكر است داوطلباني كه اصل فيش بخش اول را به مديريت تحصيالت تكميلي دانشگاه ارسال نكرده

 .ه تحويل نمايندبايست اصل فيش بخش اول را نيز در روز مصاحبه به دانشكد مي
 
 از متقاضيان محترم تقاضا داريم در روز مصاحبه مدارك زير را به همراه داشته باشند:   

  كارت شناسايي  -1
  كليه مقاالت پذيرفته شده در مجالت و كنفرانس  -2
  ) تا2حداكثر (در صورت داشتن توصيه نامه  -3

 
قبيل سنجش كشور و دانشگاه از  هاي آزمون سازمان عيهشود داشتن كليه شروط مذكور در اطال ضمناً يادآوري مي   

  .الزامي است..... و  31/6/95فراغت از تحصيل تا 
 66166406توانند در صورت لزوم در ساعات اداري با دفتر تحصيالت تكميلي دانشكده با شماره تلفن  داوطلبين مي  

     . تماس حاصل نمايند

'
دکتری آزمون تخصصی سایت  وب نخستین تست؛ دی اچ پی

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



  
  
  "شيمي و نفتمهندسي  تهرش "جدول زمانبندي مصاحبه حضوري) ب
 

  )صبح (   16/3/95مهندسي شيمي : رشته 
  

  ساعت مصاحبه نام ونام خانوادگي  رديف
  9  ابراهيم پورگر علي   1
  9:15 رضاابراهيميان علي  2
  9:30  اخگر سحر   3
  9:45 اره جاني پروين  4
  10  اسحقي گرجي زهرا   5
  10:15 بابايي مجتبي  6
  10:30  محسن يتمتاج  7
  10:45 توان يداهللا  8
  11  جهانبخشي نادر   9
  11:15 حامد حميد  10
  11:30  جواد يتيحكا  11
  11:45 ايرويديحم  12
  12  زهراراوندي  رخواهيخ  13
  12:15 رهيمنيده آباد  14

 
  

  )عصر(  16/3/95مهندسي شيمي: رشته
  

  ساعت مصاحبه نام و نام خانوادگي  رديف
  14  يهادكال نژاد دراز  رضا  1
  14:15  عهيطل يرمضان  2
  14:30  سحر يناليز  3
  14:45  حسين محمد يسهراب  4
  15  محمد بكيش  5
  15:15  نمحمد حس يصادق  6
  15:30 بايفرخانقاهعبداله زاده  7
  15:45  فاطمه يليعق  8
  16 احمدياالسالمخيشييفنا  9
  16:15  كارگزار فرد زهرا   10

  
  
  
  

'
دکتری آزمون تخصصی سایت  وب نخستین تست؛ دی اچ پی

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



  
  

  
  
  

  )صبح( 17/3/95مهندسي شيمي : رشته 
  ساعت مصاحبه نام ونام خانوادگي  رديف

  9 تايبيكرم  1
  9:15  فاطمهسيبي گشول دره   2
  9:30 ديوحايكييمرتضا  3
  9:45  ديسع مهيمقدم د  4
  10 رضايعليمظفر  5
  10:15  افسانه يتفت يمعال  6
  10:30 زاده شبنميريم  7
  10:45  ثيحد يموسو  8
  11 معصومه يناصر  9
  11:15  سايپر ينوح  10
  11:30  هيمهد يگوشك ينور  11
  11:15  السادات ميمر يهاشم  12
  12  يمصطف يهمت  13
  12:15  يمصطف يهمت  14

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

'
دکتری آزمون تخصصی سایت  وب نخستین تست؛ دی اچ پی

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



  
  
  
  
  
  
  

  )صبح (   16/3/95مهندسي نفت  : رشته
  ساعت مصاحبه نام ونام خانوادگي رديف

  9  انصاري  برانقارناصر   1
  9:15 بديع زاد محمد حسن  2
  9:30  پريشاني فروشاني محمدرضا   3
  9:45 تك بند مصطفي  4
  10  تيمور تاش اصيال   5
  10:15 جهان پيما ياسر  6
  10:30  حيدري محمد   7
  10:45 حيدري سورشجاني محمد حسين  8
  11  خواجوئي سعيد   9
  11:15 درويش سروستاني آرمان  10
  11:30  اريشهر يديرش  11
  11:45 يهادديسياضير  12
  12  شمس رضا  13
  12:15 مهينعسلمانييمحمديعل  14

  
  
  

  )عصر ( 16/3/95مهندسي نفت : رشته
  ساعت مصاحبه نام ونام خانوادگي رديف

  14 يمهديعباس  1
  14:15  فراز ناصر  2
  14:30 عبدالرضاطالخونچهيكركوند  3
  14:45  يمقدم عل مانيكر  4
  15 صادقيمحمود  5
  15:15  محمد زاده حجت  6
  15:30 محمودي عالمي فاطمه  7

 

'
دکتری آزمون تخصصی سایت  وب نخستین تست؛ دی اچ پی

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


