
  
  تعالي بسمه

  
  
    

  دانشگاه صنعتي شريف
  1395اطالعيه دعوت به مصاحبه حضوري داوطلبان آزمون دكتري نيمه متمركز و استعداد درخشان 

  )رشته مهندسي عمران(
  

  شرايط و مدارك الزم) الف
 ساعات  درخرداد ماه  17و  16شنبه و دوشنبه مورخ  روزهاي يك شود در از داوطلبين محترم دعوت مي

عدم . الم شده همراه با مدارك زير جهت مصاحبه به ساختمان دانشكده مهندسي عمران مراجعه نماينداع
شود و تاريخ مصاحبه تحت هيچ شرايطي تمديد نخواهد  حضور در جلسه مصاحبه به منزله انصراف تلقي مي

 .شد

 1395 متمركز 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 
 ).اعالم شده استليست اين افراد در اين اطالعيه . (ثبت نام بخش دوم را كسب نموده باشند

به نام جمعداري  6751شعبه دانشگاه صنعتي شريف كد 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 

بديهي است در صورت عدم تحويل اصل فيش مصاحبه حضوري صورت . ل نمايندمصاحبه به دانشكده تحوي
  .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

 ان محترم تقاضا داريم در روز مصاحبه مدارك زير را به همراه داشته باشنداز متقاضي: 

 )شناسنامه يا كارت ملي(كارت شناسايي معتبر  .1

 اي علميه نامه اصل توصيه .2

 )ارشد در صورت اتمام دوره كارشناسي(ارشد  نامه كارشناسي يك نسخه از پايان .3

 )وجودصورت  در(يك نسخه از مقاالت چاپ شده در مجالت معتبر علمي  .4

 .ساير مدارك موثر كه در سامانه دانشگاه صنعتي شريف بارگذاري نشده است .5

'

دکتری آزمون تخصصی سایت  وب نخستین تست؛ دی اچ پی

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



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

  .الزامي است... و  31/06/95فراغت از تحصيل تا 
لزوم در ساعات اداري با دفتر تحصيالت تكميلي دانشكده با شماره تلفن  توانند در صورت داوطلبين مي   

  .تماس حاصل نمايند 66164204
  

  
  مهندسي عمران: رشته "مصاحبه حضوري "جدول زمانبندي 

  

  شادروان توكلي –اتاق شوراي دانشكده  –طبقه پنجم  –دانشكده عمران : مكان
  16/03/95شنبه يك: زمان 

  
  زلزله - ي سازهمهندس: زمينه تخصصي

  نام و نام خانوادگي  زمان مصاحبه رديف
1  

9:30 – 8:20  

 مصطفي اسفندياري

 فرخ اورنگ  2

 ساماني محمدرضا بابادايي  3

 مرضيه باقري سيده 4

 ارسالن بذرافشان 5

 ندا بزرگي سيده  6

 نيا فرشاد بهزادي  7

 عليرضا ثابتي  8

9  

10:30-9:20  

 ليال جعفري

  محمد رشوند  10
 مقدم علي روشني  11

 ليون سركسيان  12

 هادي صابرماهاني  13

 علي صدرارا  14

 امير  عليرضايي  15

 نژاد ميالد غفاريان مشهدي  16

  مجيد قادري گركاني  17
  

'

دکتری آزمون تخصصی سایت  وب نخستین تست؛ دی اچ پی

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



  
  مهندسي عمران: رشته "مصاحبه حضوري "جدول زمانبندي 

  

  شادروان توكلي –ي دانشكده اتاق شورا –طبقه پنجم  –دانشكده عمران : مكان
  16/03/95يكشنبه : زمان 

  
  زلزله -سازه مهندسي : زمينه تخصصي

  نام و نام خانوادگي  زمان مصاحبه رديف
18  

11:30-10:20  

 مهدي قنديل

 نيلوفر مالك قايني  19

 ليدا متقي يالقوزاغاج  20

 قلي محمدحسين مرتضي  21

 محمد منصوري  22

 دنيا موسوي  23

 نقلبري حميدرضا نعمتي  24

 محمدجواد نيكي رشيدي  25

 محمد يزداني  26

  

'

دکتری آزمون تخصصی سایت  وب نخستین تست؛ دی اچ پی

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



  مهندسي عمران: رشته "مصاحبه حضوري "جدول زمانبندي 
    

  شادروان توكلي –اتاق شوراي دانشكده  –طبقه پنجم  –دانشكده عمران : مكان
  17/03/95دو شنبه : زمان 

  
  يو راه و ترابر مهندسي حمل و نقل: زمينه تخصصي

  نام و نام خانوادگي  زمان مصاحبه رديف
 حسين نادري  14:30-14:00  1

 زاده زنوزي آتيال حسن  15:00-14:30  2

 اغچغلو پريچهر دوگاني  15:30-15:00  3

 پور هومان گنجي  15:30- 16:00  4

 خاني حسام عارف  16:00- 16:30  5

 ملودي پيمان محسني  17:00-16:30  6

 ميالد وحيدي  17:30-17:00  7

 اصل اكبر نوري  18:00-17:30  8

  سيداميرمسعود المطهري  18:30-18:00  9
  

  
   

'

دکتری آزمون تخصصی سایت  وب نخستین تست؛ دی اچ پی

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



  مهندسي عمران: رشته "مصاحبه حضوري "جدول زمانبندي 
    

  شادروان توكلي –اتاق شوراي دانشكده  –طبقه پنجم  –دانشكده عمران : مكان
  17/03/95دو شنبه : زمان 

  
  زيست محيط: زمينه تخصصي

  نام و نام خانوادگي  هزمان مصاحب رديف
1  

9:30 – 9:00  

 نجمه رضازاده

 عليرضا عبدالرضايي  2

 سيداحمدرضا شاهنگيان  3

 محمدرضا افشار  4

 مسعود محمدزاده  5

 زاده زهرا جليل 6

7 

10:00 – 9:30  

 الهام قايمي

 آناهيتا پورمحمدي 8

 مجيد بهرامي  9

 زاده محمد محسن  10

 نعمه صفايي  11

 بنيامين صادقي  12

 يزدي محمد نايب  13

  

'

دکتری آزمون تخصصی سایت  وب نخستین تست؛ دی اچ پی

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



  مهندسي عمران: رشته "مصاحبه حضوري "جدول زمانبندي 
    

  شادروان توكلي –اتاق شوراي دانشكده  –طبقه پنجم  –دانشكده عمران : مكان
  17/03/95دوشنبه : زمان 

  مهندسي آب: زمينه تخصصي

  نام و نام خانوادگي  زمان مصاحبه رديف
1  

10:30 – 10:00  

 امير حشمتي فر

 حميد فرهمند  2

 مسعود بهبوديان  3

 سارا اسدي  4

 باغبادراني دانيال اميني  5

6 

11:00 – 10:30  

 قوشخانه علي پريزاده

 پريسا اسدي 7

 سروش سراواني 8

 نژادديزج حامد عباس  9

 اله زاده علي ذبيح  10

11  

11:30 – 11:00  

 سروش زنجاني

 حسين بلبلي  12

 ناصر عبدي  13

 فروشاني السادات احمدي زهره  14

  

'

دکتری آزمون تخصصی سایت  وب نخستین تست؛ دی اچ پی

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


