بسمه تعالی

دانشگاه صنعتی شریف
اطالعیه دعوت به مصاحبه حضوری داوطلبان آزمون دکتری نیمه متمرکز و استعداد درخشان 9317
(رشته مهندسی عمران)

الف) شرایط و مدارک الزم
از داوطلبین محترم دعوت میشود در روزهای یکشنبه  17/30/33و دوشنبه  17/30/30در ساعات اعالم
شده همراه با مدارک زیر جهت مصاحبه به ساختمان دانشکده مهندسی عمران مراجعه نمایند .عدم حضور در
جلسه مصاحبه به منزله انصراف تلقی میشود و تاریخ مصاحبه تحت هیچ شرایطی تمدید نخواهد شد.
متقاضیان محترم میبایست در روز مصاحبه مدارک زیر را به همراه داشته باشند:
 .1کارت شناسایی معتبر (شناسنامه یا کارت ملی)
 .2پایاننامه کارشناسیارشد (در صورت فارغ التحصیلی)
 .3هر گونه مقاالت علمی مستخرج از پایاننامه
 .4توصیهنامه (حداقل دو عدد)
 .5ارائه اهداف و عالیق پژوهشی در حد یک صفحه  A4و یا هر گونه پیشنهاد در خصوص موضوع دکترا
میتواند در پذیرش موثر واقع شود.
 .6ارائه یک رزومه از فعالیتهای علمی و سوابق حرفهای
 .7بهمراه داشتن ریز نمرات دوران کارشناسی و کارشناسیارشد و مدرک زبان

ضمناً یادآوری میشود داشتن کلیه شروط مذکور در اطالعیههای آزمون سازمان سنجش کشور و دانشگاه از
قبیل فراغت از تحصیل تا  97/66/31و  ...الزامی است .داوطلبین میتوانند در صورت لزوم در ساعات اداری با
دفتر تحصیالت تکمیلی دانشکده با شماره تلفن  66164264تماس حاصل نمایند.

جدول زمانبندی " مصاحبه حضوری" رشته :مهندسی عمران
مکان :دانشکده عمران – طبقه پنجم – اتاق شورای دانشکده – شادروان دکتر توکلی
زمان  :یکشنبه 17/30/33
زمینه تخصصی :مهندسی سازه  -زلزله
ردیف

زمان مصاحبه

نام و نام خانوادگی

1

میالد صالحی

2

محسن امین رعیا

:

بهناز عارفیان

4
5

03:9-03:9

علی علینژاد
صادق قمصری اصفهانی

6

سیدمحمدحسین کامل

7

سعیدهسادات مرعشی

0

حسین منافپور

0

حسن نوری بسحاق

19

حسین همائی

11

بهنام ولی پورکلوری

12
1:

03:9-19345

محمدحسن یزدی
محمد شعبانلو

14

امین بنیادی

15

مهتاب تقوائی

16

رضا توحیدطلب

17

علی حسینزاده

حضور داوطلبان در محل انجام مصاحبه حداقل نیم ساعت قبل از آغاز مصاحبه ضروری میباشد.

جدول زمانبندی " مصاحبه حضوری" رشته :مهندسی عمران
مکان :دانشکده عمران – طبقه پنجم – اتاق شورای دانشکده – شادروان دکتر توکلی
زمان  :یکشنبه 17/30/33
زمینه تخصصی :مهندسی سازه  -زلزله
ردیف

زمان مصاحبه

نام و نام خانوادگی

10

حمید دهاقین

10

محمد ذاکری

29

کمال شاکر

21

سیدسینا شیدموسوی

22

19345-12399

ساسان شاهزمانیورنوسفادرانی

2:

شایلین رضازادهاردبیلی

24

رضا اسمعیلزادهشهری

25

محسن صالحی

26

فروغ صمدیکوچکسرایی

27

حسام علینژاد

20

شادی فتحآبادی

20

پگاه نادرپورشاد

:9

میثم ناظریان

:1

12399-1:315

سحر شکوهیراد

:2

میالد اکرمی

::

علی حقانیبایی

:4

مجتبی باجالن

حضور داوطلبان در محل انجام مصاحبه حداقل نیم ساعت قبل از آغاز مصاحبه ضروری میباشد.

جدول زمانبندی " مصاحبه حضوری" رشته :مهندسی عمران
مکان :دانشکده عمران – طبقه پنجم – اتاق شورای دانشکده – شادروان دکتر توکلی
زمان  :یکشنبه 17/30/33
زمینه تخصصی :مهندسی سازه – زلزله
دانشجویان استعداد درخشان
ردیف

زمان مصاحبه

نام و نام خانوادگی

1

سینا توسلی

2

سولماز صدوقیشبستری

:

محمد جدی

4

14399-15399

امین جبینی

5

حسین نصرآزادانی

6

سیما صمدیانفرد

7

معصومه عسگرپورخامنه

حضور داوطلبان در محل انجام مصاحبه حداقل نیم ساعت قبل از آغاز مصاحبه ضروری میباشد.
متقاضیان محترم میبایست در روز مصاحبه مدارک زیر را به همراه داشته باشند:
 .1کارت شناسایی معتبر (شناسنامه یا کارت ملی)
 .2پایاننامه کارشناسیارشد (در صورت فارغ التحصیلی)
 .3هر گونه مقاالت علمی مستخرج از پایاننامه
 .4توصیهنامه (حداقل دو عدد)
 .5ارائه اهداف و عالیق پژوهشی در حد یک صفحه  A4و یا هر گونه پیشنهاد در خصوص موضوع دکترا
میتواند در پذیرش موثر واقع شود.
 .6ارائه یک رزومه از فعالیتهای علمی و سوابق حرفهای
 .7بهمراه داشتن ریز نمرات دوران کارشناسی و کارشناسیارشد و مدرک زبان

جدول زمانبندی " مصاحبه حضوری" رشته :مهندسی عمران

مکان :دانشکده عمران – طبقه پنجم – اتاق ( 023روبروی اتاق شورا)
زمان  :یکشنبه 17/30/33
زمینه تخصصی :مهندسی آب
ردیف

زمان مصاحبه

نام و نام خانوادگی

1

سمانه سلیمانینژاد

2

راضیه ترقیدلگرم

:

محمد جعفرپور

4

03:9-03:9

حسین جوادزاده

5

زهرا حجازی

6

سیدمصطفی موسوی

7

محمدمهدی ریاحیمدوار

حضور داوطلبان در محل انجام مصاحبه حداقل نیم ساعت قبل از آغاز مصاحبه ضروری میباشد.
متقاضیان محترم میبایست در روز مصاحبه مدارک زیر را به همراه داشته باشند:
 .1کارت شناسایی معتبر (شناسنامه یا کارت ملی)
 .2پایاننامه کارشناسیارشد (در صورت فارغ التحصیلی)
 .3هر گونه مقاالت علمی مستخرج از پایاننامه
 .4توصیهنامه (حداقل دو عدد)
 .5ارائه اهداف و عالیق پژوهشی در حد یک صفحه  A4و یا هر گونه پیشنهاد در خصوص موضوع دکترا
میتواند در پذیرش موثر واقع شود.
 .6ارائه یک رزومه از فعالیتهای علمی و سوابق حرفهای
 .7بهمراه داشتن ریز نمرات دوران کارشناسی و کارشناسیارشد و مدرک زبان

جدول زمانبندی " مصاحبه حضوری" رشته :مهندسی عمران

مکان :دانشکده عمران – طبقه پنجم – اتاق ( 023روبروی اتاق شورا)
زمان  :یکشنبه 17/30/33
زمینه تخصصی :مهندسی محیط زیست
ردیف

زمان مصاحبه

نام و نام خانوادگی

1

فربد خاتم

2

محسن رحیمیان

:

احمد طاهریپاقلعه

4

داود نورمحمدی

03:9-11399

5

محمد کاظمی سوچلمایی

6

آزاده کالتهعربی

7

مهتا نظری

0

نفیسه شفیعی

0

صابر انتظاری

دانشجویان استعداد درخشان
ردیف

زمان مصاحبه

نام و نام خانوادگی

1

11399 – 11315

مریم حکیمزاده

حضور داوطلبان در محل انجام مصاحبه حداقل نیم ساعت قبل از آغاز مصاحبه ضروری میباشد.
متقاضیان محترم میبایست در روز مصاحبه مدارک زیر را به همراه داشته باشند:
 .1کارت شناسایی معتبر (شناسنامه یا کارت ملی)
 .2پایاننامه کارشناسیارشد (در صورت فارغ التحصیلی)
 .3هر گونه مقاالت علمی مستخرج از پایاننامه
 .4توصیهنامه (حداقل دو عدد)
 .5ارائه اهداف و عالیق پژوهشی در حد یک صفحه  A4و یا هر گونه پیشنهاد در خصوص موضوع دکترا
میتواند در پذیرش موثر واقع شود.
 .6ارائه یک رزومه از فعالیتهای علمی و سوابق حرفهای
 .7بهمراه داشتن ریز نمرات دوران کارشناسی و کارشناسیارشد و مدرک زبان

جدول زمانبندی " مصاحبه حضوری" رشته :مهندسی عمران
مکان :دانشکده عمران – طبقه پنجم – اتاق شورای دانشکده – شادروان دکتر توکلی
زمان  :دوشنبه 17/30/30
زمینه تخصصی :مهندسی حمل و نقل
ردیف

زمان مصاحبه

نام و نام خانوادگی

1

محمدیاسر گنجیدوست

2

محمد اسماعیلنیاشیروانی

:

03:9-03:9

4

راضیه آسوده
نوید حلیمی

5

احسان امینی

6

زهره فداییکرمانی

7

فرامرز جمشیدپور

0

محمدحسین عباسی

0
19

03:9-193:9

مریم زینی
محمدحسین زمانیان

11

زینب خانی

12

کمال خانعلی

حضور داوطلبان در محل انجام مصاحبه حداقل نیم ساعت قبل از آغاز مصاحبه ضروری میباشد.
متقاضیان محترم میبایست در روز مصاحبه مدارک زیر را به همراه داشته باشند:
 .1کارت شناسایی معتبر (شناسنامه یا کارت ملی)
 .2پایاننامه کارشناسیارشد (در صورت فارغ التحصیلی)
 .3هر گونه مقاالت علمی مستخرج از پایاننامه
 .4توصیهنامه (حداقل دو عدد)
 .5ارائه اهداف و عالیق پژوهشی در حد یک صفحه  A4و یا هر گونه پیشنهاد در خصوص موضوع دکترا
میتواند در پذیرش موثر واقع شود.
 .6ارائه یک رزومه از فعالیتهای علمی و سوابق حرفهای
 .7بهمراه داشتن ریز نمرات دوران کارشناسی و کارشناسیارشد و مدرک زبان

جدول زمانبندی " مصاحبه حضوری" رشته :مهندسی عمران
مکان :دانشکده عمران – طبقه پنجم – اتاق شورای دانشکده – شادروان دکتر توکلی
زمان  :دوشنبه 17/30/30
زمینه تخصصی :مهندسی راه و ترابری
ردیف

زمان مصاحبه

نام و نام خانوادگی

1

سیدعلیرضا سامریی

2

امیرحسین نجابت شعار

:

محمدحسین محمدی

4

امیدرضا کیاست

193:9-12399

5

امیر طاهری

6

منصور صادقی اواز

7

محمدعادل جالیر سرنقی

0

یوسف امجدیان

دانشجویان استعداد درخشان
ردیف

زمان مصاحبه

نام و نام خانوادگی

1

12399 – 12315

نرگس متینی

حضور داوطلبان در محل انجام مصاحبه حداقل نیم ساعت قبل از آغاز مصاحبه ضروری میباشد.
متقاضیان محترم میبایست در روز مصاحبه مدارک زیر را به همراه داشته باشند:
 .1کارت شناسایی معتبر (شناسنامه یا کارت ملی)
 .2پایاننامه کارشناسیارشد (در صورت فارغ التحصیلی)
 .3هر گونه مقاالت علمی مستخرج از پایاننامه
 .4توصیهنامه (حداقل دو عدد)
 .5ارائه اهداف و عالیق پژوهشی در حد یک صفحه  A4و یا هر گونه پیشنهاد در خصوص موضوع دکترا
میتواند در پذیرش موثر واقع شود.
 .6ارائه یک رزومه از فعالیتهای علمی و سوابق حرفهای
 .7بهمراه داشتن ریز نمرات دوران کارشناسی و کارشناسیارشد و مدرک زبان

جدول زمانبندی " مصاحبه حضوری" رشته :مهندسی عمران
مکان :دانشکده عمران – طبقه پنجم – اتاق شورای دانشکده – شادروان دکتر توکلی
زمان  :دوشنبه 17/30/30
زمینه تخصصی :مهندسی مدیریت ساخت
ردیف
1
2
:

زمان مصاحبه

نام و نام خانوادگی
اشکان گلپورمرزونی
حامد ناصری
مهناز حقیقی

14399-15399

4

محمدهادی نجفی

5

زهرا کشیر

6

سیدابوالفضل عقیلی

7
0

حسین خسروپور
صادق خانمحمدی

0

سیده شیوا حسینیرامندی

15399-16399

19

سیدمحمدتقی حسینی

11

علی ارفاقی

12

عرفان ابو

دانشجویان استعداد درخشان
ردیف

زمان مصاحبه

نام و نام خانوادگی

1

16399 – 16315

نسیم دیدهور

حضور داوطلبان در محل انجام مصاحبه حداقل نیم ساعت قبل از آغاز مصاحبه ضروری میباشد.
متقاضیان محترم میبایست در روز مصاحبه مدارک زیر را به همراه داشته باشند:
 .1کارت شناسایی معتبر (شناسنامه یا کارت ملی)
 .2پایاننامه کارشناسیارشد (در صورت فارغ التحصیلی)
 .3هر گونه مقاالت علمی مستخرج از پایاننامه
 .4توصیهنامه (حداقل دو عدد)
 .5ارائه اهداف و عالیق پژوهشی در حد یک صفحه  A4و یا هر گونه پیشنهاد در خصوص موضوع دکترا
میتواند در پذیرش موثر واقع شود.
 .6ارائه یک رزومه از فعالیتهای علمی و سوابق حرفهای
 .7بهمراه داشتن ریز نمرات دوران کارشناسی و کارشناسیارشد و مدرک زبان

جدول زمانبندی " مصاحبه حضوری" رشته :مهندسی عمران

مکان :دانشکده عمران – طبقه پنجم – اتاق ( 023روبروی اتاق شورا)
زمان  :دوشنبه 17/30/30
زمینه تخصصی :مهندسی ژئوتکنیک
ردیف

زمان مصاحبه

نام و نام خانوادگی

1

میالد قاسمی

2

فاطمه عینی

:

سعید صالحیملکشاه

03:9-03:9

4

نرگس سلیمانیان

5

رسول غالمی

6

سعید حسینپور

7

سینا احمدیانراد

03:9-193:9

0

علیاصغر یاری

0

سیدحمید یثربی

19

سیدرضا حسینی

دانشجویان استعداد درخشان
ردیف
1
2

زمان مصاحبه
193:9-11399

نام و نام خانوادگی
سیدمحمدحسین غفوری
بهنام سعدا ...زاده

حضور داوطلبان در محل انجام مصاحبه حداقل نیم ساعت قبل از آغاز مصاحبه ضروری میباشد.
متقاضیان محترم میبایست در روز مصاحبه مدارک زیر را به همراه داشته باشند:
 .1کارت شناسایی معتبر (شناسنامه یا کارت ملی)
 .2پایاننامه کارشناسیارشد (در صورت فارغ التحصیلی)
 .3هر گونه مقاالت علمی مستخرج از پایاننامه
 .4توصیهنامه (حداقل دو عدد)
 .5ارائه اهداف و عالیق پژوهشی در حد یک صفحه  A4و یا هر گونه پیشنهاد در خصوص موضوع دکترا
میتواند در پذیرش موثر واقع شود.
 .6ارائه یک رزومه از فعالیتهای علمی و سوابق حرفهای
 .7بهمراه داشتن ریز نمرات دوران کارشناسی و کارشناسیارشد و مدرک زبان

