باسمه تعالی

اطالعیه مصاحبه از داوطلبان سهمیه استعدادهای درخشان مقطع دکتری (بدون آزمون) سال 1399

 -1اسامی دعوت شدگان به مصاحبه دکتری استعدادهای درخشان ،به همراه روز مصاحبهی ایشان در انتهای همین اطالعیه
آمده است.
 -2با توجه به شرایط موجود ،مصاحبه صرفا به صورت غیرحضوری برگزار می شود.
 -3داوطلبان باید بنا به درخواست گروه و دانشکدهی مرتبط ،همان مدارك و مستندات آموزشی و پژوهشی که در سایت
آموزشی گلستان بارگذاری کردهاند را به صورت فیزیکی یا الکترونیکی به همراه پایان نامه های خود به هرنحو که اعالم
میگردد در اختیار گروه مرتبط قرار دهند .اطالع رسانی در این خصوص از طریق گروه و دانشکده به متقاضی انجام
میگردد.
 -4در زمان مصاحبه ،هویت داوطلبان از طریق نمایش دادن اصل شناسنامه و اصل کارت ملی کنترل میشود .لذا الزم مدارك
هویتی نیز همزمان در دسترس داوطلب باشد.
 -5جزییات در خصوص نحوه زمانبندی هر یک از متقاضیان و لینک شرکت در جلسه مصاحبه غیرحضوری ،یک روز قبل از
مصاحبه از طریق وبسایت دانشکده ها اعالم میگردد.
 -6عدم شرکت در جلسه مصاحبه در وقت تعیین شده برای هریک از متقاضیان به منزله انصراف متقاضی از مصاحبه علمی
تلقی میگردد.
 -7به همهی داوطلبان فرصت داده شده است تا مقاالت علمی-پژوهشی پذیرفته شدهی خود را برای کسب امتیاز وتویی
بند  1از جدول  1برای محاسبه امتیازات پژوهشی ،حداکثر تا روز مصاحبه ارائه دهند .از میان دعوت شدگان برای مصاحبه
طبق جدول ذیل ،افرادی که تا روز مصاحبه هیچ مستنداتی (مانند مقاالت علمی-پژوهشی پذیرفته شده) برای کسب
امتیاز از بند مذکور ندارند ،نمی توانند در جلسهی مصاحبه شرکت کنند.

اسامی دعوت شدگان به مصاحبه متقاضیان استفاده از سهمیه استعداد درخشان دکتری
**دانشکده برق-گرایش قدرت **
زمان مصاحبه  :سه شنبه 99/7/15
ردیف

نام و نام خانوادگی

1

سولماز نوروزی

**دانشکده برق-گرایش مخابرات سیستم **
زمان مصاحبه  :سه شنبه99/7/9
ردیف

نام و نام خانوادگی

1

سیده ساجده عبادیان

**دانشکده برق-گرایش الکترونیک**
زمان مصاحبه  :چهارشنبه99/7/9
ردیف

نام و نام خانوادگی

1

توحید کاردگر

2

عاطفه صمدی میبدی

3

سیده ساجده عبادیان

**دانشکده برق-گرایش مهندسی پزشکی  -بیوالکتریک**
زمان مصاحبه  :چهارشنبه99/7/9
ردیف

نام و نام خانوادگی

1

سیده ساجده عبادیان

**دانشکده عمران**
زمان مصاحبه  :دوشنبه 99/7/7
1

نسترن عباسی (سازه  ،زلزله ،ژئوتکنیک)

2

محمد اسدی کیادهی(سازه  ،زلزله ،ژئوتکنیک)

3

محمدحسین دالوند( سازه)

4

تینا ابراهیمی (آب و سازه های هیدرولیکی،سازه ،زلزله)

5

سجاد میرزا محمدی (سازه ،محیط زیست  ،ژئوتکنیک)

6

زهره هاتفی (ژئوتکنیک  ،سازه  ،زلزله)

**دانشکده مکانیک**
مجموعه مهندسی مکانیک
زمان مصاحبه  :شنبه 99/7/12
1

شقایق ابرازه(تبدیل انرژی)

2

شایان درزی(ساخت و تولید ،طراحی کاربردی-جامدات)

3

عطیه تقی زاده فیروزجایی(تبدیل انرژی)

4

نادیا پهلوانی نژاد(تبدیل انرژی)

5

مهران قاسمیان دستجردی(تبدیل انرژی)

6

سیده زینب حسینی الریمی (تبدیل انرژی)

7

مریم غافری(ساخت و تولید ،تبدیل انرژی)

8

بهنام دوجی نژاد(تبدیل انرژی)

** دانشکده مواد و صنایع -مهندسی مواد و متالورژی**
زمان مصاحبه  :دوشنبه 99/7/14
1

سیده مرجان برارپور حمزه کالئی

2

شایان درزی

3

مریم غافری

**دانشکده شیمی -مهندسی شیمی **
زمان مصاحبه  :یکشنبه 99/7/13
1

محمد درزی نژاد رمی

2

سیده صدریه عمادیان

3

رقیه گنجی

**دانشکده شیمی -مهندسی شیمی  -بیوتکنولوژی**
زمان مصاحبه  :دوشنبه 99/7/14
1

محسن ناظریان

2

سیده صدریه عمادیان

3

رقیه گنجی

