
ی زلزلهارقابل توجه داوطلبان آزمون دکت  

 دانشگاه صنعتی شیراز 

4001خرداد   

 ری برگزار می شود.  آزمون شفاهی و مصاحبه به صورت غیر حضو -1

 ستفاده کنید: ینک زیر اسپس از ل ورا نصب کرده  Adobe Connectیه نرم افزار ی مصاحبرا -2

http://el.sutech.ac.ir/earthquakephd 

 .  شده در جلسه مجازی حضور یابنده قبل از زمان مشخص دقیق 15بان باید داوطل -3

 

کروفن و بلندگو  ز میداوطلب ضروری است. همچنین استفاده اسه تامین اینترنت مناسب توسط  ثری از جلک احدوری    بهره برای   -4

، بلندگو، میکروفن و  یش از آغاز جلسه ار کارکرد اینترنتترم پیه می شود. ضروری است داوطلبان محتوسط داوطلب توص

 ود اطمینان حاصل نمایند. خوب کم 

 

به  ی برای مصاحه وب کم خود را فعال کند. )پوشش رسمیری، داوطلب باید در حین مصاحببه اهمیت مصاحبه تصوبا توجه   -5

 الزامی است( 

 

باید مدارک خود هر داوط -6 به صورت    لب  باشد و در صورت صالحدید مصاحبه کنندگرا  به همراه داشته  به  الکترونیکی  ان 

 .شتراک درآوردا

 

 ت.  ده اسی ذیل ارائه شجدول ها زمان مصاحبه در  -7

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1400خرداد  25سه شنبه   

 ردیف نام ونام خانوادگی ساعت مصاحبه 

30:13  1 علی اکبر حاجی زاده  

50:13  2 محمدامین شیخی 

10:14  3 محسن تقوی مرمتی  

30:14  4 مهسا ایوانی 

50:14  5 علی یغفوری 

10:15  6 علیرضا بیگدلی  

30:15  7 ایمان احمدی 

50:15  8 منصور بنفشی  

10:16 کره ئی مریم    9 

30:16  10 سید حسام معافی مدنی  

50:16  11 نویسا اصغر نژاد  

10:17  12 کیوان زیانی 

 

1400خرداد   62شنبه چهار  

 ردیف نام ونام خانوادگی ساعت مصاحبه 

30:8  1 محمد مهان پور 

50:8  2 حسنی مهدوی نیا  

10:9  3 شیدا نامور 

30:9  4 مهدی سعیدیان 

50:9  5 سجاد جوکار 

10:10  6 احسان سعیدی نایبین 

30:10  7 امیر حسین کیاست  

50:10  8 محمدرضا کشاورز  

10:11  9 علیرضا حیدری نژاد 

30:11  10 فیروزه نظری 

50:11  11 سیدمحمد سعیدی فرد 

10:12  12 علیرضا دودمان 

30:12  13 حجت اخالصی  

50:12  14 غالمرضا عزیزی  

10:13  15 علی آقایی 



 


