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 ماده چگالو  ایهسته فیزیکهای گرایش، 1400داوطلبین محترم شرکت در آزمون مصاحبه دکتری 

 با سالم

 

 زیر توجه فرمائید: شرکت در مصاحبه، به مواردخواهشمند است در خصوص 

و در سامانه جلسات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی برگزار خواهد شد.  غیرحضوریصورت مصاحبه به -1

عه جگرفته است، مرابر روی سایت دانشکده فیزیک قرار که فایل راهنمایی به برای آشنایی با نحوه کار با سامانه، 

 .فرمائید

 روز ماده چگالو برای داوطلبین گروه  خردادماه 25شنبه ای، روز سههستهبرای داوطلبین گروه فیزیک مصاحبه  -2

برگزار خواهد شد. برای اطالع از ساعت مصاحبه خود، به جدول انتهای این فایل مراجعه  خردادماه 26چهارشنبه 

 فرمائید.

رای جلوگیری از ب لذا. است الزامی داوطلب از سوی تصویر ارائه و بود خواهد تصویری و صوتی صورتبه مصاحبه -3

 مرتبط تجهیزات سالمت از از شروع جلسه پیش است خواهشمند ها،مصاحبه تنظیم شده برای برنامهاختالل در 

 فرمائید. حاصل میکروفن( اطمینان کم ووباینترنت مناسب، )

 با انجام مصاحبه با توجه به امکان قطعی برق، از داوطلبین خواهشمند است شارژ کامل وسایل الکترونیکی مرتبط -4

 فرمایند.   بررسیپیش از شروع جلسه  را خود

در اتاق  در جدول، شده مشخص زمان از قبل دقیقه 30 داوطلبینالزم است  مصاحبه، اصلی جلسه به ورود برای -5

به اتاق اصلی مصاحبه وارد شوند.  جلسه مدیر اعالم از پس و باشند داشته حضور رسمی پوشش با مجازی انتظار

 کرد. خواهد اعالم انتظار اتاق در را متقاضیان ورود ترتیب جلسه مدیر

 برای استفاده از اتاق انتظار به آدرس زیر مراجعه فرمائید: -6

j34-xte-https://meetbk.kntu.ac.ir/b/467 
 ارسال خواهد شد.کد دسترسی برای ورود به اتاق برای داوطلبین از طریق ایمیل     

 زیر وارد شوید: برای دسترسی به اتاق اصلی مصاحبه، اتاق انتظار را ترک کرده و از طریق لینک -7

 ای:   لینک دسترسی به اتاق مصاحبه گرایش هسته

eip-yoh-https://meetbk.kntu.ac.ir/b/qth 
 

 لینک دسترسی به اتاق مصاحبه گرایش ماده چگال:       

0ag-6ei-https://meetbk.kntu.ac.ir/b/uhu 
 

 برای داوطلبین از طریق ایمیل ارسال خواهد شد. مربوطه اتاق به کد دسترسی برای ورود

https://meetbk.kntu.ac.ir/b/467-xte-j34
https://meetbk.kntu.ac.ir/b/qth-yoh-eip
https://meetbk.kntu.ac.ir/b/uhu-6ei-0ag


 )های(مربوط به گرایش گروه اندیربرای م زیر هایدرسبه آخردادماه  23حداکثر تا تاریخ مدارک زیر را لطفا  -8

 ارسال فرمائید: انتخابی خود

  rasouli@kntu.ac.irای:              روه فیزیک هستهمدیر گ

 afzali@kntu.ac.ir مدیر گروه ماده چگال:                  

 شامل: علمی رزومه -

 فردی مشخصات 

 ارشد کارشناسی و های کارشناسیدوره در معدل /تحصیل مدت /تحصیل محل /گرایش/رشته 

 ارشد کارشناسی نامهپایان عنوان 

 مقاالت عنوان 

 پژوهشی مندیعالقه 

 کنندمی توصیه را شما که اساتیدی 

 زبان نمره 

 ایدکه در آن شرکت داشته تخصصی کارگاه و دوره عنوان 

 هاسایر توانمندی 

 اساتید از نامه توصیه -

 صفحه( دو )حداکثر ارشد کارشناسی نامهپایان خالصه -

 فایل مقاالت -

 ایددر آنها شرکت داشته که هاییکارگاه و هادوره مدرک مربوط به -

 معتبر زبان مدرک -

 شده، ایمیل فشرده فرمت با سپس و داده قرار خودتان نام به فولدر یک در را خواسته شدهمدارک  لطفا تمامی

 .فرمائید
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 ایبندی مصاحبه متقاضیان شرکت در مصاحبه دکتری رشته فیزیک، گرایش هستهجدول زمان

 1400خردادماه  25سه شنبه 

 ساعت برگزاری مصاحبه نام و نام خانوادگی ردیف

 9:20تا  9 پورعبدل کاظم 1

 9:40تا  9:20 ملیحه کرمی 2

 10تا  9:40 علیرضا رسولی 3

 10:20تا  10 کامجو بیات 4

 10:40تا  10:20 پناهزهراالسادات فاطمی 5

 11تا  10:40 فاطمه مرادی 6

 11:20تا  11 سیروس ندری 7

 11:40تا  11:20 محمد بابایی 8

 12تا  11:40 کمیل نعمتی 9

 12:20تا  12 مهدیه سادات موسوی 10

 12:40تا  12:20 بابالوآرش رضائی علی 11

 13تا  12:40 نسرین ورزی 12

 13:50تا  13:30 مژگان محمدی 13

 14:10تا  13:50 محمود زهیری 14

 14:30تا  14:10 نژادعلی ناصری 15

 14:50تا  14:30 سیده آمنه بهادری 16

 15:10تا  14:50 مرضیه میرسلیمانی 17

 15:30تا  15:10 زاداکرم صادقی صاحب 18

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بندی مصاحبه متقاضیان شرکت در مصاحبه دکتری رشته فیزیک، گرایش ماده چگالجدول زمان

 1400خردادماه  26چهارشنبه 

 ساعت برگزاری مصاحبه نام و نام خانوادگی ردیف

 13:30 نازنین عالمه 1

 13:40 علیرضا اصغری سرابی 2

 13:50 زهرا کیکاووسی 3

 14 علی دریکوندی 4

 14:10 سپیده عرب محمدی 5

 14:20 محمد گل کار 6

 14:30 امنه بهادری 7

 14:40 سمانه شاپوری 8

 14:50 زهرا اطهری پور 9

 15:00 میثم فتحی نژاد 10

 15:10 نسرین ورزی 11

 15:20 محمد مرتضایی 12

 15:30 بنفشه یکتاپرست 13

 15:40 میالد پرهیزگاری 14

 15:50 فریده متقیان 15

 16:00 امیر هوشنگ شیردل 16

 16:10 مژگان محمدی 17

 16:20 علی ناصری نژاد 18

 16:30 نگار گیالنی 19

 16:40 مرضیه میرسلیمانی 20

 16:50 رمانآنرگس  21

 17:00 اکرم صادقی 22

 17:10 اسمعیل شاهنظری 23

 17:20 الدن بازگیر 24

 17:30 زهرا صالحی مقدم 25

 17:40 فاطمه محمودیان 26

 

 با آرزوی موفقیت

 مدیریت تحصیالت تکمیلی

 وسیطدانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین                                                                      


