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 فیزیکنیمه متمرکز رشته شیمی ياطالعیه آزمون مصاحبه دکتر
 دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی شیراز 

 باشد.می 18/03/98صبح روز شنبه  9:00زمان مصاحبه ساعت  •
 دانشگاه صنعتی شیراز است.مکان مصاحبه دانشکده شیمی  •
هاي شفاهی از پروژه کارشناسی ارشد و مقاالت ارائه شده و آشنایی با منابع پژوهشی و مصاحبه اصلی شامل پرسش •

روش تحقیق و زبان تخصصی است. همچنین اطالعات کلی دانشجو از منابع درسی دوره کارشناسی ارشد شیمی 
 گیرد.میفیزیک به صورت شفاهی مورد ارزیابی قرار 

 الزامی است.که یکی حتماً از طرف استاد راهنماي دوره کارشناسی ارشد باشد) نامه علمی (همراه داشتن دو توصیهبه  •
 لطفاً کلیه مقاالت و اصل پایان نامه کارشناسی ارشد و همچنین مدرك زبان را به همراه داشته باشید. •
، از جمله ایدارسال کرده دانشگاه لینک اعالمیاز طریق قبالً تصویر آنها را به همراه داشتن اصل کلیه مدارکی که  •

 الزامی است. ... لیست نمرات دوره کارشناسی و دوره کارشناسی ارشد، مدارك تحصیلی و مدارك شناسایی، 
هاي تحقیقاتی بر اساس زمینه ،98-99یلی جهت سال تحصظرفیت پذیرش دانشجوي دکتري نفر  3با توجه به اعالم  •

خود، دیگر و بر اساس زمینه تحقیقاتی خود در دوره کارشناسی ارشد و یا عالقه مندي اساتید مذکور در جدول ذیل، 
تصویر در ستون اولویت جدول ذیل اقدام نموده و خود جهت انتخاب استاد راهنما نسبت به درج اولویت اول و دوم 

نمایید. ارسال این فرم  دانشگاه ارسال اعالمیلینک توسط  10/03/98را حداکثر تا تاریخ فرم تکمیل و امضاء شده 
 آور نیست.ولی براي دانشکده الزامباشد الزامی بوده و جهت در نظر گرفتن خواست دانشجو تا حد امکان می

 

 اولویت انتخابی شما زمینه تحقیقاتی نام استاد

 علویان مهردکتر آقاي 
قالی خواص ترمودینامیکی و انتمدل سازي معادالت حالت، 
   نانوسیاالت و ... ،ایعات یونیسیاالت شامل م

 

 دکتر نکوئیآقاي 
 تار مولکولی، پیوندهاي هیدروژنی،ساخشیمی محاسباتی، 

خواص ، مولکولی طیف سنجیهاي بین مولکولی، برهمکنش
 و ... نانوساختاري کربنی، جذب گازها

 

 دکتر محمدآقاییخانم 
قالی ترمودینامیک، معادالت حالت، خواص ترمودینامیکی و انت

ستی ولی سیستم هاي زیکمواد، شبیه سازي دینامیک مل
 طراحی دارو ،(پروتئین ها ، لیپیدها و ..)

 

 

 :متقاضی ءامضا

و صفحات شخصی مقابل  آدرس دانشکده بهجهت اطالعات بیشتر در خصوص اساتید دانشکده شیمی به وب سایت  •

    http://che.sutech.ac.ir/fa/node/30                                                              اساتید مراجعه فرمایید.

 

 بلنديموفقیت و سربا آرزوي 

 

http://che.sutech.ac.ir/fa/node/30

