
 

 دانشگاه صنعتی شیراز 98-99مصاحبه متقاضیان کارشناسی ارشد بدون آزمون سال تحصیلی  تاریخ اعالم 
  

 

 

 رشته مهندسی برق

 مکان و ساعت تاریخ مصاحبه گرایش نام خانوادگی نام ردیف

 04/03/98شنبه  مهندسی برق  گرایش مخابرات سیستم حیدری سامان 1
ساعت  دانشکده برق

11:00 

 04/03/98شنبه  مهندسی برق  گرایش مخابرات سیستم واریک علی 2
ساعت  دانشکده برق

11:00 

 04/03/98شنبه  مهندسی برق  گرایش مخابرات میدان و موج حیدری سامان 3
ساعت  دانشکده برق

11:00 

 04/03/98شنبه  مهندسی برق  گرایش مخابرات میدان و موج صمیمی میمندی اسماعیل 4
 ساعت دانشکده برق

11:00 

 30/02/98دوشنبه  مهندسی برق گرایش کنترل محمدعلیزاده سینا 5
ساعت  دانشکده برق

14:00 

 30/02/98دوشنبه  مهندسی برق گرایش کنترل میرزایی آی ناز 6
ساعت  دانشکده برق

14:00 

 30/02/98دوشنبه  مهندسی برق گرایش کنترل پوینده فر سمانه 7
ساعت  دانشکده برق

14:00 

 30/02/98دوشنبه  مهندسی برق گرایش کنترل اکبری اماله 8
ساعت  دانشکده برق

14:00 

 30/02/98دوشنبه  مهندسی برق گرایش کنترل قربانی علیا عرفان 9
ساعت  دانشکده برق

14:00 

 حداد اسماعیل 10
مهندسی برق  گرایش الکترونیک قدرت و ماشین های 

 الکتریکی
 31/02/98سه شنبه 

عت دانشکده برق سا

12:00 

 ترابی محمدامین 11
مهندسی برق  گرایش الکترونیک قدرت و ماشین های 

 الکتریکی
 31/02/98سه شنبه 

دانشکده برق ساعت 

12:00 

 صباحی رضا 12
مهندسی برق  گرایش الکترونیک قدرت و ماشین های 

 الکتریکی
 31/02/98سه شنبه 

دانشکده برق ساعت 

12:00 

 31/02/98سه شنبه  دسی برق  گرایش سیستم های قدرتمهن خدیو سروستانی سجاد 13
دانشکده برق ساعت 

12:00 

 31/02/98سه شنبه  مهندسی برق  گرایش سیستم های قدرت بهجت رضا 14
دانشکده برق ساعت 

12:00 

 31/02/98سه شنبه  مهندسی برق  گرایش سیستم های قدرت عبودی محمدحسین 15
دانشکده برق ساعت 

12:00 

 31/02/98سه شنبه  مهندسی برق  گرایش سیستم های قدرت قنبری زرکالمی سینا 16
دانشکده برق ساعت 

12:00 

 31/02/98سه شنبه  مهندسی برق  گرایش سیستم های قدرت ستوده محمدحسین 17
دانشکده برق ساعت 

12:00 

 30/02/98دوشنبه  مهندسی برق  گرایش مدارهای مجتمع الکترونیک جمدی بهداد 18
ساعت  شکده برقدان

14:00 

 30/02/98دوشنبه  مهندسی برق  گرایش مدارهای مجتمع الکترونیک رحیمی نژاد زهرا 19
ساعت  دانشکده برق

14:00 



 

 

 

 رشته ریاضی

 گرایش نام خانوادگی نام ردیف
تاریخ 

 مصاحبه
 و ساعت مکان

 تحقیق در عملیات -ریاضی کاربردی مدنی نژاد تهرانی علیرضا 1
شنبه 

28/02/98 

سالن کنفرانس دانشکده 

 12:00ساعت  ریاضی

 تحقیق در عملیات -ریاضی کاربردی عزیزیان نسنار یوسف 2
شنبه 

28/02/98 

سالن کنفرانس دانشکده 

 12:00ریاضی ساعت 

 تحقیق در عملیات -ریاضی کاربردی سلطانی علی 3
شنبه 

28/02/98 

سالن کنفرانس دانشکده 

 12:00ریاضی ساعت 

 تحقیق در عملیات -ریاضی کاربردی زارع مهذبیه بهاره 4
شنبه 

28/02/98 

سالن کنفرانس دانشکده 

 12:00ریاضی ساعت 

 آنالیز عددی و معادالت-ریاضی کاربردی مدنی نژاد تهرانی علیرضا 5
شنبه 

28/02/98 

سالن کنفرانس دانشکده 

 12:00ریاضی ساعت 

 التآنالیز عددی و معاد-ریاضی کاربردی سلطانی علی 6
شنبه 

28/02/98 

سالن کنفرانس دانشکده 

 12:00ریاضی ساعت 

 ریاضی محض  آنالیز ریاضی مدنی نژاد تهرانی علیرضا 7
شنبه 

28/02/98 

سالن کنفرانس دانشکده 

 12:00ریاضی ساعت 
 

 

 

 

 رشته فیزیک

 و ساعت مکان تاریخ مصاحبه گرایش نام خانوادگی نام ردیف

 30/02/98دوشنبه  فوتونیک  -فیزیک  رزاقپور هفرشت 1
 دانشکده فیزیک

 14:00ساعت 

 30/02/98دوشنبه  فوتونیک  -فیزیک  حجابیان فاطمه 2
 دانشکده فیزیک

 14:00ساعت 

 30/02/98دوشنبه  فوتونیک  -فیزیک  فرخی زهرا 3
 دانشکده فیزیک

 14:00ساعت 

 30/02/98نبه دوش اپتیک و لیزر -فیزیک  متولی نژاد سحر 4
 دانشکده فیزیک

 14:00ساعت 

 30/02/98دوشنبه  اپتیک و لیزر -فیزیک  رسولی عمادی زهرا 5
 دانشکده فیزیک

 14:00ساعت 

 30/02/98دوشنبه  اپتیک و لیزر -فیزیک  فرخی زهرا 6
 دانشکده فیزیک

 14:00ساعت 

 30/02/98دوشنبه  اپتیک و لیزر -فیزیک  رزاق پور فرشته 7
 ه فیزیکدانشکد

 14:00ساعت 

 



 

 

 رشته مهندسی صنایع

 و ساعت مکان تاریخ مصاحبه گرایش نام خانوادگی نام ردیف

 مهندسی صنایع   بهینه سازی سیستم ها مدنی نژاد تهرانی علیرضا 1
دوشنبه 

30/02/98 
دفتر  مکان مصاحبه

 ساعت، صنایع دانشکده

می  12:30لغایت  8:30

باشد الزم به ذکر است 

تقریبی هر مصاحبه زمان 

دقیقه است که  20

 فمتقاضیا براساس حرو

الفبا نام خانوادگی 

مصاحبه خواهند شد 

همچنین متقاضیان 

سوابق ، مدارک تحصیلی

آموزشی بویژه ریز تمرات 

و توصیه نامه اساتید به 

 دهمراه داشته باشن

 مهندسی صنایع   بهینه سازی سیستم ها نطنزیان فاطمه 2
دوشنبه 

30/02/98 

 مهندسی صنایع   بهینه سازی سیستم ها خزان سعید 3
دوشنبه 

30/02/98 

 مهندسی صنایع   بهینه سازی سیستم ها ابول پور همائی اسما 4
دوشنبه 

30/02/98 

 مهندسی صنایع   بهینه سازی سیستم ها خانی آیدا 5
دوشنبه 

30/02/98 

 هامهندسی صنایع   بهینه سازی سیستم  قنواتی نیلوفر 6
دوشنبه 

30/02/98 

 مهندسی صنایع   بهینه سازی سیستم ها ایمانی محمدحسین 7
دوشنبه 

30/02/98 

 

 

 رشته مهندسی فناوری اطالعات

 و ساعت مکان تاریخ مصاحبه گرایش نام خانوادگی نام ردیف

 9:00دفتر دانشکده ساعت  31/02/98سه شنبه  مهندسی کامپیوتر نرم افزار کریم نیا مهزاد 1

 9:00دفتر دانشکده ساعت  31/02/98سه شنبه  مهندسی کامپیوتر نرم افزار بزرگ زاده رضوی  سید جواد  2

 9:00دفتر دانشکده ساعت  31/02/98سه شنبه  مهندسی کامپیوتر نرم افزار نوری توران 3

 9:00دفتر دانشکده ساعت  31/02/98سه شنبه  مهندسی کامپیوتر نرم افزار جعفری محمدصادق 4

 9:00دفتر دانشکده ساعت  31/02/98سه شنبه  مهندسی کامپیوتر نرم افزار زارع سجاد 5

 9:00دفتر دانشکده ساعت  31/02/98سه شنبه  مهندسی کامپیوتر نرم افزار دباغ مهدی 6

 9:00دفتر دانشکده ساعت  31/02/98سه شنبه  مهندسی کامپیوتر نرم افزار نرئی آرمان 7

 9:00دفتر دانشکده ساعت  31/02/98سه شنبه  مهندسی کامپیوتر نرم افزار پیرای زاده احد 8

 9:00دفتر دانشکده ساعت  31/02/98سه شنبه  مهندسی کامپیوتر نرم افزار صادقی محمد رضا 9

 11:00دفتر دانشکده ساعت  30/02/98دوشنبه  مهندسی کامپیوتر  شبکه  مرادی میترا 10

 11:00دفتر دانشکده ساعت  30/02/98دوشنبه  شبکهمهندسی کامپیوتر  صادقی محمد رضا 11

 جوخ زاده سارا 12
 -مهندسی فناوری اطالعات

 معماری سازمانی
 11:00دفتر دانشکده ساعت  30/02/98دوشنبه 

 سلطانی زهرا 13
 -مهندسی فناوری اطالعات

 معماری سازمانی
 11:00اعت دفتر دانشکده س 30/02/98دوشنبه 

 صادقی محمد رضا 14
 -مهندسی فناوری اطالعات

 معماری سازمانی
 11:00دفتر دانشکده ساعت  30/02/98دوشنبه 



 

 رشته مهندسی شیمی

 مکان و ساعت تاریخ مصاحبه گرایش نام خانوادگی نام ردیف

مهندسی شیمی  طراحی  رحمانیان محمد 1
 فرآیند

 30/02/98دوشنبه 
می دانشکده مهندسی شی

 13:30ساعت 

 

 

 رشته مهندسی مکانیک

 مکان و ساعت تاریخ مصاحبه گرایش نام خانوادگی نام ردیف

 29/02/98یکشنبه  مکاترونیک -مهندسی مکانیک رئیسی مهدی 1
دانشکده مهندسی مکانیک و 

 13:30هوا فضا ساعت 

 01/03/98چهار شنبه  مهندسی مکانیک  تبدیل انرژی شریفی محمدرضا 2
ده مهندسی مکانیک و دانشک

 9:30هوا فضا ساعت 

 01/03/98چهارشنبه  مهندسی مکانیک  تبدیل انرژی سبحانی امیر 3
دانشکده مهندسی مکانیک و 

 9:00هوا فضا ساعت 

 حقیقت محمدرضا 4
مهندسی مکانیک  طراحی 

 کاربردی
 07/03/98دوشنبه 

دانشکده مهندسی مکانیک و 

 12:00هوا فضا ساعت 

 وری پابندتیم حدیثه 5
مهندسی مکانیک  طراحی 

 کاربردی
 07/03/98دوشنبه 

دانشکده مهندسی مکانیک و 

 12:00هوا فضا ساعت 

 

 رشته مهندسی عمران

 گرایش نام خانوادگی نام ردیف
تاریخ 

 مصاحبه

 مکان و ساعت

 مهندسی عمران  مهندسی زلزله فرهمندپی شاهین 1
سه شنبه 

31/02/98 

دانشکده مهندسی 

 11:00اعتعمران س

 مهندسی عمران  مهندسی زلزله ثابت حسین 2
سه شنبه 

31/02/98 

دانشکده مهندسی 

 11:00عمران ساعت

 مهندسی عمران  مهندسی زلزله جمشیدی زهرا 3
سه شنبه 

31/02/98 

دانشکده مهندسی 

 11:00عمران ساعت

 مهندسی عمران  مهندسی زلزله یکه خانی محمد 4
سه شنبه 

31/02/98 

مهندسی دانشکده 

 11:00عمران ساعت

 مهندسی عمران  مهندسی زلزله غالمی نژاد مهدی 5
سه شنبه 

31/02/98 

دانشکده مهندسی 

 11:00عمران ساعت

 مهندسی عمران  مهندسی زلزله جوهری ده نوکی پدرام 6
سه شنبه 

31/02/98 

دانشکده مهندسی 

 11:00عمران ساعت

 همهندسی عمران  مهندسی زلزل امیدوار زهرا 7
سه شنبه 

31/02/98 

دانشکده مهندسی 

 11:00عمران ساعت

 مهندسی عمران  مهندسی زلزله حسینی سیدضیاء 8
سه شنبه 

31/02/98 

دانشکده مهندسی 

 11:00عمران ساعت



 

 

 

 رشته مهندسی عمران

 مکان و ساعت تاریخ مصاحبه گرایش نام خانوادگی نام ردیف

 مهندسی عمران  مکانیک خاک و پی پوربیرک سجاد 9
چهار شنبه 

01/03/98 

دانشکده مهندسی 

 8:30عمران ساعت

 مهندسی عمران  مکانیک خاک و پی فرهمندپی شاهین 10
چهار شنبه 

01/03/98 

دانشکده مهندسی 

 8:30عمران ساعت

11 
سید محمد 

 صادق
 مهندسی عمران  مکانیک خاک و پی آل محمد

چهار شنبه 

01/03/98 

دانشکده مهندسی 

 8:30عمران ساعت

 مهندسی عمران  مکانیک خاک و پی روشن علی لیال 12
چهار شنبه 

01/03/98 

ده مهندسی دانشک

 8:30عمران ساعت

 مهندسی عمران  مکانیک خاک و پی غالمی نژاد مهدی 13
چهار شنبه 

01/03/98 

دانشکده مهندسی 

 8:30عمران ساعت

 مهندسی عمران  مکانیک خاک و پی علیزاده شیراز امیر 14
چهار شنبه 

01/03/98 

دانشکده مهندسی 

 8:30عمران ساعت

 میالد 15
فخری 

 قصراحمدی
 عمران  مکانیک خاک و پی مهندسی

چهار شنبه 

01/03/98 

دانشکده مهندسی 

 8:30عمران ساعت

 مهندسی عمران  مکانیک خاک و پی حقیقت امیرحسین 16
چهار شنبه 

01/03/98 

دانشکده مهندسی 

 8:30عمران ساعت

 مهندسی عمران  مکانیک خاک و پی گودرزی محمدرضا 17
چهار شنبه 

01/03/98 

دانشکده مهندسی 

 8:30ران ساعتعم

 مهندسی عمران  مکانیک خاک و پی صداقت خواه محمدمهدی 18
چهار شنبه 

01/03/98 

دانشکده مهندسی 

 8:30عمران ساعت

 مهندسی عمران  مکانیک خاک و پی هوشیار فائزه 19
چهار شنبه 

01/03/98 

دانشکده مهندسی 

 8:30عمران ساعت

 31/02/98سه شنبه  مهندسی عمران  سازه های هیدرولیکی ثابت حسین 20
دانشکده مهندسی 

 9:00عمران ساعت

 31/02/98سه شنبه  مهندسی عمران  سازه های هیدرولیکی حقیقت امیرحسین  21
دانشکده مهندسی 

 9:00عمران ساعت

 31/02/98سه شنبه  عمران  سازه های هیدرولیکی مهندسی فضلی نژاد ابوالفضل 22
دانشکده مهندسی 

 9:00عمران ساعت

 31/02/98سه شنبه  مهندسی عمران  سازه های هیدرولیکی جوهری ده نوکی پدرام 23
دانشکده مهندسی 

 9:00عمران ساعت

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 رشته شیمی

 مکان و ساعت تاریخ مصاحبه گرایش نام خانوادگی نام ردیف

 13:30دانشکده شیمی ساعت  30/02/98دوشنبه  شیمی دارویی -شیمی ضاپور نیریر داود 1

 13:30دانشکده شیمی ساعت  30/02/98دوشنبه  شیمی دارویی -شیمی فرقانی شیما 2

 13:30دانشکده شیمی ساعت  30/02/98دوشنبه  شیمی دارویی -شیمی شهبازخانی کیانا 3

 13:30دانشکده شیمی ساعت  30/02/98دوشنبه  یشیمی داروی -شیمی اسمعیل زاده فرهاد 4


