
 

 به نام خدا

 پیام رییس دانشکده علوم پایه

 با درود و شادباش 

یکی از هشت دانشگاه برتر کشور     ،م. از این که دانشگاه بوعلی سینا  کنپذیرش شده اند، آرزوی موفقیت می  1400سال   دکتری آزمون مصاحبه  مرحلهبرای همه داوطلبانی که برای 

  اید، خرسندیم.برگزیدهادامه تحصیل مصاحبه و احتماالرا برای 

تا با آسودگی خاطر   ،ی برنامه ریزی نمایید که همه امکانات سخت افزاری و ضروریات مصاحبه فراهم باشد    رمصاحبه، طو  مرحلهخواهشمند است با آمادگی کامل برای شرکت در    

اند تا شررراید دوخواه و روزهای گذشررته تکش فراوانی نموده دانشررکده علوپ پایه در های آموزشرری و گروه شرررکت نمایید. همکاران ما در حوزه مواونت تحصرریکت تکمیلی  نآبتوانید در 

 هایی که از طریگ سرررایت   با پیگیری و مطاووه اطکعیه و پیاپ     هیخته برنامه ریزی و آماده گردد، پس     مناسرررر در ب رررتر اینترنت برای برگزاری دهیگ، بونگاپ و شرررای رررته شرررما داوطلبان فر         

http://sci.basu.ac.ir کامیاب باشید. ما را در برگزاری بوتر آزمون یاری نمایید. ،یا پیامک یا فضای مجازی اعکپ می گردد 

 

 پیام معاون پژوهشی وتحصیالت تکمیلی دانشکده علوم پایه

 کوشد بوترین دانشجوها را جذب نموده و مطمئنا اگر شای تگی آن را داشته باشید کمیته داورانهای برتر کشور میبه عنوان یکی از دانشگاهشکی نی ت که دانشگاه بوعلی سینا 

  ان فرد برگزیده مورفی خواهند کرد.شما را به عنو 

 از جمله آزمون مصاحبه، برای دومین سال به های آموزشیکه برای حفظ سکمت عمومی، ب یاری از فواویت گیری ویروس کرونا موجر شده استهمانطور که آگاهید همه

 ویکن در پی تجربه پیشین از چنین رویکردی، مواونت تحصیکتهای فراوانی دارد، صورت غیرحضوری برگزار شود. هر چند برگزاری آزمون مصاحبه به این شیوه دشواری 

 اند. های مصاحبه در موعد مقرر را اندیشیدههای احتماوی و برگزاری جل ههای آموزشی تمامی تمویدات الزپ برای پاسخگویی به سوالعلوپ پایه با همراهی گروه تکمیلی دانشکده 

   را پیگیری کنید.http://sci.basu.ac.ir مندی از خدمات دانشکده آدرسها و چگونگی بورهبرای آگاهی از برنامه

کنیم با حفظ آرامش در جل ه مصاحبه حضور پیدا کرده و نشان دهید که شما کاندیدای با ارزشی برای دوره       ی غیرحضوری به همراه دارد، توصیه می  به شیوه  با علم به شرایطی که مصاحبه  

 دکتری ه تید

 

 دکتر ح ن مح نی

 رییس دانشکده علوپ پایه

 دکتر رحیم محمودوند

 مواون پژوهشی و تحصیکت تکمیلی دانشکده علوپ پایه



 

 دانشکده علوم پایه  ۱400سال ی نیمه متمرکز شرکت در مرحله مصاحبه آزمون دکتراطالعیه 

 

 AdobeConnectتویین وهت مصاحبه و ورود به اتاق مصاحبه در اطکع رسانی و نحوه  -1

 کوتاه با آدرستحصیکت تکمیلی دانشگاه را که در صفحه اصلی سایت مرحله مصاحبه غیرحضوری )مجازی( آزمون دکتری  ۲اطکعیه شماره ابتدا       1-1

2427070https://basu.ac.ir/article/     است به دهت مطاووه نماییددرج گردیده.                     

سان واتس آپ،  وطفا  دریافت کارت ورود به جل ه  و  اوکترونیکیسامانه ثبت ناپ  پس از تکمیل مراحل ثبت ناپ خود در   ۲-1 حاوی  یپیاماز طریگ پیاپ ر

 ارسال نمایید. ،مربوط به رشته خود (1تلفن همراه مندرج در جدول شماره )شماره  به ،گرایش و کدرشته مجاز به مصاحبه-ناپ و ناپ خانوادگی، رشته 
تماس گروه آموزشی می توانید درخواست  عضویت در گروه واتس آپی مربوط به رشته خود را داده و اطکعیه های ضروری را دنبال از طریگ شماره  3-1

 های گروه بپرسید.نموده و سواالت خود را از ادمین
شکده علوپ پایه از طریگ تماس، ارسال پیامک یا در پیاپ      با 4-1 شماره تلفن همراه   مواونت تحصیکت تکمیلی دان ارتباط  0۹3۷13۶3۸4۹رسان واتس آپ 

 تماس بگیرید. 1۶۶و  1۶5های و داخلی  )3۸3۸1۶010۸1-۹ (های دانشکده برهرار نموده و یا با شماره تلفن
به اطکع خواهد   http://sci.basu.ac.irبندی مصرراحبه از طریگ سررایت دانشررکده به آدرس اوکترونیکی  کلیه اطکعیه های موم و وی ررت زمان 5-1

 رسید.
 بر اساس کدملی و کدرشته به اطکع خواهد رسید. http://sci.basu.ac.irاز طریگ سایت نیزوی ت زمان بندی مصاحبه  ۶-1
  باشد.می he.sci.basu@gmail.com آدرس ایمیل مواونت تحصیکت تکمیلی دانشکده علوپ پایه  ۷-1
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 (۱شماره) جدول

 تفکیک نام رشته امتحانی و کد رشته بهو تاریخ مصاحبه   تلفن همراه برای ارسال پیام در واتس آپ شماره ه، آدرس الکترونیکی اتاق های مصاحب      

 

 

 تاریخ و زمان آزمایش

به شماره های زیر صرفا برای 

عضویت در گروه واتس آپ 

 پیام دهید

 

 

 تاریخ مصاحبه

 نام رشته امتحاني آدرس اتاق های مصاحبه هد رشتک

 

 

رد

 یف

 1 روزانه -رسوب شناسی -علوپ زمین http://vc.basu.ac.ir/phd_2384 ۲3۸4 1۲/3/1400 0۹1۲۸15۷۶۲4 1۲-13ساعت  11/3/1400

 ۲ نوبت دوپ -رسوب شناسی -علوپ زمین http://vc.basu.ac.ir/phd_2386 ۲3۸۶ 1۲/3/1400 0۹1۲۸15۷۶۲4 1۲-13ساعت  11/3/1400

 3 روزانه -پتروووژی -علوپ زمین http://vc.basu.ac.ir/phd_2407 ۲40۷ 1۲/3/1400 0۹1۲۸15۷۶۲4 10-1۲ساعت  11/3/1400

 4 نوبت دوپ -پتروووژی -علوپ زمین http://vc.basu.ac.ir/phd_2417 ۲41۷ 1۲/3/1400 0۹1۲۸15۷۶۲4 10-1۲ساعت  11/3/1400

 5 روزانه-اپتیک و ویزر -فیزیک http://vc.basu.ac.ir/phd_3081 30۸1 1۷/3/1400و1۸ 0۹۹31۹۲3۸50 13:30-14:30ساعت  1۶/3/1400

 ۶ روزانه -فیزیک ماده چگال -فیزیک http://vc.basu.ac.ir/phd_3121 31۲1 1۷/3/1400و1۸ 0۹۹31۹۲3۸50 13:30-14:30ساعت  1۶/3/1400

 ۷ روزانه -کاربردی-ریاضی http://vc.basu.ac.ir/phd_2945 ۲۹45 1۸/3/1400و1۹ 0۹۹۲۷01۸۹۹۲ 1۶-1۹ساعت  1۷/3/1400

 ۸ روزانه -آناویز -ریاضی http://vc.basu.ac.ir/phd_2851 ۲۸51 1۸/3/1400و1۹ 0۹۹۲۷01۸۹۹۲ ۹-1۲ساعت  1۷/3/1400

 ۹ نوبت دوپ -آناویز -ریاضی http://vc.basu.ac.ir/phd_2986 ۲۹۸۶ 1۸/3/1400و1۹ 0۹۹۲۷01۸۹۹۲ ۹-1۲ساعت  1۷/3/1400

 10 روزانه -سلووی و تکوینی–زی ت شناسی گیاهی  http://vc.basu.ac.ir/phd_2730 ۲۷30 ۲۲/3/1400و۲3 0۹1۸31341۶1  1۲-14ساعت  ۲1/3/1400

 11 روزانه -فیزیوووژی–زی ت شناسی گیاهی  http://vc.basu.ac.ir/phd_2699 ۲۶۹۹ ۲۲/3/1400و۲3 0۹1۸31341۶1 1۲-14ساعت  ۲1/3/1400

 1۲ نوبت دوپ -فیزیوووژی–زی ت شناسی گیاهی  http://vc.basu.ac.ir/phd_2710 ۲۷10 ۲۲/3/1400و۲3 0۹1۸31341۶1 1۲-14ساعت  ۲1/3/1400

 

 
 

 

 معرفی کمیته داوری به تفکیک گروه های آموزشی 



داور -استاد-آقای دکتر علی اصغر سپاهی گرو

(   نفر روزانه و یک نفر شبانهیک)پذیرنده دانشجو -دانشیار-خانم دکتر اشرف ترکیان

داور-استادیار-آقای دکتر حسن شهبازی

مصاحبهمدیر گروه و ادمین جلسات -استادیار-آقای دکتر رضا علی پور

اعضای کمیته مصاحبه کننده

علوم زمین:رشته

پترولوژی: گرایش

2407(: روزانه)کد رشته محل 

2417(:نوبت دوم)رشته محل کد 



داور-دانشیار -آقای دکتر بهروز رفیعی

( یک نفر روزانه و یک نفر شبانه)پذیرنده دانشجو -دانشیار-آقای دکتر حسن محسنی

مدیر گروه و ادمین جلسات مصاحبه -استادیار-آقای دکتر رضا علی پور

اعضای کمیته مصاحبه کننده

علوم زمین:رشته

سنگ شناسی رسوبی:گرایش

2384(: روزانه)کد رشته محل 

2386(:نوبت دوم)رشته محل کد 

داور-دانشیار-خدابخشدکتر سعیدآقای 



( دو نفر روزانه)پذیرنده دانشجو -استادیار-آقای دکتر مهدی میرزاپور

داور-دانشیار-آقای دکتر حمید اسمعیلی

مدیر گروه و ادمین جلسات مصاحبه -دانشیار-آقای دکتر پوریا عصاری

اعضای کمیته مصاحبه کننده

ریاضی:رشته

ریاضی کاربردی:گرایش

2945(: روزانه)کد رشته محل 

داور-دانشیار-آقای دکتر پوریا عصاری



(                                             انهدو نفر روز)پذیرنده دانشجو -استادیار-دکتر محمد اسماعیل سامعیآقای 

(   وبت دومیک نفر ن-یک نفر روزانه)پذیرنده دانشجو -استادیار-آقای دکتر اسماعیل فیضی

مدیر گروه -دانشیار-آقای دکتر پوریا عصاری

اعضای کمیته مصاحبه کننده

ریاضی محض:رشته

آنالیز:گرایش

2851(: روزانه)کد رشته محل 

2986(:نوبت دوم)رشته محل کد 

ادمین جلسات مصاحبه -آقای دکتر رضا قاسمی 

داور-دانشیار-اله سامعجت دکتر حآقای 



( دو نفر روزانه)دانشجو پذیرنده -دانشیار-داود رئوفیآقای دکتر 

داور-استاد-بابک ژالهآقای دکتر 

مدیر گروه و ادمین جلسات مصاحبه -دانشیار-احمد مهرابیآقای دکتر 

اعضای کمیته مصاحبه کننده

فیزیک:رشته

اپتیک و لیزر:گرایش

3081(: روزانه)کد رشته محل 

داور-دانشیار-مهدی حاج ولیئیآقای دکتر 



(دو نفر روزانه)پذیرنده دانشجو-استاد-آقای دکتر فرهاد جعفرپور

(یک نفر روزانه)پذیرنده دانشجو-دانشیار -آقای دکتر قاسم انصاری پور

مدیر گروه و ادمین جلسات مصاحبه -دانشیار-احمد مهرابیآقای دکتر 

اعضای کمیته مصاحبه کننده

فیزیک:رشته

ماده چگال:گرایش

3121(: روزانه)کد رشته محل 

داور  -دانشیار-توکلیمحمدحسین آقای دکتر 



(یک نفر نوبت دوم-روزانهدو نفر )پذیرنده دانشجو-استاد-رویا کرمیاندکتر خانم 

داور-استاد-سیدنژادآقای دکتر سید منصور 

گروه و ادمین جلسات مصاحبه مدیر -استاد -خانم دکتر رویا کرمیان

اعضای کمیته مصاحبه کننده

زیست شناسی گیاهی:رشته

فیزیولوژی:گرایش

2699(: روزانه)کد رشته محل 

2710(:نوبت دوم)کد رشته محل 

داور-دانشیار-کریمیآقای دکتر ناصر 



(روزانهدو نفر )پذیرنده دانشجو-استاد-آقای دکتر عبدالکریم 

داور-استاد-خانم دکتر فرخنده رضا نژاد

گروه مدیر -استاد -خانم دکتر رویا کرمیان

اعضای کمیته مصاحبه کننده

زیست شناسی گیاهی:رشته

سلولی و تکوینی:گرایش

2730(: روزانه)کد رشته محل 

داور-دانشیار-خانم دکتر پریسا جنوبی


