
  تعالي بسمه            

  دانشگاه صنعتـي شريف  
  1395اطالعيه دعوت به مصاحبه حضوري داوطلبان آزمون دكتري  نيمه متمركز 

  )فلسفه علم رشته(
  شرايط و مدارك الزم) الف  
  

 وجهت آزمون كتبي خرداد ماه  16روزهاي يك شنبه مورخ شود در  از داوطلبين محترم دعوت مي
عدم حضور در . مراجعه نمايند به گروه فلسفه علمجهت مصاحبه حضوري  خرداد ماه  17 دوشنبه مورخ

  .شود و تاريخ مصاحبه تحت هيچ شرايطي تمديد نخواهد شد جلسه به منزله انصراف تلقي مي
 
 1395متمركز دكتري   آزمون نيمه) مصاحبه حضوري(نام  بخش دوم  نحوه پرداخت وجه ثبت: 

 
الزم به ذكر است پرداخت وجه ): چهارصد و پنجاه هزار ريال( 000/450مبلغ مصاحبه حضوري : بخش دوم

بخش دوم را بايد داوطلباني پرداخت نمايند كه بر اساس بخش اول دعوت به مصاحبه حضوري شده و مجوز 
  ).ليست اين افراد در اين اطالعيه اعالم شده است. (ثبت نام بخش دوم را كسب نموده باشند

 
به نام جمعداري  6751شعبه دانشگاه صنعتي شريف كد شعبه  86/16263605ملت  -مشماره حساب جا

  مديريت آموزشهاي آزاد
  

 نحوه تحويل اصل فيش واريزي: 

 
طبق جدول زمانبندي مصاحبه حضوري داوطلبان موظفند اصل فيش واريزي بخش دوم خود را در روز 

ت عدم تحويل اصل فيش مصاحبه حضوري بديهي است در صور. تحويل نمايند گروه فلسفهمصاحبه به 
  .صورت نخواهد گرفت

اند       قابل ذكر است داوطلباني كه اصل فيش بخش اول را به مديريت تحصيالت تكميلي دانشگاه ارسال نكرده
  .بايست اصل فيش بخش اول را نيز در روز مصاحبه به دانشكده تحويل نمايند مي
 
 وز مصاحبه مدرك زير را به همراه داشته باشنداز متقاضيان محترم تقاضا داريم در ر: 

 )شناسنامه يا كارت ملي(كارت شناسايي معتبر  .1

 
قبيل سنجش كشور و دانشگاه از  هاي آزمون سازمان شود داشتن كليه شروط مذكور در اطالعيه ضمناً يادآوري مي   

  .الزامي است..... و  31/6/95فراغت از تحصيل تا 
 66164149توانند در صورت لزوم در ساعات اداري با دفتر تحصيالت تكميلي دانشكده با شماره تلفن  داوطلبين مي

     . تماس حاصل نمايند

'
دکتری آزمون تخصصی سایت  وب نخستین تست؛ دی اچ پی

تست دی اچ پی سایت  وب در دکتری آزمون اطالعات و اخبار آخرین



  
  :كتاب زير خواهد بود 3منابع آزمون كتبي از 

  
  "نوشته عبدالرسول عبوديت "خطوط كلي حكمت متعاليه 

 "نوشته آلن چالمرز"چيستي علم 

 "ترجمه دكتر جالل الدين مجتبوي "لسفه معاصرمتافيزيك و ف 

  
  "فلسفه علمرشته  "مصاحبه حضوريجدول زمانبندي ) ب
  

  گروه فلسفه علم: مكان
  

  تاريخ ساعت  آزمون كتبي نام نام خانوادگي رديف
  16/3/95 9-12 صالح افروغ 1
  16/3/95 9-12 محمدعلي امامي ال اقا 2
  16/3/95 9-12 سعيده بابايي كجيدي 3
  16/3/95 9-12 حسين بياتي بوييني 4
  16/3/95 9-12 فايقه حاج حسيني 5
  16/3/95 9-12 مريم راستي 6
  16/3/95 9-12 ايمان روح نواز كله سر 7
  16/3/95 9-12 حميد زينلي 8
  16/3/95 9-12محمدجواد سبط الشيخ 9
  16/3/95 9-12 نيلوفر شاهين نيا 10
  16/3/95 9-12 ابوطالب صفدري شربياني 11
  16/3/95 9-12 سيدعلي طاهري 12
  16/3/95 9-12 عماد طيبي 13
  16/3/95 9-12 مجيد علي ابادي 14
  16/3/95 9-12 فرزاد فرشيد 15
  16/3/95 9-12 سيدعباس كاظمي اسكويي 16
  16/3/95 9-12 مرضيه لطفي 17
  16/3/95 9-12 عباس مبشري 18
  16/3/95 9-12 خديجه مظاهرپور 19
  16/3/95 9-12 محمد معارفي 20
  16/3/95 9-12 محسن مقري 21
  16/3/95 9-12 محمد مهدي پور 22
  16/3/95 9-12 مريم وظيفه دان 23

  

'
دکتری آزمون تخصصی سایت  وب نخستین تست؛ دی اچ پی

تست دی اچ پی سایت  وب در دکتری آزمون اطالعات و اخبار آخرین


