
 

 تعاليبسمه

 دانشگاه صنعتـي شريف

 1395اطالعیه دعوت به مصاحبه حضوری داوطلبان آزمون دکتری  نیمه متمرکز 

 (و علوم کامپیوتر رياضي های)رشته

 

 الف( شرايط و مدارک الزم  

 

 کزیردر ساعات اعالم شده همراه با مدار ،17/03/1395شنبهدو شود در روزاز داوطلبین محترم دعوت مي 

جهت مصاحبه به ساختمان دانشکده علوم ریاضي مراجعه نمایند. عدم حضور در جلسه مصاحبه به منزله 

 .تغییر نخواهد یافتمصاحبه تحت هیچ شرایطي  زمانشود و انصراف تلقي مي

 1395متمرکز دکتری  نام  بخش دوم )مصاحبه حضوری( آزمون نيمهنحوه پرداخت وجه ثبت: 

 

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

بخش دوم را بايد داوطلبانی پرداخت نمايند که بر اساس بخش اول دعوت به مصاحبه حضوری شده و مجوز 

 ثبت نام بخش دوم را کسب نموده باشند. )لیست اين افراد در اين اطالعیه اعالم شده است(.
 

به نام جمعداری  6751شعبه دانشگاه صنعتي شريف کد شعبه  86/16263605ملت  -حساب جامشماره 

 مديريت آموزشهای آزاد

 

 :نحوه تحويل اصل فيش واريزی 

 

طبق جدول زمانبندی مصاحبه حضوری داوطلبان موظفند اصل فیش واريزی بخش دوم خود را در روز 

صورت عدم تحويل اصل فیش مصاحبه حضوری صورت  مصاحبه به دانشکده تحويل نمايند. بديهی است در

 نخواهد گرفت.

اند قابل ذکر است داوطلبانی که اصل فیش بخش اول را به مديريت تحصیالت تکمیلی دانشگاه ارسال نکرده

 بايست اصل فیش بخش اول را نیز در روز مصاحبه به دانشکده تحويل نمايند.می
 

  ته باشنددر روز مصاحبه مدارک زير را به همراه داش دمحترم تقاضا دار داوطلبین از: 

 کارت شناسایي معتبر) شناسنامه یا کارت ملي(  (1

 کارنامه رسمي یا اصل گواهي موقت )کارشناسي و کارشناسي ارشد(  (2

 

 

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

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



 

و  طع کارشناسللياارشللد و رتبلله او  تللا سللوم مقللکنکورکارشناسللي  کنکللور سراسللر ،رتبلله )اصللل گواهي  (3

 (کارشناسي ارشد و افتخارات علمي در صورت وجود

 اصل مدرک زبان مربوط به نمره آزمون زبان انگلیسي  (4

 مقاالت چاپ شده در مجالت )در صورت وجود(  روگرفت (5

 درصورت اتمام دوره کارشناسي ارشد( کارشناسي ارشد )اصل پایان نامه (6

 تکمیل شده و مدارک درخواستي دانشکده )حسب مورد( ها کاربرگ  (7

 نمایید. هن مصاحبه جهت تکمیل پرونده ارایتوانید رزومه علمي خود را نیز در زمادر صورت تمایل مي  (8

 حضور داشته باشند. مصاحبهمحل برگزار  شروع مصاحبه در بایست حداقل نیم ساعت قبل از ن ميوطلبید 

  داوطلبین قبل از حضور در محل مصاحبه با مراجعه به دفتر تحصیالت تکمیلي دانشکده نسبت به احراز هویت

 . حضور در مصاحبه را دریافت فرمایند و برگهخود اقدام 

 کشور و دانشگاه از ها  آزمون سازمان سنجش ر اطالعیهشود داشتن کلیه شروط مذکور دضمناً یادآور مي

 و ..... الزامي است. 31/6/95صیل تا قبیل فراغت از تح

 شماره تماس  قیاز طر  در وقت ادار دیتوانيم يلیبه اطالعات تکم ازین ایطرح هرگونه سوا    برا

 .دییتماس حاصل فرما tt-math@sina.sharif.eduيکیپست الکترون ای 66165627
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 "مصاحبه حضوری "و زمانبندی  داوطلبینب( فهرست اسامي 

 و  زیر خواهد بود(ادانشکده علوم ریاضي مطابق جد)محل مصاحبه در 

 رياضي کاربردی  –رياضي  رشته

 

 
 

 محض رياضي -رياضي رشته

                                    

 
 

 

ف یردی وادگ ان ام خ امن صاحبهن صاحبهروز م خ م اری صاحبهت صاحبهساعت م حل م م

هی1 ضل ال حمداسدپورف الس 09:20317 - 1395/03/1709:00دو شنبهم ک

ی2 يدي اردل الس 09:40317 - 1395/03/1709:20دو شنبهساراام ک

ی3 اران ينی ان يمام راه الس 10:00317 - 1395/03/1709:40دو شنبهاب ک

اسی4 رب صاري ک الس 10:20317 - 1395/03/1710:00دو شنبهسعيدان ک

ينلویی5 ی ام يرام سعودب الس 10:40317 - 1395/03/1710:20دو شنبهم ک

قاهی6 ان م جعفري خ ری الس 11:20317 - 1395/03/1711:00دو شنبهم ک

ی شفيعيها7 اج الس 11:40317 - 1395/03/1711:20دو شنبهجاللح ک

يها8 ان الس 12:00317 - 1395/03/1711:40دو شنبهسایهخ ک

اتی 9 ب زاده اصطهبان نرج دی الس 14:20317 - 1395/03/1714:00دو شنبهحسام ال ک

شيدي 10 هرير الس 14:40317 - 1395/03/1714:20دو شنبهم ک

ي11 اد جف اب يان ن ان م  زم ری الس 15:00317 - 1395/03/1714:40دو شنبهم ک

ی12 برسهراب لی اک الس 15:20317 - 1395/03/1715:00دو شنبهع ک

الس 15:40317 - 1395/03/1715:20دو شنبهاصغرسيفی13 ک

ی14 الس 16:20317 - 1395/03/1716:00دو شنبهسعيدصادق ک

ان15 ليزاده تبریزی مزهع يرح الس 16:40317 - 1395/03/1716:20دو شنبهام ک

خش16 انفرح ب الس 17:00317 - 1395/03/1716:40دو شنبهارم ک

ریملو17 يض ک ليرضاف الس 17:20317 - 1395/03/1717:00دو شنبهع ک

ف یردی وادگ ان ام خ امن صاحبهن صاحبهروز م خ م اری صاحبهت صاحبهساعت م حل م م

ي1 تخار الس 10:20203 - 1395/03/1710:00دو شنبهسينااف ک

ري2 رزگ ضوانب الس 10:40203 - 1395/03/1710:20دو شنبهر ک

الس 11:00203 - 1395/03/1710:40دو شنبهسپهرحسن نژادنظير3 ک

ه4 ام الس 11:20203 - 1395/03/1711:00دو شنبهسكينهچ ک

بري5 لی اک اج ع هح الس 12:00203 - 1395/03/1711:40دو شنبهآزاد ک

ر6 سعودشفایی اب الس 12:20203 - 1395/03/1712:00دو شنبهم ک

حمدحسينشواخ7 الس 14:00203 - 1395/03/1713:40دو شنبهم ک

ظم8 ی اع نال يمازی الس 14:20203 - 1395/03/1714:00دو شنبهن ک

ناب9 قبایی ب هريع الس 14:40203 - 1395/03/1714:20دو شنبهم ک

يایی10 صطفیک الس 15:00203 - 1395/03/1714:40دو شنبهم ک

ين11 جفی ام ينن الس 15:40203 - 1395/03/1715:20دو شنبهام ک

قدم فر12 بيزم ام الس 16:00203 - 1395/03/1715:40دو شنبهک ک
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 علوم کامپیوتر رشته
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