
  تعالي بسمه            

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

  )صنايعمهندسي  رشته(
   

  شرايط و مدارك الزم) الف  
  

 قهيدق يسخرداد ماه  17و  16روزهاي يك شنبه و دوشنبه مورخ شود در  از داوطلبين محترم دعوت مي
عدم حضور در جلسه . مراجعه نمايند صنايعمهندسي دانشكده  به) جدول پيوست( از زمان مصاحبه خودقبل 

  .شود و تاريخ مصاحبه تحت هيچ شرايطي تمديد نخواهد شد مصاحبه 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( 000/450مصاحبه حضوري مبلغ : ومبخش د

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  -شماره حساب جام

  مديريت آموزشهاي آزاد
  

 نحوه تحويل اصل فيش واريزي: 

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

يهي است در صورت عدم تحويل اصل فيش مصاحبه حضوري صورت بد. مصاحبه به دانشكده تحويل نمايند
  .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
 
 اضا داريم در روز مصاحبه مدارك زير را به همراه داشته باشنداز متقاضيان محترم تق: 

 كارنامه دوره كارشناسي و كارنامه دوره كارشناسي ارشد .1

 حداقل سه مورد توصيه نامه كه به صورت مهر و موم ارائه مي گردند .2

 ) صفحه اول مقاله و گواهي پذيرش(مقاالت پژوهشي در مجالت علمي و كنفرانس ها  .3

 رد تاييد وزارت علوم و تحقيقات و فناوري مدرك زبان مو .4



به زبان انگليسي كه توسط خود داوطلب ) Research Proposal(ارائه يك پيشنهاد تحقيقاتي  .5
تهيه شده باشد و حداكثر در يك صفحه در رابطه با توانمندي علمي و پژوهشي وي و حوزه 

  .موضوع، روش و رويكرد تحقيق  توضيح دهدتحقيقاتي دوره دكتري در قالب كليات 
 

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 

لي دانشكده با شماره تلفن توانند در صورت لزوم در ساعات اداري با دفتر تحصيالت تكمي داوطلبين مي  
     . تماس حاصل نمايند 66165728

  
  "صنايعمهندسي رشته  "مصاحبه حضوريجدول زمانبندي ) ب
  

  صنايعدانشكده مهندسي : مكان

نام   نامرديف 
  خانوادگي

ساعت
  مصاحبه

روز
ساعت  نام خانوادگي  نامرديف   مصاحبه

  مصاحبه
روز 

  مصاحبه
 خرداد /17 9:0  زيني وند مهدي 14خرداد /16 9:0 اشراقي ارين1

 خرداد /17 9:30  سلطاني رويا 15خرداد /16 9:30 اقاجاني سپيده2

 نويد 16خرداد /16 10:00  اقسامي امير3
سلمان زاده 

 خرداد /17 10:00  ميداني

:10  اميني محمد4  30 :10  صانع زرنگ عماد 17خرداد /16   30  خرداد /17 

:11  برومند علي5  00 :11  صبوحي فاطمه 18خرداد /16   00  خرداد /17 

:11  پاطوقياميرحسين6  30  پريسا 19خرداد /16 
فاميل 
:11  علمدار  30  خرداد /17 

 خشايار7
حاجي 
:13  باقري  30 :13  قوامي فر علي 20خرداد /16   30  خرداد /17 

 شادي8
خليل 
:14  مقدم  00 :14 كاردررستمي رضا 21خرداد /16   00  خرداد /17 

 كسيدباب9
خليلي 
:14  ديلمي  30 :14  محمدزاده نرگس 22خرداد /16   30  خرداد /17 

:15  راميار سپهر10  00 :15  ميربيك حميدرضا 23خرداد /16   00  خرداد /17 

:15 رجايي لك راضيه11  30 :15  ميرجليلي رضا 24خرداد /16   30  خرداد /17 

:16  رضايي محمدرضا12  00 :16  وزيري حسين 25خرداد /16   00  خرداد /17 

 آيدين13
رضائيان 

     خرداد /16 16:30  دلوئي

  


