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 بسمه تعالي

 دانشگاه صنعتـي شريف
    ٣شماره  اطالعيـــــه

)١٨/٣/٩٠( 
 ٩٠ن محترم آزمون نيمه متمرکز دکتري سال قابل توجه داوطلبا

 
به اطالع آن دسته از داوطلبان آزمون دکتري که از طرف سازمان سنجش آموزش کشور به عنوان چند برابر ظرفیت کد رشته هاي     

 "ب"بند دانشگاه صنعتی شریف معرفی شده اند، می رساند پیرو  به 1390سال ) نیمه متمرکز( (Ph.D)ورودي دوره دکتري امتحانی آزمون 
روز از تاریخ مدت پنج  به   www.sharifgradschool.netامانه تحصیالت تکمیلی دانشگاه به آدرسس ،این دانشگاه 2اطالعیه شماره 

، با ورود به نیشیپ یدر مهلت اعالملذا از کلیه داوطلبانی که . باز است محترم تکمیل نهایی مدارك داوطلبان جهت 24/3/90 تا 19/3/90
وطه مرب يمطابق راهنما(تقاضا می گردد مجددا ً جهت تکمیل مراحل بعدي ثبت نام سامانه فوق، نام کاربري و کلمه عبور دریافت کرده اند 

 . به سامانه تحصیالت تکمیلی مراجعه نمایند ،)است یق سامانه قابل دسترسیکه از طر
مطابق ) 19/3/90مورخ  پنج شنبهروز (توانند در زمان باز شدن سامانه  ی، مثبت نام نکرده اندن سامانه یکه قبالً در ا یداوطلبان :توجه
ل مدارك خود اقدام یو کلمه عبور نسبت به ثبت نام و تکم يبا اخذ کلمه کاربر ،)است یق سامانه قابل دسترسیکه از طر(مربوطه  يراهنما
  .ندینما

 
 
 
 
 
 
 

        

 

 

  

 
 

 نکته مهم
الزم به ذکر . است "يمصاحبه حضور"و  "یپرونده علم یبررس"ف شامل دو بخش یشر یدر دانشگاه صنعت مصاحبهمرحله     

، امکان کرده باشند ییسامانه ثبت نام کرده، وجه ثبت نام را پرداخت و ثبت نام خود را نها درکه  یاست که فقط داوطلبان
الزم  يکه حد نصاب ها ین فقط داوطلبانیهمچن. را خواهند داشت "يمصاحبه حضور"و  "یپرونده علم یبررس"شرکت در مراحل 

. دعوت خواهند شد "يمصاحبه حضور"ن دانشگاه، به یا يعدب يه هایند، مطابق اطالعیکسب نما "یپرونده علم یبررس"را در مرحله 
 .)دییمراجعه نماه ین اطالعیدر همک یمصاحبه به جدول شماره  يخ هایجهت اطالع از تار(
 

م اعالم شده توسط سازمان سنجش آموزش کشور، یمربوطه و تقو یزمان يت هایحدودبا توجه به م
 .د نخواهد شدیچ عنوان تمدیمهلت ثبت نام به ه
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٢ 

 
   000/250لـغ  ن دانشگاه پرداخت وجه ثبت نـام بـه مب  یدر ا "يمصاحبه حضور"و  "یپرونده علم یبررس"جهت شرکت در مراحل  :توجه  
بـه نـام جمعـداري     6751شعبه دانشگاه صنعتی شریف کـد شـعبه     86/16263605ملت  -حساب جام ال  به شمارهیر) ست و پنجاه هزاریدو(

شـود در اسـرع وقـت وجـه ثبـت نـام را پرداخـت         ین مرحله تقاضا میشدگان در ا یه معرفیلذا از کل .است یمدیریت آموزشهاي آزاد الزام
الت یدر سـامانه تحصـ   24/3/90، حداکثر تـا  )است یق سامانه قابل دسترسیکه از طر(مربوطه  يرا اسکن و مطابق راهنما ید بانکینموده، رس

 . ندینما )آپلود( يبارگزار یلیتکم
افـت از سـامانه   یقابل در(  امضاء شده  3فرم شماره را به همراه  ید بانکیاصل رسکردن اطالعات خود در سامانه،  ییپس از نها ×

 به آدرس   28/3/90تا روز شنبه مورخ  ،) کردن ییپس از نها
 :عبارت درج اداره کل تحصیالت تکمیلی با،  11155-8639صندوق پستی  –دانشگاه صنعتی شریف  –تهران 

 "١٣٩٠ سال نيمه متمرکز مربوط به آزمون دكتري "
 :يرشته امتحان

 .دییارسال نما شتازیپست پق یاز طر 

   فیشر یدر دانشگاه صنعت يمصاحبه حضور يجدول زمانبند -کیجدول شماره   *
 حاتیتوض خ مصاحبهیتار رشته امتحانی 

2/5/90شیمی                                                             )یشامل آزمون کتب( 2205کد رشته  

2/5/90فیزیک                                            2206کد رشته   

2/5/90ریاضی                                          2210کد رشته   

4/5/90و  3/5/90 ينانوفناور  2330و  2214و 2213 يکد رشته ها  

12/4/90و  11/4/90مهندسی شیمی                                                       2301کد رشته   

29/4/90و  28/4/90مهندسی عمران                                                     2310کد رشته  

4/5/90و  3/5/90و  2/5/90مهندسی برق                                                        2312کد رشته    

2/5/90فضا                                        -مهندسی هوا  2313کد رشته   

16/4/90و  15/4/90مهندسی مکانیک                                                           2314کد رشته   

16/4/90و  15/4/90 يانرژ يستم هایس یمهندس  2314کد رشته   

2/5/90مهندسی صنایع                                               2318کد رشته   

16/4/90مهندسی مواد                                                2319کد رشته   

8/4/90و  7/4/90مهندسی کامپیوتر                                                         2320کد رشته  

2/5/90                                مهندسی دریا                             2321کد رشته   

2/5/90مهندسی نفت                                                              2322کد رشته   

2/5/90مهندسی هسته اي                                              2324کد رشته   

) مصاحبه يخ هايجدول اعالم تار( ٢ه شماره يوست اطالعيپ يک در راهنماياست که مندرجات جدول شماره  ين نکته الزاميبه اتوجه    *
 .باشد يم ييح و نهايصحه ين اطالعيا ک دري جدول شماره يخ هايتاره، و افتير ييتغ

ان مراحـل مختلـف آزمـون    یـ گـردد تـا پا   یه مـ یلذا توصـ . باشند یر قابل دسترس میز يوبگاه هاق یمون از طرن آزیمربوط به ا يه هایاطالع
   .ندینما يریگیت ها پین سایق ایه ها را مرتباً از طریاطالع یداوطلبان گرام
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 اداره کل تحصیالت تکمیلی  

 ف یشر یدانشگاه صنعت                                                                                                            
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