
  تعالي بسمه            

  دانشگاه صنعتـي شريف  
  1396اطالعيه دعوت به مصاحبه حضوري داوطلبان آزمون دكتري  نيمه متمركز 

  )صنايعمهندسي  رشته(
   

  شرايط و مدارك الزم) الف  
  

از زمان مصاحبه قبل  قهيدق يسخرداد ماه  21مورخ يك شنبه  روزشود در  از داوطلبين محترم دعوت مي
عدم حضور در جلسه مصاحبه به منزله . مراجعه نمايند صنايعمهندسي دانشكده  به) جدول پيوست( خود

  .شود و تاريخ مصاحبه تحت هيچ شرايطي تمديد نخواهد شد انصراف تلقي 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

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

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

 ييد وزارت علوم و تحقيقات و فناوري مدرك زبان مورد تا .4

ه توسط خود داوطلب كبه زبان انگليسي ) Research Proposal(ارائه يك پيشنهاد تحقيقاتي  .5

توانمندي علمي و پژوهشي وي و حوزه حه در رابطه با فتهيه شده باشد و حداكثر در يك ص

 .توضيح دهدموضوع، روش و رويكرد تحقيق  كليات دوره دكتري در قالب  تحقيقاتي

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

  .الزامي است..... و  31/6/96فراغت 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
  

  روز مصاحبه  ساعت مصاحبه  نام خانوادگي  نامرديف 

1 
 يروانيا نايم

 يمحمداباد
 خرداد /21 8:30

 خرداد /21 9:00 يبهشت ديسع 2

 خرداد /21 9:30 ينخعانيچنار محمد 3

 خرداد /21 10:00 دالرام جالل 4

 خرداد /21 10:30 ييرضا دانا 5

 خرداد /21 11:00 انيميعل اريمه 6

 خرداد /21 11:30 يفرهان مهسا 7

 خرداد /21 13:00 يوكيبيامرالله ريام 8

 خرداد /21 13:30 ياباد ضيف محمد 9

 خرداد /21 14:00 يگلگل ديمج 10

 خرداد /21 14:30 مس كار مانا 11

  
  


