
  تعالی بسمه

  دانشگاه صنعتـی شریف
  1397نیمه متمرکز  مصاحبه حضوري داوطلبان آزمون دکتريآزمون کتبی و اطالعیه دعوت به 

  ) و31/03/1397آزمون کتبی پنچ شنبه ( (رشته مدیریت )
  )4/4/1397( دوشنبه مصاحبه مرحله دوم و )3/4/1397(یکشنبه  مصاحبه مرحله اول

اند،  خود انتخاب کرده هاي تحصیل در مقطع دکتري دانشگاه صنعتی شریف را به عنوان یکی از گزینهضیان متقاضمن تشکر از اینکه 
  رساند: ي حضوري را به اطالع می مصاحبهکتبی و بدینوسیله شرایط و مدارك الزم جهت شرکت در آزمون 

  بعد از ظهر 3اعت در دانشگاه صنعتی شریف، شروع س 2در تاالر 31/03/1397پنچ شنبه : آزمون کتبی
 .دانشگاه صنعتی شریف واقع در خیابان آزادي (مراجعه از درب اصلی) برگزار خواهد شدبعد از ظهر در  3راس ساعت آزمون کتبی 

 2و مدت آن بوده الزمست همه داوطلبان نیم ساعت قبل از شروع آزمون در محل برگزاري حاضر باشند. آزمون به صورت تستی 
خودکار مشکی یا کارت شناسایی معتبر، چند ارت ملی یا شناسنامه ک داوطلبان براي حضور در جلسه آزمون کتبی باید خواهد بود. ساعت

یا ساك مانند کیف  بجز موارد مذکور، از آوردن وسایل اضافیمداد تراش به همراه داشته باشند. و مداد سیاه نرم پررنگ یا آبی و یا 
  اشین حساب در جلسه امتحان کتبی اکیداً خودداري شود. دستی، کتاب، جزوه، تلفن همراه و م

 ، در دانشکده مدیریت و اقتصاد1397تیرماه  4تیرماه و دوشنبه  3روزهاي یک شنبه مصاحبه حضوري: 
 اولبه طبقه حضوري مطابق با برنامه زمانبندي زیر جهت مصاحبه  3/4/97شود در روز یکشنبه  از داوطلبین محترم دعوت می

شود و  دانشگاه صنعتی شریف مراجعه نمایند. عدم حضور در جلسه مصاحبه به منزله انصراف تلقی می اقتصاد مدیریت و دانشکده
  تاریخ مصاحبه تحت هیچ شرایطی تمدید نخواهد شد.

ي  شود، همه برگزار می 1397تیرماه  3ي اول که در روز یکشنبه  پذیرد. در مرحله صورت می مرحله 2در حضوري آزمون مصاحبه 
ي داوطلبان، یافتن انگیزه و میزان  رفع ابهام از پرونده ،سازي شفافکه هدف آن  کنند کلی شرکت میمصاحبه داوطلبان در یک 

هاي تخصصی مورد عالقه داوطلبان براي تحقیق خواهد بود.  ي آگاهی از زمینه ها و قابلیتهاي عمومی ایشان و به عالوه توانمندي
داوطلبانی که بیشترین مصاحبه ها، انتظار میرود متقاضیان از یک ساعت قبل در محل مصاحبه حضور داشته باشند.  مطابق جدول زمانی

امتیار را از مرحله اول مصاحبه کسب کنند، براي مرحله دوم مصاحبه دعوت خواهند شد. این دعوت از طریق پست الکترونیکی و در 
  هد رسید.صورت نیاز تلفنی به اطالع این عزیزان خوا

پردازد.  ها و عالیق دواطلبان  می ئه توانمنديادر این ار برگزار شده و به بررسی جزئی 1397تیرماه  4مرحله دوم مصاحبه در روز دوشنبه 
تهیه شده و در  PowerPointاي تهیه نمایند. فایل ارائه باید به صورت  ي پانزده دقیقه ي داوطلبان موظف هستند که یک ارائه همه
 مصاحبه همراه دواطلب باشد. روز

محسوب (به معناي حضور تمام وقت در دانشکده و محل تحصیل) مدیریت و اقتصاد شریف تمام وقت   دانشجویان دکتري در دانشکده
اطالعیه شود داشتن کلیه شروط مذکور در  ضمناً یادآوري می. انتظار میرود داوطلبان با کلیات دوره دکترا آشنایی داشته باشند. شوند می

در اعالم شده الزامی است.  سایر مدارك و 31/6/97از قبیل فراغت از تحصیل تا  1397پذیرش دانشجوي دکتري تخصصی براي سال 
تماس حاصل نمایند. 66165869صورت لزوم در ساعات اداري با آموزش دانشکده با شماره تلفن 



  
 "انشکده مدیریت و اقتصادد مصاحبه حضوري"فهرست اسامی پذیرفته شدگان و زمانبندي 

 دانشکده مدیریت و اقتصاد اول در طبقه  1397رماه تی 3روز اول مصاحبه یکشنبه  -  "رشته مدیریت"
  
 

نام خانوادگی  نام نام خانوادگی  نام نام خانوادگی  نام
ارجمندقهستانی امید ازاد سجاد ابراهیمیان  نعیم 8:00 1

اژدري معصومه امتی  آزاده اذربخش  میثم 8:15 2
افضلی  امین  بابائی مسعود استواري    عذرا 8:30 3
امامیان  سیدامیرحسین بادکوبه هزاوه علیرضا انصاري   منوچهر 8:45 4

برجی خانقشالقی الناز  جعفري طه باقریان سیده شراره 9:00 5
جعفرزاده خرم ابادي   سودابه  جعفري حسین بهرامی  غالمعباس 9:15 6

دودانگه  محمود حمیدي هدایت مهرداد  پوربصیر محسن 9:30 7
زیدي حسن درکی علی خزاعی  معین 9:45 8

شیرازي   سحر دهدار سمیرا  داالیی  مسعود 10:00 9
صادقی کیادهی امیررضا  ذوالفقاري   روح اهللا  داودي ناصر 10:15 10

صالحی سیاوش رضایی فر مظاهر ربیعی ارش 10:30 11
صمدي مهرشاد روان بد یوسف صادقی امیرمحمد 10:45 12

طبیب زاده  سیدرضا صالحی احمد صیفوري  محمد 11:00 13
طهماسبی بلوك اباد  رضا عطارزاده   سعید طاهري فرهاد 11:15 14

عصاران دربان  االله  قدس سینا عزیزي  مهدي 11:30 15
فرخنده فهیمه کرانی  مهدي علوي دوست  محمدحسین 11:45 16
کیانی مهرداد  محمدي الهام  غالمی دنیا 12:00 17

لورك اقا  حمیدرضا محمدي یوسف نژاد  سیدمجتبی فروزانپور  حمیدرضا 12:15 18
محمدعلی ولوجردي حسین ممی زاده  فاطمه قراباغی  علی 12:30 19

منصوري موصلو  فرزانه  نوروزي  پرهام قیصري  ایمان  12:45 20
موسوي  سیدابراهیم نیلی فاطمه محمدي رحیم 1:00 21
وصالی محمدرضا ولی زاده  مینا مفتح زاده  الهام  1:15 22

نیک جو عبدالحسین 1:30 23

گروه 3گروه 2گروه 1ساعت ردیف

  


