
 
  دانشگاه صنعتي شريف

  1398اطالعيه دعوت به مصاحبه حضوري داوطلبان آزمون دكتري نيمه متمركز 
  رشته مهندسي كامپيوتر

  1398 خرداد 28و  27مورخ 

  

  :الف) شرايط و مدارك الزم

  ساعتنيمجاري ماه  خرداد 28و  27هاي تاريخشنبه، سهو شنبه دوهاي شود در روزدعوت مياز داوطلبين محترم 
دفتر  ساعات اعالم شده همراه با مدارك پيوست جهت مصاحبه به ساختمان دانشكده مهندسي كامپيوترزودتر در 

مصاحبه به منزله مراجعه در وقت تعيين شده جهت عدم تأخير و يا مراجعه نمايند. ) 603تحصيالت تكميلي (اتاق 
 رايطي تمديد نخواهد شد.مصاحبه تحت هيچ شو زمان شود و تاريخ انصراف تلقي مي

 

 :از متقاضيان محترم تقاضا داريم در روز مصاحبه مدارك زير را به همراه داشته باشند 

  (شناسنامه يا كارت ملي) كارت شناسايي معتبر – 1
  كارنامه رسمي يا اصل گواهي موقت (كارشناسي و كارشناسي ارشد) – 2
  كارشناسي ارشد و رتبه اول تا سوم مقطع كارشناسي)كنكور اصل گواهي رتبه (كنكور سراسري،  – 3
  كپي مقاالت چاپ شده در مجالت (در صورت وجود)  – 4
 اصل پايان نامه كارشناسي و كارشناسي ارشد (در صورت اتمام دوره كارشناسي ارشد) -  5

  خود ببريد. ها را دريافت و به همراهتوجه: داوطلبان محترم به هنگام خروج از جلسه مصاحبه دانشنامه
   .كه كامالً خوانا باشد Ce 1اصل فرم تكميل شده  – 6
هاي نرم هر موردي كه بيانگر توانمندي علمي و يا سابقه كاري داوطلب باشد. (مانند طراحي و ساخت سيستم - 7

  افزاري يا سخت افزاري، جوايز علمي، اختراعات، مشاوره، تدريس و ...)
  بسته) ها (در پاكت درتوصيه نامه – 8
  

هاي آزمون سازمان سنجش كشور و دانشگاه از قبيل شود داشتن كليه شروط مذكور در اطالعيهضمناً يادآوري مي
  و ... الزامي است. 31/6/98فراغت از تحصيل تا 
 66166610تلفن  شماره انشكده بادفتر تحصيالت تكميلي دتوانند در صورت لزوم در ساعات اداري با داوطلبين مي
  تماس حاصل نمايند.

  



 سمه تعالیب

 ۹۸-۹۹نیمسال اول   کامپیوترمصاحبه داوطلبین دکترای مهندسی برنامه 

 دانشکده مهندسی کامپيوتر :مکان***    ۱۳۹۸ماه  خرداد ۲۷شنبه  دو :زمان

 ۶۲۸اتاق  -طبقه ششم  -گرايش معماری

  پذيرش نام زمان
 

۸-۹  

 آزمون ابراهيمی، محبوبه

 بدون آزمون اکبری، نسرین

 آزمون انصاری، علی

 آزمون بهرامی, بهاره 

 آزمون بيگلری, سيامك 

 آزمون پاکيزه پيرایواتلو, مرتضی 

۹-۱۰  

 آزمون پسندیده, سيدمصطفی 

 آزمون توتونچيان, پویا 

 آزمون جعفری, مسعود 

 آزمون داودنيا, بهزاد 

 آزمون رحمن پورکوشکی, ميثم 

 آزمون شکرگزار, مهدی 

۱۰-۱۱  

 بدون آزمون شيربيگی پور، مریم

 آزمون صيدی, سکينه 

 آزمون علی اقا, انسيه 

 آزمون فرهادی, محسن 

 آزمون فيروزی کيا, مهران 

 آزمون فيروزی, ثمانه 

۱۱-۱۲  

 آزمون کلماتی, محمود 

 آزمون مهرجو, هادی 

 آزمون نقوی, امين 

 آزمون هادی زاده, مصطفی 

 آزمون هادیان اميری, معصومه 

 آزمون هدائی, محبوبه سادات 

۱۲-۱۳  

 آزمون وطنی, سيامك 

 آزمون یحيوی, رضا 

 آزمون یوسفی زاده نایينی, محمدرضا 

    

    

     

 

 

 



 

 سمه تعالیب

 ۹۸-۹۹کامپیوتر  نیمسال اول برنامه مصاحبه داوطلبین دکترای مهندسی 

 دانشکده مهندسی کامپيوتر :مکان***    ۱۳۹۸خرداد ماه  ۲۷دوشنبه   :زمان

 ۶۲۷اتاق  -طبقه ششم  -افزارگرايش نرم

  پذيرش نام زمان  پذيرش نام زمان

۸-۹  

 آزمون ابراهيمی, شهاب 

 آزمون اسکندری شهرکی, راضيه 

 آزمون اصغری اقجه دیزج, سکينه 

 آزمون ایران خواه, ليلی 

 آزمون بزرگ پوری, احسان 

 آزمون بيگی, حسين 

۹-۱۰  

 بدون آزمون پارسافر، هدی

 آزمون توسلی, شقایق 

 بدون آزمون حبيبی، علی

 آزمون حنافروش, مهراد 

 آزمون درستی مطلق, محمدعلی 

 آزمون رحيمی, مجيد 

۱۰-۱۱  

 آزمون رستمی, پيمان 

 آزمون رفيعی حلقه سری, مریم 

 آزمون زابليان، محمد

 آزمون س گلپایگانی, سيده دالرام 

 آزمون سعيدی, پدرام 

 آزمون سعيدی, رضا 

۱۱-۱۲  

 آزمون سليميان, حامد 

 بدون آزمون سليمانی، معصومه

 بدون آزمون شاطریان، فاطمه

 آزمون شرفی, معصومه 

 آزمون شفيعی پور, رسا 

 آزمون شفيعی فر, سجاد 

۱۲-۱۳  

 آزمون شفيعی, محمدعلی 

 آزمون طریق االسالمی, علی 

 آزمون عزیزی خادم, احسان 

 آزمون فتاحی, محمد 

 آزمون فتحی, پرستو 

  آزمون فتوحی سالله, رضا 

۱۴-۱۵  

 بدون آزمون فدویان، مریم

 آزمون قربانی سرایدشتی, ابوذر 

 بدون آزمون لطيفيان، محمد

 آزمون محمدی, سودابه 

 آزمون مرادی دولت ابادی, مهدی 

 آزمون مسعودیفر, بهرنگ 

۱۵-۱۶  

 آزمون مصطفوی قهفرخی, مجتبی 

 آزمون مصطفی زاده, مهدی 

 آزمون معين الدینی, الهام 

 آزمون مهری, روح اله 

 آزمون ناظميان, زهرا 

 آزمون نوری, ازاد 

۱۶-۱۷  

 آزمون نيازمند, فرزاد 

 آزمون همایونی کيسمی, ایمان 

    

    

    

     

 



 سمه تعالیب

 ۹۸-۹۹کامپیوتر  نیمسال اول برنامه مصاحبه داوطلبین دکترای مهندسی 

 دانشکده مهندسی کامپيوتر :مکان***    ۱۳۹۸خرداد ماه  ۲۸سه شنبه   :زمان

 ۶۲۷اتاق  -طبقه ششم  -گرايش هوش مصنوعی

  پذيرش نام زمان  پذيرش نام زمان

۸-۹  

 استادمحمدی, محمد 
آزمون و بدون 

 آزمون

 آزمون افشاری, مریم 

 آزمون اق اتابای, حبيب اهلل 

 آزمون اقبالی, رضا 

 آزمون الياسی قوپی, محمد 

 آزمون آریا, مهراد 

۹-۱۰  

 آزمون آقاميری، سعيد

 آزمون بحرینی, حکيمه 

 آزمون جاللی مقدم, مرجان 

 آزمون حاجی اسمعيلی, حميدرضا 

 آزمون حاجی پور, اميد 

 آزمون حر, سيدحميدرضا 

۱۰-۱۱  

 آزمون حسنی, حسين 

 آزمون حميدیان شورمستی, سينا 

 آزمون داودزاده, سيدعلی 

 بدون آزمون دهقان، مهدی

 رفيعی, مينا 
آزمون و بدون 

 آزمون

 آزمون سخاوت, محمدحسين 

۱۱-۱۲  

 آزمون شریفی پور, ساسان 

 آزمون شریفی, علی 

 آزمون طباطبائی ندوشن, سيدمحمدرضا 

 غالمعلی تبارفيروزجایی, مریم 
آزمون و بدون 

 آزمون

 آزمون فاتحی فر, محسن 

 آزمون فدایی, اميرحسين 

۱۲-۱۳  

 آزمون قاسمی یگانه, اردشير 

 قدیمی عتيق, مينا 
آزمون و بدون 

 آزمون

 آزمون کرمی, مسعود 

گل محمدیان طهرانی, 

 آزمون محمدحسن 

 بدون آزمون گلگونی، زینب

  آزمون لشکری, علی 

۱۴-۱۵  

 آزمون نژاددزفولی, سيده راضيه محمودی 

 بدون آزمون مرادزاده فرید، نسترن

 آزمون مرادی, رضا 

 آزمون مالعباسی, محمد 

 آزمون مهمان دوست, علی 

 آزمون ناظمی جنابی, فاطمه 

۱۵-۱۶  

 آزمون والی زاده انامق, ابراهيم 

    

    

    

    

     

 



        

 

 89کامپیوتر سال مهندسی دکترای  فرم اطلاعات متقاضی ورود به دوره
  

 

 تولد:و محل  . تاریخ 2 . نام و نام خانوادگی:1

 :وضعیت تاهل. 4 :وضعیت نظام وظیفه. 3

 :شماره تلفن ثابت . 6 : وضعیت اشتغال:5

 آدرس الکترونیکی:  -7 همراه:                                         تلفنشماره . 7

 
 

 .4.                               3.                                 2.                                     1 : زمینه های تخصصیترای کامپیوتر کد . شرکت در آزمون8

 

 مشخصات تحصیلی مقطع کارشناسی:

9 

 معدل تعداد واحد مدرک اخذ زمان شهر نام دانشگاه گرایش عنوان رشته دوره کارشناسی

 

 
      

 11 کارشناسی:. عنوان پایان نامه  

 11 .چکیده ای از آن: 

 

 

 

 12:نام استاد راهنما . 

 13موقع ثبت نام ارائه شده است. . مدرک معتبر دال بر شاگرد اولی )در صورت وجود( در زمان فارغ التحصیلی( ) 

 14 .ارشد: مقطع کارشناسی  مشخصات تحصیلی 

 

15 

عنوان رشته دوره کارشناسی 

 ارشد
 گرایش

نام 

 دانشگاه
 شهر

زمان اخذ 

 مدرک

فارغ 

  یالتحصیل

دانشجوی 

 ترم آخر

تعداد 

 واحد

 گذرانده

معدل 

بدون 

 پایان نامه

معدل با 

 پایان نامه

 

 
        

 16:عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد . 

 

  

 

 تاریخ.................... بسمه تعالی

 شماره...................

 پیوست.................



        

 17 .چکیده ای از آن: 

 

 

 

 18:نام استاد راهنمای کارشناسی ارشد . 

 19موقع ثبت نام ارائه شده است.  اولی )در صورت وجود( در زمان فارغ التحصیلی . مدرک معتبر دال بر شاگرد() 

 21 در روز  (که یکی از آنها باید استاد راهنمای رساله کارشناسی ارشد باشد نفر 2. توصیه نامه معتبر از اساتید در مقطع کارشناسی ارشد )حداقل(

 مصاحبه در پاکت در بسته به همراه آورده شود.(

 

 کند. می برای داوطلبانی که مدرک کارشناسی ارشد خود را از دانشگاه صنعتی شریف دریافت نموده اند، ارائه یک توصیه نامه از استاد راهنما کفایت تبصره:

 21 و محل چاپ آنها و نام برگزار کننده کنفرانس. )دقت شود نمایه شدن یک مقاله در یک سایت مثل  علمی و پزوهشی هایفعالیت. عناوین مقالات و

IEEE  به منزله برگزاری کنفرانس توسطIEEE  .نیست 

 

 

 

 22تحصیلی را که گذرانده اید ذکر کنید:غیر . نام دوره های  

 

 23 . ،مثل طراحی و ساخت سیستمهای نرم افزاری یا و یا سابقه کاری داوطلبی باشد: تجارب و سوابق شغلی و علمی هر موردی که بیانگر توانمندی(

 سخت افزاری، جوایز علمی، اختراعات، مشاوره، تدریس...(:

 

 

 

 24انگیزه ورود به دکترا؟ . 

 

 

 25 .امه دکترا است. ای که نشانگر موضوع و ایده پژوهشی مورد نظر دانشجو برای پایان نخلاصه 

 

 

  



        

 26:)پیش بینی شیوه تامین هزینه زندگی در طول دوره دکترا )با توجه به تمام وقت بودن دوره تحصیل . 

 

 27:زمینه های مورد علاقه برای تحقیق در مقطع دکترا با ذکر اجمالی دلایل . 

 

 

 28زمینه اصلی . (Major) :دروس مورد علاقه جهت اخذ در دوره دکترا 

 

 

 29زمینه فرعی . (Minor) :دروس مورد علاقه جهت اخذ در دوره دکترا 

 

 

 31:آیا مایلید بورسیه سازمانی شوید؟ موارد مطلوب خود را ذکر کنید . 

 

 

 31آیا از سهمیه خاصی برای ورود به دوره دکترا استفاده می کنید؟ . 

 

 32؟. میزان تسلط به زبان انگلیسی                عالی     بسیار خوب      خوب متوسط 

 33 .:استاد راهنمای پیشنهادی دوره دکترای خود را به ترتیب اولویت ذکر کنید 

1- 

2- 

3- 

 

 موارد فوق مورد تایید اینجانب می باشد:
امضاء:تاریخ و                                  :داوطلبنام و نام خانوادگی                         


