
      تعالیبسمه        

  دانشگاه صنعتـی شریف  
  

  1397مصاحبه حضوري داوطلبان آزمون دکتري نیمه متمرکز مدارك الزم براي اطالعیه 
  (رشته علوم اقتصادي)

  
 :شرایط و مدارك الزم  

ساعات اعالم شده به ساعت قبل از  نیم 03/04/1397 مورخ شود روز یکشنبهاز داوطلبان محترم دعوت می
طبقه اول دانشکده مدیریت و اقتصاد مراجعه نمایند. عدم حضور در جلسه مصاحبه به منزله انصراف تلقی 

  شود و تاریخ مصاحبه تحت هیچ شرایطی تمدید نخواهد شد.می
 

  از متقاضیان محترم تقاضا داریم در روز مصاحبه مدارك زیر را به همراه داشته باشند :

 ه یا کارت ملی)کارت شناسایی معتبر (شناسنام  - 1
 التحصیلی)نامه کارشناسی ارشد (در صورت فارغپایان - 2
 مقاالت علمی مستخرج از پایان نامه  - 3
  توصیه نامه علمی - 4
 رزومه - 5
 مدارك مقاالت پذیرفته شده - 6
 ارشدکارنامه آزمون سراسري کارشناسی - 7
 کارنامه تحصیلی دوره کارشناسی  - 8
 ارشدکارنامه تحصیلی دوره کارشناسی  - 9

 هاي علمیو موفقیت گواهی جوایز - 10
 

هاي آزمون سازمان سنجش کشور و دانشگاه از شود داشتن کلیه شروط مذکور در اطالعیهضمناً یادآوري می   
  و سایر مدارك اعالم شده الزامی است. 31/6/1397قبیل فراغت از تحصیل تا 

 66165859کده با شماره تلفن دانش تکمیلی تحصیالتبا  اداريتوانند در صورت لزوم در ساعات داوطلبان می  
  تماس حاصل نمایند. 



  "1397داوطلبان دکتري علوم اقتصادي  مصاحبه حضوري"زمانبندي جدول و فهرست اسامی 
  دانشکده مدیریت و اقتصاد

  مکان  روز مصاحبه  زمان مصاحبه  خانوادگی نام و نام  ردیف
 13:30 زینب پیروزراهی  ١

  1397تیر  3یکشنبه 
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 13:30 منیره پورمحمدي  ٢

 13:50 علی شهیدي  ٣

 13:50  باديآزادي احمدآشهاب  ٤

 14:10 فاطمه یوسفی  ٥

 14:10 سمانه امیرشاهی  ٦

 14:30 مجتبی رمضانی  ٧

 14:30 رضا احمدي عالی بري  ٨

 14:50 سپیده چراغی  ٩

 14:50  نجی چرمهینیمسلم گ ١٠

 15:10 رابع  حسین عرفانیان بنی نیا ١١

 15:10 نفیسه حیدري   ١٢

 15:30 فریده دوشابچی   ١٣

  15:30 محمد ماهی دشتی   ۱۴
  15:50 وحید قادرپناه   ١٥
  15:50 نرگس طهماسبی   ١٦
  16:10 فریبا کلهر   ١٧
  16:10 احمدرضا احسانیان مفرد   ١٨
  16:30 خسروي هیمن   ١٩
  16:30 غالمی عاطفه   ٢٠
  16:50 عیوضی احیا   ۲۱
  16:50 کاظمی فیروزساالري فرید   ٢٢
  17:10 عجمی حسین   ٢٣
  17:10 عبداللهی ایوقی مرتضی   ٢٤
  17:30 شهابی نژاد وحید   ٢٥
  17:30 فتحی سارانی سعید   ٢٦
  17:50 صدیقی علیرضا   ٢٧
  17:50 زري باف جتبی سیدم  ٢٨


