
 تعالي بسمه

 
 دانشگاه صنعتـي شريف

 1398اطالعيه دعوت به مصاحبه حضوري داوطلبان آزمون دكتري نيمه متمركز 

 )رشته مهندسي صنايع(

 
 شرايط و مدارك الزم )الف

ماه سي دقيقه قبل از زمان  خردادام 28شنبه سه و  ام27شنبه مورخ  دواز داوطلبين محترم دعوت ميشود در روز 
 مصاحبه

محل مراجعه نمايند.  ، طبقه سوم اتاق سمعي و بصري،به دانشكده مهندسي صنايع )جدول پيوستبر اساس ( خود
عدم حضور در جلسه برگزاري جلسه مصاحبه در سالن شوراي دانشكده واقع در طبقه سوم دانشكده خواهد بود. 

 .نخواهد شد انصراف تلقي ميشود و تاريخ مصاحبه تحت هيچ شرايطي تمديد مصاحبه به منزله

 
 :در روز مصاحبه اهتمام ورزندزير نسبت به همراه داشتن مدارك متقاضيان محترم * 

 كارنامه دوره كارشناسي و كارنامه دوره كارشناسي ارشد .1

 گردند. ينشده است به صورت مهر و موم ارائه م يسامانه بارگذار قينامه از طر هيكه توص يسه مورد توصيه نامه، در صورت .2

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

 مورد تاييد وزارت علوم و تحقيقات و فناورياز يكي از منابع مدرك زبان   .4

تهيه شده باشد و حداكثر  به زبان انگليسي كه توسط خود داوطلبResearch Proposal) ( ارائه يك پيشنهاد تحقيقاتي .5

تحقيقاتي دوره دكتري در قالب كليات موضوع، روش و  با توانمندي علمي و پژوهشي وي و حوزه در يك صفحه در رابطه

 .رويكرد تحقيق توضيح دهد

 ضمناً يادآوري ميشود داشتن كليه شروط مذكور در اطالعيههاي آزمون سازمان سنجش كشور و دانشگاه از قبيل .6

 .و ..... الزامي است31/6/98فراغت از تحصيل تا 



 داوطلبين ميتوانند در صورت لزوم در ساعات اداري با دفتر تحصيالت تكميلي دانشكده با شماره تلفن*
 .تماس حاصل نمايند 66165701

 

 "رشته مهندسي صنايع "جدول زمانبندي مصاحبه حضوري )ب

 

 
 ساعت مصاحبه روز مصاحبه نام خانوادگي نام  رديف

 9:00 27/03/1398دوشنبه  اسدي الينا 1
 9:30 27/03/1398دوشنبه  ثقفي محسن 2

 10:00 27/03/1398دوشنبه  حسنوند فريد 3

 10:30 27/03/1398دوشنبه  حيدري امير 4

 11:00 27/03/1398دوشنبه  خوروش محمد 5

 11:30 27/03/1398دوشنبه  رضائي زينالي فردين 6

 13:30 27/03/1398دوشنبه  رمضاني هفشجاني پوريا 7

 14:00 27/03/1398دوشنبه  زالي حميد 8

 14:30 27/03/1398دوشنبه  زنديه فاطمه 9

 15:00 27/03/1398دوشنبه  شاه محمدي اذر حسين 10

 15:30 27/03/1398دوشنبه  طاهري مونا 11

 16:00 27/03/1398دوشنبه  عالي خاني رضا 12

 9:00 28/03/1398سه شنبه  عباسيان مهيار 13

 9:30 28/03/1398سه شنبه  كاشاني فر سعيد 14
 10:00 28/03/1398سه شنبه  كامرو سعيد 15
 10:30 28/03/1398سه شنبه  ميرزاده واقفي سيددانيال 16


