
  
  :مشخصات فردي -1  

  :شماره ملي  :نام  :نام خانوادگي
  :همراه تماسشماره   :شماره تماس ثابت  :پست الكترونيكي

  ::نشاني محل سكونت
  :سوابق تحصيلي -2  

  مالحظات  معدل  گرايش رشته آموختگيدانشتاريخ شروعتاريخ  يا موسسه دانشگاه مقطع
                
                
                
            

  

  :زمينه تخصصي – 3  
علوم كامپيوتر در مقطع هاي رياضيات و  در رشتهها  شرايط، با توجه به مقررات جاري و اولويتن واجد نعتي شريف هر ساله از بين داوطلبادانشكده علوم رياضي دانشگاه ص

  .پذيرد دكتري دانشجو مي

لذا، . دانشجويان دكتري از اساتيد دانشكده علوم رياضي دانشگاه صنعتي شريف باشدهاي دكتري، الزم است كه استاد راهنماي  نامه جاري دوره مطابق آيين يد كهتوجه فرمائ
و مذاكرات حضوري بيشتر تا ابتداي درس  اخذتوانند با  د شد، ميندكتري خواهمقطع دانشجوي دانشكده در  ،ني كه در نهايت با طي فرآيند پذيرشداوطلبابا توجه به اينكه 

نام اساتيد دانشكده را كه در حال  در اين ارتباطاقدام نمايند، از بين اساتيد دانشكده علوم رياضي نيمسال دوم تحصيلي نسبت به انتخاب استاد راهنماي رساله دكتري خود 
تواند در مراحل مختلف فرآيند آزمون نظير مصاحبه  چه فهرست مييد كه گرتوجه فرمائ(يد كنذكر نيد دا استاد راهنماي رساله محتمل ميحاضر مراجعه به ايشان را به عنوان 

  ) استاد راهنماي رساله در صورت پذيرش در دوره دكتري ايجاد نخواهد كردانتخاب ثر باشد ولي محدوديتي براي ؤحضوري م
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استاد راهنماي خود را تعيين ع دكتري در دانشگاه به تحصيل پرداخته و الزم است كه قبل از شروع دومين نيمسال تحصيلي، نامه جاري مقط شدگان مطابق آيين پذيرفته
كده و يا قبل از شركت در مصاحبه حضوري با مراجعه به صفحه وب دانش شود كه حتماً لذا توصيه مي. يد و زيرنظر ايشان مابقي دوره تحصيلي خود را طي نمايندأئو با ت كنند

هاي مربوطه مطلع شده و با آگاهي كامل در  و اولويتدانشجوي دكتري در سال جاري  پذيرشتمايل براي  ،هاي كاري فعلي ايشان مشاوره حضوري با اساتيد دانشكده از زمينه
  . آزمون شركت فرماييد

 حداكثر سه مورد،لذا الزم است كه در اين مرحله  .است شماهاي علمي  ي با تواناييحضوري شركت خواهيد كرد كه بخشي از آن آشناي اي شما در مصاحبه ،در آزمون ورودي
تواند در مصاحبه حضوري  از آنجا كه اين اطالعات مي( انتخاب كنيد) در جدول ×عالمت با (را به ترتيب اولويت ها از تبحر بيشتري برخوردار هستيد  از موضوعات زير كه در آن

   .)شود كه فقط مواردي را كه در آنها از دانش كافي برخوردار هستند ذكر كنند درخواست ميمؤثر باشد از داوطلبان 

  

  
  

  

  

  

  

 

  

 

  

  
  

  
  

 
 

 M1: شناسه كاربرگ

  96-97سال تحصيلي 

 زمينه تخصصي 
 اولويت 

1 2 3 
       منطق، مباني و فلسفه رياضي 

       گراف و ساختارهاي گسسته نظريه تركيبيات، 

       جبر، نظريه اعداد و هندسه جبري 

        آناليز

     احتمال

       هندسه و توپولوژي

       هاي ديناميكيمعادالت ديفرانسيل و سيستم

       رياضيات محاسباتي و كاربردي

       علوم كامپيوتر 

  مشخصات داوطلبينكاربرگ
   رياضي و علوم كامپيوتردكتري آزمون  



  
4- SOP :  

براي  خودبر شايستگي و توانايي  ايل اطالعاتي دالدر صورت تمو با تاكيد بر داليل انتخاب دانشكده علوم رياضي دانشگاه شريف  را اي خوداهداف تحصيلي و حرفهلطفا  
  .تواند در فرآيند پذيرش موثر باشد و ميشده اين اطالعات در پرونده ضبط  .شده ضميمه كنيد  تايپ ي را حداكثر در دو صفحهادامه تحصيل در دوره دكتري 

  

  :نامه كارشناسي ارشد چكيده مبسوط پايان -5
  .شده ضميمه كنيد  صفحه به صورت تايپ دونامه كارشناسي ارشد خود را حداكثر در  توانيد چكيده مبسوطي از دستاوردهاي پايان مي 

  

  :توصيه نامه علمي -6
  .اقدام كنيد M2لطفا با توجه به كاربرگ 

  
  :مدارك الزم -7

  

به شرح زير شود   كاربرگضميمه  uploadبه صورت شگاه، نام دان از طريق سامانه ثبتبايد مداركي كه فهرست  ،داوطلب گرامي
حذف و نقص مدرك تلقي  ،مدارك بارگذاري شده ناخوانا( .مشخص نماييد) (با عالمت آنها را هر يك از بارگذاري لطفا . است

را همراه داشته بايد اصل مدارك حضوري مصاحبه  زماندر همچنين، . كيفيت مدارك اطمينان حاصل فرماييدلذا از ، خواهد شد
  .)يدباش

 
 
 

 شناسنامه يا كارت ملي(كارت شناسايي معتبر( 

  با تاييد استاد راهنما  نامه كارشناسي ارشد چكيده مبسوط پايانيا  )آموختگي در صورت دانش(پايان نامه كارشناسي ارشد. 
   مقاالت علمي مستخرج از پايان نامه  
  شرح احوال كامل علمي(CV)  . 

 SOP 

 در صورت پذيرفته شدن ارايه اصل اين مدارك الزامي است. (ي دانشگاهي داوطلب در همه مقاطع تحصيليهاكارنامه.( 

  در (آموزي كشوري برندگان مدال طالي المپياد دانش. 1000تا  1هاي براي حائزان رتبه) سازمان سنجش آموزش كشور(كارنامه ورود به دوره كارشناسي
 .اند گواهي مربوط را ضميمه كنندها معاف بودهاهكه آزمون ورودي دانشگ) هر رشته

  داوطلباني كه از طريقي خارج از كنكور ورودي كارشناسي ارشد، مانند سهميه ). سازمان سنجش آموزش كشور(كارنامه ورود به دوره كارشناسي ارشد
 .كننداند، گواهي مربوط را ضميمه استعدادهاي درخشان، به دوره كارشناسي ارشد پذيرفته شده

  اندكسب مدال طال، نقره يا برنز كرده) انجمن رياضي ايران(گواهي اخذ مدال براي داوطلباني كه در مسابقه رياضي كشور. 
  گواهي اخذ مدال براي داوطلباني كه در مسابقه جهاني دانشجويي(IMC) اند كسب مدال جايزه ويژه، طال، نقره يا برنز كرده. 
 هاي علوم رياضي، گواهي كسب رتبه كه در آن رتبه داوطلب مشخص شده باشددر رشته) سازمان سنجش(د دانشجويي كشور براي پانزده نفر اول المپيا. 
 تواند دال بر شايستگي علمي داوطلب ها، اعم از داخل يا خارج كشور، كه ميگواهي اخذ مدال، افتخار يا دستاوردهاي ديگر در ساير مسابقات و جشنواره

 . باشد

 ها به انضمام توضيح كوتاه در مورد هر رويدادهاي علمي و كنفرانسها و كارگاهركت در دورهگواهي ش. 
 پمقاالت پژوهشي چاپ شده يا پذيرفته شده براي چاپ به انضمام مشخصات دقيق نشريه يا كنفرانس و گواهي پذيرش براي مقاالتي كه هنوز به چا             
اي از كار توضيحات الزم را ارائه كند و خالصه 4تواند در بخش ي اصيل كه هنوز به مراحل فوق نرسيده است داوطلب ميدر مورد كار پژوهش. اندنرسيده 

 .پژوهشي را ضميمه كند
 در صورت پذيرفته شدن براي مصاحبه، داوطلب بايد اصل گواهي را همراه داشته باشد. هاي ممتاز در هر مقطع تحصيلي دانشگاهيگواهي كسب رتبه. 

 

            
  :تعهدنامه –8
  

و در با صحت كامل تكميل نموده  صادقانه و را كاربرگ و مدارك ضميمه اينجانب                                             تعهد مي نمايم كه كليه اطالعات مندرج در اين
  .تواند پذيرش اينجانب را در هر مرحله از تحصيل لغو نمايددانشگاه مي، اثبات گردد  كه مطلبي خالف واقع در اين اطالعات مشاهده و صورتي

                   :امضا         :                  تاريخ


