
 دانشگاه صنعتـي شريف 
 

 ۱۴۰۰داوطلبان آزمون دکتری نیمه متمرکز  مجازیمصاحبه برای شماره يک اطالعیه 

 ( مهندسي برق )رشته
  

برای ادامه تحصیل  را  دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف   که داوطلب گرامی، ضمن تشکر از شما  

دکتری مقطع  ک   در  اید انتخاب  رسانیم  رده  می  اطالع  پرون  به  تر  دقیق  اعالم  بررسی  جهت  داوطلبان  ده 

جدول زمان بندی    پذیرش نهائی در این دانشکده مستلزم شرکت در مصاحبه ورودی دوره دکتری است که

  مجازی این مصاحبه به صورت    .قرار خواهد گرفتدر دسترس  تحصیالت تکمیلی دانشگاه    در سایتن  آشده  

خواهد  ها  شد.    برگزار  اطالعیه  است  برضروری  شده  تهیه  راهنمای  غیر  و  مصاحبه  در جلسات  شرکت  ای 

ایمیل در دسترس شما قرار می گیرد به    یاحضوری که از طریق سایت مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه  

اف  در موعد مقرر به منزله انصر شرکت در جلسه مصاحبهدر نظر داشته باشید عدم  طور دقیق مطالعه کنید. 

از زمان  شودیه مي  موکداً توص  تلقی می شود.    ینه زم  يدر فرصت کافو  مصاحبه    برگزاری  تا قبل 

که برای  ي  ي استاد راهنمابا  کرده و    يبررس  یقاًبرق را دق   يدانشکده مهندس  یداسات  یقاتيتحق  یها

داريد  نظر  در  خود  دکتری  نامه  پايان  ايمیل  ؛هدايت  طريق  از  کم  باشید  ، دست  ارتباط  از    ات  در 

نظر مساعد جلب    اگرچه  توجه داشته باشید   . ديیحاصل نما  نان یاطم  اين کار  ی ارب  ی و  لي تما  اي  تیظرف

به    اما   ضرورت دارد انشکده  دبرای پذیرش شما در  نمایی پایان نامه خود در نظر دارید  استادی که برای راه

گزارش کمیته مصاحبه کننده    از مالحظهصیالت تکمیل دانشکده پس  شورای تح  .می کند ن  تیافکتنهایی  

در  ،  جلسه مصاحبه  د شما در لکرعم  از پژ سوابق  تدقیق  به  با    البتهو    وهشیآموزشی و  و    توافق شماتوجه 

  ی به اطالع معاونت آموزش   را  خودنتیجه ارزیابی    ،د باش دکتری    یدانشجو  جذب  تیظرف  یاراکه دی  استاد

 .د اندانشگاه خواهد رس 
 

حال  د عین  خالدار  خواهد  مي  داوطلبان  از  برق  مهندسي  ای  نشکده  آموزشيصه  سوابق  -از 

به دوره دکتری را در قالب يک  خود  نیز شمه ای از عاليق پژوهشي و انگیزه های ورود    پژوهشي

اف در حد    ؛ فايل پي دی  ای  ارائه  برای  دانشکده    . دننمايتهیه    ، دقیقه  ۵مناسب  فرمت پیشنهادی 

( آموزشی  سوابق  ارائه شامل  فایل  که  برای  منتخبی  دروس  قبلی،  مقاطع  در  تحصیل  دانشگاه های محل 

... و  اید  )  ، گذرانده  پژوهشی  سوابق  اسالید(،  یک  حد  نامه  چکیده در  ارشد    پایان  مقاالت  کارشناسی  یا 

در حد یک اسالید( و عالیق   ،شغلی )در صورت وجود حدود سه اسالید(، تجارب    ،در صورت وجود پژوهشی 



در حد یک اسالید(    ،ر مقطع دکتری )شامل اسامی استاد راهنمای پیشنهادیپژوهشی و انگیزه تحصیل د

اهماست.   به  برا  تی نظر  استادراهنما  پژوهش   لیتکم   یانتخاب  دکتر  يدوره  مقطع  حتما    ، یدر 

  کنید پیشنهاد مي  استادراهنما  کساني که به عنوان    مياسا  و   خود  ق پژوهشيدی را به عالياسالي

که    بعدی ه  در اطالعییوه ارسال آن  و ش فایل  این  م گذاری  نحوه نادرباره    جزییات بیشتر  . اختصاص دهید

منتشر    ا در دسترس شما قرار خواهد گرفت متعاقبداشته و صاص  حبه اختت شرکت در جلسه مصاومازبه مل

 . د ش خواهد 

 

مهن تشکر مجدد  دانشکده  برق ضمن  مقطع  دسی  در  تحصیل  ادامه  دانشکده جهت  این  انتخاب  به خاطر 

   ی آرزوی موفقیت دارد.دکتری، برای شما داوطلب گرام

 

 


