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  به نام خدا

 

 1400اطالعیه دعوت به مصاحبه مجازی داوطلبان آزمون دکتری نیمه متمرکز 

 دانشکده مدیریت و اقتصاد 

 «علوم اقتصادی»و  «مدیریت صنعتی»رشته های 

انتخووا  خووود  دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتي شریف را به عنوان گزینه تحصيل در مقطع دکتری ضمن تشکر از اینکه

صوونعتي گوورای  مدیریت  » برای رشته    تفکيکمواردی را که برای مصاحبه مجازی باید مدنظر داشته باشيد، به    اید، بدینوسيلهکرده 

ه هوويو و ووه  ووایگزیني بوورای مووتن بوو ایوون الزم به تاکيوود اسووت کووه  به شرح زیر اعالم مي شود.»علوم اقتصادی«   رشتهو    «سيستم ها

های تحصيلي با تو ه به ویژگي های رشته های مجازی نيست؛ بلکهرابطه با فرایند و قواعد مصاحبه در  دانشگاه های عمومي  اطالعيه

های دانشگاه که در سایت »تحصيالت تکميلي« دانشووگاه به عنوان مکملي برای اطالعيه ، این اطالعيهدر دانشکده مدیریت و اقتصاد

 آیين نامه دکتووری دانشووگاه را کووه صاحبه حتماًز  لسات م قبل اضمناً تهيه شده است.منتشر مي شود   grad.sharif.eduبه نشاني  

 رمایيد:در آدرس زیر مو ود است مطالعه ف

https://grad.sharif.edu/fa/mosavabatdetail.asp?rid=3 

 

 ها  گرایش سیستم-صنعتیرشته مدیریت 

( 23/03/1400( و یکشنبه  )22/03/1400شنبه )  دانشگاه صنعتي شریف در تاریخ  مدیریت  رساند مصاحبه دوره دکتریبه اطالع مي

بر اساس زمانبندی  دول    صورت مجازیبه   تو ه فرمایيد که    برگزار خواهد شد.   1و  ارایه شده تخميني است و   زمانبندی لطفاً 

در لينک اتاق  قبل از زمان مصاحبه خود    حداقل نيم ساعتگرامي  لذا ضروری است متقاضيان    باشد. همراه  يتلرانس با ممکن است

اشيد و در  ب  کم مناسب داشته اتصال پایدار با سرعت مناسب اینترنت و ميکروفن و و    مصاحبه  در  لسه  حضور داشته باشند.انتظار  

امّا امکان اتصال از طریق موبایل /    ،رایانه متصل شوید  بر این است که از طریق  اصلي  تر يحطول مصاحبه آن را روشن نگه دارید.  

و ود دارد. لطفاً حداقل یک  و ثبات تصویر و صدا به شرط کسب اطمينان از کيفيت ارتباطي این وسایل در حين مصاحبه تبلت هم 

 روز پي  از  لسه نسبت به این موارد اطمينان حاصل کنيد. 

متقاضيان   صورتيکه  اندگرامي  در  نکرده  بارگذاری  سامانه  در  را  زیر  موارد  از    18  شنبه  سه  روز  24  ساعت  تا  حداکثر  ،برخي 

 ارسال نمایند:  chalandari@gsme.sharif.edu ایميل در قالب یک فایل زیپ موارد زیر را بهخرداد

 ؛ صفحه، در صورتي که در سامانه آپلود نشده است(  2 حداکثر) رزومه .1

https://grad.sharif.edu/fa/mosavabatdetail.asp?rid=3
mailto:chalandari@gsme.sharif.edu
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   ؛کارنامه و ریز نمرات )در صورتي که در سامانه آپلود نشده است( .2

 ؛ (نشده است در صورتي که در سامانه آپلود توصيه نامه ) .3

 (  است در صورتي که در سامانه آپلود نشده  )سوابق پژوهشي   .4

   )در صورتي که در سامانه بارگذاری نشده است(   (Statement of Purpose)بيانيه هدف  .5

 :  گردد شامل را پاراگراف یک حداکثر تواندمي بند   هر که  باشد زیر  بندهای بردارنده   در است  که الزم

شود هر  کمترین(: توصيه مي  3بيشترین،  1حوزه مورد عالقه پژوهشي به ترتيب اولویت )ارائه حداکثر سه  •

سطح  زئي و  کالن  سطح  دو  در  پژوهشي  ميحوزه  سطح  زئي  شود.  بيان  خود  تر  نوبه  به  تواند 

 تر بيان گردد. ترو با  زئيات دقيق مشخص

حوزه  • موید  که  شواهدی  و  دالیل  بند    هایارائه  در  عالقه  یک    1مورد  حداکثر  حوزه  هر  )برای  باشد 

 پاراگراف(.  

باشد   1های مورد عالقه در بند  ارائه دالیل و شواهدی که موید توانمندی الزم در انجام پژوه  در حوزه  •

 )برای هر حوزه حداکثر یک پاراگراف(.

ارائه .6 اصلي    شاملدقيقه    15  به مدت   (  Power Pointاي)فايل  ورودی  برای  لسه مصاحبه  که  زیر  مي موارد 

 : باشد

 معرفي خود و ارایه سوابق علمي، تحصيلي و کاری   •

نام   • است،  شده  چاپ  اگر  و  تحقيق  روش  موضوع،  )شامل  اید  کرده  کار  قبال  که  پژوهشي  موضوعات  مرور 

 ژورنال( 

 بيان زمينه های مورد عالقه برای تحقيق در دوره دکترا •

بيشتر  • با  زیيات  اهميت تحقيق، سوال تحقيق و    )ضرورت وپيشنهادی    یک زمينه پژوهشي  توضيح دقيق تر و 

 روش تحقيق(  

 

د تا در صورت نياز در برابر دوربين نشان داده شود و عکس  را به همراه داشته باشي *در روز مصاحبه کارت ملي خود و عکس آن  

 آن به اشتراک گذاشته شود. 

است و در زمان حضووور در   wait-int-https://vc.sharif.edu/ch/gsme-1  برای متقاضيان رشته مدیریت  آدرس اتاق مجازی انتظار

 شود.آدرس اتاق مجازی اصلي برای مصاحبه به متقاضي اعالم مياین اتاق ودر نوبت تعيين شده، 

 ایميووول آدرس طریوووق از ديووو ميتوان، رشوووته مووودیریتهای دربووواره مصووواحبه بهوووام یوووا سووووالادر صوووورت و وووود هرگونوووه 

chalandari@gsme.sharif.edu    66165869توانيد در ساعات اداری با آموووزش دانشووکده بووا شووماره تلفوون  در صورت لزوم ميو 

 تماس حاصل نمایيد.

  

https://vc.sharif.edu/ch/gsme-int-wait-1
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 (  صنعتی گرايش سیستم ها )رشته مديريت 1400نیمه متمرکز : زمانبندی مصاحبه مجازی داوطلبان آزمون 1جدول 

 ( 23/03/1400( و يکشنبه  )22/03/1400شنبه )

 

 نام   -نام خانوادگی ردیف 
 ساعت

 مصاحبه   

تاریخ و روز  

 مصاحبه
 نام -نام خانوادگی ردیف 

ساعت 

 مصاحبه 

تاریخ و روز  

 مصاحبه

 08:00 مجيد  -چگيني  1

شنبه 

(22/03/1400 ) 

 08:00 اسماعيل _افزون  1

يکشنبه   

(23/03/1400 ) 

 08:30 راضيه  _آقایي  2 08:30 سجاد _رمضاني  2
 09:00 مهدی  -ترکمني  3 09:00 دانا  _قاسم پور  3
 09:30 یلدا  _ عفری  4 09:30 ایمان  _شریعت  4
 10:00 هادی  _ هاني  5 10:00 علي -نژاد شریعتي 5
 10:30 مهدیه  _حامدی  6 10:30 عليرضا  _رسولي  6
 11:00 سعيد _فروش حجه 7 11 امين رضا _  وانشيراستار 7
 11:30 مریم   _حيدری  8 11:30 دلشاد   _حسيني  8
 12:00 محسن  _حيدرزاده  9 12 فاطمه _رحيمي  9
 12:30 حسين   _حسيني  10 12:30 مصطفي_صالحي اردلي 10
 14:00 سيد مرتضي _فيروزآباد حسيني 11 14:00   ناهيد_فروغي  11
 14:30  ليل  _قاسمي حسن 12 14:30 مریم  _فنائي  يزآباد  12
 15:00 مهدی  _شعار خوشحالج 13 15:00 مریم  _قاضي سعيدی  13

 15:30 زهرا _سهرابي   14 15:30 عرفان _شيرافکن  14
 16:00 اميرحسين  _صابوني عصر  15 16:00 سيامک _نابغ وطن  15
 16:30 آرین   _صدرایي  16 16:30 فایق  _لطفي  16

 17:00 ميالد  _قنبری  17 17:00 علي   _بابگهری  زماني 17
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 علوم اقتصادی رشته 

مي  اطالع  دوره دکتریبه  تاریخ   ی اقتصادعلوم    رشته   رساند مصاحبه  در  به    1400ماه  خرداد  23و   22های  دانشگاه صنعتي شریف 

  ارایه شده تخميني است. زمانبندیلطفاً تو ه فرمایيد که    برگزار خواهد شد.  2شماره    و بر اساس زمانبندی  دول   صورت مجازی 

متقاضيان   است  ضروری  ساعت لذا  نيم  خود    حداقل  مصاحبه  زمان  از  انتظار قبل  اتاق  لينک  باشند.   در  داشته  دقيق    حضور  زمان 

است. ضروری است در  لسه اتصال  رساني شده مصاحبه هر داوطلب به همراه نحوه برقراری ارتباط از طریق ایميل و تلفن اطالع 

باشيد و در طول مصاحبه آن را روشن نگه دارید. تر يح بر این  کم مناسب داشته روفن و و  پایدار با سرعت مناسب اینترنت و ميک

هم  تبلت  موبایل/  از طریق  اتصال  امکان  امّا  رایانه متصل شوید  از طریق  این    است که  ارتباطي  از کيفيت  اطمينان  به شرط کسب 

یک روز پي  از  لسه نسبت به این موارد اطمينان حاصل    و ود دارد. لطفاً حداقل  وسایل در حين مصاحبه و ثبات تصویر و صدا 

 کنيد.

کووه الزم اسووت ارائووه  است شده همچنين، یک مقاله پژوهشي به عنوان بخشي از ارزیابي علمي شما انتخا  و از طریق ایميل ارسال 

ها، بخ  دیگری از دقيقه در  لسه مصاحبه داشته باشيد. عالوه بر سواالت عمومي در خصوص عالیق و انگيزه   5کوتاهي به مدت  

های ریاضي، اقتصادخرد، اقتصووادکالن، اقتصادسوونجي و زبووان انگليسووي اختصوواص خواهوود مصاحبه به سواالت تخصصي در حوزه 

 داشت.

پاسووخ در  1400خوورداد  17روز دوشوونبه  ظور تکميل پرونده الزم است مدارک زیر را حداکثر تا پایان وقووت اداری  به عالوه، به من

 ارسال فرمایيد: دریافتي ایميل

 صفحه، در صورتي که در سامانه آپلود نشده است( 2رزومه )حداکثر  -1

 کارنامه و ریز نمرات )در صورتي که در سامانه آپلود نشده است( -2

 ه )اگر از طریق سامانه ارسال نشده است(توصيه نام -3

 ای مکتو  )فارسي( از مقاله پيوستخالصه یک صفحه -4

بيانيه هدف: توضيح برنامووه پژوهشووي و حرفووه ای و دالیوول تقاضووای تحصوويل در دوره دکتووری اقتصوواد دانشووگاه شووریف  -5

 )حداکثر دو صفحه(

برابر دوربين نشان داده شود و  در روز مصاحبه کارت ملي خود و عکس آن را به همراه داشته   نياز در  باشيد تا در صورت 

 عکس آن به اشتراک گذاشته شود.

است و در زمووان  wait-int-https://vc.sharif.edu/ch/gsme-2 علوم اقتصادیآدرس اتاق مجازی انتظار برای متقاضيان رشته 

 شود.حضور در این اتاق ودر نوبت تعيين شده، آدرس اتاق مجازی اصلي برای مصاحبه به متقاضي اعالم مي

 ایميوول آدرس طریووق از ديوو ميتوان، علوووم اقتصووادیهای رشووته دربوواره مصوواحبه بهووام یووا سوووالادر صووورت و ووود هرگونووه 

 hasanpour@gsme.sharif.edu  توانيد در ساعات اداری با آموووزش دانشووکده بووا شووماره تلفوون در صورت لزوم ميو 

 تماس حاصل نمایيد.  66165859
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 دانشکده مديريت و اقتصاد

 

 

 (  علوم اقتصادی)رشته  1400: زمانبندی مصاحبه مجازی داوطلبان آزمون نیمه متمرکز 2جدول 

 ( 23/03/1400( و يکشنبه  )22/03/1400شنبه )
 

 نام   -نام خانوادگی  ردیف
 ساعت

 مصاحبه  

تاریخ و روز  

 مصاحبه 
 نام -نام خانوادگی  ردیف

ساعت  

 مصاحبه  
 تاریخ و روز مصاحبه

 08:00 محمد واد -عزتي  1

شنبه 

(22/03/1400 ) 

 08:00 مهسا  -پورمند 1

يکشنبه   

(23/03/1400 ) 

 08:30 محمدحامد  -صادق حا ي  2 08:30 حبيب  -نوری احمدابادی 2

 09:00 هادی   -نصيری 3 09:00 رضا  -نقدی 3

 09:30 اشکان -رحيمي  4 09:30 واال -صنيع زاده 4

 10:30 محمدحسين -فرشچي  5 10:30 راضيه  -کارواني ریزی 5

 11:00 بابک  -محبوبي  6 11:00 رضا  -احمدی عالي بری 6

 11:30 نسرین -مقدم قاسمي  7 11:30 مهدی  -شيخ زین الدین 7

 12:00  واد -بایگي  اکبری علي  8 12:00 مهران  -سام دليری 8

 14:00 مجيد -خسروپور 9 14:00 محمدحسين -نعيمي پور 9

 14:30 علي -نژاد خليلي  10 14:30 محمدامين  -بال خامنهفارغ  10

 15:00 فائزه -بهزادی 11 15:00 هادی   -نشاط 11

 15:30 محمدصادق  -پور عبداللهي  12 15:30 سجاد -اللهي فتح 12

 16:30 سيدمحمدحسين  -سيدصالحي  13

 17:00 مرضيه  -قمي  معصومي  14

 17:30 علي  محمد -سهي  خادم 15


