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  به نام خدا

  
 1401داوطلبان آزمون دکتري نیمه متمرکز حضوري اطالعیه دعوت به مصاحبه 

 اقتصاددانشکده مدیریت و 

 
اید، خود انتخاب کرده دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف را به عنوان گزینه تحصیل در مقطع دکتري ضمن تشکر از اینکه

شود و تاریخ مصاحبه تحت هیچ شرایطی تمدید نخواهد شد. مطابق جدول زمانبندي منزله انصراف تلقی میعدم حضور در جلسه مصاحبه به 
ارایه شده تخمینی  رود متقاضیان از نیم ساعت قبل در محل مصاحبه حضور داشته باشند. لطفاً توجه فرمایید که زمانبنديها، انتظار میمصاحبه

  اشد.ب همراه تغییراتی با است و ممکن است

هاي حضوري هاي عمومی دانشگاه در رابطه با فرایند و قواعد مصاحبهالزم به تاکید است که این متن به هیچ وجه جایگزینی براي اطالعیه
هاي هاي تحصیلی در دانشکده مدیریت و اقتصاد، این اطالعیه به عنوان مکملی براي اطالعیههاي رشتهنیست؛ بلکه با توجه به ویژگی

  شود تهیه شده است. منتشر می grad.sharif.eduدانشگاه به نشانی » تحصیالت تکمیلی«که در سایت  دانشگاه

در  و nasrollahi@gsme.sharif.eduتوانید از طریق آدرس ایمیل می درباره مصـــاحبه بهام یا ســـوالادر صـــورت وجود هرگونه 
  تماس حاصل نمایید. 66165876توانید در ساعات اداري با آموزش دانشکده با شماره تلفن صورت لزوم می

   در روز مصاحبه کارت شناسایی عکسدار به همراه داشته باشید.
  

 

  »مدیریت سیستم«رشته 
مطابق با   ،1401خردادماه  24شنبه  صورت نیاز سه  خردادماه و در  23در روزهاي دوشنبه  شود  دعوت میدکتري مدیریت از داوطلبین محترم 

شماره   برنامه زمانبندي شریف         ، 1جدول  صنعتی  شگاه  صاد دان شکده مدیریت و اقت ضوري به دان صاحبه ح مراجعه  جهت م
  شود و تاریخ مصاحبه تحت هیچ شرایطی تمدید نخواهد شد. نمایند. عدم حضور در جلسه مصاحبه به منزله انصراف تلقی می

هاي تخصصی ي آگاهی از زمینهو به عالوه داوطلبانهاي عمومی ها و قابلیتمیزان توانمنديتشخیص خردادماه  23 مصاحبه در تاریخ هدف
براي تحقیق خواهد بود. داوطلبانی که بیشترین امتیار را کسب کنند، براي بررسی امکان تخصیص استاد راهنما ممکن  ایشانمورد عالقه 

  نیز دعوت شوند. این دعوت از طریق پست الکترونیکی به اطالع این عزیزان خواهد رسید.خردادماه  24شنبه سهاست براي روز 

خرداد  21وز شنبه رحداکثر تا پایان وقت اداري در صورتیکه متقاضیان برخی از موارد زیر را در سامانه بارگذاري نکرده اند، می توانند 
 در پاسخ به ایمیلی که از طرف دانشکده دریافت خواهید کرد ارسال فرمایید: 1401

 در پاسخ به ایمیلی که از طرف دانشکده دریافت خواهید کرد ارسال فرمایید:در قالب یک فایل زیپ موارد زیر را 

  ؛(در صورتی که در سامانه آپلود نشده است)کپی کارت ملی عکس و  -1
 ؛صفحه، در صورتی که در سامانه آپلود نشده است) 2 حداکثر( رزومه -2
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  ؛(در صورتی که در سامانه آپلود نشده است)مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد  کارنامه و ریز نمرات -3
 ؛توصیه نامه (اگر از طریق سامانه ارسال نشده است) -4
 (در صورتی که در سامانه بارگذاري نشده است)  (Statement of Purpose)بیانیه هدف  -5

 : گردد شامل را پاراگراف یک حداکثر تواندمی بند هر که باشد زیر بندهاي بردارنده در است که الزم 
 ) شود هر حوزه پژوهشی کمترین): توصیه می 3بیشترین،  1ارائه حداکثر سه حوزه مورد عالقه پژوهشی به ترتیب اولویت

تر بیان ترو با جزئیات دقیقتواند به نوبه خود مشخصتر بیان شود. سطح جزئی میدر دو سطح کالن و سطح جزئی
 گردد. 

  باشد (براي هر  1هاي مورد عالقه در بند دالیل و شواهدي که موید توانمندي الزم در انجام پژوهش در حوزهارائه
  حوزه حداکثر یک پاراگراف).

  

  »علوم اقتصادي«رشته 
حضوري و بر به صورت  1401ماه خرداد 24و  23هاي دانشگاه صنعتی شریف در تاریخ ياقتصادرشته علوم  رساند مصاحبه دوره دکتريبه اطالع می

  برگزار خواهد شد.  2اساس زمانبندي جدول شماره 

ارائه جلسه مصاحبه براي که الزم است شودمیارسال براي شما یک مقاله پژوهشی به عنوان بخشی از ارزیابی علمی شما انتخاب و از طریق ایمیل 
ها، بخش دیگرمصاحبه به سواالت تخصصی در ومی در خصوص عالیق و انگیزه. عالوه بر سواالت عمبراي آن آماده کنید )دقیقه 5به مدت (کوتاهی 

  ، اقتصادخرد، اقتصادکالن، اقتصادسنجی و زبان انگلیسی اختصاص خواهد داشت.و آمار و احتمال هاي ریاضیحوزه

در پاسخ به ایمیلی که از طرف دانشکده دریافت  1401خرداد  21روز شنبه  به منظور تکمیل پرونده الزم است مدارك زیر را حداکثر تا پایان وقت اداري 
 خواهید کرد ارسال فرمایید:

 که در سامانه آپلود نشده است)صفحه، در صورتی 2رزومه (حداکثر  -6
 که در سامانه آپلود نشده است)کارنامه و ریز نمرات (در صورتی -7
 توصیه نامه (اگر از طریق سامانه ارسال نشده است) -8
 شوداي که ارسال میمکتوب (فارسی) از مقالهاي خالصه یک صفحه -9

 اي و دالیل تقاضاي تحصیل در دوره دکتري اقتصاد دانشگاه شریف (حداکثر دو صفحه)بیانیه هدف: توضیح برنامه پژوهشی و حرفه -10

  

  با تشکر
  دانشکده مدیریت و اقتصاد
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   1401 متمرکز نیمه آزمون داوطلبان مصاحبه حضوريزمانبندي  -1شماره  جدول
  ها) سیستم گرایش صنعتی مدیریت (رشته

  1401 خرداد  23دوشنبه 

  ساعت مصاحبه  ردیف
  سوم گروه  گروه دوم  اولگروه 

  مکان مصاحبه
  319طبقه سوم اتاق 

  مصاحبه مکان
  طبقه چهارم اتاق سمینار

  مکان مصاحبه
  404طبقه چهارم اتاق 

  نام –نام خانوادگی   نام –نام خانوادگی   نام –نام خانوادگی 
  مهسا _ اخوان راد  زیبا _ یوسفی  محسن _ عبداللهی 8:30  1

 علی _ پناهی  سیدهیراد _ بهبهانی محمد متین _ کردسیچانی 8:45  2

  راضیه _ بیرنک  محمدصادق _ نهادپاك  علیرضا _ نظري 9:00  3

  سیدمحسن _ خوشدلموسوي  میالد _ قنبري  مرتضی_ سردار 9:15  4

  فاطمه _ نوري  عرفان _ زادهشریف  فرشید _ نژادجهانشاهی 9:30  5

  علی _ عالم  احمد _ میرزائی  الهه_ جودیهیم 9:45  6

  محمد _ نژادعلوي  سیدعلی _ نژادمقدمموسوي  مینو _ ساالري 10:15  7

  ریحانه _ نوفرستی  سعید _ عبدالحسینی قهساره  سجاد _ حیدري 10:30  8

  وحیده _ شاهین  مینو _ تیمورپور  امیدعلی _ نجفی 10:45  9

  علیرضا _ رادمتقی  مریم _ فنائی جیزاباد  مریم _ زاده مزرعه خلفیاسماعیل 11:00  10

  مسعود _ سهرابی  نسرین _ رضائی  حسین _ درگاهی 11:15  11

  سهیال _ فتح اللهی چالشتري  ناصر _ خلیلی  اسما _ احمدي 11:30  12

  رویا _ نکوهش  زینب _ امیري  مریم _ شمس 11:45  13
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  ) علوم اقتصادي(رشته  1401داوطلبان آزمون نیمه متمرکز  حضوريزمانبندي مصاحبه  -2جدول شماره 
  )24/03/1401شنبه (سه ) و 23/03/1401شنبه (دو

  ساعت  نام  -نام خانوادگی ردیف
  مصاحبه 

  تاریخ و روز
  مصاحبه 

  محل
  برگزاري 

  08:00 مهدي -الدینشیخ زین  1

 مورخ شنبهدو
23/03/1401  

اتاق سمینار طبقه اول دانشکده 
  مدیریت و اقتصاد

  08:30 علیرضا -قادري  2
  09:00 محمدمهدي -جعفري 3
  09:30 امیرمسعود -باقري 4
  10:30 محمد -مالنوري شمسی 5
  11:00 سیدجالل -نسبهاشمی 6
  11:30 مرتضی -کیانی 7
  12:00 محمدرشاد -اصفهانی 8
  14:00 محمدمهدي -رشیدي 9

  14:30 حسین -عبدالهی 10
  15:00  بردیا -محمديعلی 11
 15:30  محمد -دریکوند  12

 16:00  گایانه -ناذر  13

          

  ساعت  نام  -نام خانوادگی ردیف
  مصاحبه 

  تاریخ و روز
  مصاحبه 

  محل
  برگزاري 

  08:00 مسعود -مهرحسینی  1

 مورخ شنبهسه
24/03/1401 

طبقه اول دانشکده  ناریاتاق سم
  و اقتصاد تیریمد

  08:30 کوروش -گرمیبهشتی  2
  09:00 محمد -نژادرحیمی 3
  09:30 محمد -ناکینی 4
  10:30 رضا -بريعالیاحمدي 5
  11:00 سیدمحمد زهیر -دیباج 6
  11:30 علی -یوسفی 7
  12:00 عباس -نفیسی 8
  14:00 حمیدرضا -اطهرمهدوي 9

  14:30 محمود -نعیمی 10
  15:00  مهدي -سالمی 11
  15:30  محمدامین -نیاشجاعی  12


