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 1401دعوت به جلسه مصاحبه داوطلبان آزمون دكتری نیمه متمركز  اطالعیه

 )رشته مهندسی صنایع(

 
رساند جلسات مصاحبه ورودی دوره دکتری ن محترم میلباداوط طالعبدینوسیله دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف به ا

 شود. برگزار می حضوریصورت هب 1401ماه ام خرداد 24 سه شنبهام و 23مورخ  دوشنبهدر روزهای 

 
 

 شرایط و مدارک الزم

 
 ی( کارت مل ایشناسنامه ) معتبر ییکارت شناسا -1

 قابل قهیدق 5مدت زمان  یکه برا یاگونههاف بیدیپ لیدر قالب فا یقاتیتحق الیقو ع یپژوهش ،یاز سوابق آموزش یاصهالخ -2

تحصیالت تکمیلی  آدرس ایمیلخردادماه به  21شنبه  خیتا تارحداکثر را خواسته شده  لیفا یستبایم رشیپذ انیمتقاضارائه باشد. 

استفاده  یجلسه مصاحبه دکتر یارائه برا لیفاحتما از عنوان  لیمیارسال ا ی. براندینما ارسال iems@ie.sharif.edu  دانشکده

 .دیزیمتفرقه جدا بپره نیاز انتخاب عناو و دیکن

فایل خردادماه  21شنبه  خیتا تارتوانند ن میمتقاضیای(. لیدر صورت فارغ التحص)ارشد  یکارشناس کارشناسی و نامهانیپا – 3

صورت نیازی به ارایه  در اینل کنند؛ ارسا به آدرس ایمیل فوق 2همراه با فایل خواسته شده در مورد نیز  نامه خود رااف پایاندیپی

 خه فیزیکی در زمان مصاحبه نخواهد بود.نس

  (رشیپذ یصفحه اول مقاله و گواه)ها و کنفرانس یت علمالدر مج یت پژوهشالمقا -4

 یو فناور قاتیتحق، وزارت علوم دییاز منابع مورد تا یکیمدرك زبان از  -5

 مدارك افتخارات ذکر شده در رزومه  -6

 

 شریف صنعتی دانشگاه و کشور آموزش سنجش سازمان هایاطالعیه در داوطلبان برای ذکرشده شرایط داشتن که شودمی یادآوری

 .است الزامی

 درباره پرسش عنوان با ایمیلی توانیدمی دارید مهندسی صنایع دانشکده دکتری مصاحبه جلسه مورد در پرسشی یا ابهام چنانچه

 با دانشکده تکمیلی تحصیالت دفتر با اداری ساعات در یا و کرده ارسال iems@ie.sharif.edu  ایمیل آدرس به دکتری مصاحبه

 .نمایید حاصل تماس  66165728شماره 
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 صنایع مهندسی رشتهحبه حضوری مصا زمانبندی جدول

 
طلبان انتظار مخصوص داو اتاق در مصاحبه زمان از قبل ساعت یک حداقل داوطلبان است الزم دانشگاه، هایدستورالعمل مطابق

 مکان مصاحبه اتاق شورا واقع در طبقه سوم دانشکده مهندسی صنایع خواهد بود.  .باشند داشته حضور همصاحب

 :شود می ارائه ذیل جدولمصاحبه حضوری در  جهت نداوطلبا زمانی برنامه

 

 

 مصاحبهساعت  روز مصاحبه نام خانوادگی نام ردیف

 9:00 خرداد  23دوشنبه  اخوان فاطمه 1

30:9 خرداد  23دوشنبه  اسدی دلیوند علیرضا 2  

00:10 خرداد  23دوشنبه  خوئی محمدامین 3  

30:10 خرداد  23دوشنبه  فنائی سید علی 4  

00:11 خرداد  23دوشنبه  قریشی سیدمحمدرضا 5  

30:11 خرداد  23دوشنبه  اسماعیل پور نگین 6  

00:13 خرداد  23دوشنبه  بیلچی کنگرلو نسیم 7  

30:13 خرداد  23دوشنبه  جعفری ثقیه محسن 8  

00:14 خرداد  23دوشنبه  حسینی زاده سیدعلی 9  

30:14 خرداد  23دوشنبه  دلشادسیسی امید 10  

00:9 خرداد  24سه شنبه  راسخ ابوالفضل 11  

30:9 خرداد  24سه شنبه  شیدپور محسن 12  

00:10 خرداد  24سه شنبه  شعبانی فاطمه 13  

30:10 خرداد  24سه شنبه  شفیعی مقدم شایان 14  

00:11 خرداد  24سه شنبه  موسوی سیده سارا 15  

 

 ،یآموزش عال موسساتها و دانشگاه ریم شده توسط ساالاع یهابا زمان مصاحبه یزمان در نظر گرفته شده برا یدر صورت همپوشان

   با ارسال ایمیل به آدرس  ،یمستندات رسم یئهصرفًا با ارا، خردادماه 19 پنجشنبه روز انیتوانند حداکثر تا پایم نباداوطل

iems@ie.sharif.edu منظور حتما عنوان  نیبد. ندیخردادماه را بنما 24و  23 یساعت مصاحبه در روزها ییجابجا درخواست

 یدر جلسه حضور عدم .دیزیمتفرقه جدا بپره نیو از انتخاب عناو دیخود انتخاب کن لیمیا یرا برا یمصاحبه دکتر زمان ییجابجا

 .گرددمی تلقی انصراف یمنزله مصاحبه به

 

 

 تحصیالت تکمیلی دانشکده مهندسی صنایع

 

 

 

mailto:iems@ie.sharif.edu

