
 

 تعالیبسمه   

 

 

 دانشگاه صنعتـی شریف  

 1401اطالعیه دعوت به مصاحبه حضوری داوطلبان آزمون دکتری  نیمه متمرکز 

 (های ریاضی و علوم کامپیوتررشته)

  

 :شرایط و مدارک الزم    

 

 مدارک زیر جهت ، در ساعات اعالم شده همراه با 1401/03/23شود در روز دوشنبه از داوطلبین محترم دعوت می

 نقشه روی اطالعیه این آخر ٔ  محل دانشکده علوم ریاضی در صفحه. مصاحبه به ساختمان دانشکده علوم ریاضی مراجعه نمایند
شود و زمان مصاحبه تحت هیچ شرایطی تغییر عدم حضور در جلسه مصاحبه به منزله انصراف تلقی می.  است شده داده نمایش

 .نخواهد یافت

 

   ین محترم تقاضا دارد در روز مصاحبه مدارک زیر را به همراه داشته باشنداز داوطلب: 

 (شناسنامه یا کارت ملی)کارت شناسایی معتبر   (1

 (کارشناسی و کارشناسی ارشد)کارنامه رسمی یا اصل گواهی موقت   (2

فتخارات او  کارشناسی ارشدرتبه کنکور سراسری، کنکورکارشناسی ارشد و رتبه اول تا سوم مقاطع کارشناسی و ) اصل گواهی  (3
 (علمی در صورت وجود

 اصل مدرک زبان مربوط به نمره آزمون زبان انگلیسی  (4

 ( در صورت وجود)روگرفت مقاالت پذیرفته شده یا چاپ شده در مجالت    (5

 ( درصورت اتمام دوره کارشناسی ارشد)کارشناسی ارشد اصل پایان نامه  (6

 (حسب مورد)های تکمیل شده و مدارک درخواستی دانشکده کاربرگ  (7

 .توانید رزومه علمی خود را نیز در زمان مصاحبه جهت تکمیل پرونده ارایه نماییددر صورت تمایل می  (8

9) (SOP )فای خود را با تاکید بر دالیل انتخاب دانشکده علوم ریاضی دانشگاه شریدر صورت تمایل، اهداف تحصیلی و حرفه 
تایپ  و در صورت تمایل اطالعاتی دال بر شایستگی و توانایی خود برای ادامه تحصیل در دوره دکتری را حداکثر در دو صفحه

در عنوان ایمیل نام و نام و خانوادگی، . ارسال کنید tt-math@sharif.irخرداد از طریق ایمیل به  2۲کرده و حداکثر تا 
 . را قید کنید SOPو کلمه ( ریاضی محض، ریاضی کاربردی علوم کامپیوتر،)تان گرایش تحصیلی

 

 محترم داوطلبین عالی، آموزش سساتٔ  ها و مودر صورت وجود همپوشانی زمان مصاحبه با زمان مصاحبه در سایر دانشگاه 
یگر مستندات خود شامل برنامه اعالم شده موسسات د 1401/03/21 شنبه روز اداری وقت پایان تا حداکثر توانندمی

با  tt-math@sharif.irکه تاریخ اعالم آن پیش از تاریخ اعالم برنامه زمانی دانشگاه صنعتی شریف باشد، را به نشانی 
 .عنوان جابجایی زمان مصاحبه آزمون دکتری ارسال کنند

 الس ک. ندبایست حداقل نیم ساعت قبل از شروع مصاحبه در محل برگزاری مصاحبه حضور داشته باشداوطلبین محترم می
به عنوان محل استقرار داوطلبین محترم در نظر گرفته ( باالی همکف)دانشکده علوم ریاضی واقع در طبقه اول دانشکده  1۲9

 .  های زیر مراجعه فرمایندداوطلبین محترم برای آگاهی از محل دقیق مصاحبه به جدول. شده است



 
 

 دانشکده علوم  112اتاق )ه به دفتر تحصیالت تکمیلی دانشکده داوطلبین محترم قبل از حضور در محل مصاحبه با مراجع
 . نسبت به احراز هویت خود اقدام و برگه حضور در مصاحبه را دریافت فرمایند( ریاضی

 های آزمون سازمان سنجش آموزش کشور و دانشگاه از قبیل فراغت شود داشتن کلیه شروط مذکور در اطالعیهضمناً یادآور می
 .الزامی است 1401/06/31از تحصیل تا 

 یا  66165627توانید در وقت اداری از طریق شماره تماس برای طرح هرگونه سوال یا نیاز به اطالعات تکمیلی می
 .تماس حاصل فرمایید tt-math@sharif.irپست الکترونیکی  

 

 

 

 :های زیر خواهد بوددر دانشکده علوم ریاضی مطابق جدول محل و زمان مصاحبه  

 

 رشته علوم کامپیوتر 

 

 محل مصاحبه ساعت مصاحبه تاریخ مصاحبه روز مصاحبه نام نام خانوادگی ردیف

 121کالس  08:30 - 08:00 1401/03/23 دوشنبه جالل احمدی 1

 121کالس  09:00 - 08:30 1401/03/23 دوشنبه میالد بشارتی فرد 2

 121کالس  09:30 - 09:00 1401/03/23 دوشنبه حسن دانامزرعه 3

 121کالس  10:00 - 09:30 1401/03/23 دوشنبه مریم رستگاری 4

 استراحت
 121الس ک 11:00 - 10:30 1401/03/23 دوشنبه الهه شریفی 5

 121الس ک 11:30 - 11:00 1401/03/23 دوشنبه فاطمه شمسی 6

 121الس ک 12:00 - 11:30 1401/03/23 دوشنبه محمدنوید قادر 7

 121الس ک 12:30 - 12:00 1401/03/23 دوشنبه محمدحسین قرائی 8

 استراحت
 121کالس  14:30 - 14:00 1401/03/23 دوشنبه فاطمه قربان پور 9

 121کالس  15:00 - 14:30 1401/03/23 دوشنبه همایون مالکی 10

 121کالس  15:30 - 15:00 1401/03/23 دوشنبه صدرا محمدشیرازی 11

 121کالس  16:00 - 15:30 1401/03/23 دوشنبه فراز نائینیان 12

 استراحت
 121کالس  17:00 - 16:30 1401/03/23 دوشنبه سیاوش نجف زاده زنوز 13

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

 ریاضی محض -رشته ریاضی

 

 محل مصاحبه مصاحبهساعت  تاریخ مصاحبه روز مصاحبه نام نام خانوادگی ردیف

 217کالس  08:30 - 08:00 1401/03/23 دوشنبه محمدسعید ابوالحسنی فر 1

 217کالس  09:00 - 08:30 1401/03/23 دوشنبه نفیسه اغوئی خواه 2

 217کالس  09:30 - 09:00 1401/03/23 دوشنبه مجتبی امیری رویندزق 3

 217کالس  10:00 - 09:30 1401/03/23 دوشنبه امیر خدائیان کریم 4

 استراحت
 217کالس  11:00 - 10:30 1401/03/23 دوشنبه علی صادقی 5

 217کالس  11:30 - 11:00 1401/03/23 دوشنبه محمد طهماسبی زاده 6

 217کالس  12:00 - 11:30 1401/03/23 دوشنبه سیاوش عصاره 7

 217کالس  12:30 - 12:00 1401/03/23 دوشنبه ابوالفضل علیخانی 8

 استراحت
 217کالس  14:30 - 14:00 1401/03/23 دوشنبه سینا نادی 9

 217کالس  15:00 - 14:30 1401/03/23 دوشنبه محمدرسول نجفی 10

 217کالس  15:30 - 15:00 1401/03/23 دوشنبه رسول یاوری 11

 

 
 
 

  کاربردی ریاضی –شته ریاضی ر

 

 محل مصاحبه ساعت مصاحبه مصاحبهتاریخ  روز مصاحبه نام نام خانوادگی ردیف

 3۲3کالس  09:00 - 08:30 1401/03/23 دوشنبه سینا نادی 1
 3۲3کالس  09:30 - 09:00 1401/03/23 دوشنبه فاطمه فتحی 2

 3۲3کالس  10:00 - 09:30 1401/03/23 دوشنبه مسعود خسروتاش 3

 3۲3کالس  10:30 - 10:00 1401/03/23 دوشنبه میترا بی غم 4

 استراحت
 3۲3کالس  11:30 - 11:00 1401/03/23 دوشنبه زینب برالک 5

 3۲3کالس  12:00 - 11:30 1401/03/23 دوشنبه مجتبی امیری رویندزق 6

 3۲3کالس  12:30 - 12:00 1401/03/23 دوشنبه سعید الهی مهر 7



 

 دانشگاه جنوبی در به مترو نزدیکترین. است( دقیه صا−)فرهنگسرا 2در خط « دانشگاه شریف»توجه: نزدیکترین مترو به در شمالی دانشگاه ایستگاه  
 . است( سبزارم−)کالهدوز 4 خط در «اهللحبیب دکتر» ایستگاه


