
 99۱۱ سال در دکتری نانوفناوری داوطلبان از مصاحبه مجازی جلسه برگساری نحوه

 

سا دس هْلت   edu.sharif.edu.admissionدس سبهبًِ آهَصش داًطگبُ لطفب هذاسک هَسد دسخَاست  -

 ًیبصی ثِ رکش صهیٌِ ّبی تخصصی دس ثخص اطالعبت تکویلی ًیست. خَد ثبسگزاسی ًوبییذ. 

 زمانبندی مصاحبه به صورت زیر است: -

 سٍص هصبحجِ عٌَاى سضتِ کذ سضتِ هحل سدیف

 1399هْش  13یك ضٌجِ  ًبًَفیضیك-ًبًَ ٍفٌبٍسی علَم 3139 1

 1399هْش  13یك ضٌجِ  ًبًَضیوی-ًبًَ ٍفٌبٍسی علَم 3382 2

 1399هْش  12ضٌجِ  ًبًَهَاد-ًبًَ فٌبٍسی 4581 3

 1399هْش  12ضٌجِ  ًبًَالکتشًٍیك-ًبًَ فٌبٍسی 4585 4

 

 است. صهبى دقیق هصبحجِ اعالم خَاّذ ضذ.  ضذُ ثیٌی پیص صهبى دقیقِ 30 داٍطلت ّش هصبحجِ ثشای -

ضشٍست داسد یك سبعت پیص اص صهبى هطخص ضذُ آهبدُ اتصبل ثِ سبهبًِ کِ لیٌك آى ثشایتبى اسسبل  -

)کبهپیَتش ثب ٍة کن یب اسی هٌبست ٍ سخت افضاس خَاّذ ضذ، ثبضیذ. اص اتصبل ایٌتشًت ثب سشعت ٍ پبیذ

 خَاّذ تصَیشی ٍ صَتی صَست ثِ هصبحجِهطوئي ضَیذ. کبهپیَتش دس کٌبس گَضی داسای دٍسثیي( 

ضشٍست داسد دٍسثیي )ٍة کن( . ضَد استفبدُ ّذفَى اصتَصیِ هی ضَد  صذا کیفیت ثْجَد ثشای. ثَد

ٍ هتعبسف سا سعبیت ًوبییذ. اصل هذاسک ضٌبسبیی  ضوب قبثلیت فعبل ضذى داضتِ ثبضذ ٍ پَضص سسوی

ضبهل ضٌبسٌبهِ ٍ کبست هلی سا ثِ ّوشاُ داضتِ ثبضیذ. دس صَستیکِ ثِ ّیچ عٌَاى فشاّن کشدى سخت 

 ثشای ضوب هقذٍس ًیست، ثِ پژٍّطکذُ اطالع دّیذ.  هٌبست افضاس ٍ ایٌتشًت

 

  grad-vc.sharif.edu/ch/nano  دس ًطبًی  14هْش هبُ اص سبعت  9سٍص چْبسضٌجِ  جلسه آشنایی: -

. ضشکت دس ایي جلسِ الضاهی ثشگضاس هی ضَدثِ صَست هجبصی جلسِ آضٌبیی داٍطلجبى ثب پژٍّطکذُ 

 ًیست.

ّوکبساى  دس ّفتِ پیص اص هصبحجِثشای چك کشدى صذا، تصَیش ٍ ّوچٌیي اسالیذّب ٍ کبس ثب سیستن  -

ٍ ایٌتشًت ٍ سخت افضاس ضوب  پژٍّطکذُ ثشای آضٌبیی ضوب ثب هصبحجِ هجبصی ثب ضوب توبس هی گیشًذ

https://vc.sharif.edu/ch/nano-grad


است ٍ ساٌّوبی  Skyroom (www.skyroom.online) . اتصبل ثشاسبس سبهبًِ چك خَاّذ ضذ

 کبهل اتصبل دس دستشس قشاس خَاّذ گشفت. 

 دقیقه: 6ارائه شما به مدت حداکثر  -

 هقبطع دس تحصیلی سبثقِ ٍ خَد هعشفی ثشای دقیقِ 2 ٍ ثشای هذت اسالیذ یك یب دٍ حذ اثتذا دس دس

سا  ایذ ًوَدُ پژٍّص آى سٍی ثش قجلی هقبطع دس کِ هَضَعْبیی عٌَاىٍ  اسضذ کبسضٌبسی ٍ کبسضٌبسی

اسائِ هَضَع پبیبى ًبهِ  دقیقِ 5 تب 4 هذت ثشای ٍ اسالیذ 4حذاکثش  قبلت دس اداهِ دس. اسائِ ًوبییذ

 .اسائِ گشدد کبت علوی ٍ دستبٍسدّبی خَدتبىً تأکیذ ثش ثب کبسضٌبسی اسضذ

( 12)سبعت  چْبسضٌجِتب ظْش  INST@sharif.edu ثشای  PDFفبیل یك صَستِ ث ضذُ آهبدُ اسایِ -

 اسائِ فبیل ّوچٌیيهْش اص طشیق ایویل اسسبل ضَد. ًبم فبیل فقط ضبهل کذ هلی خَدتبى ثبضذ.  9هَسخ 

 .ثبضذ فشاّن اضتشاک گزاسی ثِ اهکبى ساحتی ثِ دس صهبى هصبحجِ  تب ثبضذ کبهپیَتش دسکتبح سٍی ثش

 سٍص دس سا PDFخَد ثِ صَست  اسضذ کبسضٌبسی پبیبى ًبهِ الکتشًٍیکی فبیل داٍطلجبى است ضشٍسی

 دس اسضذ کبسضٌبسی پبیبى ًبهِ فبیل یب ثبسگزاسی ٍ اسسبل ثِ ًیبصی اهب. داضتِ ثبضٌذ دستشس دس هصبحجِ

 کبهپیَتش دسکتبح سٍی ثش اسضذ کبسضٌبسی اسائِ فبیل ّوچٌیي ٍ ًبهِ پبیبى فبیل .ًیست ثجت ًبم ٌّگبم

 .ثبضذ فشاّن اضتشاک گزاسی ثِ اهکبى ساحتی ثِ تب ثبضذ

دس سبعبت اداسی توبس ثگیشیذ  66164123دس صَست ثشٍص هطکل یب ًیبص ثِ ّش تَضیحی لطفب ثب تلفي 

 پیبم اسسبل ًوبییذ.   09023477693ٍ دس خبسج اص سبعبت اداسی ثِ تلفي 
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