
 

 

 

 شریف صنعتی هنشگادا

 فیزیک هنشکددا

 1401 متمرکزمه نی یکترد نموآز نطلباداو یرحضو یحبهمصا به تعود:  1رهشما طالعیها

  

 یبعد یعیهطالدر ا که یبندنماز ولجد طبق 1401 همادادخر 24 و 23 شنبهسه و شنبهدو یهادر روز دشومی تعود میاگر نطلبااز داو

 . نمایند شرکت فیزیک هنشکددا یحبهمصا نموآز یرحضو یجلسهدر  شد هداخو معالا

 فیزیک هنشکددا زشموآ فترد سمیر یمیلا طریقاز  ،مصاحبه نموآز منجااز ا پیش که باشیدشته دا توجه

amouzesh@physics.sharif.edu  لطفاً شد. هداخو گرفته ستما «هشیوپژ تطالعاا‐یک رهشما» مفر تکمیل یابر نطلباداو با 

 . نیددابرگر یمیلآدرس ا نهما بهروز  یک فظرو کرده  تکمیلرا  مفر ،یمیلا ینایافت از در پس

  مصاحبه منجاا یشیوه

 یمیلابه و  دهکر دهمااو آ دخو قبالً که، PDF فایل یک یاز رو قیقهد 5 ودحد د،خو هکوتا معرفیاز  پس بایستی طلبداو هر -

 رکا عموضو ردمودر  ،ستاده ارسال کر  amouzesh@physics.sharif.eduفیزیک  هنشکددا زشموآ فترد سمیر

 .بدهد ئهارا جامعیو  هکوتا توضیح دخو شدار شناسیرکا یمهنا نپایاهشی وپژ

 شدار شناسیرکا یمهنا نپایا عموضو یرهبادر عمومیو  تخصصی یپرسشها طلباز داو ممتحنین ،ئهارا ینا نپایااز  پس   -

 .پرسید هنداخو

در  طلبداو توسط هشد معالا اردمو مطابق) او هشیوپژ یقهعال یهامینهو ز فیزیکاز  عمومیپرسش  چند طلباز داو سپس   -

 . هدشداخو هپرسید(  یک رهشما مفرو  شپذیر ینهساما

 

  مصاحبه با بطهدر را مهم تنکا

 . باشد سستردر د( رتپاسپو یا ،شناسنامه ،ملی رتکا) معتبر شناسایی رتکا یک هویت ازحرا یابر لطفاً -

 .شدبا صفحه 5 حدود ئهارا فایل که دمیشو توصیه ،ستا یورضر شفاهی یئهارا یابر یبندنماز عایتر که ینا به توجه با -

 . هستند شدار شناسیرکا و شناسیرکاهای هدور تخصصیو  پایه یهادرس سطحدر  فیزیکعمومی  یپرسشها -

 توانند از تخته موجود در اتاق مصاحبه برای انجام محاسبات استفاده کنند. داوطلبان می -
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 زشموآ فترد سمیر یمیلانامه خود را به پایان اند، لطفا فایلنامه کارشناسی ارشد خود دفاع کردهز پایانداوطلبانی که ا -

 ارسال نمایند.    amouzesh@physics.sharif.eduفیزیک  هنشکددا

صنعتی شریف به آدرس تحصیالت تکمیلی دانشگاه  صادر شده در سامانه هایبه اطالعیهلطفا  -

https://grad.sharif.edu/fa/index.asp   .توجه کنید 

 مصاحبه صمخصو رنتظاا قتادر ا مصاحبه نمااز ز قبل ساعت یک قلاحد نطلباداو ستا زمال ه،نشگادا یهاالعملرستود مطابق -

 ها در اطالعیه بعدی بطور دقیق مشخص خواهد شد. مکان این اتاق حضور داشته باشند.

-نامهتوصیه .باشند شده یارگذربا هنشگادا شپذیر ینهساما طریقاز  تنها نموآز از روز پیش میباید نطلباداو یهامهناصیهتو  -

ای در روز نامهصورت ایمیل به اساتید ارسال شوند پذیرفته نخواهند شد. عالوه بر این، هیچ توصیههایی که بصورت دستی یا به

  آزمون مصاحبه از داوطلب تحویل گرفته نخواهد شد. 

 یاو  هادانشگاه یحبهمصا نماز با مصاحبه نماز پوشانیهم رتصودر  نندامیتو نطلباداو ،طالعیها ینا سمیر نعالاز ا پس  -

 ستاخودر همادادخر 1٨ چهارشنبه یادار قتو نپایا تا کثراحد سمیر اتمستند یئهارا با صرفاًو  یگرد هشیوپژ هایموسسه

اعالم اسامی و در اولین فرصت پس از  کار، لطفاً  برای این بنمایند. را همادادخر 24و  23 یهادر روز مصاحبه ساعت جابجایی

-021) یکفیز یدانشکده زشموآ فترد تلفن رهشما با خرداد ماه 1٨زمان مصاحبه و حداکثر تا پایان وقت اداری روز 

 تحت مصاحبه نماز ،یخرتا یناز ا پس .دشوفته گر ستما  amouzesh@physics.sharif.edu یمیلا یاو  (66164503

 در رحضو معد .شد هداخو پذیرفته ربا یک یابر تنها نیز مصاحبه نماز جابجایی ستاخودر کند. نمی تغییر یطیاشر هیچ

 گردد.می تلقی افنصرا یزلهمن به ،لیلید هر به ،مصاحبهی جلسه

 هنشگاو دا رکشو زشموآ سنجش نمازسا هایعیهطالدر ا که نطلباداو یابر هکرشدذ یطاشر شتندا که دمیشو یدآوریا  -

 . ستا میالزا هشد کرذ شریف صنعتی

 تلفن با فیزیک ینشکدهدا زشموآ فترد طریقاز  صرفاًو  یاراد یساعتهادر  اردمو لطفاً ،پرسش دجوو یا مبهاا رتصو در -

 د.پیگیری شو  amouzesh@physics.sharif.edu ایمیل  و 66164503-021

 

 

 شریفدانشگاه صنعتی  -دانشکده فیزیک
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