
اطالعیه شماره ١: دعوت به مصاحبەی غیرحضوری داوطلبان آزمون دکتری نیمەمتمرکز ١۴٠٠ 

در  زمان بندی که  جدول  طبق    ١۴٠٠ خردادماه   ٢٣ و   ٢٢ یک شنبه  و  شنبه  روزهای  در  می شود  دعوت  داوطلبان گرامی  از 
اطالعیەی بعدی اعالم خواهدشد در جلسەی مجازی/غیرحضوریِ آزمون مصاحبەی دانشکده شرکت نمایند. مصاحبه تنها شامل 

بخش شفاهی است. 

فیزیک   دانشکده  آموزش  دفتر  رسمیِ  ای میل  طریق  از  مصاحبه،  آزمونِ  انجام  از  پیش  که  داشتەباشید  توجه 
تماس گرفته  پژوهشی»  یک‐اطالعات  «شماره  فرمِ  تکمیل  برای  داوطلبان  با   amouzesh@physics.sharif.edu

خواهدشد. لطفاً پس از دریافتِ این ای میل، فرم را تکمیل کرده و ظرفِ یک روز به همان آدرس ای میل برگردانید. 

شیوەی انجام مصاحبه 

هر داوطلب بایستی پس از معرفیِ کوتاه خود، حداکثر ۵ دقیقه از روی یک فایلِ PDF، که قبالً خود او آماده کرده و در •

سامانەی کالسِ مجازیِ آزمون بارگذاری کردەاست، در مورد موضوع کار پژوهشیِ پایان نامەی کارشناسی ارشد خود توضیح 
کوتاه و جامعی ارائه بدهد. 

پس از پایان این ارائه، ممتحنین از داوطلب پرسش های تخصصی و عمومی دربارەی موضوع پایان نامەی کارشناسی ارشد •
خواهندپرسید. 

سپس از داوطلب چند پرسشِ عمومی از فیزیک و زمینەهای عالقەی پژوهشی او (مطابق موارد اعالم شده توسط داوطلب در •
سامانەی پذیرش و فرم شماره یک) پرسیده خواهدشد. 

نکات مهم در رابطه با مصاحبه 

لطفاً برای احراز هویت یک کارت شناسایی معتبر (کارت ملی، شناسنامه، یا پاسپورت) در دسترس باشد. •

با توجه به این که رعایت زمان بندی برای ارائەی شفاهی ضروری است، توصیه می شود که فایل ارائە بیش از ۵ صفحه نباشد. •

پرسش های عمومیِ فیزیک در سطح درس های پایه و تخصصی دورەهای کارشناسی و کارشناسی ارشد می باشند.  •

لطفاً داوطلبان چند برگەی A4 سفید به همراه خودکار آماده داشتەباشند تا در صورت نیاز هنگامِ پاسخ گویی به پرسش های •
علمی از آن برای محاسباتِ ضروری استفاده کنند. 
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دانشگاه صنعتی شریف 

دانشکدە فیزیک



الزم است فایل های ارائه و پایان نامه کارشناسی ارشد داوطلب در فرمتِ  PDF (یا Powerpoint) حداکثر تا پایانِ وقت •
و    surname_ppt.pdf قالب  با  مصاحبه  مجازیِ  کالس  سامانەی  در   ١۴٠٠ خرداد   ٢٠ پنج شنبه  اداری 
surname_thesis.pdf بارگذاری شوند. برای مثال، برای داوطلبی با نام «احمد حسینی» نامِ دو فایل عبارت خواهندبود 

 .hosseini_thesis.pdf و hosseini_ppt.pdf :از

برای اطالع از شیوەی اتصال به کالسِ مجازی آزمونِ مصاحبه، و بارگذاری فایل های ارائه و پایان نامەی کارشناسی ارشد در •
https://grad.sharif.edu/ سامانەی کالس های مجازی دانشگاه صنعتی شریف، لطفاً به اطالعیەهای دانشگاه در آدرس

fa/index.asp یا این لینک توجه شود. 

برای شرکت در جلسەی مصاحبه و اتصال به اینترنت از طریق کامپیوتر شخصی یا لپ تاپ، الزم است از پیش ترتیبی دادەشود •
که امکان استفاده از میکروفون و وب کم در طول مصاحبه فعال شدەباشد. روشن بودنِ وب کم و میکروفونِ کامپیوترِ داوطلب در 

تمام طولِ جلسه ضروری است. 

انتظارِ • مجازی  اتاق  در  مصاحبه  زمان  از  قبل  ساعت  یک  حداقل  داوطلبان  است  الزم  دانشگاه،  دستورالعمل های  مطابق 
مخصوص مصاحبه وارد شوند.  نام این اتاق های مجازی در اطالعیەی بعدی اعالم خواهد شد.  شیوەی ورود به این اتاق در 

اطالعیەی دانشگاه شرح داده شدەاست.  

شدەباشند. • بارگذاری  دانشگاه  پذیرش  سامانەی  طریق  از  تنها  آزمون  روزِ  از  پیش  می باید  داوطلبان  توصیەنامەهای 
توصیەنامەهایی که بەصورتِ دستی یا بەصورتِ ای میل برای دانشکده یا مسئوالن آزمون ارسال شوند پذیرفته نخواهندشد. عالوه 

بر این، هیچ توصیەنامەای در روز آزمونِ مصاحبه از داوطلب تحویل گرفته نخواهد شد. 

پس از اعالن رسمیِ این اطالعیه، داوطلبان می توانند در صورت هم پوشانیِ زمان مصاحبه با زمان مصاحبەی دانشگاەها و یا •
موسسەهای پژوهشی دیگر و صرفاً با ارائەی مستنداتِ رسمی حداکثر تا پایان وقت اداری سەشنبه ١٨ خردادماه درخواست 
جابجاییِ ساعت مصاحبه در روزهای٢٢ و ٢٣ خردادماه را  بنمایند. برای این کار، لطفاً در اولین فرصت پس از اعالمِ اسامی 
فیزیک  دانشکدەی  آموزش  دفتر  تلفن  شماره  با  خردادماه   ١٨ روز  اداریِ  وقت  پایان  تا  حداکثر  و  مصاحبه  زمان  و 
زمان  تاریخ،  این  از  پس  تماس گرفتەشود.   amouzesh@physics.sharif.edu ای میل  یا  و   (٠٢١-۶۶١۶۴۵٠٣)
مصاحبه تحت هیچ شرایطی تغییر نمی کند. درخواست جابجاییِ زمان مصاحبه نیز تنها برای یک بار پذیرفته خواهدشد. عدم 

حضور در جلسەی مصاحبه، به هر دلیلی، به منزلەی انصراف تلقی می گردد. 

یادآوری می شود که داشتنِ همەی شرایط ذکرشده برای داوطلبان که در اطالعیەهای سازمان سنجش آموزش کشور و دانشگاه •
صنعتی شریف ذکر شده الزامی است. 

در صورت ابهام یا وجود پرسش، لطفاً موارد در ساعت های اداری و صرفاً از طریق دفتر آموزش دانشکدەی فیزیک با تلفن •
۶۶١۶۴۵٠٣-٠٢١ یا ای میل amouzesh@physics.sharif.edu پیگیری شوند.  
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