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 در کامل شکل به نامثبت هنگام در را دانشگاه هایاطالعیه در درخواستی مدارک کلیه داوطلبان است ضروری -1

  نمایند. بارگذاری نام ثبت سیستم

 ندارد. وجود داوطلبان از مدرکی هیچ پذیرفتن امکان مصاحبه جلسه برگزاری ساعت و روز در -2

 داشته دسترس در مصاحبه روز در را خود ارشد کارشناسی نامهپایان الکترونیکی فایل داوطلبان است ضروری -3

 بارگذاری یا و ارسال به نیازی اما باشند. داشته آمادگی مصاحبه جلسه در آن نمایش برای شد الزم اگر تا باشند

 نیست. نامثبت هنگام در شدار کارشناسی نامهپایان فایل

 زمانبندی برنامه کامپیوتر، مهندسی دانشکده دکترای مصاحبه در شرکت داوطلبان نامثبت مهلت اتمام از پس -4

 رسید. خواهد دانشگاه هایاطالعیه طریق از داوطلبان اطالع به مصاحبه

 شد. خواهد تعیین داوطلب هر مصاحبه دقیق زمان و روز برنامه این در -5

 طریق از که انتظار مجازی اتاق آدرس از استفاده با شده تعیین زمان از قبل ساعت یک است الزم داوطلبان -6

 آن در که گرایشی به مربوط شده معرفی انتظار مجازی اتاق به شد خواهد رسانیاطالع دانشگاه هایاطالعیه

 شوند. وارد شوندمی مصاحبه

 مجازی اتاق به ورود زمان و داده انجام داوطلبان مورد در را الزم هایسازیآماده انتظار مجازی اتاق دبیر -7

 .شوند وارد مصاحبه اتاق به دبیر اجازه با داوطلبان است ضروری و کرد خواهد اعالم داوطلبان به را مصاحبه

  ،است شده بینیپیش زمان دقیقه 20حداکثر  داوطلب هر از مصاحبه برای -8

 یک ارایه و خود معرفی به تا شودمی داده زمان دقیقه هفت حداکثر داوطلب هر به مصاحبه وقت ابتدای در -9

 و آن محتوای مورد در هاییتوصیه  و ارایه فایل این تهیه )نحوه بپردازد دارد تسلط آن به که علمی مطلب

   .(است آمده اطالعیه این ادامه در فایل این ارسال نحوه

 به مرتبط موارد سایر و شده انجام ارایه با رابطه در سواالتی کننده حبهمصا اساتید مصاحبه جلسه ادامه در -10

   پرسید. خواهند داوطلب هایپژوهش و هادرس
 خارج مصاحبه اتاق از مصاحبه اتمام بر مبنی مصاحبه مجازی اتاق دبیر اعالم از پس داوطلب است ضروری -11

 شود.
 بهینه استفاده جهت آن محتوای مورد در هاییتوصیه و  9 بند در شده اشاره ارایه فایل تهیه نحوه ادامه در -12

 است ضروری که است آمده ایمیل طریق از آن ارسال هنحو و داوطلب هر به شده داده تخصیص زمان از

 نمایند. عمل دقیق و توجه آن به حتما داوطلبان
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  آن محتوای مورد در هاییتوصیه و  ارایه فایل تهیه نحوه
 برای نیاز وردم مدارک از یکی عنوان به ایدقیقه هفت ارایه یک  است الزم کامپیوتر، مهندسی دانشکده یدکترا مصاحبه جلسه در شرکت داوطلب

 در و نماید ارایه است کرده تهیه که را مطلبی  تا شودمی داده زمان دقیقه هفت حداکثر مصاحبه وقت ابتدای در داوطلب هر به .دنمای آماده مصاحبه

 توصیه  .پرسید خواهند داوطلب هایپژوهش و هادرس به مرتبط موارد سایر و شده انجام ارایه با رابطه در یسواالت کننده مصاحبه اساتید جلسه ادامه

 :شود گرفته نظر در ذیل موارد  ارائه این در وقت از بهینه استفاده جهت شودمی

 کنید. آماده دقیقه سه تا 2 ارایه برای و اسالید سه یا دو حد در را زیر 7 تا 1 موارد تمام :الف

 .خالصه( )بطور ارشدکارشناسی و کارشناسی مقاطع در تحصیلی سابقه و خود معرفی -1

 عنوان ایدکرده چاپ ایمقاله اگر یا و ارشد نامهپایان عنوان خصوص )به ایدنموده پژوهش آن روی بر قبلی قاطعم در که هاییموضوع عنوان -2

 .(آن مهمترین

 .نمایید پژوهش آن روی بر دکترا دوران در که مندیدعالقه که هاییموضوع عنوان -3

 انتخابی وعموض اهمیت و علت خصوص در ایدکرده انتخاب دکترا دوره در پژوهش برای کردید معرفی 3 بند در که هایموضوع از یکی  اگر -4

 .(بگیرید ندیده را بند این اید نکرده انتخاب اگر) دهید توضیح اختصار به

 کنید. ذکر کنید همکاری باید ایشان با کنیدمی فکر 3 بند در شده ذکر هایموضوع به توجه با که دانشکده از اساتیدی نام -5

 .خالصه( )بطور دهید توضیح وقت تمام دانشجو یک بصورت دکترا  دوره در شرکت از  خود هدف خصوص در -6

 .خالصه( )بطور دهید توضیح شوید مشغول آن به دارید قصد احتماال دکترا مدرک اخذ از بعد که شغلی  خصوص در -7

 تسلط آن به که زیر هایموضوع از یکی از فنی و علمی ارایه نکات کلیه رعایت با ایارایه دقیقه 5 تا 4 مدت برای و اسالید 5 تا 4 قالب در ادامه در ب:

 :نمایید تهیه یددار

 .(فوق 4بند در شده )اشاره ایدکرده انتخاب خود دکترای دوران در پژوهش برای که موضوعی -1
 .فوق( 2بند در شده )اشاره ایدکرده کار آن روی ارشد کارشناسی مقطع خصوص به قبلی مقاطع در که موضوعی -2

 

  دانشکده تکمیلی تحصیالت دفتر برای است آمده زیر در آن گذارینام نحوه که  PDF  فایل یک بصورت باید  شده آماده ارایه

  ایمیل طریق از 17/3/1400 دوشنبه 14/3/1400 جمعه روز (00:12 )ساعت ظهر تا ( grad@sharif.edu-ce آدرس به)

  .گردد ارسال

 ذیل شرح به التین حروف با کامال ایمیل عنوان و فایل نام است ضروری ،یکدیگر از داوطلبان توسط ارسالی هایفایل تشخیص در سهولت برای

 :است شده دعوت مصاحبه برای xx گرایش در و است حسینی علی متقاضی نام اگر مثال برای :باشد

 pdf1400-Interview-PhD-Ali-Hosseini-xx.    :فایل نام

 Interview-PhD-Ali-Hosseini-xx-1400           :ایمیل عنوان

 استفاده ai از مصنوعیهوش گرایش و hw از معماری گرایش ، sw  از افزارنرم گرایش برای xx جای به فوق گذارینام در -1 توجه

 (هستند کوچک حروف از هردو حرف دو این که فرمایید توجه) نمایید.
 بنویسید. را خود نام سپس و فامیل نام حتما گرایش به مربوط حرف دو پس -2 توجه

 که کنید توجه) کنید. استفاده "-" از مختلف هایقسمت جداسازی برای و کنید اجتناب فایل نام در خالی فاصله قراردادن از -3 توجه

 . ("_" از نه و باشد شده استفاده "-" از حتما
 اقدام مجددا نکردید. دریافت آن بودن سالم و فایل دریافت بر مبنی  تکمیلی تحصیالت دفتر طرف از پاسخی ایمیل ارسال از پس ساعت 48 طی در اگر

 فایل دریافت از اطمینان جهت 021-12661666  دانشکده تکمیلی تحصیالت دفتر تلفن با و نمایید ایمیل طریق از فایل ارسال به

  بگیرید. تماس

mailto:ce-grad@sharif.edu

