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  به نام خدا

 
 9911اطالعیه دعوت به مصاحبه مجازی داوطلبان آزمون دکتری نیمه متمرکز 

 دانشکده مدیریت و اقتصاد

 «مدیریت سیستم»و  «علوم اقتصادی»رشته های 

 

انتخوا   خوود   دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتي شریف را به عنوان گزینه تحصيل در مقطع دکتری ضمن تشکر از اینکه

بوه   مجوازی  هوای  زموان بنودی مصواحبه   ، اطالعوات تمواو و ارتبوا  و    برای حضور در جلسه مصاحبه انتظاراتاید، بدینوسيله  کرده

به شور  زیور اعوالم موي      4و  3 در صفحات «مدیریت سيستم»برای رشته و  2و  1صفحات در   «علوم اقتصادی» برای رشته تفکيک

در رابطه با فرایند و قواعد مصواحبه   متن به هيچ وجه جایگزیني برای اطالعيه های عمومي دانشگاهاین الزم به تاکيد است که  شود.

بوه عنووان مکملوي     ، این اطالعيهبا توجه به ویژگي های رشته های تحصيلي در دانشکده مدیریت و اقتصاد های مجازی نيست؛ بلکه

  منتشر مي شود تهيه شده است. grad.sharif.eduبه نشاني انشگاه د« تحصيالت تکميلي»برای اطالعيه های دانشگاه که در سایت 

 

 یعلوم اقتصادرشته  

به صورت  13۹۹مهر ماه  1۱ و ۹های  دانشگاه صنعتي شریف در تاریخ یاقتصاد علوم به اطالع مي رساند مصاحبه دوره دکتری

برگزار خواهد شد. زمان دقيق مصاحبه هر داوطلب به همراه نحوه برقراری ارتبا  از طریق  1و بر اساو زمانبندی جدول  مجازی

 همراه تلرانس با ارایه شده تخميني است و ممکن است زمانبندیتوجه فرمایيد که  لطفاًاست.  ایميل و تلفن اطالع رساني شده

باشيد و در طول مصاحبه  کم مناسب داشته ميکروفن و و ضروری است در جلسه اتصال پایدار با سرعت مناسب اینترنت و  باشد.

به امّا امکان اتصال از طریق موبایل / تبلت هم  ،بر این است که از طریق رایانه متصل شوید اصلي آن را روشن نگه دارید. ترجيح

يش از جلسه نسبت به این وجود دارد. لطفاً حداقل یک روز پشر  کسب اطمينان از کيفيت ارتباطي این وسایل در حين مصاحبه 

 موارد اطمينان حاصل کنيد.

همچنين، یک مقاله پژوهشي به عنوان بخشي از ارزیابي علمي شما انتخا  و از طریق ایميل ارسال شده که الزم است ارائه کوتاهي 

بخش دیگری از مصواحبه  ها،  دقيقه در جلسه مصاحبه داشته باشيد. عالوه بر سواالت عمومي در خصوص عالیق و انگيزه 5به مدت 

 های ریاضي، اقتصاد خرد، اقتصاد کالن، اقتصاد سنجي و زبان انگليسي اختصاص خواهد داشت. به سواالت تخصصي در حوزه

مهر از طریق پاسخ به ایميول   6به عالوه، به منظور تکميل پرونده شما الزم است مدارک زیر را حداکثر تا پایان وقت اداری یکشنبه 

 ال فرمایيد:دریافتي ارس
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 صفحه، در صورتي که در سامانه آپلود نشده است( 2رزومه )حداکثر  -1

 کارنامه و ریز نمرات )در صورتي که در سامانه آپلود نشده است( -2

 توصيه نامه )اگر از طریق سامانه ارسال نشده است( -3

 ای مکتو  )فارسي( از مقاله پيوست خالصه یک صفحه -4

و حرفوه ای و دالیول تقاضوای تحصويل در دوره دکتوری اقتصواد دانشوگاه شوریف         بيانيه هدف: توضيح برناموه پژوهشوي    -5

 )حداکثر دو صفحه(

 2 برای متقاضيان رشته علووم اقتصوادی   آدرو اتاق مجازی انتظار-wait-int-https://vc.sharif.edu/ch/gsme   اسوت و در

 آدرو اتاق مجازی اصلي برای مصاحبه به متقاضي اعالم مي شود.در این اتاق ودر نوبت تعيين شده،  زمان حضور

  د تا در صورت نياز در برابر دوربين نشان داده شود و را به همراه داشته باشيدر روز مصاحبه کارت ملي خود و عکس آن

 عکس آن به اشتراک گذاشته شود.

یوا بوا آدرو ایميول     6داخلي  66۱22۰55در صورت وجود هرگونه ابهام یا سوال، مي توانيد با دفتر آموزش گروه اقتصاد به شماره 

hasanpour@gsme.sharif.edu .تماو حاصل فرمایيد 

 )رشته علوم اقتصادی ( 1911زمانبندی مصاحبه مجازی داوطلبان آزمون دکتری نیمه متمرکز  :1 جدول

 (19/90/1911( و پنجشنبه )91/90/1911چهارشنبه )

 نام خانوادگی ردیف
 ساعت

 مصاحبه  
 نام خانوادگي ردیف تاریخ و روز مصاحبه

ساعت 

 مصاحبه 

تاریخ و روز 

 مصاحبه

 08:00 نيلوفر دمنه 1

چهارشنبه 

91/90/1911 

 08:00 فرهاد خانميرزایي 1

پنجشنبه 

19/90/1911 

 08:30 الدن ایران پور 2 08:30 سجاد بياضي 2
 09:00 معصومه شهبازی 3 09:00 محمد زینالو 3

 09:30 مهدی غالمي زارع 4 09:30 حسن طالبي 4

 10:00 محمدجواد خسروی بختياروندی 5 10:00 مژگان سبحاني 5
 10:30 پيام نوروزی چلجه 6 10:30 عليرضا حاج ناصری 6
 11:00 گلناز حر ۰ 11:00 معصومه سلطاني ۰
 11:30 بهاره  رمضانيان باجگيران 8 11:30 محمدهادی عابدی 8

 12:00 حسين بلبلي رمي ۹ 12:00 زهره  اسدی ۹

 12:30 حسين کشاورز 1۱ 12:30 اسماعيل حافظي 1۱

 14:00 محمدجواد دشتي منش 11 14:00 سيدعليرضا توکلي 11

 14:30 هادی نصيری 12 14:30 منصور شاکریان 12

 15:00 زهره روستا 13 15:00 محمد طاهری زاده 13

 15:30 محمد صادقي 14 15:30 سهيال رحيمي 14

 16:00 محمد مالنوری شمسي 15 16:00 عليرضا اعظم پور 15

 16:30 پرستو نقيلو 16
    

https://vc.sharif.edu/ch/gsme-int-wait-2
mailto:hasanpour@gsme.sharif.edu
mailto:hasanpour@gsme.sharif.edu
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 سیستم رشته مدیریت

و بر اساو  به صورت مجازی 13۹۹مهر ماه    ۹  دانشگاه صنعتي شریف در تاریخ مدیریت  به اطالع مي رساند مصاحبه دوره دکتری

زمان دقيق مصاحبه هر داوطلب به همراه نحوه برقراری ارتبا  از طریق ایميل و تلفن اطوالع   برگزار خواهد شد.  2زمانبندی جدول 

ضروری اسوت در   باشد. همراه تلرانس با ارایه شده تخميني است و ممکن است زمانبندیلطفاً توجه فرمایيد که است.  رساني شده

باشيد و در طول مصاحبه آن را روشن نگوه داریود.    کم مناسب داشته جلسه اتصال پایدار با سرعت مناسب اینترنت و ميکروفن و و 

بوه شور  کسوب اطمينوان از     امّا امکان اتصال از طریق موبایل / تبلت هوم   ،بر این است که از طریق رایانه متصل شوید اصلي ترجيح

وجود دارد. لطفاً حداقل یک روز پيش از جلسه نسبت بوه ایون مووارد اطمينوان حاصول      کيفيت ارتباطي این وسایل در حين مصاحبه 

 کنيد.

ها و قابليتهای عمومي  ی داوطلبان، یافتن انگيزه و ميزان توانمندی ازی، رفع ابهام از پروندهس مهر شفاف ۹هدف مصاحبه در تاریخ * 

را  بود. داوطلباني که بيشترین امتيازهای تخصصي مورد عالقه داوطلبان برای تحقيق خواهد  ی آگاهي از زمينه ایشان و به عالوه

مهر نيز دعوت شوند. این  1۱کن است به جلسه )مجازی( در روز کسب کنند، برای بررسي امکان تخصيص به استاد راهنما مم

 دعوت از طریق پست الکترونيکي به اطالع این عزیزان خواهد رسيد.

در  مهر ۰ظهر دوشنبه  12ساعت  تا در صورتيکه متقاضيان برخي از موارد زیر را در سامانه بارگذاری نکرده اند، مي توانند حداکثر

 ارسال نمایند:  chalandari@gsme.sharif.edu ایميل موارد زیر را بهقالب یک فایل زیپ 

 ؛)در صورتي که در سامانه آپلود نشده است(کپي کارت ملي  .1

 ؛صفحه، در صورتي که در سامانه آپلود نشده است( 2 حداکثر) رزومه .2

  ؛ي که در سامانه آپلود نشده است(کارنامه و ریز نمرات )در صورت .3

 ؛توصيه نامه )اگر از طریق سامانه ارسال نشده است( .4

 ؛)اگر از طریق سامانه ارسال نشده است(سوابق پژوهشي  .5

 )در صورتي که در سامانه بارگذاری نشده است(  (Statement of Purpose)بيانيه هدف  .6

 : گردد شامل را پاراگراف یک حداکثر تواند مي دبن هر که باشد زیر بندهای بردارنده در است که الزم

 ( توصيه مي 3بيشترین،  1ارائه حداکثر سه حوزه مورد عالقه پژوهشي به ترتيب اولویت :)شود هر  کمترین

ترو با  تواند به نوبه خود مشخص تر بيان شود. سطح جزئي مي حوزه پژوهشي در دو سطح کالن و سطح جزئي

 تر بيان گردد.  جزئيات دقيق

 باشد )برای هر حوزه حداکثر یک  1های مورد عالقه در بند  ارائه دالیل و شواهدی که موید حوزه

 پاراگراف(. 

 باشد  1های مورد عالقه در بند  ارائه دالیل و شواهدی که موید توانمندی الزم در انجام پژوهش در حوزه

 )برای هر حوزه حداکثر یک پاراگراف(.

 

د تا در صورت نياز در برابر دوربين نشان داده شود و عکس را به همراه داشته باشي*در روز مصاحبه کارت ملي خود و عکس آن 

 آن به اشتراک گذاشته شود.
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اسوت و در زموان حضوور در     wait-int-https://vc.sharif.edu/ch/gsme-1 برای متقاضيان رشته مدیریت آدرو اتاق مجازی انتظار

 آدرو اتاق مجازی اصلي برای مصاحبه به متقاضي اعالم مي شود.این اتاق ودر نوبت تعيين شده، 

 ایميووول آدرو طریوووق از ديوووميتوان، دربووواره مصووواحبه هوووای رشوووته مووودیریت  در صوووورت وجوووود هرگونوووه ابهوووام یوووا سووووال 

chalandari@gsme.sharif.edu  6616586۹توانيد در ساعات اداری بوا آمووزش دانشوکده بوا شوماره تلفون        در صورت لزوم ميو 

 تماو حاصل نمایيد.

 

 با تشکر

 دانشکده مدیریت و اقتصاد

 9911مهر  5

 

  )رشته مدیریت (مصاحبه مجازی "فهرست اسامی پذیرفته شدگان و زمانبندی : 2جدول 

 شوندگاناسامی مصاحبه  اسامی مصاحبه شوندگان

 نام گروه  گروه  اول  گروه دوم  گروه سوم  گروه چهارم 

 1 8:29تا  8 مهدی اميرشقاقي جواد نظریان جشن ابادی اسما بختياری توانا مسلم محمدی ساردو

 2 9::8تا  8:29 مهدی فروتن محمدرضا ناظم زاده مسعود فضلوی فرزاد رحيمي موگویي

 3 1تا  9::8 الهام کریمي اصل محمد محققي حميد ارزاق تبریزی مهيار خدادادی

 الهه فوالدوند

 

 4 1:29تا  1 سيدصادق عبداللهي امير قرباني پور محمدمحسن خدائي ميدانشاه

 5 9::1تا  1:29 رسول عباسي ساناز صفاری انارکي حجت اله سلماني اسحاق عارف نژاد

 سيده فاطمه انوری 

 

 اميررضا رضائي

 

فضل اله بازیاری 

 عبدالسليمانلو

 6 19تا  9::1

 ۰ 19:09تا  19:99 حسين قدرتي عباسي علي زماني بابگهری  محمدحسين صفری

 8 11:19تا  19:09 اکرم عزیزالهي مریم فنائي جيزاباد هاجر سليماني زاده محسن رضایي

 ۹ 11:99تا  11:19 خورطاهره سپاهي  سيدحسين ضياتباراحمدی تبریزی سياردوست سينا صادق حيدربکيان خالدابادی

 1۱ 11:09تا  11:99 حامد سامع سعيد علي نژاد زینب فرجودچوکامي پرستو جهاني اقدم مهرباني

 11 12:19تا  11:09 محمدرضا جوکارمشتاني سيده خدیجه حسيني سعيده شمس عفت جبارپور

 12 12:99تا  12:19 حسين بهرامي سيدجمال الدین پساوند اخوندی امين ابراهيمي سميرا

 13 12:09تا  12:99 سيدمهران داعي نياکي  وحيد رزمجویي حميدرضا کلهر

https://vc.sharif.edu/ch/gsme-int-wait-1
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mailto:chalandari@gsme.sharif.edu

