
 
 دانشگاه صنعتی شریف 

 

 1400داوطلبان آزمون دكتری نيمه متمركز  مجازیمصاحبه  جلسه اطالعيه دعوت به

 ( رشته مهندسی صنایع)
 

جلسات مصاحبه ورودی دوره    به اطالع داوطلبین محترم می رساند   بدینوسیله دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف 

عدم حضور در  بصورت مجازی برگزار می شود. توجه شود که    1400  ماه  خردادام  23شنبه  یکام و 22شنبه مورخ  دکتری در روزهای  

 . شود و تاریخ مصاحبه تحت هیچ شرایطی تمدید نخواهد شد جلسه مصاحبه به منزله انصراف تلقی می 

 

 لف( شرایط و مدارك الزم ا

اطالعیه تهیه شده توسط مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه در  ، می بایست  پیش از شرکت در جلسه مصاحبهم  داوطلبین محتر

افزار   امکانات و سخت  و همچنین تمامی  را به دقت مطالعه کرده،  مجازیخصوص شیوه برگزاری و اطالعات مربوط به جلسه مصاحبه  

مدارك   تهیه و بارگذاری نسخه الکترونیکیمحترم نسبت به    داوطلبین  .فراهم کنندرا    مجازی  جلسه مصاحبه  حضور در  جهتمناسب  

 . زیر در روز مصاحبه اهتمام ورزند

دقیقه    5در قالب فایل پی دی اف بگونه ای که برای مدت زمان    خالصه ای از سوابق آموزشی، پژوهشی و عالیق تحقیقاتی  .1

 قابل ارائه باشد. 

 کارنامه دوره کارشناسی و کارنامه دوره کارشناسی ارشد .2

 ( صفحه اول مقاله و گواهی پذیرش)مقاالت پژوهشی در مجالت علمی و کنفرانس ها  .3

 کارشناسی ارشدپروژه پایانی دوره کارشناسی و پایان نامه دوره  .4

 مدرك زبان از یکی از منابع مورد تایید وزارت علوم و تحقیقات و فناوری .5

به زبان انگلیسی که توسط خود داوطلب تهیه شده باشد و حداکثر   (Research Proposal) ارائه یك پیشنهاد تحقیقاتی .6

کتری در قالب کلیات موضوع، روش و در یك صفحه در رابطه با توانمندی علمی و پژوهشی وی و حوزه تحقیقاتی دوره د

 د. رویکرد تحقیق توضیح ده

 . های آزمون سازمان سنجش کشور و دانشگاه الزامی است شود داشتن کلیه شروط مذکور در اطالعیه ضمناً یادآوری می  .7

 د. باش داوطلبیندر دسترس  بایداصل کارت ملی   ،در طول جلسه مصاحبهتوجه شود که  .8

د تا در طول مدت برگزاری نترتیبی اتخاذ نمای  داوطلبین محترم  انتظار می رود   و لذا  رسمی است  جلسه مصاحبه جلسه ای .9

 خود باشند. در اطراف   ف سر و صدای نامتعار ، در فضایی آرام و به دور از شلوغی ومصاحبه

 

 نشانی و نحوه ورود به اتاق مجازی جلسه مصاحبه ب(  

مصاحبه که در   ست مطابق برنامه زمانبندی پیش بینی شده برای جلساتمصاحبه می بایشرکت در جلسه  داوطلبین محترم جهت  

است، شده  ارائه  بعد  خود،    بخش  مصاحبه  جلسه  شروع  از  قبل  ساعت  انتظار  یك  مجازی  اتاق  نشانی    بهدر 



waiting-vc.sharif.edu/ch/iehttps://  د. این اتاق به منزله اتاق پذیرش برای ورود به اتاق اصلی محل برگزاری نر باشحاض

ن به ترتیب زمانی پیش  ینام داوطلبم الدر اتاق انتظار حاضر خواهد بود و با اع  جلسات مصاحبهجلسه مصاحبه به شمار می آید. دبیر 

ارد اتاق اصلی در نظر گرفته شده برای این کار شوند.  و  ،بینی شده، از ایشان خواهد خواست که به نوبت و جهت برگزاری مصاحبه

در در همان روز برگزاری جلسه مصاحبه در اتاق مجازی انتظار    دبیر جلسهنشانی اتاق اصلی محل برگزاری جلسه مصاحبه نیز توسط  

ای یا افت کیفیت ارتباط اینترنتی در زمان    با توجه به احتمال قطع لحظه  تاکید می شود کهن قرار خواهد گرفت.  ی اختیار داوطلب

ن یك  یداوطلب ضروری است که  و بودهن، جدول زمانی پیش بینی شده در بخش بعدی این راهنما تقریبی یبرگزاری مصاحبه داوطلب

بروز احتمال  با توجه به  و همچنین،    تاق مجازی انتظار حاضر باشند در اخود،    ساعت پیش از زمان پیش بینی شده برای مصاحبه

برنامه ریزی مناسب برای مواجهه با این موارد را در نظر  ن االزم است داوطلب ..،، اینترنت و .برق  شرایط پیش بینی نشده همانند قطع

  مربوط به   ،ین که کدام یك از داوطلبان در حال برگزاری مصاحبه بوده و نوبت مصاحبه بعدیعات تکمیلی در خصوص اال. اطبگیرند

 . ن قرار خواهد گرفتادر اختیار داوطلب دبیر جلسات مصاحبهخواهد بود توسط  ناکدامیك از داوطلب

 

 "رشته مهندسی صنایع "  مجازیجدول زمانبندی مصاحبه  ج(  

 در جدول زیر ارائه می شود: مجازی حضور در اتاق مجازی انتظار و شرکت در جلسه مصاحبه ی داوطلبین جهتجدول زمان

 
 ساعت مصاحبه  روز مصاحبه نام خانوادگی  نام  ردیف 

 9:00 22/03/1400شنبه  بابازاده بهستانی  میالد 1

 9:30 22/03/1400شنبه  بخشی کندزی  علیرضا  2

 10:00 22/03/1400شنبه  بیلچی کنگرلو  نسیم 3

 10:30 22/03/1400شنبه  چاهکوتاهی  فاطمه  4

 11:00 22/03/1400شنبه  راسخ  ابوالفضل  5

 11:30 22/03/1400شنبه  رحمانی  سجاد  6

 13:30 22/03/1400شنبه  روهینا محمد  7

 14:00 22/03/1400شنبه  صلح جو  علی 8

 14:30 22/03/1400شنبه  فالحی  مهدی  9

 15:00 22/03/1400شنبه  گلگلی  مجید  10

 15:30 22/03/1400شنبه  میری علی 11

 9:00 23/03/1400شنبه یک معماری  مهشید 12

 9:30 23/03/1400شنبه یک بهره دار  بهروز  13

 10:00 23/03/1400شنبه یک چگینی علی 14

 10:30 23/03/1400شنبه یک صدرممتاز  نادیا  15

 11:00 23/03/1400شنبه یک نادری  ایمان  16

  
م شده توسط سایر دانشگاه ها و  البا زمانهای اع   داوطلبین  هر یك از  در صورت همپوشانی زمان در نظر گرفته شده برای مصاحبه*  

مستندات مربوطه   ،1400  خرداد  19  خروز چهارشنبه مور  د حداکثر تا پایان وقت ادارینمی توانداوطلبین    ،موسسات آموزش عالی

اع الاعبرنامه  ) تاریخ  که  اع الم شده موسسه دیگر  تاریخ  از  پیش  آن  باشدالم  دانشگاه صنعتی شریف  زمانی  برنامه  آدرس  (  م  به  را 

جابجایی د. بدین منظور حتما عنوان  ننمایدرخواست     جابجایی زمان مصاحبه را  ارسال کرده و  s.asghari@sharif.edu لایمی

را برای ایمیل خود انتخاب کنید و از انتخاب عناوین متفرقه جدا بپرهیزید. در نظر داشته باشید با توجه به   زمان مصاحبه دکتری

https://vc.sharif.edu/ch/ie-waiting
mailto:s.asghari@sharif.edu


گزینه جستجو در عنوان ایمیل برای بازیابی تقاضاهای مربوطه استفاده خواهد شد و دانشکده    کثرت و تنوع ایمیل های دریافتی از

 رد.با عناوین متفرقه نداارسال شده مسئولیتی در قبال درخواست های 

چنانچه ابهام یا پرسشی در مورد جلسه مصاحبه دکتری دانشکده دارید می توانید ایمیلی با عنوان پرسش درباره مصاحبه دکتری  * 

ایمیلبه   یا   s.asghari@sharif.edu آدرس  و  کرده  بارسال  اداری  ساعات  تحصیدر  دفتر  دانشکدها  تکمیلی  شماره    الت  با 

 . تماس حاصل نمایید 66165728

 

 

 تحصيالت تکميلی دانشکده مهندسی صنایع 
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