
  
 کتري در دانشکده مدیریت و اقتصادنکات قابل توجه براي متقاضیان دوره د

  رشته هاي دکتري مدیریت و دکتري علوم اقتصادي)(
  

  
ارشد کارشناسیاستادراهنماي رساله  توسط یکی ازآنها  در سامانه ذکر و تقاضا شده است، باید از دو استاد که حداقل توصیه نامه آموزشی. 1

د از استاد آگاه توانبراي این عدم امکان، متقاضی می نامه ممکن نبود با ذکر دالیل مکتوباگر اخذ توصیه نامه از استاد راهنماي پایان دانشجو باشد.
 .از عملکرد و انگیزه هاي خود درخواست توصیه نامه کند دیگري

  
 : حاوي اطالعات زیر در سامانه بارگذاري کنند، الزم است فایلی را در سامانه الوه بر مدارك درخواستیشدگان عمعرفی. 2

 قاضیان رشته دکتري علوم اقتصادي: مت

  به همراه شرح مختصري از موضوعات مورد عالقه براي  دانشگاه شریف علوم اقتصاديدالیل تقاضا براي تحصیل در دوره دکتري
 .ي شوددر سامانه بارگذار حداکثر در دو صفحه کار در دوره دکتري (بیانیه تحقیق)

  
  متقاضیان رشته دکتري مدیریت سیستم:

sop گردد شامل را پاراگراف یک حداکثر تواندمی بند هر که باشد زیر بندهاي بردارنده در است الزم : 

 ) شود هر حوزه پژوهشی در دو کمترین): توصیه می 3بیشترین،  1ارائه حداکثر سه حوزه مورد عالقه پژوهشی به ترتیب اولویت
  تر بیان گردد. ترو با جزئیات دقیقتواند به نوبه خود مشخصتر بیان شود. سطح جزئی میو سطح جزئی سطح کالن

 باشد (براي هر حوزه حداکثر یک پاراگراف).  1هاي مورد عالقه در بند ارائه دالیل و شواهدي که موید حوزه  
 باشد (براي هر حوزه حداکثر  1هاي مورد عالقه در بند زهارائه دالیل و شواهدي که موید توانمندي الزم در انجام پژوهش در حو

 یک پاراگراف).

  
  در جلسه مصاحبه همراه داشته باشید:پیش از جلسه مصاحبه براي دانشکده ارسال نمایید یا . فایل هاي زیر را 3
  

 متقاضیان رشته دکتري علوم اقتصادي:

 از مقاله را اي خالصه یک صفحهایمیل خواهد شد. متقاضیان باید هر یک از متقاضیان راي پیش از مصاحبه یک مقاله آکادمیک ب
براي دانشکده ارسال نمایند. همچنین در روز مصاحبه آمادگی داشته باشند که مقاله را توضیح داده و  از طریق ایمیل پیش از جلسه

کارشناسی ارشد را پاسخ د خرد، اقتصاد کالن، اقتصادسنجی دروس اقتصاد ریاضی، اقتصاسواالت علمی مرتبط با مقاله یا در سطح 
 سطح زبان انگلیسی افراد نیز در روز مصاحبه مورد سنجش قرار خواهد گرفت. دهند.

 
  :مدیریت دکتري رشته متقاضیان

 چند حوزه مورد  ، عالیق و دالیل ادامه تحصیل در رشته مدیریت بوده و شاملو حرفه اي که شامل سوابق علمی فایل ارائه اي
اي تهیه نمایند. فایل ارائه باید به پانزده دقیقه ده تا يي داوطلبان موظف هستند که یک ارائههمهبر این اساس عالقه پژوهشی باشد. 

 ارائه شود. بنا به سواالتی که مطرح می شود غیر حضوري توسط داوطلب تهیه شده و در روز مصاحبه PowerPointصورت 

  


