
 باسمه تعالی

  1400مصاحبه آزمون دکتری  دعوت بهاطالعیه 

 دانشگاه صنعتی شریف «علم و فناوری ۀفلسف» ۀرشت
 

و دانشگاه صنعتی شریف راه یافته « فلسفۀ علم و فناوری»رشتۀ  1400به اطالع داوطلبانی که به مرحلۀ دوم آزمون دکتری سال 
مربوط اتاق مجازی در  22/03/1400روز شنبه مورخ  رد ۀ این آزمونمی رساند که مصاحب اندرا طی کردهنام دانشگاه مراحل ثبت

 .آمدخواهد  به عمل( در اختیار داوطلب قرار داده خواهد شد ــ به آدرس زیر ــ «اتاق انتظار»در مصاحبه قبل از آن  لینک)که 
های دانشگاه اعالم که در اطالعیهو موارد ضروری  مقدمات یتمامتمهید  باافراد واجد شرایط  ۀالزم است کلیبرای این منظور 

      wait-phd-https://vc.sharif.edu/ch/philsciبه آدرس مجازی  اتاق انتظاردر بندی زیر زمانطبق  ،نداشده
 : یابند حضور

 

 مکان ساعت روز مصاحبه نام -نام خانوداگی

 صبح 10:20الی  8:20 22/03/1400 شنبه مريم پوست فروش

 اتاق مجازی 
قبل از آدرس آن که 

در مصاحبه ساعت 
به داوطلب  اتاق انتظار

 اعالم خواهد شد.

 صبح 10:20الی  8:20 22/03/1400 شنبه محمدمهدي جعفري

 صبح 10:20الی  8:20 22/03/1400 شنبه زينب خالقي چشمه سبز

 صبح 10:20الی  8:20 22/03/1400 شنبه رامين رامبد

 صبح 11:50الی  10:20 22/03/1400 شنبه علي سيدي دهاقاني

 صبح 11:50الی  10:20 22/03/1400 شنبه زهرا صادق پور

 صبح 11:50الی  10:20 22/03/1400 شنبه اميرحسين صنايعي شعاع

 ظهر 13:50الی  11:50 22/03/1400 شنبه فريد خليلي عموزاد

 ظهر 13:50الی  11:50 22/03/1400 شنبه محسن مختاري

 ظهر 13:50الی  11:50 22/03/1400 شنبه اميد نوريان

 ظهر 13:50الی  11:50 22/03/1400 شنبه مهدي نيازي پاكل
 

 :مالحظات

را با  (vclassمجازی مربوط ) ۀکار با سامان ۀروز مصاحبه نحوقبل از  ،دانشگاه 5شماره  ۀاطالعی مطابقهر داوطلب می بایست  -1

  کسب نموده باشد.را و تسلط الزم  فراگرفته (در اطالعیه مزبور)اعالم شده  آزمایشیورود به اتاق 

 الزامی است.در جلسۀ مصاحبه ( ، وفوق اختصاصیساعت رسیدن  فرا)در اتاق انتظار، قبل از همراه داشتن و ارائۀ  مدارک شناسایی هب -2

اشاره به ایمیل  21/03/1400 روز  جمعه تارا  کارشناسی ارشد خود نامۀپایان اف ازدیپیکامل  ۀیک نسخهر داوطلب الزم است  -3

)داوطلبانی که  نمایدمصاحبه  به هنگاممفاد آن  ۀتوضیح فشرد آمادۀخود را همچنین و  نمودهارسال  (5 مالحظۀ شمارۀ در) زیر ۀشد

 .(خویش نمایند نامۀپایان ۀشد طیتوضیح مراحل  ۀخود را آماد ،اندننمودهارشد خود دفاع  ۀنامهنوز از پایان

را  خودمورد نظر مختصر علمی  ۀرزوم ،کارشناسی ارشد نامهعالوه بر پایان ،می توانند خویشابعاد علمی به منظور معرفی  انداوطلب -4

 .دننمایو ارائه  آماده ،نمایش باشدقابلمصاحبه  ۀابتدای جلس در  دقایقی طیکه  ،الکترونیکی فایل در قالب

  و یا از طریق ایمیل به آدرس)در ساعات اداری(  021-66164176تلفن  ۀتوانند با شمارمیداوطلبان  ،در صورت لزوم -5

sharif.philsci.g@gmail.com  .با امور آموزشی و تحصیالت تکمیلی گروه تماس حاصل نمایند 

 علم ۀگروه فلسف ی و تحصیالت تکمیلیآموزشمعاونت  

 علم ۀفلسف روهگ

https://vc.sharif.edu/ch/philsci-phd-wait
mailto:sharif.philsci.g@gmail.com

