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داًشگاُ صٌعتـي ششيؿ

اطالعيه شماره  -2مصاحبه دکتزی نيمهمتمزکش ( 0911-0011مزحله ارسیابی تخصصی)
راهنمای ورود اطالعات در سامانه پذیزش دکتزی
داًـگاُ كٌؼتي ؿشيف دس ساػتاي تحمك سػالت خَد هثٌي تش تشتيت هتخلليي ٍ هحمميي هَسد ًياص وـَس ٍ گؼتشؽ هشصّاي داًؾ ٍ فٌاٍسي اص
تيي داٍعلثاى هؼشفي ؿذُ اص ػَي ػاصهاى ػٌدؾ آهَصؽ وـَس ،عثك هَاد هٌذسج دس ايي اعالػيِ ٍ تشاػاع هلَتات ؿَساي ػالي تشًاهِسيضي
ٍصاست ػلَم ،تحميمات ٍ فٌاٍسي ٍ ؿَساي تحليالتتىويلي داًـگاُ تشاي ػال  1399دس سؿتِّاي :هٌْذػي ػوشاى ،هٌْذػي كٌايغ ،ػلَم سياضي،
ؿيوي ،فيضيه ،هٌْذػي تشق ،هٌْذػي ؿيوي ،هٌْذػي ًفت ،هٌْذػي هَاد ،هٌْذػي هىاًيه ،هٌْذػي دسيا ،هٌْذػي ّؼتِاي ،هٌْذػيػيؼتنّاي
اًشطي ،هٌْذػي واهپيَتش ،هٌْذػي َّافضاً ،اًَفٌاٍسي ،هذيشيت ،ػلَم التلادي داًـدَ هيپزيشد.
پغ اص اػالم ًتايح اٍليِ آصهَى تَػظ ػاصهاى ػٌدؾ آهَصؽ وـــَس ٍ تـِ خْت تؼْيل ٍ تؼـشيغ تـشسػي پشًٍـذُّـا ،داٍعلثيي الصهؼت دس
ػاهـاًـِ پزيشؽ داًـگاُ كٌـؼتـي ؿشيف تِ آدسع  https://admission.edu.sharif.eduخْت ثثت ًام ٍ ٍسٍد اعالػات الصم دس
ػاهاًِ ،عثك ساٌّوا ،ثثتًام ًوايٌذ.
 صهاى تاص شذى ػايت ثثت ًام اص تاسيخ  99/06/26لؽايت  99/06/30هيتاشذ ٍ ،تِ ّیچٍجِ هْلت ثثتًام توذيذ
ًخَاّذ شذ.
 داٍعلثیي هَظؿ ّؼتٌذ جْت دعَت تِ هصاحثِ دس تاسيخّای همشس ًؼثت تِ ثثت ًام الىتشًٍیىي دس ػايت هزوَس
الذام ًوايٌذ ،دسؼیش ايي صَست اص اًجام هصاحثِ هحشٍم خَاٌّذ شذ.

هشاحل ثثتًام ايٌتشًتي اص عشيك ػاهاًِ پزيشؽ آصهَى دوتشی تحصیالت تىویلي داًشگاُ صٌعتي ششيؿ
الؿ) هذاسوي وِ داٍعلثاى الصهؼت اص عشيك ػاهاًِ ثثت ًام آصهَى دوتشی داًشگاُ تاسگزاسی ًوايٌذ تِ ششح صيش اػت:
 -1پشداخت آًاليي ٍخِ ثثتًام آصهَى .
 -2ػىغ پشػٌلي خذيذ داٍعلة وِ ًثايذ لذيوي تش اص ؿؾ هاُ اخيش تاؿذ( .تاسگزاسي ايي فيلذ اخثاسي اػت).
 -3تلَيش واست هلي( .تاسگزاسي ايي فيلذ اخثاسي اػت).

 -4تلَيش واست پاياى خذهت يا هؼافيت دائن يا هذسوي خْت هـخق ػاصي ٍضؼيت ًظام ٍظيفِ داٍعلثاى هشد.
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تَجِ :داٍعلثاى هشد ؿاؿل تِ تحليل دس كَست ًذاؿتي هذسن فَق ،هيتَاًٌذ ـشم هخصَص هعذل تشای داًشجَياى ػال آخش دٍسُ
واسشٌاػي اسشذ سا تاسگزاسي ًوايٌذ(.فشم دس دفتشچِ ساٌّواي اًتخاب سؿتِ آصهـَى ٍسٍدي دوتـشي ػـاصهاى ػـٌدؾ ػـال 1399كـفحِ 178
ٍخَد داسد وِ تايذ تَػظ داًـگاُ هحل تحليل تىويل گشديذُ ٍ ػپغ تَػظ داٍعلة تاسگزاسي گشدد).
 -5داًـٌاهِ يا گَاّي هَلت دٍسُ واسؿٌاػي وِ دس آى هؼذل دٍسُ ليذ ؿذُ تاؿذ( .تاسگزاسي ايي فيلذ اخثاسي اػت).

تَجِ :داٍعلثاى هشد دس كَست ًذاؿتي هذسن فَق ،هي تَاًٌذ ًاهِ اػالم اتوام هؼافيت تحليلي دٍسُ واسؿٌاػي تِ ػاصهاى ًظام ٍظيفِ سا اسائـِ
ًوايٌذ.
 -6داًـٌاهِ يا گَاّي هَلت واسؿٌاػياسؿذ تا روش هؼذل ول ٍ تشاي داًـدَياى ؿاؿل تِ تحلـيل ـشم هخصـَص هعـذل (.فـشم دس دفتشچـِ
ساٌّواي اًتخاب سؿتِ آصهَى ٍسٍدي دوتشي ػاصهاى ػٌدؾ ػال 1399كفحِ ٍ 178خَد داسد وِ تَػـظ داًــگاُ هحـل تحلـيل تايـذ تىويـل
گشديذُ ٍ ػپغ تَػظ داٍعلة تاسگزاسي گشدد)( .تاسگزاسي ايي فيلذ اخثاسي اػت).

تَجِ :داٍعلثاى هشد فاسؽالتحليل همغغ واسؿٌاػياسؿذ دس كَست ًذاؿتي هذسن فـَق ،هـيتَاًٌـذ ًاهـِ اػـالم اتوـام هؼافيـت تحلـيلي دٍسُ
واسؿٌاػي اسؿذ تِ ػاصهاى ًظام ٍظيفِ سا اسائِ ًوايٌذ .الصم اػت داٍعلة هؼذل خَد سا دس ريل ًاهِ روش ٍ اهضا ًوايذ.
 -7واسًاهِ همغغ واسؿٌاػي( .تاسگزاسي ايي فيلذ اخثاسي اػت).
 -8واسًاهِ همغغ واسؿٌاػياسؿذ( .تاسگزاسي ايي فيلذ اخثاسي اػت).

 -9هماالت چاج ؿذُ دس هدالت (دس كَست ٍخَد).
لاتل تَجِ :اسصياتي پظٍّـي داٍعلثاى تٌْا تش هثٌاي دٍ همالِ اص تْتشيي هماالت چاج ؿذُ ٍ يا پزيشفتِ ؿذُ دس هدالت ػلوي -تشٍيدي ،ػلوي-
پظٍّـي ٍ هؼتثش تييالوللي ٍ دٍ همالِ اص تْتشيي هماالت اسائِ ؿذُ دس وٌفشاًغّاي هلي ٍ يا تييالوللي اًدام هيگشدد .لزا الصم اػت داٍعلثاى دس
كَست داؿتي چٌذيي همالِ وٌفشاًؼي ،يا هدلِاي ػلوي  -تشٍيدي ،ػلوي – پظٍّـي يا هؼتثش تييالوللي حذاوثش دٍ هَسد اص هماالت وٌفشاًغ ٍ
دٍ همالِ اص اًتـاسات هدلِ اي سا تِ اًتخاب خَدؿاى دس ػاهاًِ دوتشي ٍاسد ًوايٌذ .تذيْي اػت دس كَست ٍسٍد اعالػات تيؾ اص دٍ همالِ دس
هدلِ ٍ دٍ همالِ اسائِ ؿذُ دس وٌفشاًغ (خوؼاً چْاس هَسد) دس ايي لؼوت ،هاتمي هَاسد تشسػي ًخَاّذ ؿذ.
 -10چىيذُ پاياىًاهِّاي واسؿٌاػي ٍ واسؿٌاػياسؿذ.
 -11تَكيِ ًاهِ :دسخَاػت تَصیِ ًاهِ تِ صَست الىتشًٍیىي هي تاشذ (ًگاُ وٌيذ تِ تٌذ  6كفحِ )4

 -12واسًاهِ آصهَى صتاى اًگليؼي (دس كَست ٍخَد).
 -13واسًاهِ اٍليِ آصهَى دوتشي ػال ( .1399تاسگزاسي ايي فيلذ اخثاسي اػت).

 -12هذاسن هشتَط تِ ػَاتك ٍ افتخاسات ػلوي ٍ پظٍّـي (اص لثيل گَاّي ستثِ آصهَى ػشاػـشي واسؿٌاػـي ٍ واسؿٌاػـياسؿـذ ،گـَاّي ستثـِ
تحليلي دٍساى واسؿٌاػي ٍ واسؿٌاػياسؿذ ،گَاّي ستثِ دس هؼاتمات ػلوي تيي الوللي هؼتثش ٍ وؼة همـام دس خــٌَاسُ خـَاسصهي) ،افتخـاسات
حشفِاي ٍ ...
 -15الصم اػت وليِ داٍعلثاى ّش گًَِ هذسن يا گَاّي هشتثظ تا ٍضؼيتّاي خاف (ؿاّذ ٍ ايثـاسگش ٍ هشتـي ٍ  )...سا اسػـال ًوايٌـذ تـا هغـاتك
آيييًاهِّاي خاسي دس هَسد پشًٍذُ ايـاى الذام الصم كَست گيشد .تذيْي اػت دس كَست ػذم اسػال هذاسن الصمّ ،شگًَِ تدذيذًظش پـغ اص
اػالم ًتايح دس هَسد پشًٍذُ داٍعلثاى اهىاىپزيش ًخَاّذ تَد.
ػْويِ هشتياى :سٍگشفت حىن سػوي اؿتـال تِ واس دس داًـگاُّا تشاي هشتياى ّيأت ػلوـي ٍ سٍگشفـت حىـن وـاسگضيٌي تـشاي واسوٌـاى دٍلـت
الضاهي اػت.
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ػْويِ ايثاسگش ٍ سصهٌذُ :سٍگشفت واست ايثاسگشي ٍ يا گَاّي هؼتثش اص اسگاى ريشتظ تشاي ايي گًَِ داٍعلثاى الضاهي اػت.

ب) ثثت ًام ٍ ـعال ػاصی حؼاب واستشی:
پغ اص ٍسٍد تِ ػاهاًِ ثثت ًام تِ آدسع  ،https://admission.edu.sharif.eduدس هٌَی ٍسٍد ،گضيٌِ ثثت ًام سا اًتخاب
ًوايیذ.
ػيؼتن اص ؿوا هيخَاّذ وِ آدسع پؼت الىتشًٍیىي ٍ سهض عثَس خَد سا ٍاسد ٍ ثثت ًام ًواييذ .تشاي اداهِ ثثتًام الصم اػت تِ آدسع پؼت
الىتشًٍيىي خَد هشاخؼِ وشدُ (دس حاالت خاف احتوال داسد پيام اسػالي دس فَلذسّايي هاًٌذ  Junk Mail ،Bulk Mailيا  Spamلشاس گيشد).
ٍ تشاي فؼال وشدى حؼاب واستشي خَد سٍي ليٌه اسػال ؿذُ هَسد ًظش وليه ًواييذ تا حؼاب واستشي ؿوا فؼال گشدد  .ػپغ هدذد پؼت
الىتشًٍيىي ٍ ولوِ ػثَس سا ٍاسد ًوَدُ تا ٍاسد ػاهاًِ ثثت ًام ؿَيذ .دس هٌَي ثثت ًام آصهَى ًیوِ هتوشوض دوتشی وذ هلي ٍ ؿواسُ داٍعلثي
خَد سا ٍاسد ًوَدُ ٍ تا صدى دووِ ثثت ًام ٍاسد كفحِ اعالػات خَد هيؿَيذ.
ج) تىویل ـشمّا ٍ اسػال هذاسن الىتشًٍیىي ثثتًام:
 .1ـشم تماضاًاهِ ثثت ًام :اعالػات فشدي دس ايي لؼوت ٍاسد ؿذُ اػت ،فمظ لؼوت ّايي وِ ػتاسُداس ّؼتٌذ سا تىويل ٍ هذاسن خَاػتِ ؿذُ سا
تاسگزاسي ًواييذ.
 .2ػَاتك تحصیلي :تا وليه تش سٍي گضيٌِ " تاسگزاسي هذسن" اعالػات هماعغ هختلف تحليلي خَد سا دس ايي تخؾ ٍاسد وٌيذ .اػالم اعالػات
همغغ واسشٌاػي ٍ واسشٌاػياسشذ الضاهي اػت.

ًىات هْن:
 داٍعلثاى هشد دس كَست ًذاؿتي هذسن واسؿٌاػي ،هي تَاًٌذ ًاهِ اػالم اتوام هؼافيت تحلـيلي دٍسُ واسؿٌاػـي تـِ ػـاصهاى ًظـام
ٍظيفِ سا اسائِ ًوايٌذ .الصم اػت داٍعلة هؼذل خَد سا دس ريل ًاهِ روش ٍ اهضا ًوايذ.
 داٍعلثاى هشد فاسؽالتحليل همغغ واسؿٌاػي اسؿذ دس كَست ًذاؿتي هذسن واسؿٌاػي اسؿذ ،هيتَاًٌذ ًاهـِ اػـالم اتوـام هؼافيـت
تحليلي دٍسُ واسؿٌاػي اسؿذ تِ ػاصهاى ًظام ٍظيفِ سا اسائِ ًوايٌذ .الصم اػت داٍعلة هؼذل خَد سا دس ريل ًاهِ روش ٍ اهضا ًوايذ.
داٍعلثاًي وِ ٌَّص دس همغغ واسؿٌاػياسؿذ فاسؽالتحليل ًـذُاًذ تايذ فشم هؼذل سا تاسگزاسي ًوايٌذ  (.فشم دس دفتشچِ ساٌّواي اًتخاب سؿتِ
آصهَى ٍسٍدي دوتشي ػاصهاى ػٌدؾ ػال 1399كفحِ ٍ 178خَد داسد وِ تايذ تَػظ داًـگاُ هحل تحليل تىويل گشديذُ ٍ ػـپغ آى سا
تاسگزاسي ًواييذ).
 تَجِ :دس كَستي وِ واسًاهِ ٍ چىيذُ پاياى ًاهِ تيؾ اص يه كفحِ تاؿذ .تلاٍيش سا تِ ووه ًشم افضاسي وِ ليٌه آى دس ّواى كفحِ ػَاتك
تحليلي ٍخَد داسد تثذيل تِ يه فايل ػىغ ًوَدُ ٍ ػپغ تاسگزاسي ًواييذ .دس ًْايت پغ اص آپلَد هذاسن ،تش سٍي دووِ "رخيشُ"
وليه ًواييذ .تاسگزاسي هذاسن تحليلي واسؿٌاػي ٍ واسؿٌاػي اسؿذ ٍ واسًاهِ ي آًْا اخثاسي هيتاؿذ.
 تَجِ :دس تاالي هتي چىيذُ پشٍطُ واسشٌاػي ٍ پاياى ًاهِ واسشٌاػي اسشذ ػٌَاى پشٍطُ /پاياى ًاهِ ًيض روش گشدد.
 .3ػَاتك پظٍّشي :دس وادس ًَع پظٍّؾ ،ػٌاٍيي هذاسن هـخق ؿذُ اػت .تشاي تاسگزاسي هذاسن هختلف تايذ ّش دفؼِ ًَع ػاتمِ سا اًتخـاب ٍ
پغ اص دسج ػال اًتـاسً ،ام ًـشيِ/وٌفشاًغ/وتاب ٍ ًام هَلفيي ٍ ػوت ّشوذام (هثال اػتاد ساٌّوا يا داًـدَي ّوىاس ٍ )...تِ تشتية دسج ًام آًْا دس همالِ ٍ
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تَضيحات هشتَعِ (وِ هثال همالِ هؼتخشج اص پاياى ًاهِ واسؿٌاػي اسؿذ تَدُ) ػپغ فايل هشتَط تِ پظٍّؾ (تا فشهـت  )PDFسا اًتخـاب ٍ دووـِ رخيـشُ سا
وليه ًواييذ .تشاي هماالت وٌفشاًغ چٌاًچِ گَاّي اسائِ همالِ هَخَد تاؿذ ،آى سا ًيض لثل اص وليه تش سٍي دووِ رخيشُ ٍاسد ًواييذ.
 .4ػايش هذاسن :دس وادس ػٌَاى هذسن ،ػٌاٍيي هذاسن هختلف هـخق ؿذُ اػت .تشاي تاسگزاسي هذاسن هختلف تايـذ ّـش دفؼـِ ًـَع ػـاتمِ سا
اًتخاب ٍ پغ اص دسج ػال كذٍس ،هشخغ كادس وٌٌذًُ ،وشُ يا ستثِ ٍ تَضيحات هشتَعِ ،ػپغ فايل هشتَعِ (تا فشهت  )PDFسا اًتخاب ٍ دووـِ رخيـشُ سا
وليه ًواييذ.

تَجِ :ػغح ٍ ويفيت آؿٌايي تا صتاى اًگليؼي دس پزيشؽ داٍعلثاى دٍسُ دوتشي هؤثش اػت .لزا دسخَاػت هيؿَدوليِ داٍعلثاى ّشگًَِ
هذسن دس ايي خلَف سا دس ايي تخؾ دس پشًٍذُ خَد دسج ًوايٌذ(.هذسن صتاى لاتل لثَلIELTS ،TOLIMO، TOEFL :
.) MSRT(MCHE)،
 .5اعالعات تىویلي :دس وادس ّاي هـخق ؿذُ ػَاالت هغشح ؿذُ سا تا دلت پاػـ دّيـذ  .چٌاًچـِ داًــىذُ اي دػـتَسالؼول هـخلـي دس
هَسد ًحـَُ پاػخـگَيي تِ ػـ َاالت دس اتي تخؾ (اعالػات تىويلـي) داؿـتِ تاؿـذ ،ايـي دػتَسالؼــول اص عشيـك ػـايت grad.sharif.edu
اعالع سػاًي خَاّذ ؿذ .ضوٌا دس كَستيىِ داًـىذُ هشتَعِ فشهـي تىويلـي داؿـتِ تاؿـذ (عثـك اعالػيـِ دسج ؿـذُ دس ػـايت ) grad.sharif.edu
تايؼتي فشم هضتَس سا اص ػايت فَق داًلَد ٍ پغ اص تىويل ،دس لؼوت فشم داًـىذُ (دس اًتْاي تخؾ اعالػات تىويلي) فـشم پـش ؿـذُ سا اًتخـاب ٍ ػـپغ تـش

سٍي دووِ رخيشُ وليه ًواييذ.
 .6تَصیِ ًاهِ :تشاي دسخَاػت خْت تَكيِ ًاهِ ،ؿوا هي تَاًيذ هـخلـات حذ الل دٍ ٍ حذاوثش چْـاس تَصـیِ وٌٌـذُ سا ٍاسد
ًواييذ .ػپغ ايويلي اص خاًة ػايت تشاي تَكيِ وٌٌذُ اسػال هيگشدد ٍ تَكيِ وٌٌذُ هيتَاًذ اص عشيك ليٌه اسػال ؿذُ ،تَكيِ ًاهِ خَد سا
ثثت ًوايذ .دس كَستي وِ تَكيِ وٌٌذُ ،فشم هزوَس سا تىويل ٍ اسػال ًوايذ ؿوا ايويلي هثٌي تش تىويل تَكيًِاهِ اص تَكـيِوٌٌـذُ ،دسيافـت
هيًواييذ.
 حذالل  2تَصیًِاهِ هيتايؼت اسائِ گشدد .اسػال يه تَصیِ ًاهِ تَػظ اػتاد ساٌّوای پاياى ًاهِ واسشٌاػـياسشـذ (تـشای
داًشجَياًي وِ همغع واسشٌاػي اسشذ سا تا پاياى ًاهِ تِ پاياى سػاًذُ اًذ) الضاهي اػت.
 لاتل تَجِ داٍعلثاى وذ سشتِ هحلّای هٌْذػي شیوي ٍ هٌْذػي ًفت :تَكيِ ًاهِ ػلوي دس پزيشؽ ايي داٍعلثاى هؤثش ًويتاشذ.
تٌاتشايي داٍعلثاى ايي وذ سؿتِ هحلّا ًثايذ لؼوت تَكيًِاهِي دس ػاهاًِ سا تىويل ًوايٌذ.

 .7پشداخت ّضيٌِ ثثتًام آصهَى ًیوِهتوشوض دوتشی تِ صَست الىتشًٍیىي ٍ ًْايي وشدى ثثت ًامّ :ضيٌِ ثثت ًـام خْـت
ؿشوت دس هشحلِ اسصياتي تخللي (ػَاتك آهَصؿي ،پظٍّـي ٍ هلاحثِ) دس ايي داًـگاُ  ،هثلؾ  1/300/000سيال هيتاؿذ.


تٌـْا سٍؽ پشداخت ّضيٌـِ ثثت ًام تِ صَست "پشداخت ايٌتشًتي" دس هشحــلِ ًْـايي اص عشيـك ػـايت پزيــشؽ داًشــگاُ
صٌعتي ششيؿ هيتاشذ ٍ تِ صَست ديگش لاتل پشداخت ًويتاشذ.



تشای پشداخت ايٌتشًتي اص هيتَاًیذ تواهي واستْای عضَ شثىِ شتاب اػتفادُ ًوايیذ.



دس صَستیىِ داٍعلثي تشای چٌذ وذ سشتِ هحل هعشـي شذُ تاشذ ،صشـاً ّضيٌِ يه ثثت ًام اص ايشاى دسياـت هيگشدد.



دس صَست ثثت ًام ًْايي ،هثلػ پشداختي تِ ّیچ ٍجِ لاتل عَدت ًويتاشذ.
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اعالم ًَع جلؼِ هصاحثِ (تشای داًشىذُ ّای هٌْذػي هَادَّ ،اـضا ٍ داًشىذُ شیوي) :تشاي داًـىذُ ّايي وِ ًحَُ هلاحثِ
دس آًْا (دس تخؾ تؼذي ايي اعالػيِ) تلَست حضَسی/هجاصی اػالم ؿذ ُ ،چٌاًچـِ داٍعلـة اهىـاى ؿـشوت دس خلؼـِ هلـاحثِ تلـَست
حضَسي سا ًذاؿتِ تاؿذ ،الصهؼت ًَع خلؼِ هلاحثِ سا اػالم ٍ دس ػاهاًِ ثثت ًام دسج ًوايذ.
ًْاييوشدى ثثتًام :پغ اص تىويل دسخَاػت ٍ پشداخت ّضيٌِ ثثت ًام ،سٍي دووِ "ًْايي وشدى ثثت ًام " وليه ًواييذ ،كـفحِ
اي تا ػٌَاى لَاًیي ٍ همشسات تاص هيؿَد پغ اص هغالعِ دلیك ٍ تايیذ هَاسد ـَق ،دسخَاػت ؿوا اسػال ٍ ًْايي هيگشدد.
پغ اص ًْايي وشدى ثثت ًام ديگش اهىاى ٍيشايؾ اعالػات ٍخَد ًذاسد ،فمظ لاتل هـاّذُ هيتاؿذ.

ًحَُ تشگضاسی جلؼِ هصاحثِ
لاتل روش اػت دس داًـىذُ ّايي وِ هلاحثِ تِ كَست هداصي اػالم ؿذُ اػت ،اهىاى هلاحثِ تلَست حضَسي ٍخَد ًذاسد .دس ايٌلَست
داٍعلة الصهؼت اهىاًات الصم سا ؿاهل واهپيَتش (هدْض تِ دٍستيي – ٍ )webcamايٌتشًت دس سٍص هلاحثِ فشاّن ًوايذ .دس ػِ داًـىذُ هٌْذع
هَاد ،هٌْذػي َّا فضا ٍ ؿيوي هلاحثِ تؼتِ تِ اًتخاب داٍعلة تِ يىي اص دٍ ؿيَُ حضَسي يا هداصي تشگضاس هي ؿَد.
 اعالعات ٍ دػتَسالعول هشتَط تِ تشگضاسی جلؼات هصاحثِ ؼیش حضَسی اص عشيك ػايت ٍ grad.sharif.edu
اسػال ايویل تِ داٍعلثاًي وِ ثثت ًام خَد سا دس ػايت ثثت ًام دوتشی ايي داًشگاُ ًْايي ًوايٌذ ،اعالع سػاًي
خَاّذ شذ.
 اعالعات هشتَط تِ صهاًثٌذی ٍ جضئیات جلؼِ هصاحثِ دس اعالعیِ ّای تعذی دس تاصُ صهاًي  99/07/06تا 99/07/08
هتعالثاً اعالم خَاّذ شذً .حَُ ٍ صهاى تشگضاسی جلؼات هصاحثِ دس داًشىذُ ّای هختلؿ تششح صيش اػت:

ًام داًشىذُ

ًحَُ هصاحثِ

هٌْذػي تشق

هجاصی

چْاسشٌثِ ٍ پٌجشٌثِ  10ٍ 9هْش 99

هٌْذػي هىاًیه

هجاصی

چْاسشٌثِ ٍ پٌجشٌثِ  10ٍ 9هْش 99

هٌْذػي شیوي ٍ ًفت

هجاصی

چْاسشٌثِ ٍ پٌجشٌثِ  10ٍ 9هْش 99

هٌْذػي عوشاى

هجاصی

چْاسشٌثِ ٍ پٌجشٌثِ  10ٍ 9هْش 99

هٌْذػي واهپیَتش

هجاصی

چْاسشٌثِ ٍ پٌجشٌثِ  10ٍ 9هْش 99

هٌْذػي هَاد

حضَسی  /هجاصی

چْاسشٌثِ ٍ پٌجشٌثِ  10ٍ 9هْش 99

هٌْذػي َّاـضا

حضَسی  /هجاصی

چْاسشٌثِ ٍ پٌجشٌثِ  10ٍ 9هْش 99

هٌْذػي اًشطی

هجاصی

چْاسشٌثِ ٍ پٌجشٌثِ  10ٍ 9هْش 99

هٌْذػي صٌايع

هجاصی

چْاسشٌثِ ٍ پٌجشٌثِ  10ٍ 9هْش 99

هذيشيت ٍ التصاد

هجاصی

چْاسشٌثِ ٍ پٌجشٌثِ  10ٍ 9هْش 99

شیوي

حضَسی  /هجاصی

چْاسشٌثِ ٍ پٌجشٌثِ  10ٍ 9هْش 99

ـیضيه

هجاصی

چْاسشٌثِ ٍ پٌجشٌثِ  10ٍ 9هْش 99

علَم سياضي

هجاصی

چْاسشٌثِ ٍ پٌجشٌثِ  10ٍ 9هْش 99

علَم ٍ ـٌاٍسی ًاًَ

هجاصی

شٌثِ  12هْش 99
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سٍص هصاحثِ

تَجِ:
اعالع سػاًي دس ثثت ًام ٍ جلؼِ هصاحثِ آصهَى دوتشی ،اص عشيك اسػال پیاهه تَػظ شواسُ تلفي  98216616ػـاهاًِ
آهَصؽ داًشگاُ صٌعتي ششيؿ ،تِ شواسُ تلفي ّوشاُ ثثت شذُ تَػظ داٍعلة صَست خَاّذ پـزيشـت .لـزا دس ثثـت
شواسُ تلفي ّوشاُ خَد دس ػاهاًِ پزيشؽ داًشگاُ صٌعتي ششيؿ دلت الصم سا تِ عول آٍسيذ.
اعالع سػاًي دس خصَص صهاًثٌذی ٍ ًحَُ ششوت دس جلؼِ هصاحثِ ؼیش حضَسی ،اص عشيك ايویلي وِ تَػظ داٍعلـة
دس ػاهاًِ ثثت شذُ اػت ،اًجام خَاّذ پزيشـت .عذم ششوت دس جلؼِ هصاحثِ دس صهاى همشس تِ هٌضلـِ اًصـشاؾ تلمـي
هي شَد .تٌاتشايي چٌاًچِ اهىاى ششوت دس جلؼِ هصاحثِ دس صهاى همشس تشای شوا ـشاّن ًیؼت ،حذاوثش ظشؾ  24ػاعت
پــغ اص اعــالم صهاًثــذی شــشوت دس جلؼــِ هصــاحثِ ،هشاتــة سا تــا روــش داليــل هَجــِ اص عشيــك ايویــل
 phd_admission@sharif.eduتِ اعالع هذيشيت تحصیالت تىویلي داًشگاُ تشػاًیذ تا ًؼثت تِ تعیـیي صهـاى جذيـذ
تشای تشگضاسی جلؼِ هصاحثِ شوا الذام شَد.

تشخي تزوشات هْن

 تايذ سشتِ اهتحاًي داٍعلة ٍ سشتِ ـاسغ التحصیلي هغاتك جذاٍل دـتشچِ ثثت ًام آصهَى دوتشی (شواسُ )1
تاشذ.
 داًشجَياى دوتشی دس داًشگاُ صٌعتي ششيؿ توام ٍلت ّؼتٌذ ٍ پغ اص عي هشاحل تحصیلي دٍسُ آهَصشي ٍ
پظٍّشي دوتشی ،ـمظ تا عٌَاى سشتِ هشتَعِ ـاسغ التحصیل خَاٌّذ شذ ٍ تحصیل ايشاى دس همغع دوتشی تاتع
هجوَعِ همشسات ٍ آئیيًاهِّای آهَصشي دٍسُ دوتشی داًشگاُ صٌعتي ششيؿ ٍ همشسات جاسی ٍصاست علَم،
تحمیمات ٍ ـٌاٍسی خَاّذ تَد.
 ـشاؼت اص تحصیل دس همغع واسشٌاػياسشذ تا تاسيخ  99/07/30تشای داٍعلثاى شاؼل تِ تحصیل ،الضاهي اػت.
 داٍعلثاى هيتَاًٌذ دس صَست ًیاص ،ػَاالت خَد سا اص عشيك ايویل " "phd_admission@sharif.eduهغشح
ٍ حذاوثش پغ اص  24ػاعت پاػخ سا دسياـت ًوايٌذ .دس صَست ًیاص هثشم دس ػاعات اداسی تا شواسُ تلفي
 66165047تواع حاصل ًوايیذ.
 لغفاً اص ّش گًَِ هشاجعِ حضَسی خَدداسی ـشهايیذ.

هذيشيت تحصیالت تىویلي داًشگاُ صٌعتي ششيؿ
تاسي اعالػيِ99/06/22 :
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