داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ
داﻧﺸﮑﺪه ﻓﯿﺰﯾﮏ
اﻃﻼﻋﯿﻪ ﺷﻤﺎره : 1دﻋﻮت ﺑﻪ ﻣﺼﺎحبﻪی حﻀﻮری داوﻃﻠبﺎن آزﻣﻮن دﮐﺘﺮی ﻧﯿﻣﻪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ 1401

از داوﻃﻠﺒﺎن ﮔﺮاﻣﯽ دﻋﻮت ﻣﯽﺷﻮد در روزﻫﺎی دوﺷﻨﺒﻪ و سﻪﺷﻨﺒﻪ  23و  24ﺧﺮدادﻣﺎه  1401ﻃﺒﻖ ﺟﺪول زﻣﺎنﺑﻨﺪی ﮐﻪ در اﻃﻼﻋیﻪی ﺑﻌﺪی
اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ در ﺟﻠسﻪی ﺣﻀﻮری آزﻣﻮن ﻣﺼﺎﺣﺒﻪی داﻧﺸﮑﺪه فیزیک ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎیﻨﺪ.
ﺗﻮﺟﻪ داﺷتﻪ ﺑﺎﺷیﺪ ﮐﻪ ﭘیﺶ از اﻧﺠﺎم آزﻣﻮن ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ،از ﻃﺮیﻖ ایﻤیل رسﻤﯽ دفتﺮ آﻣﻮزش داﻧﺸﮑﺪه فیزیک
 amouzesh@physics.sharif.eduﺑﺎ داوﻃﻠﺒﺎن ﺑﺮای ﺗﮑﻤیل فﺮم «ﺷﻤﺎره یک‐اﻃﻼﻋﺎت ﭘﮋوﻫﺸﯽ» ﺗﻤﺎس ﮔﺮفتﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻟﻄﻔﺎً
ﭘﺲ از دریﺎفﺖ ایﻦ ایﻤیل ،فﺮم را ﺗﮑﻤیل ﮐﺮده و ﻇﺮف یک روز ﺑﻪ ﻫﻤﺎن آدرس ایﻤیل ﺑﺮﮔﺮداﻧیﺪ.
ﺷﯿﻮهی اﻧﺠﺎم ﻣﺼﺎحبﻪ
-

ﻫﺮ داوﻃﻠﺐ ﺑﺎیستﯽ ﭘﺲ از ﻣﻌﺮفﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﺧﻮد ،ﺣﺪود  5دﻗیﻘﻪ از روی یک فﺎیل  ،PDFﮐﻪ ﻗﺒﻼً ﺧﻮد او آﻣﺎده ﮐﺮده و ﺑﻪ ایﻤیل
رسﻤﯽ دفتﺮ آﻣﻮزش داﻧﺸﮑﺪه فیزیک  amouzesh@physics.sharif.eduارسﺎل ﮐﺮده اسﺖ ،در ﻣﻮرد ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺎر
ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﭘﺎیﺎن ﻧﺎﻣﻪی ﮐﺎرﺷﻨﺎسﯽ ارﺷﺪ ﺧﻮد ﺗﻮﺿیﺢ ﮐﻮﺗﺎه و ﺟﺎﻣﻌﯽ اراﺋﻪ ﺑﺪﻫﺪ.

-

ﭘﺲ از ﭘﺎیﺎن ایﻦ اراﺋﻪ ،ﻣﻤتﺤﻨیﻦ از داوﻃﻠﺐ ﭘﺮسﺶﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ درﺑﺎرهی ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺎیﺎن ﻧﺎﻣﻪی ﮐﺎرﺷﻨﺎسﯽ ارﺷﺪ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﭘﺮسیﺪ.

-

سپﺲ از داوﻃﻠﺐ ﭼﻨﺪ ﭘﺮسﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ از فیزیک و زﻣیﻨﻪﻫﺎی ﻋﻼﻗﻪی ﭘﮋوﻫﺸﯽ او (ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻮارد اﻋﻼم ﺷﺪه ﺗﻮسﻂ داوﻃﻠﺐ در
سﺎﻣﺎﻧﻪی ﭘﺬیﺮش و فﺮم ﺷﻤﺎره یک ) ﭘﺮسیﺪه ﺧﻮاﻫﺪﺷﺪ.

ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺼﺎحبﻪ
-

ﻟﻄﻔﺎً ﺑﺮای اﺣﺮاز ﻫﻮیﺖ یک ﮐﺎرت ﺷﻨﺎسﺎیﯽ ﻣﻌتﺒﺮ (ﮐﺎرت ﻣﻠﯽ ،ﺷﻨﺎسﻨﺎﻣﻪ ،یﺎ ﭘﺎسپﻮرت) در دستﺮس ﺑﺎﺷﺪ.

-

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ایﻦ ﮐﻪ رﻋﺎیﺖ زﻣﺎنﺑﻨﺪی ﺑﺮای اراﺋﻪی ﺷﻔﺎﻫﯽ ﺿﺮوری اسﺖ ،ﺗﻮﺻیﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ فﺎیل اراﺋﻪ ﺣﺪود  5ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

-

ﭘﺮسﺶﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ فیزیک در سﻄﺢ درسﻫﺎی ﭘﺎیﻪ و ﺗﺨﺼﺼﯽ دورهﻫﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎسﯽ و ﮐﺎرﺷﻨﺎسﯽ ارﺷﺪ ﻫستﻨﺪ.

-

داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺗﺨتﻪ ﻣﻮﺟﻮد در اﺗﺎق ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻣﺤﺎسﺒﺎت استﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.

-

داوﻃﻠﺒﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﭘﺎیﺎنﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎسﯽ ارﺷﺪ ﺧﻮد دفﺎع ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﻟﻄﻔﺎ فﺎیل ﭘﺎیﺎنﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ایﻤیل رسﻤﯽ دفتﺮ آﻣﻮزش
داﻧﺸﮑﺪه فیزیک  amouzesh@physics.sharif.eduارسﺎل ﻧﻤﺎیﻨﺪ.

-

ﻟﻄﻔﺎ ﺑﻪ اﻃﻼﻋیﻪﻫﺎی ﺻﺎدر ﺷﺪه در سﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺤﺼیﻼت ﺗﮑﻤیﻠﯽ داﻧﺸگﺎه ﺻﻨﻌتﯽ ﺷﺮیف ﺑﻪ آدرس
 https://grad.sharif.edu/fa/index.aspﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨیﺪ.

-

ﻣﻄﺎﺑﻖ دستﻮراﻟﻌﻤلﻫﺎی داﻧﺸگﺎه ،ﻻزم اسﺖ داوﻃﻠﺒﺎن ﺣﺪاﻗل یک سﺎﻋﺖ ﻗﺒل از زﻣﺎن ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ در اﺗﺎق اﻧتﻈﺎر ﻣﺨﺼﻮص ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
ﺣﻀﻮر داﺷتﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﮑﺎن ایﻦ اﺗﺎقﻫﺎ در اﻃﻼﻋیﻪ ﺑﻌﺪی ﺑﻄﻮر دﻗیﻖ ﻣﺸﺨص ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

-

ﺗﻮﺻیﻪﻧﺎﻣﻪﻫﺎی داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﯽﺑﺎیﺪ ﭘیﺶ از روز آزﻣﻮن ﺗﻨﻬﺎ از ﻃﺮیﻖ سﺎﻣﺎﻧﻪی ﭘﺬیﺮش داﻧﺸگﺎه ﺑﺎرﮔﺬاری ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺗﻮﺻیﻪﻧﺎﻣﻪ-
ﻫﺎیﯽ ﮐﻪ ﺑﺼﻮرت دستﯽ یﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ایﻤیل ﺑﻪ اسﺎﺗیﺪ ارسﺎل ﺷﻮﻧﺪ ﭘﺬیﺮفتﻪ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ ایﻦ ،ﻫیچ ﺗﻮﺻیﻪﻧﺎﻣﻪای در روز
آزﻣﻮن ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ از داوﻃﻠﺐ ﺗﺤﻮیل ﮔﺮفتﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

-

ﭘﺲ از اﻋﻼن رسﻤﯽ ایﻦ اﻃﻼﻋیﻪ ،داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺻﻮرت ﻫﻢﭘﻮﺷﺎﻧﯽ زﻣﺎن ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ زﻣﺎن ﻣﺼﺎﺣﺒﻪی داﻧﺸگﺎهﻫﺎ و یﺎ
ﻣﻮسسﻪﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ دیگﺮ و ﺻﺮفﺎً ﺑﺎ اراﺋﻪی ﻣستﻨﺪات رسﻤﯽ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎیﺎن وﻗﺖ اداری ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  1٨ﺧﺮدادﻣﺎه درﺧﻮاسﺖ
ﺟﺎﺑﺠﺎیﯽ سﺎﻋﺖ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ در روزﻫﺎی  23و  24ﺧﺮدادﻣﺎه را ﺑﻨﻤﺎیﻨﺪ .ﺑﺮای ایﻦ ﮐﺎر ،ﻟﻄﻔﺎً در اوﻟیﻦ فﺮﺻﺖ ﭘﺲ از اﻋﻼم اسﺎﻣﯽ و
زﻣﺎن ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎیﺎن وﻗﺖ اداری روز  1٨ﺧﺮداد ﻣﺎه ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ دفتﺮ آﻣﻮزش داﻧﺸﮑﺪهی فیزیک (021-
 )66164503و یﺎ ایﻤیل  amouzesh@physics.sharif.eduﺗﻤﺎس ﮔﺮفتﻪ ﺷﻮد .ﭘﺲ از ایﻦ ﺗﺎریﺦ ،زﻣﺎن ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺗﺤﺖ
ﻫیچ ﺷﺮایﻄﯽ ﺗﻐییﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .درﺧﻮاسﺖ ﺟﺎﺑﺠﺎیﯽ زﻣﺎن ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻧیز ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای یک ﺑﺎر ﭘﺬیﺮفتﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻋﺪم ﺣﻀﻮر در
ﺟﻠسﻪی ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ،ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟیﻠﯽ ،ﺑﻪ ﻣﻨزﻟﻪی اﻧﺼﺮاف ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮔﺮدد.

-

یﺎدآوری ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ داﺷتﻦ ﺷﺮایﻂ ذﮐﺮﺷﺪه ﺑﺮای داوﻃﻠﺒﺎن ﮐﻪ در اﻃﻼﻋیﻪﻫﺎی سﺎزﻣﺎن سﻨﺠﺶ آﻣﻮزش ﮐﺸﻮر و داﻧﺸگﺎه
ﺻﻨﻌتﯽ ﺷﺮیف ذﮐﺮ ﺷﺪه اﻟزاﻣﯽ اسﺖ.

-

در ﺻﻮرت اﺑﻬﺎم یﺎ وﺟﻮد ﭘﺮسﺶ ،ﻟﻄﻔﺎً ﻣﻮارد در سﺎﻋﺖﻫﺎی اداری و ﺻﺮفﺎً از ﻃﺮیﻖ دفتﺮ آﻣﻮزش داﻧﺸﮑﺪهی فیزیک ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ
 021-66164503و ایﻤیل  amouzesh@physics.sharif.eduﭘیگیﺮی ﺷﻮد.
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