
      تعالي بسمه           

  دانشگاه صنعتـي شريف  
  1395اطالعيه دعوت به مصاحبه حضوري داوطلبان آزمون دكتري نيمه متمركز 

  )شيمي رشته(
   

  شرايط و مدارك الزم) الف  
  

   ر د خرداد ماه 17 و 16 مورخ دوشنبه و يكشنبههاي  روز در شود دعوت ميداوطلبين محترم از
عدم . مراجعه نمايندشيمي   جهت مصاحبه به ساختمان دانشكده زيرهمراه با مدارك  ساعات اعالم شده

شود و تاريخ مصاحبه تحت هيچ شرايطي تمديد  حضور در جلسه مصاحبه به منزله انصراف تلقي مي
 .نخواهد شد

 
 1395متمركز دكتري   آزمون نيمه) مصاحبه حضوري(نام  بخش دوم  نحوه پرداخت وجه ثبت: 

 
الزم به ذكر است پرداخت وجه ): چهارصد و پنجاه هزار ريال( 000/450مصاحبه حضوري مبلغ : ومبخش د

بخش دوم را بايد داوطلباني پرداخت نمايند كه بر اساس بخش اول دعوت به مصاحبه حضوري شده و مجوز 
 ).اعالم شده است اطالعيه ليست اين افراد در اين. (ثبت نام بخش دوم را كسب نموده باشند

به نام جمعداري  6751شعبه دانشگاه صنعتي شريف كد شعبه  86/16263605ملت  -شماره حساب جام
  مديريت آموزشهاي آزاد

  
 نحوه تحويل اصل فيش واريزي: 

خود را در روز بخش دوم طبق جدول زمانبندي مصاحبه حضوري داوطلبان موظفند اصل فيش واريزي 
ي است در صورت عدم تحويل اصل فيش مصاحبه حضوري صورت بديه. مصاحبه به دانشكده تحويل نمايند

  .نخواهد گرفت
       قابل ذكر است داوطلباني كه اصل فيش بخش اول را به مديريت تحصيالت تكميلي دانشگاه ارسال نكرده

 .در روز مصاحبه به دانشكده تحويل نمايندرا نيز اند مي بايست اصل فيش بخش اول 

  
  از متقاضيان محترم تقاضا داريم در روز مصاحبه مدارك زير را به همراه داشته باشند: 

 )شناسنامه يا كارت ملي(كارت شناسايي معتبر  .1

 )التحصيلي در صورت فارغ(پايان نامه كارشناسي ارشد  .2

   مقاالت علمي مستخرج از پايان نامه  .3
  ي علميها توصيه نامه   .4

  



سنجش كشور و دانشگاه از  هاي آزمون سازمان تن كليه شروط مذكور در اطالعيهشود داش ضمناً يادآوري مي   
  .الزامي است..... و  31/6/95قبيل فراغت از تحصيل تا 

توانند در صورت لزوم در ساعات اداري با دفتر تحصيالت تكميلي دانشكده با شماره تلفن  داوطلبين مي  
     . تماس حاصل نمايند 66165376

  
  
   "شيميرشته  "مصاحبه حضوريزمانبندي جدول ) ب
  

  آليگرايش شيمي 
  16/3/95 يكشنبه:زمان 

  
  ساعت نام نام خانوادگي رديف

  00/9 نرگس محمدي  1
 30/9 سپيده كلهر  2

 00/10 شهريار قدسي  3

 30/10 شادي عسگري  4

 00/11 هرمز خسروي  5

 30/11 حميده حسيني  6

 30/13 زهرا بهارانگيز  7

 00/14 دامي اميري  8

  .داوطلبان يك ساعت قبل از وقت تعيين شده در محل دانشكده حضور داشته باشند: تذكر
  
  

  گرايش شيمي تجزيه
  17/3/95دوشنبه  :زمان 

  
  ساعت نام نام خانوادگي رديف

  00/9 ليال نادري  1
 30/9 حسين كدخدايان  2

 00/10 شكيبا زينلي  3

 30/10 عاطفه درويش شاه مرادي  4

 00/11 مهرداد زادهخليل  5

 30/11 مريم اميري  6

  
  


