کاربرگ مشخصات داوطلبین
شناسه کاربرگM1 :

آزمون دکتری ریاضی و علوم کامپیوتر

سال تحصیلی 96-97

 -1مشخصات فردی:
نام خانوادگی:

نام:

شماره ملی:

پست الکترونیکی:

شماره تماس ثابت:

شماره تماس همراه:

نشانی محل سکونت::

 -2سوابق تحصیلی:
مقطع

دانشگاه یا موسسه

تاریخ شروع

تاریخ دانشآموختگی

رشته

معدل

گرایش

مالحظات

 – 3زمینه تخصصی:
دانشکده علوم ریاضی دانشگاه صنعتی شریف هر ساله از بین داوطلبان واجد شرایط ،با توجه به مقررات جاری و اولویتها در رشتههای ریاضیات و علوم کامپیوتر در مقطع
دکتری دانشجو میپذیرد.
توجه فرمائید که مطابق آییننامه جاری دورههای دکتری ،الزم است که استاد راهنمای دانشجویان دکتری از اساتید دانشکده علوم ریاضی دانشگاه صنعتی شریف باشد .لذا،
با توجه به اینکه داوطلبانی که در نهایت با طی فرآیند پذیرش ،دانشجوی دانشکده در مقطع دکتری خواهند شد ،میتوانند با اخذ درس و مذاکرات حضوری بیشتر تا ابتدای
نیمسال دوم تحصیلی نسبت به انتخاب استاد راهنمای رساله دکتری خود از بین اساتید دانشکده علوم ریاضی اقدام نمایند ،در این ارتباط نام اساتید دانشکده را که در حال
حاضر مراجعه به ایشان را به عنوان استاد راهنمای رساله محتمل میدانید ذکر کنید (توجه فرمائید که گرچه فهرست می تواند در مراحل مختلف فرآیند آزمون نظیر مصاحبه
حضوری مؤثر باشد ولی محدودیتی برای انتخاب استاد راهنمای رساله در صورت پذیرش در دوره دکتری ایجاد نخواهد کرد)
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پذیرفتهشدگان مطابق آییننامه جاری مقط ع دکتری در دانشگاه به تحصیل پرداخته و الزم است که قبل از شروع دومین نیمسال تحصیلی ،استاد راهنمای خود را تعیین
کنند و با تأئ ید و زیرنظر ایشان مابقی دوره تحصیلی خود را طی نمایند .لذا توصیه میشود که حتماً قبل از شرکت در مصاحبه حضوری با مراجعه به صفحه وب دانشکده و یا
مشاوره حضوری با اساتید دانشکده از زمینههای کاری فعلی ایشان ،تمایل برای پذیرش دانشجوی دکتری در سال جاری و اولویتهای مربوطه مطلع شده و با آگاهی کامل در
آزمون شرکت فرمایید.
در آزمون ورودی ،شما در مصاحبهای حضوری شرکت خواهید کرد که بخشی از آن آشنایی با تواناییهای علمی شما است .لذا الزم است که در این مرحله حداکثر سه مورد،
از موضوعات زیر که در آنها از تبحر بیشتری برخوردار هستید را به ترتیب اولویت (با عالمت × در جدول) انتخاب کنید (از آنجا که این اطالعات میتواند در مصاحبه حضوری
مؤثر باشد از داوطلبان درخواست میشود که فقط مواردی را که در آنها از دانش کافی برخوردار هستند ذکر کنند).

زمینه تخصصی
منطق ،مبانی و فلسفه ریاضی
ترکیبیات ،نظریه گراف و ساختارهای گسسته
جبر ،نظریه اعداد و هندسه جبری
آنالیز
احتمال
هندسه و توپولوژی
معادالت دیفرانسیل و سیستمهای دینامیکی
ریاضیات محاسباتی و کاربردی
علوم کامپیوتر

اولویت
1

2

3

: SOP-4
لطفا اهداف تحصیلی و حرفهای خود را با تاکید بر دالیل انتخاب دانشکده علوم ریاضی دانشگاه شریف و در صورت تمایل اطالعاتی دال بر شایستگی و توانایی خود برای
ادامه تحصیل در دوره دکتری را حداکثر در دو صفحهی تایپ شده ضمیمه کنید .این اطالعات در پرونده ضبط شده و میتواند در فرآیند پذیرش موثر باشد.

 -5چکیده مبسوط پایاننامه کارشناسی ارشد:
میتوانید چکیده مبسوطی از دستاوردهای پایاننامه کارشناسی ارشد خود را حداکثر در دو صفحه به صورت تایپ شده ضمیمه کنید.

 -6توصیه نامه علمی:
لطفا با توجه به کاربرگ  M2اقدام کنید.


 -7مدارک الزم:
داوطلب گرامی ،فهرست مدارکی که باید از طریق سامانه ثبتنام دانشگاه ،به صورت  uploadضمیمه کاربرگ شود به شرح زیر
است .لطفا بارگذاری هر یک از آنها را با عالمت ( )مشخص نمایید( .مدارک بارگذاری شده ناخوانا ،حذف و نقص مدرک تلقی
خواهد شد ،لذا از کیفیت مدارک اطمینان حاصل فرمایید .همچنین ،در زمان مصاحبه حضوری باید اصل مدارک را همراه داشته
باشید).
 کارت شناسایی معتبر(شناسنامه یا کارت ملی)
 پایان نامه کارشناسی ارشد (در صورت دانشآموختگی) یا چکیده مبسوط پایاننامه کارشناسی ارشد با تایید استاد راهنما.
 مقاالت علمی مستخرج از پایان نامه
 شرح احوال کامل علمی ).(CV
SOP 
 کارنامهها ی دانشگاهی داوطلب در همه مقاطع تحصیلی( .در صورت پذیرفته شدن ارایه اصل این مدارک الزامی است).
 کارنامه ورود به دوره کارشناسی (سازمان سنجش آموزش کشور) برای حائزان رتبههای  1تا  .1000برندگان مدال طالی المپیاد دانشآموزی کشوری (در
هر رشته) که آزمون ورودی دانشگاهها معاف بودهاند گواهی مربوط را ضمیمه کنند.
 کارنامه ورود به دوره کارشناسی ارشد (سازمان سنجش آموزش کشور) .داوطلبانی که از طریقی خارج از کنکور ورودی کارشناسی ارشد ،مانند سهمیه
استعدادهای درخشان ،به دوره کارشناسی ارشد پذیرفته شدهاند ،گواهی مربوط را ضمیمه کنند.
 گواهی اخذ مدال برای داوطلبانی که در مسابقه ریاضی کشور (انجمن ریاضی ایران) کسب مدال طال ،نقره یا برنز کردهاند.
 گواهی اخذ مدال برای داوطلبانی که در مسابقه جهانی دانشجویی ) (IMCکسب مدال جایزه ویژه ،طال ،نقره یا برنز کردهاند.
 برای پانزده نفر اول المپیاد دانشجویی کشور (سازمان سنجش) در رشتههای علوم ریاضی ،گواهی کسب رتبه که در آن رتبه داوطلب مشخص شده باشد.
 گواهی اخذ مدال ،افتخار یا دستاوردهای دیگر در سایر مسابقات و جشنوارهها ،اعم از داخل یا خارج کشور ،که میتواند دال بر شایستگی علمی داوطلب
باشد.
 گواهی شرکت در دورهها و کارگاههای علمی و کنفرانسها به انضمام توضیح کوتاه در مورد هر رویداد.
 مقاالت پژوهشی چاپ شده یا پذیرفته شده برای چاپ به انضمام مشخصات دقیق نشریه یا کنفرانس و گواهی پذیرش برای مقاالتی که هنوز به چاپ
نرسیدهاند .در مورد کار پژوهشی اصیل که هنوز به مراحل فوق نرسیده است داوطلب میتواند در بخش  4توضیحات الزم را ارائه کند و خالصهای از کار
پژوهشی را ضمیمه کند.
 گواهی کسب رتبه های ممتاز در هر مقطع تحصیلی دانشگاهی .در صورت پذیرفته شدن برای مصاحبه ،داوطلب باید اصل گواهی را همراه داشته باشد.

 –8تعهدنامه:
تعهد می نمایم که کلیه اطالعات مندرج در این کاربرگ و مدارک ضمیمه را صادقانه و با صحت کامل تکمیل نموده و در
اینجانب
صورتی که مطلبی خالف واقع در این اطالعات مشاهده و اثبات گردد ،دانشگاه میتواند پذیرش اینجانب را در هر مرحله از تحصیل لغو نماید.
تاریخ:

امضا:

