بسمه تعالي

دانشگاه صنعتـي شريف
اطالعيـــــه شماره 3
اطالعيه زمينه های تخصصي کذ رشته محل های مصاحبه دکتری نيمهمتمرکس سال 9311
ثِ اطــالع کـــلیِ داٍطلجبى هحتشم آصهَى ًیوِ هتوشکض دکتشی سبل  1399هیسسـبًذ ،تؼذادی اص داًطکذُ ّب دس داًطگبُ
صٌؼتی ضشیف دس ساستبی ثشًبهِ سیضی ثْتش ثشای ثشگضاسی جلسبت هصبحجِ آصهَى دکتشی الصم هی داًٌذ اص صهیٌِ ّبی تخصصی
هَسد ػـالقِ داٍطلجـبى پیص اص ثشگضاسی جـلسِ هصبحجِ اطالع حـبصل ًوبیٌذ .ثذیي هٌظَس دس سـبهبًِ ثجت ًبم آصهَى دکتـشی
) (admission.edu.sharif.eduدس ثخص اطالعات تکمیلی اص داٍطلجبى خَاستِ ضذُ  "،زمینه های مورد عالقه خود را
برای تحقیق در مقطع دکتری وفق زمینه های معرفی شذه توسط دانشکذه به ترتیب اولویت (هر مورد در یک
سطر) بیان نماییذ ".
 دس ایي ثخص ضشٍسی است داٍطلجبى صهیٌِ ّبی تخصصی هَسد ًظش خَد سا ثِ تشتیت اٍلَیت فقـ اص میاان زمیناههاای
معرفی شذه توسط دانشکذه مربوطه ثشای گشایص/کذ سضتِ هحلی کِ داٍطلت ٍسٍد ثِ آى ّستٌذ اًتخـبة ًوبیٌـذ ٍ اص
رکش ػٌبٍیي هتفشقِ ثپشّیضًذ .ثشای اطالع اص ایي ػٌبٍیي داٍطلجبى هحتشم ثِ جذاٍل اساهـِ ضـذُ دس اداهـِ ایـي اطالػیـِ هشاجؼـِ
ًوبیٌذ .دس صَستی کِ داًطکذُ صهیٌِ تخصصی ثشای گشایص/کذ سضتِ هحل هَسد ًظش ضوب هؼشفی ًکشدُ ثبضذ ایي قسـوت اص
اطالعات تکمیلی سا خبلی ثگزاسیذ.
 الصم ثِ رکش است کِ تؼییي اٍلَیت دس صهیٌِ ّبی تخصصی صشفبً ثِ هٌظَس اطالع داًطکذُ اص ػالیق پظٍّطی داٍطلجیي ٍ
ثشًبهِسیضی جلسِ هصبحجِ ثَدُ ٍ ثِ ّیچ ٍجِ ثِ هٌضلِ پزیشش داًطجَ دس صهیٌِ تحقیقبتی هطخص ضذُ ٍ یب ّذایت اٍ تَس
استبد خبصی ًیست.
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دانشکذه علوم رياضي (کذ رشته محل های2)0033،0192،3622
زمينه تخصصي دانشکذه
هٌطك ،هثاًي ٍ فلسفِ سیاضي
تشكيثياتً ،ظشیِ گشاف ٍ ساختاسّای گسستِ
جثشً ،ظشیِ اػذاد ٍ ٌّذسِ جثشی
آًاليض
احتوال
ٌّذسِ ٍ تَپَلَطی
هؼادالت دیفشاًسيل ٍ سيستنّای دیٌاهيكي
سیاضيات هحاسثاتي ٍ كاستشدی
ػلَم كاهپيَتش

دانشکذه فيسيک (کذ رشته محل2)3960
زمينه کاری  /تخصصي دانشکذه
هادُ چگال تجشتي
هادُ چگال ًظشی
اپتيك ٍ ليضس
رسات تٌيادی ٍ اختشفيضیك
كيْاًطٌاسي ٍ ًسثيت
اطالػاى كَاًتَهي
سيستوْای پيچيذُ ،پذیذُ ّای تحشاًي ٍ هادُ چگال ًشم

دانشکذه مهنذسي برق2
نام رشته

هٌْذسي تشق

کذ رشته

کذ رشته

گرايش

1032

الكتشًٍيك

0543

1031

هخاتشات هيذاى ٍ هَج

0401

1031

هخاتشات سيستن

0433

 -2هخاتشات سيستن ٍ سهض
 -1تيَالكتشیك ٍ پشداصش سيگٌال ّای حياتي

1035

لذست

0322

 -2الكتشًٍيك لذست ٍ هاضيي ّای الكتشیكي
 -1سيستن ّای لذست

1034

كٌتشل

0333

محل

2

زمينه های تخصصي دانشکذه
 -2ادٍات هيكشٍ ٍ ًاًَ الكتشًٍيك
 -1سيستن ّای دیجيتال
 -0هذاسّای هجتوغ الكتشًٍيك
-

-

دانشکذه مهنذسي انرشی2
نام رشته

کذ رشته

گرايش

1034

كاستشدپشتَّا

کذ رشته
محل

5432

هٌْذسي ّستِ ای

هٌْذسي سيستن ّای
اًشطی

زمينه های تخصصي دانشکذه
-2تَسؼِ كذّای هحاسثات ّستِ ای تشای تشاتشد پشتَّا تِ
سٍشّای یميٌي ٍ هًَت كاسلَ.
-1طيف سٌجي پشتَّا.
-0كاستشد سادیَایضٍتَج ّا ٍهحاسثات ًشم دس صٌؼت
 -5طشاحي ،تْيٌِ ساصی ٍ ساخت سيستن آضكاسساصی ٍ پشداصش
تصَیش

1033

ساكتَس

5433

-2تحليل ًَیض ًَتشًٍي
-1تحليل ایوٌي ساكتَسّای ّستِ ای
-0تَسؼِ سٍضْای ًَیي ٍ كذ ّای هحاسثاتي ًَتشًٍي ٍ
تشهَّيذسٍليكي ساكتَسّای ّستِ ای

1033

چشخِ سَخت

5332

-2جذاساصی ایضٍتَپي
-1هذیشیت پسواًذ ّستِ ای
 -0سٌتض ًاًَهَاد ،گشافي ٍ كاستشدّای آًْا دس هٌْذسي ّستِ ای

1031

هذل ساصی اًشطی

5313

-2هذلساصی اًشطی
-1سيستن ّای اًشطی
-0فٌاٍسی ّای اًشطی
 -5اًشطی ٍ هحيط صیست

دانشکذه مهنذسي مکانيک2
نام رشته

کذ رشته

1011

محل

 -2هكاًيك جاهذات
 -1تيَهكاًيك
 -0فشآیٌذّای ساخت
 -5طشاحي

طشاحي كاستشدی

0332

1010

دیٌاهيك كٌتشل
ٍاستؼاضات

5325

1015

تثذیل اًشطی

5333

-

1003

هٌْذسي دسیا

5221

-

هٌْذسي هكاًيك

هٌْذسي دسیا

گرايش

کذ رشته

زمينه های تخصصي دانشکذه
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 -2ستاتيك ،كٌتشل ٍ هكاتشًٍيك
 -1دیٌاهيك ٍ استؼاضات

دانشکذه مذيريت و اقتصاد2
نام

کذ

رشته

رشته

گرایش
اقتصبدثخص
ػوَهی

ػلَم
اقتصبدی

اقتصبدهبلی

صٌؼتی

محل
1257

التصاد ًيشٍی كاس

1279

 -2ليوتگزاسی داسایيْا
 -1اتضاسّای هطتمِ

1264

ً -2مص دٍلت دس تَسؼِ
 -1سضذ التصادی

1289

 -2التصاد سياسي
ً -1مص ًْادّا دس تَسؼِ

2196

 -2تشسسي تغييش پاسادایوْای كسة ٍ كاس تا ظَْس فٌاٍسی ّای دیجيتال هاًٌذ
()AI ,IOT, 5G
 -1تصوين گيشی ٍ حكوشاًي دس هحيط ّای پيچيذُ ٍ هتاثش اص تحَالت دیجيتال
 -0هذیشیت داًص دس ساختاسّای ضثكِ ای ٍ پلتفشم ّا
 -5هذلْای كسة ٍكاس پلتفشهي تشای هذیشیت خذهات
 -4تحليل سفتاسی تصوين ٍ اًتخاب ّای ریٌفؼاى كسة ٍ كاس ٍ هذاخلِ ّای هَثش
تش حسي اًتخاب
 -3آهَصش كاسآفشیٌي
ً -3يت كاسآفشیٌاًِ
 -3كاس آفشیٌي ساصهاًي (اػن اص دٍلتي ،خصَصي ٍ حَصُ تطشیك هساػي ضشكتْا ٍ
استاست آج ّا)
-3كاسآفشیٌي اجتواػي
 -23تطخيص فشصت كاسآفشیٌي
-22كاسآفشیٌي تيي الولل
-21هذیشیت پشٍطُ (هذیشیت پشٍطُ ّای تضسگ ٍ پيچيذُ ،لشاسدادّا ضاهل اًَاع ٍ
تسْين سیسك ،هطاسكت ػوَهي-خصَصي پشٍطُ ّا)
 -20صًجيشُ تاهيي (سيستن لجستيك َّضوٌذ ٍ پایذاس ،هذلساصی ػوليات ٍ
هذیشیت سیسك ،تْيٌِ ساصی صًجيشُ تاهيي خذهات)
 -25سایش هَضَػات هشتثط تا هذیشیت ػوليات (كاستشد تلكچيي ٍ استاًذاسد صٌؼت
 ،5.3كاستشد تحميك دس ػوليات دس هذیشیت ،تحليل دادُ تضسگ ٍ پلتفشم دس
ػوليات)

2112
تَسؼِ اقتصبدی
اقتصبد ًْبدگشا

هذیشیت

کذ رشته

2164

هذیشیت سیستن
ّب

زمینه های تخصصی دانشکذه

4

دانشکذه مهنذسي کامپيوتر2
نام

کذ

رشته

رشته

گرایش

کذ رشته

زمینه های تخصصی دانشکذه

محل

 -1حَصُ هٌْذسی ًشمافضاس :ضبهل هؼوبسی ًشمافضاس ،کبسثشدّبی ػلَم دادُ دس هٌْذسی ًشمافضاس ،آصهَى
ًشمافضاس ،فشایٌذّبی ایجبد ًشمافضاس ،سٍشّبی صَسی دس هٌْذسی ًشمافضاس.
-2

حَصُ الگَسیتنّب ٍ هحبسجبت :ضبهل ًظشیِ الگَسیتوی ثبصیّبً ،ظشیِ الگَسیتوی گشافّب،

سیستنّبی هَاصی ٍ تَصیغ ضذُ ثب ًگبُ الگَسیتوی ،الگَسیتنّبی ٌّذسِ هحبسجبتی ،الگَسیتنّبی کبسا
ثشای حل هسبلِّب ،الگَسیتنّبی تقشیجی ٍ تصبدفی ،الگَسیتنّبی دادُّبی حجین ،ضجکِّبی اجتوبػی ٍ
اقتصبدی ،اقتصبد هحبسجبتی ،الگَسیتنّبی ثبصاسّبی هبلی.

2354

ًشم افضاس

4345

 -3حَصُ سیستنّبی ًشمافضاسی :ضبهل سیستنّبی اطالػبتی ،سیستنّبی تَصیغضذُ ثیدسًگ ،سیستنّبی
پیچیذُ ،ایٌتشًت اضیبء ،سیستنّبی سبیجشی فیضیکی ،هحبسجبت اثشی ٍ هَثبیل ،دسستییبثی صَسی ،اسصیبثی
کبسایی ٍ اتکبپزیشی.
 -4سایبًص اهي :ضبهل اهٌیت دادُ ،اهٌیت ضجکِ ،سبهبًِ ّبی اهي ًشم افضاسی ،اهٌیت سیستن ػبهل ،اهٌیت
پبیگبُ دادُ ،اهٌیت سخت افضاس ٍ سخت افضاسّبی اهي ،کٌتشل دستشسی ،کبسثشد َّش هصٌَػی دس
اهٌیتَّ ٍ ،ش هصٌَػی اهي
 -5ضجکِ ّبی کبهپیَتشی :ضبهل ضجکِ ّبی ثی سین ،ضجکِ ّبی ًشم افضاس هحَس ،هذلسبصی ٍ تحلیل ضجکِ
ّبی کبهپیَتشی ،ضجکِ ّبی ًسل جذیذ
 -1حَصُی تحلیل ٍ طشاحی سیستوی :ضبهل سبهبًِّبی رخیشُسبصی دادُ ،سبهبًِّبی ًْفتِ ٍ ثی دسًگ،
اهٌیت ٍ اػتوبد سختافضاس ،سایبًص سجض ،سیستنّبی تحولپزیشی اضکبل ،هذیشیت هصشف اًشطی،
هذیشیت هٌبثغ ٍ هجبحث سیستوی ،ایٌتشًت اضیبء

هٌْذسی
کبهپیَتش

هؼوبسی
2355

سیستن ّبی

 -2حَصُ ی هؼوبسی کبهپیَتش :ضبهل پشداصش هَاصی ،هؼوبسی حبفظِ ٍ حبفظِّبی غیشفشاس،

4364

ضتبةدٌّذُّبی سختافضاسی ،هؼوبسی ّبی هٌبست ثشای یبدگیشی هبضیي ،پشداصًذُّبی ضجکِ،
هؼوبسیّبی ًَظَْس

کبهپیَتشی

 -3حَصُی سیستنّبی دیجیتبل :ضبهل سیستنّبی سایبًص ًَسی ،طشاحی سیستنّبی دیجیتبل کن
هصشف ،آصهَى پزیشی ،هذاسات ثسیبس فطشدُ هجتوغ ( ،)VLSIهذاسات قبثل ثبصپیکشثٌذی
 -1حَصُ َّش هصٌَػی کالسیک :ضبهل ثشًبهِسیضی دس َّش هصٌَػی ،سبهبًِّّبی چٌذػبهلی ،هٌطق
دس َّش هصٌَػی ،سبهبًِّبی تَصیغضذُ َّضوٌذَّ ،ضوٌذی هحیطی
 -2حَصُ پشداصش گفتبس ٍ پشداصش صثبى طجیؼی :ضبهل پشداصش صثبى آهبسی ،تحلیل هتي ،فْن صثبى ،تَلیذ
صثبى طجیؼی ،ثبصضٌبسی گفتبس ،سٌتض گفتبس ،سبهبًِّبی دیبلَگ ،تحلیل گفتبس
 -3حَصُ ػلَم دادُ :ضبهل دادُّبی حجین ،دادُکبٍی ٍ جشیبىّبی دادُ ،تحلیل دادُّب ،ثبصیبثی ٍ

2356

َّش
هصٌَػی

جستجَی اطالػبت

4389

 -4حَصُ ثیٌبیی هبضیي :ضبهل پشداصش تصَیش ٍ ٍیذیَ ،ثیٌبیی کبهپیَتشی ،آًبلیض تصبٍیش پضضکی ،ثیٌبیی
هبضیي  3ثؼذی
 -5حَصُ ثیَاًفَسهبتیک :ضبهل سٍشّبی الگَسیتوی دس ثیَاًفَسهبتیک ،تحلیل دادُّّبی صیستی ،پضضکی
دقیق ،صیستضٌبسی هحبسجبتی ،ػلَم ضٌبختی ٍ اػصبة
 -6حَصُ ضجکِّبی طسف :ضبهل یبدگیشی طسف ،هذلْبی گشافی احتوبالتی ،ضجکِّبی پیچیذُ
 -7حَصُ یبدگیشی هبضیي :ضبهل ًظشیِ یبدگیشی هبضیي ،یبدگیشی دس هقیبع ثبال ،تئَسی ثبصیّب

مذيريت تحصيالت تکميلي دانشگاه صنعتي شريف
تبسیخ اطالػیِ1399 /06/24:
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