
 4اطالعیه شماره 

 1395صٌایع  هٌْدسی  رضتِ جدٍل زهاًبٌدی هصاحبِ دکتری

 11/3/95ضٌبِ  رٍز سِ

 ساعت هصاحبِ ًام ٍ ًام خاًَادگی ردیف ساعت هصاحبِ ًام ٍ ًام  خاًَادگی ردیف

 11 اهیر خسرٍجردی 18 9 رٍیا سلطاًی  1

 12 ًاربي ضکرٍی 19 9 پریسا فاهیل علودار  2

 12 ًجوِ جوالی  20 9 ّاًیِ هؤذًی  3

 12 هرین فراّاًی 21 9 فاطوِ صبَحی  4

 12 هحودپیص ًواز زادُ  22 9 سیدُ راضیِ ًصرالْی  5

 12 سیدبْساد هَسَی  23 9 سعید  ًصرالْی  6

 12 سیدُ هطْرُ حسیٌی 24 10 ضادی خلیل هقدم  7

 14 عاطفِ حسي پَر 25 10 اهیرحاجی هیرزاجاى  8

 14 اهیرساالر هلک احودی  26 10 سرٍُ کاکایی 9

 14 ارغَاى رضیدی ًژاد  27 10 فاطوِ گٌجی  10

 14 لیال فضلی  28 10 هحودّادی هجاّدی 11

 14 هحود سعیدی  29 10 هْدی زیٌی ًٍد 12

 14 هْدی فضلی 30 11 جَاد زارعی  13

 15 ضیوا تیوَری  31 11 الْام صودپَر  14

 15 ّاجر کفطیاى اّر  32 11 اهیرحسیي پاطَقی  15

 15 حسیي حیدریاى بابکی  33 11 هرین خجستِ سرخسی  16

 15 راضیِ رجائی لک  34 11 سیٌا سیفی 17

    41حامد اقبالی ساعت        9حمید تیکنی ساعت 



 

 

 5اطالعیه شماره 

 9395صىایع  مهىدسی  رشتٍ جديل زماوبىدی مصاحبٍ دکتری

  33/93از ساعت  91/3/95ريز چهارشىبٍ 
 وام ي وام خاوًادگی ردیف وام ي وام  خاوًادگی ردیف

 سیدٌ فاطمٍ عطار شهرکی  7 يحیدٌ فرزاوٍ کرد  9

 معیه اسدی زوًز  8 وًید سلمان زادٌ میداوی 1

 محمدشکیب عالیی 9 حسیه تالفی داریاوی  3

 سمیٍ صالحی  93 رضا میرجلیلی  4

 سیىدخت مرتضًی  99 حسیه رحیمی کمیجاوی  5

   محبت سادات وقًی 6

 



 6اطالعیه شماره 

 1395  فٌاٍری اطالعات رضتِ جدٍل زهاًبٌدی هصاحبِ دکتری

 11/3/95ضٌبِ  رٍز سِ
 ساعت هصاحبِ ًام ٍ ًام  خاًَادگی ردیف

 9 هْدی یادگاری 1

 9 آرش بْطتیاى اردکاًی 2

 9 سورا تَکل 3

 9 قاًع ًیک رفتار 4

 9 ًژاد سْیال بارچی 5

 10 هیثن جاللی 6

 10 سپیدُ برکت رضایی 7

 10 ضیَا جاللی اٍزهاى 8

 10 پریسا بسهی 9

 10 عالوِ هتاًی ایَکی 10

 11 ًیوا رضادی 11

 11 هرین زارع زادُ 12

 11 اهیي هستَفی  13

 11 ًژاد  حسٌا سلیواى 14

 11 بابک ًاصح چافی 15

 12 اهیر علیدادی  16

 12 هحبَبِ ضیرٍاًی  17

 12 هحوَد رٍغٌی هَفق 18

 12 سیاهک ٍطٌی  19

هحل برگساری جلسات هصاحبِ : تْراى. هیداى ًٍک. خیاباى هالصدرا. خیاباى پردیس. جٌب ّتل پردیس. 

 داًطکدُ هٌْدسی صٌایع داًطگاُ خَاجِ ًصیرالدیي طَسی. طبقِ چْار


