
 

 2اطالعیٍ شمارٌ 

 1395صٌایع  هٌْذسی  رضتِ جذٍل زهاًبٌذی هصاحبِ دکتری

 10/3/95رٍز دٍضٌبِ 

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

 30/11 آیلیي پاکساد 11 30/9 غسالِ عالهِ 1

 30/12 فراًک اهتحاًی 12 30/9 جَاد اصل ًجفی 2

 30/12 فرزاد اهیرخاًی 13 30/9 علی صباغ ًیا 3

 30/14 ًاصر حبیبی فرد 14 30/9 حسیي خٌجر پٌاُ 4

 30/14 اهیر اقساهی 15 30/10 عواد صاًع زرًگ 5

 30/14 سپیذُ آقاجاًی 16 30/10 رضا یسداى پرست 6

 30/14 هائذُ هختاری ًژاد 17 30/10 طاّرُ ّاضوی 7

 30/15 هرین هْاجری 18 30/10 فاطوِ کاضاًی آزاد 8

 30/15 فاطوِ رضایی 19 30/11 سجاد رحواى زادُ 9

 30/15 علی برٍهٌذ 20 30/11 ایواى ضکر 10

 

 آید. شنبه می شیما تیموری سه

 آید. شنبه ولی دوشنبه می امیرحاجی میرزاجان ازلیست سه

 فاطمه رضایی از لیست دهم به لیست یازدهم 

 

هحل برگساری جلسات هصاحبِ : تْراى. هیذاى ًٍک. خیاباى هالصذرا. خیاباى پردیس. جٌب ّتل 

 پردیس. داًطکذُ هٌْذسی صٌایع داًطگاُ خَاجِ ًصیرالذیي طَسی. طبقِ چْارم 

 



 1395  فٌاٍری اطالعات رشتِ جدٍل زهاًبٌدی هصاحبِ دکتری

 11/3/95شٌبِ  رٍز سِ

 ساعت هصاحبِ ًام ٍ ًام  خاًَادگی ردیف

 9 هْدی یادگاری 1

 9 آرش بْشتیاى اردکاًی 2

 9 سورا تَکل 3

 9 هْیار کیاى پَر 4

 10 قاًع ًیك رفتار 5

 10 سْیال بارچی ًژاد 6

 10 هیثن جاللی 7

 10 سپیدُ برکت رضایی 8

 11 شیَا جاللی اٍزهاى 9

 11 پریسا بسهی 10

 11 ًی ایَکیاعالوِ هت 11

 11 ًیوا رشادی 12

 12 هرین زارع زادُ 13

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

 ًصیرالدیي طَسی. طبقِ چْارپردیس. داًشکدُ هٌْدسی صٌایع داًشگاُ خَاجِ 

 

 

 

 



 

 

 

 1395صٌایع  هٌْذسی  رضتِ جذٍل زهاًبٌذی هصاحبِ دکتری

 11/3/95ضٌبِ  سِرٍز 

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

 12 ًاربي ضکرٍی 13 9 رٍیا سلطاًی  1

 12 ًجوِ جوالی  14 9 پریسا فاهیل علوذار  2

 12 هرین فراّاًی 15 9 ّاًیِ هؤرًی  3

 12 هحوذپیص ًواز زادُ  16 9 فاطوِ صبَحی  4

 14 عاطفِ حسي پَر 17 10 ضادی خلیل هقذم  5

 14 اهیرساالر هلک احوذی  18 10 اهیرحاجی هیرزاجاى  6

 14 ارغَاى رضیذی ًژاد  19 10 سرٍُ کاکایی 7

 14 لیال فضلی  20 10 فاطوِ گٌجی  8

 15 ضیوا تیوَری  21 11 جَاد زارعی  9

 15 ّاجر کفطیاى اّر  22 11 الْام صوذپَر  10

 15 حسیي حیذریاى بابکی  23 11 اهیرحسیي پاطَقی  11

 15 راضیِ رجائی لک  24 11 هرین خجستِ سرخسی  12

 

هحل برگساری جلسات هصاحبِ : تْراى. هیذاى ًٍک. خیاباى هالصذرا. خیاباى پردیس. جٌب ّتل 

 پردیس. داًطکذُ هٌْذسی صٌایع داًطگاُ خَاجِ ًصیرالذیي طَسی. طبقِ چْارم

  



 

 3اطالعیٍ شمارٌ 

 زمان مصاحبٍ متقاضیان دکترای بدين آزمًن رشتٍ مُىدسی صىایع 

 خًاَد بًد.  22/3/59ريز چُارشىبٍ 

 اسامی ایه متقاضیان متعاقبا از َمیه طریق بٍ اطالع خًاَد رسید. 

َمراٌ داشته اصل مدارکی کٍ تًسط متقاضی درسیستم 

 باشد. ثبت شدٌ ضريری می

 

 وشکدٌ صىایع تحصیالت تکمیلی دا

 

 

 

 
 


