
 مصاحبه دکترا مهندسی برق ول زمانبندیجد

 (رنگ آبی نشانگر داوطلبين بدون آزمون می باشد)

 

 

جدول زمانی مصاحبه دکترای مهندسی برق-الکترونيک 

اتاق جلسات پژوهشکده اویونيک  21/3/98شنبه سه 

  (سایت اویونيک)کارشناس: خانم شيرازی

 مصاحبه شوندگان ساعت

10:30-8:30 

باور –اسدی مدیسه نسرین - اميری سمانه - کاتتبی مصطفی –نوری کوهانی پرهام

–- بهره بر سعيده - پناهی درچه مصطفی ستوده مهدی –صادیان خواه محمدجواد 

 رئيسی گوجانی افسانه-حسينی نژاد سيداحسان - رفيعی شهرکی علی 

12:30-10:30 

عارفيان حميدرضا –کرمی اميرحسين - زارعی محمود آبادی حسين –کاتبی مصطفی 

کرمی –قاسمی سردره راضيه  - فالحتی پيام– علينژاد مهدی -  علييی رحيم –

  محمدی اسفهرود صادق–کریمی واجارگاه  مریم –هرستانی  اميرحسين 



 

 

 

جدول زمانی مصاحبه دکترای مهندسی برق-قدرت 

  21/3/98 سه شنبه 

  اتاق شورای کامپيوتر

 خرمی کيا آقایکارشناس: 

 مصاحبه شوندگان ساعت

10:30- 8:30 

 – اسالمی مشکنانی علی –- آقاجانی کردآبادی مهدی آرميون  آرمان –آبشاری محمد 

 – ساکی آرمين –- حسين تبار ميثم هومن  جمشيدی  منفرد–اسماعيل بيگی سامان 

  شفيعی خوزانی حسام –شجاعی هادی 

12:30-10:30 

 – ميرزازاده محمدسجاد – ميرافضلی سيد محسن – محسنی مجتبی –گراوند آیت  

  هاشم زاده هاشمی حميد– نيک فرد مائده – نصری نصرآبادی اعظم –مهدوی ميثم 

 

  کنترل جدول زمانی مصاحبه دکترای مهندسی برق-

  411 -  اتاق جلسات 21/3/98شنبه سه 

 م ملکيان کارشناس: خان

 مصاحبه شوندگان ساعت

10:30- 8:30 

 -دوستان صادق – حسينيپور دالنجان سميه –بی کينه شيما –احمدی سيدحسين 

–فالح قویدل  حسام –فتاحی احسان –صفری دهنوی  وحيد –ساالری باجگانی اعظم 

 ناظمزادهشيرین–مطلبی سنا –محمدرضایی ریحانه 



 

 

 

  مخابرات سيستم جدول زمانی مصاحبه دکترای مهندسی برق-

  21/3/98شنبه سه 

 اتاق شورای سابق

 نادعليان کارشناس: خانم 

 مصاحبه شوندگان ساعت

10:30-8:30 

تابع – پيرمرادیان فاطمه –بياتی اشکفتکی سلمان–هومن -ایوبی نوید  افشاری

حاجيآقابابا فاطمه - خوشخو ميالد –جانی محمدامين–مهدی - تفرجی مياندوآب فرید 

 - داودی دهکردی محمدکاظمفيضی فرناز - 

12:30-10:30 

دهقانی فيروز آبادی مجتبی - دیانت مجتبی -  –دهقانی فرزاد–درویش زاده محسن 

عودی قدیم  –صدیقی  زهرا –رضایيشاد دنياسادات - شيرازی  فاطمه –رجایی سميرا

طيفی ميالد– کریمی جواد –محسنکریمی–گالره   ل

16:00-13:30 
ضوی سيدهمختاری مژگان  فاطمه - مرت را - مدنی  شفيع رزیتا - -  مریم- محمدی سا

 - یزدانی پرائی رضاهمدانی گلشن فاطمه –مهرپرور ماندانا –مسيبی عطيه 

جدول زمانی مصاحبه دکترای مهندسی برق- مخابرات (ميدان) 

  21/3/98 سه شنبه 

 دفتر دانشکده

 دهقانیکارشناس: خانم 

 مصاحبه شوندگان ساعت

10:30-8:30 
دهقانی فيروزآبادی – تيموری جروکانی محمد – ایوبی نوید –احمدی ونهری ریحانه 

  مهرپرور ماندانا– ستوده محمداسماعيل –مجتبی - رضایی شاد دنياسادات 


	جدول زمانبندی مصاحبه دکترا مهندسی برق
	(رنگ آبی نشانگر داوطلبین بدون آزمون می باشد)

