
 بسمه تعالی

 

 با سالم و احترام

 25روز سه شنبه  (بدون آزمونپذیرش با آزمون ورودی و پذیرش زمان مصاحبه گروه الکترونیک از داوطلبان دوره دکترا )

 است.ماه خرداد 

 نظر داشته باشید: لطفا نکات زیر را در

 در طول زمان مصاحبه ارسال نمایید.خود را  تصويرجازی است ولی باید مصاحبه به صورت م -1
 

 اانتظار عضو شده، خود را معرفی کرده و بدر گروه  اعت قبل از زمان مصاحبهسيک د داوطلبان محترم بای -2

 ....کم و رتباط خود را از جهت میکروفن، وب، امهندس تاجمیر ریاحیخانم ، کارشناس محترم گروه الکترونیک

 .دبررسی نمای

 9si-ti7-6yq-https://meet.iut.ac.ir/b/ehq                                                  لينک اتاق انتظار:

 

تالش می شود که زمان مصاحبه مشخص شده است.  صفحه بعد جدولان در داوطلب تقريبی ن مصاحبهازم -3

مثبت يا ) جایی کمیزمان مصاحبه هر داوطلب جابه، یل اتفاقات ناخواستهممکن است به دل تغییری نکند، اما

 باشد.  داشته (منفی
 

سرکار ذکر شد، نیاز هست داوطلبان محترم در گروه انتظار حضور داشته باشند تا  2طور که در مورد شماره همان -4

. پس از آن داوطلب دهد عرا به داوطلبین محترم اطالدر گروه مصاحبه حضور  دقيق، زمان خانم تاجمیر ریاحی

 .دکم و میکروفن خود را روشن نمایو وب شدهوارد اتاق مصاحبه نام خانوادگی به صورت کامل،  نام و نوشتنبا باید 

 نیاز هست. مصاحبه برای عضویت در اتاق مصاحبه، اجازه مدیر اتاق

 www-ktf-ldi-6https://meet.iut.ac.ir/b/jr                                                 لينک اتاق مصاحبه:

 

ارتباط اینترنتی در شرایط مناسب و نیز  های الزم از جهت باتری با شارژنیبیه دلیل امکان قطع برق، لطفا پیشب -5

منزل استفاده می نمایید، حتما یک اینترنت  ADSLکه از د. توجه داشته باشید که درصورتیقطع برق را انجام دهی

 کارت نیز به صورت پشتیبان فراهم نمایید. موابسته به سی

 

 

 شاد و سالمت باشید، با آرزوی موفقیت برای همه شما

 نسرین رضائی، مدیر گروه الکترونیک

 

https://meet.iut.ac.ir/b/ehq-yq6-7ti-si9
https://meet.iut.ac.ir/b/jr6-ldi-ktf-www


 گروه الکترونيک -1400ه دکترا سال دورمحترم زمان مصاحبه داوطلبان 

 زمان تقريبی نام و نام خانوادگی شماره

 8:30 بابک مشهور 1

 8:40 سمیرا احمدی 2

 8:50 لیات رجاسادپردیس  3

 9:00 مریم فاضلی 4

 9:10 زینب حجتی 5

 9:20 محمدامین بهزاد نژاد 6

 9:30 پیمان غالمی 7

 9:40 میالد کتیرایی 8

 9:50 حسین پیرمرادیان 9

 10:00 مجتبی اکبری بیشه 10

 10:10 فه شاملیعاط 11

 10:20 رضا مختارپور 12

 زمان آزاد

 10:40 افسانه رییسی 13

 10:50 نادر مالئی 14

 11:00 رضا افشاری 15

 11:10 محمدنقی شرفی 16

 11:20 ندا طالبی پور 17

 11:30 فرشاد محمدصادقی 18

 11:40 ضرغام عینی 19

 11:50 فاطمه آزاد 20

 12:00 سیدجعفر پورحسینی 21

 12:10 حمیدرضا قنبری خرم 22

 12:20 علیرضا نجفی خوزانی 23

 12:30 پردیس کاظمی اسفه 24

 12:40 فاطمه دهقان دهنوی 25

 12:50 فاطمه قمصری یزدل 26

 13:00 مظلومینمحمدعلی  27

 13:10 محمدمهدی میرجلیلی 28

 13:20 نگار شیروانی 29

 


