
17/03/1401 شنبهسه روز   1401  شهرسازیجدول زمانبندی مصاحبه داوطلبان دکترای    

 

پاعااان نامااه کارشناساات ارشااد و   کااارش شناساااعت م تباار ،، **لطفااا در روز مصاااحبه

 در صورش چاپ عا ترجمه کتاب عک جلد از آن را به همراه داشته باشید**

 

( 45:7) زمان الزامت حضور داوطلبین در دانشکده  صبح 8شروع مصاحبه ساعت  1گروه   

خانوادگی نامنام و  زمان مصاحبه نام و نام خانوادگی  زمان مصاحبه نام و نام خانوادگی زمان مصاحبه 

صبح 8 مهرداد احمدی صبح8 فیروز آرمون  صبح8 آرزو آقا محمدی   

صبح8 امیر حسین اکبری      

 

( 45:8) زمان الزامت حضور داوطلبین در دانشکده  صبح 9شروع مصاحبه ساعت  2گروه   

خانوادگی نامنام و  زمان مصاحبه نام و نام خانوادگی  زمان مصاحبه نام و نام خانوادگی زمان مصاحبه 

صبح 9 بابک اکبری صبح 9 آرش برادران  صبح 9 عاطفه پاراسائیان   

صبح9 سمیه پهلوان      

 

( 45:9) زمان الزامت حضور داوطلبین در دانشکده  صبح 10شروع مصاحبه ساعت  3گروه   

خانوادگی نامنام و  زمان مصاحبه نام و نام خانوادگی  زمان مصاحبه نام و نام خانوادگی زمان مصاحبه 

صبح 10 بهاره پوردیهیمی حویلدارانامیر علی ت  صبح 10  صبح 10 فاطمه جبارپور   

صبح 10 مهدی جهانبانی      

 

( 45:10) زمان الزامت حضور داوطلبین در دانشکده  صبح 11شروع مصاحبه ساعت  4گروه   

خانوادگی نامنام و  زمان مصاحبه نام و نام خانوادگی  زمان مصاحبه نام و نام خانوادگی زمان مصاحبه 

صبح 11 فائزه حاتمی صبح 11 محمد حری  صبح 11 سیده آیدا حسینی   

صبح 11 محمدعلی حیدری      

 

 

 

 



17/03/1401روز  سه شنبه  1401جدول زمانبندی مصاحبه داوطلبان دکترای  شهرسازی    

 

**لطفااا در روز مصاااحبه، کااارش شناساااعت م تباار ، پاعااان نامااه کارشناساات ارشااد و   

 در صورش چاپ عا ترجمه کتاب عک جلد از آن را به همراه داشته باشید**

 

( 45:12) زمان الزامت حضور داوطلبین در دانشکده  13شروع مصاحبه ساعت  5گروه   

خانوادگی نامنام و  زمان مصاحبه نام و نام خانوادگی  زمان مصاحبه نام و نام خانوادگی زمان مصاحبه 

 13 انالی زرگر نژاد 13 ریحانه رمضانی 13 لیال خادمی

     13 سیدسعید موسوی

 

( 45:13) زمان الزامت حضور داوطلبین در دانشکده  14شروع مصاحبه ساعت  6گروه   

خانوادگی نامنام و  زمان مصاحبه نام و نام خانوادگی  زمان مصاحبه نام و نام خانوادگی زمان مصاحبه 

 14 سارا فرهپور 14 محمدحسین شجاعی نژاد 14 امیر رضا شابهرامی

     14 سهیل قشالق پور

 

( 45:14) زمان الزامت حضور داوطلبین در دانشکده  15شروع مصاحبه ساعت  5گروه   

خانوادگی نامنام و  زمان مصاحبه نام و نام خانوادگی  زمان مصاحبه نام و نام خانوادگی زمان مصاحبه 

 15 سارا مرندی 15 میالد محبی 15 ریحانه کاویانی

     15 عظیمه مسیبی

 

( 45:15) زمان الزامت حضور داوطلبین در دانشکده  16شروع مصاحبه ساعت  6گروه   

خانوادگی نامنام و  زمان مصاحبه نام و نام خانوادگی  زمان مصاحبه نام و نام خانوادگی زمان مصاحبه 

 16 دارا میرزامحمدی 16 زهرا منتظری 16 اسما مظفری نیا

     16 محدثه نقوی

 

 

 

 

 



 

از    1401 /18/03چهارشنبه روز   1401ی  شهرسازی  دکتر مصاحبه داوطلبان است دادهای درخشان  

که به تفکیک ساعت اعالم مت گرددمت باشد  12الت  8ساعت   

 

 


