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دانشکده شیمی

1392دکتري شدگان سازمان سنجشمعرفیبرنامه زمانی مصاحبه واسامی لیست

naimi@iust.ac.ir:ایمیل گروه شیمی آلیآلیشیمی -1

مکانساعتزماننامنام خانوادگیکد داوطلبیردیف
کنفرانس دانشکدهاتاق 23/2/929دوشنبه امنه                                    ابوالقاسمی فخري                         1102754

جمشید                                   اذرنیامهربان                            2304911
نشکدهاتاق کنفرانس دا23/2/9215/9دوشنبه 

محمد                                    اسالمی                                  3304977
اتاق کنفرانس دانشکده23/2/9230/9دوشنبه 

جواد                                    اسالمی کلجاري                           4304821
کنفرانس دانشکدهاتاق 23/2/9245/9دوشنبه 

سمانه                                   اشناگر                                  5180448
اتاق کنفرانس دانشکده23/2/9210دوشنبه 

فرشته                                   اعظمی فر                                6160547
اتاق کنفرانس دانشکده23/2/9215/10دوشنبه 

تکتم                                    افروغ                                   7157264
اتاق کنفرانس دانشکده23/2/9230/10دوشنبه 

محمدرضا                                 انی زاده                                8229186
اتاق کنفرانس دانشکده23/2/9245/10ه دوشنب

الهام                                   بیکدلی                                  9102759
اتاق کنفرانس دانشکده23/2/9211دوشنبه 
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میثم                                پسندیده ندامانی                         10224439
اتاق کنفرانس دانشکده23/2/9215/11دوشنبه 

فریبا                                   پی تام                                  11180482
اتاق کنفرانس دانشکده23/2/9230/11دوشنبه 

عارفه                 دادرس                                   12278942
اتاق کنفرانس دانشکده23/2/9245/11دوشنبه 

معراج                                   رمضانی                                  13304903
اتاق کنفرانس دانشکده23/2/9212دوشنبه 

هادي       سجادي قطب ابادي                         14218387
اتاق کنفرانس دانشکده23/2/9215/12دوشنبه 

سمیه                                    سروي بیگباغلو                           15117940
اتاق کنفرانس دانشکده23/2/9230/12دوشنبه 

احمد                                    شهبازي لگرانی                         16119985
اتاق کنفرانس دانشکده23/2/9230/13دوشنبه 

وحید                                    صابري حسین اباد                         17259233
اتاق کنفرانس دانشکده23/2/9245/13دوشنبه 

مارال                                   غالمحسینی               18278944
اتاق کنفرانس دانشکده23/2/9214دوشنبه 

واعظه                                   فتحی واوسري                             19278755
اتاق کنفرانس دانشکده23/2/9215/14دوشنبه 

راضیه                                   فیروزي حاجی  20236616
اتاق کنفرانس دانشکده23/2/9230/14دوشنبه 

حسن                                     قرایت                                   21186697
اتاق کنفرانس دانشکده23/2/9245/14دوشنبه 

احسان                                   قنبري                                   22259220
اتاق کنفرانس دانشکده23/2/9215دوشنبه 

نفیسه                                   کمالی نژاد                              23202246
اتاق کنفرانس دانشکده23/2/9215/15دوشنبه 

تهمینه                                  کنارکوهی                                24125636
اتاق کنفرانس دانشکده23/2/9230/15دوشنبه 
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یزدانبخش                                لطفی نوسود                              25304976
نفرانس دانشکدهاتاق ک23/2/9245/15دوشنبه 

رضا                                     محمدیانی                                26229193
اتاق کنفرانس دانشکده23/2/9216دوشنبه 

عاطفه                                   مردانی قهفرخی                           27140172
اتاق کنفرانس دانشکده23/2/9215/16دوشنبه 

فروغ                                    مطیع رسول                               28166294
اتاق کنفرانس دانشکده23/2/9230/16دوشنبه 

محمدعلی                                 مکارمی                                  29164348
اتاق کنفرانس دانشکده23/2/9245/16شنبه دو

ناهید                                   موسی وند                                30190044
اتاق کنفرانس دانشکده23/2/9217دوشنبه 

سیدهادي                         ناظم زاده                               31196489
اتاق کنفرانس دانشکده23/2/9215/17دوشنبه 

سپیده                                   نجفونددریکوندي                          32166300
اتاق کنفرانس دانشکده23/2/9230/17دوشنبه 

مریم              بادي                              آنعیم 33278937
اتاق کنفرانس دانشکده23/2/9245/17دوشنبه 

نازنین                                  نوروزي شاد                              34147742
اتاق کنفرانس دانشکده23/2/9218دوشنبه 

لقاسم                            سیدابواهاشمی                                   35139017
اتاق کنفرانس دانشکده23/2/9215/18دوشنبه 

مرضیه                                   هاشمی                                   36208707
اتاق کنفرانس دانشکده23/2/9230/18دوشنبه 

میثم                                    یاري                              37249445
اتاق کنفرانس دانشکده23/2/9245/18دوشنبه 

هدي                                     یحیوي                                   38256008
اتاق کنفرانس دانشکده23/2/9219دوشنبه 
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iust.ac.ir@zaredorabei:روه شیمی تجزیهایمیل گتجزیهشیمی -2

مکانساعتزماننامنام خانوادگییداوطلبکد ردیف

اتاق کنفرانس دانشکده22/2/929یکشنبه مریم                                    ابراهیمی                                1236637

سارا                                    احمدپور                    2180611
اتاق کنفرانس دانشکده22/2/9215/9یکشنبه 

مایده                                   اخوندیان                                3231374
اتاق کنفرانس دانشکده22/2/9230/9یکشنبه 

احمد                                    اصغري            4169745
اتاق کنفرانس دانشکده22/2/9245/9یکشنبه 

محمدجواد                                اقاگلی                                  5196501
اتاق کنفرانس دانشکده22/2/9210یکشنبه 

رقیه                                    ده خوان                        امینی سفی6102869
اتاق کنفرانس دانشکده22/2/9215/10یکشنبه 

فرهاد                                   پیري                                    7116042
اتاق کنفرانس دانشکده22/2/9230/10یکشنبه 

فرزاد                                   ترابی                                   8305074
اتاق کنفرانس دانشکده22/2/9245/10یکشنبه 

صدیقه                                   جباریان اذرورجوي                        9279164
هاتاق کنفرانس دانشکد22/2/9211یکشنبه 

هدي                                     جمال ابادي                              10279320
اتاق کنفرانس دانشکده22/2/9215/11یکشنبه 

صالح الدین                              حاجی زاده                               11116025
کنفرانس دانشکدهاتاق 22/2/9230/11یکشنبه 

هومن                                    حصاري                                   12249467
اتاق کنفرانس دانشکده22/2/9245/11یکشنبه 

نگین                                    حمیدي                                   13279152
اتاق کنفرانس دانشکده22/2/9212یکشنبه 
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سمیه                                    خدادادي کریموند                         14279058
اتاق کنفرانس دانشکده22/2/9215/12یکشنبه 

فریدون                                  رحمانی                                  15199518
اتاق کنفرانس دانشکده22/2/9230/12کشنبه ی

روشنک                                   رستمیان                                 16279066
اتاق کنفرانس دانشکده22/2/9230/13یکشنبه 

احمد                        روحانی فر                               17305108
اتاق کنفرانس دانشکده22/2/9245/13یکشنبه 

خسرو                                    زارع فراشبندي                           18131745
اتاق کنفرانس دانشکده22/2/9214یکشنبه 

طاهره            زرگر                                    19279050
اتاق کنفرانس دانشکده22/2/9215/14یکشنبه 

نصیبه                                   سعیدزاده امیري                          20236641
اتاق کنفرانس دانشکده22/2/9230/14یکشنبه 

از                                   مهنسقانژادطهرانی                           21279221
اتاق کنفرانس دانشکده22/2/9245/14یکشنبه 

محسن                                    شایان                                   22131737
اتاق کنفرانس دانشکده22/2/9215یکشنبه 

محمدرسول                                صادقی ملکی                       23154338
اتاق کنفرانس دانشکده22/2/9215/15یکشنبه 

زینب                                    طهماسبی                                 24135698
اتاق کنفرانس دانشکده22/2/9230/15یکشنبه 

امید                                    عربی               25305003
اتاق کنفرانس دانشکده22/2/9245/15یکشنبه 

لیالسادات                               علوي                                    26279107
اتاق کنفرانس دانشکده22/2/9216یکشنبه 

بهروز                                   فریدونی 27108207
اتاق کنفرانس دانشکده22/2/9215/16یکشنبه 

ندا                                     فیضی گیالنده                            28256074
اتاق کنفرانس دانشکده22/2/9230/16یکشنبه 
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هادي                                    قاسمی استرکی                            29196505
اتاق کنفرانس دانشکده22/2/9245/16یکشنبه 

زهرا                                    قلمی                                    30102852
نشکدهاتاق کنفرانس دا22/2/9217یکشنبه 

لیال                                    کامل                                    31172024
اتاق کنفرانس دانشکده22/2/9215/17یکشنبه 

هادي                                    کرباسی                                  32259257
تاق کنفرانس دانشکدها22/2/9230/17یکشنبه 

عصمت                                    کوهساریان                               33147818
اتاق کنفرانس دانشکده22/2/9245/17یکشنبه 

افشین                                   مرادي                                   34131730
اتاق کنفرانس دانشکده22/2/9218یکشنبه 

محمد                                    مستقیم                                  35196507
اتاق کنفرانس دانشکده22/2/9215/18یکشنبه 

کرم                                   موالیی ایل ذوله                         36211695
اتاق کنفرانس دانشکده22/2/9230/18یکشنبه 

مریم                                    همتی پورگشتی                            37279224
اتاق کنفرانس دانشکده22/2/9245/18یکشنبه 
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iust.ac.ir@hashemianzadeh:ایمیل گروه شیمی فیزیکشیمی فیزیک - 3

مکانساعتزماننامنام خانوادگییداوطلبکد فردی
دفتر دانشکده شیمی9-22/2/9210یکشنبهسیدمهدي                                 اتش زر                                  1196487
2

الهام                       اکبرزاده فردوسیه نژاد                   278716
دفتر دانشکده شیمی9-22/2/9210یکشنبه

3
فهیمه                                   اکبري                                   173657

دفتر دانشکده شیمی9-22/2/9210یکشنبه

4
اعظم                      جم ساز                                  147651

دفتر دانشکده شیمی9-22/2/9210یکشنبه

5
اذین                                    چیت سازان                               278692

دفتر دانشکده شیمی10-22/2/9211یکشنبه

6
حسین                   حاجی چرمهینی                            304803

دفتر دانشکده شیمی10-22/2/9211یکشنبه

7
الهه                                    حسین زاده                               278701

دفتر دانشکده شیمی10-22/2/9211یکشنبه

8
مهدي               ضیایی                                   199494

دفتر دانشکده شیمی10-22/2/9211یکشنبه

9
علی رضا                                 کشاورزصفییی                             191469

دفتر دانشکده شیمی11-22/2/9212یکشنبه

10
سعیده         کمالی                                   180336

دفتر دانشکده شیمی11-22/2/9212یکشنبه

11
نرجس                                    گرایلی                                  278670

دفتر دانشکده شیمی11-22/2/9212یکشنبه

12
مرضیه   معینی                                   168085

دفتر دانشکده شیمی11-22/2/9212یکشنبه

13
مهناز                                   نشتاحسینی                               236561

دفتر دانشکده شیمی12-22/2/9213یکشنبه
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14
حیل                                   رایزدان شناس                              278710

دفتر دانشکده شیمی12-22/2/9213یکشنبه

15
سیدمهدي                                 اتش زر                                  196487

دفتر دانشکده شیمی12-22/2/9213یکشنبه

f_manteghi@iust.ac.ir:ایمیل گروه شیمی معدنیمعدنیشیمی -4

مکانساعتزماننامنام خانوادگییداوطلبکد ردیف
دانشکدهاتاق کنفرانس24/2/929سه شنبه احسان                                   باحجب نوروزي                            1108239

رویا   بیناي مطلق                              2279434
دانشکدهاتاق کنفرانس24/2/9215/9سه شنبه 

محمدحسین                                حسینی کوپایی                            3131770
دانشکدهاتاق کنفرانس24/2/9230/9سه شنبه 

الهام                                   خدایی                               4279401
دانشکدهاتاق کنفرانس24/2/9245/9سه شنبه 

مهسا                                    خیرخواهی                                5117981
دانشکدهاتاق کنفرانس24/2/9210سه شنبه 

مهزاد                                   رحیمی                     6125788
دانشکدهاتاق کنفرانس24/2/9215/10سه شنبه 

سیدعلیرضا                               رشیدي                                   7305142
دانشکدهاتاق کنفرانس24/2/9230/10سه شنبه 

مرضیه                                   سرخیل       8193320
دانشکدهاتاق کنفرانس24/2/9245/10سه شنبه 

فاطمه                                   نجابت                                   9193315
دانشکدهاتاق کنفرانس24/2/9211سه شنبه 


