
 

 بسمه تعالی

 

ضمن عرض سالم و آرزوی تندرستی برای یکایک شما عزیزان، زمان برگزاری 

به شرح  )روزانه، پردیس و ممتازین( خاک و پی گرایشتخصصی  آزمون مصاحبه

زمان مقرر  رأسشود. خواهشمند است داوطلبین محترم اعالم می ول ذیلاجد

و نام و نام خانوادگی خود را د نیاب در اتاق مجازی جلسات به آدرس زیر حضور

 : دننمایتایپ بصورت انگلیسی کامل 

http://ocwvc.unreal.iust.ac.ir/r0wfq89zjo3c/?session=breezygq

r9pe4e6xb9r9a&proto=true 

 ردیف
شماره پرونده 

 داوطلب
 009099سه شنبه  نام نام خانوادگی

 امیرحسین ابراهیمی پور ۰۸۵۲۴ ۱

9:00 - 10:30 

 سمیه احمدی ۰۱۳۱۰ ۸

 ابوالفضل اسدی ۰۱۲۰۱ ۳

 سیدرضی انیشه ۰۴۶۰۴ ۰

 هانیه بابائی زاد ۰۸۵۵۰ ۵

 بهنام باقری چرمخوران ۰۱۴۰۵ ۶

 سیما بهرام قناد ۳۰۴۵۰ ۷

   علیرضا کمائی   ۲

  سیدعلیرضا موسوی    ۰

 حامد پنجی ۰۱۲۰۰ ۱۴

10:00 - 11:30 

 مبینا تسلیمی پایین افراکتی ۰۴۷۱۴ ۱۱

 یاشار توانگر ۰۴۷۰۵ ۱۸

 الیار حیدرلی ۳۰۸۶۰ ۱۳

 نسترن خرم ۰۱۳۱۳ ۱۰

 پویا دست پاک ۳۰۷۸۴ ۱۵

 رضا دشمن زیاری ۰۴۴۲۰ ۱۶

 شهاب رحیمی ملکشان ۰۱۲۵۸ ۱۷

 رامین عالی باف ۳۰۱۶۷ ۱۲

   محمد زندپور   ۱۰

   مهدی دالور   ۸۴

http://ocwvc.unreal.iust.ac.ir/r0wfq89zjo3c/?session=breezygqr9pe4e6xb9r9a&proto=true
http://ocwvc.unreal.iust.ac.ir/r0wfq89zjo3c/?session=breezygqr9pe4e6xb9r9a&proto=true


  009099سه شنبه  نام نام خانوادگی شماره پرونده داوطلب ردیف

 مسعود عطاریان 81723 12

12:30-14:00 

 

  علی قاسمی فرد 41471 11

  فاطمه کردونی 81341 18

  اسما محمدی انباردان 81093 14

  محبوبه محمدی شاهرخ ابادی 40814 19

  ندا معیری 81111 14

  امید مهدی زاده گوهری 40894 17

  سیدعلیرضا موسوی معلم 40194 13

  محمدامین موالیی 81173 11

  علی میرجوان رازلیقی 42341 80

    پویا نوحی حفظ آباد   82

    مرضیه حسنودیان   81

    مهدی یوسفی طالقانی   88

    مهدی قاسمی   84

           

 ردیف
شماره پرونده 

 نام نام خانوادگی داوطلب
 009099پنجشنبه 

 

 ابوالفضل اسدی ۰۱۲۰۱ ۱

8:30 - 10:00 

 

  بالل اکبرزاده ۰۴۳۵۳ ۸

  حامد پنجی ۰۱۲۰۰ ۳

  یاشار توانگر ۰۴۷۰۵ ۰

  نیما حافظ ۳۰۱۱۶ ۵

  رضا دشمن زیاری ۰۴۴۲۰ ۶

  محمدرضا رزاقی ۰۴۸۵۶ ۷

  محمد رضایی ۳۰۵۴۵ ۲

 سپهر عبدی گودرزی ۰۱۲۵۰ ۰

9:30 - 11:00 

 

  مسعود عطاریان ۳۰۷۱۲ ۱۴

  جواد کریمی ۳۰۷۱۰ ۱۱

  حامد منصورسیف اباد ۰۱۲۰۸ ۱۸

  مجید مهدوی راد ۰۱۲۵۵ ۱۳

  امید مهدی زاده گوهری ۰۴۳۵۰ ۱۰

  هومن نیکخواه خواجه عطایی ۰۴۲۷۱ ۱۵

  مرتضی هنزایی زاده ۰۱۲۵۰ ۱۶

 


