
 های هوشوند های گروه ههندسی سیستن برناهه هصاحبه

 

  

 17تا  14از ساعت  -16/3/1401روز دوشنبه 

 ساعت هصاحبه دواطلب سهویه نام نام خانوادگی ردیف

 15-14 رٍزاًِ الْام ابَطالبی 1

 15-14 ًَبت دٍم – رٍزاًِ حسیي فیضی 2

 15-14 رٍزاًِ فرّاد چی خیاٍی چکوِ 3

 15-14 رٍزاًِ سعیذ صباغ کالت 4

 15-14 رٍزاًِ هلیحِ فتحعلی 5

 16-15 رٍزاًِ سیذُ عاطفِ بٌی ّاشوی 6

 16-15 ًَبت دٍم –رٍزاًِ الْام حیذری 7

 16-15 رٍزاًِ هحذثِ ایسدی فرد 8

 16-15 رٍزاًِ شیوا رٍستا 9

 16-15 رٍزاًِ حسیي هلک هحوذی 10

 17-16 رٍزاًِ هْذی فالحی 11

 17-16 رٍزاًِ هیثن کٌجَریاى 12

 17-16 رٍزاًِ هیٌا گشا چْرُ 13

 17-16 ًَبت دٍم – رٍزاًِ جَاد هْذٍی ٍرکی 14



 17تا  14از ساعت  -17/3/1401شنبه  روز سه

 

  

 ساعت هصاحبه داوطلب سهویه نام نام خانوادگی ردیف

 15-14 رٍزاًِ هْری ًیک هحوذی 1

 15-14 رٍزاًِ اریي اهیری 2

 15-14 رٍزاًِ لیال عباسی 3

 15-14 رٍزاًِ ًسین بیلچی کٌگرلَ 4

 15-14 ًَبت دٍم –رٍزاًِ اهیرعباض کاری 5

 16-15 رٍزاًِ زّرا حاجی حسیٌی 6

 16-15 رٍزاًِ فائسُ عسکری 7

 16-15 ًَبت دٍم –رٍزاًِ ًذا بیت الْی 8

 16-15 رٍزاًِ سیذُ سارا هَسَی 9

 16-15 رٍزاًِ تیٌا شاّذی 10

 17-16 رٍزاًِ لیال قائوی فر 11

 17-16 رٍزاًِ سحر خَاجِ سعیذی 12

 17-16 رٍزاًِ ًگار هحوذی 13

 17-16 رٍزاًِ ًاّیذ قرباًی 14



 17تا  14از ساعت  -18/3/1401روز چهارشنبه 

 

 

  

 ساعت هصاحبه داوطلب سهویه نام نام خانوادگی ردیف

 15-14 رٍزاًِ ًسین ًصادجعفری 1

 15-14 ًَبت دٍم –رٍزاًِ هرٍاریذ اشئیاى 2

 15-14 ًَبت دٍم –رٍزاًِ سویِ اللْی فتح 3

 15-14 رٍزاًِ عرفاى سیذی 4

 15-14 ًَبت دٍم –رٍزاًِ احساى هعوارپَر 5

 16-15 ًَبت دٍم –رٍزاًِ هیالد رًجبراى 6

 16-15 ًَبت دٍم –رٍزاًِ هحوذّادی شاهخ 7

 16-15 رٍزاًِ هْذی فضلی 8

 16-15 ًَبت دٍم –رٍزاًِ کَرش پَری 9

 16-15 ًَبت دٍم –رٍزاًِ حویذرضا هقیوی 10

 17-16 ًَبت دٍم –رٍزاًِ الِ ٍلی هْذٍی 11

 17-16 رٍزاًِ سجاد احذیاى 12

 17-16 ًَبت دٍم –رٍزاًِ هجیذ بسین 13

 17-16 رٍزاًِ َّهاى هلکی 14



 12تا  9از ساعت  -19/3/1401روز پنجشنبه 

 

 

  

 ساعت هصاحبه داوطلب سهویه نام نام خانوادگی ردیف

 10-9 رٍزاًِ سیذهحوذ ّاشویاى 1

 10-9 رٍزاًِ احوذ ایَهي 2

 10-9 رٍزاًِ هحوذحسیي هختاراًی 3

 10-9 رٍزاًِ آرش پَررضائی 4

 10-9 رٍزاًِ سیذهحوذرضا قریشی 5

 11-10 رٍزاًِ سپْر رستوی 6

 11-10 ًَبت دٍم –رٍزاًِ هجیذ باقری قادیکالئی 7

 11-10 رٍزاًِ ابَالفضل راسخ 8

 11-10 رٍزاًِ هحسي جعفری ثقیِ 9

 11-10 رٍزاًِ هْذی ٍّابی ثاًی 10

 12-11 رٍزاًِ هحوذاهیي رحواًی 11

 12-11 ًَبت دٍم سعیذُ خاًذاًی 12

 12-11 ًَبت دٍم فاطوِ ًصرالِ پَرًیازی 13

 12-11 ًَبت دٍم هحوذحسیي هحوذی 14

 12-11 ًَبت دٍم هسلن ًَری 15

 12-11 ًَبت دٍم سعیذ آجرلَ 16



 12تا  9از ساعت  -21/3/1401روز شنبه 

 

 

 ساعت هصاحبه داوطلب سهویه نام نام خانوادگی ردیف

 10-9  سارا اهیری 1

 10-9  هحوذجَاد هَتوٌی 2

 10-9  ًازًیي قٌبری 3

 10-9  سجاد زارع 4

 10-9  الِْ جاقری 5

 11-10  ...ا رٍح پَر زیٌلی 6

 11-10  هحسي عسیسی 7

 11-10  راهیي پَر فرزادیاى 8

 11-10  کویل شَْاری 9

 11-10  سحر پَر بْرام 10

 12-11  زّرا دّرٍیِ 11

 12-11  احساى حیذری 12

 12-11  اهیر جعفری 13

 12-11  عرفاى طاّری 14

 12-11  سیذیاسر سلطاًی 15


