
 بهینه سازی سیستم ها –زمانبندی داوطلبان دکتری مهندسی صنابع 

 

  1/7/99 سه شنبهروز صبح 

 
 زمان تاریخ نام و نام خانوادگی 

 8:11 – 11 1/7/99 امیرحسین اکبری جعفر آبادی

 8:11 – 11 1/7/99 عارفه بیکدلو

 8:11 – 11 1/7/99 محمد حسین دهقانی صدر آبادی

 8:11 – 11 1/7/99 یفاطمه السادات شیراز

 1::9 – 11 1/7/99 حسین شیرانی بیدآبادی

 1::9 – 11 1/7/99 مهدی علی زاده

 1::9 – 11 1/7/99 امین رضا کالنتری خلیل آباد

 1::9 – 11 1/7/99 زهرا محتشمی

 1::11 – 11 1/7/99 بهشته مقدس پور

 1::11 – 11 1/7/99 پگاه نوروزیان ملکی

 1::11 – 11 1/7/99 مریم نیلی

 1::11 – 11 1/7/99 مهدخت انصاری

 1::11-11:11 1/7/99 سهیل حسن نیا

 1::11-11:11 1/7/99 ملیکا حوریان طبرستانی

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بهینه سازی سیستم ها –زمانبندی داوطلبان دکتری مهندسی صنابع 

 

  1/7/99روز سه شنبه  عصر
 

 

 

 زمان تاریخ نام و نام خانوادگی 

 1:::1 – 11 1/7/99 اسماعیل آخوندی باجگانی

 1:::1 – 11 1/7/99 رضا امینیان

 1:::1 – 11 1/7/99 رضا ایزدبخش

 1:::1 – 11 1/7/99 سیدمحمد رضا برهانی

 1::13-11 1/7/99 محمود تاجیک جنگلی

 1::13-11 1/7/99 عاطفه رجبی کفشگر

 1::13-11 1/7/99 مانا رحمانی هریس

 1::13-11 1/7/99 رستمیصابر 

 1::11-17 1/7/99 سید محمد قدیر پور

 1::11-17 1/7/99 فاطمه میر سعیدی

 1::11-17 1/7/99 علی نوبهاری

 1::11-17 1/7/99 آذر احرام باف شوشتر

 11 - 1::17 1/7/99 حسین بابازاده

 11 - 1::17 1/7/99 مهدی بیات

 11 - 1::17 1/7/99 کامران دشتی ملجانی

 11 - 1::17 1/7/99 احمد دهقان نژاد

 11 - 1::17 1/7/99 سید محسن موسوی خوشدل
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بهینه سازی سیستم ها –زمانبندی داوطلبان دکتری مهندسی صنابع 

 

  1/7/99 چهارشنبهروز صبح 

 
 زمان تاریخ نام و نام خانوادگی 

 8:11 – 11 1/7/99 باقر حسنی کلشتری

 8:11 – 11 1/7/99 امیر رضا زارع

 8:11 – 11 1/7/99 سیده فاطمه فرزانه

 8:11 – 11 1/7/99 علی قاضی زاده احسانی

 1::9 – 11 1/7/99 زهرا کریمی

 1::9 – 11 1/7/99 جالل الدین نظامی پور

 1::9 – 11 1/7/99 شقایق هیات

 1::9 – 11 1/7/99 وحید یحیی پور

 1::11 – 11 1/7/99 پگاه امینی

 1::11 – 11 1/7/99 مه رخ رنجبر غازیان

 1::11 – 11 1/7/99 ریحانه شفیعی اقدم

 1::11 – 11 1/7/99 محمود محمدی مشفق

 

 


