
 بسمه تعالی                                                               

 

 با سالم ٍ عرض تبریک بِ هٌاسبت قبَلی در هرحلِ اٍل آزهَى دکتری،

جذٍل زهاًی هصاحبِ هتقاضیاى هحترم گرایص اتوی ٍهلکَلی داًطکذُ فیسیک داًطگاُ علن ٍصٌعت ایراى بِ ضرح  

 . زیر هیباضذ

 2برگزاری مصاحبه اطاق همایش ساختمان شماره محل 

 بعذ بِ  30/13ساعت  93/  2/ 20ضٌبِ :  1گرٍُ 

 سیذُ ًرگس رضَی ًیا 12 هحوذ ابارری 1

 هْذی رفیعیاى ًجف آبادی 13 رضا ابراّین ًصاد درزی 2

 رضا رهضاًی ضریف آبادی 14 ٍحیذ آضَری 3

 پریسا شالِ فر  15 سعیذُ افْاهی 4

 دراىفْیوِ ساالری سِ 16 اٍیسیالِْ  5

 عبذالحاهذ ضاّذی 17 احساى بازًٍذ 6

 یذاهلل ضْاهت 18 هیٌا پرٍاز 7

 ریحاًِ ضیخ 19 رضا پَزش 8

 الْام ضیخی احوذلَ 20 فریبا خذارحوی 9

 ًجوِ عباسی راد 21 علی خطیبی 10

 الٌاز عطارجاى ًثارًَبری 22 سویرا دّقاًپَر 11

 بِ  بعذ 30/13ساعت  93/  2/ 27ضٌبِ :  2گرٍُ    

 هحوذ کریویاى تربتی 9 هحسي فالهرزی عسکراًی 1

 حسیي گرجی زادُ علی ًصاد 10 هیثن قاسوی بستاى اباد 2

 ام کلثَم ًظیفی گیلَاى 11 هحسي قاسوی گَدرزی 3

 داٍد ًَبْار 12 فاطوِ قواضی 4

 بٌْام ًَرٍزی  13 هیترا قوبری حاجی ضَرُ 5

 الْام ًَرٍزی افطار 14 زادُ اصفْاًیهجیذ کرم  6

 ایَب ّوتی زادُ 15 هْذیِ کرهلی 7

   هجتبی کریوی ّابیل 8



 بِ ًکات زیر تَجِ فرهائیذلطفا 

هگر ایٌکِ قبال با داضتي دلیل هَجِ عذم ) ضرکت داٍطلباى عسیس در تاریخ فَق الساهی ایست  -1

 .(ّواٌّگ ًوَدُ باضیذ 09121856341حضَر خَد را با تلفي 

 برای ٍرٍد بِ جلسِ هصاحبِ داضتي کارت هلی ٍ فیص پرداخت الساهی ایست -2

پایاى ًاهِ ) کپی هربَط بِ هذارک آهَزضی ٍ پصٍّطی خَد را حتوا ّوراُ داضتِ باضیذ  -3

 (، گسارش کارّای پصٍّطی ٍغیرُ کارضٌاسی ارضذ، کپی هقاالت 

 .پایاى ًاهِ کارضٌاسی ارضذ باضذدٍ تَصیِ ًاهِ کِ یکی از آًْا هربَط بِ استاد راٌّوای  -4

هصاحبِ دارًذ هیتَاًٌذ تَصیِ ًاهِ ّا را ضٌبِ  20/2/93کِ رٍز ضٌبِ داًطجَیاًی ) 

 (.بِ هذیر گرٍُ تحَیل ًوایٌذ  27/2/93

را تکویل   هربَط  بِ اطالعات عوَهی داٍطلباى را کِ رٍی سایت داًطکذُ قرار دارد 3فرم  ضوارُ 

 .ّوراُ داضتِ باضیذ ٍیک کپی از آًرا. ًوَدُ

 


