
 زهاًثٌذی هصاحثِ دکتری
  1041خرداد  88ضٌثِ  

 ساػت حضَر ًام داٍطلة

 8  داٍٍد گلی جؼفرآتاد  1
 04/8 هحوذ زارع  2
 9 سیذهصطفی سیذرًجثر سقسچی 0
 04/9 ػلی هؤرى ػوَقیي 0
 14 اکرم گرٍسی 5
 04/14 ادریس هیْوی 6
 11 رحواى سلیواًپَر کرهی 7
 04/11 ػادل ایراًخَاُ 8
 18 ػلی رزم جَئی 9
 04/18 رقیِ هسرػِ فرد 14
 10 سیذهرتضی هَسَی 11
 04/10 حاتن زادُ ّفت چطوِ ضکرالِ 18
 15 هرتضی رضایی الَار 10
 04/15 سویرا ًصیری 10
 16 زّرا فتحی 15
 04/16 سلواى رٍالفقاری ضریفی 16
 17 حویذُ تٌذرچی 17
 04/17 ػلی حاتن زادُ سرکطتی 18
 18 هرضیِ هطتاقیاى  19

 ًکات هْن: 

دٍ ساعت قبل از ساعت تعییي شدُ الساهیست گرچِ هوکي است بِ دالیل غیر قابل  حضَر داٍطلب-

 .پیشبیٌی، هصاحبِ با تأخیر برگسار شَد

ّای آهَزشی ٍ  ارشد ٍ رزٍهِ فعالیتکارشـٌاسی  ایی عکس دار، اصل پایاى ًاهِـّوراُ داشتي کارت شٌاس-

 الساهیست.ٍّشی پژ

 -داًشگاُ خَارزهی-هیداى حصارک -اًتْای خیاباى شْید بْشتی -برگساری هصاحبِ: استاى البرز هحل

 202کالس -طبقِ دٍم -داًشکدُ ادبیات ٍ علَم اًساًی

 

 



 

 زهاًثٌذی هصاحثِ دکتری
  1041خرداد  89یکطٌثِ  

 ساػت حضَر ًام داٍطلة

 8 حسیي کَراًٍذ 1
 04/8 یؼقَب رکٌی خطیر 2
 9  اهیرحسیي ترکص دٍز  0
 04/9 ًیلَفر ًادری  0
 14 جوطیذ ضیری 5
 04/14 ضْریار تذاغی 6
 11 زّرا فتحی 7
 04/11 هْرزاد ضفیغ پَر  8
 18 تْوي تاتایی 9
 04/18 ًگیي قاری 14
 10 سیذُ زّرا پرّیسگارکالت 11
 04/10 ّاًیِ هجتْذ کیاسرائی 18
 15 هٌْاز هرادی 10
 04/15 الْام سخائی 10
 16 هحوذحسیي سپًَْذ  15
 04/16 فاطوِ ترکاضًَذ 16
 17 حاهذ ػسکری 17
 04/17 کاهیل جؼفرزادُ کردکٌذی 18
 18 سیذضیاءالذیي ًثَی 19

 ًکات هْن: 

دٍ ساعت قبل از ساعت تعییي شدُ الساهیست گرچِ هوکي است بِ دالیل غیر قابل  حضَر داٍطلب-

 .با تأخیر برگسار شَدپیشبیٌی، هصاحبِ 

ّوراُ داشتي کارت شٌاسـایی عکس دار، اصل پایاى ًاهِ کارشـٌاسی ارشد ٍ رزٍهِ فعالیت ّای آهَزشی ٍ -

 پژٍّشی الساهیست.

 -داًشگاُ خَارزهی-هیداى حصارک -اًتْای خیاباى شْید بْشتی -برگساری هصاحبِ: استاى البرزهحل 

 202کالس -دٍمطبقِ  -داًشکدُ ادبیات ٍ علَم اًساًی

 



 

 زهاًثٌذی هصاحثِ دکتری
  1041خرداد  04دٍضٌثِ  

 ساػت حضَر ًام داٍطلة

 8 ًفیسِ یاٍری 1
 04/8 فرٍزاى رستوی 2
 9 سلیواى هرادی  0
 04/9 داریَش هثارکی  0
 14 هیالد افالکی سَرضجاًی 5
 04/14 هحوذرضا کٌْسال ٍاجارگاُ 6
 11 هیترا لیثی)فقط ضثاًِ( 7
 04/11 پگاُ آزادرضایی)استؼذاد درخطاى(  8
 18 اهیذ اتَالفتحی 9
 04/18 ػلی خاًوحوذی)استؼذاد درخطاى( 14
 10 هجتثی اسالهی ّطترٍدی)استؼذاد درخطاى( 11
 04/10 ػاطفِ فتح اللْی)استؼذاد درخطاى( 18
 15 خلیل کورتیگی)فقط ضثاًِ( 10
استؼذاد رٍزاًِ ٍ هحذثِ صیادیاى ترخَردار) 10

 درخطاى(
04/15 

 16 سوا هؼظوی)استؼذاد درخطاى( 15
 04/16 حاهذ هرادی)استؼذاد درخطاى( 16
 17 الٌاز آزادٍاری)استؼذاد درخطاى( 17
 04/17 ًرجس ارجوٌذ)استؼذاد درخطاى( 18
 18 )استؼذاد درخطاى(ػصوت سلحطَر 19

 ًکات هْن: 

شدُ الساهیست گرچِ هوکي است بِ دالیل غیر قابل دٍ ساعت قبل از ساعت تعییي  حضَر داٍطلب-

 .پیشبیٌی، هصاحبِ با تأخیر برگسار شَد

ّوراُ داشتي کارت شٌاسـایی عکس دار، اصل پایاى ًاهِ کارشـٌاسی ارشد ٍ رزٍهِ فعالیت ّای آهَزشی ٍ -

 پژٍّشی الساهیست.

 -داًشگاُ خَارزهی-هیداى حصارک -اًتْای خیاباى شْید بْشتی -برگساری هصاحبِ: استاى البرز هحل

 202کالس -طبقِ دٍم -داًشکدُ ادبیات ٍ علَم اًساًی

 


