
 
 دانشکده مهندسی انرژی

 

 02/20/89روزآمد: 

 

 رژیـهای انتمـدسی سیسـه مهنـرشت "وریـه حضـاحبـمص"دی ـبنانـدول زمـج

 رژیـدسی انـده مهنـان: دانشکـمک

 

 72/30/89دوشـنـبـه 

 

 

 

 قابل توجه داوطلبان گرامی:

 .به همراه داشتن کارت شناسایی الزامی است 

 د.باشنداشته بهمراه  ارشد خود رانامه دوره کارشناسیشود حتماً یک نسخه از پایاناز داوطلبان محترم تقاضا می 

 شود، سی دقیقه قبل از زمان مصاحبه خود در دانشکده حضور یابند.از داوطلبان محترم تقاضا می 

  

 زمان مصاحبه نام خانوادگی نام ردیف

 03:8 مقدمتوکل  یاسمن                    1

 0388 مقدمجعفري جواد 2

 03:8 چاوشی منصوره سادات :

 18388 امینی                               حاج زینب 4

 183:8 زارعی احسان 5

 11388 زردشتی محمدرضا 6

 113:8 زواري ستار 7

 12388 فراهانیسربندي محمدابراهیم 0

 123:8 شعاعی احسان 0

 نماز و استراحت

 14388 عسکري مینو 0

 143:8 همدانیغروي علی 18

 15388 فکوربان سمانه 11

 153:8 مرادپوردهکا سجاد 12



 
 دانشکده مهندسی انرژی

 

 02/20/89روزآمد: 

 

 ایهستــهدسی ـه مهنـرشت "وریـه حضـاحبـمص"دی ـبنانـدول زمـج

 رژیـدسی انـده مهنـان: دانشکـمک

 

 

 

 قابل توجه داوطلبان گرامی:

 .به همراه داشتن کارت شناسایی الزامی است 

 ارشد خود را بهمراه داشته باشند.نامه دوره کارشناسیاز پایانشود حتماً یک نسخه از داوطلبان محترم تقاضا می 

 شود، سی دقیقه قبل از زمان مصاحبه خود در دانشکده حضور یابند.از داوطلبان محترم تقاضا می 

 79/30/89شنـبـه سـه  72/30/89دوشـنـبـه 

 زمان مصاحبه نام خانوادگی نام ردیف  مصاحبه زمان نام خانوادگی نام ردیف

 03:8 جو ماسولهصلح راحله 1  03:8 آق عبدالباسط 1

 03:8 طهماسبی رویا 2  03:8 میرزاییترابی احسان 2

 0318 فتحی حسن :  0318 عاملیانجبل سیدسجاد :

 03:8 کللی علی 4  03:8 ثانیپور چوبهحسن مهدی 4

 03:8 کنعانی خدیجه :  03:8 حسینی سیدعلی :

 18318 پورکوچک جواد 6  18318 خالوندی محمد 6

 183:8 کیقبادی مهدی 7  183:8 خواجیان صابر  7

 183:8 مچرشاوی فاطمه 0  183:8 خوش مرام مهدی 0

 11318 محسنی کجانی مسعود 0  11318 درویشی ورنوسفادرانی مهدی 0

 113:8 زادهمنجم محمدرضا 18  113:8 دهقان محسن 18

 113:8 ناصربگی آزاده 11  113:8 نژادربانی علی 11

 12318 نورقاسمی قورقچی حبیب 12  12318 سعادتی حسن 12

      123:8 صحرائیان مهدی :1


