
جدول زمان ومکان مصاحبھ آزمون نیمھ متمرکز دکتری  سال ٩١-تكمیل ظرفیت
 

مکان مصاحبهساعت مصاحبه تاریخ مصاحبهرشته گرایشنام خانوادگینامشماره داوطلبردیف

پردیس2-دانشکده عمران1391/8/2814سازهثقفی                                    سعید                                    1871118

پردیس2-دانشکده عمران1391/8/2814سازهجلیل زاده افشاري                        محمد                                    2871181

پردیس2-دانشکده عمران1391/8/2814سازهرسمی عتیق                               هادي                                    3828282

پردیس2-دانشکده عمران1391/8/2814سازهسخایی                                   صالح                                    4771647

پردیس2-دانشکده عمران1391/8/2814سازهعلیلوکسجینی                             یاسر                                    5828285

پردیس2-دانشکده عمران1391/8/2814سازهفرجی                                    حمید                                    6870773

پردیس2-دانشکده عمران1391/8/2814سازهلطفی مهیاري                             شهرام                                   7726926

پردیس2-دانشکده عمران1391/8/2814سازهتقی زاده                                سعید                                    8745707

پردیس2-دانشکده عمران1391/8/2814سازهخیراللهی دهخوارقانی                     محمد                                    9707628

پردیس2-دانشکده عمران1391/8/2814سازهدزیانی                                  محسن                                    10795774

پردیس2-دانشکده عمران1391/8/2814سازهعزیزي                                   یادگار                                  11713312

پردیس2-دانشکده عمران1391/8/2814سازهنادري                                   ارش                                     12761742

پردیس2-دانشکده عمران1391/8/2815خاك و پیاقامالیان                               ملو                                     13871594

پردیس2-دانشکده عمران1391/8/2815خاك و پیپورعباس بیلندي                          میثم                                    14786456

پردیس2-دانشکده عمران1391/8/2815خاك و پیخانقاهی باال                            برزویه                                  15871472

پردیس2-دانشکده عمران1391/8/2815خاك و پیخلیلی طرقبه                             یونس                                    16745782

پردیس2-دانشکده عمران1391/8/2815خاك و پیعرب عامري                               محمد                                    17795804

پردیس2-دانشکده عمران1391/8/2815خاك و پیقمی                                     مهدي                                    18815557

پردیس2-دانشکده عمران1391/8/2815خاك و پینوري                                    امیر                                    19713368

پردیس2-دانشکده عمران1391/8/2815خاك و پیهمتی سیاه لرز                           افشین                                   20745807

پردیس2-دانشکده عمران1391/8/2815سازه هاي هیدرولیکیافشار                                   محسن                                    21745826

پردیس2-دانشکده عمران1391/8/2815سازه هاي هیدرولیکیبازافکن                                 محمدرضا                                 22823241

پردیس2-دانشکده عمران1391/8/2815سازه هاي هیدرولیکیبهرامی فر                               امیر                                    23713380

پردیس2-دانشکده عمران1391/8/2815سازه هاي هیدرولیکیسیداشرف                                 امید                                    24713377

پردیس2-دانشکده عمران1391/8/2815سازه هاي هیدرولیکیشیخ خوزانی                              زهره                                    25721385

پردیس2-دانشکده عمران1391/8/2815سازه هاي هیدرولیکیصابري زفرقندي                           محمدحسین                                26871668

پردیس2-دانشکده عمران1391/8/2815سازه هاي هیدرولیکیعلی زاده                                محمدجواد                                27871645

پردیس2-دانشکده عمران1391/8/2815سازه هاي هیدرولیکیکرمی                                    وحید                                    28790856

نام دانشکده:   مهندسی عمران  

نام دانشکده:   مهندسی برق و رباتیک  



جدول زمان ومکان مصاحبھ آزمون نیمھ متمرکز دکتری  سال ٩١-تكمیل ظرفیت
 

مکان مصاحبهساعت مصاحبه تاریخ مصاحبهرشته گرایشنام خانوادگینامشماره داوطلبردیف

پردیس2-دانشکده برق و رباتیک12  10_1391/08/29برق - کنترلاعظم بالغی                              نصراله                                  1745601

پردیس2-دانشکده برق و رباتیک12  10_1391/08/29برق - کنترلامیري                                   محسن                                    2757345

پردیس2-دانشکده برق و رباتیک12  10_1391/08/29برق - کنترلانصاري                                  کریم                                    3870633

پردیس2-دانشکده برق و رباتیک12  10_1391/08/29برق - کنترلاهنگرانی فراهانی                        علیرضا                                  4870520

پردیس2-دانشکده برق و رباتیک12  10_1391/08/29برق - کنترلدادخواه تهرانی                          رضا                                     5870664

پردیس2-دانشکده برق و رباتیک12  10_1391/08/29برق - کنترلعباسی سکه روانی                         یحیی                                    6774748

پردیس2-دانشکده برق و رباتیک12  10_1391/08/29برق - کنترلعظیمی                                   فرزاد                                   7790761

پردیس2-دانشکده برق و رباتیک12  10_1391/08/29برق - کنترلقلی پور                                 رضا                                     8800674

پردیس2-دانشکده برق و رباتیک12  10_1391/08/29برق - کنترلقیصریه هاي نجف ابادي                    عباس                                    9870458

پردیس2-دانشکده برق و رباتیک12  10_1391/08/29برق - کنترلمیریوسفی اول                            رضا                                     10870434

پردیس2-دانشکده برق و رباتیک12  10_1391/08/29برق - کنترلنیک فطرت                                اکرم                                    11846825

پردیس2-دانشکده برق و رباتیک12  10_1391/08/29برق - کنترلیزدانی                                  هادي                                    12726868

پردیس2-دانشکده برق و رباتیک12 -- 1391/08/3010برق قدرتاربابان اصفهانی                         ایمان                                   13726681

پردیس2-دانشکده برق و رباتیک12 -- 1391/08/3010برق قدرتافراسیابی                               مرتضی                                   14815494

پردیس2-دانشکده برق و رباتیک12 -- 1391/08/3010برق قدرتامین نژاد                               سیامک                                   15870085

پردیس2-دانشکده برق و رباتیک12 -- 1391/08/3010برق قدرتپناهی                                   فرشید                                   16820352

پردیس2-دانشکده برق و رباتیک12 -- 1391/08/3010برق قدرتحامی دیندار                             عرفان                                   17870043

پردیس2-دانشکده برق و رباتیک12 -- 1391/08/3010برق قدرتحدادزاده                                ابوالفضل                                18745481

پردیس2-دانشکده برق و رباتیک12 -- 1391/08/3010برق قدرتحروفیانی                                مجید                                    19745439

پردیس2-دانشکده برق و رباتیک12 -- 1391/08/3010برق قدرتخلیق                                    وحید                                    20745429

پردیس2-دانشکده برق و رباتیک12 -- 1391/08/3010برق قدرترحمتیان                                 میثم                                    21812307

پردیس2-دانشکده برق و رباتیک16 -- 1391/08/3014برق قدرترجبی سبدانی                             محمد                                    22726753

پردیس2-دانشکده برق و رباتیک16 -- 1391/08/3014برق قدرتزارع ابندانکشی                          الیاس                                   23812242

پردیس2-دانشکده برق و رباتیک16 -- 1391/08/3014برق قدرتشهبازي                                  حمیدرضا                                 24778769

پردیس2-دانشکده برق و رباتیک16 -- 1391/08/3014برق قدرتفایزیان                                 قاسم                                    25745436

پردیس2-دانشکده برق و رباتیک16 -- 1391/08/3014برق قدرتفداییان                                 طاهره                                   26807675

پردیس2-دانشکده برق و رباتیک16 -- 1391/08/3014برق قدرتفصیحی پورپاریزي                         حامد                                    27745459

پردیس2-دانشکده برق و رباتیک16 -- 1391/08/3014برق قدرتکارگهی                                  محمداحسان                               28869945

پردیس2-دانشکده برق و رباتیک16 -- 1391/08/3014برق قدرتکریم پورموزیرجی                         سیدرضا                                  29812262

پردیس2-دانشکده برق و رباتیک16 -- 1391/08/3014برق قدرتکریمان مجد                              محسن                                    30812234



جدول زمان ومکان مصاحبھ آزمون نیمھ متمرکز دکتری  سال ٩١-تكمیل ظرفیت
 

پردیس2-دانشکده برق و رباتیک16 -- 1391/08/3014برق قدرتمحمودي                                  جواد                                    31870046

پردیس2-دانشکده برق و رباتیک16 -- 1391/08/3014برق قدرتموسویان                                 ایمان                                   32754188

پردیس2-دانشکده برق و رباتیک16 -- 1391/08/3014برق قدرتمیوه                                    محمدرضا                                 33815492

مکان مصاحبهساعت مصاحبه تاریخ مصاحبهرشته گرایشنام خانوادگینامشماره داوطلبردیف

دانشکده ریاضیساعت 9:30 صبح1391/08/29ریاضی محض - گراف و ترکیبیاتدباغی مهدي 1726150

دانشکده ریاضیساعت 9:30 صبح1391/08/29ریاضی محض - گراف و ترکیبیاتشعبانی معصومه 2750485

دانشکده ریاضیساعت 9:30 صبح1391/08/29ریاضی محض - گراف و ترکیبیاتصادقی ده چشمه      صادق3733919

دانشکده ریاضیساعت 9:30 صبح1391/08/29ریاضی محض - گراف و ترکیبیاتصالحی کبري 4765840

دانشکده ریاضیساعت 9:30 صبح1391/08/29ریاضی محض - گراف و ترکیبیاتقاسمی معصومه 5776022

دانشکده ریاضیساعت 9:30 صبح1391/08/29ریاضی محض - گراف و ترکیبیاتکدخدایی زهره  6720838

دانشکده ریاضیساعت 9:30 صبح1391/08/29ریاضی محض - گراف و ترکیبیاتمحمودي ریشکانی  اکبر  7867939

دانشکده ریاضیساعت 9:30 صبح1391/08/29ریاضی محض - گراف و ترکیبیاتمومن فرشته  8758245

دانشکده ریاضیساعت 9:30 صبح1391/08/29ریاضی کاربردي - آنالیز عددياسماعیلی جواد 9759199

دانشکده ریاضیساعت 9:30 صبح1391/08/29ریاضی کاربردي - آنالیز عدديحسینی سیدمرتضی 10735389

دانشکده ریاضیساعت 9:30 صبح1391/08/29ریاضی کاربردي - آنالیز عدديحیرت سعید 11771036

دانشکده ریاضیساعت 9:30 صبح1391/08/29ریاضی کاربردي - آنالیز عدديرمضان نیاکشتلی قربانعلی 12811925

دانشکده ریاضیساعت 9:30 صبح1391/08/29ریاضی کاربردي - آنالیز عدديسیار طاهره  13758291

دانشکده ریاضیساعت 9:30 صبح1391/08/29ریاضی کاربردي - آنالیز عدديکارگریان مروستی محمدرضا 14823002

دانشکده ریاضیساعت 9:30 صبح1391/08/29ریاضی کاربردي - آنالیز عدديابوالحسنی ابرقوییمحمد15823014

دانشکده ریاضیساعت 9:30 صبح1391/08/29ریاضی کاربردي - آنالیز عدديرمضانی اکبر    16706998

دانشکده ریاضیساعت 9:30 صبح1391/08/29ریاضی کاربردي - آنالیز عدديعسکري رباطی غالمحسین 17811935

دانشکده ریاضیساعت 9:30 صبح1391/08/29ریاضی کاربردي - آنالیز عدديمومنی محمد 18771073

دانشکده ریاضیساعت 9:30 صبح1391/08/29ریاضی کاربردي - آنالیز عددينوري  زهرا 19807486

دانشکده ریاضیساعت 9:30 صبح1391/08/29ریاضی کاربردي - آنالیز عددياسماعیلی جواد 20759199

دانشکده ریاضیساعت 9 صبح1391/09/1ریاضی محض - جبراکبري اعظم 21760282

دانشکده ریاضیساعت 9 صبح1391/09/1ریاضی محض - جبرپورقبادي کبري 22802200

دانشکده ریاضیساعت 9 صبح1391/09/1ریاضی محض - جبرحسنی قهرودي اباذر 23726128

دانشکده ریاضیساعت 9 صبح1391/09/1ریاضی محض - جبررحیمی حامد24795611

دانشکده ریاضیساعت 9 صبح1391/09/1ریاضی محض - جبررحیمی مالیی زهرا 25773464

دانشکده ریاضیساعت 9 صبح1391/09/1ریاضی محض - جبرصادقی وفاصادق 26753903

نام دانشکده:   ریاضی  



جدول زمان ومکان مصاحبھ آزمون نیمھ متمرکز دکتری  سال ٩١-تكمیل ظرفیت
 

دانشکده ریاضیساعت 9 صبح1391/09/1ریاضی محض - جبرصفري صبریه 27788185

دانشکده ریاضیساعت 9 صبح1391/09/1ریاضی محض - جبرعبدي جواد 28730457

دانشکده ریاضیساعت 9 صبح1391/09/1ریاضی محض - جبرکرمی دهکردي علی کرم 29733910

دانشکده ریاضیساعت 9 صبح1391/09/1ریاضی محض - جبرمقسومی مرضیه 30845416

دانشکده ریاضیساعت 9 صبح1391/09/1ریاضی محض - جبرمومن فرشته  31758245

دانشکده ریاضیساعت 9 صبح1391/09/1ریاضی محض - آنالیزامیرخانلوسکینه  32807375

دانشکده ریاضیساعت 9 صبح1391/09/1ریاضی محض - آنالیزبشیري زاده مریم 33845290

دانشکده ریاضیساعت 9 صبح1391/09/1ریاضی محض - آنالیزکلوندي ویدا  34788193

دانشکده ریاضیساعت 9 صبح1391/09/1ریاضی محض - آنالیزمیرشفیع زاده میراحمد  35706871

دانشکده ریاضیساعت 9 صبح1391/09/1ریاضی محض - آنالیزنادري داریوش  36715976

دانشکده ریاضیساعت 9 صبح1391/09/1ریاضی محض - آنالیزیوسف زاده مریم  37714370

مکان مصاحبهساعت مصاحبه تاریخ مصاحبهرشته گرایشنام خانوادگینامشماره داوطلبردیف

دانشکده فیزیک1391/08/2908:00هسته ايیوسفیان اذري اصل                        میثم                                    1868617

دانشکده فیزیک1391/08/2908:00هسته ايامیري                                   مسعود                                   2748055

دانشکده فیزیک1391/08/2908:30هسته اياصالن زاده                              مهدي                                    3716029

دانشکده فیزیک1391/08/2908:30هسته ايتیزرواسپلی                              فاطمه                                   4798073

دانشکده فیزیک1391/08/2909:00هسته ايعلی اکبریان                             حامد                                    5726386

دانشکده فیزیک1391/08/2909:00هسته ايثنایی نامقی                             اعظم                                    6739620

دانشکده فیزیک1391/08/2909:30هسته ايقربان نژاد                              محمد                                    7771210

دانشکده فیزیک1391/08/2909:30هسته اينیک خواه                                الله                                    8825532

دانشکده فیزیک1391/08/2910:00هسته ايیزدانی                                  شیما                                    9747374

دانشکده فیزیک1391/08/2910:00هسته ايکربالیی اکبر                            محمد                                    10828088

دانشکده فیزیک1391/08/2910:30هسته ايمهدي پورکلدیانی                         پیام                                    11868722

دانشکده فیزیک1391/08/2908:00حالت جامدبابایی جنیداباد                         تکتم                                    12845982

دانشکده فیزیک1391/08/2908:00حالت جامدبرادران                                 علیرضا                                  13778722

دانشکده فیزیک1391/08/2908:30حالت جامدصادقی                                   سجاد                                    14757260

دانشکده فیزیک1391/08/2908:30حالت جامدعامري                                   محسن                                    15868361

دانشکده فیزیک1391/08/2909:00حالت جامدعلیجان پور                              امیر                                    16868630

دانشکده فیزیک1391/08/2909:00حالت جامدکاویانی                                 سارا                                    17766010

دانشکده فیزیک1391/08/2909:30حالت جامدکشاورزصفري                              ابراهیم                                 18774646

نام دانشکده:   فیزیک  



جدول زمان ومکان مصاحبھ آزمون نیمھ متمرکز دکتری  سال ٩١-تكمیل ظرفیت
 

دانشکده فیزیک1391/08/2909:30حالت جامدگودرزي                                  نرگس                                    19776072

دانشکده فیزیک1391/08/2910:00حالت جامدمهرابی                                  محسن                                    20726369

دانشکده فیزیک1391/08/2910:00حالت جامدیوسفیان اذري اصل                        میثم                                    21868617

دانشکده فیزیک1391/08/2910:30حالت جامدازمونفر                                 مارال                                   22793996

دانشکده فیزیک1391/08/2910:30حالت جامدعلیزاده                                 سارا                                    23739581

دانشکده فیزیک1391/08/2911:00حالت جامدمحمدي پارسا                             ناهید                                   24802323

دانشکده فیزیک1391/08/2911:00حالت جامدمنتظري                                  ازاده                                   25814285

دانشکده فیزیک1391/08/2911:30حالت جامدالهی نسب                                کمیل                                    26868676

دانشکده فیزیک1391/08/2911:30حالت جامدطاهري تاري                              سیدمهدي                                 27868731

دانشکده فیزیک1391/08/2911:45حالت جامدظریفی                                   مهدي                                    28792590

مکان مصاحبهساعت مصاحبه تاریخ مصاحبهرشته گرایشنام خانوادگینامشماره داوطلبردیف

دانشکده مهندسی معدن10 تا 91/09/1312اکتشاف معدنپوررضاسهیل1708225

دانشکده مهندسی معدن10 تا 91/09/1312اکتشاف معدنخسرويوحید2735529

دانشکده مهندسی معدن10 تا 91/09/1312اکتشاف معدنزمردیانمهدي3874493

دانشکده مهندسی معدن10 تا 91/09/1312اکتشاف معدنسیفرحمن4727722

دانشکده مهندسی معدن10 تا 91/09/1312اکتشاف معدنشفاعتی پورمحمد5790956

دانشکده مهندسی معدن10 تا 91/09/1312اکتشاف معدنمعمارزاده زوارهمجتبی6874532

دانشکده مهندسی معدن10 تا 91/09/1312اکتشاف معدننادري زاده فریدنیاحمدرضا7727729

دانشکده مهندسی معدن10 تا 91/09/1312اکتشاف معدننعمتی پریدريمهدي8815674

دانشکده مهندسی معدن10 تا 91/09/1312استخراج معدنسیدطراحبدرالسادات9721438

دانشکده مهندسی معدن10 تا 91/09/1312استخراج معدنشیرازيحامد10874603

دانشکده مهندسی معدن10 تا 91/09/1312استخراج معدنفرقانی ادرمناباديمهدي11778904

محمدعلی نعیم12828532
پوربریران

دانشکده مهندسی معدن10 تا 91/09/1312استخراج معدن

دانشکده مهندسی معدن10 تا 91/09/1312استخراج معدنموسويسیدولی13823395

دانشکده مهندسی معدن10 تا 91/09/1312استخراج معدنیعقوبیهادي14713534

مکان مصاحبهساعت مصاحبه تاریخ مصاحبهرشته گرایشنام خانوادگینامشماره داوطلبردیف

دانشکده شیمی11/30-8صبح 1391/8/29شیمی آلیاحمدزاده                                مجید                                    1770631

دانشکده شیمی11/30-8صبح 1391/8/29شیمی آلیاریاپور                                 نوشین                                   2765111

دانشکده شیمی11/30-8صبح 1391/8/29شیمی آلیبشارتی سیدانی                           طیبه                                    3797541

نام دانشکده:   مهندسی معدن  

نام دانشکده:   شیمی  



جدول زمان ومکان مصاحبھ آزمون نیمھ متمرکز دکتری  سال ٩١-تكمیل ظرفیت
 

دانشکده شیمی11/30-8صبح 1391/8/29شیمی آلیچاوشی زاده محمدي                        امیرحسین                                4778581

دانشکده شیمی11/30-8صبح 1391/8/29شیمی آلیحاجی رمضانعلی                           ملیحه                                   5843402

دانشکده شیمی11/30-8صبح 1391/8/29شیمی آلیخادمیان قادیکالیی                       مریم                                    6806902

دانشکده شیمی11/30-8صبح 1391/8/29شیمی آلیدژالون                                  علی                                     7866961

دانشکده شیمی11/30-8صبح 1391/8/29شیمی آلیرییسی سارانی                            احمد                                    8815277

دانشکده شیمی  18-1391/8/2913/30شیمی آلیفالح                                    زري                                     9806931

دانشکده شیمی  18-1391/8/2913/30شیمی آلیگتابی                                   جواد                                    10811548

دانشکده شیمی  18-1391/8/2913/30شیمی آلیمحمدي                                   مرضیه                                   11825177

دانشکده شیمی  18-1391/8/2913/30شیمی آلییوسف زاده                               داود                                    12744689

دانشکده شیمی  18-1391/8/2913/30شیمی آلیبهرامی نسب                              سپیده                                   13758125

دانشکده شیمی  18-1391/8/2913/30شیمی آلیبیات                                    وحید                                    14820096

دانشکده شیمی  18-1391/8/2913/30شیمی آلیخورشیدوند                               ندا                                     15843363

دانشکده شیمی  18-1391/8/2913/30شیمی آلیشهابی                                   دانا                                    16720164

دانشکده شیمی  18-1391/8/2913/30شیمی آلیغیاثی فر                                زهرا                                    17750118

دانشکده شیمی  18-1391/8/2913/30شیمی آلیمیرسمیعی                                عزیزاله                                 18866957

دانشکده شیمی  18-1391/8/2913/30شیمی آلییزدانی اله ابادي                        افشین                                   19822877

دانشکده شیمی11/30-8صبح1391/8/29شیمی تجزیهاحمدزاده                                محمدمهدي                                20731906

دانشکده شیمی11/30-8صبح1391/8/29شیمی تجزیهبردبار                                  محمدمهدي                                21770668

دانشکده شیمی11/30-8صبح1391/8/29شیمی تجزیهخان محمدي                               فایزه                                   22738779

دانشکده شیمی11/30-8صبح1391/8/29شیمی تجزیهدرون                                    محسن                                    23753744

دانشکده شیمی11/30-8صبح1391/8/29شیمی تجزیهرضایی                                   مرضیه                                   24773369

دانشکده شیمی11/30-8صبح1391/8/29شیمی تجزیهشکوهی                                   رضا                                     25770678

دانشکده شیمی11/30-8صبح1391/8/29شیمی تجزیهفهیمی راد                               بهاره                                   26738725

دانشکده شیمی11/30-8صبح1391/8/29شیمی تجزیهموذن                                    نفیسه                                   27773351

دانشکده شیمی11/30-8صبح1391/8/29شیمی تجزیهوحیدي فر                                محمد                                    28747997

مکان مصاحبهساعت مصاحبه تاریخ مصاحبهرشته گرایشنام خانوادگینامشماره داوطلبردیف

پردیس2-دانشکده کامپیوتر10:15-91/09/1310هوش مصنوعیارین                                    مشعل                                    1828649

پردیس2-دانشکده کامپیوتر10:30-91/09/1310:15هوش مصنوعیبشیري                                   مسعود                                   2876555

پردیس2-دانشکده کامپیوتر10:45-91/09/1310:30هوش مصنوعیحسین خانی                               ابراهیم                                 3728133

پردیس2-دانشکده کامپیوتر11-91/09/1310:45هوش مصنوعیریگی                                    محمدامین                                4761832

نام دانشکده:   مهندسی کامپیوتر  



جدول زمان ومکان مصاحبھ آزمون نیمھ متمرکز دکتری  سال ٩١-تكمیل ظرفیت
 

پردیس2-دانشکده کامپیوتر11:15-91/09/1311هوش مصنوعیقدمنان                                  حمیدرضا                                 5876557

پردیس2-دانشکده کامپیوتر11:30-91/09/1311:15هوش مصنوعینادري فرد                               نادیا                                   6766429

پردیس2-دانشکده کامپیوتر11:45-91/09/1311:30هوش مصنوعیپرتویان                                 سانیا                                   7703078

پردیس2-دانشکده کامپیوتر12-91/09/1311:45هوش مصنوعیحضرتی بی شک                             اختر                                    8703077

پردیس2-دانشکده کامپیوتر12:15-91/09/1312هوش مصنوعیشفیعی سروستانی                          خدیجه                                   9766412

پردیس2-دانشکده کامپیوتر12:30-91/09/1312:15هوش مصنوعیعلمدارراوري                             فاطمه                                   10784013

پردیس2-دانشکده کامپیوتر12:45-91/09/1312:30هوش مصنوعیکریمی                                   سارا                                    11848309

پردیس2-دانشکده کامپیوتر13-91/09/1312:45هوش مصنوعیکاظم علیلو                              وحید                                    12713629

پردیس2-دانشکده کامپیوتر13:15-91/09/1313هوش مصنوعیکیایی خوشرودباري                        علی اکبر                                13813280

پردیس2-دانشکده کامپیوتر13:30-91/09/1313:15هوش مصنوعینوروزي ترکمانی                          حجت اله                                 14708475

پردیس2-دانشکده کامپیوتر13:45-91/09/1313:30هوش مصنوعیخاك مردان                               سعید                                    15746641

پردیس2-دانشکده کامپیوتر14-91/09/1313:45هوش مصنوعیمیرعسگري جیلدانی                        سیدعابد                                 16801125

مکان مصاحبهساعت مصاحبه تاریخ مصاحبهرشته گرایشنام خانوادگینامشماره داوطلبردیف

دانشکده علوم زمین9-1391/09/11830آبشناسیابراهیمیفاطمه1825115

دانشکده علوم زمین930-1391/09/119آبشناسیباقريفاطمه2825116

دانشکده علوم زمین10-1391/09/11930آبشناسیشمسیعبدا...3759083

دانشکده علوم زمین1030-1391/09/1110آبشناسیشمشکیامیر4866583

دانشکده علوم زمین11-1391/09/111030آبشناسیصفريمصطفی5820035

دانشکده علوم زمین1130-1391/09/1111آبشناسیکیانیمریم6806804

دانشکده علوم زمین12-1391/09/111130آبشناسیحیدري زادمجتبی7744563

دانشکده علوم زمین1230-1391/09/1112آبشناسیعبوديسید طارق8725754

دانشکده علوم زمین1430-1391/09/1114آبشناسیمحموديسیدحسام9753603

دانشکده علوم زمین15-1391/09/111430آبشناسیمهدي زادهراضیه10764918

دانشکده علوم زمین1030-1391/09/1110آبشناسیشمشکیامیر11866583

دانشکده علوم زمین10-1391/09/13930پترولوژياکبريزهره12806807

دانشکده علوم زمین1030-1391/09/1310پترولوژيخاکسارطیبه13818199

دانشکده علوم زمین11-1391/09/131030پترولوژيشکاريسکینه14758073

دانشکده علوم زمین1130-1391/09/1311پترولوژيصدريصدیقه15701917

دانشکده علوم زمین12-1391/09/131130پترولوژيقدیمیاکرم16714186

دانشکده علوم زمین1430-1391/09/1314پترولوژيکامرانسعید17866660

نام دانشکده:   علوم زمین  



جدول زمان ومکان مصاحبھ آزمون نیمھ متمرکز دکتری  سال ٩١-تكمیل ظرفیت
 

دانشکده علوم زمین15-1391/09/131430پترولوژيموسويسیده اعظم18842845

دانشکده علوم زمین1530-1391/09/1315پترولوژيبلوچیسولماز19842861

دانشکده علوم زمین16-1391/09/131530پترولوژيپرچگانیعلی اصغر20866676

دانشکده علوم زمین1630-1391/09/1316پترولوژيمحامدگولامیر21712659

مکان مصاحبهساعت مصاحبه تاریخ مصاحبهرشته گرایشنام خانوادگینامشماره داوطلبردیف

پردیس2-دانشکده مکانیک9:30-1391/08/289:45تبدیل انرژيابراهیمیرضا1812942

پردیس2-دانشکده مکانیک9:45-1391/08/2810تبدیل انرژياحسانیرامین2812902

پردیس2-دانشکده مکانیک10-1391/08/2810:15تبدیل انرژيانصافیمحمد3873571

پردیس2-دانشکده مکانیک10:15-1391/08/2810:30تبدیل انرژيبرزنونییاسر4873510

پردیس2-دانشکده مکانیک10:30-1391/08/2810:45تبدیل انرژيجعفريموسی5772094

پردیس2-دانشکده مکانیک10:45-1391/08/2811تبدیل انرژيخسروي هاشمیگلی6847280

پردیس2-دانشکده مکانیک11-1391/08/2811:15تبدیل انرژيرخشاسعید7873435

پردیس2-دانشکده مکانیک11:15-1391/08/2811:30تبدیل انرژيرشیدي نژاد میبديمحسن                                    8823346

پردیس2-دانشکده مکانیک11:30-1391/08/2811:45تبدیل انرژيرضويسید محمدحسین 9746230

پردیس2-دانشکده مکانیک11:45-1391/08/2812تبدیل انرژيسرکرده ايعادل10754680

پردیس2-دانشکده مکانیک12-1391/08/2812:15تبدیل انرژيسلیمانی نیاجواد11759451

پردیس2-دانشکده مکانیک12:15-1391/08/2812:30تبدیل انرژيشریفیارشد12873614

پردیس2-دانشکده مکانیک12:30-1391/08/2812:45تبدیل انرژيعامريحامد13873433

پردیس2-دانشکده مکانیک12:45-1391/08/2813تبدیل انرژيعسگريحسام 14873670

پردیس2-دانشکده مکانیک13-1391/08/2813:15تبدیل انرژيفریدزادهمحمدرضا15727566

پردیس2-دانشکده مکانیک13:15-1391/08/2813:30تبدیل انرژيوثوقامیر16754669

پردیس2-دانشکده مکانیک9:30-1391/09/069:45طراحی کاربرديپاك نهادعلی 17873043

پردیس2-دانشکده مکانیک9:45-1391/09/0610طراحی کاربرديپرغازهامیر18708027

پردیس2-دانشکده مکانیک10-1391/09/0610:15طراحی کاربرديجوادزادهمهدي19800938

پردیس2-دانشکده مکانیک10:15-1391/09/0610:30طراحی کاربرديحیدرهاییسیدمقداد20759417

پردیس2-دانشکده مکانیک10:30-1391/09/0610:45طراحی کاربرديخشنوديحسن21790907

پردیس2-دانشکده مکانیک10:45-1391/09/0611طراحی کاربرديساالرکیامحمدرضا22872968

پردیس2-دانشکده مکانیک11-1391/09/0611:15طراحی کاربرديشفیعی کمال آباديعلی اکبر23727444

پردیس2-دانشکده مکانیک11:15-1391/09/0611:30طراحی کاربرديشکاريامیر24771933

پردیس2-دانشکده مکانیک11:30-1391/09/0611:45طراحی کاربرديصادقیکمال25872983

نام دانشکده:   مهندسی مکانیک 



جدول زمان ومکان مصاحبھ آزمون نیمھ متمرکز دکتری  سال ٩١-تكمیل ظرفیت
 

پردیس2-دانشکده مکانیک11:45-1391/09/0612طراحی کاربرديعباسیمحمد26771947

پردیس2-دانشکده مکانیک12-1391/09/0612:15طراحی کاربرديکریمی خوزانیمحمد27727443

پردیس2-دانشکده مکانیک12:15-1391/09/0612:30طراحی کاربرديمحمدي فشارکیمحمد28727373

پردیس2-دانشکده مکانیک12:30-1391/09/0612:45طراحی کاربرديمعتمد چابکیفرزام29800954

پردیس2-دانشکده مکانیک12:45-1391/09/0613طراحی کاربرديهادويعلیرضا30872884

پردیس2-دانشکده مکانیک13:30-1391/09/0613:45طراحی کاربردياعتماديمحمد31800955

پردیس2-دانشکده مکانیک13:45-1391/09/0614طراحی کاربرديافتخاريملیحه 32783910

پردیس2-دانشکده مکانیک14-1391/09/0614:15طراحی کاربرديعباسیمهدي33815639

پردیس2-دانشکده مکانیک14:15-1391/09/0614:30طراحی کاربرديمحمدي کرکانیآرش34815619

پردیس2-دانشکده مکانیک14:30-1391/09/0614:45طراحی کاربرديمیرحسینیامیرمسعود35823317


