
 بسوه تعالی

 دانشگاه صنعتی شیراز

 دانشکذه ههنذسی کاهپیوتر وفناوری اطالعات

 ًکبت هْن 

   ِدر هحل داًطکذُ هٌْذسی کبهپیَتر ٍفٌبٍری اطالعبت خَاّذ بَد.  28/2/94رٍز هصبحب 

  ُاصل بِ ّوراُ  آزهَى ًیوِ هتورکس دٍرُ دکتری را دریبفت ٍ بصَرت تبیپ ضذُ 1هتقبضیبى هحترم هی ببیست فرم  ضوبر

ٍبِ داًطکذُ  در رٍز هصبحبِ بِ ّوراُ داضتِ هذارک ّر بخص ٍ بِ ترتیب بخص ّبی ایي فرم بصَرت پَضِ بٌذی ضذٍُکپی 

 .)در قسوت اهتیبز ایي فرم چیسی ًَضتِ ًطَد( تحَیل دٌّذ

 داًطکذُاعالم ضذُ تَسط داًطگبُ صٌعتی ضیراز هحترم تَجِ داضتِ ببضٌذ در رٍز هصبحبِ توبهی هذارک  هتقبضیبى،  ٍ

 اُ داضتِ ببضٌذ.بِ ّور سبزهبى سٌجص

  ُاصل فیص ّسیٌِ هصبحبِ بِ ّوراُ کپی بر اسبس اطالعیِ هذیریت اهَر آهَزضی  داًطگبُ پرداخت ٍدر رٍزهصبحبِ بِ ّورا

 داضتِ ببضیذ. ضبیبى رکر است کِ در صَرت اًصراف از هصبحبِ ایي ّسیٌِ قببل برگطت ًخَاّذ بَد.

 .اصل پبیبى ًبهِ کبرضٌبسی ارضذ بِ ّوراُ داضتِ ببضٌذ 

 ٌْ37354500-7ذسی جویلِ تَکلی هسئَل آهَزش داًطکذُ بِ ضوبرُ در صَرت داضتي ّر گًَِ سَال بِ سرکبر خبًن ه 

  حبصل ًوبییذ.توبس  2814داخلی 

 َر حذاقل یک ربع قبل از زهبى عذم حضَر بِ هَقع بِ هٌسلِ اًصراف تلقی هی ضَدبٌببرایي لطفب برًبهِ ریسی الزم برای حض

 هصبحبِ اًجبم ضَد.

  ٍطلببى در رٍز هصبحبِ:داجذٍل زهبى بٌذی حضَر  

 عذم حضور در زهاى اعالم شذه به هنسله انصراف تلقی خواهذ شذ.  

 

 ردیف
 ساعت هصاحبه نام رشته اهتحانی نام نام خانوادگی

صبح  9:00 ههنذسی فناوری اطالعات                                                  غالهرضا                                  احوذی                                    1  

صبح  9:15 ههنذسی فناوری اطالعات                                                  هلیحه                                    ايسدی                                    2  

صبح  9:30 ههنذسی فناوری اطالعات                                                  حویذرضا                                  توذنی نژاد                               3  

صبح  9:45 ههنذسی فناوری اطالعات                                                  هرين                                     رستوی پور                                4  

صبح  10:00 ههنذسی فناوری اطالعات                                                  هنصوره                                   شعبانی                                   5  

صبح  10:15 ههنذسی فناوری اطالعات                                                  رحین                                     طاهری                                    6  

ظْر  12:00 ههنذسی فناوری اطالعات                                                  زهرا                                     الوناى                              فتاح 7  

ظْر  12:15 ههنذسی فناوری اطالعات                                                  ايواى                                    کیاى رستوی                               8  

ظْر  12:30 ههنذسی فناوری اطالعات                                                  هحوذ                                     هحوذی                                    9  

ظْر  12:45 ههنذسی فناوری اطالعات                                                  حسام                                     نادری دهکردی                             10  

بعذ الظْر 13:00 ههنذسی فناوری اطالعات                                                  سینا                                     نجفی                                     11  

بعذ الظْر 13:15 ههنذسی فناوری اطالعات                                                  اکرم                                     نخعی                                     12  

بعذ الظْر 13:30 ههنذسی فناوری اطالعات                                                  هسعود                                    نريوانی زهاى ابادی                       13  

 


