
احبه آزمون دکتری گرایش الکترونیکمصدعوت شدگان به برنامه   

   27/3/1397 یکشنبه روز اول

و نام خانوادگی نا  تاریخ ساعت 

 زاده قلی اله ابوالفضل

 مشهدی چی آجیل هدی

 میدانشاه خدائی مهدی

 یدک نوروزی آمنه

 خواجه امید

 گلستانه امیر سید

 محمودی امیر

 رستمی پرستو

 پورابراهیم پریا

 زنگنه تدوئی افسانه

 چاکرالحسینی محمدعلی

 اینانلو بیرامی حامد

 عقیلی حامد

 ابوعلی آرشیا

 تمرائی نجفی احسان

 اکبرشاهی مرضیه

 رائیز امیری مجتبی

 خلیلی امین

 بادپیما افسانه

 چشمه احمدباران

 درویشوند بیک پیر جواد

 چوبین کیمیا

بحص  

 

9-13  

27/3/1397یکشنبه   

نگهداری حامد  

توکلی حسن  

بابائی حمید  

حیدری اسماعیل  

دهقانی شیوا  

ربیعی پریسا  

رشیدی حمید  

دارابی عبدالرضا  

شهرکی شاهرخی رضا  

دشتی محمد  

نگهداری روزبه  

زعفرانی یاشار  

 بعد از ظهر

 

14-17  



28/3/1397 دوشنبهروز دوم   

و نام خانوادگی نا  تاریخ ساعت 

نیا شهرامی رضا  

جهرمی بخش نیک محمدرضا  

مهریزی زاده زارع هدیه  

زارعی طاهره  

دارنجانی حسینی زینب  

تبار شکیبا سارا  

دوالبی سحر  

بین به خان نجفی سعید  

شفیعی سمیه  

اصفهانی ناجی محمد سید  

عزیزی میراسماعیلی سیدابوالقاسم  

راد شجاعی بهاره  

عزیزخانی فاطمه  

زاده خوانساری السادات عطیه  

بخشی سجاد  

افضلی سیدسعید  

اعظم حسینی داود سید  

شمسی فرحناز  

طاهری مائده  

شبری عباس سید  

یزدانی علی سید  

مرادی عمر  

 صبح

 

9-13  

82/3/1397 وشنبهد  

پور مخلوق اصغر علی  

بیدکی زارع محمد علی  

محمدیان علی  

یوشانلوئی احمدپور علیرضا  

کشاورز فرزاد  

امجدی فرزانه  

نیا فوالدی فرهاد  

بهرامی فروزان  

فرومندی راضیه  

کاظمی حامد سید  

منوچهری مجتبی  

فر نصیری محبوبه  

 بعد از ظهر

 

14-17  



29/3/1397 شنبه سهروز سوم   

و نام خانوادگی نا  تاریخ ساعت 

کمالی امین حمدم  

سبکروح کیوان  

پویا محسن  

محسنی رسول  

نیا حقی محمد  

طلب روزی صادق محمد  

محمدی یوسف  

رایری کریمقاسمی ملکه  

زاده مهدی سینا سید  

لفمجانی نژادعلی مهناز  

براتی میترا  

ثانی اکبری میالد  

کریمی والد نجمه  

عبدالهی وحید  

ساز سبب محمد  

سطری مرادی کامران  

خمری مسعود  

میرزایی مسعود  

جهرمی سنایی مهدی  

دهخوارقانی ناعمی مهرداد  

زندمشایخی مهشید  

شیردل الهام  

 صبح

 

9-13  

92/3/1397 سه شنبه  

نیا سلطانی وحیدرضا  

زاده ولی حمید  

البرز یاسمن  

پور سلطانی کامران  

سعدی اقدسی افشین  

مسلمی حسن  

کامرانی الهام  

مالکی غدیر  

دورابی زارع اکبر علی  

تهنه عبدی بهروز  

جعفری سامان  

جهرمی معتمد لیال  

 بعد از ظهر

 

14-17  

 


