
 سيستم گرايش مخابرات -رشته مهنذسي برق 98بنذي متقاضيان مصاحبه دكتري سال  جذول زمان

 

 

 زمان مصاحبه نام و نام خانوادگي رديف

 فبطوِ اػتخشي  1

دوشنبه 

20/3/98 

 13ساعت 

 

 ساد َّهي افـبسي  2

 صوصبم ايضدپٌبُ  3

 يؼمَة خشاػبًي  4

 يبػوي دالم  5

 ؿيَا دّمبًي  6

 صسدؿتهحوذخَاد   7

 ًبصًيي ػشٍؽ  8

 اػوبػيل وَگبًي  9

 اهيش هشادثٌذ طشلي  10

 ػيذُ هشين هشتضَي  11

 هؼؼَد همصَدي پبسػب  12

 ًَيذ ًؼبخي  13

 صّشا هٌصَسي  14

 ػلي هْشهحوذي  15

 هلىي اثشاّين ًيه  16

17  
الذيي  ػيذ حؼبم

 ّبؿوي
 

 زمان مصاحبه نام و نام خانوادگي رديف

 هحوذ اثشاّين خبًي  1

 دوشنبه

20/3/98 

 صبح 8ساعت 

 صّشا اثَالفضلي  2

 پَس هحوذ اػوبػيل  3

 الٌبص ايوبًي  4

 فش ػلي ايوبًي  5

 ػلوبى پَصؽ  6

 هحجَثِ خذسصادُ  7

 ًظاد هحؼي دسٍيؾ  8

 الِ سئيؼي لدي خليل  9

 الِْ صّشايي  10

 ثبثه صبدلي  11

 هحوذ صحشائيبى  12

13  
اهيشهؼؼَد طبّشي 

 هجبسوِ

 ػيذهحوذػلي ػميلي  14

 خَاد وشيوي لْفشخي  15

 هحوذ لْشاػجي  16

 خَاد هحوَدي  17

 ػيذ اهيشسضب هَػَي  18

 طبّشُ ًظبم  19

 فبطوِ ًوبصي  20

 هحوذ ًَسي پشوؼتبًي  21

 اػوبػيل ًيىٌبم  22

 هحوذثبلش ّبؿوي  23

 سضب يضداًي  24
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ميذان گرايش مخابرات -رشته مهنذسي برق 98بنذي متقاضيان مصاحبه دكتري سال  جذول زمان

 

 زمان مصاحبه نام و نام خانوادگي رديف

 خبًي هحوذ اثشاّين  1

 20/3/98 دوشنبه

 صبح 8ساعت 

 هحؼي ثبخذا  2

 ايليبػلي دثيشي  3

 هْذي دسٍيـي ثْلَلي  4

 هحوذاػوبػيل ػتَدُ  5

 اهيشحؼيي ؿىَسي  6

 ػيذهحوذػلي ػميلي  7

 ًيب حيذس ػٌذليت  8

 هيالد ًصشتي  9

 هحوذ ًَسي پشوؼتبًي  10

 فبطوِ اػتخشي  1

 20/3/98 دوشنبه

 13ساعت 

 يبػوي دالم  2

 صّشا هٌصَسي  3

 ػلي هْشهحوذي  4

 ًَيذ ًؼبخي  5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 كنترلگرايش  -رشته مهنذسي برق 98بنذي متقاضيان مصاحبه دكتري سال  جذول زمان

 

 

 زمان مصاحبه نام و نام خانوادگي رديف

1 
ثزسافـبى ًبّيذ 

 دّمبى

دوشنبه 

20/3/98 

 13ساعت 

 

 دٍػتبىصبدق  2

 صَفيهحوذ  3

 وشهيحبهذ  4

 صاسػي ولَئيحؼيي  5

 دسخـبى ًيبهْشاى  6

 ػليويحؼي  7

 خَوبسدَّئيهيثن  8

 سضبييهحؼي  9

11 
ؿخصي فبطوِ 

 دػتگبّيبى

 صيبهيػويشا  11
 

 مصاحبهزمان  نام و نام خانوادگي رديف

 ػليوبًيالْبم  1

دوشنبه 

20/3/98 

 صبح 8ساعت 

 ػليوبًي سٍصثْبًيپشيب  2

 طبّشيبىپبًتِ آ  3

 هدتجَيًؼشيي  4

 ػلوبًپَسيبػوي  5

 سهضبًيهحوذ  6

7 
هحوذ اهيي 

 احوذپَسوبخه

 خؼشٍاًيهحوذ وبظن  8

 ًبظن صادُؿيشيي  9

11 
ػجذالْي ػيذ صبدق 

 هَػَي

 احوذيػيذ حؼيي  11
 

 

 

 زمان مصاحبه نام و نام خانوادگي رديف

 هيشحؼيٌيپشٍيي  1

شنبه سه 

21/3/98 

 13ساعت 

 

 ًصيشيّبخش  2

3 
ػجذلي حؼيي ػلي 

 آثبدي

 سٍالي پبسيضيػلي  4

 خؼفشيًَيذ  5

 ؿىيجبفشدفبطوِ  6

 ؿوؼبئيهشين  7

 سػتن پَساهيش  8

 طجبطجبئيهحوَد  9

 ّوتيػضت الِ  11
 

 زمان مصاحبه نام و نام خانوادگي رديف

 لَّؼتبًيحويذ سضب  1

شنبه سه 

21/3/98 

 صبح 8ساعت 

 افضليػيذ اهيذ  2

 سحوبًيبىفشًَؽ  3

 اطدسيهيثن  4

 اهيشيػؼيذ  5

 خلحهيٌب  6

 آسا سصمػَػي  7

 سهضبًي فشدهْذي  8

 ّبؿويػؼيذ  9

 لطفي صادُهديذ  11

 ثي ويٌِؿيوب  11
 

 

 

 

 

 

 



 قذرتگرايش  -رشته مهنذسي برق 98بنذي متقاضيان مصاحبه دكتري سال  جذول زمان

 زمان مصاحبه نام و نام خانوادگي رديف

 پشٍؿنسضب  1

شنبه سه 

21/3/98 

 صبح 8ساعت 

 ثٌْبم ًيبحجيت  2

 پَسؿيشاصيهحوذ سضب  3

 سٍؿي چـنهيثن  4

 فيضيصبدق  5

 ػيذ ًؼوتيبىوَثش  6

 اهيٌي هَخشپشٍيض  7

 اػفٌذيبسيثْضاد  8

 اػفٌذيبسي 9

 ػدبدػيذ هحوذ حؼيي  10

 ثلَذ ؿْشيبسيسٍح اهلل  11

 ػْيليػبػبى  12

 سهضبًيػليشضب  13

 ثْشام ثذآسهيي  14

 ػؼىشياحوذ  15

 طبلت ًدف آثبديهْذي  16

 خَوبسهحوذ اهيي  17

 اثشاّيويهحوذ سضب  18

 تيوَسيهحؼي  19

 هحوذي وجبسهْذي  20

 حؼبثيػؼيذ  21

 ػضيضيهحوذ ػلي  22

 خْبًيهؼلن  23

 لبيذيػؼيذ  24

 ػيفيصبثش  25

 راوشيهحوذ  26

 ػبٍُاهيش  27

 ليبػيهحوذ  28

 ّبؿويهؼؼَد  29

 توذىهحوذ هْذي  30

 ساديػيذ اهيذ  31

 ػبدل هحوذ حؼيي  32

 هحوذيهحؼي  33

 حؼيٌيػجذالِ  34

 وبساهذهحوذ ّبدي  35

 دّمبًيساهيي  36

 ػجبػيؿىشالِ  37

 ؿيشٍاًيحذيث  38

 سًدجشػجذالِ  39

 اوشهياثَالفضل  40

 خليليليال  41

 ػيذاى تشن صادُّبًي  42

 فيشٍصثخؾػجبع  43

 هميوي دّىشديهْذي  44

 صبلح همذمساهيي  45
 

 زمان مصاحبه نام و نام خانوادگي رديف

 حيذسي هحوذ 1

دوشنبه 

20/3/98 

 صبح 8ساعت 

 ثيظًي پَس ثيظى 2

 دّمبًي هؼلن 3

 افتخبسي ػيذ سػَل 4

5 
احوذيبى  هحوذ صبدق

 دٍگبِّ

 سحيويبى هحوذهحؼي 6

 صهبًي فشادًجٍِحيذ  7

 ّوشاّيهْشداد  8

 الذسهيهدتجي  9

 خفشيصاسع هْذي  10

 اهيي صفبييػلوبى  11

 ػطبصادگبىهحوذ حؼيي  12

 اوجشي خبًىْذاًيصيٌت  13

 ثْضادپَسويَاى  14

15 
پَسحؼيي ؿوغ احؼبى 

 اثبدي 

 داًؾ پبيِهحوذ  16

 حك پشػتهْذي  17

 صساػتيغالهشضب  18

 دليشاًي گْشاًيصّشُ  19

 صادُ ًظشيػلي  20

 هختبسيهحوذ صبدق  21

 پيشاىصيٌت  22

 هَػَي ػبداتهحوذ اهيي  23

 ؿدبػيّبدي  24

 ضشغبهيهخوذ  25

 ؿبيگبًيايوبى  26

 ثبلشيػيذ احؼبى  27

 خَاًوشديحويذ سضب  28

 ٍويليػدبد  29

 هحوذيػجبع  30

 غبلجيػيذُ يؼشا  31

 حبخي احوذيهحوذ ػلي  32

 ػليشضبييپظهبى  33

 غضًَيؿبّيي  34

 هحوذپَس آسايؾ خَاُفشّبد  35

 سحيويحويذ  36

 ػضيضيبىهديذ  37

 لشثبًلَثْضاد  38

 تَاضغهحوذ صبدق  39

 َّؿيبسًفيؼِ  40

 هٌَچْشياحوذ  41

 خَّشصادُثيتب  42

 حؼي لياهيش  43

 ولَؿبًيػيذ هْذي  44
 



 الکترونيکگرايش  -رشته مهنذسي برق 98بنذي متقاضيان مصاحبه دكتري سال  جذول زمان

 

 

 زمان مصاحبه نام و نام خانوادگي رديف

 سحين ػليئي 1

دوشنبه 

20/3/98 

 13ساعت 

 

 هحوذصبدق پَؽ ًگش 2

 ثـىبس يَػف 3

 حويذسضب ػبثذي 4

 ػٌْذچْش ؿؼجبًي 5

 ساضيِ لبػوي ػشدُ 6

 فشيذ آلبخبًي دسًٍىال 7

 هحؼي پشٍيضي 8

 اًصبسيحويذسضب  9

 هحؼي هحجي 11

 اهيش اػتبخي 11

 هيالد يضداًي 12

 هشضيِ هشٍج 13

 ػليشضب ايضدپَس 14
 

 زمان مصاحبه نام و نام خانوادگي رديف

 همذم صفبسي هْذ 1

دوشنبه 

20/3/98 

 صبح 8ساعت 

 تجبس يؿْجبص ييحؼ 2

 بوبىيً ذيػؼ 3

 آسًذ ضادُيػل فشؿبد 4

 يهحوذ ِيهشض 5

 دادخَاُ خَاد 6

 يبديص هحوذ 7

8 
ؿبّشخ  يؿدبػ نيهش

 يآثبد

 همذم يهحشاث صّشا 9

 جبيؿى اليل 11

 بىيذسيح حِيهل 11

 اوجش ؿْشام ًظاد يػل 12

 حؼي پَس  هحوذ 13

 صادُ يطَاف خَاد 14

 يشياه ػوبًِ 15

16 
صهبًخَاُ  ػشٍؽ

 ييصَهؼِ ػشا

17 
 يَػفي لبػن

 يوىبًيػ

 يشصبدليه وبىيا 18

 يآصاد شياه 19

 يًگْذاس سٍصثِ 21
 

 

 

 

 

 


