
 زمان بندي جلسه مصاحبه گروه کنترل

 
 Adobeاز طریق نرم افزار  18الی  8 از ساعتبه صورت مجازي  1399مهر ماه  9مصاحبه در تاریخ  -1

Connect گردد.به آدرس زیر برگزار می 

https://meetings.aut.ac.ir/ee_khosravi 

را نصب کنند. مصاحبه از  Adobe Connectمتقاضیان حتما پیش از جلسه مصاحبه، نرم افزار  -2

 افزار انجام خواهد شد. طریق این نرم

 وارد جلسه مذکور شوند. و با اعالم نام خانوادگی خود   guestالزم است که داوطلبان به صورت  -3

به ترتیب بندي پیوست و مطابق جدول زمان، هر داوطلب زمان انجام مصاحبه رسانیو اطالع دهینوبت -4

 انجام خواهد شد.جلسه مذکور  زمان حضور داوطلب در

 ) از سوي داوطلبان در زمان مصاحبه ضروري است.webcamارائه تصویر ( -5

 با لینک زیر عضو شوید. 99لطفا در گروه مصاحبه دکتري کنترل  -6

https://chat.whatsapp.com/Jr5ejMGhZ92IhZcrcwh56e 

 هر گونه سوال یا مشکل را از طریق این گروه پیگیري کنید.

 

 

 با تشکر                                                                                                

 خسروي                                                                                                

 

 

 

 

 

https://chat.whatsapp.com/Jr5ejMGhZ92IhZcrcwh56e


 

 

 10تا  8کنترل، ساعت -مهندسی برق

 ردیف نام خانوادگیو  نام شماره پرونده
 1  نیابنیامین رحمتی 14270

 2  بهنیاکوثر  14250

 3 سمیه رسولی نسب  14246

 4 الناز فیروزمند شیره جینی  14298

 5 فاطمه کمالی 14323

 6 آتوسا کریمی 14303

 7 حانیه معروفخانی 14333

 8 ریحانه محمد رضایی 14393

 9 حانیه طباطبایی 14296

58814  10 امیر حسین غالمی  

 11 امیر محمد عسکري  15773

 

 

 15/12تا  15/10کنترل، ساعت -مهندسی برق

 ردیف نام خانوادگیو  نام شماره پرونده
 1 علی امیر پرست 14584

 2 پور علی سلیمانی 14612

 3 امیر قاسمی 14632

 4 محمد جواد شکاري 14677

 5 پریا سلیمانی روزبهانی 14693

 6 رضا حیدري 14732

 7 فاطمه یزدانی مقدم 14884

 8 انسیه باقري 14905

 9 سید محمد حسینی رستمی 1502

 10 مریم عمادي  15024

 11 فتج اهللا انصاري  15781
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 16تا  14کنترل، ساعت -مهندسی برق

پروندهشماره   ردیف نام خانوادگیو  نام 
 1  محمد امین ربیعی قادي 15077

 2  مهرداد محسنی 15107

 3 قدرت ا... براتی  15087

 4 فاطمه عبدالحسینی 15226

 5 محمد رسول لطفی  15243

 6 محمد رضا قصري  15043

 7 علی ردانی پور 15272

 8 میثم جوکاردهویی 15093

 9 مجتبی فنودي  15467

 10 اکبر کریمی  15499

 11 محمد رضا طورچی مقدم 15798

 

 

 18تا  16کنترل، ساعت -مهندسی برق

 ردیف نام خانوادگیو  نام شماره پرونده
 1  آرزو وفامند  15534

 2  آرمین محمدي زند 15568

 3 آیدا سادات موسوي موالیی  15373

 4 احسان بادفر 15644

 5 هاجر ارجمندي  14567

 6 مهدي دلیر  15095

 7 نفیسه سعیدنیا  15671

 8 ستار یوسفی دیباز 15248

 9 محمد امین کاردان  15660

 10 مسعود کشاورز 15429

 11 مشکور منصوري  15819
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