
 زمان بندي جلسه مصاحبه گروه قدرت
 

 

 مهندسی برق -  قدرت * استعداد درخشان

 ردیف نام خانوادگیو  نام شماره پرونده ساعت شروع مصاحبه 
 ١  بهنام امینی  14155 8:00

 ٢  محمود مالیوسفی زاده  14176 8:10

 ٣  مهدي طغیانی ریزي 14162 8:20

 ٤  هانیه مافی 14208 8:30

 ٥  محمد بابائی وندیشی 14424 8:40

 ٦  جواد کارخانه 14449 8:50

 ٧  حشمت اهللا نوري زاده 14456 9:00

 ٨  حانیه طباطبایی 14296 9:10

 ٩  همایون سلطانی گوهري 14637 9:20

 ١٠  پورفرجعلیرضا  14728 9:30

 ١١  معظمه طالبی خشکرودي  9:40

 مهندسی برق – قدرت * از طریق کنکور

 ردیف نام نام خانوادگی شماره پرونده ساعت شروع مصاحبه
 ١ فرید برموده 14778 9:50

زینی وندينام آور  14821 10:00  ٢ محمدرضا 

 ٣ محمد عرب احمدي 14829 10:10

 ٤ علی عبیري جهرمی 14851 10:20

 ٥ عمر حسین بر 14886 10:30

 ٦ افشین حسنی 15066 10:40

 ٧ پدرام پاکروان 15074 10:50

 ٨ مهدي جعفري هرندي 15108 11:00

 ٩ کاظم حقدار 15315 11:10

 ١٠ جعفر شیخ زاده قازیار 15316 11:20

 ١١ سعید ابارشی 15621 11:30

 ١٢ زهره دلیرانی 15322 11:40
 ١٣ محمد جواد جلیلیان 15249 11:50

 ١٤ امین ابوطالبی نجف آبادي 15099 12:30



 ١٥ مطلب نیک نظر 15512 12:40

 ١٦ مسعود محمدي گنجارودي 15526 12:50

 17 امیرحسین روانگرد 15735 13:00

 18 محسن چگنی زاده 15803 13:10
 19 رضا قربانپورطاهري 15824 13:20
 20 زهرا بابایی 15755 13:30
 21 آرش صمدی 15643 13:40
 22 دمحم روشن علی 15532 13:50

 

  گروه قدرت در زمان بندي جلسه مصاحبه نکات مهم
  

به  Adobe Connectبه صورت مجازي از طریق نرم افزار  1399مهر ماه  9مصاحبه در تاریخ  -1
 :آدرس

https://meetings.aut.ac.ir/ee_power  
  .برگزار می گردد

  

 .و به هیچ وجه تغییر نمی نمایددقیقه بوده  10به مدت  مصاحبه هر داوطلب طبق جدول فوق زمان -2
 

مهر ماه  8خود روز سه شنبه  (WEBCAM)تمامی داوطلبان باید براي تست میکروفون و دوربین  -3
 :به آدرس Adobe Connectاز طریق نرم افزار  13تا  10از ساعت 

  https://meetings.aut.ac.ir/ee_power  
  .وارد شوند و از سالم بودن تجهیزات خود اطمینان حاصل نمایند

  

در روز مصاجبه آماده پاسج گویی با  09111773488همراه  و 02164543346شماره تلفن   -4
 .مشکالت احتمالی می باشد

 

  با تشکر رستگار
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