
ی  یک به مناسبت پذیرش در مرحله اول آزمون دکتر ام و تتر
عددی و -ریاضی کاربردی 1400با سالم و احتر ی  ریاضی مایلکمیته آنالت 

 

ایط مجازی، احیانا این زمان . شود مطابق زمان بندی جدول زیر با شما تماس گرفته یم .1 بندی قابل رعایت البته به علت شر

زمان اعالم شده و ساعت قبل از به عبارت دیگر از نیمساعته را داشته باشید. بینی تاخیر و تعجیل نیمباشد. لذا پیشنیم

 از آن منتظر تماس باشید.  ساعت بعد نیم

 

 : شود انجام یمزیر و در آدرس  Adobe Connectاحبه در محیط صم .2

http://meetings.aut.ac.ir/phdappliedmathematics1 

 

 ( به سامانه وارد شوید. guestبه صورت میهمان ) .3

 

 با سامانه  .4
ی
کم را فعال نمایید و احیانا مداریک داشته باشید به طوری که بتوانید میکروفن و وب Adobe Connectآشنایی کاف

 را آپلود نمایید. 

 

نت پرشعت و پایدار استفاده نمایید.  .5  از اینیر

 

، لطفا نرم .6  را هم در سیستم خود داشته باشید.  Skypeافزار به منظور اطمینان بیشیر

 

#  
 

 ساعت مصاحبه روز مصاحبه نام نام خانوادیک

 17:00 خرداد 17دوشنبه  محمدرضا احمدی ورزنه 1

وزجای   2  17:30 خرداد 17دوشنبه  عادله ادیی فیر

 18:00 خرداد 17دوشنبه  ناهید اهرمیان پور 3

محمد اوحدی 4  18:30 خرداد 17دوشنبه  امیر

ی  بخشر زاده 5  19:00 خرداد 17دوشنبه  محمدامیر

 19:30 خرداد 17دوشنبه  مهدی بیگلری 6

 20:00 خرداد 17دوشنبه  جواد پورنصاری 7

 20:30 خرداد 17دوشنبه  مریم پوالدی 8

 21:00 خرداد 17دوشنبه  رضا توکیل 9

 21:30 خرداد 17دوشنبه  سمیه جعفری 10

 18:00 خرداد 18سه شنبه  بهرام جوادی 11

 18:30 خرداد 18سه شنبه  جواد حاجی آبادی 12

 19:00 خرداد 18سه شنبه  سید محمد مهدی حسینی کمجایی  13

 19:30 خرداد 18سه شنبه  زهرا خان زاد 14

 20:00 خرداد 18سه شنبه  محمد رضا خانیها 15

 20:30 خرداد 18سه شنبه  یاسمن رزافر  16

 21:00 خرداد 18سه شنبه  محمد شایی اقدم 17

ی 18  ترک امیر
 21:30 خرداد 18سه شنبه  حمید رضا قهرمایی

 18:00 خرداد 19چهارشنبه  طاهره کوئینی  19

 18:30 خرداد 19چهارشنبه  مصطفی  گل محمدی 20

 19:00 خرداد 19چهارشنبه  ارزو لطیف التجار 21

 19:30 خرداد 19چهارشنبه  نیما محمدی 22

رضا معمارزاده 23  20:00 خرداد 19چهارشنبه  امیر

 20:30 خرداد 19چهارشنبه  حبیب هاشیم 24

 21:00 خرداد 19چهارشنبه  بارزان وفای   25

 21:30 خرداد 19چهارشنبه  معصومه یادگاری 26
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