
ی دانشکده مهندیس نساج    قابل توجه داوطلبان دوره دکتر

 2اطالعیه شماره 

 

ی داوطلبان گرایم  کت در مصاحبه  ،مهندیس نساج  دوره دکتر نظر داشته  در موارد زیر را برای شر

 باشید: 

دستورالعمل نحوه استفاده از سامانه و آموزش توانید ه یمبا استفاده از لینک انتهای صفح( 1

 را مالحظه نمائید.   Adobe connect برنامه

باشد، بطوریکه هیئت مصاحبه کننده درتمایم  webcam بایست مجهز به( سیستم داوطلب یم2

طول مصاحبه  تصویر داوطلب را داشته باشد )بدون این امکان با داوطلب مصاحبه نخواهد 

 شد(. 

نتر شود بر توصیه اکید یم( 3 نت، حتما به دو خط اینتر ی از اختالل احتمایل در اینتر ای پیشگتر

یس داشته باشید.   دستر

. شود جهت برگزاری مصاحبه مجازی از یک اتاق انتظار و یک اتاق مصاحبه اصیل استفاده یم( 4

و داوطلب  یم باشد  /https://meetings.aut.ac.ir/phd-room1درس اتاق انتظار آ

 که در جدول زمان 15بایست یم
ی
 شود در آن اتاق حضور یابد. بندی اعالم یمدقیقه قبل از زمان

 خود  با  (guest) داوطلب بعنوان مهمان( 5
ی

 گردد. وارد یم)به انگلییس( نام ونام خانوادگ

کلیه مدارک و مستندات خود را در در زمان مصاحبه  با توجه به محدودیت وقت هر داوطلب، ( 6

 رود. اختیار داشته باشید، تا در صورت نیاز به مراجعه به آنها، فرصت از دست ن

ح جداول زیر یمداوطلبان، با  بندی انجام مصاحبهزمان( 6  باشد. به شر

یا در  grad.te@aut.ac.irتوانید با آدرس ( جهت دریافت هرگونه راهنمانی و حل مشکل یم7

 تماس حاصل نمائید.  021 64 54 26 64با تلفن  ساعت اداری

 تحصیالت تکمییل دانشکده مهندیس نساج   

  

https://meetings.aut.ac.ir/phd-room1/
mailto:grad.te@aut.ac.ir


 6/7/99نساج   در روز یکشنبه   دی مصاحبه داوطلبان رشته تکنولوژیبنزمان

  ردیف
ی

 ساعت مصاحبه نام نام خانوادگ

 9:00 مهدی حاجلوامایم قرهآقای مهندس  1

 9:20 پریا بهرایم میانج  خانم مهندس  2

 9:40 کوروش دالوریآقای مهندس  3

ی آقای مهندس  4  10:00 میالد  رازبیر

 10:20 عیل شاکر سوره  آقای مهندس 5

ی  نت  قطره آقای مهندس 6  11:00 محدحسیر

 11:20 فائزه  کرییم  خانم مهندس 7

 11:40 غزل کرییم صاریم  خانم مهندس 8

 14:00 رضاعیل لطافتر  آقای مهندس 9

 14:20 زهرا محمدی قرمزگیل خانم مهندس 10

  آقای مهندس 11
ی
 14:40 رئوف معاون

 15:00 تورج  ویشلقر  آقای مهندس 12

 

 7/7/99شنبه  دو در روز  و علوم الیاف نساج   شییمبندی مصاحبه داوطلبان رشته زمان

  ردیف
ی

 ساعت مصاحبه نام نام خانوادگ

 9:00 شوش آقای مهندس احمدی 1

 9:20 مهدیه آبادیاسالیم حسن خانم مهندس 2

 9:40 زهرا جمشیدی خانم مهندس 3

ین پناهرحمت خانم مهندس 4  10:00 شتر

  خانم مهندس 5
ی
 10:20 سیده طاهره روحان

 11:00 انیس نژادزیدآبادی خانم مهندس 6

 11:20 صدف سلیمیان خانم مهندس 7

ی  آقای مهندس 8  11:40 سیدمحمدطاهر شاهیر

 14:00 کامیار کاویس  آقای مهندس 9

 14:20 زهرا محمدی قرمزگیل خانم مهندس 10

 14:40 زهرا  مهدوی پور خانم مهندس 11

 


