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دکتری آزمون تخصصی سایت  وب نخستین تست؛ دی اچ پی

تست دی اچ پی سایت  وب در دکتری آزمون اطالعات و اخبار آخرین



  .ها را دريافت و به همراه خود ببريدهنگام خروج از جلسه مصاحبه دانشنامهداوطلبان محترم به : توجه
  .كه كامالً خوانا باشد C1اصل فرم تكميل شده  – 6
هاي مانند طراحي و ساخت سيستم. (هر موردي كه بيانگر توانمندي علمي و يا سابقه كاري داوطلب باشد - 7

  ...)اختراعات، مشاوره، تدريس و افزاري يا سخت افزاري، جوايز علمي،  نرم
  )در پاكت در بسته(ها توصيه نامه – 8

  

هاي آزمون سازمان سنجش كشور و دانشگاه از قبيل شود داشتن كليه شروط مذكور در اطالعيهضمناً يادآوري مي
  .الزامي است... و  31/6/95فراغت از تحصيل تا 

 66166610تلفن  شماره انشكده بادفتر تحصيالت تكميلي دي با توانند در صورت لزوم در ساعات ادارداوطلبين مي
  .تماس حاصل نمايند
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 95 - 96كامپيوتر  نيمسال اول دكتراي مهندسي  انبرنامه مصاحبه داوطلب

  دانشكده مهندسي كامپيوتر :مكان***    1395خرداد ماه  16يكشنبه  :زمان
  افزارگرايش نرم 

  627اتاق  -طبقه ششم 
  معماريگرايش   

  628اتاق  -طبقه ششم 
  زمان  دوره  نام  نام خانوادگي  زمان   نام نام خانوادگي

 روزانه  سعيد اربابي

9  - 8  

 روزانه  ارمينه اراسته 

9  - 8  
 روزانه  هيوا اساسي روزانه  عماد اقاجاني
 روزانه  وحيد  اميني روزانه  ژيال  اميني
 روزانه  محسن انصاري روزانه  پريسا بزمي

 روزانه  سپهر تبريزچي روزانه  پدرام بهشتي
 روزانه  محمدحسين  ثمني

10  - 9  

 روزانه  مرتضي  تجددي نودهي

10  - 9  
 روزانه  بابك  توكلي فرداهري روزانه  الهه  حبيبي

 روزانه  ابراهيم  جهاندارروزانه  مرتضي  دامن افشان
 روزانه  علي  خياطيروزانه  نفيسه  دايمي

 روزانه  فرزاد  رازيروزانه  فاطمه  رجبي الني
 روزانه  پيمان  رحماني

11  - 10 

 روزانه  ناصر  رمضانپور

11  - 10 

 روزانه  علي  زارعيروزانه  نيما  رشادي
 روزانه  رضا  سعيدي نيا روزانه  فرزانه  زارعي

 روزانه  فهيمه  شفيعيان روزانه  مهدي  سلطاني
 روزانه  برديا  صفائي روزانه  زينب  شريفي

 روزانه  مهدي  صيدالي سيف اباد

12 - 11  

 روزانه  الهه  عطايي بجد

12 - 11  
 روزانه  سيدمحمدحسين  فرزامروزانه  پويا  ظفراسداله پور

 روزانه  عظيم  فرقدان روزانه  عبداهللا  غفاري ششجواني
 روزانه  محمدعلي  فرمهيني فراهانيروزانه  محمود  فرخيان

 روزانه  هادي  قيطاسي روزانه  جواد  گرشاسبي
  12 -  14ناهار و نماز 

روزانه  فرزاد مرادي

15  - 14  

 روزانه  كاميار گيوه كي

15  - 14  
 روزانه  زينب  متقي نيا  روزانه  سيدحامد  مقيمي
 روزانه  فرشته  مظفري روزانه  محمد  مهيني
 روزانه  احد  مظفري فرد روزانه  رضا  ميرزايي

 روزانه  زينب  مهدوي روزانه  قانع  نيك رفتار
روزانه  مجتبي  نيك عهد

16 - 15 

 روزانه  نگين السادات  نعمت الهي زاده ماه 

16 - 15 

 روزانه  سيامك  وطني  روزانه  سعيد  هراتيان

 روزانه  شكور  وكيليان  روزانه   
 روزانه  كيانوش  ياري  روزانه    
 روزانه     روزانه    

روزانه   

17  - 16  

 روزانه      

17  - 16  

 روزانه     روزانه    
 روزانه      روزانه    
 روزانه    روزانه   
 روزانه     روزانه   
 روزانه      بورسيه   
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 95 - 96كامپيوتر  نيمسال اول دكتراي مهندسي  داوطلبانبرنامه مصاحبه 

 دانشكده مهندسي كامپيوتر :مكان***    1394خرداد ماه  17دوشنبه:زمان

  هوش مصنوعيگرايش 
  627اتاق  -طبقه ششم 

  زمان  دوره  نام  نام خانوادگي
  روزانه  محسن ابراهيمي

9  - 8  
 روزانه  فاطمه اقايي پور

 روزانه  مليحه  ايزدي
 روزانه  حميدرضا ايماني كيا
 روزانه  حجت اله بازوبندي

 روزانه  زينب  برزگر

10  - 9  
 روزانه  سپيده رضاييبركت

 روزانه  رويا  جماعتي گشتي
 روزانه  حامد جمالي فر

 روزانه  مسعود  دادگر
 روزانه  زهرا رهايي

11  - 10 

 روزانه  ارمان سپهر
 روزانه  سيده فاطمه  سيدصالحي

 روزانه سيدمحسن شجاعي
 روزانه  خديجه  شفيعي سروستاني

 روزانه  فواد  شكوه نيا

12 - 11  
 روزانه  سعيدرضا  پورشهنه 

 روزانه  زينب  صبوري منش
 روزانه  وحيد  عالم فرد

 روزانه  اميرحسين  علي اكبريان
  14 -  12ناهار و نماز 

 روزانه  سيدمجيد غفوري مهدي اباد

15  - 14  
 روزانه  مينا  فخلعي

 روزانه  فاطمه  فرحناك غازاني
 روزانه  مهسا  قرباني

 روزانه  زهره  مظاهري
 روزانه  محمد  زادهملك 

16 - 15 
 روزانه  نگين  نظري

 روزانه  ارزو  هاتفي قهفرخي
 روزانه  افروز  وظيفه دان
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