
ساعت مصاحبه رشته محل سنجشنام خانوادگی و نام داوطلبشماره پرونده سنجشردیف
روزانه

نوبت دوم
9:00-8:45نوبت دومشکرالهی فر علی2693572

روزانه
نوبت دوم

9:30-9:15نوبت دومصوفی احمدي دلیر4547883
روزانه

نوبت دوم
روزانه

نوبت دوم
10:15-10:00نوبت دومیوسفی علی7692364

روزانه
نوبت دوم

روزانه
نوبت دوم

روزانه
نوبت دوم

11:15-11:00نوبت دومحیدري نژاد علی11541539
11:30-11:15نوبت دومرضایی علیرضا12672990
11:45-11:30نوبت دومنظري علی13501173
12:00-11:45نوبت دومخزائلی اتوسا14625390

روزانه
نوبت دوم

روزانه
نوبت دوم

ه صبح 8:30-12:30 - جلسات مصاح خرداد 1400 ه 18 سه ش

12:15-12:00مویدي یگانه15569474

12:30-12:15پروانه ترکان حامد16558241

9554034

11:00-10:45عصاره پریسا541373

8:45-8:30ابراهیم زاده اورنگی ولی1602524

9:15-9:00حاجی غالمی سیچانی مسعود3692227

9:30-9:45 اورکی جلکانی مهدي5509412

9:45-10:00 صفري ابوالفضل6553577

10:30-10:15مژگانی علی8531104

10:45-10:30بهمردي شریف اباد بردیا
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ساعت مصاحبه رشته محل سنجشنام خانوادگی و نام داوطلبشماره پرونده سنجشردیف
14:15-14:00نوبت دومفروزش شروین17575450

روزانه
نوبت دوم

14:45-14:30نوبت دوممومنی اصالن19581879
روزانه

نوبت دوم
روزانه

نوبت دوم
15:30-15:15نوبت دوماقایی چتابی محمد22600001
15:45-15:30نوبت دومکریمی صحنه سرائی مسعود23613408

روزانه
نوبت دوم

روزانه
نوبت دوم

16:30-16:15نوبت دومجمشیدي امیرحسین26671303
16:45-16:30نوبت دومجعفرزاده مبارکه مهدي27710391

17:00-16:45نوبت دوممعاونی سهراب28502236

روزانه
نوبت دوم

17:30-17:15نوبت دومشابهرامی امیرحسین30716417
17:45-17:30نوبت دوممیرهاشمی سیده مریم31537886
18:00-17:45نوبت دومشرکا شاهین32526001

16:15-16:00امانی محمدعلی25548639

17:15-17:00محمودي رضا608134 29

15:15-15:00اسدزاده بیگدیلو جعفر21573067

16:00-15:45بیاتی محمد24685798

14:30-14:15گلستانی فرد محمدامین18577728

15:00-14:45طهماسبی حامد20509318

14-18:00 ه ع - جلسات مصاح خرداد 1400 ه 18 سه ش



ساعت مصاحبه رشته محل سنجشنام خانوادگی و نام داوطلبشماره پرونده سنجشردیف
8:30:8:45روزانهنهري سعید1526424
9:00-8:45روزانهکافیان سهیال2523277
9:15-9:00روزانهدهقانی پوریا3598125
9:30-9:15روزانهحسینی منجزي پوریا4581534
9:45-9:30روزانهعالی مارشک احسان5690026
10:00-9:45روزانهسیمایی جواد6548428
10:15-10:00روزانهبیگی هرچگانی بهرام7553984
10:30-10:15روزانهراضی محسن8519008
10:45-10:30روزانهابراهیمی فردوئی محمدرضا9515361
11:00-10:45روزانهپورشمسی بندرابادي اکبر10512988
11:15-11:00روزانهکیاکجوري بهنام11518879
11:30-11:15روزانهکرمی علی12512158
11:45-11:30روزانهنفري افشین13574526
12:00-11:45روزانهعزیزي پگاه14556260
12:15-12:00روزانهعسگري فرشاد15624821
12:30-12:15روزانهخادم حسینی رضا16526762

ه صبح 8:30-12:30 - جلسات مصاح خرداد 1400 ه 19 چهار ش



ساعت مصاحبه رشته محل سنجشنام خانوادگی و نام داوطلبشماره پرونده سنجشردیف
14:15-14:00روزانهشریفی تودشکی حسین17555771
14:30-14:15روزانهمحمدي نوید18530180
14:45-14:30روزانهیوسفی محمد19549164

14:00-14:45 ه ع - جلسات مصاح خرداد 1400 ه 19 چهار ش

16:00 - 16:45 ان استعداد های د رخشان) (داوطل خرداد 1400-جلسات ع ه 19 چهارش
ساعت مصاحبه  گرایش هاي انتخابی نام و نام خانوادگی داوطلب شماره پرونده داوطلب ردیف
16:00 - 16:15                    * مهندسی متالورژي و مواد لطفی فاطمه 19803 20
16:15 - 16:30                    * مهندسی متالورژي و مواد رضایی محبوبه 19844 21
16:30 - 16:45                    * مهندسی متالورژي و مواد یارمحمدتوسکی حامد 19935 22


