
زمان مصاحبه نام خانوائگي نام رديف

9 صبح مبرهن بناب محمدعلی 1
9 صبح سلیمیان فرد فریده 2
9 صبح ادیانی سیدمحسن 3
9 صبح اسماعیل زاده سمانه 4
9 صبح ذوالقدر فایزه 5
9 صبح بابایی دهکردي امین 6
10 صبح خرم خورشید صبا 7
10 صبح شمسی پور علی 8
10 صبح عصمتی خدیجه 9
10 صبح ضرونی مهدي 10
10 صبح علی ابادي علی 11
10 صبح زهره وند میالد 12
11 صبح موسوي سیدبابک 13
11 صبح پورفتحی علی 14
11 صبح متین سینا 15
11 صبح رجاییان مرتضی 16
11 صبح محمدي حسین 17
11 صبح بهرامی اسفرجانی سامان 18
12 صبح پیشه وردایم محمدرضا 19
12 صبح مشیدي شادي 20
12 صبح امینی محمد 21
12 صبح درخشانی محمد 22
12 صبح افتخاري محسن 23
12 صبح ازاد بهرام 24

14 بخشی زاده الهام 25
14 بختیاري میثم 26
14 رجبی محمد 27
14 دشتی سمیه 28
14 کالنتري شیرین 29
14 یزدانی خان حمید 30
14 خانلري مصطفی 31
15 بیرانوند خدیجه 32
15 مدنی سیدمرتضی 33
15 عباسلو سوده 34
15 اقابابایی مبارکه ایمان 35
15 گرجی امیرحسین 36
15 الماسی علی 37

گروه آموزشي مهندسي مواد
زمان مصاحبه: دوشنبه۹۵/۳/۱۰

مکان مصاحبه: طبقه پنجم - دفتر معاونت آموزشی 



زمان مصاحبه نام خانوائگی نام ردیف

9 صبح ولی نژادقناتی مهدي 38
9 صبح ترابی نوري میثم 39
9 صبح قسوري محسن 40
9 صبح امیرشکاري سولماز 41
9 صبح قربانی مینا 42
9 صبح حسینی فارق ساراالسادات 43
10 صبح ابرار بهداد 44
10 صبح سجادي سیدعلی 45
10 صبح احمدي احسان 46
10 صبح خیري فرد رامین 47
10 صبح ایزدي امید 48
10 صبح طالییان فاطمه 49
12 صبح بابالویی نوري روح اله 50
12 صبح یاوري رضوان 51
11 صبح اطمینان بخش مجید 52
11 صبح همراهی بهناز 53
11 صبح محمدیان صادق 54
11 صبح رفیعی محسن 55
11 صبح واعظ افارانی سیدحامد 56
11 صبح خواجه سروي علی 57
12 صبح فرخی امین 58
12 صبح الیاسی فاطمه 59
12 صبح کنگویی محمد 60
12 صبح مهدوي رشید 61
12 صبح امامیان یاسر 62
12 صبح محمدي ابراهیم 63
12 صبح رضایی برواتی ابوذر 64

14 اسماعیل زاده سمانه 65
14 ابراهیم نژاد خالجیري حسین 66
14 منصوریان دل آرام 67
14 امیرنصیري علی 68
14 شهسوار شهرزاد 69
14 اباذري سیوندي سمیه 70
15 مشایخی فاطمه 71
15 اسکندري فائزه 72
15 خرم خورشید صبا 73
15 فعلی مرجان 74

مکان مصاحبه: طبقه پنجم - دفتر معاونت آموزشی 

گروه آموزشي مهندسي مواد
زمان مصاحبه: چهارشنبه۹۵/۳/۱۲


