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 سمه تعالیب

         79 -79نیمسال اول  افزارگرايش نرم  - کامپیوترمصاحبه داوطلبین دکترای مهندسی برنامه 

 616اتاق  -طبقه ششم  -دانشکده مهندسی کامپيوتر :مکان***    2316خرداد ماه  12یکشنبه   :زمان

 
  

زمان نام خانوادگی نام

اسمعيلی محمداسماعيل

اعتصامی سيد احسان

افرشته وحيدرضا

اقاکثيري زهرا

انامرادنژاد عيسی

برهانی فرد زینب

بهرامی محمدرضا

بورونی مندابادي محمدصادق

ترابی ميرزایی رضا

جعفري علی

حاجی مقصودي مصيب

حمزیی زینب

خسروي احسان

خشنود اسيه

دري علی

ذاکریان اروین

رحيميان وحيد

رحيمی نسب زهرا

رضانژاد جواد

شيخی علی

صالحه محمد

صالحی مهشيد

ظفراسداله پور پویا

عابدینی یاسمن

قربانی ابوالفضل

کبریایی عماد

کریمی منصفی امين

گل زاده کرمانی علی

لشکري مهدي

محمدي ازاده

مرادي زهرا

مردانپور مليحه

مرزبان پوریا

مسعودیان طرقی مریم السادات

مهر عليان فروغ

ميرزایی ملك اباد محمدمهدي

نيك ایين حسن

واعظی ارش
14-14:20

8-9

9-10

10-11

11-12

12-13

13-14



 سمه تعالیب

         79 -79نیمسال اول   گرايش معماری -کامپیوتربرنامه مصاحبه داوطلبین دکترای مهندسی 

 616اتاق  -طبقه ششم  -دانشکده مهندسی کامپيوتر :مکان***    2316خرداد ماه  12یکشنبه   :زمان

 

  

زمان نام خانوادگی نام

ابراهيمی شهریار

اکبرزاده نگار

اکبري رکن آبادي سعيده

امانی بهاره

انصارمحمدي سيدعلی

حدادیان نژادیوسفی مصطفی

حسين طالیی حامد

حسين قربان علی

دوست محمدي علی

رضوي رامين

سعيدي نيا رضا

سفري مایده

سياوشی احمد

شریف النسبی
سيدمحمدمهد

ي

شریف نياي دیزبنی رضا

شفيعيان فهيمه

قيطاسی هادي

کریمی مریم

کهن سال محمود

محمدنژاد رامين

مرادي محسن

مرید احمدي محيا

مسروریزدان اباد فاطمه

ناري ابيانه محمدعلی

8-9

9-10

10-11

11-12

12-13
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         79 -79نیمسال اول   هوش مصنوعیگرايش  -کامپیوتربرنامه مصاحبه داوطلبین دکترای مهندسی 

 616اتاق  -طبقه ششم  -دانشکده مهندسی کامپيوتر :مکان***    2316خرداد ماه  11  دوشنبه :زمان

 

 

زمان نام خانوادگی نام

ابراهيمی محسن

ارهفت دهکردي سحر

ازادي احمدابادي فاطمه

باغبانی حامد

بی نيازیان حسين

پارویی مرضيه

حاجی اسماعيلی طاهره

حاجی زاده صفار محمد

حجازیفر هادي

خبازهاي تاجر محمد

دژکام ارسالن

روشن فکر بهنام

ساسان نرگس آبادي زینب

سوري یاسر

سير هاجر

شهسواري سجاد

صادقی لطف ابادي اشکان

صالح حسينی سيدمحمد

صبوري منش زینب

صفري ارش

عابدینی زینب

علوي فاطمه

غنایی زهرا

فائز فائزه

فراهت محبوبه

لياقت سمانه

نادري حانيه

ناعمی امين

همتی نيما

8-9

9-10

10-11

11-12

12-13


