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١٤٠١سال  يانرژ ليتبد  -  كيرشته مكان يمحل و زمان مصاحبه داوطلبان دعوت شده به مصاحبه دوره دكترا  

ارسال نموده اند لطفا  به آموزش دانشكده انرژي هاي تجديدپذير كه مدارك خود را يانرژ ليتبد- كيمكان يمحترم دوره دكترا نيداوطلب

 :نديتوجه فرما

دانشگاه  b موزش دانشكده واقع در طبقه همكف ساختمان فازآمدارك به كارشناسان  يجهت بررسنشگاه به داورود  يلطفا در ابتدا  -

 يجهت اعتبار سنج ازي، مقاالت و مدارك مورد نو هويتي يتحصيل امضا شده، اصل مدارك ١شماره  فرم نتيپر شوديم ديتاك. دييمراجعه نما

 .باشد بانلداوطبه همراه  ديبا... موارد ذكر شده در رزومه و  

 .دانشگاه خواهد بود b تئاتر دانشگاه واقع در طبقه دوم ساختمان فاز يدر آمف يمصاحبه دكتر يمحل برگزار -

در دانشگاه ... و   مصاحبه مقدمات بررسي مدارك و شده جهت انجام نييقبل از زمان تع قهيدق ٤٥داقل داوطلبان محترم لطفا حتما ح -

  .حضور داشته باشند

 .داوطلبان محترم پس از طي مراحل  بررسي مدارك جهت انتظار ميتوانند از كالس روبروي آمفي تئاتر دانشگاه استفاده نمايند -

  :خواهد بود صفحه بعدبر اساس جدول  داوطلبين محترم مصاحبه مامانبندي انجز -
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ف
ردي

    ساعت مصاحبه   نام و نام خانوادگي داوطلب  

  ١٢/٠٤/١٤٠١مورخ  يكشنبه

١٠- ١٥/١٠ بابك قاسمي آذر  ١   

١٥/١٠- ٣٠/١٠ علي بهراملو  ٢   

٣٠/١٠- ٤٥/١٠ حافظ اميري  ٣   

٤٥/١٠-١١ رضا رحيمي  ٤   

١١- ١٥/١١ ساالر خوش فكر  ٥   

١٥/١١- ٣٠/١١ شهريار عبدي  ٦   

٣٠/١١- ٤٥/١١ عباس حسيني  ٧   

٤٥/١١-١٢ امير بيك محمد حجازي  ٨       

١٢- ١٥/١٢ عليرضا اسدي  ٩   

١٥/١٢- ٣٠/١٢ فردين جهانبخش  ١٠   

٣٠/١٢- ٤٥/١٢ محمد كوچك خان  ١١   

٤٥/١٢-١٣ محمد مرداني  ١٢   

١٣- ١٥/١٣ هادي خان زاده  ١٣   

١٥/١٣- ٣٠/١٣ اميد اقبال  ١٤   

٣٠/١٣- ٤٥/١٣ علي باقري  ١٥   

  

 قيتوف يآرزو با

 ريدپذيتجد يها يآموزش دانشكده انرژ اداره

  


