
 حاتيتوض مکان مصاحبه زمان مصاحبه تاريخ روز رشته و گرايش

 دومطبقه  220و  219کالسهای   17الي  14 12:30 يال 8:30 10/4/96 شنبه دان(يستم و ميمخابرات )س –برق  يمهندس

 طبقه هشتم 805و  804 یاتاقها  17الي  14 12:30 يال 8:30 10/4/96 شنبه قدرت -برق  يمهندس

 طبقه دوم  201کالس  17الي   14 12:30 يال 8:30 10/4/96 شنبه ستم(يک)مدارسيالکترون-برق يمهندس

 طبقه دوم   202کالس  17 يال 14 12:30 يال 8:30 10/4/96 شنبه ک)افزاره (يالکترون-برق يمهندس

 طبقه دوم  203کالس  16 يال 14 12:30 يال 8:30 10/4/96 شنبه تاليجيد یستمهايک سيالکترون -برق يمهندس

 طبقه هشتم 801اتاق  17الي  14 12:30 يال 8:30 10/4/96 شنبه هوش مصنوعي -مهندسي کامپيوتر

 طبقه هشتم 814و  803اتاق 17 يال 14  12:30الي  8:30 10/4/96 شنبه وتريکامپ یمعمار -مهندسي کامپپوتر

 220  کالس 17 يال 14 12:30 يال 8:30 11/4/96 کشنبهي يپزشک يمهندس
حضور کليه  -دومطبقه 

الزامي  8داوطلبين ساعت 

 است.

 17 يال 14 12:30 يال 8:30 11/4/96 کشنبهي اطالعات یفناور –وتر يکامپ يمهندس
و  203و  202کالسهای 

219 

 دومطبقه 

 805و  804اتاقهای  17 يال 14 12 يال 8 13/4/96 سه شنبه نرم افزار –وتر يکامپ يمهندس
 گرامي نيداوطلبه يحضورکل

 است يالزام 8راس ساعت 

 - 12 يال 8 14/4/96 هبچهارشن نرم افزار –وتر يکامپ يمهندس
 801اتاق 

 

که بنا  ينيداوطلب مربوط به

از به يص گروه نيبه تشخ

 دارند يليمصاحبه تکم

 طبقه هشتم 814اتاق   17 يال 14 12:30 يال 8:30 17/4/96 شنبه کنترل -برق  يمهندس
 طبقه هشتم 801اتاق  - 12:30 يال 8:30 17/4/96 شنبه ک ينانو الکترون –برق  يمهندس



  96-97ین دکترايل پرونده داوطلبيتشکبرنامه 

  وتريبرق و کامپ يدانشکده مهندس

 بعدازظهر 14صبح الي  8از ساعت   22/03/96نبه شدوروز 

 (یسردار یتال )جناب آقايجيستم ديس –افزاره  -مدار یشهايک گرايالکترون 

 (يدان )سرکار خانم دستمالچيم –ستم يس یشهايمخابرات گرا 

 (ینرم افزار )سرکار خانم کوثر 

 (یوتر )سرکار خانم کوثريکامپ یمعمار 

 (يصادق ی)جناب آقا يپزشک يمهندس 

 بعدازظهر 14صبح الي  8از ساعت  23/03/96 سه شنبهروز 

 (يصادق یجناب آقا)  ک   ينانو الکترون 

 (               یسردار یجناب آقاکنترل) 

  (يسرکار خانم دستمالچ)  قدرت 

 (یاطالعات  )سرکار خانم کوثر یفناور 



 (ی)سرکار خانم کوثر يهوش مصنوع -وتريکامپ 


