
سوِ تعالی ب
 

تَجِ ايطاى را ٍ آرسٍي هَفمیت،  93سال  فیشيك دكتزي آسهَى ًخست هزحلِ بِ پذيزفتِ ضذگاى  تبزيك ضوي

: بِ ًکات سيز جلب هی ًوايین

ي سهاى هطابك بزًاهِي فیشيك ي يك داًطکذُي دٍم ساختواى ضوارُآسهَى هصاحبِ ي دكتزي در طبمِ -1

 . بزگشار هی ضَد بٌذي سيز
 

 11:30اردیبْشت، ساعت  20شٌبِ، 

ًرجس خیرآبادی  1

بْارُ رحوتی  2

زایی رهرین هی 3

ًرگس صفایی  4

سارا زهاًی  5

شریعت پٌاّی سیدُ فاطوِ کاظوی 6

ًدا شریعت بْادری  7

زّرا البرزی اٍاًکی  8

 هحبَبِ بابایی  9

 15:30اردیبْشت، ساعت  20شٌبِ،  

حسیي خاًی  1

هحود ًَرٍزی طیَال  2

پَر ّادی هْراب 3

هحوَدرضا شریفیاى  4

احود هشعل   5

اکبر فتحی  6

پَر  حوید هْدی 7

زادُ کارگر اهیر جبرییل 8

 هیالد زارع کوالی  9
       

 11:30اردیبْشت، ساعت  27شٌبِ،      

راضیِ اکبری  1

بیاى جرفاطوِ هیرم 2

ًسین رحواًی  3

الْام خراشادیسادُ  4

سیدُ هٌصَرُ حسیٌی   5

فاطوِ حسیٌی کَشکی  6

زّرا خدابٌدُ  7

هژدُ فرٍزًدُ   8

ًیا سکیٌِ ٍثَقی 9

حویدُ کٌَْجی  10  

        

 15:30اردیبْشت، ساعت  27شٌبِ،                

هحود راستی  1

رضا قفال علی 2

زادُ  ابَالفتح حسیي 3

اهیر حاجی بابایی  4

سیَاى سعیدی   5

ابَالفضل ضیایی هْر   6

اسبی حسیي طْن 7

یَسف درٍیش  8

سعید اٍسط  9  

 

بذيي . استپذيز ت داٍطلب در سهاى هطخص ضذُ تٌْا با اطالع لبلی ٍ در صَرت ٍجَد دلیل هَجِ اهکاى غیب

 ًیکی ٍرًطاًی الکت قريطاس ارديبْطت  19س ٍرهٌظَر بايستی داٍطلب هَضَع را حذاكثز تا پاياى 

afshinn@iust.ac.ir  ٍس فاّی بزاي ايي داٍطلباى عصز رشدر صَرت پذيزش غیبت، آسهَى . بِ آگاّی بزساًذ

. ضَدارديبْطت بزگشار هی 29دٍضٌبِ 

 

بِ اي اس سَابك آهَسضی ٍ پژٍّطی خَد را حضَر بزاي اًجام آسهَى ضفاّی، بايستی ًسخِ ٌّگام داٍطلب در -2

، اصل كارت هلی، فیص پزداختی بِ باًك ٍ (دريافت در ٍبگاُ داًطکذُ لابل) 3ضوارُ تکویل ضذُ فزم هزاُ  ُ

بايستی اس جاًب استاد راٌّواي پاياى ًاهِ كارضٌاسی ارضذ كِ يکی اس آًْا ) حذالل دٍ تَصیِ ًاهِ ي علوی 

 30ٍ حذاكثز تا  1در هَرد تَصیِ ًاهِ ّا، ايي ارسال هی تَاًذ اس طزيك ًطاًی الکتزًٍیکی بٌذ . ارايِ كٌذ( باضذ

  .ارديبْطت اًجام ضَد

mailto:afshinn@iust.ac.ir

