
 زمانبندي  مصاحبه  گروه کنترل

 
 از ساعت به صورت مجازي    1400ماه    خرداد  19مصاحبه در تاریخ  همان گونه که قبال اعالم گردید   -۱

 گردد. برگزار می Adobe Connectاز طریق نرم افزار  18الی   8

 در اتاق انتظار به آدرس  بندي پیوستداوطلبان مطابق برنامه زمانرود  انتظار می -۲

https://meetings.aut.ac.ir/ee_khosravi 

 حضور داشته باشند.  

بندي اتاق انتظار است. پس از حضور داوطلبان در این اتاق جلسه، مطابق برنامه زمان  ،این اتاق جلسه -۳

 به نوبت به اتاق اصلی مصاحبه به آدرس   پیوست داوطلبان

https://meetings.aut.ac.ir/ee_control 

 توسط مدیر گروه هدایت خواهند شد.  

افزار   -٤ از    Adobe Connectمتقاضیان حتما پیش از جلسه مصاحبه، نرم  را نصب کنند. مصاحبه 

 افزار انجام خواهد شد.  طریق این نرم

وارد   به زبان انگلیسی خود  و با اعالم نام خانوادگی    guestالزم است که داوطلبان به صورت   -٥

 مذکور شوند.   هايجلسهاتاق 

 پیوست   اعالمیبندي  جدول زمانمطابق  ،  هر داوطلب   زمان انجام مصاحبه  رسانیو اطالع  دهینوبت -٦

 انجام خواهد شد. به ترتیب زمان حضور داوطلب در جلسه مذکور و باشد) (که در ادامه این فایل می

 ) از سوي داوطلبان در زمان مصاحبه ضروري است. webcamارائه تصویر (  -۷

تا   17توانند روز سه شنبه ساعت  براي تست و اطمینان از کیفیت میکروفن و وبکم، داوطلبان می -۸

 همین اطالعیه مراجعه نمایند. 2انتظار با آدرس اعالم شده در بند به اتاق  18.30

https://meetings.aut.ac.ir/ee_khosravi
https://meetings.aut.ac.ir/ee_control


 
 با لینک زیر عضو شوید.  1400لطفا در گروه مصاحبه دکتري کنترل  -۹

https://chat.whatsapp.com/GMKDZkKlUBkKC9hNPTfEUK 

 هر گونه سوال یا مشکل را از طریق این گروه پیگیري کنید.

 با تشکر                                                                                                

 خسروي                                                                                                

 

 10تا  8کنترل، ساعت - مهندسی برق

 ردیف  نام خانوادگیو  نام شماره پرونده 
 ۱ سید علی رضوي 17700

 ۲ محمد علی شریفیان  17764

 ۳ شاهین رازانی  17771

 ٤ الهه راه پیما 17851

 ٥ سید جعفر فاضلی آبلویی 18049

 ٦ منصوري نژادعابدین  18063

 ۷ علیرضا محمودي فرد 18118

 ۸ محمد رضا عباسی سرداري 18230

 ۹ محمد جواد حسنا 18295

 ۱۰ محمد رضا قصري 17809

 ۱۱ فاطمه نوروزي 17980

http://pgrad.aut.ac.ir/3/faculty/web/applicant/index?dp-1-page=1&sort=userID
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 30/12تا  20/10کنترل، ساعت - مهندسی برق

 ردیف  نام خانوادگیو  نام شماره پرونده 
 ۱ محمد حسین امینی  16984

 ۲ نصراللهیسپیده  17059

 ۳ امیر علی ستایشی 17138

 ٤ نگار عربی زاده  17237

 ٥ ارشیا عبدي 16980

 ٦ مهدي دوستی نیا 17308

 ۷ مهسا تقیلو 17283

 ۸ آي ناز میرزایی  17310

 ۹ ندا امیریان  17321

 ۱۰ الهه رادمنش 17286

 ۱۱ شیوا خوشکام  17391

 

 

 

 16تا  14کنترل، ساعت - مهندسی برق

 ردیف  نام خانوادگیو  نام شماره پرونده 
 ۱ عایشه ایري 17631

 ۲ علی سیاهی شادباد 18514

 ۳ سعید عسکري عدل  18643

 ٤ محسن ابراهیمی 18743

 ٥ امید رضایی 18756

 ٦ پریسا آبدار  18799

 ۷ محمد رضا حیاتی 18806

 ۸ مهدي نادي  18829

 ۹ زهرا حسین پور 18104

 ۱۰ فرید کاویانی 18567

 ۱۱ فرزاد هادیلو  18893
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 18تا   15/16کنترل، ساعت - مهندسی برق

 ردیف  نام خانوادگیو  نام شماره پرونده 
 ۱ رامین فتوحی  18320

 ۲ سید حسن میربراتی 18944

 ۳ سیده مریم عارف زاده 18977

 ٤ مجتبی نورانی  19133

 ٥ فتح اله انصاري 18937

 ٦ بهناز محمدي دلویی 19180

 ۷ فرزاد معزي نیا  19209

 ۸ غالمپورمریم  17896

  ۹ علیرضا سلیمانی فر  18604
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