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 با سلام و آرزوي موفقت براي همه داوطلبان عزیز:

 در گروه واتزاپی زیر عضو شوید: ماهنگی هاي شرکت در جلسه مصاحبه حتمابه منظور ه

https://chat.whatsapp.com/HDhp7nkzNJRJBHajsX0PHT 

اطمینان  بلندگوو  کم وب،  میکروفنبر روي سیستم خود و صحت عملکرد  adobe connectنصب و اجراي برنامه از  تا قبل از تاریخ مصاحبه بایستیمتقاضیان 
 داشته باشند. ارتباط تصویريمصاحبه شوندگان بایستی امکان برقراري  لازم به تاکید است داشته باشند.

-13,30 ساعتو متقاضیانی که مصاحبه آنها صبح روز مصاحبه  8صبح است بایستی از ساعت  12-8 ساعتها آنکه طبق جدول زمان بندي مصاحبه  متقاضیانی
ه گرواز طریق  هر فرد در گروه واتزاپی آنلاین باشند. لینک جلسه و زمان دقیق ورود به جلسهدر دسترس بوده و  13,15بعد از ظهر است بایستی از ساعت  17,30

 مسئول برگزاري جلسه اعلام خواهد شد.واتزاپی توسط 
 .داشت نخواهد وجود مصاحبه جلسه تکرار شده، امکان تعیین روز و ساعت در به موقع حضور عدم صورت در •
 .شویدوارد  guestبه عنوان مهمان  (انگلیسی تایپ کنید) با نام و نام خانوادگی خود به لینک جلسه در هنگام ورود •

 وارد لینک نشوید.به شما براي ورود به جلسه به هیچ عنوان قبل از اعلام مسئول برگزاري  •
 

یگري وجود دارد لطفا از اگر فرآیند ثبت نام را انجام داده اید و مدارك را از طریق ایمیل و یا سایت ارسال کرده اید و اسم شما در لیست نیست و یا هر ابهام د
 )09304509132شماره تماس : دهید. (طریق واتزاپ پیام 

مدیر گروه قدرت -امیرحسین رجائی    
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 جدول زمان بندي مصاحبه متقاضیان مهندسی برق قدرت
  خرداد 22شنبه 
 صبح 12 -  8ساعت 

  خرداد 22شنبه 
 بعد از ظهر 17,30 -  13,30ساعت 

 خرداد 23ک شنبه ی
 صبح 12 -  8ساعت 

 سیستم ماشین و الکترونیک قدرت سیستم قدرتماشین و الکترونیک  سیستم
 رحمانی امید کریمی محسن قنبری غالمرضا ریاض صدری ھومان بشرپور حامد

صمدزاده  حسین صادقی حامد صادقی محمد علی گرامی حمید
 حیدری نظر رحیم انزابی

 آذرھوشنگ علیرضا عرب ابراھیم قاسمی رحیم آقابیگی حامد برقی جھرمی محمد
 چینی بالغی رضا یاوری پگاه قدیری جعفربیگلو علیرضا نجاری پیمان اصغری محمد
 فرامرزی مھدی باقری نیلوفر باقری امیرحسین اسدپور یاسر طالع پور آسیه

 خدیو سروستانی سجاد صیفوری مھدی محمدی کالریجانی ربیع اله صراطی شیرازی رھام افشاری ابوالکرلو محمدحسین
 دانش پایه حسن پیلتن قاسم باقرزاده سامانی عرفان انوری پرویز جعفری مینا

 مرادی بھاره مسعودی صفر خلیلی حسین حسینی مھدی آزمایش حمیدرضا
 سھراب مقدم جابر شکوھی سعید کمالی سیدعلی پیرعباسی مجتبی شفیعی بھزاد

 صیفوری حسام موسوی سید حسین عوض پور درآگاھی آرمین خرسند فاطمه شھاب لواسانی شھریار
 عزیزپور حمیدرضا پیامی مجتبی مھربان سید امین زیرک پور اشکان صیفوری حسن
 عالمه محمد لطیفی رسول رجائی آرش زارعیان کاظم ھوشمند سامان

محمد  دیانت علی
 بھروزفر محمدحسین خدامھر احسان انصاری سعید احمدیان دوگاھه صادق

 شریفی محمدھادی ابزار رضا شھیاد الھام   برادران علیرضا
 شریفی مھدی نم نبات علیرضا غزنوی شاھین   سلطانی حامد

     مرادی بھاره    
 


