
 به نام خدا

 

 کنترلمهندسی برق  مقطع دکترای مصاحبه متقاضیاننحوه برگزاری 

 

 با سالم و آرزوی موفقت برای همه داوطلبان عزیز:

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

https://chat.whatsapp.com/CDTKh155FIF5qqBCwTzs0J 

اطمینان  بلندگوو  کم وب،  میکروفنبر روی سیستم خود و صحت عملکرد  adobe connectنصب و اجرای برنامه از  تا قبل از تاریخ مصاحبه بایستیمتقاضیان 

 داشته باشند. ارتباط تصویریمصاحبه شوندگان بایستی امکان برقراری  الزم به تاکید است داشته باشند.

 

 در لینک جلسه که در جدول آمده است الزامی است  شده تعیین روز و ساعت در به موقع حضور. 

 به عنوان مهمان  )انگلیسی تایپ کنید( با نام و نام خانوادگی خود به لینک جلسه در هنگام ورودguest  شویدوارد. 

  وارد لینک نشوید.به شما برای ورود به جلسه به هیچ عنوان قبل از اعالم مسئول برگزاری 

 

یگری وجود دارد لطفا از اگر فرآیند ثبت نام را انجام داده اید و مدارک را از طریق ایمیل و یا سایت ارسال کرده اید و اسم شما در لیست نیست و یا هر ابهام د

 (09107009662 شماره تماس:دهید. )طریق واتزاپ پیام 

کنترلمدیر گروه  -محمد حسین شفیعی  

https://chat/


 1400 سال کنترلمهندسی برق  مقطع دکترایجدول مصاحبه متقاضیان 

 لینک جلسه زمان حضور در مصاحبه نام نام خانوادگی

 http://el.sutech.ac.ir/virtualroom 9:00خرداد ساعت  24دوشنبه  امین                                     ائین مهر                                

 http://el.sutech.ac.ir/virtualroom 9:20خرداد ساعت  24دوشنبه                                  فریده    ازادمنش                                 

 http://el.sutech.ac.ir/virtualroom 9:40خرداد ساعت  24دوشنبه  عطیه                                     اسکندری                                 

 http://el.sutech.ac.ir/virtualroom 10:00خرداد ساعت  24دوشنبه  علیرضا                                                          اصغرپورینکجه     

 http://el.sutech.ac.ir/virtualroom 10:20خرداد ساعت  24دوشنبه  ناهید                                    جعفری                                   

 http://el.sutech.ac.ir/virtualroom 10:40خرداد ساعت  24دوشنبه  وحید                                     جمالی                                   

 http://el.sutech.ac.ir/virtualroom 11:00خرداد ساعت  24دوشنبه  سیدعلی                                   حسینی                                   

 http://el.sutech.ac.ir/virtualroom 11:20خرداد ساعت  24دوشنبه  محمدرضا                                  حیاتی                                   

 http://el.sutech.ac.ir/virtualroom 14:00خرداد ساعت  24دوشنبه                                   سعیدرضا درخشان                                  

 http://el.sutech.ac.ir/virtualroom 14:20خرداد ساعت  24دوشنبه  عمار                                     رحیمی                                   

 http://el.sutech.ac.ir/virtualroom 14:40خرداد ساعت  24دوشنبه  محسن                                                               رضائی         

 http://el.sutech.ac.ir/virtualroom 15:00خرداد ساعت  24دوشنبه  محمد                                     ژیان نسب                                

 http://el.sutech.ac.ir/virtualroom 15:20خرداد ساعت  24دوشنبه  علی                                      سعادتی فرد                              

 http://el.sutech.ac.ir/virtualroom 15:40خرداد ساعت  24دوشنبه        مهدی                               سهامی                                   

 http://el.sutech.ac.ir/virtualroom 16:00خرداد ساعت  24دوشنبه  محمدرضا                                  شامخی امیری                             

 http://el.sutech.ac.ir/virtualroom 16:20خرداد ساعت  24دوشنبه  سیده مریم                                عارف زاده                               



 

 لینک جلسه زمان حضور در مصاحبه نام نام خانوادگی

 http://el.sutech.ac.ir/virtualroom 9:00خرداد ساعت  25سه شنبه  الهه                                     عبدالملکی                               

 http://el.sutech.ac.ir/virtualroom 9:20خرداد ساعت  25سه شنبه  سامان                                    رگر                              فرهنگ ز

 http://el.sutech.ac.ir/virtualroom 9:40خرداد ساعت  25سه شنبه  ابوالفضل                                 کمالی اردکانی                           

 http://el.sutech.ac.ir/virtualroom 10:00خرداد ساعت  25سه شنبه  علیرضا                                   گالویژ                                  

 http://el.sutech.ac.ir/virtualroom 10:20خرداد ساعت  25سه شنبه  لیان                                     معتمدی                                  

 http://el.sutech.ac.ir/virtualroom 10:40خرداد ساعت  25سه شنبه  مهدی                                     نجفی                                    

 http://el.sutech.ac.ir/virtualroom 11:00خرداد ساعت  25سه شنبه                                     زهرا  نکوخو                                   

 http://el.sutech.ac.ir/virtualroom 11:20خرداد ساعت  25سه شنبه  جواد                                     یوسفی مطلق                       

 

  


