
 

 کیطئَتکٌ یجِ داٍطلثاى آصهَى دکتشقاتل تَ

 شاصیش یداًشگاُ صٌعت 

 1400خشدادهاُ 

 
 شَد.یاًجام ه یشحضَسیٍ هصاحثِ تِ صَست غ یآصهَى شفاّ -1

 ذ:ییش استفادُ ًوایٌک صیسا ًصة ًوَدُ ٍ سپس اص ل Adobe Connectهصاحثِ ًشم افضاس  یتشا -2
http://el.sutech.ac.ir/sutechphdgeo1400 

داٍطلثاى هصاحثِ تایذ دقیقاً دس صهاى هشخص شذُ هطاتق تا جذٍل پیَست دس جلسِ هجاصی  -3

حضَس یاتٌذ ٍ پس اص پایاى سَالْا یا فشصت صهاًی هشخص شذُ ٍ تا تزکش هصاحثِ کٌٌذگاى جلسِ سا 

 تشک ًوایٌذ.

 اص جلسِ، تاهیي ایٌتشًت هٌاسة تَسط داٍطلة ضشٍسی است. ّوچٌیي یحذاکثش یٍستْشُ یتشا -4

شٍسی است داٍطلثاى هحتشم پیش اص . ضشَدیِ هیتَصتَسط داٍطلة کشٍفي ٍ تلٌذگَ یاستفادُ اص ه

صَست )دس ّش  ی خَد اطویٌاى حاصل ًوایٌذگَذآغاص جلسِ اص کاسکشد خط ایٌتشًت، هیکشٍفي ٍ تلٌ

 ست(.یِ ًیست دس هصاحثِ تِ سَاالت پاسخ دّذ ٍ لزا ًثَد اتضاس ٍ اهکاًات قاتل تَجیتایداٍطلة ه

ذ یکن خَد سا فعال ًواست داٍطلة ٍبیتایي هصاحثِ هیدس ح، یشیت هصاحثِ تصَیتا تَجِ تِ اّو -5

 .است( یهصاحثِ الضاه یتشا ی)پَشش سسو

تِ ّوشاُ داشتِ تاشذ ٍ  یکیست هذاسک ٍ هستٌذات خَد سا تِ صَست الکتشًٍیتایّش داٍطلة ه -6

 ٌک هصاحثِ تِ اشتشاک دسآٍسد.یذ هصاحثِ کٌٌذگاى دس لیاص ٍ صالحذیت ًدس صَس

 ل اسائِ شذُ است.یر یصهاى هصاحثِ دس جذٍلْا -7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 11/3/1400 چْاسشٌثِ

 

 ورود ساعت ینام خانوادگ نام فیرد

 9:00 یوقدعل یدریح زَرا 1

 9:20 یعبدل محمد 2

 9:40 یرَگً کامران 3

 10:00 یتًراو ٍیمرض 4

 10:20 یدضت گل یىیض الیداو 5

 10:40 وطاط یمد الدیم 6

 11:00 یریوص درضایحم 7

 11:20 یمیکر ه یرحسیام 8

 11:40 رامص خًاٌ ىایس 9

 12:00 یسري رشآ 11

 12:20 یرضکاریم محمد 11

 12:40 یبیحب اکبر ید علیس 12

 وقت نماز و نهار 11تا  13ساعت 

 14:00 خداداد جًاد 13

 14:20 یسداوی رضا 14

 14:40 یان عراقیمُد رضایدعلیس 15

 15:00 باسرٌ فاطمٍ 16

 15:20 یمًسً سجاد 17

 15:40 وژاد یمیعظ احمد 18

 16:00 بسرگپًر یمحمد َاد 19

 16:20 یگیب دیمج 21

 16:40 ىٍیپًد افساوٍ 21

 17:00 یقرض دمحمدصادقیس 22

 17:20 یاحمد یتیآ رضایعل 23

 17:40 ریآذ هیحس 24

 

 



 

 

 

 

 

 20/3/1400شٌثِ پٌج

 

 ورود ساعت ینام خانوادگ نام فیرد

 8:00 یدَقاو محمد 1

 8:20 کیگس یبجد مُران 2

 8:40 انیپارس فاطمٍ 3

 9:00 یپاردسًئ یمحمد مُد 4

 9:20 اضیف یمحمد مُد 5

 9:40 یطاَر هیرام 6

 10:00 ییباید اکبر یعل 7

 10:20 لب زادٌطا هیجمال الد 8

 10:40 پردل محمدرضا 9

 11:00 یرزازپًر بم د یمج 11

 11:20 بُاءلً ًَرٌ عارف 11

 11:40 یع آبادیضف ییآقا یعل یسیع 12

 


