
دوره گرایش انتخابیساعت مصاحبهروز مصاحبهنامنام خانوادگیشماره پروندهردیف
روزانه بازرگانی - بازاریابی08:45-08:30شنبه 21 خردادرضارندي1197535

روزانه - شبانه بازرگانی - بازاریابی09:00-08:45شنبه 21 خرداداسفندیارپورقدیمی2197782

روزانه - شبانه بازرگانی - بازاریابی09:15-09:00شنبه 21 خردادارازراشدي زهرا3197955

روزانه - شبانه بازرگانی - بازاریابی09:30-09:15شنبه 21 خردادریحانه الساداتهاشمی مهابادي4198052

روزانه - شبانه بازرگانی - بازاریابی09:45-09:30شنبه 21 خردادسیدمحمدصفوي همامی5198198

روزانه - شبانه بازرگانی - بازاریابی10:00-09:45شنبه 21 خردادفهیمهصیادي6198638

روزانه - شبانه بازرگانی - بازاریابی10:15-10:00شنبه 21 خردادجواد کاظمی7198194

روزانهبازرگانی - بازاریابی10:30-10:15شنبه 21 خردادامینحیدري سورشجانی8198739

شبانهبازرگانی - بازاریابی10:45-10:30شنبه 21 خردادمحمدباقرفالحی9198807

روزانهبازرگانی - بازاریابی11:00-10:45شنبه 21 خردادمحمدرضایاقوتی نیت10199030

شبانهبازرگانی - بازاریابی11:15-11:00شنبه 21 خردادساالرجعفري11199980

روزانهبازرگانی - بازاریابی11:30-11:15شنبه 21 خردادامیرحسینطاهري12200223

شبانهبازرگانی - بازاریابی11:45-11:30شنبه 21 خردادسیدمحمدجوادمهدوي زاده 13200393

روزانه - شبانه بازرگانی - بازاریابی12:00-11:45شنبه 21 خردادسیدمحمدرحمتی14200394

روزانه - شبانه بازرگانی - بازاریابی12:15-12:00شنبه 21 خردادحجتشمسی15200718

شبانهبازرگانی - بازاریابی12:30-12:15شنبه 21 خردادروژانپوریان 16200843

روزانهبازرگانی - بازاریابی12:45-12:30شنبه 21 خردادنرجساسد17201199

روزانهبازرگانی - بازاریابی14:15-14:00شنبه 21 خردادسحرمهدي پورپیچا18201647

روزانه - شبانه بازرگانی - بازاریابی14:30-14:15شنبه 21 خردادعلیادبی فیروزجائی19201670

روزانهبازرگانی - بازاریابی14:45-14:30شنبه 21 خردادنویدخانجان زاده کاکرودي20201761

روزانه - شبانه بازرگانی - بازاریابی15:00-14:45شنبه 21 خردادفاطمه زهرامیثمی21202949

روزانه - شبانه بازرگانی - بازاریابی15:15-15:00شنبه 21 خردادثریامهرآریا22202225

روزانهبازرگانی - بازاریابی15:30-15:15شنبه 21 خردادمحمد عباسی23202369

روزانهبازرگانی - بازاریابی15:45-15:30شنبه 21 خردادعباسرحیمی24202790

روزانهبازرگانی - بازاریابی16:00-15:45شنبه 21 خردادامیرحسینخان محمدي 25202791

شبانهبازرگانی - بازاریابی16:15-16:00شنبه 21 خردادسعید وفائی نعمتی26203877

شبانهبازرگانی - بازاریابی16:30-16:15شنبه 21 خردادسیدآرشامروحی قدسی نیا27199028

روزانهبازرگانی - بازاریابی16:45-16:30شنبه 21 خردادعلیرضابیات 28199029

روزانه - شبانه -استعداددرخشانبازرگانی - بازاریابی17:00-16:45شنبه 21 خردادرضاتقوي علیداش29203897

روزانهبازرگانی - بازاریابی17:15-17:00شنبه 21 خردادامیرحسینعرب پور داهوئی30205285

استعداد درخشانبازرگانی - بازاریابی17:30-17:15شنبه 21 خردادفاطمه خسروپوري31197270

استعداد درخشانبازرگانی - بازاریابی17:45-17:30شنبه 21 خردادرسولفیض محمد32197323



دوره گرایش انتخابیساعت مصاحبهروز مصاحبهنامنام خانوادگیشماره پروندهردیف
روزانه - شبانهمهندسی مالی08:45-08:30شنبه 21 خردادامیرصدیقی1197539

روزانه  مهندسی مالی - بانکداري09:00-08:45شنبه 21 خردادعلی اصغرفالحتیان 2198216

روزانه مهندسی مالی - بانکداري09:15-09:00شنبه 21 خردادسروشدهقانی 3198402

روزانه مهندسی مالی - بانکداري09:30-09:15شنبه 21 خردادجابرخورشید سوار4198593

روزانه - شبانه مهندسی مالی - بانکداري09:45-09:30شنبه 21 خردادعلیرضاجمالی 5198662

روزانه  مهندسی مالی - بانکداري10:00-09:45شنبه 21 خردادمحمدرضاآسیائی6199047

روزانه - شبانه مهندسی مالی - بانکداري10:15-10:00شنبه 21 خردادسیدمحمدافقهی7199247

روزانه مهندسی مالی - بانکداري10:30-10:15شنبه 21 خردادمحمدکریمی8200226

روزانه - شبانه مهندسی مالی - بانکداري10:45-10:30شنبه 21 خردادعلی اکبرمومنی ملکشاه 9201629

روزانه - شبانه مهندسی مالی - بانکداري11:00-10:45شنبه 21 خردادسجادجمالیان 10201674

روزانه  مهندسی مالی - بانکداري11:15-11:00شنبه 21 خردادمصطفیمحمودي عالمی11201675

روزانه  مهندسی مالی - بانکداري11:30-11:15شنبه 21 خردادوحیدفروغی12201817

روزانه  مهندسی مالی - بانکداري11:45-11:30شنبه 21 خردادکورشنصیري13202139

روزانه  مهندسی مالی - بانکداري12:00-11:45شنبه 21 خردادحامد احمدنژادثانی آباد14202140

روزانه - شبانه مهندسی مالی - بانکداري12:15-12:00شنبه 21 خردادساراملک محمدي15203007

روزانه - شبانه مهندسی مالی - بانکداري12:30-12:15شنبه 21 خردادمحدثهقجاوند 16203008

روزانه - شبانه مهندسی مالی - بانکداري14:15-14:00شنبه 21 خردادغزالههاشمی17203009

روزانه - شبانه مهندسی مالی - بانکداري14:30-14:15شنبه 21 خردادیوسفکفاش سلیقه18204048

روزانه  مهندسی مالی - بانکداري14:45-14:30شنبه 21 خردادمحمدزینال نژاد19204049

روزانه  مهندسی مالی - بانکداري15:00-14:45شنبه 21 خردادمحمدمهدياحمدي20204050

روزانه - شبانه مهندسی مالی - بانکداري15:15-15:00شنبه 21 خردادمحمدرضامعراجی 21204051

روزانه - شبانه مهندسی مالی - بانکداري15:30-15:15شنبه 21 خردادسیدعلیحاج موسوي22204052

روزانه  مهندسی مالی - بانکداري15:45-15:30شنبه 21 خردادپارسازهره اي23204053

روزانه - شبانه مهندسی مالی - بانکداري16:00-15:45شنبه 21 خردادسعیدفضل زرندي24204054

روزانه بانکداري16:15-16:00شنبه 21 خرداداحمدرجعتی25204055

روزانهمهندسی مالی16:30-16:15شنبه 21 خردادمیثمحسن زاده 26204056

روزانه - شبانه مهندسی مالی - بانکداري16:45-16:30شنبه 21 خردادفرشیداسکندري27204057

روزانه  مهندسی مالی - بانکداري17:00-16:45شنبه 21 خردادمحمدمرادي28204058
روزانه -استعداددرخشان مهندسی مالی - بانکداري17:15-17:00شنبه 21 خردادمحمدشهبازي29204059

روزانه -استعداددرخشان مهندسی مالی - بانکداري17:30-17:15شنبه 21 خردادحسینویسی 30204060



دوره گرایش انتخابیساعت مصاحبهروز مصاحبهنامنام خانوادگیشماره پروندهردیف
روزانه - شبانه سیاستگذاري بازرگانی08:45-08:30شنبه 21 خردادفهیمهصیادي1198638

روزانه - شبانه سیاستگذاري بازرگانی09:00-08:45شنبه 21 خردادسیدمحمدصفوي همامی2198198

روزانه - شبانه سیاستگذاري بازرگانی09:15-09:00شنبه 21 خردادمحسندرویشی 3198196

روزانه - شبانه سیاستگذاري بازرگانی09:30-09:15شنبه 21 خردادجواد کاظمی4198194

روزانهسیاستگذاري بازرگانی09:45-09:30شنبه 21 خردادرضا رندي5197535

روزانه - شبانه سیاستگذاري بازرگانی10:00-09:45شنبه 21 خرداداسفندیارپورقدیمی6197782

روزانه - شبانه سیاستگذاري بازرگانی10:15-10:00شنبه 21 خردادارازراشدي زهرا7197955

روزانه - شبانه سیاستگذاري بازرگانی10:30-10:15شنبه 21 خردادریحانه الساداتهاشمی مهابادي8198052

روزانهسیاستگذاري بازرگانی10:45-10:30شنبه 21 خردادجعفرشمسی9202368

شبانهسیاستگذاري بازرگانی11:00-10:45شنبه 21 خردادفاطمه علیزاده 10202948

شبانهسیاستگذاري بازرگانی11:15-11:00شنبه 21 خردادنویدجمشید نژاد11203874

روزانهسیاستگذاري بازرگانی11:30-11:15شنبه 21 خردادامینحیدري سورشجانی12198739

شبانهسیاستگذاري بازرگانی11:45-11:30شنبه 21 خردادمحمدباقرفالحی13198807

روزانهسیاستگذاري بازرگانی12:00-11:45شنبه 21 خردادمحمدرضایاقوتی نیت14199030

شبانهسیاستگذاري بازرگانی12:15-12:00شنبه 21 خردادساالرجعفري15199980

روزانهسیاستگذاري بازرگانی12:30-12:15شنبه 21 خردادامیرحسینطاهري16200223

شبانهسیاستگذاري بازرگانی12:45-12:30شنبه 21 خردادسیدمحمدجوادمهدوي زاده 17200393

روزانه - شبانه سیاستگذاري بازرگانی14:15-14:00شنبه 21 خردادسیدمحمدرحمتی18200394

روزانه - شبانه سیاستگذاري بازرگانی14:30-14:15شنبه 21 خردادحجتشمسی19200718

شبانهسیاستگذاري بازرگانی14:45-14:30شنبه 21 خردادروژانپوریان 20200843

روزانهسیاستگذاري بازرگانی15:00-14:45شنبه 21 خردادنرجساسد21201199

روزانهسیاستگذاري بازرگانی15:15-15:00شنبه 21 خردادسحرمهدي پورپیچا22201647
روزانهسیاستگذاري بازرگانی15:30-15:15شنبه 21 خردادعلیادبی فیروزجائی23201670

روزانهسیاستگذاري بازرگانی15:45-15:30شنبه 21 خردادنویدخانجان زاده کاکرودي24201761

روزانه - شبانه سیاستگذاري بازرگانی16:00-15:45شنبه 21 خردادفاطمه زهرامیثمی25202949

روزانه - شبانه سیاستگذاري بازرگانی16:15-:16شنبه 21 خردادثریامهرآریا26202225

روزانهسیاستگذاري بازرگانی16:30-16:15شنبه 21 خردادمحمد عباسی27202369

روزانهسیاستگذاري بازرگانی16:45-16:30شنبه 21 خردادعباسرحیمی28202790

روزانهسیاستگذاري بازرگانی17:00-16:45شنبه 21 خردادامیرحسینخان محمدي 29202791

روزانه - شبانه سیاستگذاري بازرگانی17:30-17:15شنبه 21 خردادرضاتقوي علیداش30203897

روزانهسیاستگذاري بازرگانی17:45-17:30شنبه 21 خردادامیرحسینعرب پور داهوئی31205285



دورهگرایش انتخابیساعت مصاحبهروز مصاحبهنامنام خانوادگیشماره پروندهردیف
روزانهفناوري اطالعات - کسب و کار هوشمند 08:45-08:30شنبه 21 خردادکیوان رزق ده 1197785

روزانهفناوري اطالعات - کسب و کار هوشمند 09:00-08:45شنبه 21 خردادبهرام هواسی2198592

روزانهفناوري اطالعات - کسب و کار هوشمند 09:15-09:00شنبه 21 خردادعلیامانی3198740

روزانهفناوري اطالعات - کسب و کار هوشمند 09:30-09:15شنبه 21 خردادسیدامیرمحمدفاضل چهارمحالی 4198741

روزانهفناوري اطالعات - کسب و کار هوشمند 09:45-09:30شنبه 21 خردادمنصورهمحسنی کوهنجانی5199892

روزانهفناوري اطالعات - کسب و کار هوشمند 10:00-09:45شنبه 21 خردادهیراددولت زاده 6200720

روزانهفناوري اطالعات - کسب و کار هوشمند 10:15-10:00شنبه 21 خردادمحمدروشنی7201983

روزانهفناوري اطالعات - کسب و کار هوشمند 10:30-10:15شنبه 21 خرداداسماعیل ماندگاري بامکان 8202137

روزانهفناوري اطالعات - کسب و کار هوشمند 10:45-10:30شنبه 21 خردادحمیدرضازرنگاري 9202385

روزانهفناوري اطالعات - کسب و کار هوشمند 11:00-10:45شنبه 21 خردادزینبدائمی 10202980

روزانهفناوري اطالعات - کسب و کار هوشمند 11:15-11:00شنبه 21 خردادغزالپاکدامن11202981

روزانهفناوري اطالعات - کسب و کار هوشمند 11:30-11:15شنبه 21 خردادمریممالباقر12202982

روزانهفناوري اطالعات - کسب و کار هوشمند 11:45-11:30شنبه 21 خردادنوشیثننویان 13202983

روزانهفناوري اطالعات - کسب و کار هوشمند 12:00-11:45شنبه 21 خردادمریمبیات 14202984

روزانهفناوري اطالعات - کسب و کار هوشمند 12:15-12:00شنبه 21 خردادروشنکآقاباقري 15202985

روزانهفناوري اطالعات - کسب و کار هوشمند 12:30-12:15شنبه 21 خردادنداصالح16202986

روزانهفناوري اطالعات - کسب و کار هوشمند 14:15-14:00شنبه 21 خردادزهراوکیلی 17202987

روزانهفناوري اطالعات - کسب و کار هوشمند 14:30-14:15شنبه 21 خردادمریماسدي درازمحله 18202988

روزانهفناوري اطالعات - کسب و کار هوشمند 14:45-14:30شنبه 21 خردادمحمدبهرامی19203990

روزانهفناوري اطالعات - کسب و کار هوشمند 15:00-14:45شنبه 21 خردادولی الهرجبی 20203992

روزانهفناوري اطالعات - کسب و کار هوشمند 15:15-15:00شنبه 21 خردادمهديخلفی21203993

روزانهفناوري اطالعات - کسب و کار هوشمند 15:30-15:15شنبه 21 خردادمجتبیعلی نقی 22203995

روزانهفناوري اطالعات - کسب و کار هوشمند 15:45-15:30شنبه 21 خردادسیدمصطفیرضوي23203996

روزانهفناوري اطالعات - کسب و کار هوشمند 16:00-15:45شنبه 21 خردادسیدمرتضیعبادي24203997

روزانهفناوري اطالعات - کسب و کار هوشمند 16:15-16:00شنبه 21 خردادعباسنظري یساقی25203998

روزانه و استعداد درخشانفناوري اطالعات - کسب و کار هوشمند 16:30-16:15شنبه 21 خردادامیررضاصدري خواه شیخ آبادي26203999

روزانهفناوري اطالعات - کسب و کار هوشمند 16:45-16:30شنبه 21 خردادمیثممالرضاي نیارجی27204000

روزانهفناوري اطالعات - کسب و کار هوشمند 17:00-16:45شنبه 21 خردادمحمودرفیعی 28204001

روزانهفناوري اطالعات - کسب و کار هوشمند 17:15-17:00شنبه 21 خردادعلینیک سرشت 29204003

روزانهفناوري اطالعات - کسب و کار هوشمند 17:30-17:15شنبه 21 خردادامیرقادري یزدي 30204004

استعداد درخشان فناوري اطالعات - کسب و کار هوشمند 17:45-17:30شنبه 21 خرداداشکان گلدوز31196465

استعداد درخشان فناوري اطالعات - کسب و کار هوشمند 18:00-17:45شنبه 21 خردادهاديصفري 32197287



دورهگرایش انتخابیساعت مصاحبهروز مصاحبهنامنام خانوادگیشماره پروندهردیف
روزانهحسابداري08:45-08:30شنبه 21 خردادوحید حیدرزاده خلیفه کندي1197713

روزانهحسابداري09:00-08:45شنبه 21 خردادعلیرضا علی اکبر لو 2197853

روزانهحسابداري09:15-09:00شنبه 21 خردادمحمدارمغان 3197960

روزانهحسابداري09:30-09:15شنبه 21 خرداداحمدشریف 4198219

روزانهحسابداري09:45-09:30شنبه 21 خردادرقیهمحمودي یکه باغی5198873

روزانهحسابداري10:00-09:45شنبه 21 خردادسیدعلیحدادبایگی6199049

روزانهحسابداري10:15-10:00شنبه 21 خردادحمزهحصاري 7199311

روزانهحسابداري10:30-10:15شنبه 21 خردادفاطمهاحمدي 8199588

روزانهحسابداري10:45-10:30شنبه 21 خردادپروانهریگی9199800

روزانهحسابداري11:00-10:45شنبه 21 خردادحامددهقان زاده10199835

روزانهحسابداري11:15-11:00شنبه 21 خردادزهراکاظمی11200197

روزانهحسابداري11:30-11:15شنبه 21 خردادحمیدرضاخان لنگلی12200228

روزانهحسابداري11:45-11:30شنبه 21 خردادسعیددفتري13200403

روزانهحسابداري12:00-11:45شنبه 21 خردادصابردوستمرادي14200932

روزانهحسابداري12:15-12:00شنبه 21 خردادسامان توکلی 15201818

روزانهحسابداري12:30-12:15شنبه 21 خردادلیالرئیسی16201861

روزانهحسابداري14:15-14:00شنبه 21 خردادمیالددرویشی 17201883

روزانهحسابداري14:30-14:15شنبه 21 خردادسیناسپهر 18202141

روزانهحسابداري14:45-14:30شنبه 21 خردادآتنا خازن19202232

روزانهحسابداري15:00-14:45شنبه 21 خردادمهدیهعلیشاهی بجستانی20203012

روزانهحسابداري15:15-15:00شنبه 21 خردادجواد محمدي مهر 21204061

روزانهحسابداري15:30-15:15شنبه 21 خردادمحمدنیکنام خانقاه22204063

روزانهحسابداري15:45-15:30شنبه 21 خردادحمیدمحمدي23204067

روزانهحسابداري16:00-15:45شنبه 21 خردادپوریادرویش زاده صومعه سرائی24204068

روزانهحسابداري16:15-16:00شنبه 21 خردادحمیدرضارفعتی 25204071

روزانهحسابداري16:30-16:15شنبه 21 خردادعلیمحمودي 26204074

روزانهحسابداري16:45-16:30شنبه 21 خردادمحمدایمانی 27204076

روزانهحسابداري17:00-16:45شنبه 21 خردادجمیلاحمدي دهرشید28204077

روزانهحسابداري17:15-17:00شنبه 21 خردادمیثمپیري 29204078

روزانهحسابداري17:30-17:15شنبه 21 خردادحمیدکریمی 30204080

روزانهحسابداري17:45-17:30شنبه 21 خرداداشکانغالمی فتیده31204081

روزانهحسابداري18:00-17:45شنبه 21 خردادحسینجعفري 32204083

روزانهحسابداري18:15-18:00شنبه 21 خرداداحمدمحسنی33204085



دوره گرایش انتخابیساعت مصاحبهروز مصاحبهنامنام خانوادگیشماره پروندهردیف
روزانه - شبانه بازرگانی - بازاریابی08:45-08:30یکشنبه 22 خردادلیالفرسنداج1202950

شبانهبازرگانی - بازاریابی09:00-08:45یکشنبه 22 خردادلیالبیک محمدي2202951

روزانه - شبانه بازرگانی - بازاریابی09:15-09:00یکشنبه 22 خردادهستیتوکلی3202955

روزانه - شبانه بازرگانی - بازاریابی09:30-09:15یکشنبه 22 خردادفاطمهروزبهانی اکبري4202957

شبانهبازرگانی - بازاریابی09:45-09:30یکشنبه 22 خردادمحمدبنفشه 5203867

روزانه - شبانه بازرگانی - بازاریابی10:00-09:45یکشنبه 22 خردادعلیرضامحبی6203868

روزانه - شبانه بازرگانی - بازاریابی10:15-10:00یکشنبه 22 خردادحجت اهللا مبارکیان 7203866

شبانهبازرگانی - بازاریابی10:30-10:15یکشنبه 22 خردادشاهینابراهیمی آشتیانی8203869

شبانهبازرگانی - بازاریابی10:45-10:30یکشنبه 22 خرداددانیالرفیعی9203870

روزانه - شبانه بازرگانی - بازاریابی11:00-10:45یکشنبه 22 خردادبهرام محمدپورحصاري10203871

روزانه - شبانه بازرگانی - بازاریابی11:15-11:00یکشنبه 22 خردادجوادعباس قربانی11203873

روزانه - شبانه بازرگانی - بازاریابی11:30-11:15یکشنبه 22 خردادابوالفضلقادري ملک آبادي12203876

روزانهبازرگانی - بازاریابی11:45-11:30یکشنبه 22 خردادحسینطهمورث13203878

روزانهبازرگانی - بازاریابی12:00-11:45یکشنبه 22 خردادامیدبن عباس14203879

شبانهبازرگانی - بازاریابی12:15-12:00یکشنبه 22 خردادسیدجلیلمدنی15203880

شبانهبازرگانی - بازاریابی12:30-12:15یکشنبه 22 خردادساماناعظمی16203881

روزانه - شبانه بازرگانی - بازاریابی12:45-12:30یکشنبه 22 خردادجمال الدینحیدري مهذب17203882

روزانهبازرگانی - بازاریابی14:15-14:00یکشنبه 22 خردادمحسنزبده کار 18203884

روزانه - شبانه بازرگانی - بازاریابی14:30-14:15یکشنبه 22 خردادحامدباقري 19203885

روزانهبازرگانی - بازاریابی14:45-14:30یکشنبه 22 خردادمهديرستگارنیا20203887

شبانهبازرگانی - بازاریابی15:00-14:45یکشنبه 22 خردادعلینام آور 21203889

روزانه - شبانه بازرگانی - بازاریابی15:15-15:00یکشنبه 22 خردادمحمدمیثمانوشه22203891

شبانهبازرگانی - بازاریابی15:30-15:15یکشنبه 22 خردادیاسرباقري 23203892

روزانهبازرگانی - بازاریابی15:45-15:30یکشنبه 22 خردادمحمدمهديکریمی24203893

روزانه - شبانه بازرگانی - بازاریابی16:00-15:45یکشنبه 22 خردادمحمدمطهري 25203895

شبانهبازرگانی - بازاریابی16:15-16:00یکشنبه 22 خردادمحمدامینعالمی26203896

استعداد درخشانبازرگانی - بازاریابی16:30-16:15یکشنبه 22 خردادالهاممحمدي پور27196673

استعداد درخشانبازرگانی - بازاریابی16:45-16:30یکشنبه 22 خردادپریسا ساداتزارع اشکذري 28196795

استعداد درخشانبازرگانی - بازاریابی17:00-16:45یکشنبه 22 خردادمهديطالبی29196857

استعداد درخشانبازرگانی - بازاریابی17:15-17:00یکشنبه 22 خردادافسانهاشرف زاده افشار30197253

استعداد درخشانبازرگانی - بازاریابی17:30-17:15یکشنبه 22 خردادپوریاروانستان31196160



دورهگرایش انتخابیساعت مصاحبهروز مصاحبهنامنام خانوادگیشماره پروندهردیف
روزانهعلم اطالعات و دانش شناسی - بازیابی اطالعات و دانش08:45-08:30یکشنبه 22 خردادهانیهنیلگون مقدم 1197445

روزانهعلم اطالعات و دانش شناسی - بازیابی اطالعات و دانش09:00-08:45یکشنبه 22 خردادناهیده ابراهیمی تیمورلوئی2197456

روزانهعلم اطالعات و دانش شناسی - بازیابی اطالعات و دانش09:15-09:00یکشنبه 22 خردادفاختهمنصوبی 3198050

روزانهعلم اطالعات و دانش شناسی - بازیابی اطالعات و دانش09:30-09:15یکشنبه 22 خردادابراهیمزارعی 4198656

روزانهعلم اطالعات و دانش شناسی - بازیابی اطالعات و دانش09:45-09:30یکشنبه 22 خردادزینبجوزي 5199510

روزانهعلم اطالعات و دانش شناسی - بازیابی اطالعات و دانش10:00-09:45یکشنبه 22 خردادطاهرهاعرابی 6199716

روزانهعلم اطالعات و دانش شناسی - بازیابی اطالعات و دانش10:15-10:00یکشنبه 22 خردادمعصومهرهدار 7199842

روزانهعلم اطالعات و دانش شناسی - بازیابی اطالعات و دانش10:30-10:15یکشنبه 22 خردادزهراکارپرور 8199886

روزانهعلم اطالعات و دانش شناسی - بازیابی اطالعات و دانش10:45-10:30یکشنبه 22 خردادفرشتهطبرسا9201062

روزانهعلم اطالعات و دانش شناسی - بازیابی اطالعات و دانش11:00-10:45یکشنبه 22 خردادسیدداودسیدموسوي10202366

روزانهعلم اطالعات و دانش شناسی - بازیابی اطالعات و دانش11:15-11:00یکشنبه 22 خردادسحرحبیبی 11202945

روزانهعلم اطالعات و دانش شناسی - بازیابی اطالعات و دانش11:30-11:15یکشنبه 22 خردادراحله کریمیان 12202946

روزانهعلم اطالعات و دانش شناسی - بازیابی اطالعات و دانش11:45-11:30یکشنبه 22 خردادمجتبیمزروعی نصرآبادي13203861

روزانهعلم اطالعات و دانش شناسی - بازیابی اطالعات و دانش12:00-11:45یکشنبه 22 خردادبهرادفرزدي14203863

روزانهعلم اطالعات و دانش شناسی - بازیابی اطالعات و دانش12:15-12:00یکشنبه 22 خردادمانیصادق ویشکائی15203864

روزانهعلم اطالعات و دانش شناسی - بازیابی اطالعات و دانش12:30-12:15یکشنبه 22 خردادحسنگلی زاده 16203865



دورهگرایش انتخابیساعت مصاحبهروز مصاحبهنامنام خانوادگیشماره پروندهردیف
روزانهرسانه 08:45-08:30یکشنبه 22 خردادنرجسگلشن 1198055

روزانهرسانه 09:00-08:45یکشنبه 22 خردادمصطفیفرامرزیان 2198661

روزانهرسانه 09:15-09:00یکشنبه 22 خردادسیدمحمدحسینعلی پور 3198808

روزانهرسانه 09:30-09:15یکشنبه 22 خردادعبدالرضاحجتی4199665

روزانهرسانه 09:45-09:30یکشنبه 22 خردادبی بی مهدیهسادات حسینی 5202088

روزانهرسانه 10:00-09:45یکشنبه 22 خردادبهزادتوفیق فر6202382

روزانهرسانه 10:15-10:00یکشنبه 22 خردادسیدمهزادهاشمی 7202976

روزانهرسانه 10:30-10:15یکشنبه 22 خردادفریباباصري8202978

روزانهرسانه 10:45-10:30یکشنبه 22 خردادمحمدحسنصادق زاده9203973

روزانهرسانه 11:00-10:45یکشنبه 22 خردادرضانادري جهرمی10203976

روزانهرسانه 11:15-11:00یکشنبه 22 خردادمحمدکاظمداودي 11203978

روزانهرسانه 11:30-11:15یکشنبه 22 خردادعلیرضاعباسیان نیت 12203979

روزانهرسانه 11:45-11:30یکشنبه 22 خردادپدرامپاك آئین13203980

روزانهرسانه 12:00-11:45یکشنبه 22 خردادحجتحاجی محمدي یزدي14203981

روزانهرسانه 12:15-12:00یکشنبه 22 خردادمحمدحسیننیک نامیان 15203985

روزانهرسانه 12:30-12:15یکشنبه 22 خرداداحسان ترشیزي برگوئی16203986

روزانهرسانه 12:45-12:30یکشنبه 22 خردادمهديسراج17203987



دوره گرایش انتخابیساعت مصاحبهروز مصاحبهنامنام خانوادگیشماره پروندهردیف
روزانه - شبانه سیاستگذاري بازرگانی08:45-08:30یکشنبه 22 خردادعلیرضامحبی1203868

شبانهسیاستگذاري بازرگانی09:00-08:45یکشنبه 22 خردادمحمدبنفشه2203867

شبانهسیاستگذاري بازرگانی09:15-09:00یکشنبه 22 خردادمحمدحسینقنادان زاده3203875

روزانه - شبانه سیاستگذاري بازرگانی09:30-09:15یکشنبه 22 خردادحجت اهللا مبارکیان 4203866

روزانه - شبانه سیاستگذاري بازرگانی09:45-09:30یکشنبه 22 خردادلیالفرسنداج5202950

شبانهسیاستگذاري بازرگانی10:00-09:45یکشنبه 22 خردادلیالبیک محمدي6202951

روزانه - شبانه سیاستگذاري بازرگانی10:15-10:00یکشنبه 22 خردادهستیتوکلی7202955

روزانه - شبانه سیاستگذاري بازرگانی10:30-10:15یکشنبه 22 خردادفاطمهروزبهانی اکبري8202957

شبانهسیاستگذاري بازرگانی11:30-11:15یکشنبه 22 خردادشاهینابراهیمی آشتیانی9203869

شبانهسیاستگذاري بازرگانی11:45-11:30یکشنبه 22 خرداددانیالرفیعی10203870

روزانه - شبانه سیاستگذاري بازرگانی12:00-11:45یکشنبه 22 خردادبهرام محمدپورحصاري11203871

روزانه - شبانه سیاستگذاري بازرگانی12:15-12:00یکشنبه 22 خردادجوادعباس قربانی12203873

روزانه - شبانه سیاستگذاري بازرگانی12:30-12:15یکشنبه 22 خردادابوالفضلقادري ملک آبادي13203876

روزانهسیاستگذاري بازرگانی12:45-12:30یکشنبه 22 خردادحسینطهمورث14203878

روزانهسیاستگذاري بازرگانی14:15-14:00یکشنبه 22 خردادامیدبن عباس15203879

شبانهسیاستگذاري بازرگانی14:30-14:15یکشنبه 22 خردادسیدجلیلمدنی16203880

شبانهسیاستگذاري بازرگانی14:45-14:30یکشنبه 22 خردادساماناعظمی17203881

روزانه - شبانه سیاستگذاري بازرگانی15:00-14:45یکشنبه 22 خردادجمال الدینحیدري مهذب18203882

روزانهسیاستگذاري بازرگانی15:15-15:00یکشنبه 22 خردادمحسنزبده کار 19203884

روزانه - شبانه سیاستگذاري بازرگانی15:30-15:15یکشنبه 22 خردادحامدباقري 20203885

روزانهسیاستگذاري بازرگانی15:45-15:30یکشنبه 22 خردادمهديرستگارنیا21203887

شبانهسیاستگذاري بازرگانی16:00-15:45یکشنبه 22 خردادعلینام آور 22203889

روزانه - شبانه سیاستگذاري بازرگانی16:15-16:00یکشنبه 22 خردادمحمدمیثمانوشه23203891

شبانهسیاستگذاري بازرگانی16:30-16:15یکشنبه 22 خردادیاسرباقري 24203892

روزانهسیاستگذاري بازرگانی16:45-16:30یکشنبه 22 خردادمحمدمهديکریمی25203893

روزانه - شبانه سیاستگذاري بازرگانی17:00-16:45یکشنبه 22 خردادمحمدمطهري 26203895

استعداد درخشانسیاستگذاري بازرگانی17:15-17:00یکشنبه 22 خردادرسول نصرت پناه 27197049

استعداد درخشانسیاستگذاري بازرگانی17:30-17:15یکشنبه 22 خردادنرگسهزاري28197094



دوره گرایش انتخابیساعت مصاحبهروز مصاحبهنامنام خانوادگیشماره پروندهردیف
استعداد درخشانمهندسی مالی08:45-08:30یکشنبه 22 خردادمحمدعلیانصاري*   1196977

استعداد درخشانمهندسی مالی09:00-08:45یکشنبه 22 خردادهانیهآتش روز*    2197126

استعداد درخشانمهندسی مالی09:15-09:00یکشنبه 22 خردادمژگانرستمی راد*    3197165

استعداد درخشانمهندسی مالی09:30-09:15یکشنبه 22 خردادگایانهناذر*    4197362

استعداد درخشان مهندسی مالی10:00-09:30یکشنبه 22 خردادعلیرضاشاه قلیان *   5196202

استعداد درخشان مهندسی مالی10:15-10:00یکشنبه 22 خردادجالل الدینغالمی*6196525

استعداد درخشانبانکداري10:30-10:15یکشنبه 22 خردادبیتاصباحی*    9197130

استعداد درخشانبانکداري10:45-10:30یکشنبه 22 خردادعلیرضایی*    10197185



دورهگرایش انتخابیساعت مصاحبهروز مصاحبهنامنام خانوادگیشماره پروندهردیف
روزانه تصمیم گیري و خط مشی گذاري عمومی 08:45-08:30دوشنبه23 خردادمهديرجبی اسفنجانی1197536

روزانه- شبانه تصمیم گیري و خط مشی گذاري عمومی 09:00-08:45دوشنبه23 خردادمحسناخالصی 2199034

روزانهتصمیم گیري و خط مشی گذاري عمومی 09:15-09:00دوشنبه23 خردادمحمدرضامحمدزاده 3199264

روزانه - شبانهتصمیم گیري و خط مشی گذاري عمومی 09:30-09:15دوشنبه23 خردادسیدعلیسیاه منصوري4202735

روزانه تصمیم گیري و خط مشی گذاري عمومی 09:45-09:30دوشنبه23 خردادپریساحیدري آقاگلی5198054

روزانه - شبانهتصمیم گیري و خط مشی گذاري عمومی 10:00-09:45دوشنبه23 خردادمحبوبه حسینی6198867

روزانهتصمیم گیري و خط مشی گذاري عمومی 10:15-10:00دوشنبه23 خردادصادقحسین وند7199576

روزانه - شبانهتصمیم گیري و خط مشی گذاري عمومی 10:30-10:15دوشنبه23 خردادساالرحدیدي8199664

شبانهتصمیم گیري و خط مشی گذاري عمومی 10:45-10:30دوشنبه23 خردادصادقدرویشی بهلولی9200161

روزانهتصمیم گیري و خط مشی گذاري عمومی 11:00-10:45دوشنبه23 خردادنداسلیمی 10200844

روزانهتصمیم گیري و خط مشی گذاري عمومی 11:15-11:00دوشنبه23 خردادسجاد میرزائی کیا 11201410

روزانهتصمیم گیري و خط مشی گذاري عمومی 11:30-11:15دوشنبه23 خردادزینبکرامتی یزدي12201648

روزانه تصمیم گیري و خط مشی گذاري عمومی 11:45-11:30دوشنبه23 خردادسودابهسوري 13201917

روزانه تصمیم گیري و خط مشی گذاري عمومی 12:00-11:45دوشنبه23 خردادحسین عظیمی 14202370

روزانهتصمیم گیري و خط مشی گذاري عمومی 12:15-12:00دوشنبه23 خردادمحمدعباسی تشنیزي15202703

شبانهتصمیم گیري و خط مشی گذاري عمومی 12:30-12:15دوشنبه23 خردادحسین مهدي پور اکبرآباد16202704

روزانهتصمیم گیري و خط مشی گذاري عمومی 12:45-12:30دوشنبه23 خردادشیماحضوري17202960

روزانه - شبانهتصمیم گیري و خط مشی گذاري عمومی 14:15-14:00دوشنبه23 خردادمحمدامینصمیمی بهبهانی18203915

روزانهتصمیم گیري و خط مشی گذاري عمومی 14:30-14:15دوشنبه23 خردادمحمدرسولمنصوبی19203916

روزانهتصمیم گیري و خط مشی گذاري عمومی 14:45-14:30دوشنبه23 خردادیونسعیدزاده 20203917

روزانهتصمیم گیري و خط مشی گذاري عمومی 15:00-14:45دوشنبه23 خردادامیننوربخش21203933

روزانه - شبانهتصمیم گیري و خط مشی گذاري عمومی 15:15-15:00دوشنبه23 خردادسمینسعیدي22202962

شبانهتصمیم گیري و خط مشی گذاري عمومی 15:30-15:15دوشنبه23 خردادپروانهکمیجانی بزچلوئی23202965

شبانهتصمیم گیري و خط مشی گذاري عمومی 15:45-15:30دوشنبه23 خردادمینا محمودي24202966

شبانهتصمیم گیري و خط مشی گذاري عمومی 16:00-15:45دوشنبه23 خردادشقایقولی زاده هرزند25202967

شبانهتصمیم گیري و خط مشی گذاري عمومی 16:15-16:00دوشنبه23 خردادمهديصبوري مطلق26203899

روزانهتصمیم گیري و خط مشی گذاري عمومی 16:30-16:15دوشنبه23 خردادمحمدصادقشریعتی27203900

روزانهتصمیم گیري و خط مشی گذاري عمومی 16:45-16:30دوشنبه23 خردادمحمدرضامهاجرنیا28203906

روزانه - شبانهتصمیم گیري و خط مشی گذاري عمومی 17:00-16:45دوشنبه23 خردادحمیدکالنتري29203907

شبانهتصمیم گیري و خط مشی گذاري عمومی 17:15-17:00دوشنبه23 خردادمحمدصبوري مطلق30203908

شبانهتصمیم گیري و خط مشی گذاري عمومی 17:30-17:15دوشنبه23 خردادامین نصیري31203912

روزانه - شبانهتصمیم گیري و خط مشی گذاري عمومی 17:45-17:30دوشنبه23 خردادمصطفیسلمانی غریب دوستی32203913

روزانه- شبانه تصمیم گیري و خط مشی گذاري عمومی 18:00-17:45دوشنبه23 خردادحسام الدیناصالنی33203914



دورهگرایش انتخابیساعت مصاحبهروز مصاحبهنامنام خانوادگیشماره پروندهردیف
روزانه منابع انسانی08:45-08:30دوشنبه23 خردادپریساحیدري آقاگلی1198054

روزانه - شبانهمنابع انسانی09:00-08:45دوشنبه23 خردادمحبوبه حسینی2198867

روزانهمنابع انسانی09:15-09:00دوشنبه23 خردادصادقحسین وند3199576

روزانه - شبانهمنابع انسانی09:30-09:15دوشنبه23 خردادساالرحدیدي4199664

شبانهمنابع انسانی09:45-09:30دوشنبه23 خردادصادقدرویشی بهلولی5200161

روزانهمنابع انسانی10:00-09:45دوشنبه23 خردادنداسلیمی 6200844

روزانهمنابع انسانی10:15-10:00دوشنبه23 خردادسجاد میرزائی کیا 7201410

روزانهمنابع انسانی10:30-10:15دوشنبه23 خردادزینبکرامتی یزدي8201648

روزانه منابع انسانی10:45-10:30دوشنبه23 خردادسودابهسوري 9201917

روزانه منابع انسانی11:00-10:45دوشنبه23 خردادحسین عظیمی 10202370

روزانهمنابع انسانی11:15-11:00دوشنبه23 خردادمحمدعباسی تشنیزي11202703

شبانهمنابع انسانی11:30-11:15دوشنبه23 خردادحسین مهدي پور اکبرآباد12202704

روزانهمنابع انسانی11:45-11:30دوشنبه23 خردادشیماحضوري13202960

شبانهمنابع انسانی12:00-11:45دوشنبه23 خردادحانیهعلی اکبر زاده14198866

روزانهمنابع انسانی12:15-12:00دوشنبه23 خرداداعظمبیک لو15198053

روزانه منابع انسانی12:30-12:15دوشنبه23 خردادمیثم مهدوي16202792

روزانه - شبانهمنابع انسانی14:15-14:00دوشنبه23 خردادسمینسعیدي17202962

شبانهمنابع انسانی14:30-14:15دوشنبه23 خردادپروانهکمیجانی بزچلوئی18202965

شبانهمنابع انسانی14:45-14:30دوشنبه23 خردادمینا محمودي19202966

شبانهمنابع انسانی15:00-14:45دوشنبه23 خردادشقایقولی زاده هرزند20202967

روزانه - شبانهمنابع انسانی15:15-15:00دوشنبه23 خردادمهديصبوري مطلق21203899

روزانهمنابع انسانی15:30-15:15دوشنبه23 خردادمحمدصادقشریعتی22203900

روزانهمنابع انسانی15:45-15:30دوشنبه23 خردادمحمدرضامهاجرنیا23203906

روزانه - شبانهمنابع انسانی16:00-15:45دوشنبه23 خردادحمیدکالنتري24203907

شبانهمنابع انسانی16:15-16:00دوشنبه23 خردادمحمدصبوري مطلق25203908

شبانهمنابع انسانی16:30-16:15دوشنبه23 خردادامین نصیري26203912

روزانه - شبانهمنابع انسانی16:45-16:30دوشنبه23 خردادمصطفیسلمانی غریب دوستی27203913

روزانه- شبانه منابع انسانی17:00-16:45دوشنبه23 خردادحسام الدیناصالنی28203914



دورهگرایش انتخابیساعت مصاحبهروز مصاحبهنامنام خانوادگیشماره پروندهردیف
روزانه - شبانه تحقیق در عملیات08:45-08:30سه شنبه 24 خردادرویانکوهش 1197738

شبانه تحقیق در عملیات09:00-08:45سه شنبه 24 خردادمهديمزرعه لی2197864

روزانهتحقیق در عملیات09:15-09:00سه شنبه 24 خردادمحمد متین کردسیچانی3198205

روزانه - شبانه تحقیق در عملیات09:30-09:15سه شنبه 24 خردادحسن خاکباز4198206

روزانه - شبانه تحقیق در عملیات09:45-09:30سه شنبه 24 خردادسعید عبدالحسینی قهساره5198208

روزانه - شبانه تحقیق در عملیات10:00-09:45سه شنبه 24 خردادمریمقنائی جیزآباد6198868

روزانه - شبانه تحقیق در عملیات10:15-10:00سه شنبه 24 خردادمهسااخوان راد 7198870

شبانه تحقیق در عملیات10:30-10:15سه شنبه 24 خردادمحمدنقوي 8199039

روزانه - شبانه تحقیق در عملیات10:45-10:30سه شنبه 24 خردادسجادحیدري9199392

روزانهتحقیق در عملیات11:00-10:45سه شنبه 24 خردادسعیدهرضائی10199717

روزانه تحقیق در عملیات11:15-11:00سه شنبه 24 خردادزیبایوسفی 11199890

روزانهتحقیق در عملیات11:30-11:15سه شنبه 24 خردادوحیدهشاهین 12199891

روزانه - شبانه تحقیق در عملیات11:45-11:30سه شنبه 24 خردادمسعودسهرابی13199985

روزانه تحقیق در عملیات12:00-11:45سه شنبه 24 خردادامید علینجفی 14199986

روزانه تحقیق در عملیات12:15-12:00سه شنبه 24 خردادامیرحسین صفاري نیا15200397

شبانه تحقیق در عملیات12:30-12:15سه شنبه 24 خردادراشین حسنی16201503

شبانه تحقیق در عملیات14:15-14:00سه شنبه 24 خردادسیدکمیلابراهیمیان شیاده17201671

روزانه تحقیق در عملیات14:30-14:15سه شنبه 24 خردادزینبامیري18201749

روزانه - شبانه تحقیق در عملیات14:45-14:30سه شنبه 24 خردادمریم شمس 19202226

شبانه تحقیق در عملیات15:00-14:45سه شنبه 24 خردادمرتضیسردار 20202376

شبانه تحقیق در عملیات15:15-15:00سه شنبه 24 خردادمحمدرضالطفی21202381

روزانه - شبانه تحقیق در عملیات15:30-15:15سه شنبه 24 خردادمینوتیمورپور22202600

روزانه - شبانه تحقیق در عملیات15:45-15:30سه شنبه 24 خردادسیدهیرادبهبهانی23202611

روزانه - شبانه تحقیق در عملیات16:00-15:45سه شنبه 24 خردادالههدیهیم جو 24202632

روزانهتحقیق در عملیات16:15-16:00سه شنبه 24 خردادعلیعالم 25202662

روزانه - شبانه تحقیق در عملیات16:30-16:15سه شنبه 24 خردادمریم اسماعیل زاده مزرعه خلفی26202969

روزانه تحقیق در عملیات16:45-16:30سه شنبه 24 خردادنسرین رضائی27202972

روزانه - شبانه تحقیق در عملیات17:00-16:45سه شنبه 24 خردادفاطمه نوري28202974

روزانهتحقیق در عملیات17:15-17:00سه شنبه 24 خردادریحانهنوفرستی29202975

روزانه - شبانه تحقیق در عملیات17:30-17:15سه شنبه 24 خردادمحسنحسنی نژاد30203946

شبانه تحقیق در عملیات17:45-17:30سه شنبه 24 خردادوسیمرحمانی31203950



دورهگرایش انتخابیساعت مصاحبهروز مصاحبهنامنام خانوادگیشماره پروندهردیف
شبانه سیاستگذاري علم و فناوري08:45-08:30سه شنبه 24 خردادمرجان زمانی1198056

روزانه سیاستگذاري علم و فناوري09:00-08:45سه شنبه 24 خرداداحمدرضاکدخدایی الیادرانی2198211

روزانه - شبانهسیاستگذاري علم و فناوري09:15-09:00سه شنبه 24 خردادجواد اسالمی 3198212

روزانه - شبانهسیاستگذاري علم و فناوري09:30-09:15سه شنبه 24 خردادفاطمه محنائی4198639

روزانه سیاستگذاري علم و فناوري09:45-09:30سه شنبه 24 خردادهاديصفري 5198742

روزانه سیاستگذاري علم و فناوري10:00-09:45سه شنبه 24 خردادمجتبیبهرامی گرو6199043

روزانهسیاستگذاري علم و فناوري10:15-10:00سه شنبه 24 خردادحسیننصیري7199045

روزانه - شبانهسیاستگذاري علم و فناوري10:30-10:15سه شنبه 24 خردادسیدمحمدعلیجعفري8200400

روزانهسیاستگذاري علم و فناوري10:45-10:30سه شنبه 24 خرداداحمد اله کرم پوردیل9200401

روزانه سیاستگذاري علم و فناوري11:00-10:45سه شنبه 24 خردادرضاکاظمی احمد آبادي10200402

روزانه - شبانهسیاستگذاري علم و فناوري11:15-11:00سه شنبه 24 خردادفاطمه باوفاصفت شالکوهی11201200

روزانه - شبانهسیاستگذاري علم و فناوري11:30-11:15سه شنبه 24 خردادایمان نوري12201244

روزانه سیاستگذاري علم و فناوري11:45-11:30سه شنبه 24 خردادسامان روح بخشان 13201483

روزانه - شبانهسیاستگذاري علم و فناوري12:00-11:45سه شنبه 24 خردادبابک محمدي کیانی14201672

شبانه سیاستگذاري علم و فناوري12:15-12:00سه شنبه 24 خردادشهال صفارزاده 15202089

شبانه سیاستگذاري علم و فناوري12:30-12:15سه شنبه 24 خردادسیدامیدباسیرو16202386

روزانه سیاستگذاري علم و فناوري14:15-14:00سه شنبه 24 خردادزینبذوالفعلی17202989

روزانه - شبانهسیاستگذاري علم و فناوري14:30-14:15سه شنبه 24 خردادسیده لیالنوابی قمصري18202990

روزانه سیاستگذاري علم و فناوري14:45-14:30سه شنبه 24 خردادزهرا پاك نهاد19202991

روزانه - شبانهسیاستگذاري علم و فناوري15:00-14:45سه شنبه 24 خردادمهشیدغفارزادگان20202993

شبانه سیاستگذاري علم و فناوري15:15-15:00سه شنبه 24 خردادفریبااحمدپناه 21202994

روزانه - شبانهسیاستگذاري علم و فناوري15:30-15:15سه شنبه 24 خردادآرزومکرمی22202995

روزانه سیاستگذاري علم و فناوري15:45-15:30سه شنبه 24 خردادملیحهایمانی مقدم 23202996

روزانه سیاستگذاري علم و فناوري16:00-15:45سه شنبه 24 خردادنیلوفرشرفی24202997

شبانه سیاستگذاري علم و فناوري16:15-16:00سه شنبه 24 خردادگلنازشجاعتی25202999

روزانه سیاستگذاري علم و فناوري16:30-16:15سه شنبه 24 خردادحسین بهرامی پور 26204008

روزانه سیاستگذاري علم و فناوري16:45-16:30سه شنبه 24 خردادمحسن گلرو مفرد 27204009

روزانه سیاستگذاري علم و فناوري17:00-16:45سه شنبه 24 خردادمهديابوالحسنی 28204011

شبانه سیاستگذاري علم و فناوري17:15-17:00سه شنبه 24 خردادسعید رستمی 29204012

روزانه - شبانهسیاستگذاري علم و فناوري17:30-17:15سه شنبه 24 خردادمحمدرضا درلیک30204014

شبانه سیاستگذاري علم و فناوري17:45-17:30سه شنبه 24 خردادعلیرضامهري 31204016

شبانه سیاستگذاري علم و فناوري18:00-17:45سه شنبه 24 خردادحسین محمد خانی غیاثوند32204017



دورهگرایش انتخابیساعت مصاحبهروز مصاحبهنامنام خانوادگیشماره پروندهردیف
روزانه - شبانهتصمیم گیري و خط مشی گذاري عمومی 08:45-08:30سه شنبه 24 خردادمحمد نظیفی چرندابی1203931

روزانهتصمیم گیري و خط مشی گذاري عمومی 09:00-08:45سه شنبه 24 خردادمحمد امین رنگین کمان 2205280

شبانهتصمیم گیري و خط مشی گذاري عمومی 09:45-09:30سه شنبه 24 خردادسیدمحمدمیري3203920

روزانه - شبانهتصمیم گیري و خط مشی گذاري عمومی 10:00-09:45سه شنبه 24 خردادعلیناجی4203921

روزانه - شبانهتصمیم گیري و خط مشی گذاري عمومی 10:15-10:00سه شنبه 24 خردادصدراسیدخلیل اللهی5203922

شبانهتصمیم گیري و خط مشی گذاري عمومی 10:30-10:15سه شنبه 24 خردادمهديحاج آقایی کشتلی6203923

شبانهتصمیم گیري و خط مشی گذاري عمومی 10:45-10:30سه شنبه 24 خردادمهدينجفی7203926

روزانه - شبانهتصمیم گیري و خط مشی گذاري عمومی 11:00-10:45سه شنبه 24 خردادحیدرنجفی رستاقی8203927

روزانهتصمیم گیري و خط مشی گذاري عمومی 11:15-11:00سه شنبه 24 خردادهاديجعفري اریسمانی9203929

روزانهتصمیم گیري و خط مشی گذاري عمومی 11:30-11:15سه شنبه 24 خردادنیمافدائی10203930

روزانه تصمیم گیري و خط مشی گذاري عمومی 11:45-11:30سه شنبه 24 خردادسامان بابائی11203932

روزانه تصمیم گیري و خط مشی گذاري عمومی 12:00-11:45سه شنبه 24 خردادتوحید محمودي12203937

شبانه تصمیم گیري و خط مشی گذاري عمومی 12:15-12:00سه شنبه 24 خردادداودابراهیمی 13203939

روزانه - شبانهتصمیم گیري و خط مشی گذاري عمومی 12:30-12:15سه شنبه 24 خردادولیجوکار افشار14203943

استعداد درخشان تصمیم گیري و خط مشی گذاري عمومی 12:45-12:30سه شنبه 24 خردادآرشتقی پور اختري15196636



دورهگرایش انتخابیساعت مصاحبهروز مصاحبهنامنام خانوادگیشماره پروندهردیف
روزانه - شبانهمنابع انسانی08:45-08:30سه شنبه24 خردادسیدمحمدمیري1203920

روزانه - شبانهمنابع انسانی09:00-08:45سه شنبه24 خردادعلیناجی2203921

روزانه - شبانهمنابع انسانی09:15-09:00سه شنبه24 خردادصدراسیدخلیل اللهی3203922

شبانهمنابع انسانی09:30-09:15سه شنبه24 خردادمهديحاج آقایی کشتلی4203923

شبانهمنابع انسانی09:45-09:30سه شنبه24 خردادمهدينجفی5203926

روزانه - شبانهمنابع انسانی10:00-09:45سه شنبه24 خردادحیدرنجفی رستاقی6203927

روزانهمنابع انسانی10:15-10:00سه شنبه24 خردادهاديجعفري اریسمانی7203929

روزانهمنابع انسانی10:30-10:15سه شنبه24 خردادنیمافدائی8203930

روزانه منابع انسانی10:45-10:30سه شنبه24 خردادسامان بابائی9203932

روزانه منابع انسانی11:00-10:45سه شنبه24 خردادتوحید محمودي10203937

شبانه منابع انسانی11:15-11:00سه شنبه24 خردادداودابراهیمی 11203939

روزانه - شبانهمنابع انسانی11:30-11:15سه شنبه24 خردادولیجوکار افشار12203943

شبانهمنابع انسانی11:45-11:30سه شنبه24 خردادرمضانعلیورکیانی13203924

شبانهمنابع انسانی12:00-11:45سه شنبه24 خرداداحمداحمدي14203934

روزانهمنابع انسانی12:15-12:00سه شنبه24 خردادرضاعباس نژاد 15203941

شبانهمنابع انسانی12:30-12:15سه شنبه24 خردادمحمدحسین اثنی عشري16203944

استعداد درخشانمنابع انسانی14:15-14:00سه شنبه24 خردادالههرستمی آروشکی17196344

استعداد درخشانمنابع انسانی14:30-14:15سه شنبه24 خردادسیناطاهري 18197054

استعداد درخشانمنابع انسانی14:45-14:30سه شنبه24 خردادنیرهاسکندري19197256



دورهگرایش انتخابیساعت مصاحبهروز مصاحبهنامنام خانوادگیشماره پروندهردیف
روزانه تحقیق در عملیات08:45-08:30چهارشنبه 25 خردادحسین درگاهی 1203953

شبانه تحقیق در عملیات09:00-08:45چهارشنبه 25 خردادعرفانشریف زاده 2203954

شبانه تحقیق در عملیات09:15-09:00چهارشنبه 25 خردادسیدحسینموسوي3203956

روزانه تحقیق در عملیات09:30-09:15چهارشنبه 25 خردادجعفرجعفري تویه4203960

روزانه - شبانه تحقیق در عملیات09:45-09:30چهارشنبه 25 خردادمحمدعلوي نژاد5203961

روزانه تحقیق در عملیات10:00-09:45چهارشنبه 25 خردادسیدمحسنموسوي خوشدل6203965

روزانه - شبانه تحقیق در عملیات10:15-10:00چهارشنبه 25 خردادعلیرضانظري7203966

روزانه تحقیق در عملیات10:30-10:15چهارشنبه 25 خردادمحمدصادقپاك نهاد8203967

روزانه - شبانه تحقیق در عملیات10:45-10:30چهارشنبه 25 خردادسیدعلیموسوي نژاد مقدم 9203968

روزانه - شبانه تحقیق در عملیات11:00-10:45چهارشنبه 25 خرداداسماعیلحبیبی شیره جینی10203970

روزانه تحقیق در عملیات11:15-11:00چهارشنبه 25 خردادناصرخلیلی 11203971

استعداد درخشان تحقیق در عملیات11:30-11:15چهارشنبه 25 خردادفرشیدجهانشاهی نژاد12196453

استعداد درخشان تحقیق در عملیات11:45-11:30چهارشنبه 25 خردادزهرا جعفري سرونی13196589

استعداد درخشان تحقیق در عملیات12:00-11:45چهارشنبه 25 خردادفاطمه یافتیان 14196794

استعداد درخشان تحقیق در عملیات12:15-12:00چهارشنبه 25 خردادحمیدرضاجواهریان15196915

استعداد درخشان تحقیق در عملیات12:30-12:15چهارشنبه 25 خردادعلیراستی16197144

استعداد درخشان تحقیق در عملیات14:15-14:00چهارشنبه 25 خردادفاطمه امامی17197261

استعداد درخشان تحقیق در عملیات14:30-14:15چهارشنبه 25 خردادملیحه عظیمی18197306



دورهگرایش انتخابیساعت مصاحبهروز مصاحبهنامنام خانوادگیشماره پروندهردیف
روزانه - شبانه سیاستگذاري علم و فناوري08:45-08:30چهارشنبه 25 خردادمحمدکشفی آزاد1204020

روزانه - شبانه سیاستگذاري علم و فناوري09:00-08:45چهارشنبه 25 خردادمحمدرضا جمشیدي2204022

روزانهسیاستگذاري علم و فناوري09:15-09:00چهارشنبه 25 خردادمحمد امیندژمان 3204023

شبانهسیاستگذاري علم و فناوري09:30-09:15چهارشنبه 25 خردادنیمارحمانی4204024

روزانه - شبانه سیاستگذاري علم و فناوري09:45-09:30چهارشنبه 25 خردادآریننصیري5204025

روزانهسیاستگذاري علم و فناوري10:00-09:45چهارشنبه 25 خردادآرششجاعی6204026

روزانهسیاستگذاري علم و فناوري10:15-10:00چهارشنبه 25 خردادحمیدرضا صدیقی 7204027

روزانه - شبانه سیاستگذاري علم و فناوري10:30-10:15چهارشنبه 25 خردادامیرحسین داودي مهر8204028

روزانه - شبانه سیاستگذاري علم و فناوري10:45-10:30چهارشنبه 25 خرداداسماعیلبیگی هرچگانی9204029

شبانهسیاستگذاري علم و فناوري11:00-10:45چهارشنبه 25 خردادمجیدمجدآبادي فراهانی10204031

روزانه - شبانه سیاستگذاري علم و فناوري11:15-11:00چهارشنبه 25 خردادعلیشفیعی علویجه11204032

روزانه - شبانه سیاستگذاري علم و فناوري11:30-11:15چهارشنبه 25 خردادفرزینکاظمیان بخشایش12204033

روزانه - شبانه سیاستگذاري علم و فناوري11:45-11:30چهارشنبه 25 خردادمرتضیسرزهی13204034

روزانهسیاستگذاري علم و فناوري12:00-11:45چهارشنبه 25 خردادمحمدجواد رخصت طلب14204035

روزانه - شبانه سیاستگذاري علم و فناوري12:15-12:00چهارشنبه 25 خردادکیارشوفائی15204036

روزانهسیاستگذاري علم و فناوري12:30-12:15چهارشنبه 25 خردادحسیننجفی16204037

روزانه - شبانه سیاستگذاري علم و فناوري14:15-14:00چهارشنبه 25 خردادامین فراهانی17204038

شبانه سیاستگذاري علم و فناوري14:30-14:15چهارشنبه 25 خردادهاديرزمجویی 18204039

روزانه - شبانه سیاستگذاري علم و فناوري14:45-14:30چهارشنبه 25 خرداداحمدرضاعرب19204040

روزانه سیاستگذاري علم و فناوري15:00-14:45چهارشنبه 25 خردادحسین جنگروي 20204042

شبانه سیاستگذاري علم و فناوري15:15-15:00چهارشنبه 25 خردادمهران کمپانی21204044

استعداد درخشانسیاستگذاري علم و فناوري15:30-15:15چهارشنبه 25 خردادرامینرامبد22196439
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