
  22/3/1400مصاحبه دکتری شنبه 

 مصاحبه آدرس اتاق مجازي كد رشته دكتري  گرايشنام رشته /  نام گروه نام دانشكده

مهندسي و فناوري 

 كشاورزي

مهندسي آبياري و 

 آباداني

هواشناسي  علوم و مهندسي آب / 

 كشاورزي

 روزانه ۸۲۲۳

 شبانه ۸۲۲۵
http://vroom.ut.ac.ir/aet2 

 

 زمان مصاحبه مجازي نوبت دومروزانه/ نام پدر نام نام خانوادگي رديف

 8:50-8:30 روزانه ارسالن مهدی ملکیان 1

 9:10-8:50 روزانه احمد علیرضا دشتی احمدآبادی 2

 9:30-9:10 روزانه صفر هامون مکوندی 3

 9:50-9:30 نوبت دوم فتح اله محمدعلی مسلمی 4
 

  

http://vroom.ut.ac.ir/aet2


23/3/1400شنبه یکمصاحبه دکتری   

 مصاحبه آدرس اتاق مجازي كد رشته دكتري  گرايشنام رشته /  نام گروه نام دانشكده

 آبياري و زهكشي علوم و مهندسي آب /  مهندسي آبياري و آباداني مهندسی و فناوری كشاورزی
 روزانه ۸۲۱۹

 شبانه ۸۲۲۱
http://vroom.ut.ac.ir/aet4 

 

 زمان مصاحبه مجازي روزانه/شبانه نام پدر نام نام خانوادگي رديف

 8:50-8:30 روزانه خوشنویس فرشاد رونقی نوشهر 1

 9:10-8:50 روزانه ولی فردین نظری گیگلو 2

 9:30-9:10 روزانه غالمرضا نجمه گازرحبیب آبادی 3

 9:50-9:30 روزانه قربانعلی اعظم غالمزاده ابقله 4

 10:10-9:50 روزانه حمید امین رامش 5

/ استعداد درخشانروزانه اسداله محمد مهدی جعفری 6  10:10-10:30 

 10:50-10:30 روزانه حبیب اله محمد حسین فالح دخت 7

 11:10-10:50 روزانه کریم حسین ربانی ها 8

 11:30-11:10 روزانه حسن رقیه باقری 9

 11:50-11:30 نوبت دوم نوری رسول ازبرمی 10

http://vroom.ut.ac.ir/aet4


 

 زمان مصاحبه مجازي روزانه/شبانه نام پدر نام نام خانوادگي رديف

 روزانه/نوبت دوم محمدرضا علیرضا نیک کار 11
11:50-12:10 

 

12 
 نبی پور شیری

 

 رامتین

 
 بهرام

 نوبت دوم
 

12:10-12:30 

 12:50-12:30 استعداد درخشان  فاطمه زینالی 13
 

 13:10-12:50 استعداد درخشان  کیمیا نادری 14

 13:30-13:10 استعداد درخشان  یاسر سبزواری 15

  



 24/3/1400شنبه دومصاحبه دکتری 

 مصاحبه آدرس اتاق مجازي كد رشته دكتري  گرايشرشته / نام  نام گروه نام دانشكده

 هاي آبيسازه علوم و مهندسي آب /  مهندسي آبياري و آباداني مهندسي و فناوري كشاورزي
 روزانه ۸۱۹۲

 شبانه ۸۱۹۳
http://vroom.ut.ac.ir/aet5 

 

 زمان مصاحبه مجازي روزانه/شبانه نام پدر نام نام خانوادگي رديف

 8:50-8:30 روزانه عباس فرزاد عالی 1

 9:10-8:50 روزانه عبدالحسین محسن زرشناس 2

/ نوبت دومروزانه ابوالفضل مهرنوش ملکی 3  9:10-9:30 

/ نوبت دومروزانه رحمت اله سمانه علی قنبری 4  9:30-9:50 

 10:10-9:50 روزانه سیفعلی سمیرا مردعلی 5

 10:30-10:10 روزانه سیدمحمدطاهر سیدعرفان حسینی 6

 10:50-10:30 روزانه/ نوبت دوم اسماعیل محمدهادی شهیدی نسب 7

 11:10-10:50 روزانه اسماعیل الهام كرمی چمه 8

 11:30-11:10 روزانه اسداله میالد كاظمیان 9

 11:50-11:30 روزانه هوشنگ عمار حبیبی 10

http://vroom.ut.ac.ir/aet5


 زمان مصاحبه مجازي روزانه/شبانه نام پدر نام نام خانوادگي رديف

11 
 12:10-11:50 روزانه علی امین ناظری

12 
 12:30-12:10 روزانه غالمعباس كیوان كاظمی حسنوند

13 
 12:50-12:30 روزانه خالد نوید رشیدی

14 
 14:20-14:00 روزانه خدارضا احمدرضا حبیبی

15 
 14:40-14:20 روزانه حسین مجید رادرفیعی 

16 
 15:00-14:40 نوبت دوم علی اصغر الناز مهربانی

17 
 15:20-15:00 نوبت دوم طالب شهریار حمیدی

18 
 15:40-15:20 نوبت دوم یونسعلی اباذر حیدریان

19 
 16:00-15:40 نوبت دوم فرامرز محمدرضا شهابی

 16:20-16:00 نوبت دوم ابومحمد جواد امینی 20

 16:40-16:20 استعداد درخشان  سمیرا طالبی 21

 17:00-16:40 استعداد درخشان  سهراب خضریان 22

 


