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 1399 لاس رد یمالسا ياهرنه يرتکد هتشر زکرمتم همین نومزآ نایضاقتم يدنبنامز لودج
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تعاس خیرات و زور یضاقتم یگداوداخ مان و مان تعاس خیرات و زور یضاقتم یگداوداخ مان و مان تعاس خیرات و زور یضاقتم یگداوداخ مان و مان

 9:20 14/07/1399 هبنشود نایئاباب ریم ههلا 45 9:20 13/07/1399 هبنشکی درمناوج اراس 23 9:20 12/07/1399 هبنش يوسوم تاداسلا رتخا 1
 9:40 14/07/1399 هبنشود ورد دنمحرف اراس 46 9:40 13/07/1399 هبنشکی نیعم يدمحم هرهز 24 9:40 12/07/1399 هبنش نایمیلس هدیمح 2
 10 14/07/1399 هبنشود ینارکام روپ یقن دیون 47 10 13/07/1399 هبنشکی یکرهش ییاباب یلع نسحم 25 10 12/07/1399 هبنش يزیزع یلع 3
 10:20 14/07/1399 هبنشود یتارب نیسح دمحم 48 10:20 13/07/1399 هبنشکی یخیاشم اضر 26 10:20 12/07/1399 هبنش یتمعن همیهف 4
 10:40 14/07/1399 هبنشود اینداهرف یضترم 49 14 13/07/1399 هبنشکی یبایراف فسوی 27 10:40 12/07/1399 هبنش روپ لیعامسا هنامس 5
 11 14/07/1399 هبنشود روپ يزورهب نیسح 50 14:20 13/07/1399 هبنشکی روپالم دیشمج 28 11 12/07/1399 هبنش يدمحا هموصعم 6
 11:20 14/07/1399 هبنشود یمیقم لضاف دمحم 51 14:40 13/07/1399 هبنشکی يوفطصم دمحا 29 11:20 12/07/1399 هبنش ینت جنپ هرینم 7
 11:40 14/07/1399 هبنشود یکالفا کلف دمحم ریما 52 15 13/07/1399 هبنشکی يروای ابیرف 30 11:40 12/07/1399 هبنش انب نیمیس 8
 14 14/07/1399 هبنشود يزاریش هیدهم 53 15:20 13/07/1399 هبنشکی یعیفر ماهلا 31 14:20 12/07/1399 هبنش دار یقزر میرم 9
 14:20 14/07/1399 هبنشود شابقا يرومیت اسهم 54 15:40 13/07/1399 هبنشکی یلابقا دولوم 32 14:40 12/07/1399 هبنش درمناهج هراهب 10
 14:40 14/07/1399 هبنشود يرالاسریم هجیدخ 55 16 13/07/1399 هبنشکی روپاضر ایور 33 15 12/07/1399 هبنش یچ هنیآ همطاف 11
 15 14/07/1399 هبنشود يدابآ نیسح ناخ هیطع 56 16:20 13/07/1399 هبنشکی یکباتا الیل 34 15:20 12/07/1399 هبنش یلئاضف دمحم 12
 15:20 14/07/1399 هبنشود یناما ارهز 57 16:40 13/07/1399 هبنشکی لد مرذآ يربک 35 15:40 12/07/1399 هبنش يوسوم هسینا 13
 15:40 14/07/1399 هبنشود دیمح سمش ماهلا 58 17 13/07/1399 هبنشکی ینیما ایشرا 36 16 12/07/1399 هبنش یتایح لیلج 14
 16 14/07/1399 هبنشود نایرآ يرگراک اراس 59 17:20 13/07/1399 هبنشکی یکات يداش 37 16:20 12/07/1399 هبنش يزیزعریم دومحم 15
 16:20 14/07/1399 هبنشود ییایلع يدمحا دیعس 60 17:40 13/07/1399 هبنشکی هداز یکاس میرم 38 16:40 12/07/1399 هبنش یمتاح هیفص 16
 16:40 14/07/1399 هبنشود یقوش ارهز 61 18 13/07/1399 هبنشکی روپنامحر دیهان 39 17 12/07/1399 هبنش يزورون مرکا 17
 17 14/07/1399 هبنشود مدقم هداز لیلخ میرم 62 18:20 13/07/1399 هبنشکی یناوخا دیعس 40 17:20 12/07/1399 هبنش دار يرباج هدئام 18
 17:20 14/07/1399 هبنشود داتسا همطاف 63 18:40 13/07/1399 هبنشکی يرفاو انث 41 17:40 12/07/1399 هبنش يرهاط هشونا 19
 17:40 14/07/1399 هبنشود دابآزوریف روپقداص لضفلاوبا 64 19 13/07/1399 هبنشکی این یلیلج غورف 42 18 12/07/1399 هبنش مدقم يرهاط اضریلع 20
 18 14/07/1399 هبنشود یهاشنامرک زورون اراس 65 19:20 13/07/1399 هبنشکی یکلم نیسح 43 18:20 12/07/1399 هبنش يدرمتسد قلاخلادبع 21
 18:20 14/07/1399 هبنشود یبارت هسینا 66 19:40 13/07/1399 هبنشکی یمساق ارهز 44 18:40 12/07/1399 هبنش يدیزم دیجم 22

 
 رد هبحاصم روما ماجنا يارب یعانص ياهرنه هدکشناد رد هکنیا زا ،1399 لاس رد یمالسا ياهرنه يرتکد هبحاصم مرتحم نایضاقتم تمدخ مدقم ریخ و مالس ضرع نمض *
  .میراد امش يارب نوزفا زور قیفوت و تیقفوم يوزرآ و میتقو شوخ رایسب میتسه نازیزع امش تمدخ

  .دییامن بصن دوخ دنمشوه یشوگ ای باتپل رد ار پیاکسا و تکناک یبودا رازفا مرن هبحاصم تعاس و زور زا لبق افطل -
 .دیوش نئمطم دوخ هاگتسد نیبرود و نوفده ،نفورکیم ندوب تسرد زا دوب دهاوخ يریوصت و یتوص تروص هب هبحاصم هک اجنآ زا -
   .میهد عالطا امش هب ات دینامب رظتنم افطل ،دشکب لوط هدش نییعت نامز زا رتشیب یلبق هبحاصم هک یتروص رد و هدوب یبیرقت تروص هب الاب لودج رد هدش مالعا نامز -
 :دییامن هدافتسا هبحاصم ياضف هب ندش قحلم يارب دیناوتیم هاگشناد 2 هرامش هیعالطا قبط ریز ياهکنیل زا -

http://vc.tabriziau.ac.ir/iartphd/ 
https://join.skype.com/aLW2t4bwH0MP 
 


