
 زیربت یمالسا رنه هاگشناد
 یعانـــص ياهرـــنه يهدکــشناد

 یمالسا ياهرنه يارتکد
 

 
 1400 لاس رد یمالسا ياهرنه يرتکد هتشر زکرمتم همین نومزآ نایضاقتم يدنبنامز لودج

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 رد هکنیا زا ،1400 لاس رد یمالسا ياهرنه يرتکد هبحاصم مرتحم نایضاقتم تمدخ مدقم ریخ و مالس ضرع نمض *
 تیقفوم يوزرآ و میتقو شوخ رایسب میتسه نازیزع امش تمدخ رد هبحاصم روما ماجنا يارب یعانص ياهرنه هدکشناد
  .میراد امش يارب نوزفا زور قیفوت و

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

 
 
 
 

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

 9:40 30/03/1400 هبنشکی یپاپ يریز لام یلع 21 9:20 29/03/1400 هبنش یکشیو یمیهاربا ارهز 1

 10 30/03/1400 هبنشکی يدمحم نیما دمحم 22 9:40 29/03/1400 هبنش هداز ماریاب اضر 2

 10:20 30/03/1400 هبنشکی يرهپس ارهز 23 10 29/03/1400 هبنش ناگدازرخف ماهلا 3

 10:40 30/03/1400 هبنشکی یناوارس همیهف 24 10:20 29/03/1400 هبنش این تغالب هیمس 4

 11 30/03/1400 هبنشکی رف تداعس هلا تجح 25 10:40 29/03/1400 هبنش ینمهب هراس 5

 11:20 30/03/1400 هبنشکی یمیلس هرهاط 26 11 29/03/1400 هبنش یتایب نسحم 6

 11:40 30/03/1400 هبنشکی هکوگ نجت یعیفش ارهز 27 11:20 29/03/1400 هبنش ناورپ لوسر 7

 12 30/03/1400 هبنشکی روپالم دیشمج 28 11:40 29/03/1400 هبنش ورد دنمحرف اراس 8

 14:20 30/03/1400 هبنشکی یقوش ارهز 29 12 29/03/1400 هبنش یلکوت دمحم 9

 14:40 30/03/1400 هبنشکی یتحص دازهب 30 14:20 29/03/1400 هبنش یخرف هموصعم 10

 15 30/03/1400 هبنشکی فیدص هزئاف 31 14:40 29/03/1400 هبنش یلامج یلع 11

 15:20 30/03/1400 هبنشکی یتمعن همیهف 32 15 29/03/1400 هبنش مظعا ینیسح ارهز 12

 15:40 30/03/1400 هبنشکی یحالص میرم 33 15:20 29/03/1400 هبنش ناینیسح هناسح 13

 16 30/03/1400 هبنشکی يریمض هماکچ 34 15:40 29/03/1400 هبنش درخ  يدهم 14

 16:20 30/03/1400 هبنشکی یناخ رهاط يداش 35 16 29/03/1400 هبنش داژنرضخ  نیدلا حالص 15

 16:40 30/03/1400 هبنشکی ییارون هدیپس 36 16:20 29/03/1400 هبنش یمیرک یلع 16

 17 30/03/1400 هبنشکی يزیزع زانلا 37 16:40 29/03/1400 هبنش دار یقزر میرم 17

 17:20 30/03/1400 هبنشکی يدمحمرای يدهم 38 17 29/03/1400 هبنش ولدنمک نیسح 18

 17:40 30/03/1400 هبنشکی یبوقعی هنانح 39 17:20 29/03/1400 هبنش ینکر هوکش 19

     17:40 29/03/1400 هبنش زرگنر هروبص 20


