
 دانشگاه هنر اسالمی تبریز

 ی هنـــرهای صـــناعیدانشــکده
 دکترای هنرهای اسالمی

 

 

 ۰۴۱۰رشته دکتری هنرهای اسالمی در سال  آزمون نیمه متمرکز جدول زمانبندی متقاضیان

 
  

 

 
، از اینکه در ۱۰۴۱* ضمن عرض سالم و خیر مقدم خدمت متقاضیان محترم مصاحبه دکتری هنرهای اسالمی در سال 

دانشکده هنرهای صناعی برای انجام امور مصاحبه در خدمت شما عزیزان هستیم بسیار خوش وقتیم و آرزوی موفقیت 
 و توفیق روز افزون برای شما داریم. 

به صورت تقریبی بوده و در صورتی که مصاحبه قبلی بیشتر از زمان تعیین  باال زمان اعالم شده در جدول -
 د، لطفا منتظر بمانید تا به شما اطالع دهیم.  شده طول بکش

ه خود را به ترتیب خواسته شده در فرم شماره یک مرتب فرمایید و در جلسه بهمراه مستندات مربوط به رزوم -
 داشته باشید. 

 در دفتر دانشکده هنرهای صناعی برگزار می شود. یمصاحبه به صورت حضور-

، ورودی درب آزادی، نظامی به سمت چهاراه طالقانی، جنب پل روگذرآدرس: تبریز، خ آزادی، تقاطع حکیم 

ساختمان پردیس، طبقه همکف، دانشکده هنرهای صناعی، کارشناس دانشکده جناب آقای فیروز رنجگر  

۴۰۱۹۱۰۱۱۱۰۰ 

 

 

 
 

 ساعت روز و تاریخ نام و نام خادوادگی متقاضی ساعت روز و تاریخ نام و نام خادوادگی متقاضی

 ۱:۰۴ ۱۱/۴۹/۱۰۴۴شنبه یک نوا مطمئن ۱۱ ۱:۰۴ ۱۱/۴۹/۱۰۴۴شنبه  امیر صادقین ۱

 ۱۴ ۱۱/۴۹/۱۰۴۴شنبه یک نفیسه حیدری ۱۱ ۱۴ ۱۱/۴۹/۱۰۴۴شنبه  حامد ممکن ۱

 ۱۴:۱۴ ۱۱/۴۹/۱۰۴۴شنبه یک زهرا امانی ۱۹ ۱۴:۱۴ ۱۱/۴۹/۱۰۴۴شنبه  حسین ملکی ۹

 ۱۴:۰۴ ۱۱/۴۹/۱۰۴۴شنبه یک الماسی فتانه ۱۰ ۱۴:۰۴ ۱۱/۴۹/۱۰۴۴شنبه  رهام امیرپور ۰

 ۱۱ ۱۱/۴۹/۱۰۴۴شنبه یک سیاوش میرزائی مهر ۱۱ ۱۱ ۱۱/۴۹/۱۰۴۴شنبه  محسن کرمی ۱

 ۱۱:۱۴ ۱۱/۴۹/۱۰۴۴شنبه یک اکرم اولیائی ۱۰ ۱۱:۱۴ ۱۱/۴۹/۱۰۴۴شنبه  سحر صادقی ۰

 ۱۱:۰۴ ۱۱/۴۹/۱۰۴۴شنبه یک فاطمه دهقانی ۱۷ ۱۱:۰۴ ۱۱/۴۹/۱۰۴۴شنبه  مسعود تکروی ۷

 ۱۱ ۱۱/۴۹/۱۰۴۴شنبه یک ساناز سقازاده ۱۸ ۱۱ ۱۱/۴۹/۱۰۴۴شنبه  فضل الهی صفورا ۸

 ۱۱:۱۴ ۱۱/۴۹/۱۰۴۴شنبه یک فهیمه رضوانی ۱۱ ۱۱:۱۴ ۱۱/۴۹/۱۰۴۴شنبه  سارا سودیان طهرانی ۱

 نماز و ناهار 

 ۱۰:۰۴ ۱۱/۴۹/۱۰۴۴شنبه یک علی عبدی ۹۴ ۱۰:۱۴ ۱۱/۴۹/۱۰۴۴شنبه   ۱۴

 ۱۱ ۱۱/۴۹/۱۰۴۴شنبه یک پوپک عظیم پور ۹۱ ۱۰:۰۴ ۱۱/۴۹/۱۰۴۴شنبه  مریم صلح کننده ۱۱

 ۱۱:۱۴ ۱۱/۴۹/۱۰۴۴شنبه یک  ۹۱ ۱۱ ۱۱/۴۹/۱۰۴۴شنبه  سعید رستمی ۱۱

 ۱۱:۰۴ ۱۱/۴۹/۱۰۴۴شنبه یک  ۹۹ ۱۱:۱۴ ۱۱/۴۹/۱۰۴۴شنبه  مهدی حق شناس ۱۹

 ۱۰ ۱۱/۴۹/۱۰۴۴شنبه یک  ۹۰ ۱۱:۰۴ ۱۱/۴۹/۱۰۴۴شنبه  میترا رضائی ۱۰

 ۱۰:۱۴ ۱۱/۴۹/۱۰۴۴شنبه یک  ۹۱ ۱۰ ۱۱/۴۹/۱۰۴۴شنبه   ۱۱

 ۱۰:۰۴ ۱۱/۴۹/۱۰۴۴شنبه یک  ۹۰ ۱۰:۱۴ ۱۱/۴۹/۱۰۴۴شنبه   ۱۰

 ۱۷ ۱۱/۴۹/۱۰۴۴شنبه یک  ۹۷ ۱۰:۰۴ ۱۱/۴۹/۱۰۴۴شنبه   ۱۷

 ۱۷:۱۴ ۱۱/۴۹/۱۰۴۴شنبه یک  ۹۸ ۱۷ ۱۱/۴۹/۱۰۴۴شنبه   ۱۸

 ۱۷:۰۴ ۱۱/۴۹/۱۰۴۴شنبه یک  ۹۱ ۱۷:۱۴ ۱۱/۴۹/۱۰۴۴شنبه   ۱۱

     ۱۷:۰۴ ۱۱/۴۹/۱۰۴۴شنبه   ۱۴

        


