
 ساعت مراجعه نام رشته امتحانی نام  نام خانوادگی شماره پرونده  ردیف

 10:00-8:00 ژئوتكنيك                                                -مهندسی عمران  مجيدرضا                                  اخوندان                                  525252 1

 10:00-8:00 ژئوتكنيك                                                -مهندسی عمران  ميالد                                    ازادي                                    518624 2

 10:00-8:00 ژئوتكنيك                                                -مهندسی عمران  سيدمسعود                                 اسدالهی                                  524781 3

 10:00-8:00 ژئوتكنيك                                                -مهندسی عمران  محمد                                     اسماعيلی ازادگله                         622054 4

 10:00-8:00 ژئوتكنيك                                                -مهندسی عمران  سينا                                     افضل سلطانی                              564844 5

 10:00-8:00 ژئوتكنيك                                                -مهندسی عمران  هادي                                     امانی پور                                806054 6

 10:00-8:00 ژئوتكنيك                                                -مهندسی عمران  بهمن                                     انصاري                                   624493 7

 10:00-8:00 ژئوتكنيك                                                -مهندسی عمران  عليرضا                                   برزگري خانقاه                            586378 8

 10:00-8:00 ژئوتكنيك                                                -مهندسی عمران  محمد                                     پارسا                                    501719 9

 10:00-8:00 ژئوتكنيك                                                -مهندسی عمران  محمدرضا                                  پورسليمان                                636769 10

 10:00-8:00 ژئوتكنيك                                                -مهندسی عمران  مجتبی                                    پيرپناهی                                 511970 11

 10:00-8:00 ژئوتكنيك                                                -مهندسی عمران  علی                                      پيرجليلی                                 530421 12

 10:00-8:00 ژئوتكنيك                                                -مهندسی عمران  یاسر                                     پيرو                                     740316 13

 10:00-8:00 ژئوتكنيك                                                -مهندسی عمران  حامد                                     ترابی زیارتگاهی                          526725 14

 10:00-8:00 ژئوتكنيك                                                -مهندسی عمران  الهام                                    توحيدي                                   625618 15

 10:00-8:00 ژئوتكنيك                                                -مهندسی عمران  نيما                                     جوادي                                    644283 16

 10:00-8:00 ژئوتكنيك                                                -مهندسی عمران  صادق                                     چوپانی                                   613958 17

 12:00 - 10:00 ژئوتكنيك                                                -مهندسی عمران  ساالر                                    حافظان                                   607338 18

 12:00 - 10:00 ژئوتكنيك                                                -مهندسی عمران  عليرضا                                   حيدري عبداللهی                           610808 19

 12:00 - 10:00 ژئوتكنيك                                                -مهندسی عمران  رضا                                      حيدري مقدم                               532101 20

 12:00 - 10:00 ژئوتكنيك                                                -مهندسی عمران  حامد                                     خاكپورمقدم                               503252 21

 12:00 - 10:00 ژئوتكنيك                                                -مهندسی عمران  علی                                      خانی                                     604259 22

 12:00 - 10:00 ژئوتكنيك                                                -مهندسی عمران  مهدي                                     خسروي                                    763126 23

 12:00 - 10:00 ژئوتكنيك                                                -مهندسی عمران  سولماز                                   دارسنج                                   552069 24

 12:00 - 10:00 ژئوتكنيك                                                -مهندسی عمران  سيدفرشاد                                 دگمه چی                                  654162 25

 12:00 - 10:00 ژئوتكنيك                                                -مهندسی عمران  سجاد                                     ذوقی                                     517151 26

 12:00 - 10:00 ژئوتكنيك                                                -مهندسی عمران  نيما                                     رحيم پور                                 552200 27

 12:00 - 10:00 ژئوتكنيك                                                -مهندسی عمران  محمدامير                                 رضایی باداشيانی                          783394 28

 12:00 - 10:00 ژئوتكنيك                                                -مهندسی عمران  مرتضی                                    ساالري                                   596574 29

 12:00 - 10:00 ژئوتكنيك                                                -مهندسی عمران  پریسا                                    شهبازان                                  533673 30

 12:00 - 10:00 ژئوتكنيك                                                -مهندسی عمران  فریدون                                   شهریور                                   561323 31

 12:00 - 10:00 ژئوتكنيك                                                -مهندسی عمران  مجتبی                                    شيرزه حق                                 523105 32

 12:00 - 10:00 ژئوتكنيك                                                -مهندسی عمران  مرجان                                    صدرجمالی                                 539614 33

 12:00 - 10:00 ژئوتكنيك                                                -مهندسی عمران  پيمان                                    صفدریان                                  636574 34

 15:00-13:00 ژئوتكنيك                                                -مهندسی عمران  نگين                                     ضيایی                                    559578 35

 15:00-13:00 ژئوتكنيك                                                -مهندسی عمران  ميالد                                    ظاهري                                    524929 36

 15:00-13:00 ژئوتكنيك                                                -مهندسی عمران  اميد                                     ظریف                                     501358 37

 15:00-13:00 ژئوتكنيك                                                -مهندسی عمران  احسان                                    عبدالهيان                                760431 38

 15:00-13:00 ژئوتكنيك                                                -مهندسی عمران  عباس                                     علی تبار                                 500359 39

 15:00-13:00 ژئوتكنيك                                                -مهندسی عمران  هامون                                    عليمرادي                                 514609 40

 15:00-13:00 ژئوتكنيك                                                -مهندسی عمران  كامران                                   فانی                                     504771 41

 15:00-13:00 ژئوتكنيك                                                -مهندسی عمران  امين رضا                                 فروغی نعمت اللهی                         522910 42

 15:00-13:00 ژئوتكنيك                                                -مهندسی عمران  ارمان                                    كاظمی                                    535327 43

 15:00-13:00 ژئوتكنيك                                                -مهندسی عمران  اميد                                     كاظمينی                                  542140 44

 15:00-13:00 ژئوتكنيك                                                -مهندسی عمران  محسن                                     كبيري                                    662555 45

 15:00-13:00 ژئوتكنيك                                                -مهندسی عمران  امين                                     كریم ابادي                               554165 46

 15:00-13:00 ژئوتكنيك                                                -مهندسی عمران  محمدرضا                                  كریميان                                  500363 47

 15:00-13:00 ژئوتكنيك                                                -مهندسی عمران  محمدامير                                 كيانی فردویی                             642423 48

 15:00-13:00 ژئوتكنيك                                                -مهندسی عمران  اریا                                     گروسی                                    633339 49

 15:00-13:00 ژئوتكنيك                                                -مهندسی عمران  محمدجواد                                 ماشين چيان                               506990 50

 15:00-13:00 ژئوتكنيك                                                -مهندسی عمران  محمدرضا                                  محتشم                                    553537 51

 17:00 -15:00 ژئوتكنيك                                                -مهندسی عمران  رضا                                      محمدمومنی                                517111 52

 17:00 -15:00 ژئوتكنيك                                                -مهندسی عمران  محمد                                     محمدنيا                                  630499 53

 17:00 -15:00 ژئوتكنيك                                                -مهندسی عمران  سعيده                                    محمدي حسن باروق                          548981 54

 17:00 -15:00 ژئوتكنيك                                                -مهندسی عمران  مهرانه                                   معادي                                    629310 55

 17:00 -15:00 ژئوتكنيك                                                -مهندسی عمران  علی                                      مقيمی                                    644214 56

 17:00 -15:00 ژئوتكنيك                                                -مهندسی عمران  سامان                                    منصوري                                   523538 57

 17:00 -15:00 ژئوتكنيك                                                -مهندسی عمران  مهدي                                     مهدوي گلوجه                              519651 58

 17:00 -15:00 ژئوتكنيك                                                -مهندسی عمران  حسين                                     مهمدي كرتالیی                            655083 59

 17:00 -15:00 ژئوتكنيك                                                -مهندسی عمران  سبحان                                    موسوي                                    558711 60

 17:00 -15:00 ژئوتكنيك                                                -مهندسی عمران  سيدمحمدامين                              ميرعرب                                   653251 61

 17:00 -15:00 ژئوتكنيك                                                -مهندسی عمران  اميراسمعيل                               نبی زاده تبریزي                          552126 62

 17:00 -15:00 ژئوتكنيك                                                -مهندسی عمران  حميدرضا                                  نجاتی نمين                               568388 63

 17:00 -15:00 ژئوتكنيك                                                -مهندسی عمران  عليرضا                                   نظري                                     622302 64

 17:00 -15:00 ژئوتكنيك                                                -مهندسی عمران  محمد                                     نوران بخش                                515659 65

 17:00 -15:00 ژئوتكنيك                                                -مهندسی عمران  محمدرضا                                  وكيلی                                    532250 66

عمران )ژئوتكنيك(  96مصاحبه دانشجویان دكترا ورودي  برنامه  

 دانشكده فنی و مهندسی دانشگاه خوارزمی



عمران )سازه(  96مصاحبه دانشجویان دكترا ورودي  برنامه  

 دانشكده فنی و مهندسی دانشگاه خوارزمی

 ساعت مراجعه نام رشته امتحانی نام  نام خانوادگی شماره پرونده  ردیف

 10:00-8:00 سازه                                                    -مهندسی عمران  احمد                                     احراري قره قشالقی                        606821 1

 10:00-8:00 سازه                                                    -مهندسی عمران  سيدبنيامين                               ادیب زاده                                506365 2

 10:00-8:00 سازه                                                    -مهندسی عمران  احسان                                    افشاري                                   623774 3

 10:00-8:00 سازه                                                    -مهندسی عمران  ابراهيم                                  امامی                                    596998 4

 10:00-8:00 سازه                                                    -مهندسی عمران  محمدصادق                                 ایوبی راد                                804284 5

 10:00-8:00 سازه                                                    -مهندسی عمران  محمدرضا                                  بابادایی سامانی                          533510 6

 10:00-8:00 سازه                                                    -مهندسی عمران  یاسر                                     بذرافشان                                 659069 7

 10:00-8:00 سازه                                                    -مهندسی عمران  امين                                     بنيادي                                   543864 8

 10:00-8:00 سازه                                                    -مهندسی عمران  سجاد                                     بيضاقلقاچی                               661679 9

 10:00-8:00 سازه                                                    -مهندسی عمران  مجيد                                     پرهيزكاري                                539401 10

 10:00-8:00 سازه                                                    -مهندسی عمران  محمدحسين                                 تقوي پارسا                               525993 11

 10:00-8:00 سازه                                                    -مهندسی عمران  خالد                                     توفيقی ذهابی                             647274 12

 10:00-8:00 سازه                                                    -مهندسی عمران  منصور                                    جامعی                                    530590 13

 10:00-8:00 سازه                                                    -مهندسی عمران  ارمين                                    جعفري                                    513827 14

 10:00-8:00 سازه                                                    -مهندسی عمران  علی اكبر                                 جهانی تبار                               537418 15

 10:00-8:00 سازه                                                    -مهندسی عمران  محمدتقی                                  چایچی نصرتی                              533756 16

 10:00-8:00 سازه                                                    -مهندسی عمران  پوریا                                    حاجبی                                    505708 17

 12:00 - 10:00 سازه                                                    -مهندسی عمران  رامين                                    حسن زاده ساوجبالغی                       585225 18

 12:00 - 10:00 سازه                                                    -مهندسی عمران  فرشته                                    حسنی                                     634000 19

 12:00 - 10:00 سازه                                                    -مهندسی عمران  محمود                                    حسين پور                                 548362 20

 12:00 - 10:00 سازه                                                    -مهندسی عمران  حسام الدین                               خليفه مهرجردي                            544627 21

 12:00 - 10:00 سازه                                                    -مهندسی عمران  جعفر                                     داوري                                    619192 22

 12:00 - 10:00 سازه                                                    -مهندسی عمران  روزبه                                    درودي                                    530928 23

 12:00 - 10:00 سازه                                                    -مهندسی عمران  وحيد                                     دریجانی                                  562045 24

 12:00 - 10:00 سازه                                                    -مهندسی عمران  مژده                                     دهشيري زاده                              547167 25

 12:00 - 10:00 سازه                                                    -مهندسی عمران  معين                                     رضاپوراهنگر                              505806 26

 12:00 - 10:00 سازه                                                    -مهندسی عمران  هادي                                     رفيع زاده نصرابادي                       591498 27

 12:00 - 10:00 سازه                                                    -مهندسی عمران  حمزه                                     رمرودي                                   621979 28

 12:00 - 10:00 سازه                                                    -مهندسی عمران  حسن                                      رهنما                                    523959 29

 12:00 - 10:00 سازه                                                    -مهندسی عمران  نعيم                                     روشن                                     752174 30

 12:00 - 10:00 سازه                                                    -مهندسی عمران  عارف                                     ساعی                                     533843 31

 12:00 - 10:00 سازه                                                    -مهندسی عمران  ميربهادر                                 سيدي                                     550220 32

 12:00 - 10:00 سازه                                                    -مهندسی عمران  محمد                                     شكراللهی                                 582971 33

 12:00 - 10:00 سازه                                                    -مهندسی عمران  ميالد                                    شمس ارا                                  584594 34

 15:00-13:00 سازه                                                    -مهندسی عمران  محمدمهدي                                 شيخ باقرمهاجر                            522079 35

 15:00-13:00 سازه                                                    -مهندسی عمران  امير                                     طاهرخانی                                 510880 36

 15:00-13:00 سازه                                                    -مهندسی عمران  مهرداد                                   عبادي جالل                               521492 37

 15:00-13:00 سازه                                                    -مهندسی عمران  حسام الدین                               عبدالرزاقی                               629088 38

 15:00-13:00 سازه                                                    -مهندسی عمران  شایان                                    عبداله شمشيرساز                          781072 39

 15:00-13:00 سازه                                                    -مهندسی عمران  علی                                      عرفانی                                   508617 40

 15:00-13:00 سازه                                                    -مهندسی عمران  حامد                                     علی زاده                                 624937 41

 15:00-13:00 سازه                                                    -مهندسی عمران  مهرداد                                   علی زاده                                 753372 42

 15:00-13:00 سازه                                                    -مهندسی عمران  مهسا                                     علی محمدي                                525653 43

 15:00-13:00 سازه                                                    -مهندسی عمران  علی                                      علی نژاد                                 516097 44

 15:00-13:00 سازه                                                    -مهندسی عمران  عادل                                     علی نژادطيبی                             526774 45

 15:00-13:00 سازه                                                    -مهندسی عمران  محمدامين                                 عليخانی فرد                              502180 46

 15:00-13:00 سازه                                                    -مهندسی عمران  هادي                                     عين ابادي                                513558 47

 15:00-13:00 سازه                                                    -مهندسی عمران  عارفه السادات                            فعال نظري                                778574 48

 15:00-13:00 سازه                                                    -مهندسی عمران  عليرضا                                   قلعه                                     500717 49

 15:00-13:00 سازه                                                    -مهندسی عمران  هادي                                     قنبري                                    803991 50

 15:00-13:00 سازه                                                    -مهندسی عمران  افشين                                    كدخدازاده                                516748 51

 17:00 -15:00 سازه                                                    -مهندسی عمران  احمد                                     كریمی پناه                               536191 52

 17:00 -15:00 سازه                                                    -مهندسی عمران  مرتضی                                    كمالوند                                  626239 53

 17:00 -15:00 سازه                                                    -مهندسی عمران  اميد                                     كيانيان                                  741933 54

 17:00 -15:00 سازه                                                    -مهندسی عمران  محسن                                     متذكر                                    642885 55

 17:00 -15:00 سازه                                                    -مهندسی عمران  امين                                     مخيري                                    779995 56

 17:00 -15:00 سازه                                                    -مهندسی عمران  محمد                                     مشایخی                                   824741 57

 17:00 -15:00 سازه                                                    -مهندسی عمران  رسول                                     مشهدي هراتی                              554637 58

 17:00 -15:00 سازه                                                    -مهندسی عمران  رامين                                    مظفري                                    538331 59

 17:00 -15:00 سازه                                                    -مهندسی عمران  یاسمن                                    معمارزاده كيانی                          532476 60

 17:00 -15:00 سازه                                                    -مهندسی عمران  مرتضی                                    مهمی                                     524048 61

 17:00 -15:00 سازه                                                    -مهندسی عمران  هادي                                     مومن زاده                                622296 62

 17:00 -15:00 سازه                                                    -مهندسی عمران  سعيد                                     ميرزایی                                  554621 63

 17:00 -15:00 سازه                                                    -مهندسی عمران  حميدرضا                                  نعمتی نقلبري                             623684 64

 17:00 -15:00 سازه                                                    -مهندسی عمران  محمدحسين                                 نوید                                     530350 65

 17:00 -15:00 سازه                                                    -مهندسی عمران  ارام                                     هوشيار                                   523264 66

 17:00 -15:00 سازه                                                    -مهندسی عمران  حسين                                     یوسف پور                                 746898 67


