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 1400سال  شناسیژئوفیزیک گرایش لرزهبرنامه زمانبندی مصاحبه دکتری رشته 

د ذخیره نمایند، تا در خو Laptopدر سامانه جامع آموزش را در فایل مدارک بارگذاری شده محترم توجه داشته باشند،  داوطلبان

  داده شود.در اختیار کمیته ارزیابی قرار صورت نیاز، 

هر داوطلب در آغاز جلسه مصاحبه، با نشان دادن کارت ملی و تطبیق آن با چهره خود، نسبت به احراز هویت خود اقدام الزم است 

 . نماید

 داشته باشند. یک ساعت مانده به زمان مصاحبه خود، در اتاق انتظار حضورداوطلبان محترم 

 

 29/03/1400مورخ شنبه اسامی دعوت شدگان به مصاحبه دکتری برای روز 

 انتظار مجازی لینک ورود به اتاق  زمان مصاحبه نام و نام خانوادگی ردیف

 )مرحله یک(

 لینک ورود به اتاق مجازی مصاحبه

 )مرحله دو( 
1 

 http://vroom.ut.ac.ir/geophysics6 http://vroom.ut.ac.ir/geophysics3 9-9:30 اسماعیلی هادی

 http://vroom.ut.ac.ir/geophysics6 http://vroom.ut.ac.ir/geophysics3 9:30-10 افشاری بهمن بیگلو زینب 2

 http://vroom.ut.ac.ir/geophysics6 http://vroom.ut.ac.ir/geophysics3 10-10:30 اقایی خیرابادی زهرا 3

4 
 http://vroom.ut.ac.ir/geophysics6 http://vroom.ut.ac.ir/geophysics3 10:30-11 امیرزاده قوشچی یوسف

 http://vroom.ut.ac.ir/geophysics6 http://vroom.ut.ac.ir/geophysics3 11-11:30 امینیان محمدامین 5

 http://vroom.ut.ac.ir/geophysics6 http://vroom.ut.ac.ir/geophysics3 11:30-12 ایازی سارا 6

 http://vroom.ut.ac.ir/geophysics6 http://vroom.ut.ac.ir/geophysics3 13-13:30 بهمنی علی اصغر 7

8 
 http://vroom.ut.ac.ir/geophysics6 http://vroom.ut.ac.ir/geophysics3 13:30-14 حسین پور حمیدرضا

 http://vroom.ut.ac.ir/geophysics6 http://vroom.ut.ac.ir/geophysics3 14-14:30 حسینی اشرف 9

 http://vroom.ut.ac.ir/geophysics6 http://vroom.ut.ac.ir/geophysics3 14:30-15 دهقان اسماعیل 10

 http://vroom.ut.ac.ir/geophysics6 http://vroom.ut.ac.ir/geophysics3 15-15:30 رضائی نویسی ارش 11

 

 معاونت آموزشی موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران



2 
 

 

 

1400شناسی سال مصاحبه دکتری رشته ژئوفیزیک گرایش لرزهبرنامه زمانبندی   

خود ذخیره نمایند، تا در  Laptopفایل مدارک بارگذاری شده در سامانه جامع آموزش را در محترم توجه داشته باشند،  داوطلبان

  صورت نیاز، در اختیار کمیته ارزیابی قرار داده شود.

ه، با نشان دادن کارت ملی و تطبیق آن با چهره خود، نسبت به احراز هویت خود اقدام هر داوطلب در آغاز جلسه مصاحبالزم است 

 نماید. 

 داشته باشند. یک ساعت مانده به زمان مصاحبه خود، در اتاق انتظار حضورداوطلبان محترم 

 

 30/03/1400روز یکشنبه مورخ اسامی دعوت شدگان به مصاحبه دکتری برای 

زمان  خانوادگینام و نام  ردیف

 مصاحبه

 لینک ورود به اتاق مجازی انتظار 

 )مرحله یک(

 لینک ورود به اتاق مجازی مصاحبه

 )مرحله دو( 

 http://vroom.ut.ac.ir/geophysics6 http://vroom.ut.ac.ir/geophysics3 9-9:30 سنبلستان سیدمحمدمهدی 1

 http://vroom.ut.ac.ir/geophysics6 http://vroom.ut.ac.ir/geophysics3 9:30-10 علی اکبرخان افجه مونا 2

 http://vroom.ut.ac.ir/geophysics6 http://vroom.ut.ac.ir/geophysics3 10-10:30 قهرمانی اریو 3

 http://vroom.ut.ac.ir/geophysics6 http://vroom.ut.ac.ir/geophysics3 10:30-11 کاملی نیا وحید 4

 http://vroom.ut.ac.ir/geophysics6 http://vroom.ut.ac.ir/geophysics3 11-11:30 مجمع مهناز 5

 http://vroom.ut.ac.ir/geophysics6 http://vroom.ut.ac.ir/geophysics3 11:30-12 منصوری میثم 6

 

 معاونت آموزشی موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران


