
باسالم؛

ضمن آرزوی موفقیت در مصاحبه، به اطالع داوطلبان دکتری روانشناسی دانشگاه ارومیه می رساند با توجه به کثرت 
داوطلبان، و جهت جلوگیری از اتالف وقت و انجام مصاحبه دقیق، از داوطلبان محترم خواهشمندیم طبق جدول 
زمانی ذیل که قبال با هماهنگی خود داوطلبان این جداول تنظیم شده است، جهت انجام مصاحبه  حضور بهم رسانند. 

با تشکر

داوطلبان روز ۸ تیر ۱۴۰۱

شیفت مصاحبه سکونت نام خانوادگی نام ردیف
صبح همدان فرامرزی فهیمه ۱
صبح فارس عادلی زهرا ۲
صبح تهران استادعبدالحمید مهزاد ۳
صبح کرمانشاه علیزمانی سجاد ۴
صبح تهران شمسی الهام ۵
صبح تهران بسطامی احسان ۶

ظهر(ساعت۱۲) تهران واحدی علیرضا ۷
ظهر(ساعت۱۲) اردبیل میزبان نرگس ۸
ظهر(ساعت۱۲) تهران سرآبادانی الهه ۹

صبح تهران پورشیرازی کیمیا ۱۰
صبح اصفهان شوشتری فاطمه ۱۱

ظهر(ساعت۱۲) تبریز زارع زاده ساناز ۱۲
صبح قزوین علیجانی ساره ۱۳
صبح تبریز علیزاده الهه ۱۴
صبح رشت امیری منش مرضیه ۱۵

ظهر(ساعت۱۲) مهاباد عزیزی ارشد کامران ۱۶
صبح همدان غالمی بصیر حسین ۱۷
صبح تهران فیض ابادی جمال ۱۸
صبح اصفهان راستگو شهناز ۱۹



ظهر(ساعت۱۲) کرمانشاه فتاحی آرش ۲۰
صبح تهران شریفیان زهره ۲۱

ظهر(ساعت۱۲) تبریز پیرمحمدی فاطمه ۲۲
صبح تهران خان احمدی محمد ۲۳

ظهر(ساعت۱۲) کرج قایلی زهرا ۲۴
صبح رشت ناصری احمد ۲۵
صبح یزد حری ملیحه ۲۶

ظهر(ساعت۱۲) لرستان اکرمی حمید ۲۷
صبح تبریز محمدی مونا ۲۸
صبح قزوین باقرآبادی مرجان ۲۹
صبح تهران رشیدیان صمد ۳۰
صبح تهران علی محمدلو فاطمه ۳۱

ظهر(ساعت۱۲) تبریز خبازیان جواد ۳۲
ظهر(ساعت۱۲) لرستان غالمی حامد ۳۳
ظهر(ساعت۱۲) اردبیل عزیزی افسانه ۳۴
ظهر(ساعت۱۲) تهران گیالنی طیبه ۳۵
ظهر(ساعت۱۲) شیراز زارع ارسالن ۳۶
ظهر(ساعت۱۲) اصفهان رمضانی سپیده ۳۷
ظهر(ساعت۱۲) کرج کدخدایی محبوبه ۳۸
ظهر(ساعت۱۲) خوی قاسم خانلو آرزو ۳۹
ظهر(ساعت۱۲) عدلی مریم ۴۰
ظهر(ساعت۱۲) ازادی فرحناز ۴۱
ظهر(ساعت۱۲) اصفهان هندیانی مولود ۴۲
ظهر(ساعت۱۲) تنکابن هوشمند شیوا ۴۳



داوطلبان روز ۹ تیر ۱۴۰۱

شیفت مصاحبه سکونت نام خانوادگی نام ردیف
ظهر(ساعت۱۲) اردبیل رفیعی راد زهره ۱

صبح کرج حاجی حاجی کاظم ۲
صبح تهران دانایی مهتاب ۳
صبح کرمانشاه فرنودی رویا ۴
صبح تهران قابل دمیرچی بهنام ۵
صبح تهران عظیمی مرتضی ۶

ظهر(ساعت۱۲)-بلیط رشت پورسید سیده فاطمه ۷
صبح کوهی وحید ۸
صبح حاتمی کسری ۹
صبح کرج شریفی فرشته ۱۰
صبح تبریز اکرام پور زهرا ۱۱

ظهر(ساعت۱۲) تبریز شفایی محمدصادق ۱۲
ظهر(ساعت۱۲) تهران محمدی مریم ۱۳

صبح تهران بصیرت فرد فروغ ۱۴
ظهر(ساعت۱۲) تهران افشاری نژاد سمیرا ۱۵

صبح سنندج امانی سعیده ۱۶
ظهر(ساعت۱۲) تهران مدنی نفیسه ۱۷
ظهر(ساعت۱۲) قزوین کوچکی نرجس ۱۸

صبح بندرعباس پاکروان هانیه ۱۹
صبح اصفهان سپهرزاد سمیه ۲۰
صبح رشت معادی مریم ۲۱

ظهر(ساعت۱۲) تبریز زردی آمنه ۲۲
ظهر(ساعت۱۲) مشهد حسینی سیده زهره ۲۳



صبح اصفهان احمدیان انسیه ۲۴
ظهر(ساعت۱۲) نقده قلیزاده عذرا ۲۵
ظهر(ساعت۱۲) تهران رضایی زهرا ۲۶
ظهر(ساعت۱۲) اهواز سواری حسن ۲۷
ظهر(ساعت۱۲) مریوان اسکندری هیمن ۲۸

صبح اصفهان منصور زاده زهرا ۲۹
صبح تهران کاشفی فرد مریم ۳۰

ظهر(ساعت۱۲) تهران واعظی آسیه ۳۱
صبح اصفهان بینا آناهیتا ۳۲
صبح مشهد افشار کبری ۳۳

ظهر(ساعت۱۲) ایالم صید محمدی رخساره ۳۴
ظهر(ساعت۱۲) اراک خان ابادی هادی  ۳۵
ظهر(ساعت۱۲) اکبریان حامد ۳۶

صبح محمودیان علی  ۳۷
ظهر(ساعت۱۲) تبریز قاسمی طابق فاطمه ۳۸



داوطلبان روز ۱۱ تیر ۱۴۰۱

شیفت مصاحبه سکونت نام خانوادگی نام ردیف
صبح ارومیه علی پور هاله ۱
صبح تهران موجرلو محجوب ۲
صبح بجنورد اکبری اعظم ۳
صبح تهران بیات بهاره ۴
صبح تبریز پاکروح لیال ۵
صبح تهران اسالمیان سجاد ۶
صبح ارومیه کوکلی معصومه ۷
صبح تبریز فاطمی شیرین ۸
صبح تبریز کریمی مسعود ۹
صبح کرج رجبی محمدرضا ۱۰
صبح تبریز سلمان نسب آزاد ۱۱
صبح زنجان حیدری سوگند ۱۲
صبح رحمانی ایوب ۱۳
صبح عسکرپور سعید  ۱۴
صبح تهران نبی زاده امیر ۱۵
صبح هاشمی حمیراالسادات ۱۶
صبح اقبال محبوبه ۱۷
صبح انصاری رویا ۱۸
صبح طاهری فرشاد ۱۹
صبح قربانی حسن ۲۰
صبح ملکی بهزاد ۲۱
صبح موسویان سید ذبیح الله ۲۲



صبح علی محمدی فاطمه  ۲۳

داوطلبان روز ۱۲ تیر ۱۴۰۱

شیفت مصاحبه سکونت نام خانوادگی نام ردیف
صبح تهران تقوا هدیه ۱
صبح تهران اسدی الهه ۲
صبح اراک پاک نژاد حسین ۳
صبح تهران شعبان زاده رها ۴

ظهر(ساعت۱۲) سنندج ارشدی لیال ۵
صبح تهران حاجی شریفی راضیه ۶

ظهر(ساعت۱۲) تهران فکوری مینا ۷
صبح تبریز عباسی مرتضی ۸
صبح شیراز هاشمی لیال ۹
صبح خرم اباد عزیز سجاد ۱۰

ظهر(ساعت۱۲) پارسا منش شیوا ۱۱
صبح زنجان احمدی غالمرضا ۱۲
صبح ارومیه بروکی میالن بهمن ۱۳
صبح مرند اسماعیلی بهمن ۱۴
صبح توکلی معین ۱۵
صبح کرمانشاه مرادی وفا سعید ۱۶

ظهر(ساعت۱۲) فارس اردل نسا  ۱۷
صبح اصفهان سلحشور آزاده ۱۸


