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  : مدارك الزم جهت مصاحبه
 : اصل و كپي مدارك -1

 شناسنامه )1-1
 مليكارت  )2-1
 دانشنامه كليه مقاطع تحصيلي دانشگاهي  ) 3-1
 گواهي دوره هاي آموزشي و تخصصي مربوطه )4-1
 

 به همراه داشتن رزومه و اصل پايان نامه -2
در رشته هاي معمـاري و معمـاري داخلـي و  وسايل الزم طراحي براي اسكيس جهت مصاحبه شوندگان -3

 شهرسازي ( استفاده از لپ تاپ جهت رشته هاي مذكور آزاد مي باشد )
 گواهي انجام كار و سابقه مرتبط -4
  
  

  آدرس محل مصاحبه:
  طبقه هشتمبنياد مسكن انقالب اسالمي،   ، 2٧1شماره  روبروي هتل الله،  ، خيابان فاطمي

  
  

  
  

  



ساعتتاریخ 

1_450-127932-1
     سه شنبه      

95/3/25
11:00

لیست منتخبین جهت مصاحبه حضوری در رشته کارشناس ارشذ اقتصاد

کذ ملی کذ داوطلب ردیف

زمان مصاحبه



ساعتتاریخ 

1401004467-942362-5
     سه شنبه      

95/3/25
09:00

لیست منتخبین جهت مصاحبه حضوری در رشته کارشناس ارشذ حقوق

کذ ملی ردیف کذ داوطلب 
زمان مصاحبه



ساعتتاریخ

1211018258-015270-9

2211006091-990891-8

3212037150-227336-5

4211005439-184439-7

5212053067-026042-8

6211024087-292861-6

7211011314-993349-8

*

*
.                  داوطلبیه گزامی وسایل السم طزاحی بزای اسکیس به همزاه داشته باشنذ

.استفاده اس لپ تاپ آساد می باشذ

چهار شنبه 

95/3/26
11:00

.  در روس مذکور، آسمون عملی بزگشار می گزدد

لیست منتخبیه جهت مصاحبه حضوری در رشته کارشناس ارشذ شهزساسی

سمان مصاحبه
کذ ملی کذ داوطلب ردیف



ساعتتاریخ 

1501009037-009455-7

2501006007-617072-1

      شنبه      

95/3/29
10:00

لیست منتخبین جهت مصاحبه حضوری در رشته کارشناس ارشذ صنایع

کذ ملی کذ داوطلب ردیف
زمان مصاحبه



ساعتتاریخ 

1301029038-652711-3

2301045146-757078-8

3301034172-987514-9

4301059001-025255-1

5301077049-324934-6

6301038396-271423-5

7301075126-336359-8

8301065407-276720-4

9301092128-965484-0

10301023113-010543-1

سازه-لیست منتخبیه جهت مصاحبه حضوری در رشته کارشناس ارشذ عمران 

      شنبه      

95/3/29
08:30

کذ ملی کذ داوطلب ردیف
زمان مصاحبه



ساعتتاریخ 

1121003334-158932-5

2121004007-019470-1

3122006001-107620-8

.بزگشاری اسکیس در همان روس صورت می پذیزد*

*
.                                                                         داوطلبیه گزامی وسایل السم طزاحی بزای اسکیس به همزاه داشته باشنذ

.استفاده اس لپ تاپ آساد می باشذ

     سه شنبه      

95/3/25
08:30

لیست منتخبیه جهت مصاحبه حضوری در رشته کارشناس ارشذ معماری داخلی

سمان مصاحبه
کذ ملی ردیف کذ داوطلب 



ساعتتاریخ 

1111031138-047500-7

2111086006-117345-2

3111042325-834937-1

4111095007-499169-8

5112184094-565544-4

6112053237-255840-4

7112050137-758724-1

8112188230-045498-1

9112033007-761744-4

10112103092-020097-4

11112036008-272834-8

12111085087-250376-3

13111061299-396329-5

14112194073-236909-6

15112072216-263229-2

16111033380-127194-3

17112066006-992096-6

*

پنج شنبه 

95/3/27
08:30

لیست منتخبیه جهت مصاحبه حضوری در رشته کارشناس ارشذ معماری

.                 داوطلبیه گرامی وسایل الزم طراحی برای اسکیس به همراه داشته باشنذ

.استفاده از لپ تاپ آزاد می باشذ

زمان مصاحبه
کذ ملی  کذ داوطلب ردیف



ساعتتاریخ 

1102003007-781029-5

2102009325-869283-1

3102006325-537303-4

*

*

     چهارشنبه      

95/3/26
08:30

لیست منتخبیه جهت مصاحبه حضوری در رشته دکتزی معماری

.در روس مذکور، آسمون عملی بزگشار می گزدد

.                                                                داوطلبیه گزامی وسایل السم طزاحی بزای اسکیس به همزاه داشته باشنذ

.         استفاده اس لپ تاپ آساد می باشذ

کذ ملی ردیف کذ داوطلب 
سمان مصاحبه
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