
 بسمه تعالی

 1400-1401مصاحبه شوندگان آزمون دکتری تخصصی 

 

 فناوری مواد غذایی گروه زمان مصاحبه

 

Skype ID: RIFST Food Processing 1400 

26/3/1400  

 عصر

26/3/1400  

 صبح

25/3/1400  

 عصر

25/3/1400  

 صبح

 ردیف نام و نام خانوادگی

 1 امیر آشوری  فناوری 16-17  

 2 ابوالفضل اصغردخت علی آباد   فناوری11-13 
 3 انسیه باستان فناوری 9-11   
 4 سیداحمد حسینیان   فناوری 11-13 
 5 مجتبی حسینیان    فناوری 11-13 
 6 مهین راهداری   فناوری 16-17  
 7 پریسا رحیمی دوگاهی  فناوری 14-16  
 8 کیهان رفیعی فرد   فناوری 9-11 
 9 فهیمه رمضانی درح   فناوری 9-11 
 10 یگانه سرحدی اول   فناوری 9-11 
     11 

 12 رامش صدیقی  فناوری 9-11   
 13 فریده طیبی فناوری 9-11   
 14 سمیه عباسی اصل فناوری 11-13   

 15 نفیسه عسگری نسب فناوری 11-13   
 16 محبوبه کالته فناوری 11-13   
 17 مصطفی گودرزی فناوری 11-13   
 18 ارمغان صابری گودرزی   فناوری 9-11 
 19 سید علی محمدی  فناوری 16-17  
 20 سیمین محمدی   فناوری 11-13 
 21 فاطمه مدرسی  فناوری 14-16  
 22 فدرا مقصودلو   فناوری 14-16  
 23 سیده مریم موسوی طارسی  فناوری 14-16  

 24 احمدرضا نقوی زاده    فناوری 14-16
 25 میثم نوائی لواسانی     ناوری 14-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 زمان مصاحبه گروه زیست فناوری

 

Skype ID: RIFST Biotech1400 

62/3/1400  

 عصر

26/3/1400  

 صبح

25/3/1400  

 عصر

25/3/1400  

 صبح

 ردیف نام و نام خانوادگی

 1 سعید افضلی   زیست 9-11 
دابوالفضل اصغردخت علی آبا   زیست 9-11   2 
 3 سیداحمد حسینیان زیست 9-11   
 4 مجتبی حسینیان    زیست 9-11 
 5 مهین راهداری  زیست 9-11   
رحیمی دوگاهیپریسا  زیست 9-11     6 
 7 کیهان رفیعی فرد زیست 9-11   

 8 فهیمه رمضانی درح    زیست 14-16
 9 یگانه سرحدی اول    زیست 14-16
 10 فرزانه شهرکی     زیست 14-16
 11 ارمغان صابری گودرزی    زیست 14-16

 12 فاطمه السادات صادق زاده زیست 11-13   
 13 رامش صدیقی  زیست 11-13   
 14 نازنین طباطبائی نیکو زیست 11-13   
 15 فریده طیبی  زیست 14-16  
 16 سمیه عباسی اصل  زیست 14-16  
 17 ندا عزیزی تبریز زاد  زیست 14-16  
 18 نفیسه عسگری نسب  زیست 14-16  
 19 فاطمه علی محمدی  زیست 16-17  
 20 محبوبه کالته  زیست 16-17  

 21 مصطفی گودرزی    زیست 16-17
 22 سید علی محمدی    زیست 16-17

 23 سیمین محمدی   زیست 9-11 
 24 فاطمه مدرسی   زیست 11-13 
 25 سیده مریم موسوی طارسی   زیست 11-13 
 26 فاطمه نصیری    زیست 11-13 
 27 احمدرضا نقوی زاده   زیست 11-13 
 28 میثم نوائی لواسانی زیست 9-11   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 زمان مصاحبه گروه شیمی مواد غذایی

 

Skype ID: RIFST Chemistry 1400 

26/3/1400  

 عصر

26/3/1400  

 صبح

25/3/1400  

 عصر

25/3/1400  

 صبح

 ردیف نام و نام خانوادگی

 1 الهام انصاریان  شیمی 16-17  
 2 انسیه باستان  شیمی 16-17  
 3 سیداحمد حسینیان   شیمی 9-11 
 4 مهین راهداری    شیمی 9-11 
 5 پریسا رحیمی دوگاهی شیمی 11-13   
 6 کیهان رفیعی فرد  شیمی 14-16  
 7 فهیمه رمضانی درح  شیمی 14-16  
 8 یگانه سرحدی اول  شیمی 14-16  
 9 فرزانه شهرکی    شیمی 9-11 
 10 ارمغان صابری گودرزی  شیمی 14-16  
 11 فاطمه السادات صادق زاده   شیمی 9-11 
 12 معصومه صالحی   شیمی 11-13 
 13 رامش صدیقی    شیمی 11-13 
 14 فریده طیبی   شیمی 11-13 
 15 سمیه عباسی اصل   شیمی 11-13 
 16 ندا عزیزی تبریز زاد شیمی 9-11   
 17 نفیسه عسگری نسب شیمی 9-11   

 18 محبوبه کالته شیمی 9-11   
 19 مصطفی گودرزی    شیمی 14-16
 20 سید علی محمدی    شیمی 14-16
 21 سیمین محمدی    شیمی 14-16
 22 فاطمه مدرسی    شیمی 14-16
 23 سیده مریم موسوی طارسی    شیمی 16-17

 24 مهسا ناظمی  شیمی 11-13   
 25 فاطمه نصیری  شیمی 11-13   
 26 احمدرضا نقوی زاده شیمی 11-13   

 27 میثم نوائی لواسانی    شیمی 16-17
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مواد غذایی صنایعزمان مصاحبه گروه 

 

Skype ID: RIFST Industry 1400 

26/3/1400  

 عصر

26/3/1400  

 صبح

25/3/1400  

 عصر

25/3/1400  

 صبح

 ردیف نام و نام خانوادگی

 1 انسیه باستان صنایع 11-13   
 2 مهدی جوانبخت صنایع 11-13   
 3 سیداحمد حسینیان صنایع 11-13   

 4 مجتبی حسینیان     صنایع 14-16
 5 مهین راهداری     صنایع 14-16
 6 پریسا رحیمی دوگاهی    صنایع 14-16

 7 کیهان رفیعی فرد   صنایع 11-13 
 8 یگانه سرحدی اول   صنایع 11-13 
 9 ارمغان صابری گودرزی   صنایع 11-13 
 10 فاطمه السادات صادق زاده  صنایع 14-16  

 11 رامش صدیقی     صنایع 16-17
 12 نازنین طباطبائی نیکو صنایع 9-11   
 13 فریده طیبی   صنایع 11-13 

 14 سمیه عباسی اصل    صنایع 14-16
 15 نفیسه عسگری نسب    صنایع 16-17

 16 مصطفی گودرزی  صنایع 14-16  
 17 سید علی محمدی  صنایع 14-16  

 18 سیمین محمدی صنایع 9-11   
 19 فاطمه مدرسی صنایع 9-11   
 20 سیده مریم موسوی طارسی  صنایع 16-17  
 21 مهناز السادات میرباقری صنایع 11-13   
 22 فاطمه نصیری  صنایع 9-11   
 23 احمدرضا نقوی زاده  صنایع 14-16  
 24 میثم نوائی لواسانی  صنایع 14-16  

 


