
                                              (                                                                                  11/9/6931) 45فایل کدینگ دانشکده فنی و مهندسی شماره

                                                                     قابل توجه دانشجویان ذیل:                                                                                                     

 ماه از تاریخ ذکر شده سریعا دفاع نماید. 1د  دانشجو موظف است  بعد از گذشت در صورت اخذ ک -6

 می باشد 20/61/31آمادگی دفاع دارند آخرین تاریخ تحویل مدارک به دفتر پژوهش دانشکده 39-31اول  دانشجویانی که تا پایان نیمسال -2

 خواهد بود.تاخیر در ارائه مدارک و تمدید پایان نامه به عهده دانشجو  -9

 می باشد. 91/61/31، 39-31اخرین مهلت دفاع در نیمسال اول  -4

 

 

 باغبانی

 ردیف نام و نام خانوادگی شماره کد تصویبتاریخ 

 6 محمد امیر مهری 61301201392111 69/61/6939

 2 اکبر کلدوی 61301210346110 20/10/6930

 9 ناصر دولتی بخشان 61301201392161 20/13/6939

 4 زهرا کدمی 6130120342116 11/11/6930

 برق

 ردیف نام و نام خانوادگی شماره کد تصویبتاریخ 

 6 هادی رحمتی 61391611392163 80/80/4031

 2 سیروس ساالری عرب 61391611342111 41/41/4031

 9 محمدرضا آریان فرد 61391611346169 69/19/6934

 4 اکبر کاروری نسبعلی  61391611306116 60/62/30

 0 پرویز میر خواه 61391611302116 

 1 مسلم هراتی 61396113342110 61/19/6930

 9 صالح ساعدی بنجار 61391611346110 22/0/34

 0 جهانگیر بامری 61391611346144 96/6/31

 زراعت

 6 نام و نام خانوادگی شماره کد تصویبتاریخ 

 2 افسانه رحمت پناه ایزدی 61301210322169 20/16/6939

 9 رضا نیک بختیمحمد 61301210322163 21/19/6939            

  فاطمه دشتی رحمت آبادی 61301210346113 22/61/34

  عبدالغفور ریگی گوهر کوه 61301210302112 21/6/31

 1 عثمان بازیاری 61301210392169 13/12/6934

 9 عبدالقادر شه بخش داروزهی 61301210346112 13/12/6934
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 61 سید اسماعیل سیدالحسینی 61301210346110 23/16/6930

 66 مژده فرمانبر 61301210366116 21/13/6934

 62 گلشن دارائی 61301210302116 21/66/6930

 69 مصطفی نصراللهی 61301210342160 23/16/6930

 عمران

 ردیف نام خانوادگینام و  شماره کد تصویبتاریخ 

 6 امیر رحیمی 61341413342163 11/80/4031

 2 جالل نجم الدینی 61341413326161 10/19/6934

 9 نور احمد در خوش 61341413362123 69/62/6939

 4 محبوبه بیرجندی 61341413322160 69/62/6939

 0 مسعود محمودی 61341413342119 22/12/6930

 1 علیرضا اعتمادی نیا 61341413392110 10/19/6934

 9 شهرام شکوری 61341413392114 10/19/6934

 0 یاسر حسین زهی زمانی 61341413396111 69/62/6939

 3 مرتضی دره کی پور 61341413392119 69/62/6939

 61 مهدی شهرکی 61341413306114 18/44/31

 66 ابوالفضل بیجاری 61341413392162 64/60/6934

 62 رضا ثاقب 61341413392161 10/19/6934

 69 امیر شیری محمد آبادی 61341413342111 22/12/6930

 64 احسان میر 61341413346110 22/12/6930

 60 علی گمرکی 61341413346119 10/14/6930

 61 حجت اهلل میری 61341413326162 21/66/6930
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 69 رییسیحسام الدین  61341413342119 22/12/6930

 60 ملیحه شه بخش 61341413392169 69/62/6934

 63 مهران نوبری 61341413392160 69/62/6934

 21 احمدعلی کاظمی 61341413392163 69/62/6934

 26 حمید نوکندی 61341413346113 22/12/6930

 22 محمد ابراهیم رضائی بنجار 61341413342110 22/12/6930

 29 کاظم اوکاتی 61341413342113 22/12/6930

 24 سید مسعود حسینی 61341413342166 22/12/6930

 20 مهدی راشکی 61341413342162 22/12/6930

 21 بهاره کشواری 61341413392121 19/62/6930

 29 غالمرضا محمدگلی 61341413342164 22/12/6930

 20 اسرا میرفتح اللهی 61341413342160 21/66/6930

 23 میثم نادری 61341413302114 21/66/30

 91 سیده سمانه حسینی نژاد 61341413342169 20/11/6930

 31 حمید رضا شهرکی 6134143302119 21/2/31

 92 رقیه شهرکی دلیر 61341413342126 60/62/6934

 99 سید محمد هاشم موسوی 61341413342129 21/66/30

 کامپیوتر

 6 محمد سلیمی زاد 61346111946166 84/48/4031

 2 سجاد خراشادی زاده 61346111396112 60/13/6939

 9 زینب نیک طالع 61346111342196 60/0/30

    زینب شاهسوار 61346111342192 60/0/30

 4 مطهره اصغری 61346111306113 21/6/31
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 0 علیرضا شهرکی 61346111346113 16/62/6934

 1 مهرداد سرگزی 61346111322160 22/12/6934

 9 مجید جنگی زهی 61346111346162 22/62/6934

  حسین نظری جهانتیغی 61346111306161 2/9/31

 3 نجمه خوش زبان 61346111392124 22/62/6934

  سعید رفیعی 61346111302161 20/66/30

 66 سحر کرد تمینی 61346111342164 61/10/6930

 62 زهرا عرب 61346111302110 61/62/6930

 69 عارف نجاری 61346111302169 61/62/30

 64 مجید خمر 61346111306114 60/61/6930

 60 اسمعیل جهانگشته 61346111306119 20/11/6930

 61 غدیراهلل پودینه 61346111302116 20/66/6930

 69 سمانه میری 61346111302122 66/0/31

 60 حسینعلی ذوالفقاری کرباسکی 61346111302112 20/66/6930

 63 منصور بهزادی نیا 61346111306112 

 21 نجمه زید آبادی 61346111346199 60/61/6930

 26 فهیمه مرتضوی 61346111342194 60/0/30

 22 نرجس علوی 61346111302163 61/9/31

 29 مسعود اکبری 61346111306166 21/6/31

 24 منصور عسکری دهنو 61346111302121 61/62/30

 20 الهام نعیمی 61346111302126 21/6/31

 21 مهرداد رنجبر شهرکی 61346111342129 60/61/6930

 29 مهال نظری سیاسر 61346111392192 60/61/6930

 20 وحید کوچکزایی 61346111306110 60/61/6930
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  مرتضی روا  613461111302160 61/9/31

 23 احسان ترکان 61346111302124 61/9/31

 91 حسن مشهدی 61346111302111 20/66/6930

 96 سهیم رییسی 61346111302129 21/6/6931

 92 حکیمه سلیمی زاده 61346111306111 61/62/6930

 99 سمانه میری 61346111302122 66/0/31

 94 نازنین نصر ابادی 61346111342120 61/62/30

 35 ام البنین نوری 61346111302120 66/0/31

 91 معصومه فراهی 61346111342190 23/3/30

 37 محمد جواد جباری 61346111342191 2/9/31

 معماری

 ردیف نام ونام خانوادگی شماره کد تصویبتاریخ 

 6 محمود امینی 61311212392119 29/19/6934

 2 علی صالح 61311212392110 26/12/6934

 9 علی اکبر حیدری 61311212346162 19/62/6934

 4 ستاره آذرسا 61311212396124 16/19/6934

 0 دانیال نخعی مقدم 61311212396121 69/61/6934

 1 عیسی نعیمی 61311212396129 19/62/6934

 9 مجتبی محمدی 61311212392121 16/11/6934

 0 فرهاد ساالرنیا 61311212392123                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                69/61/6934

 3 انسیه ابراهیمی 61311212342160 10/61/6930

 61 محسن آذریون 61311212346161 19/13/6930

 66 مهجبین شهریاری مقدم 61311212346119 19/13/6930
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 62 حسن شیبک 61311212392194 16/11/6934

 69 امید شجاعی 61311212346110 19/62/6934

 64 فرشید هاشمی نژاد 61311212346113 60/62/6934

 60 مریم دادرس مقدم 61311212342161 10/61/6930

 61 الهام رئیسی 61311212342169 19/19/6930

 69 احدعلی مرادی 61311212306116 61/19/6930

 60 احمد کاکلی 6131212306610 61/62/30

 63 زبیده بهرامی پور 61311212342122 64/2/30

 21 مهساعربی 61311212342129 0/62/30

6/61/30 

 

 26 مهشید خسروی 61311212342126

 صنایع            

 6 زهره اشتری 61341913392116 29/66/6939

 2 پیمان اشکانی 61341913366124 61/10/6939

 9 شیرنگی سید مهدی 61341913396113 21/61/6939

 4 منیژه فاتحی پیکانی 61341913342112 22/62/6934

 0 مطهره میرشکار 61341913396120 22/12/6934

 1 مهدی تیموری 61341913392113 20/16/6934

 9 سلما مالکی 61341913392119 61/14/6934

 0 بهناز خلیلی 61341913392162 64/10/6934

 3 ساالر پورراضیه  61341913392160 64/10/6934

 61 جواد طاهری نسب 61341913322121 12/14/6934

 66 محمد مصطفی احمدی مهر 61341913392169 61/10/6934

 62 رحمان محمدپرست 61341913362190 24/13/6934
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 69 عباس دریجانی 61341913366121 22/61/6934

 64 مهدی پودینه 48318083301810 41/48/4031

 60 مسعود نکودری 48318083311800 20/4/30

 61 فرهاد بهمنی 48318083314841 29/62/6934

 69 محبوبه جلیلی 48318083311881 26/62/6934

 60 سرور مهاجری نسب 483181083304810 21/61/6939

 63 الهه براهویی 48318083311841 24/62/6934

 21 فرامرز شاکری شمسی 48318083311803 60/0/30

 26 فاطمه حسینی طباطبایی 48318083314848 60/3/31

    

    

 26 محمدرضا حیدری 48318083301810 16/10/6930

 22 محمد توکلی 48318083304813 16/10/6930

 29 الهه اردونی اول 48318083311814 16/11/6930

 24 فرزانه جمال زهی 4831808331181 64/66/6934

 20 مهرنوش حلیمی دره چی 48318083314811 61/62/30

 21 زهره رخشانی پور 48318083311881 60/62/30

 29 دانیال کرد 48318083311880 23/9/6931

 20 جمشید آریا 48318083314884 16/66/6930

 23 سمانه گنجعلی 48318083301810 16/66/6930

 91 محمد امین گنجعلی 48318083311811 16/66/6930

 96 امیر طاهری فرد 48318083311810 16/66/6930

 92 محمد علی نیکو جهانتیغی 48318083314811 26/62/6934

 99 فهیمه چشمکی 48318083311811 16/66/6930
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 94 محمد یاسین مالزهی 48318083314881 16/66/6930

 90 مهدی قوم دوست نوری 48318083311810 16/66/6930

 91 عثمان شهنوازی 48318083314881 16/66/6930

   99 

 90 جواد بهمن زاده 48318083301811 16/66/6930

   93 

   41 

   46 

 42 محمد امین آریانا 48318083314880 16/66/6930

 مدیریت محیط زیست

 4 محمد بهمن یار 61326264396129 91/19/6934

 1 احسان جعفری 61326264342111 64/61/6934

 0 محمد متحدین 61326264346129 10/19/6934

 1 محمد حسین نجفی کلیانی 61326264392121 10/14/6930

 1 داوود دادگر 61326264342169 10/14/6930

 0 رضا اکبری داغی 61326264342163 10/14/6930

 1 عباسعلی خوش خلق دشتکی 61326264342164 10/14/6930

 0 غالمرضا آخوند صنوبری 61326264346129 10/14/6930

 3 محمد حامد خشنود 61326264302166 0/9/31

 48 معصومه عامری سیاهویی 61326264342129 0/9/6931

 44 ستار بیرانوند 61326264346120 0/9/31

 41 سید امیرقصر فخری 61326264302162 22/2/31

 40 زهرا خزاعی نژاد 61326264346121 60/10/6934
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 41 پرویز بامری 61326264342122 66/9/30

 41 راحله اصغری 61326264302110 20/16/6931

 40 شهرام مودی 61326264302114 20/16/6931

   41 


