
                                                                                                                   (             52/04/6331)   37فایل کدینگ دانشکده فنی و مهندسی شماره

                                                                     قابل توجه دانشجویان ذیل:                                                                                                     

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

ژوهش دانشکده شده به دفتر پ مجوز دفاع خود را تکمیل6331مرداد ماه  60دانشجویانی که در ترم جاری می خواهند دفاع نمایند باید تا  -5

 تحویل نمایند در غیر اینصورت برای ترم مهر ماه باید انتخاب واحد و شهریه پرداخت نمایند.

و پایان نامه خود را به اتمام رسانده اند ولی کد  می گذرد 6331تا اخر شهریور ماه دانشجویانی که شش ماه از تصویب پروپوزال آنها  -3

همراه با فرم عدم احتساب  دانشکده دفتر پژوهشی بهمرداد ماه  60دریافت ننموده اند نیز باید فرم اخذ مجوز دفاع تکمیل شده خود را تا 

 نمایند. ماهشهریه جهت ترم مهر پرداخت واحد و انتخابنمایند در غیر اینصورت باید تحویل سنوات 

 باغبانی

 ردیف نام و نام خانوادگی شماره کد تصویبتاریخ 

 6 حمیداهلل بارکزهی 60320520336005 52/03/6333

 5 محمد امیر مهری 60320520335001 63/60/6333

 3 اکبر کلدوی 60320500346002 52/02/6332

 4 ناصر دولتی بخشان 60320520335060 52/03/6333

 برق

 ردیف نام و نام خانوادگی شماره کد تصویبتاریخ 

 6 هادی رحمتی 60370601335063 80/80/4031

 5 ناصر مسافری پودینه 60370601346060 22/80/4031

 3 صالح ساعدی بنجار 60370601346000 22/80/4031

 4 محمد اطهری 60370601335055 80/80/4031

 2 سیروس ساالری عرب 60370601345001 40/42/4030

 1 مسعود میرشکار 60370601346062 55/00/6334

 7 محمدرضا آریان فرد 60370601346067 67/07/6334

 0 فرزاد عاملی 60370601345002 02/02/6332

 زراعت

 6 نام و نام خانوادگی شماره کد تصویبتاریخ 

 5 افسانه رحمت پناه ایزدی 60320500355067 52/06/6333

 4 رضا نیک بختیمحمد 60320500355063 50/03/6333            

 2 فرزاد جهانی ادیمی 60320500335060 53/06/6332

 1 محمد فاروقی 60320500346004 03/05/6334

 7 عثمان بازیاری 60320500335067 03/05/6334

 0 عبدالقادر شه بخش داروزهی 60320500346005 03/05/6334



                                                                                                                   (             52/04/6331)   37فایل کدینگ دانشکده فنی و مهندسی شماره

                                                                     قابل توجه دانشجویان ذیل:                                                                                                     

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

ژوهش دانشکده شده به دفتر پ مجوز دفاع خود را تکمیل6331مرداد ماه  60دانشجویانی که در ترم جاری می خواهند دفاع نمایند باید تا  -5

 تحویل نمایند در غیر اینصورت برای ترم مهر ماه باید انتخاب واحد و شهریه پرداخت نمایند.

و پایان نامه خود را به اتمام رسانده اند ولی کد  می گذرد 6331تا اخر شهریور ماه دانشجویانی که شش ماه از تصویب پروپوزال آنها  -3

همراه با فرم عدم احتساب  دانشکده دفتر پژوهشی بهمرداد ماه  60دریافت ننموده اند نیز باید فرم اخذ مجوز دفاع تکمیل شده خود را تا 

 نمایند. ماهشهریه جهت ترم مهر پرداخت واحد و انتخابنمایند در غیر اینصورت باید تحویل سنوات 

 3 کبری کیخا 60320500335063 50/03/6334

 60 ام البنین پناهی 60320500345065 53/06/6332

 66 سید اسماعیل سیدالحسینی 60320500346000 53/06/6332

 65 مژده فرمانبر 60320500366006 50/03/6334

 63 دارائیگلشن  60320500325006 50/66/6332

 64 مصطفی نصراللهی 60320500345060 53/06/6332

 عمران

 ردیف نام و نام خانوادگی شماره کد تصویبتاریخ 

 6 پرستو کاوه 60340403355066 63/65/6333

 5 جالل نجم الدینی 60340403356060 02/03/6334

 3 نور احمد در خوش 60340403365053 63/65/6333

 4 عبدالواحد بلوچی 60340403336005 63/65/6333

 2 محبوبه بیرجندی 60340403355060 63/65/6333

 1 مسعود محمودی 60340403345007 55/05/6332

 7 علیرضا اعتمادی نیا 60340403335002 02/03/6334

 0 شهرام شکوری 60340403335004 02/03/6334

 3 یاسر حسین زهی زمانی 60340403336001 63/65/6333

 60 مرتضی دره کی پور 60340403335007 63/65/6333

 66 جالل نجم الدینی 60340403356060 02/03/6334

 65 محمد عطایی نوقاب 60340403365061 61/06/6333

 63 حمید خسروی بیژائم  60340403335003 02/03/6334

 64 ابوالفضل بیجاری 60340403335065 64/62/6334

 62 محمد حسن حسینی 60340403335066 64/02/6334

 61 بشیر خندان 60340403335060 64/02/6334



                                                                                                                   (             52/04/6331)   37فایل کدینگ دانشکده فنی و مهندسی شماره

                                                                     قابل توجه دانشجویان ذیل:                                                                                                     

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

ژوهش دانشکده شده به دفتر پ مجوز دفاع خود را تکمیل6331مرداد ماه  60دانشجویانی که در ترم جاری می خواهند دفاع نمایند باید تا  -5

 تحویل نمایند در غیر اینصورت برای ترم مهر ماه باید انتخاب واحد و شهریه پرداخت نمایند.

و پایان نامه خود را به اتمام رسانده اند ولی کد  می گذرد 6331تا اخر شهریور ماه دانشجویانی که شش ماه از تصویب پروپوزال آنها  -3

همراه با فرم عدم احتساب  دانشکده دفتر پژوهشی بهمرداد ماه  60دریافت ننموده اند نیز باید فرم اخذ مجوز دفاع تکمیل شده خود را تا 

 نمایند. ماهشهریه جهت ترم مهر پرداخت واحد و انتخابنمایند در غیر اینصورت باید تحویل سنوات 

 67 رضا ثاقب 60340403335061 02/03/6334

 60 امیر شیری محمد آبادی 60340403345001 55/05/6332

 63 احسان میر 60340403346000 55/05/6332

 50 علی گمرکی 60340403346007 00/04/6332

 56 حجت اهلل میری 60340403356065 50/66/6332

 55 حسام الدین رییسی 60340403345003 55/05/6332

 53 ملیحه شه بخش 60340403335067 67/65/6334

 54 مهران نوبری 60340403335060 67/65/6334

 52 احمدعلی کاظمی 60340403335063 67/65/6334

 51 حمید نوکندی 60340403346003 55/05/6332

 57 محمد ابراهیم رضائی بنجار 60340403345000 55/05/6332

 50 کاظم اوکاتی 60340403345003 55/05/6332

 53 سید مسعود حسینی 60340403345066 55/05/6332

 30 مهدی راشکی 60340403345065 55/05/6332

 36 بهاره کشواری 60340403335050 07/65/6332

 35 غالمرضا محمدگلی 60340403345064 55/05/6332

 33 اسرا میرفتح اللهی 60340403345062 50/66/6332

 34 مبین داورپناه 60340403325006 50/66/6332

 32 سیده سمانه حسینی نژاد 60340403345067 52/01/6332

 31 سعید ریگی 60340403345060 55/05/6332

 37 مسلم فرهمند 60340403345061 55/05/6332

 کامپیوتر                                                    

 6 محمد سلیمی زاد 60346001346066 84/48/4031

 5 محمد اسالمی نیا 60346001345007 48/80/4030



                                                                                                                   (             52/04/6331)   37فایل کدینگ دانشکده فنی و مهندسی شماره

                                                                     قابل توجه دانشجویان ذیل:                                                                                                     

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

ژوهش دانشکده شده به دفتر پ مجوز دفاع خود را تکمیل6331مرداد ماه  60دانشجویانی که در ترم جاری می خواهند دفاع نمایند باید تا  -5

 تحویل نمایند در غیر اینصورت برای ترم مهر ماه باید انتخاب واحد و شهریه پرداخت نمایند.

و پایان نامه خود را به اتمام رسانده اند ولی کد  می گذرد 6331تا اخر شهریور ماه دانشجویانی که شش ماه از تصویب پروپوزال آنها  -3

همراه با فرم عدم احتساب  دانشکده دفتر پژوهشی بهمرداد ماه  60دریافت ننموده اند نیز باید فرم اخذ مجوز دفاع تکمیل شده خود را تا 

 نمایند. ماهشهریه جهت ترم مهر پرداخت واحد و انتخابنمایند در غیر اینصورت باید تحویل سنوات 

 3 نجمه کشته گر 60346001335007 05/04/6334

 4 سجاد خراشادی زاده 60346001336005 62/03/6333

 2 فرهاد بوالقی 60346001345056 60/65/6332

 1 وحید سراوانی 60346001335066 03/02/6334

 7 علیرضا شهرکی 60346001346003 06/65/6334

 0 مهرداد سرگزی 60346001355062 55/05/6334

 3 ریحانه کریم زاده 60346001336053 55/65/6334

 60 مجید جنگی زهی 60346001346065 55/65/6334

 66 وحید سرگزی 60346001335053 02/00/6334

 65 محمدرضا پورکیخایی 60346001345005 55/65/6334

 63 نجمه خوش زبان 60346001335054 55/65/6334

 64 ناصر کرد 60346001345061 60/02/6332

 62 سینا ستوده 60346001345062 60/02/6332

 61 سحر کرد تمینی 60346001345064 60/02/6332

 67 زهرا عرب 60346001325002 60/65/6332

 60 زهره میری 60346001345067 06/04/6332

 63 منصور بهزادی نیا 60346001326005 62/00/6332

 50 فرامرز شهرکی 60346001335053 62/00/6332

 56 منصوره مهاجری 60346001345063 62/00/6332

 55 الهام زحمتکش 60346001345060 62/00/6332

 53 امیر صالح سلیمانی راد 60340303345055 53/03/6332

 54 جواد بهمن زاده 60340303335057 06/66/6332

 52 مجید خمر 60346001326004 62/60/6332

 51 اسمعیل جهانگشته 60346001326003 52/01/6332



                                                                                                                   (             52/04/6331)   37فایل کدینگ دانشکده فنی و مهندسی شماره

                                                                     قابل توجه دانشجویان ذیل:                                                                                                     

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

ژوهش دانشکده شده به دفتر پ مجوز دفاع خود را تکمیل6331مرداد ماه  60دانشجویانی که در ترم جاری می خواهند دفاع نمایند باید تا  -5

 تحویل نمایند در غیر اینصورت برای ترم مهر ماه باید انتخاب واحد و شهریه پرداخت نمایند.

و پایان نامه خود را به اتمام رسانده اند ولی کد  می گذرد 6331تا اخر شهریور ماه دانشجویانی که شش ماه از تصویب پروپوزال آنها  -3

همراه با فرم عدم احتساب  دانشکده دفتر پژوهشی بهمرداد ماه  60دریافت ننموده اند نیز باید فرم اخذ مجوز دفاع تکمیل شده خود را تا 

 نمایند. ماهشهریه جهت ترم مهر پرداخت واحد و انتخابنمایند در غیر اینصورت باید تحویل سنوات 

 57 غدیراهلل پودینه 60346001325006 52/66/6332

 50 احسان پودینه 60346001325003 48/42/4030

 53 حسینعلی ذوالفقاری کرباسکی 60346001325005 52/66/6332

 30 ام البنین دائمی 60346001335036 02/00/6334

 36 نجمه زید آبادی 60346001346033 62/60/6332

 35 آزاده ابراهیمی 60346001345055 62/60/6332

 33 محدثه شه بخش 60346001325004 60/65/6331

 34 مهرداد رنجبر شهرکی 60346001345053 62/60/6332

 32 مهال نظری سیاسر 60346001335035 62/60/6332

 31 وحید کوچکزایی 60346001326002 62/60/6332

 37 مینا سنجرانی واحد 60346001346034 62/60/6332

 30 رضا گلوی 60346001325007 52/66/6332

 33 مشهدیحسن  60346001325001 52/66/6332

 40 احمد حشمت نژاد 60346001325000 60/65/6332

 46 حکیمه سلیمی زاده 60346001326001 60/65/6332

 45 مریم پارسامهر 60346001345054 55/65/6334

 معماری

 ردیف نام ونام خانوادگی شماره کد تصویبتاریخ 

 6 معصومه سراوانی 60310505335001 57/03/6334

 5 محمود امینی 60310505335007 57/03/6334

 3 علی صالح 60310505335002 56/05/6334

 4 علی اکبر حیدری 60310505346065 03/65/6334

 2 ستاره آذرسا 60310505336054 06/07/6334



                                                                                                                   (             52/04/6331)   37فایل کدینگ دانشکده فنی و مهندسی شماره

                                                                     قابل توجه دانشجویان ذیل:                                                                                                     

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

ژوهش دانشکده شده به دفتر پ مجوز دفاع خود را تکمیل6331مرداد ماه  60دانشجویانی که در ترم جاری می خواهند دفاع نمایند باید تا  -5

 تحویل نمایند در غیر اینصورت برای ترم مهر ماه باید انتخاب واحد و شهریه پرداخت نمایند.

و پایان نامه خود را به اتمام رسانده اند ولی کد  می گذرد 6331تا اخر شهریور ماه دانشجویانی که شش ماه از تصویب پروپوزال آنها  -3

همراه با فرم عدم احتساب  دانشکده دفتر پژوهشی بهمرداد ماه  60دریافت ننموده اند نیز باید فرم اخذ مجوز دفاع تکمیل شده خود را تا 

 نمایند. ماهشهریه جهت ترم مهر پرداخت واحد و انتخابنمایند در غیر اینصورت باید تحویل سنوات 

 1 علیرضا ابراهیمی 60310505346006 63/66/6334

 7 دانیال نخعی مقدم 60310505336051 63/60/6334

 0 عیسی نعیمی 60310505336057 03/65/6334

 3 حسینعلی کیخایی 60310505335063 06/01/6334

 60 مجتبی محمدی 60310505335050 06/01/6334

 66 حبیبه طاهری 60310505346004 03/65/6334

 65 فرهاد ساالرنیا 60310505335053                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                63/60/6334

 63 ناصر عباسی 60310505336036 57/03/6334

 64 انسیه ابراهیمی 60310505345062 02/60/6332

 62 محسن آذریون 60310505346060 03/03/6332

 61 مریم شهرکی 60310505345063 03/65/6334 

 67 مهجبین شهریاری مقدم 60310505346007 03/03/6332

 60 حسن شیبک 60310505335034 06/01/6334

 63 امید شجاعی 60310505346000 03/65/6334

 50 فرشید هاشمی نژاد 60310505346003 60/65/6334

 56 مریم دادرس مقدم 60310505345061 02/60/6332

 55 الهام رئیسی 60310505345067 03/03/6332

 53 مرجان گلزاری 60346001345052 60/03/6331

 54 محمد امین مقدم 60346001345051 62/00/6332

 صنایع            

 6 زهره اشتری 60340303335006 57/66/6333

 5 پیمان اشکانی 60340303366054 60/00/6333

 3 سید مهدی شیرنگی 60340303336003 50/60/6333

 4 منیژه فاتحی پیکانی 60340303345005 55/65/6334



                                                                                                                   (             52/04/6331)   37فایل کدینگ دانشکده فنی و مهندسی شماره

                                                                     قابل توجه دانشجویان ذیل:                                                                                                     

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

ژوهش دانشکده شده به دفتر پ مجوز دفاع خود را تکمیل6331مرداد ماه  60دانشجویانی که در ترم جاری می خواهند دفاع نمایند باید تا  -5

 تحویل نمایند در غیر اینصورت برای ترم مهر ماه باید انتخاب واحد و شهریه پرداخت نمایند.

و پایان نامه خود را به اتمام رسانده اند ولی کد  می گذرد 6331تا اخر شهریور ماه دانشجویانی که شش ماه از تصویب پروپوزال آنها  -3

همراه با فرم عدم احتساب  دانشکده دفتر پژوهشی بهمرداد ماه  60دریافت ننموده اند نیز باید فرم اخذ مجوز دفاع تکمیل شده خود را تا 

 نمایند. ماهشهریه جهت ترم مهر پرداخت واحد و انتخابنمایند در غیر اینصورت باید تحویل سنوات 

 2 مطهره میرشکار 60340303336052 55/05/6334

 1 مهدی تیموری 60340303335003 52/06/6334

 7 مجید قنبری 60340303346000 64/66/6334

 0 سلما مالکی 60340303335007 61/04/6334

 3 بهناز خلیلی 60340303335065 64/02/6334

 60 راضیه ساالر پور 60340303335062 64/02/6334

 65 جواد طاهری نسب 60340303355051 05/04/6334

 63 محمد مصطفی احمدی مهر 60340303335067 61/00/6334

 64 رحمان محمدپرست 60340303365032 54/03/6334

 62 عباس دریجانی 60340303366051 55/60/6334

 61 عماد خردمند 60340303345003 55/65/6334

 67 مهدی پودینه 48318083302820 40/48/4031

 60 زهرا بیداری 48318083312881 54/65/6334

 63 فرهاد بهمنی 48318083314842 53/65/6334

 50 محمد حسین خسروی 48318083314844 61/60/6334

 56 محبوبه جلیلی 48318083312881 56/65/6334

 55 ایثارساناز  48318083314841 06/03/6332

 54 سرور مهاجری نسب 483182083304820 50/60/6333

 52 اعظم اربابی افضل 48318083314840 06/04/6332

 51 الهه براهویی 48318083312842 54/65/6334

 57 سمانه ساالری 48318083312841 06/04/6332

 50 ابراهیم خسروی 48318083312840 06/04/6332

 53 محمدرضا حیدری 48318083302821 06/02/6332

 30 محمد توکلی 48318083304823 06/02/6332



                                                                                                                   (             52/04/6331)   37فایل کدینگ دانشکده فنی و مهندسی شماره

                                                                     قابل توجه دانشجویان ذیل:                                                                                                     

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

ژوهش دانشکده شده به دفتر پ مجوز دفاع خود را تکمیل6331مرداد ماه  60دانشجویانی که در ترم جاری می خواهند دفاع نمایند باید تا  -5

 تحویل نمایند در غیر اینصورت برای ترم مهر ماه باید انتخاب واحد و شهریه پرداخت نمایند.

و پایان نامه خود را به اتمام رسانده اند ولی کد  می گذرد 6331تا اخر شهریور ماه دانشجویانی که شش ماه از تصویب پروپوزال آنها  -3

همراه با فرم عدم احتساب  دانشکده دفتر پژوهشی بهمرداد ماه  60دریافت ننموده اند نیز باید فرم اخذ مجوز دفاع تکمیل شده خود را تا 

 نمایند. ماهشهریه جهت ترم مهر پرداخت واحد و انتخابنمایند در غیر اینصورت باید تحویل سنوات 

 36 مصطفی نوربخش مقدم 48318083312823 56/65/6334

 35 الهه اردونی اول 48318083312824 06/01/6332

 33 فرزانه جمال زهی 4831808331282 64/66/6334

 34 سمیه جهانتیغ نژاد 48318083314824 55/65/6334

 32 فرزانه اسدی 48318083302884 50/04/6332

 31 داوود اصغری شیخی 48318083312820 06/04/6332

 37 زهرا طلوعی نیا 48318083312843 

 30 پویاخراسانی 48318083304882 06/66/6332

 33 جمشید آریا 48318083304884 06/66/6332

 40 سمانه گنجعلی 48318083302820 06/66/6332

 46 محمد امین گنجعلی 48318083312821 06/66/6332

 45 حلیمه هاشمزهی 48318083304880 06/66/6332

 43 امیر طاهری فرد 48318083312821 06/66/6332

 44 محمد علی نیکو جهانتیغی 48318083314822 56/65/6334

 42 صفورا میربها الدین 48318083312820 06/03/6332

 41 فهیمه چشمکی 48318083312821 06/66/6332

 47 محمد یاسین مالزهی 48318083304881 06/66/6332

 40 مهدی قوم دوست نوری 48318083312820 06/66/6332

 43 عثمان شهنوازی 48318083304880 06/66/6332

 20 علی ثمره طالبی 48318083314820 06/04/6332

 مدیریت محیط زیست

 4 محمد بهمن یار 60356564336057 30/07/6334

 2 امیرعلی ساالری 60356564346067 63/06/6332

 0 حمیدرضا امیرآبادی 60356564345004 62/65/6334
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 1 احسان جعفری 60356564345001 64/60/6334

 0 محمد متحدین 60356564346053 00/03/6334

 1 محمد حسین نجفی کلیانی 60356564335051 00/04/6332

 1 داوود دادگر 60356564345063 00/04/6332

 0 رضا اکبری داغی 60356564345063 00/04/6332

 3 عباسعلی خوش خلق دشتکی 60356564345064 00/04/6332

 48 صفیه رفیعیان 60356564325006 62/66/6332

 44 مریم شهرکی 60356564325005 56/05/6331

 42 آخوند صنوبریغالمرضا  60356564346057 00/04/6332

 40 عبدالحمید بزرگ زاده 60356564345067 63/06/6332

 41 مهدی منگلیان 60356564345061 00/04/6332

سید ابوالفضل خسروانی  60356564345062 00/03/6334

 شریعتی

40 

 41 معصومه ابوالوردی کتی 60356564346052 67/01/6334

 41 نژادزهرا خزاعی  60356564346051 62/00/6334

 40 بهبود حاصلی سبز 60356564345060 67/66/6334

 43 راحله اصغری 60356564325002 52/06/6331

 28 شهرام مودی 60356564325004 52/06/6331

 21 محمد مهدی آریان پور 60356564325003 62/66/6332


