
                                                                                              (                                  71/50/7931) 93فایل 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  -7

 مهلت تعیین شده جهت تحویل فرمهای اخذ مجوز دفاع به پایان رسیده است. -2

شهریور ماه یک سی دی از پایان  77تمامی دانشجویانی که فرم اخذ مجوز دفاع خود را تحویل دفتر پزوهشی دانشکده داده اند باید روز  -9

 تحویل دفتر پژوهشی دانشکده نمایند. wordنامه را بصورت 

 

 

 

 باغبانی

 ردیف نام و نام خانوادگی شماره کد تصویبتاریخ 

 7 محمد امیر مهری 75305205392551 79/75/7939

 2 اکبر کلدوی 75305250307550 20/50/7930

 9 ناصر دولتی بخشان 75305205392575 20/53/7939

 0 زهرا کدمی 7530520302557 51/51/7930

 برق

 ردیف نام و نام خانوادگی شماره کد تصویبتاریخ 

 7 هادی رحمتی 75315751392573 80/80/4031

 2 سیروس ساالری عرب 75315751302551 41/41/4031

 9 محمدرضا آریان فرد 75315751307571 71/51/7930

 0 عاملی فرزاد 75315751302550 50/50/7930

 0 علی اکبر معینی زاده 75315751302550 75/50/7930

 1 مسلم هراتی 75317513302550 75/59/7930

 1 احسان گلوی 75315751307507 50/50/7930

 0 یونس گلوی 75315751302551 50/50/7930

 زراعت

 7 نام و نام خانوادگی شماره کد تصویبتاریخ 

 2 افسانه رحمت پناه ایزدی 75305250322571 20/57/7939

 9 رضا نیک بختیمحمد 75305250322573 25/59/7939            

 0 فرزاد جهانی ادیمی 75305250392570 23/57/7930

 0 محمد فاروقی 75305250307550 53/52/7930
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 1 عثمان بازیاری 75305250392571 53/52/7930

 1 بخش داروزهیعبدالقادر شه  75305250307552 53/52/7930

 0 کبری کیخا 75305250392573 25/53/7930

 3 ام البنین پناهی 75305250302572 23/57/7930

 75 سید اسماعیل سیدالحسینی 75305250307550 23/57/7930

 77 مژده فرمانبر 75305250377557 25/53/7930

 72 گلشن دارائی 75305250302557 25/77/7930

 79 مصطفی نصراللهی 75305250302570 23/57/7930

 عمران

 ردیف نام و نام خانوادگی شماره کد تصویبتاریخ 

 7 امیر رحیمی 75305053302573 11/80/4031

 2 جالل نجم الدینی 75305053327575 50/59/7930

 9 نور احمد در خوش 75305053372523 79/72/7939

 0 بیرجندیمحبوبه  75305053322570 79/72/7939

 0 مسعود محمودی 75305053302551 22/52/7930

 1 علیرضا اعتمادی نیا 75305053392550 50/59/7930

 1 شهرام شکوری 75305053392550 50/59/7930

 0 یاسر حسین زهی زمانی 75305053397551 79/72/7939

 3 مرتضی دره کی پور 75305053392551 79/72/7939

 75 محمد عطایی نوقاب 75305053372571 71/57/7939

 77 ابوالفضل بیجاری 75305053392572 70/70/7930

 72 رضا ثاقب 75305053392571 50/59/7930

 79 امیر شیری محمد آبادی 75305053302551 22/52/7930

 70 احسان میر 75305053307550 22/52/7930
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 70 علی گمرکی 75305053307551 50/50/7930

 71 حجت اهلل میری 75305053327572 25/77/7930

 71 حسام الدین رییسی 75305053302559 22/52/7930

 70 ملیحه شه بخش 75305053392571 71/72/7930

 73 مهران نوبری 75305053392570 71/72/7930

 25 احمدعلی کاظمی 75305053392573 71/72/7930

 27 نوکندیحمید  75305053307553 22/52/7930

 22 محمد ابراهیم رضائی بنجار 75305053302550 22/52/7930

 29 کاظم اوکاتی 75305053302553 22/52/7930

 20 سید مسعود حسینی 75305053302577 22/52/7930

 20 مهدی راشکی 75305053302572 22/52/7930

 21 بهاره کشواری 75305053392525 51/72/7930

 21 غالمرضا محمدگلی 75305053302570 22/52/7930

 20 اسرا میرفتح اللهی 75305053302570 25/77/7930

 23 مبین داورپناه 75305053302557 25/77/7930

 95 سیده سمانه حسینی نژاد 75305053302571 20/51/7930

 97 مسلم فرهمند 75305053302571 22/52/7930

 92 شهرکی دلیررقیه  75305053302527 70/72/7930

 99 ولی محمد خاکپور 75305053302552 25/77/7930

 کامپیوتر

 7 محمد سلیمی زاد 75307551907577 84/48/4031

 2 سجاد خراشادی زاده 75307551397552 70/53/7939

 9 فرهاد بوالقی 75307551302527 75/72/7930

 0 وحید سراوانی 75307551392577 59/50/7930
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 0 علیرضا شهرکی 75307551307553 57/72/7930

 1 مهرداد سرگزی 75307551322570 22/52/7930

 1 مجید جنگی زهی 75307551307572 22/72/7930

 0 وحید سرگزی 75307551392529 50/50/7930

 3 نجمه خوش زبان 75307551392520 22/72/7930

 75 ودهتسسینا  75307551302570 75/50/7930

 77 سحر کرد تمینی 75307551302570 75/50/7930

 72 زهرا عرب 75307551302550 75/72/7930

 79 الهام زحمتکش 75307551302570 70/50/7930

 70 مجید خمر 75307551307550 70/75/7930

 70 اسمعیل جهانگشته 75307551307559 20/51/7930

 71 غدیراهلل پودینه 75307551302557 20/77/7930

 71 احسان پودینه 75307551302559 48/41/4031

 70 حسینعلی ذوالفقاری کرباسکی 75307551302552 20/77/7930

 73 منصور بهزادی نیا 75307551307552 

 25 نجمه زید آبادی 75307551307599 70/75/7930

 27 آزاده ابراهیمی 75307551302522 70/75/7930

 22 محدثه شه بخش 75307551302550 75/72/7931

 29 مهرداد رنجبر شهرکی 75307551302529 70/75/7930

 20 مهال نظری سیاسر 75307551392592 70/75/7930

 20 وحید کوچکزایی 75307551307550 70/75/7930

 21 مینا سنجرانی واحد 75307551307590 70/75/7930

 21 رضا گلوی 75307551302551 20/77/7930

 20 حسن مشهدی 75307551302551 20/77/7930
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 23 احمد حشمت نژاد 75307551302550 75/72/7930

 95 حکیمه سلیمی زاده 75307551307551 75/72/7930

 97 زینب سراوانی 75307551392522 75/77/7930

 92 فرامرز شهرکی 75307551392523 22/72/7930

 99 محسن قادری 75307551307557 70/75/7930

 90 سعیده سرگلزایی 75307551302523 70/50/7930

 معماری

 ردیف نام ونام خانوادگی شماره کد تصویبتاریخ 

 7 محمود امینی 75315252392551 21/59/7930

 2 علی صالح 75315252392550 27/52/7930

 9 علی اکبر حیدری 75315252307572 59/72/7930

 0 ستاره آذرسا 75315252397520 57/51/7930

 0 دانیال نخعی مقدم 75315252397521 79/75/7930

 1 عیسی نعیمی 75315252397521 59/72/7930

 1 مجتبی محمدی 75315252392525 57/51/7930

 0 فرهاد ساالرنیا 75315252392523                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                79/75/7930

 3 انسیه ابراهیمی 75315252302570 50/75/7930

 75 محسن آذریون 75315252307575 59/53/7930

 77 مهجبین شهریاری مقدم 75315252307551 59/53/7930

 72 حسن شیبک 75315252392590 57/51/7930

 79 امید شجاعی 75315252307550 59/72/7930

 70 فرشید هاشمی نژاد 75315252307553 70/72/7930

 70 مریم دادرس مقدم 75315252302571 50/75/7930
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 71 الهام رئیسی 75315252302571 59/59/7930

 71 احدعلی مرادی 75315252307557 75/59/7930

 70 سجاد ساسان نژاد 75315252307573 50/75/7930

 صنایع            

 7 زهره اشتری 75305953392557 21/77/7939

 2 پیمان اشکانی 75305953377520 75/50/7939

 9 سید مهدی شیرنگی 75305953397553 25/75/7939

 0 منیژه فاتحی پیکانی 75305953302552 22/72/7930

 0 مطهره میرشکار 75305953397520 22/52/7930

 1 مهدی تیموری 75305953392553 20/57/7930

 1 سلما مالکی 75305953392551 71/50/7930

 0 بهناز خلیلی 75305953392572 70/50/7930

 3 راضیه ساالر پور 75305953392570 70/50/7930

 75 جواد طاهری نسب 75305953322521 52/50/7930

 77 محمد مصطفی احمدی مهر 75305953392571 71/50/7930

 72 رحمان محمدپرست 75305953372590 20/53/7930

 79 عباس دریجانی 75305953377521 22/75/7930

 70 مهدی پودینه 48318083301810 41/48/4031

 70 زهرا بیداری 48318083311881 20/72/7930

 71 فرهاد بهمنی 48318083314841 29/72/7930

 71 محبوبه جلیلی 48318083311881 27/72/7930

 70 سرور مهاجری نسب 483181083304810 25/75/7939

 73 الهه براهویی 48318083311841 20/72/7930

 25 سمانه ساالری 48318083311841 57/50/7930
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 27 محمدرضا حیدری 48318083301810 57/50/7930

 22 محمد توکلی 48318083304813 57/50/7930

 29 اول الهه اردونی 48318083311814 57/51/7930

 20 فرزانه جمال زهی 4831808331181 70/77/7930

 20 فرزانه اسدی 48318083311884 20/50/7930

 21 داوود اصغری شیخی 48318083311810 57/50/7930

 21 پویاخراسانی 48318083314881 57/77/7930

 20 جمشید آریا 48318083314884 57/77/7930

 23 سمانه گنجعلی 48318083301810 57/77/7930

 95 محمد امین گنجعلی 48318083311811 57/77/7930

 97 امیر طاهری فرد 48318083311810 57/77/7930

 92 محمد علی نیکو جهانتیغی 48318083314811 27/72/7930

 99 فهیمه چشمکی 48318083311811 57/77/7930

 90 محمد یاسین مالزهی 48318083314881 57/77/7930

 90 مهدی قوم دوست نوری 48318083311810 57/77/7930

 91 عثمان شهنوازی 48318083314881 57/77/7930

 91 محمدرضا گورکانی 48318083301813 77/50/7930

 90 جواد بهمن زاده 48318083301811 57/77/7930

 93 زهرا سلیمانی راد 48318083311804 57/50/7930

 05 فاطمه رودینی 48318083314811 22/72/7930

 07 حمیدرضا جابری 48318083311880 57/77/7930

 02 محمد امین آریانا 48318083314880 57/77/7930

 مدیریت محیط زیست

 4 محمد بهمن یار 75327270397521 95/51/7930
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 1 احسان جعفری 75327270302551 70/75/7930

 0 محمد متحدین 75327270307529 50/59/7930

 1 محمد حسین نجفی کلیانی 75327270392521 50/50/7930

 1 داوود دادگر 75327270302579 50/50/7930

 0 رضا اکبری داغی 75327270302573 50/50/7930

 1 عباسعلی خوش خلق دشتکی 75327270302570 50/50/7930

 0 غالمرضا آخوند صنوبری 75327270307521 50/50/7930

 3 عبدالحمید بزرگ زاده 75327270302571 73/57/7930

 48 مهدی منگلیان 75327270302571 50/50/7930

سید ابوالفضل خسروانی  75327270302570 50/59/7930

 شریعتی

44 

 41 معصومه ابوالوردی کتی 75327270307520 71/51/7930

 40 زهرا خزاعی نژاد 75327270307521 70/50/7930

 41 بهبود حاصلی سبز 75327270302570 71/77/7930

 41 راحله اصغری 75327270302550 20/57/7931

 40 شهرام مودی 75327270302550 20/57/7931

 41 محمد مهدی آریان پور 75327270302559 70/77/7930


