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که کد دفاع دارند  دانشجویانی

جهت انجام امور دفاع سریعا 

به پژوهش دانشکده مراجعه 
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تاریخ ذکر شده ترم جدید 

محسوب شده ومشمول 

                                                                                                           پرداخت شهریه خواهید شد.
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آموزشی،  با توجه به شروع واتمام نیمسال های تحصیلی):قابل توجه دانشجویان محترم

ر نیمسال آخرین زمان تحویل مدارک به دفاتر پژوهشی دانشکده ها جهت برگزاری امور دفاع د

مرداد ماه می باشد.بدیهی است دانشجویانی که پس از 02دی ماه و در نیمسال دوم  02اول 

تاریخ فوق الذکر جهت انجام امور اداری مراجعه نمایند باید نیمسال تحصیلی بعدی را تمدید و 

 شهریه ترم جدید را پرداخت نمایند.شایسته است موارد ذکر شده به نحو مقتضی اطالع رسانی

 )(گردد.
                                                                                                                                  

 دانشجویان ذیل پس از گذشت حداقل شش ماه از تاریخ شورای گروه و یا شورای پژوهشی

 -ایند.مجوز دفاع به دفتر پژوهش دانشکده مراجعه نمجهت انجام امور دفاعیه با در دست داشتن 

3/69/ 3تاریخ به روز رسانی                 

 رشته حقوق
 کد پایان نامه تاریخ شورا تاریخ گروه استاد راهنما رشته نام و نام خانوادگی

)سریعا  جمشید راستی

 (مراجعه نمایید جهت دفاع
 63943030944334 42/6/90 66/63/90 اکبر طابکی حقوق عمومی

 63943039994339 49/66/99 44/9/99 حیدر امیر پور حقوق جزا حسین احمدی

 42/6/99 سید حسین صادقی حقوق جزا زهرا شهرکی
 

06/6/99 
63943039924399 

 63943030924300 49/66/99 - حیدر امیر پور حقوق عمومی ابوالفضل تیموری

 سولماز برهانی
حقوق 

 خصوصی
 63943030994334 49/66/99 9/63/99 زاده ابراهیم تقی

 سید عبدالرِِِِِیوف حسینی
حقوق 

 خصوصی
 63943030994336 40/6/99 - ابراهیم تقی زاده

 نعمت اهلل رضایی
حقوق 

 خصوصی
 63943030924320 49/66/99 60/66/99 ابراهیم تقی زاده

 63943030924390 0/4/96 43/63/99 ابراهیم تقی زاده حقوق عمومی علی لعل علیزاده

 یاسر مشمول
حقوق 

 خصوصی
 63943030994336 0/4/96 4/66/99 ابراهیم تقی زاده

 ملیحه شامکوبیان
حقوق 

 خصوصی
 63943030996332 49/66/99 - احمد اسدی

 63943030924309 60/6/99 2/64/92 سید هاشم فرقانی حقوق عمومی غالمرضا دلیر خمران

 63943030924303 66/64/92 - هاشم فرقانیسید  حقوق عمومی ملیحه شهرکی
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 63943030924300 60/64/92 - سید هاشم فرقانی عمومی زهراخزاعی نصیر آبادی

 63943030924302 60/64/92 - سید هاشم فرقانی حقوق عمومی محمود رضوانی

 63943030996330 46/0/99 0/6/99 سید هاشم فرقانی حقوق عمومی محمد علی مودی

 داورمحبوبه 
حقوق 

 خصوصی
 63943030924322 46/0/99 69/9/99 محمد رضا کیخا

 63943030996330 46/0/99 40/6/99 محمد رضا کیخا خصوصی نرگس سرگزی

    محمد رضا کیخا  

    محمد رضا کیخا  

 63943030994336 49/66/99  حمید رضا رفیعی فنود حقوق عمومی کلثوم امین افشار

 63943030924306 62/0/92 - خزاعیضیاِِِ حقوق عمومی پورمحمد رضا واعظی 

 63943039926346 62/0/92 - محمود بوالغ حقوق جزا فهیمه جهانتیغ

 63943039994336 49/9/99 0/0/99 محمود بوالغ حقوق جزا غالمرضا قشقایی

 63943039926346 62/0/92 - محمود بوالغ جزا فهیمه جهانتیغ

 63943039946334 63/0/90 - محمود بوالغ جزا میالد ذیحیات کرمانی

 63943039924320 40/66/92 60/66/92 محمود بوالغ جزا خدیجه حسینی

 63943030926342 2/64/92 43/63/92 علی روانان خصوصی عباس عباسیان

 63943030904300 63/9/92 - علی روانان خصوصی حسن رضا محمدی

 63943030924392 40/4/99 - علی روانان خصوصی محسن فرزانه

 63943030924320 44/63/92 43/63/92 علی روانان خصوصی فاطمه سر گل زاده

 63943039924394 4/2/62 - محمود بوالغ حقوق جزا رضا حکمتیان

 63943039906390 49/9/90 60/9/90 محمود بوالغ حقوق جزا علی رضا سرحدی

 63943039904300 46/0/99 63/2/99 احمد میر جزا محمد رضا فیروزی

 63943030996339 49/9/99 69/0/99 احمد میر حقوق عمومی عبدالحسین نورزهی

 حمید رضا وکیلی
حقوق 

 خصوصی
 63943030996339 0/4/96 49/66/99 منصور تاجری
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 63943030996336 49/64/99 49/63/99 مریم پویا حقوق عمومی مهدی ناظمی

 63943030994334 40/66/99 - صغریمهدی اسید  حقوق عمومی علی میران

 63943030994330 0/4/96 43/63/99 سید مهدی اصغری حقوق عمومی محمود پیری

 63943030994339 0/4/96 49/64/99 سید مهدی اصغری حقوق عمومی محمود نوابی ریگی

 63943030926396 60/64/92 60/64/92 پرویز رضا میر لطفی حقوق عمومی سحر سایانی

 63943030924304 60/64/92 - پرویز رضا میر لطفی حقوق عمومی مرضیه نخعی

 63943030924306 60/64/92 - پرویز میر لطفی حقوق عمومی عباسعلی شیخ

 63943030924309 06/6/99 - پرویز رضا میر لطفی حقوق عمومی امین مرادی

 63943030924304 60/64/92 - پرویز رضا میر لطفی حقوق عمومی مرضیه نخعی

 63943030926396 60/64/92 60/64/92 پرویز رضا میر لطفی حقوق عمومی  سحر سایانی

 63943030924306 60/64/92 - پرویز رضا میر لطفی حقوق عمومی عباسعلی شیخ

الل الدین اسداهلل پور ج

 کوتنایی
 63943039994334 49/66/99 43/6/99 بهروز بهبودیان حقوق جزا

 63943030994332 46/0/99 66/0/99 بهروز بهبودیان عمومی نخعیزهره 

 63943030994330 46/0/99 66/0/99 بهروز بهبودیان عمومی حسن قاسم زاده

 63943039994330 0/4/96 6/64/99 بهروز بهبودیان حقوق جزا محمد حسن کرم زاده

 63943039906396 6/9/92 - امیر حمزه ساالرزایی حقوق جزا محمد دهواری

 63943039924390 42/6/92 - امیر حمزه ساالرزایی حقوق جزا فاطمه سپاهی

 63943030924306 60/64/92 66/64/92 امیر حمزه ساالرزایی عمومی شهنواز مشفقی

 63943030924329 44/63/92 43/63/92 امیر حمزه ساالرزایی خصوصی فاطمه شیبانی

 63943039924396 40/66/92 60/66/92 حمزه ساالرزاییامیر  جزا زهرا سعیدی کیا

 63943039924393 40/66/92 60/66/92 امیر حمزه ساالرزایی حقوق جزا اسماِدهمرده

 63943030924360 46/0/99 46/9/99 محمد جواد رضایی زاده حقوق عمومی صالح براِیی نژاد

 63943030924369 66/64/92 - منصور میر علوم سیاسی نرگس نورزی
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 63943039924396 46/0/99 66/9/99 منصور میر حقوق جزا صادق یوسفی قاسمی

 63943030926393 49/0/99 - منصور میر حقوق عمومی امیر اسحاقی

 63943030906303 9/66/90 69/63/90 علی چهکندی نژاد علوم سیاسی زهره حریفی

 خدیجه نیک اختر
حقوق 

 خصوصی
 6394303906393 0/4/92 43/64/90 علی چهکندی نژاد

 پروین نوری
حقوق 

 خصوصی
 63943030904340 69/66/90 69/63/90 علی چهکندی نژاد

 63943030924300 62/64/92 - مریم پویا حقوق  وسمیه دهواری

 63943030906399 40/4/99 69/64/99 مریم پویا عمومی نوید شهمرادزاده فهرجی

 63943030924309 2/64/92 40/66/92 پویا مریم عمومی فاطمه هدایتی فر

 63943030996334 49/66/99 64/63/99 تاجریمنصور  حقوق عمومی حسن آهنی

 ایوب طاهری
حقوق 

 خصوصی
 63943030904300 66/2/92 - نادر مختاری

 63943039904326 40/9/92 - نادر مختاری حقوق جزا مهراب نخ زری

 63903030994330 49/66/99 43/9/99 مختارینادر  عمومی علیرضا غفاری مقدم

 63943030924320 46/0/99 44/2/99 نادرمختاری خصوصی علیرضا میر خطیب 

 63943039906390 42/6/92 - سید حسین صادقی حقوق جزا احمد مهدوی معین

 63943039924320 60/66/92 43/63/92 سید حسین صادقی جزا ملیحه ستوده

 63943039994332 46/0/99 - حمید رضا نیا جزا مینا جعفری 

 63943039994330 46/0/99 - حمید رضا نیا جزا انسیه رزمخواه

 63943030924326 60/66/92 6/66/92 زینب سنچولی خصوصی آزاده پرویزی علی قنبری

 63943030924362 42/6/92 - عسکر جاللیان حقوق عمومی غزال شریعت زاده بامی

 63943030926349 42/6/92 - عسکر جاللیان خصوصی سید هادی هاشمی

 63943039924329 66/64/92 - عسکر جاللیان جزا امیدفرهمند نژاد

)سریعا محمد یاسر دهبانی

 جهت دفاع مراجعه نمایید(
 04943030964326 9/63/90 2/63/90 مسعود اخوان  فر حقوق عمومی

 12902020991231 6/5/99 - حسن حیدری حقوق عمومی خلیل حیات مقدم
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 نسرین آینه
 حقوق عمومی

 63943030924363 66/64/92 - منصور تاجری

 فرهاد مختوم نژاد
 عمومی

 63943030906396 60/9/92 - منصور تاجری

 غالمرضا اشجعی
 حقوق عمومی

 6394300924392 66/64/92 - منصور تاجری

 نگین علیپورخمری
 حقوق جزا

 63943039924304 46/0/99 40/6/99 محمود مهدوی

ابرهیم میر بلوچزهی بهر 

 ابادی

 جزا
 63943039904309 46/0/99 42/0/99 محمود مهدوی

 علیرضا شهرکی 
 جزا

 63943039996330 49/66/99 - محمود مهدوی

 سعید صوفی
 جزا

 63943039996332 49/66/99 49/63/99 محمود مهدوی

 سمیرا خواجه بنجار
 جزا

 63943039994336 49/66/99 4/66/99 حسن مرادی

 حسین احمدی
 جزا

 639430399994339 49/66/99 44/9/99 حیدر امیر پور

 ابوالفضل تیموری
 حقوق عمومی

 63943030924300 49/66/99 - حیدر امیر پور

علی محمد رشتی رحمت 

 ابادی

 خصوصی
 63943030904309 69/64/90 66/64/90 محمد بارانزهی

سید محمد رحیم مرتضوی 

 بابا حیدری

 عمومی
 63943030996330 2/0/99 2/0/99 علی دشتی

 محمد ناروئی
 جزا

 63943039924392 06/4/99 60/64/92 عابدین مومنی

 عبدالناصر کرد تمینی
 جزا

 63943230924390 60/64/99 9/63/92 عابدین مومنی

 عبدالرحیم ریگی
 جزا

 63943039924399 06/6/99 60/64/92 عابدین مومنی

 صادق ازادی
 جزا

 63943039994363 46/0/99 44/2/99 سید مهدی اصغری

 حمید باقری نیا 
 جزا 

 63943039944340 44/63/92 49/9/94 موسی عاکفی قاضیانی

 افسانه راهبر
 خصوصی

 63943030994330 49/66/99 - فنایی یارو

 ام البنین سرگزی جهانتیغی
 خصوصی

 63943030924396 49/9/99 44/9/99 رویا فنایی

 مهدیه جوان
 عمومی

 63943030994339 49/66/99 44/63/99 سعید محمدی صادق

 رشته علوم سیاسی

)سریعا جهت عباس نازلی

 دفاع مراجعه نمایید(
 63943064906342 9/63/90 2/63/90 احمد رضا طاهری  علوم سیاسی
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 محمد رضا ابراهیم پور

)سریعا جهت دفاع مراجعه 

 نمایید(

 63943064944369 69/64/90 66/64/90 احمد رضا طاهری سیاسی علوم

 63943064996336 49/66/99 63/63/99 احمد رضا طاهری علوم سیاسی امین اهلل نقشبندی

 63943064996339 49/9/99 46/9/99 احمد رضا طاهری علوم سیاسی ابراهیم کیخا

 63943064924304 46/0/99 03/9/99 احمد رضا طاهری علوم سیاسی اسماعیل نوری

 63943064924326 46/0/99 40/2/99 ضیاء خزاعی علوم سیاسی صفیه ثوری

 63943064924322 66/0/99 0/0/99 ضیاء خزاعی علوم سیاسی جاوید بامه

 63943064924329 66/0/99 0/0/99 ضیاء خزاعی علوم سیاسی علیرضا خموشی

 63943064924324 0/2/99 6/2/99 ضیاء خزاعی علوم سیاسی امید شهریاری

 63943064924323 46/0/99 44/2/99 مقصود رنجبر علوم سیاسی مهدی رمرودی

محسن جعفری 

)سریعا جهت دفاع بیرجندی

 مراجعه نمایید(

 63943064944364 46/64/94 - امیر دبیری مهر علوم سیاسی

 63943064926369 44/63/92 43/63/92 امیر دبیری مهر علوم سیاسی حسین کریمی نخجیری

)سریعا جهت میثم حیدری

 دفاع مراجعه نمایید(
 63943064944366 64/66/90 - امیردبیری مهر علوم سیاسی

سید علیرضا پور 

)سریعا جهت دفاع موسوی

 مراجعه نمایید(

 6394306926330 69/0/92 - عبدالرسول حسنی فر علوم سیاسی

 63943064996330 49/9/99 43/6/99 عبدالرسول حسنی فر علوم سیاسی اسماعیل عارفی واال

 63943064926349 46/0/99 4/2/99 علی اکبر امینی علوم سیاسی مصطفی برازنده

 63943064994336 46/0/99 60/0/99 علی اکبر امینی علوم سیاسی مهدی جوادی فر

 6343064994334 49/66/99 69/66/99 علی اکبر امینی علوم سیاسی زهرا فداکار

 63943064924309 46/0/99 43/2/99 علی اکبر امینی علوم سیاسی مهدی موالیی

 63943939994334 0/4/96 66/64/99 علی اکبر امینی علوم سیاسی مهدی اربابی

 63943064994332 0/4/96 6/64/99 علی اکبر امینی علوم سیاسی سید عباس ساداتی

 63943064926342 63/9/92 - عبدالرسول حسنی فر علوم سیاسی حسین کیخا
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 63943064924302 60/6/99 60/64/92 عبدالرسول حسنی فر علوم سیاسی مرتضی مشهودی

)سریعا گل محمد مطلق

 جهت دفاع مراجعه نمایید(
 63943064906362 64/0/90 - لنا عبدالخانی علوم سیاسی

 63943030904323 60/66/92 6/66/92 احمد میر علوم سیاسی هاشم کریمی

 63943064924300 06/6/99 43/63/92 طانعلی میرلس علوم سیاسی محمد هادی مرعشی

 63943064996334 46/0/99 69/0/99 سلطانعلی میر علوم سیاسی حمزه دهقان

 63943064994330 49/66/99 69/9/99 سلطانعلی میر علوم سیاسی خدا رحم قنبری

 63943064906323 69/0/92 - رضا جاللی سیاسیعلوم  محمد مهاجر نیا

 رشته جامعه شناسی

 
 

مجید رسول زاده 
 فرساد

 63943939924306 44/63/92 - سعید محمدی صادق جامعه شناسی

 63943939924309 46/0/99 62/6/99 اصغر مهاجری جامعه شناسی جواد ارمغان

سعید محمدی  جامعه شناسی سارا رضایی

 صادق

42/66/99 49/66/99 63943939994336 

محسن ابراهیم زاده 
 دوم

 63943939996339 49/9/99 40/9/99 سپیده حضرتی جامعه شناسی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 رشته فقه و مبانی حقوق 
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 63943230924346 63/9/92 - محمود قیوم زاده فقه محمد حسین ابراهیمی

 63943230996332 66/0/99 0/0/99 محمود قیوم زاده فقه اسفندیار میر 

 63943030996336 49/66/99 - رویا فنایی فقه حمیده بدیچی آخر

 63943230924320 0/2/99 6/2/99 منصور میر فقه محمد راشکی کمک

 63943230996339 49/9/99 64/0/99 محمد رضا کیخا فقه سارا سرگزی

 63943230994339 49/66/99 40/9/99 محمد رضا کیخا فقه مرضیه عسکری

 63943230994336 49/66/99 40/9/99 محمد رضا کیخا فقه مریم مودی

 63943230994336 49/66/99 66/66/99 محمد رضا مسعودزاده فقه حسینعلی باقری 

 63943230994330 49/66/99 64/66/99 محمد رضا مسعود زاده فقه محمود نجفی

 63943230994332 49/66/99 40/66/99 محمد رضا مسعود زاده فقه فریده ناظر خواجه داد

 63943230994334 49/66/99 64/66/99 محمد رضا مسعودزاده فقه حسینعلی ریگی 

 63943230924324 46/0/99 40/2/99 حمید رضا نیا فقه محمدامین سلمان جهانتیغی

محمد صدیق عبدالهی 

 ایرندگانی

 فقه
 63943230996336 49/66/99 43/66/99 رویا فنایی

 63943230996334 46/0/99 9/9/99 سلطانعلی میر فقه شهریاریجمیله 


