
                                       (                                                                                    51/6/79)   15فایل کدینگ دانشکده فنی و مهندسی شماره

                                                                     قابل توجه دانشجویان ذیل:                                                                                                     

 ماه از تاریخ ذکر شده سریعا دفاع نماید. 6جو موظف است  بعد از گذشت در صورت اخذ کد  دانش -5

 آمادگی دفاع دارند آخرین تاریخ تحویل مدارک به دفتر پژوهش دانشکده     می باشد 79-76دوم  دانشجویانی که تا پایان نیمسال -2

 تاخیر در ارائه مدارک و تمدید پایان نامه به عهده دانشجو خواهد بود. -3

 می باشد.   23/6/5379،  79-76اخرین مهلت دفاع در نیمسال دوم   -4

 

 

 باغبانی

 ردیف نام و نام خانوادگی شماره کد تصویبتاریخ 

 5 محمد امیر مهری 51711211732116 53/51/5373

 2 الهام شهرکی 51711211712112 7/2/76

 3 ناصر دولتی بخشان 51711211732151 21/17/5373

 4 علیرضا مشت افکن 51711211712115 7/2/76

 1 نسرین فنودی 51711211762115 7/2/76

 6 سعید ریگی 51711315722115 9/52/76

  مهسا سرگلزایی 51711211712113 59/1/76

 برق

 ردیف نام و نام خانوادگی شماره کد تصویبتاریخ 

 5 هادی رحمتی 51791516732157 80/80/4031

 2 سیروس ساالری عرب 51791516742116 41/41/4031

 3 محمدرضا آریان فرد 51791516745159 59/19/5374

 4 علی اکبر کاروری نسب 51791516715115 51/52/71

 1 پرویز میر خواه 51791516712115 

 6 مسلم هراتی 51795167742115 51/13/5371

 9 صالح ساعدی بنجار 51791516745115 22/1/74

 5 جهانگیر بامری 51791516745144 35/5/76

  محسن نادری 51791516712112 27/3/76

  علی اکبر میر 51745116712135 55/9/76

  یوسف موحدی صدر 51745116712125 21/55/71

  فرشادفرهمندکیا 51791516742151 21/51/76

  ناصر برهانی 51791516712111 52/51/76
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  عوض زادهخلیل  51791516712119 54/52/76

  بهروز صالحی 51791516712116 52/51/76

 زراعت

 5 نام و نام خانوادگی شماره کد تصویبتاریخ 

 2 افسانه رحمت پناه ایزدی 51711215722159 21/15/5373

 3 رضا نیک بختیمحمد 51711215722157 21/13/5373

 4 ایمان مودی 51711215762115 21/55/76

 1 بهزاد میربهالدین 51711215762002 97/1/29

 6 عثمان بازیاری 51711215732159 17/12/5374

 9 عبدالقادر شه بخش داروزهی 51711215745112 17/12/5374

 8 علیرضا شهرکی نیا 51711215712155 27/3/76

 7 آساریگی کارواندری 51711215765115 21/51/76

 51 محسن رضایی 51711215762113 21/55/76

 51 سید اسماعیل سیدالحسینی 51711215745115 27/15/5371

 55 مژده فرمانبر 51711215755115 21/17/5374

 52 مهدویانملیحه  51711215762114 27/15/5371

 53 مصطفی نصراللهی 51711215742155 27/15/5371

 54 محمد علی باقری پور 51711215765112 21/51/76

 51 مسعود شهمیری لجی 51711215712152 59/52/71

 56 حلیمه نرماشیری لجی 51711215742157 54/5/76

 59 ملیحه مهدویان 51711215762114 27/5/71

 55 ابوالقاسم مرادقلی 51711215715115 26/5/76

 19 الهام کاظمی 51711215765113 21/51/76

 عمران
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 5 امیر رحیمی 51741417742157 11/80/4031

 2 جالل نجم الدینی 51741417725151 11/13/5374

 3 نور احمد در خوش 51741417752127 53/52/5373

 4 محبوبه بیرجندی 51741417722155 53/52/5373

 1 مسعود محمودی 51741417742119 22/12/5371

 6 نیا علیرضا اعتمادی 51741417732111 11/13/5374

 9 شهرام شکوری 51741417732114 11/13/5374

 5 یاسر حسین زهی زمانی 51741417735116 53/52/5373

 7 مرتضی دره کی پور 51741417732119 53/52/5373

 51 مهدی شهرکی 51741417715114 18/44/31

 55 ایمان شهریاری 51741417765112 53/52/76

 52 ثاقبرضا  51741417732156 11/13/5374

 53 امیر عبداللهی 51741417712115 21/2/76

 54 احسان میر 51741417745115 22/12/5371

 51 علی گمرکی 51741417745119 15/14/5371

 56 حجت اهلل میری 51741417725152 21/55/5371

 59 حسام الدین رییسی 51741417742113 22/12/5371

 55 بخشملیحه شه  51741417732159 59/52/5374

 57 مهران نوبری 51741417732155 59/52/5374

 21 احمدعلی کاظمی 51741417732157 59/52/5374

 25 حمید نوکندی 51741417745117 22/12/5371

 22 محمد ابراهیم رضائی بنجار 51741417742115 22/12/5371

 23 داود گمرکی 51741417742135 26/5/76
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 24 قنبری مهدی 51741417712117 59/1/76

 21 مهدی راشکی 51741417742152 22/12/5371

 26 امید ابراهیمی 51741417762115 27/5/79

 29 غالمرضا محمدگلی 51741417742154 22/12/5371

 25 ابوالفضل نومسلمان 51741417762112 27/5/79

 27 رضا محروم شهرکی 51741417712113 27/5/79

 31 سیده سمانه حسینی نژاد 51741417742159 21/16/5371

 31 حمید رضا شهرکی 5174147712113 21/2/76

 32 رقیه شهرکی دلیر 51741417742125 51/52/5374

 33 هادی گلدوی 51741417765113 1/3/79

 34 جمشید قزاقی پور 51741417742125 21/2/76

 31 ملک دادقزاقی پور 51741417742125 21/2/76

 36 هاشمیان مرتضی 51741417765115 26/7/76

 39 احمدرمضانی 51741417712111 54/5/76

 35 جوادیاری امیاری  51741417742131 21/2/76

 37 حمیدرضا پاک نهاد 51741417742121 21/2/76

 41 محمد افشار نسب 51741417742126 21/2/76

 45 مهران حاجی آبادی 51741417742126 21/2/76

 42 مسعود پورسعیدیان 51741417712119 59/1/76

 43 فرزاد فیضی 5174141771511 9/1/76

 44 توحید شهرکی 51741417762114 22/2/79

 41 داوود حیدری 51741417762111 1/3/79

  محمد علی صوفی راسخ 51741417712151 26/5/76
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 کامپیوتر

 5 جواد حمیدی 51745116762112 7/41/30

 2 سمانه ابراهیمی 51745116765113 52/7/76

 3 مهدیه کیخا 51745116712136 55/1/76

    داود ریگی 51745116712141 21/9/76

 4 مطهره اصغری 51745116715117 26/5/76

 1 علیرضا شهرکی 51745116745117 15/52/5374

 6 مهرداد سرگزی 51745116722151 22/12/5374

 9 نازیال نارویی 51745116712144 55/9/76

 5 شیوا گرگیج 51745116762115 52/7/76

 7 نجمه خوش زبان 51745116732124 22/52/5374

 51 سعید رفیعی 51745116712156 21/55/71

 55 عبدالحکیم نعمتی نیا 51745116715154 51/3/76

 52 زهرا عرب 51745116712111 51/52/5371

 53 عارف نجاری 51745116712159 51/52/71

 54 سمیه محمدی رئوف 51745116712146 2/52/76

 51 اسمعیل جهانگشته 51745116715113 21/16/5371

مجیب الرحمن خزاعی فیض  51745116765117 9/52/76

 آباد

56 

 59 سمانه میری 51745116712122 55/1/76

 55 حسینعلی ذوالفقاری کرباسکی 51745116712112 21/55/5371

 57 منصور بهزادی نیا 51745116715112 

 21 نجمه زید آبادی 51745116745133 51/51/5371

 25 فرشته میر موحد 51745116712137 55/9/76
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 22 سحر نصیر پور 51745116762121 51/52/76

 23 فرشاد فربد 51745116765112 55/9/76

 24 حسین محمودی 51745116765111 2/52/76

 21 الهام نعیمی 51745116712125 26/5/76

 26 مرضیه شیخی 51745116765151 21/9/76

 29 مهال نظری سیاسر 51745116732132 51/51/5371

 25 وحید کوچکزایی 51745116715111 51/51/5371

  مهناز میر 517451116712139 55/1/76

 27 سعید سلطانی 51745116742145 51/5/71

 31 سید مصطفی موسوی 51745116712135 21/9/76

 35 فرحناز رضا زهی 51745116762125 2/52/76

 32 حکیمه سلیمی زاده 51745116715116 51/52/5371

 33 سمانه میری 51745116712122 55/1/76

 34 رویا اکبری 51745116712143 51/52/71

 35 ام البنین نوری 51745116712121 55/1/76

 36 مجیدیارقلی 51745116762113 51/55/76

 37 شیخ ویسی 1طاهر 51745116712142 52/7/76

 35 زینب نیکفرجام نوری 51745116762157 2/52/76

 37 فریبا کیانی 51745116712129 51/52/71

 41 داودریگی 51745116712141 21/9/76

 45 امیر محسن ریگی 51745116742114 51/55/76

 42 کفعمی خراسانیمحمود  51745116762111 51/55/76

 43 معصومه ساالر پور 51745116712141 9/52/76

 44 احسان دانشور 51745116765114 9/52/76
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 45 علی رضایی کهخا 51745116762117 2/52/76

 46 فرشید بابایی 51745116762115 2/52/76

 49 الهام اعتصامی فرد 51745116765116 21/9/76

 45 بهاره عابدی 51745116762119 51/55/76

 47 فرنگیس بطا 51745116712149 55/1/76

 11 مریم کشته گر 51745116762116 2/52/76

 51 شاهین شهنوازی 51745116762 51/55/76

 12 الهام سرگزی 51745116762154 9/52/76

 13 فهیمه ساالری 51745116762153 2/52/76

 14 سمانه دانایی 51745116762155 2/52/76

 11 پرویز میر شاهی 51745116762152 2/52/76

  سعید بختیاری 517451167665119 21/55/76

  احمد جمالزهی 51745116762156 2/52/76

  محمد قنبری 51745116765115 2/52/76

  محمود شهرکی 51745116762159 2/52/76

  زهرا سرحدی 51745116762151 2/52/76

  سراوانیمهدی  51745116762155 6/3/79

 معماری

 ردیف نام ونام خانوادگی شماره کد تصویبتاریخ 

 5 محمود امینی 51761212732119 29/13/5374

 2 علی صالح 51761212732111 25/12/5374

 3 علی اکبر حیدری 51761212745152 13/52/5374

 4 نجم الثاقب احراری 51761212765112 9/52/76
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 1 دانیال نخعی مقدم 51761212735126 53/51/5374

 6 عیسی نعیمی 51761212735129 13/52/5374

 9 مجتبی محمدی 51761212732121 15/16/5374

 5 فرهاد ساالرنیا 51761212762116 9/52/76

 7 فرشته صفت گل 51761212742151 11/51/5371

 51 محسن آذریون 51761212745151 13/17/5371

 55 مهجبین شهریاری مقدم 51761212745119 13/17/5371

 52 حسن شیبک 51761212732134 15/16/5374

 53 امید شجاعی 51761212745115 13/52/5374

 54 فرشید هاشمی نژاد 51761212745117 55/52/5374

 51 شمیم آخوندی 51761212762115 9/52/76

 56 الهام رئیسی 51761212742159 13/13/5371

 59 احدعلی مرادی 51761212715115 51/13/5371

 55 محسن راسخ 51761212735141 31/9/76

 57 حمید ایباغی اصفهانی 51761212762155 51/52/76

 21 مسعود دادزهی)هاشمی تبار( 51761212722156 56/51/73

 25 فروغ سرگلزایی 51761212762112 9/52/76

 22 مریم ده مرده کمک 51761212762117 51/52/76

53/51/74 

 

 24 محسن راز 51761212732139

 25 مجتبی خالقی بایگی 5176121212712155 1/52/71

 26 حمیدرضا عباسی 517612127742126 27/4/71

 29 فاطمه حسن زهی 51761212712151 7/2/76

 25 علیرضا برخوردار 51761212762113 31/9/76
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 27 علی خوش سیما شهرکی 51761212712153 51/52/71

 31 مریم مرادی 5176121212762114 51/55/76

 35 محمد علی شهری نژاد 51761212742129 51/52/71

 32 محمد سرگزی 5176121212742125 51/52/76

 33 الهه نوری سقرلو 51761312715116 51/51/71

 34 رویا اکبری 51761212762115 6/3/79

 31 شهاب کالنتر 51761212762111 51/55/76

  غالم فاروق باهییت 51761212712151 26/2/76

  پروا نارویی 51761212762119 6/3/79

 صنایع            

 5 زهره اشتری 51741317732115 29/55/5373

 2 پیمان اشکانی 51741317755124 51/15/5373

 3 سید مهدی شیرنگی 51741317735117 21/51/5373

 4 فاتحی پیکانی منیژه 51741317742112 22/52/5374

 1 مطهره میرشکار 51741317735121 22/12/5374

 6 مهدی تیموری 51741317732117 21/15/5374

 9 سلما مالکی 51741317732119 56/14/5374

 5 علیرضا مهرآور 1094039952009 59/2/5376

 7 راضیه ساالر پور 51741317732151 54/11/5374

 51 جواد طاهری نسب 51741317722126 12/14/5374

 55 محمد مصطفی احمدی مهر 51741317732159 56/15/5374

 52 رحمان محمدپرست 51741317752131 24/17/5374

 53 مصطفی مودی 51741317712154 9/52/76

 54 مهدی پودینه 48318083301810 41/48/4031
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 51 ملیحه کهخایی جوان 48318083301880 22/3/79

 56 فرهاد بهمنی 48318083314841 23/52/5374

 59 محبوبه جلیلی 48318083311887 25/52/5374

 55 سرور مهاجری نسب 483181083304810 21/51/5373

 57 الهه براهویی 48318083311841 24/52/5374

 21 میالد صفرپور 48318083314841 52/51/76

 25 فاطمه حسینی طباطبایی 48318083314848 55/7/76

 22 محمدصادق نیکبخت 48318083304884 51/4/76

 23 حمزه بامری 48318083311887 5/2/76

 24 محمدرضا حیدری 48318083301810 15/11/5371

 21 محمد توکلی 48318083304813 15/11/5371

 26 الهه اردونی اول 48318083311814 15/16/5371

 24 فرزانه جمال زهی 4831808331181 54/55/5374

 21 مهرنوش حلیمی دره چی 48318083314811 51/52/71

 26 زهره رخشانی پور 48318083311881 51/52/71

 29 هما محمدی فر 48318083304881 51/55/76

 25 جمشید آریا 48318083314884 15/55/5371

 27 سمانه گنجعلی 48318083301810 15/55/5371

 31 گنجعلیمحمد امین  48318083311811 15/55/5371

 35 امیر طاهری فرد 48318083311810 15/55/5371

 32 محمد علی نیکو جهانتیغی 48318083314811 25/52/5374

 33 فهیمه چشمکی 48318083311817 15/55/5371

 34 محمد یاسین مالزهی 48318083314881 15/55/5371

 31 مهدی قوم دوست نوری 48318083311810 15/55/5371
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 36 ناهید رجایی فرد ابیز 48318083301801 54/5/76

 39 زهرا رخشانی مهر 48318083311844 27/3/76

 35 جواد بهمن زاده 48318083301817 15/55/5371

 37 محمد امین آریانا 48318083314880 15/55/5371

 41 نادر سپاهی 48318083311841 9/52/76

 45 سمیرا کمالی جانفدا 48318083301884 9/52/76

 42 حسن محمودی 48318083311810 51/55/76

 43 ستار نوری 48318083314813 9/52/76

 44 احسان علیدوست 48318083301881 9/52/76

 مدیریت محیط زیست

 4 محمد بهمن یار 51725254735129 31/19/5374

 1 احسان جعفری 51725254742116 54/51/5374

 0 متحدینمحمد  51725254745123 15/13/5374

 1 محمود انتظاری زارچ 51725254742134 55/3/71

 1 داوود دادگر 51725254742153 15/14/5371

 0 عبدالمجیدآشوری 51725254742135 1/3/76

 7 آتوسا قایینی حصاروییه 51725254762114 51/52/76

 0 سید شاهرخ فقیهی 51725254712157 1/3/5376

 3 حامد خشنودمحمد  51725254712155 1/3/76

 48 معصومه عامری سیاهویی 51725254742123 1/3/5376

 44 عنایت اله پارسه 51725254712121 2/76//22

 41 سید امیرقصر فخری 51725254712152 22/2/76

 40 زهرا خزاعی نژاد 51725254745126 51/15/5374
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 41 نوید بکتاش 51725254712122 51/55/71

 41 احسان آچاک 51725254772112 21/55/76

 40 فاطمه شجاعی فر 51725254762113 21/55/76

 47 فراز ابراهیمی 5172525471266 1/3/76

 40 هاشم طوقی 51725254742131 27/3/76

 43 آنا اسداللهی 51725254762115 21/55/76

 18 فرشاد یارالهی ده کبودی 51725254712155 1/3/76

 14 علی اکبر اربابی 51725254742133 26/9/71

 11 محسن غالمی پور کرمانی 51725254742127 55/3/71

 10 اشکان کالنتری 51725254712125 21/5/76

 41 فاطمه بهمن زاده 51725254765115 21/9/76

 41 عباس سلطانی 51725254765112 51/5/76

  حسین خوجانی 51725254745131 35/5/71

  سید محمد هاشمی مهر 51725254745135 51/55/76

  فاطمه دهقاندار 51725254735131 21/55/76

  محمد حقانی زاده 51725254712123 54/52/76


