
 وضعيت كدينگ پايان نامه

 دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي 

دانشجويانيكه قصد دفاع از پايان مي باشد،  03/03/79كه   79-79آخرين مهلت دفاع  در نيمسال اول با توجه به توجه: 

حداكثر تا را دارند، الزم است فرمهاي اخذ مجوز دفاع و اعالم آمادگي را تكميل و  79 -79 اولتا پايان نيمسال نامه 

به دفتر پژوهش دانشكده ارائه نمايند. در غير اينصورت مسئوليت هرگونه تأخير در برگزاري جلسه دفاع  01/03/97مورخ 

 و تمديد مجدد پايان نامه بر عهده دانشجو خواهد بود. 

 ماه از تاريخ تصويب پروپوزال الزامي است. 9حداقل  سپري شدناي انجام مراحل دفاع از پايان نامه، يادآوري: بر

            

 روانشناسي باليني

 تاريخ اخذ كد كد پايان نامه لپروپوزا تاريخ تصويب رشته نام و نام خانوادگي دانشجو

 9/6/69 09629990642991 4/3/69 روانشناسی بالینی زهره دهمرده پهلوان

 9/6/69 09629990622999 01/6/69 روانشناسی بالینی مهرناز افشار

 9/2/69 09629990690903 09/02/69 روانشناسی بالینی عایشه گرگیج

 9/6/69 09629990692901 4/9/69 روانشناسی بالینی الهام آروانه

 9/6/69 09629990692906 4/9/69 روانشناسی بالینی مریم صدیق سارونی

 00/3/69 09629990642999 9/2/69 روانشناسی بالینی احسان نبات زئی

 4/3/69 09629990692999 09/09/69 بالینیروانشناسی  زهرا نوری

 4/3/69 09629990692999 09/09/69 روانشناسی بالینی راضیه عباسی مقدم

 9/2/69 09629990640939 21/2/69 روانشناسی بالینی لیال نهتانی

 9/2/69 09629990690999 09/09/69 روانشناسی بالینی امنه باختر رودی

 4/2/69 09629990642990 3/9/69 بالینیروانشناسی  عبدالجلیل ارامش

 4/2/69 09629990640939 04/2/69 روانشناسی بالینی شاهین مهنا

 4/2/69 09629990692992 09/09/69 روانشناسی بالینی منصوره عرب اول

 26/0/69 09629990690999 09/09/69 روانشناسی بالینی حمید عبدل ابادی

 21/0/69 09629990692990 09/09/69 بالینیروانشناسی  بهناز شجاع حیدری

 29/0/69 09629990632949 30/0/69 روانشناسی بالینی الهه محمدحسنی

 29/0/69 09629990640934 03/00/64 روانشناسی بالینی امیر میر

 29/0/69 09629990642999 06/1/64 روانشناسی بالینی عفیفه بلوچی

 29/0/69 09629990642949 30/0/69 روانشناسی بالینی الهام محمدحسنی

 09/0/69 09629990642946 4/02/64 روانشناسی بالینی فاطمه هادی پودینه

 3/6/69 09629990642926 6/4/69 روانشناسی بالینی محمد ثنا اهلل مالزهی

 06/1/69 09629990640929 04/2/69 روانشناسی بالینی مریم رییسی

 06/1/69 09629990642929 3/9/69 روانشناسی بالینی فرزانه میری

 01/1/69 09629990630939 09/6/64 روانشناسی بالینی هانیه بازیاری

 1/3/69 09629990642999 29/02/69 روانشناسی بالینی صدیقه میشكار

 22/0/69 09629990642994 01/02/64 روانشناسی بالینی مهدیه میری

 22/0/69 09629990640909 01/02/64 روانشناسی بالینی سمانه فوالدی

 02/02/64 09629990630933 09/4/64 روانشناسی بالینی آسیه نورزهی

 1/02/64 09629990632939 24/9/64 روانشناسی بالینی شكوفه میرانی

 29/2/64 09629990632996 06/02/63 روانشناسی بالینی سجاد جاهد

 روانشناسي تربيتي

 تاريخ اخذ كد كد پايان نامه تصويب پروپوزالتاريخ  رشته نام و نام خانوادگي

 9/2/69 09629992690990 01/6/69 روانشناسی تربیتی الهام نجابت
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 29/0/69 09629992642994 6/4/69 روانشناسی تربیتی رامین زنگویی فرد

 09/0/69 09629992642993 01/02/64 روانشناسی تربیتی افسانه میری بنجار

 22/1/69 09629992642924 01/02/64 روانشناسی تربیتی مهدیه سارانی

 22/1/69 09629992642929 4/02/64 روانشناسی تربیتی عبدالجلیل چاكرزهی

 39/0/69 09629992640924 03/00/64 روانشناسی تربیتی اكرم شه بخش

 09/00/64 09629992600990 0/02/63 روانشناسی تربیتی فرحناز نورا بنجار

 29/02/63 09629992622999 39/9/63 روانشناسی تربیتی سارانیمطهره 

 روانشناسي عمومي

 تاريخ اخذ كد كد پايان نامه تاريخ تصويب پروپوزال رشته نام و نام خانوادگي

 روانشناسی  اسما سعیدی شاهرودی

 عمومی

29/9/69 09629999692936 9/6/69 

روانشناسی  علی اصغر نوذری       

 عمومی

29/9/69 09629999692931 9/6/69 

روانشناسی  ستار كرد

 عمومی

09/09/69 09629999692999 9/2/69 

روانشناسی  زینب گل محمدی

 عمومی

29/00/64 09629999642999 9/2/69 

روانشناسی  لیدا لكزایی

 عمومی

29/9/69 09629999642990 9/2/69 

روانشناسی  سیما ساالری

 عمومی

29/00/64 09629999642992 9/2/69 

روانشناسی  پروانه جوادی فر

 عمومی

09/09/69 09629999692999 9/2/69 

روانشناسی  جواد رحیمی

 عمومی

09/09/69 09629999692993 4/2/69 

روانشناسی  ندا ساالری

 عمومی

09/09/69 09629999640990 4/2/69 

روانشناسی  غالمرضا جوادی

 عمومی

09/09/69 09629999692994 4/2/69 

روانشناسی  اكرم سماوكی

 عمومی

29/0/64 09629999632931 26/0/69 

روانشناسی  مهری صیاد

 عمومی

9/09/64 096299996429 21/0/69 

روانشناسی  طیبه جعفری

 عمومی

04/2/69 09629999642991 21/0/69 

روانشناسی  عبداله ریگی نژاد

 عمومی

3/9/69 09629999642999 29/0/69 
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روانشناسی  رقیه دژكام

 عمومی

00/3/69 09629999630926 29/0/69 

روانشناسی  مطیبه میری

 عمومی

00/3/69 09629999642999 29/0/69 

روانشناسی  افسانه مرادی حقیقی

 عمومی

3/9/69 09629999642993 29/0/69 

روانشناسی  محمدعلی ریگی

 عمومی

29/00/64 09629999642994 29/0/69 

روانشناسی  عزیزاله حیدری

 عمومی

04/2/69 09629999642992 09/0/69 

روانشناسی  بهناز مهر اذین

 عمومی

00/3/69 09629999642999 29/0/69 

روانشناسی  علیرضا ساری

 عمومی

00/02/64 09629999642996 09/0/69 

روانشناسی  حسنیه صفی پوریان

 عمومی

00/02/64 09629999642999 09/0/69 

روانشناسی  سمیرا شهركی

 عمومی

09/09/69 09629999692990 22/02/69 

روانشناسی  جواد حیدری مكرر

 عمومی

09/09/69 09629999692992 22/02/69 

روانشناسی  ملیحه محمودی گاودار

 عمومی

00/3/69 09629999640906 39/4/69 

روانشناسی  ناصر زومكزهی

 عمومی

09/3/64 09629999632932 39/0/69 

روانشناسی  فاطمه ابده

 عمومی

29/00/63 09629999630909 23/0/64 

روانشناسی  نصرت ا... یزدانفر

 عمومی

09/09/63 09629999630902 20/00/63 

روانشناسی  الهام اسالمی

 عمومی

02/9/63 09629999630900 29/00/63 

روانشناسی  محبوبه پیروز منش

 عمومی

02/9/63 09629999630991 4/00/63 

 مديريت آموزشي

 تاريخ اخذ كد كد پايان نامه تاريخ تصويب پروپوزال رشته نام و نام خانوادگي

 00/6/69 09620202690990 29/4/69 مدیریت آموزشی سید موسی سجادی

 9/6/69 09620202692909 29/4/69 مدیریت آموزشی مهری نوری

 9/2/69 09620202642949 6/4/69 مدیریت آموزشی نسرین اویسی پور
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 39/0/69 09620202632932 3/9/69 مدیریت آموزشی امان ا... احراری

 26/0/69 09620202642944 09/09/69 مدیریت آموزشی اسیه دانش

 26/0/69 09620202642943 09/09/69 مدیریت آموزشی مژگان قربانی

 21/0/69 09620202630939 09/09/69 مدیریت آموزشی عبدالحمید رافعی

 21/0/69 09620202642940 29/9/69 مدیریت آموزشی حیدریاعظم 

 21/0/69 09620202642949 01/02/64 مدیریت آموزشی ایوب كمالی

 21/0/69 09620202632930 04/2/69 مدیریت آموزشی حمیده یعقوبی

 21/0/69 09620202642942 01/6/69 مدیریت آموزشی وحیده نخعی مقدم

 22/02/69 09620202642931 09/09/69 مدیریت آموزشی حسنیه رییسی

 22/02/69 09620202642939 09/09/69 مدیریت آموزشی علی ناصر بارانی

 29/02/69 09620202642939 01/6/69 مدیریت آموزشی حسنیه رخشانی

 29/02/69 09620202642939 29/9/69 مدیریت آموزشی مهیم هاشم زهی

 6/6/69 09620202642909 29/9/69 مدیریت آموزشی اسیه میربلوچزهی

 6/6/69 09620202642901 29/9/69 مدیریت آموزشی رضا رییسی

 9/6/69 09620202642909 29/9/69 مدیریت آموزشی صادق ریگی

 22/1/69 09620202640939 00/3/69 مدیریت آموزشی غالمرسول دادكانی

 2/9/69 09620202640903 2/09/64 مدیریت آموزشی غالمرضا پیشكو

 09/4/69 09620202622909 1/2/64 مدیریت آموزشی الهه پاكرو

 26/0/69 09620202630921 39/00/64 مدیریت آموزشی فاطمه عبادی

 09/0/69 09620202640993 29/1/64 مدیریت آموزشی كنیزرضا ایرانی

 23/0/64 09620202630994 09/9/63 مدیریت آموزشی ابراهیم بامری

 


