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ًبم ٍ ًبم
خبًَادگی داًـجَ

ؿوبسُ داًـجَیی

سؿتِ-گشایؾ

ػٌَاى

اػتبد ساٌّوب

اػتبد هـبٍس

سدیف
.1

حبهذ كبلحی

940063822

حمَق خلَكی

هؼئَلیت هذًی كبحجبى سػتَساى ّب
ًؼجت ثِ صیبى ًبؿی اص هَاس خَساوی

ّبًِ فشویؾ

-

.2

پبسػب گل
هحوذی

940215858

حمَق جضا ٍجشم
ؿٌبػی

لشاسّبی تبهیي ویفشی ًٍظبست لضبیی
دس حمَق ویفشی ایشاى

عیجِ ثیظًی

حمَق جضا ٍجشم
ؿٌبػی

ثشسػی جشم ؿٌبختی گشایؾ جَاًبى
ؿْش ثشٍجشد ثِ ػشلت هَسد هغبلؼِ
ػشلت دس ػبلْبی 94-95

ػلی سؿیذی

ثْضاد ٍثَلی

940199869

حمَق خلَكی

ثشسػی هفَْم تغییش وبسثشدی اساضی
ٍتىبلیف ٍاختیبسات ػبصهبى جْبد
وـبٍسصی دس اى اص هٌظش سٍیِ لضبیی

ّبًِ فشویؾ

ثشیب لبدسی

950007579

حمَق جضا ٍجشم
ؿٌبػی

تبثیش َّؽ ّیجبًی ثش ثضّىبسی
وَدوبى

عیجِ ثیظًی

هحوَد ؿؼجبًی

95051104

حمَق جضا ٍجشم
ؿٌبػی

ًمؾ ٍضؼیت فشٌّگی ٍالتلبدی
خبًَادُ دس ثضّىبسی ًَجَاًبى

جلیل ػحبثی

اوجش ٍویلی

950227372

جضا ٍجشم
ؿٌبػی

ثشسػی فمْی حمَق اؿخبف ثبصداؿتی
پیؾ اص هحبووِ ٍتغجیك آى ثب حمَق
هَضَػِ ایشاى

ػجبد سٍحی

تبسیخ تلَیت
ػَدت ثذلیل پش ثَدى
وذیٌگ

-

ػَدت ثذلیل پش ثَدى
وذیٌگ

-

ػَدت ثذلیل پش ثَدى
وذیٌگ

-

ػَدت ثذلیل پش ثَدى
وذیٌگ

-

ػَدت ثذلیل پش ثَدى
وذیٌگ

احوذ فالحی

تبییذ ؿذ

-

ػَدت ثذلیل پش ثَدى
وذیٌگ

ػویشا حبجیبى

950275951

حمَق خلَكی

غشاهبت ٍاسدُ ثِ هـتشی جبّل دس
كَست هؼتحك للغیش ثش آهذى هجیغ

الجبل ػلی
هیشصایی

-

ػَدت ثذلیل پش ثَدى
وذیٌگ

.9

ػبدل تَحیذی
ًظاد

911078710

حمَق جضا ٍجشم
ؿٌبػی

ًمؾ آهَصؽ ّوگبًی دس پیـگیشی اص
جشم هغبلؼِ هَسدی ؿْش ػٌٌذج

جلیل ػحبثی

احوذ فالحی

تبییذ ؿذ

.10

ووبل هحوَد
كبلح

953000616

حمَق خلَكی

لَاًیي ٍهمشسات حبون ثش كبدسات
ٍٍاسدات وبال دس دسٍاصُ ّبی هشصی
اللین وشدػتبى ػشاق

ػجبد سٍحی

ػیشاى ثختیبسی

950203106

حمَق جضا ٍجشم
ؿٌبػی

ًمؾ ػشهبیِ اجتوبػی دس ویفش گزاسی
ٍویفش دّی

الیٌب ػش فالح

950251604

حمَق جضا ٍجشم
ؿٌبػی

هٌغ دػتگیشی ایزاٍّته حشهت
ؿْشًٍذاى تَػظ پلیغ اهٌیت اخاللی

.3
ػبهبى ًبدسی

940445279

.4

.5
.6
.7

.8

.11
.12

-

ؿْشام هحوذی

ؿْشام هحوذی

ػَدت ثذلیل پش ثَدى
وذیٌگ

-

ػَدت ثذلیل پش ثَدى
وذیٌگ

-

ػَدت ثذلیل پش ثَدى
وذیٌگ
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مصوبات شورا درخصوص پروپوزال و درخواست دانشجوی کارشناسی ارشذ و دکتری رشته مذیریت به شرح ریل
می باشذ.
ردی
ف

نام و نام
عنواى

استاد راهنوا
استاد هشاور

خانوادگی
دانشجو

بزرسی رابطِ بیي ٍیژگی ّای

سَدابِ الْیاری

هظفز یکتایار

-

شواره

رشته

دانشجویی

تحصیلی

951161557

باسرگاًی

تبلیغات ٍ ارسش تبلیغات با
1

داخلی

قصذ خزیذ گَضی ّای

تصوین شورا

تائیذ ضذ
96/11/16

َّضوٌذ (هَرد هطالعِ  :هطتزیاى
خزدُ فزٍضی ّای گَضی
َّضوٌذ در ضْز سٌٌذج
بزرسی تاثیز ضفافیت ارتباطی

تائیذ ضذ

-

رّبزی بز رفتارّای
1

ٍاپسگزایاًِ (هعکَس )کارکٌاى
با ًقص هیاًجی اعتواد کارکٌاى

ایزج راهبذ

941453161

بْوي بایٌگاًی

باسرگاًی

96/11/16

تحَل

هَرد هطالعِ  :ساسهاى ّای
دٍلتی ضْز کزهاًطاُ
بزرسی رابطِ بیي چابکی

-

ساسهاًی بز کارآفزیٌی
4

ساسهاًی هَرد هطالعِ باًکْای

تائیذ ضذ
911161144

هزتضی هالویز

جلیل سحابی

باسرگاًی

96/11/16

داخلی

دٍلتی ٍخصَصی ضْزستاى
سٌٌذج
بزرسی رابطِ بیي ریسک
3

گزیشی ٍٍفاداری بِ ًام تجاری
در بیي هطتزیاى باًک ّای

-

هعصَهِ گٌجی
ّیزش سلطاىپٌاُ

951193117

باسرگاًی
باساریابی

تائیذ ضذ
96/11/16

دٍلتی ضْز سٌٌذج
بزرسی تاثیز ًوایص کاال در

تاییذ ضذ

-

ٍیتزیي فزٍضگاُ رٍی رفتار
5

خزیذ هَرد هطالعِ فزٍضگاُ

راهیي هحوذی

951116873

اًَر خسزٍی

ّای پَضاک باًَاى ضْزستاى

باسرگاًی
باساریابی

سٌٌذج
بزرسی رابطِ بیي گشارضگزی
6

هجیذ عبذی

اردالى رجبی

-

911843553

هتقلباًِ با قیوت سْام در

باسرگاًی

تاییذ ضذ

هالی

ضزکت ّای پذیزفتِ ضذُ در
بَرس اٍراق بْادار تْزاى
بزرسی رابطِ بیي ٍیژگی ّای

7

آساد کزیوی

جلیل سحابی

-

941313118

ضخصیتی بزادراک کارکٌاى اس

باسرگاًی

تاییذ ضذ

تحَل

رفتار سیاسی هذیزاى در ادارات
ضْزستاى سٌٌذج
چالص ّای تَسعِ تجارت

8

-

الکتزًٍیک در بخص کطاٍرسی

هحوذ ساهاى

اس دیذگاُ کارضٌاساى ادارُ

اهیٌی

هصطفی باغباًیاى

باسرگاًی
951117919

بزرسی عَاهل اجتواعی
9

ٍفزٌّگی هَثز بز گزایص بِ
خزیذ در تاًاکَرا هَرد هطالعِ

بْوي بایٌگاًی

پژٍّص
951198117

اٍلَیت بٌذی عَاهل تاثیز گذار

تکٌیک ّای تصوین گیزی چٌذ
هعیارُ

علَم

تاییذ ضذ

-

در پذیزش تجارت الکتزًٍیک
11

تاییذ ضذ

اجتواعی

ضْز سٌٌذج

در بیوارستاى ّا با بْزُ گیزی اس

تجارت
الکتزًٍیکی

جْاد کطاٍرسی استاى کزدستاى

علی حیذری

تاییذ ضذ

باسرگاًی
ایواى اهلل ٍیسی

کاهیار چاالکی

951137631

تجارت
الکتزًٍیکی

علل هصزف سیگار ٍهَاد
11

هخذر تَسط سزباساى ٍظیفِ

رٍح اهلل کزهی

جوال ادّوی

پژٍّص
951119568

ضْزستاى سٌٌذج

علَم
اجتواعی

-

بزرسی تاثیز پیادُ ساسی سیستن

تاییذ ضذ

هذیزیت اطالعات بیوارستاًی
11

) بز بْبَد عولکزد ساسهاًی (his

عَدتی
ایزج رستوی

951111115

رٍیا ضاکزی

اجزایی

در بیوارستاًْای دٍلتی ضْز

استاد راٌّوا

ضٌاسایی ٍ رتبِبٌذی عَاهل
14

فزسیي فزجسادُ

951118995

بْوي بایٌگاًی

باًک استاى کزدستاى
بزرسی رابطِ بیي اًعطاف

عایطِ هَسی

هظفز یکتار یار

-

951195118

پذیزی ٍظزفیت رٍاًی با
13

بِ علت تکویل
بَدى ظزفیت

سٌٌذج

هَثز بز افشایص سْن باسار پست

تاییذ ضذ

باسرگاًی

تاییذ ضذ

باساریابی

96/11/19

باسرگاًی

تاییذ ضذ

باساریابی

رفتارّای هطتزی (هطتزیاى
فزٍضگاُ ّا ٍابشار االت صٌعتی
)
بزرسی کاًالْای تَسیوصزف
کٌٌذگاى هَرد هطالعِ ًام ّای
تجاری لَکس در باسار پَضاک

آسَ هیْوی

هحوذ علی
هزادی

-

911113734

باسرگاًی
باساریابی

تاییذ ضذ
عَدتی
بِ علت تکویل

15

بَدى ظزفیت
استاد راٌّوا

ردیف

نام و

شماره

رشته

نامخانوادگی

دانشجویی

تحصیلی

عنوان

استاد راهنما

استاد

نتیجه بررسی

مشاور

پروپسال
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سدیف

ًبم ٍ ًبم
خبًَادگی داًـجَ

.1

آسصٍ خَسؿیذی

.2

.3

ؿوبسُ داًـجَیی

سؿتِ-گشایؾ

940248259

حؼبثذاسی

فبسٍق ثبثبیی

940169335

حؼبثذاسی

ػؼیذ دلـبد

935492039

حؼبثذاسی

ػٌَاى

اػتبد ساٌّوب

ثشسػی اثش تؼذیلی سفتبس هذیشاى ثش
ساثغِ ّضیٌِ ّبی ػیبػی ؿشوت
ٍهذیشیت ػَد دس ؿشوت ّبی پزیشفتِ
ؿذُ دس ثَسع اٍساق ثْبداس تْشاى

ػغبالِ هحوذی

اػتبد هـبٍس

تبسیخ تلَیت
تبییذ ؿذ

-

تبثیش ًَع ٍاًذاصُ ؿشوت ثش ػولىشد
پشتفَی هَسد هغبلؼِ ؿشوت ّبی
ػشهبیِ گزاسی پزیشفتِ ؿذُ دس ثَسع
اٍساق ثْبداس تْشاى

هحوَد
سحوبًی

تبثیش هحیظ سلبثتی ٍٍیظگی ػبصهبًی ثش
ػولىشد هبلی ؿشوتْبی ثَسع تْشاى

هحوذ ًظشی
پَس

ثِ دلیل پش ثَدى ظشفیت
اػتبد تلَیت ًـذ

-

تبییذ ؿذ

-

شورای پژوهشی دانشکده فنی مورخ 69/21/12
سدیف

ًبم ًٍبم خبًَادگی

ؿوبسُ
داًـجَیی

سؿتِ -
گشایؾ

ػٌَاى

اػتبد ساٌّوب

اػتبد
هـبٍس

تبسیخ تلَیت

1

ًجی الِ هَحذی صادُ

930343865

ػوشاى

ثشسػی سفتبس دیَاس ثبسثش ثٌبیی
تحت اثش ثبس اًفجبس ّن كفحِ ثش
دیَاس

اسػغَ ّذایت
ًؼت

ًذاسد

تبییذ
96/12/21

950215244

ػوشاى

ثشسػی خَاف هیىشٍػىَپی
ثتي ثبصیبفتی اص تشویت ػٌگذاًِ
ّبی ًوًَِ ّبی ثتي ًبًَ ػیلیىب
ٍ ثتي ضبیؼبت تشاؿىبسی

ؿْشیبس
ؿْجبصپٌبّی

ًذاسد

تبییذ
96/12/21

ػوشاى

پٌِْ ثٌذی خشاثی لشصُ ای
هٌغمِ ػشپل GISهجتٌی ثش
رّبة ثش اػبع هغبلؼبت هیذاًی
دس صلضلِ

ػبالس هٌیؼی

ًذاسد

تبییذ
96/12/21

2
هؼلن خلیلی تجشُ

3

ػیشٍاى احوذی

940012874

شماره

رشته

دانشجویی

تحصیلی

.1

تبسا افخوی

940040214

وبهپیَتش

اسائِ یه ػیؼتن خجشّجْت
پیـٌْبد خذهبت ایٌتشًت
اؿیب ثب دس ًظش گشفت ػالیك
ٍ ًیبص ّبی وبسثشاى

.2

ؿبدی هیشثبثبى

920620778

وبهپیَتش

اسائِ الگَسیتن جذیذ
تـخیق جَاهغ ّوپَؿبى
دس ؿجىِ ّبی اجتوبػی ثب
اػتفبدُ اص الگَسیتوْبی
فبصی ٍ ٍصى دّی ثِ یبلْب دس
ؿجىِ

ػیذ اهیش ؿیخ
احوذی

.3

فشاهشص سٍحبًی

940060629

هؼوبسی

عشاحی هَصُ ٍ ًوبیـگبُ
هبؿیي ثب ّذف استمبء ػبصُ
ّبی ًَ ٍ ػبصُ فضب وبس

ٍسیب اػبػی

.4

ػویِ حـوتی

950233793

هؼوبسی

ثبص عشاحی هحالت ؿْشی
ثشای افضایؾ حضَسپزیشی
صًبى ثب سٍیىشد
(ًوًَِ هَسدی CPTED
هحلِ چَاسالى ػٌٌذج

فضسیي چبسُ جَ

.5

ویبًب فتبحی

950491611

كٌبیغ

اسصیبثی اػتشاتظی ّب ثش
ثب SWOTاػبع هذل
اػتفبدُ اص تشویت فشایٌذ
تحلیل ػلؼلِ هشاتجی ساف ٍ
تبپؼیغ فبصی (هغبلؼِ
هَسدی:ؿشوت هٌْذػی
هـبٍس آؿٌبة)

وبهیبس چبالوی

.6

غفَس َّاػی

950147580

كٌبیغ

اٍلَیت ثٌذی پیوبًىبساى ثِ
سٍؽ تشویجی فشایٌذ تحلیل
ػلؼلِ هشاتجی ٍ وبست
اهتیبصی هتَاصى (هغبلؼِ
هَسدی :وبسخبًِ ػیوبى
ایالم)

فبیك ظبّشی

.7

فشیجب ؿوغ لشیـی

940053364

وبهپیَتش

یه سٍؽ هجتٌی ثش
ؿٌبػبیی جَاهغ ثشای حل
هؼئلِ ثیـیٌِ ػبصی تبثیش

ػیذ اهیش ؿیخ
احوذی

.8

ػؼیذُ حیذسیبى

950077998

كٌبیغ

سٍیىشد یىپبسچِ تحلیل
IIپَؿـی ٍ تىٌیه پشٍهتِ
جْت ػٌجؾ ٍ تحلیل
وبسایی هغبلؼِ هَسدی(گشٍُ
ّبی آهَصؿی داًـىذُ فٌی
ٍ حشفِ ای ػوب ٍاحذ
وشهبًـبُ)

فبیك ظبّشی

.9

ػیذُ ولثَم

950229162

كٌبیغ

اسصیبثی ػولىشد ( هغبلؼِ

فبیك ظبّشی

ردیف

نام و نامخانوادگی

عنوان

استاد راهنما

ػجذالجبلی لبدس
صادُ

استاد
مشاور

نتیجه
بررسی
پروپسال

تاییذ

تاییذ

تاییذ

تاییذ

تاییذ

تاییذ

تاییذ

تاییذ

تاییذ

هَسدی ثبًه كبدسات اػتبى
وشهبًـبُ ) ثب اػتفبدُ اص
هذل وبست اهتیبصی هتَاصى
ٍ تلفیك دیوتل ثب فشایٌذ
تحلیل ؿجىِ ای

حؼیٌی ویب

.10

ؿْبة ػلیذی

950133428

كٌبیغ

ثْیٌِ ػبصی اػتَاس هؼئلِ
ی صهبًجٌذی تؼویشات
ادٍاسی  :سٍیىشد ثشًبهِ سیضی
دٍ ػغحی

ّیشؽ گلپیشا

.11

هیالد لؼل

950230292

كٌبیغ

اسصیبثی تبهیي وٌٌذگبى چٌذ
الیِ ای ثش هجٌبی سیؼه
ّبی پبیذاسی صیش تبهیي
وٌٌذگبى ثب اػتفبدُ اص
فبصی (هغبلؼِ mcdm
هَسدی :ؿشوت

وبهیبس چبالوی

950166391

كٌبیغ

هذل یىپبسچِ ثشای اسصیبثی
هفَْم عشاحی ثب اػتفبدُ اص
فشایٌذ تحلیل ؿجىِ ای ٍ
تىٌیه تبپؼیغ هجتٌی ثش
اػذاد ساف(هغبلؼِ هَسدی :
ؿشوت یًَیلیَس)

وبهیبس چبالوی

.13

ػحش اوجشی

950185085

كٌبیغ

ثْشُ گیشی اص فشایٌذ تحلیل
ػلؼلِ هشاتجی فبصی جْت
ثْجَد ػولىشد پشٍطُ دس هذل
تؼبلی ػبصهبًی
(هغبلؼِ هَسدی efqm :
ؿشوت گبص اػتبى وشدػتبى
).

وبهیبس چبالوی

.14

پَسیب فخشی

950166751

كٌبیغ

ثْیٌِ ػبصی ّضیٌِ ّبی
صًجیشُ تبهیي ثب دس ًظش
گشفتي پبساهتش ّبی ویفیت
ٍ صهبى ػفبسؽ ( هغبلؼِ
هَسدی ؿشوت وبثل ثبختش

كالح الذیي
لیؼوی

940165848

وبهپیَتش

ثْجَد پیؾ ثیٌی لیٌه دس
ؿجىِ اجتوبػی ثب اػتفبدُ اص
لیٌه جْت داس ٍ ٍصى لیٌه

ولثَم
ؿْشیبسی

تاییذ

.16

دیبوَ وجَدًٍذ

900764060

وبهپیَتش

DAMISثِ وبس گیشی سٍؽ
ثشای هذلؼبصی فشایٌذ ّبی
دادُ وبٍی

ػجذالجبلی
لبدسصادُ

تاییذ

.17

آصاد ایشاى پٌبُ

950035186

ؿْش
ػبصی

عشاحی فضبی ؿْشی ثب
سٍیىشد هىبى ػَم (ًوًَِ
هَسدی پبسن دیذگبُ
ػٌٌذج)

فشصیي چبسُ جَ

.18

ًؼین حَسیجبًی

950019243

ؿْشػبصی

عشاحی هحلِ ػالهت هحَس
ٍ تذٍیي دػتَسالؼول ّبی
اجشایی عشاحی ؿْشی ثب

فضسیي چبسُ جَ

 .12هْشًَؽ وَّؼبسًیب

 .15ػیذُ پشیٌبص ّبدی

تاییذ

تاییذ

تاییذ

تاییذ

تاییذ

تاییذ

تاییذ

تبویذ ٍیظُ ثش فؼبلیت ّبی
فیضیىی؛(ًوًَِ
هَسدی:هحالت ؿْش ػٌٌذج)

.19

فشًبص غبصی

950202231

ؿْشػبصی

ساًوبی عشاحی ؿْشی ثب
سٍیىشد وبسایی اًشطی دس
همیبع ٍاحذ
ّوؼبیگی(ًوًَِ هَسدی
هحالت لغبسچیبى ٍ هجبسن
آثبد دس ؿْش ػٌٌذج)

فشصیي چبسُ جَ

.20

ػؼیذ هیشوی

950060263

ثشق

تحلیل ٍ ثشسػی چگًَگی
وبّؾ ٍلتبط آفؼت دس هجذل
ّبی فلؾ ثب اػتفبدُ اص ؿجىِ
هتَػظ گیشی ٍ تؼیي همبدیش
ثْیٌِ پبساهتشّبی هَثش

هحوذ ػلیوبًی

.21

وبٍُ ًلشی

930364376

ثشق

تْیِ ًشم افضاس جبهغ
تشاًؼْبی جْبى جشیبى دس
حضَس ّؼتِ ّبی ثب
تىٌَلَطی جذیذ

هحوذ ًبكح
حؼي صادُ

.22

وشین ثبػبهی

940121608

ثشق

ثْجَد ٍ وبّؾ هیضاى جشیبى
هَتَس ّبی المبیی ّوشاُ ثب
ویفیت ٍ افضایؾ لذست
خشٍجی

وبسٍاى وشیوی
صادُ

.23

داًب پیبة

940253012

ثشق

ثشسػی ػْن تلفبت ًبؿی اص
ون ثَدى ضشیت ثْشُ ثشداسی
اص تشاًؼفَس هبتَسّب (ثِ
كَست ًوًَِ ؿْشػتبى
ثیجبس)

كالح ثْشم آسا

.24

ػبهبى غالهی

950147292

ثشق

عشاحی ؿجىِ ای اهي ثشای
ثْشُ ثشداسی اص هیىشٍ گشیذ
دس ؿجىِ لذست ثب لبثلیت
اعویٌبى

اهیي وشیوی

.25

ادسیغ وشیویبى

940023899

ثشق

اػتفبدُ اص تَلیذات پشاوٌذُ
جْت تبهیي ثشق ایؼتگبُ
ّبی حفبظت وبتذیه
خغَط لَلِ اًتمبل گبص

وبسٍاى وشین
صادُ

.26

هحجت پَسداًؾ

911082887

ثشق

هذلؼبصی اثش ػذم لغؼیت
ّبی ؿجىِ گبص ثش اػتشاتظی
لیوت گزاسی ٍاحذّبی
تَلیذی

اسػغَ گَیلی
ویالًِ

.27

وبهشاى هشادی

930436937

ثشق

ثْیٌِ ػبصی چٌذ ّذفِ ٍیظُ
 ،جْت ثْشُ ثشداسی اص یه
سیض ؿجىِ دس حبالت اتلبل ٍ
اًفلبل اص ؿجىِ ثب دس ًظش
گشفتي ؿبخق ّبی
التلبدی ٍ لبثلیت اعویٌبى

كالح ثْشام آسا

تاییذ
هْتب
هیشهمتذا
یی
تاییذ

تاییذ

تاییذ

تاییذ

عَدت بذلیل
پز بَدى
کذیٌگ
استاد راٌّوا
تاییذ

تاییذ

تاییذ

 .28حؼیي اخَاى ًیب

940098401

ثشق

ثْجَد ػغح ٍلتبط ٍ وبّؾ
تلفبت ؿجىِ تَصیغ دس حضَس
پبسویٌگ خَدسٍ ّبی ثشلی
ٍ هٌبثغ تَلیذ پشاوٌذُ ثب
اػتفبدُ اص الگَسیتن طًتیه

 .29هحوذ اهیي تىلَ

950163024

ثشق

تحلیل ٍ آًبلیض ضشیت
ؿىؼت گشٍُ ٍ پبؿیذگی
ػشػت گشٍُ دس تمَیت
وٌٌذُ ّبی ًَسی ًیوِ
ّبدی هجتٌی ثش ػبختبس
فَتًَیه وشیؼتبل)

آسیض ًلشت پَس

.30

حبهذ خبلذیبى

940024882

ثشق

وبّؾ اثشات اػَجبج
ّبسهًَیىی ٍ ثبسّبی غیش
خغی دس ؿجىِ ّبی تَصیغ
ثشق

كالح ثْشام آسا

.31

ػؼیذ اهیٌی

930384058

هؼوبسی

عشاحی هجوَػِ تفشیحی
سفبّی ثب سٍیىشد ثَهی گشایی
دس ػِ ساّی جَاًشٍد

داًب ػبلن

.32

غالهشضب پَساػذ

930380231

ثشق

تحلیل ػیگٌبل وَچه ٍ
آًبلیض پبیذاسی
ػیٌىشًٍَستشّب

اهیي وشیوی

.33

پَسیب ًظادی

930306698

وبهپجَتش

عشاحی یِ هَتَس تَلیذ ثْیٌِ
جْؾ ّبی هجتٌی ثش هذل
جْت ایجبد هَسد آصهَى دس
تَكیفبت تجذیل گشاف

.34

سػَل ًمی صادُ

930412793

هىبًیه

ثشسػی ػذدی تَلیذ ٍ اًتمبل
حشاست دس جَؽ اكغىبوی
ثِ ّوشاُ ثشسػی تغییشات
ػبختوبى وشیؼتبلی دس آى

ثْبس اهبًی

.35

حویشا هجیذی

920620640

ثشق

ثشًبهِ سیضی ؿجىِ تَصیغ
فؼبل دس حضَس رخیشُ ػبص
ّبی اًشطی ثِ هٌظَس ثیـیٌِ
ػبصی ػَد ؿشوت ّبی
تَصیغ اًشطی الىتشیىی

فشیذ آداثی

.36

سٍیب ّبؿوی

930703836

وبهپیَتش

اسائِ یه سٍؽ جبهغ ثشای
ػیؼتن ّبی تَكیِ گش
جْت ثْجَد دلت تَكیِ ٍ
حل هـىل ؿشٍع ػشد

ٍفب هیْوی

.37

جؼفش وشم پَس

950069203

كٌبیغ

ثْیٌِ ػبصی هؼبلِ تجبدل
ّضیٌِ -ویفیت – سیؼه
پشٍطُ ثبدس ًظش گشفتي
ؿٌبٍسی ٍ ػذم لغؼیت صهبى

ّیشؽ گلپیشا

تاییذ
هحوذ احؼبى
هؼیجیبى
تاییذ

تاییذ

تاییذ
عَدت بذلیل
پز بَدى
کذیٌگ
استاد راٌّوا

اًَس ثْشام پَس

تاییذ

تاییذ

تاییذ

عَدت بذلیل
پز بَدى
کذیٌگ
استاد راٌّوا
تاییذ

فؼبلیت ّب

.38

ػشٍس ػؼذًٍذ

950248974

هؼوبسی

عشاحی ػشپٌبُ ثْیٌِ جْت
اػىبى هَلت ثؼذ اص صلضلِ ثب
سٍیىشد وبسثش هحَس دس
هٌبعك غشة ایشاى

لبدس ثبیضیذی

.39

ًگیي ؿفیؼی

950176698

هؼوبسی

عشاحی هجوَػِ ػالهت ثب
سٍیىشد تؼبهل اًؼبى ثب
هحیظ

ویبًَؽ فشجی

.40

چیوي حؼیٌی

930418416

ثشق

آًبلیض چشخؾ لغجؾ ًیوِ
خغی ثب اػتفبدُ اص سٍؽ
هبتشیغ هَلذ دس تمَیت
وٌٌذُ ًَسی ًیوِ ّبدای

اَّى ؿشیفی

.41

هْؼب وشیوی

950056471

ؿْشػبصی

.42

سضَاى اػذ صادُ

950045284

ؿْشػبصی

ثشسػی ًمؾ سًگ دس فضبی
ؿْشی ثب سٍیىشد ادسان
هحیغی (هَسد هغبلؼِ
:خیبثبى اهبم خویٌی
ػٌٌذج)

فشصیي چبسُ جَ

 .43هحوذ سضب لذهی

950019856

هؼوبسی

عشاحی هجوَػِ هؼىًَی
دس ثبفت فشػَدُ ثب سٍیىشد
استمبی ویفیت هحیظ ًوًَِ
هَسدی(خیبثبى چْبس ثبؽ
ػٌٌذج)

ویبًَؽ فشجی

.44

پشٍیي احوذی

950263379

ؿْشػبصی

اسصیبثی ػغح سضبیت هٌذی
ػبوٌبى اص عشح هؼىي هْش
دس ؿْش ػٌٌذج ثب تبویذ ثش
هؼىي پبیذاس

فشصیي چبسُ جَ

.45

ؿبدی هشادی

950055095

هؼوبسی

عشاحی هجتوغ هؼىًَی
ػبلوٌذاى ؿْش ػٌٌذج ،ثب
سٍیىشد استمبء ػي ػبلوٌذی
هؼتمل

لبدس ثبیضیذی

ثشسػی ًمؾ فضب ّبی
ػوَهی دس ؿىل گیشی ؿْش
ؿْشًٍذ هذاس ًوًَِ هَسدی :
هجوَػِ تفشیحی دیذگبُ
ػٌٌذج

تاییذ

تاییذ

تاییذ

تاییذ
اوجش هحوذی

تاییذ
لبدس
ثبیضیذی
عَدت بذلیل
پز بَدى
کذیٌگ
استاد راٌّوا

تاییذ

تاییذ

.46

ؿبیؼتِ سحوبًی

950166208

هؼوبسی

عشاحی خبًِ ٌّشهٌذاى
ػٌٌذج ثب ّذف استمبی ًـبًِ
ّب ٍ الگَّبی ثَهی هؼوبسی

هحوذ آصاد
احوذی

.47

ًگیي صهبًی

950037684

ؿْشػبصی

ػٌجؾ ػَاهل
تبثیشگزاس ثش ػشصًذگی
ؿْشی ثب تبویذ ثش
فضبّبی ؿجبًِ ؿْشی
اص دیذ ؿْشًٍذاى

اوجش هحوذی

.48

وبهل افضلی

950161773

هؼوبسی

عشاحی هجتوغ
فشٌّگی ثب سٍیىشد
عجیؼت گشا دس هشیَاى

ویبًَؽ فشجی

.49

ػجذاللوذ فبیمی

940134006

هؼوبسی

عشاحی هجوَػِ گشدؿگشی
– تفشیحی ػمض دس ساػتبی
جزة گشدؿگش ثب سٍیىشد
ثْجَد التلبد هٌغمِ

الْبم فبعوی

تاییذ

تاییذ

عَدت بذلیل
پز بَدى
کذیٌگ
استاد راٌّوا
عودت

