
شماره  راهنما دفاع نشست لينك

 دانشجویی

شماره  2نام دانشجو 

 دانشجویی

  1نام دانشجو 

 1 علی مخملباف     رجایی حمیدزاده 8-10 1

امیر حسین  94412175   رجایی حمیدزاده 8-10 1

 ملکانیان

2 

 3 حسین عبداله نژاد 94412145 حامد کفش کنان 94432135 رجایی حمیدزاده 8-10 1

 4 شکیبا شریفی 95440225   رجایی حمیدزاده 8-10 1

امیر محمد  93412117   حقیقی بختیاری 8-10 2

 معتمدی شاهرک

5 

 6 سارا قادری برآبادی 97614128   حقیقی بختیاری 8-10 2

 7 دهقان 97614140   حقیقی بختیاری 8-10 2

عطیه سیده  97614121 مهدیه رستگار 97614122 حقیقی بختیاری 8-10 2

 اختریان

8 

 9 عاطفه سودمند 97614166 فایزه نیلی 97614146 حقیقی شمسایی 8-10 3

 10 ایمان قاسمی 96614205   حقیقی شمسایی 8-10 3

        11 

 12 ناهید محمد نژاد 95614120   حمیدزاده رجایی 8-10 4

 13 مهدیه علیزاده 96440224   حمیدزاده رجایی 8-10 4

 14 علی پرده شناس 95440203   حمیدزاده رجایی 8-10 4

 15 علی صفریان 97614127   حمیدزاده رجایی 8-10 4

 16 محدثه اعتمادی فر 97614149 مائده محمدی 97614147 حمیدزاده یزدانجو 8-10 5

سید امیر حسین  95440275   حمیدزاده یزدانجو 8-10 5

 اعمی

17 

قاینی دوست سپیده  97614118 بختیاری حقیقی 8-10 6

 گل خطمی

 18 لیال گلمکانی 97614141

 19 سینا کریمی 94412162   بختیاری حقیقی 8-10 6

 20 هاله شایان منش 95440196   بختیاری حقیقی 8-10 6

 21 سینا حاتمیان 94433129 امیر رضا صبوری 94432178 بختیاری یزدانجو 8-10 5

 22 زهره فرخ نژاد 96614197 سلیان تفتیعهدیه  97614152 بختیاری یزدانجو 8-10 5

 23 عبدالواسع اعظمی 96614200   بختیاری یزدانجو 10-12 5

 24 محمود باقری 97614170   باوفا حقیقی 8-10 6

سید مجتبی  95440273   باوفا حقیقی 10-12 6

 حسینعلی نژاد

25 

 26 سبحان داروغه 97614130   باوفا حقیقی 10-12 6

 27 فائزه حیدری 94432177 رستمی فاطمه 94412141 باوفا حقیقی 10-12 6

 28 محمد ثالثی 97614139 فاطمه ابراهیمی 97614156 باوفا بختیاری 10-12 2

 29 صادق سکندری 94432151   باوفا بختیاری 10-12 2

محمد کریمی  96614201   باوفا بختیاری 10-12 2

 قرقی

30 



 31 یاسمن عیسایی 94412148 آیدا عطار زاده 94412140 باوفا شمسایی 8-10 3

 32 میرنیکزاد 95440180   شمسایی حقیقی 8-10 6

ساجده نبی زاده  95440223 نیاوفر لیودانی طرقبه 95440204 شمسایی باوفا 8-10 7

 شاندیز

33 

 34 علی استوار 94432150   یزدانجو حمیدزاده 12-13 1

 35 شراره سعادت نیا 93415119   یزدانجو حمیدزاده 12-13 1

 36 سینا عرب 94433145 سجاد نظر زاده 94432119 یزدانجو باوفا 8-10 7

 37 محدثه علوی 97614123   یزدانجو باوفا 8-10 7

 38 یگانه روحانی 97614157 محدثه هاشمی 97614137 یزدانجو باوفا 10-12 7

عاطفه دامن افشان  97614120 حمیده هرمزی 97614119 یزدانجو باوفا 10-12 7

 منش

39 

محمد حسین  95410210 امینیان یزدانجو 10-12 5

 کریمی

 40 حسن انصاری 95440290

سید امیر حسین  94432143   شمسایی باوفا 10-12 7

 کاللی فرد

41 

 42 سجاد رجب زاده 95440278   شمسایی باوفا 10-12 

 43 پردلسجاد  93412118   بختیاری امینیان 10-12 8

ناصری  94432183   یزدانجو امینیان 10-12 8
 فرسنگی زهرا

44 

مقدم تبریزی  94433111 روح پرور بهزاد 95440170 امینیان یزدانجو 10-12 5
 مسعود

45 

ارسایی فاطمه پ 95440193   رجایی باوفا 10-12 7
 زهرا

46 

 47 ذاکری راد حسام 95440229   امینیان شمسایی 12-13 3

نوبخت  95440232   شمسایی امینیان 10-12 8
 سیدکیوان

48 

ساالری مقدم  95614152      
 نوقابی علیرضا

49 

نصری سراسیا  97614136      
 فاطمه سادات

50 
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 توانید با این ایمیل ها با اساتید در ارتباط باشیددر صورت نیاز می

 

 ایمیل نام استاد

 bo.rajaei@gmail.com بشرا رجایی

 yazdan_joo@yahoo.com جواد یزدانجو

 afamodarres@yahoo.com امیرفرید امینیان

 haghighi@sadjad.ac.ir مهدی سالخورده حقیقی

 Behzad_info@yahoo.com بهزاد بختیاری

 hamidzadehj@gmail.com جواد حمیدزاده

 abbas.laki@gmail.com عباس الکی

 abavafat@sadjad.ac.ir امیر باوفای طوسی

 r_shamsaee@sadjad.ac.ir رضا شمسایی

 


