
فرم مشخصات دفاع دانشجو
شرحموضوعردیف

قاسم آبادیان  مریم اصالنی دانشجو خانوادگی نام و  نام  .1
953073501 شماره دانشجویی  .2

 نامهعنوان پایان  .3
بررسی اثرات ماسه ریخته گري بازیافتی بـر

 چقرمگی شکست مواد بتنی
اکبردوستدکتر جواد  نام استاد راهنما (یا استاد راهنماي اول)  .4
....  نام استاد راهنماي دوم(در صورت وجود)  .5
دکتر محمد دلنواز نام استاد مشاور(در صورت وجود)  .6

7. 
نام استاد ممتحن داخلی و نماینده 

 تحصیالت تکمیلی (پیشنهادي)
مهدي زمانیاندکتر 

8. 
/داخلی نام استاد ممتحن خارجی

 (پیشنهادي)
 سید حسین لواسانیدکتر 

استادیار ممتحن خارجی مرتبه علمی  .9
دانشگاه خوارزمی-فنی و مهندسیدانشکده  محل کار ممتحن خارجی  .10
29/11/97دوشنبه  تاریخ برگزاري جلسه دفاع  .11
11:00 ساعت برگزاري جلسه دفاع  .12

13. 
سالن و محل برگزاري جلسه دفاع (در 

 صورتی که مشخص شده باشد)
دانشکده  -دانشگاه خوارزمی -سالن دفاع 

 مهندسی، کرجفنی و 



فرم مشخصات دفاع دانشجو
شرحموضوعردیف

 شیما السادات حسینی دانشجو خانوادگی نام و  نام 1

 924301901 شماره دانشجویی 2

 ژئوتکنیک -مهندسی عمران حصیلیگرایش ت –رشته  3

 دکتري مقطع دانشجو 4

يساله دکترر دکتري پروپوزال�    ارشدپایان نامه�󠆵� نوع دفاع 5

 نامهعنوان پایان 6
ارائه مدل تحلیلی در بررسی رفتار دینامیکی پل ها تحت بار لرزه اي 

 سازه-غیر یکنواخت با در نظرگیري اثر اندرکنش خاك

 26/3/1394 نامهتاریخ تصویب پیشنهادیه (پروپوزال) پایان 7

قنبريآقاي دکتر  نام استاد راهنما (یا استاد راهنماي اول) 8

- (در صورت وجود) راهنماي دومنام استاد  9

آقاي دکتر حسینی-آقاي دکتر داودي (در صورت وجود) نام استاد مشاور 10

حمیديآقاي دکتر  اول داخلی استاد داور نام 11

معصومیآقاي دکتر  دوم داخلی استاد داور نام 12

جعفريآقاي دکتر  نام استاد ممتحن خارجی (پیشنهادي) 13

استاد ممتحن خارجیمرتبه علمی  14

 پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله محل کار ممتحن خارجی 15

 آقاي دکتر تفرشی نام استاد ممتحن خارجی (پیشنهادي) 16

 استاد مرتبه علمی ممتحن خارجی 17

 دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی محل کار ممتحن خارجی 18

30/111/1397 جلسه دفاعتاریخ برگزاري  19

 17-19 ساعت برگزاري جلسه دفاع 20

اتاق سمینار -طبقه دوم -ساختمان سمیه -تهران سالن و محل برگزاري جلسه دفاع  21

 تکمیلی تحصیالت نماینده 22



 فرم مشخصات دفاع دانشجو

 ردیف موضوع شرح

مهران حسنی نام و نام خانوادگی دانشجو 1 
943063515 شماره دانشجویی 2 

ژئوتکنیک-مهندسی عمران  3 گرایش تحصیلی-رشته
کارشناسی ارشد مقطع دانشجو 4 
پایان نامه ارشد نوع دفاع 5 

مطالعه آزمایشگاهی  رفتار  پی هاي نواري مسلح 
 6 عنوان پایان نامه شده  با  ژئوگرید  تحت بارگذاري  مایل

1396دي ماه  23
تاریخ تصویب پیشنهاد به (پروپوزال)، پایان 

 نامه
7 

دکتر علی قنبري  8 نام استاد راهنما (یا استاد راهنماي اول)
---  9 نام استاد راهنماي دوم (در صورت وجود)

دکتر غالمحسین توکلی مهرجردي  10 استاد مشاور (در صورت وجود)نام 
--- نام استاد داور داخلی اول 11 
--- نام استاد داور داخلی دوم 12 

دکتر سید ناصر مقدس تفرشی  13 نام استاد ممتحن خارجی (پیشنهادي)
استاد مرتبه علمی ممتحن خارجی 14 

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی  15 محل کار ممتحن خارجی
1397بهمن  14 تاریخ برگزاري جلسه دفاع 16 

14:30الی  13 ساعت برگزاري جلسه دفاع 17 
سالن سمینار دانشکده تهران  18 سالن و محل برگزاري جلسه دفاع

دکتر هادي شهیر  19 نماینده تحصیالت تکمیلی



 فرم مشخصات دفاع دانشجو

 ردیف موضوع شرح

محسن توانافر نام و نام خانوادگی دانشجو ۱ 

955284603 شماره دانشجویی ۲ 

ژئوتکنیک-مهندسی عمران گرایش تحصیلی-رشته ۳ 

کارشناسی ارشد مقطع دانشجو ٤ 

پایان نامه ارشد نوع دفاع ٥ 

 یتحکیم مطالعه آزمایشگاهی رفتار
 EPSمخلوط خاك ـ 

عنوان پایان نامه ٦ 

1397ماه  اردیبهشت 24  ۷ تاریخ تصویب پیشنهاد به (پروپوزال)، پایان نامه

علی قنبريدکتر   ۸ نام استاد راهنما (یا استاد راهنماي اول)

--- نام استاد راهنماي دوم (در صورت وجود) ۹ 

--- نام استاد مشاور (در صورت وجود) ۱۰ 

دکتر هادي شهیر استاد داور داخلی اولنام  ۱۱ 

دکتر غالمحسین توکلی مهرجردي  ۱۲ نام استاد داور داخلی دوم

--- نام استاد ممتحن خارجی (پیشنهادي) ۱۳ 

--- مرتبه علمی ممتحن خارجی ۱٤ 

--- محل کار ممتحن خارجی ۱٥ 

1397بهمن  29 تاریخ برگزاري جلسه دفاع ۱٦ 

10:30الی  9 دفاعساعت برگزاري جلسه  ۱۷ 

فنیسالن سمینار دانشکده   ۱۸ سالن و محل برگزاري جلسه دفاع

دکتر هادي شهیر نماینده تحصیالت تکمیلی ۱۹ 



فرم مشخصات دفاع دانشجو
شرحموضوعردیف

 صفري لیلی دانشجو خانوادگی نام و  نام  .1
 953073516 شماره دانشجویی  .2

 نامهعنوان پایان  .3
 قطعات در شکست رشد مسیر بررسی
 مود بارگذاري تحت سنگی شکل یو شیاردار
 دو و یک ترکیبی

جواد اکبردوستدکتر  نام استاد راهنما (یا استاد راهنماي اول)  .4
....  نام استاد راهنماي دوم(در صورت وجود)  .5
.....  نام استاد مشاور(در صورت وجود)  .6

7. 
نام استاد ممتحن داخلی و نماینده 

 تحصیالت تکمیلی (پیشنهادي)
مهدي زمانیاندکتر 

8. 
/داخلی نام استاد ممتحن خارجی

 (پیشنهادي)
 سید حسین لواسانیدکتر 

استادیار ممتحن خارجیمرتبه علمی   .9
دانشگاه خوارزمی-فنی و مهندسیدانشکده  محل کار ممتحن خارجی  .10
29/11/97دوشنبه  تاریخ برگزاري جلسه دفاع  .11
10:00 ساعت برگزاري جلسه دفاع  .12

13. 
سالن و محل برگزاري جلسه دفاع (در 

 صورتی که مشخص شده باشد)
دانشکده  -دانشگاه خوارزمی -سالن دفاع 

 مهندسی، کرجفنی و 



دانشجو دفاع مشخصات فرم

شرح موضوع ردیف

 حامد رجب زاده و نام خانوادگی دانشجو  نام 1
953236506شماره دانشجویی 2
هاي اجتماعی و اقتصاديسیستمگرایش  -مهندسی صنایع گرایش تحصیلی –رشته  3
کارشناسی ارشد مقطع دانشجو 4

 نامهعنوان پایان 5
 فروشانخرده براي منابع تخصیص و گذاريقیمت هاياستراتژي

 کار قطع ریسک گرفتن نظر در با سبز تأمین يزنجیره در

6 
تاریخ تصویب پیشنهادیه (پروپوزال) 

 نامهایانپ
25/11/1396 

آقاي دکتر علیرضا ارشدي خمسه  نام استاد راهنما (یا استاد راهنماي اول) 7
نام استاد راهنماي دوم (در صورت وجود) 8

خانم دکتر مریم عاملیصورت وجود) نام استاد مشاور (در 9

آقاي دکتر محمد محمدي نام استاد داور داخلی 10
نام استاد ممتحن خارجی (پیشنهادي) 11
مرتبه علمی ممتحن خارجی 12
محل کار ممتحن خارجی 13
02/11/1397تاریخ برگزاري جلسه دفاع 14
صبح9ساعت برگزاري جلسه دفاع 15
برگزاري جلسه دفاعسالن و محل  16
 آقاي دکتر علی قدرت نمانماینده تحصیالت تکمیلی 17



فرم مشخصات دفاع دانشجو
شرحموضوعردیف

 مهرناز قربانی کالهیو نام خانوادگی دانشجو  نام1

953234506شماره دانشجویی2

گرایش مدیریت مهندسی -مهندسی صنایع گرایش تحصیلی –رشته  3

کارشناسی ارشد مقطع دانشجو4

حوزه  هاي آپ استارت میان از سالمت گذاريِسرمایه بندي اولویت مدل ارائه نامهعنوان پایان 5
 درمانی خدمات و سالمت

 21/8/1396 هنامتاریخ تصویب پیشنهادیه (پروپوزال) پایان6

دکتر نسیم غنبر طهرانی نام استاد راهنما (یا استاد راهنماي اول)7

-نام استاد راهنماي دوم (در صورت وجود)8

دکتر حامد داوري اردکانیوجود)نام استاد مشاور (در صورت 9

خانم دکتر مریم عاملی نام استاد داور داخلی10

خانم دکتر سمیه ساداتنام استاد ممتحن خارجی (پیشنهادي)11

استادیارمرتبه علمی ممتحن خارجی12

 دانشگاه تربیت مدرسمحل کار ممتحن خارجی13

24/9/97تاریخ برگزاري جلسه دفاع14

9-8ساعت برگزاري جلسه دفاع 15

سالن و محل برگزاري جلسه دفاع 16

خانم دکتر مریم عاملینماینده تحصیالت تکمیلی 17



فرم مشخصات دفاع دانشجو

شرح موضوع ردیف

 مصطفی ذوقیو نام خانوادگی دانشجو  نام 1
953236505شماره دانشجویی 2

 گرایش تحصیلی –رشته  3
هاي اجتماعی و سیستمگرایش  -مهندسی صنایع

اقتصادي

کارشناسی ارشد مقطع دانشجو 4

 نامهعنوان پایان 5
 تمسیارزش س انینقشه جر يبهبود بر مبنا يالگو يارائه
: شرکت پخيمورد يمطالعه(دارو در شرکت پخش عیتوز

 )ش فردوس

 01/10/1396 هنامتاریخ تصویب پیشنهادیه (پروپوزال) پایان 6

خانم دکتر نسیم غنبرطهرانی نام استاد راهنما (یا استاد راهنماي اول) 7

نام استاد راهنماي دوم (در صورت وجود) 8

آقاي دکتر محمد وحید سبط وجود)نام استاد مشاور (در صورت  9

 خانم دکتر مریم عاملی نام استاد داور داخلی 10

خانم دکتر سمیه سادات نام استاد ممتحن خارجی (پیشنهادي) 11

استادیار مرتبه علمی ممتحن خارجی 12

 دانشگاه تربیت مدرس محل کار ممتحن خارجی 13

24/9/97 تاریخ برگزاري جلسه دفاع 14

10-9ساعت برگزاري جلسه دفاع 15

سالن و محل برگزاري جلسه دفاع 16

 خانم دکتر مریم عاملینماینده تحصیالت تکمیلی 17



فرم مشخصات دفاع دانشجو
شرحموضوعردیف

 شبنم  رکابی دانشجو خانوادگی نام و  نام 1

953055504 شماره دانشجویی 2
 لجستیک و زنجیره تامین-مهندسی صنایع حصیلیگرایش ت –رشته  3

 کارشناسی ارشد مقطع دانشجو 4

يرساله دکتر�پروپوزال دکتري   � ارشدپایان نامه�󠆵� نوع دفاع 5

 نامهعنوان پایان 6
هاي ایجادشده و شبکه زنجیره تأمین دارو با در نظر گرفتن صف

 هاتوالی پردازش محصوالت در کارخانه
 25/06/1396 نامهتاریخ تصویب پیشنهادیه (پروپوزال) پایان 7

علی قدرت نما نام استاد راهنما (یا استاد راهنماي اول) 8
 (در صورت وجود) راهنماي دومنام استاد  9

دکترامیر ازرون (در صورت وجود) نام استاد مشاور 10
اقاي دکتر محمد محمدي  اول داخلی استاد داور نام 11
 دوم داخلی استاد داور نام 12
 نام استاد ممتحن خارجی (پیشنهادي) 13

 مرتبه علمی ممتحن خارجی 14

 محل کار ممتحن خارجی 15

19/09/1397 تاریخ برگزاري جلسه دفاع 16
12 ساعت برگزاري جلسه دفاع 17
سالن سمینار دانشکده فنی سالن و محل برگزاري جلسه دفاع  18
آقاي دکتر ابولفضل میرزازاده تکمیلی تحصیالت نماینده 19



فرم مشخصات دفاع دانشجو
شرح موضوع ردیف

 آزاده شریفی پور   و نام خانوادگی دانشجو  نام 1
 953234504 شماره دانشجویی 2

 گرایش مدیریت مهندسی-مهندسی صنایع گرایش تحصیلی –رشته  3

 کارشناسی ارشد مقطع دانشجو 4

مطالعه و بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر اشتراك گذاري دانش بین  نامهعنوان پایان 5
 هاي خیریه)سازمانی(مطالعه موردي: سازمان

 3/10/1396 نامهتاریخ تصویب پیشنهادیه (پروپوزال) پایان 6
 خانم دکتر نسیم غنبرطهرانی نام استاد راهنما (یا استاد راهنماي اول) 7

 - صورت وجود)نام استاد راهنماي دوم (در  8
 آقاي دکتر محمد وحید سبط نام استاد مشاور (در صورت وجود) 9

 خانم دکتر عاملی نام استاد داور داخلی 10

 خانم دکتر دنیا رحمانی نام استاد ممتحن خارجی (پیشنهادي) 11

 مرتبه علمی ممتحن خارجی 12
 محل کار ممتحن خارجی 13
 آذر 24 تاریخ برگزاري جلسه دفاع 14

 صبح 10ساعت  ساعت برگزاري جلسه دفاع 15
 سالن و محل برگزاري جلسه دفاع  16
 خانم دکتر عاملی نماینده تحصیالت تکمیلی 17



فرم مشخصات دفاع دانشجو
شرحموضوعردیف

 محمد زراعتکار دانشجو خانوادگی نام و  نام 1

 946057903 شماره دانشجویی 2

 صنایع-مهندسی صنایع حصیلیگرایش ت –رشته  3

 دکتري مقطع دانشجو 4

يرساله دکتر�    پروپوزال دکتري    ارشدپایان نامه�󠆵� نوع دفاع 5

 نامهپایانعنوان  6
 و طراحی فرایندهاي در کلیدي موفقیت فاکتورهاي  مدلسازي

   جدید محصوالت توسعه

 97 دیماه دوم نامهتاریخ تصویب پیشنهادیه (پروپوزال) پایان 7

 دکتر میرزازاده نام استاد راهنما (یا استاد راهنماي اول) 8

 - (در صورت وجود) نام استاد راهنماي دوم 9

 - (در صورت وجود) استاد مشاورنام  10

 ارشدي خمسه علیرضا دکتر اول داخلی استاد داور نام 11

 سبطمحمد وحید دکتر  دوم داخلی استاد داور نام 12

 دکتر کامران رضایی نام استاد ممتحن خارجی (پیشنهادي) 13

 دانشیار مرتبه علمی ممتحن خارجی 14

 دانشگاه تهران محل کار ممتحن خارجی 15

 97دوم دیماه  تاریخ برگزاري جلسه دفاع 16

 صیح 8 ساعت برگزاري جلسه دفاع 17

دانشکده فنی مهندسی  سالن و محل برگزاري جلسه دفاع  18

 تکمیلی تحصیالت نماینده 19



فرم مشخصات دفاع دانشجو
شرحموضوعردیف

 محمد رستگار دانشجو خانوادگی نام و  نام 1

 953059504 شماره دانشجویی 2

 مهندسی عمران، سازه حصیلیگرایش ت –رشته  3

کارشناسی ارشد مقطع دانشجو 4

رساله دکتري�    پروپوزال دکتري�    ارشدپایان نامه نوع دفاع 5

 نامهپایان عنوان 6
تحت اثر  یبتن يهاپس از زلزله بر رفتار قاب يسوزآتش ریتأث یبررس
 لرزهپس

 23/2/1397 نامهتاریخ تصویب پیشنهادیه (پروپوزال) پایان 7

دکتر علی معصومی نام استاد راهنما (یا استاد راهنماي اول) 8

 (در صورت وجود) نام استاد راهنماي دوم 9

 (در صورت وجود) مشاورنام استاد  10

دکتر پیمان همامی اول داخلی استاد داور نام 11

الدینیدکتر افشین مشکوه دوم داخلی استاد داور نام 12

 نام استاد ممتحن خارجی (پیشنهادي) 13

 مرتبه علمی ممتحن خارجی 14

 محل کار ممتحن خارجی 15

10/11/1397 تاریخ برگزاري جلسه دفاع 16

16:00 ساعت برگزاري جلسه دفاع 17

 سالن و محل برگزاري جلسه دفاع  18

دکتر پیمان همامی تکمیلی تحصیالت نماینده 19



فرم مشخصات دفاع دانشجو
شرحموضوعردیف

 امیر صدرزاده دانشجو خانوادگی نام و  نام 1

 924811905 شماره دانشجویی 2

 مهندسی صنایع حصیلیگرایش ت –رشته  3

 دکتراي تخصصی مقطع دانشجو 4

يرساله دکتر�   پروپوزال دکتري�    ارشدپایان نامه�󠆵� نوع دفاع 5

 نامهپایانعنوان  6
طراحی یک الگوریتم فراابتکاري ترکیبی براي حل مسئله تخصیص 

 قابلیت اطمینان به منظور یافتن جواب هاي بهتر نسبت به-افزونگی
 جستجوهاي قبلی

 18/9/1397 نامهتاریخ تصویب پیشنهادیه (پروپوزال) پایان 7

سبحان اللهیدکتر محمدعلی  نام استاد راهنما (یا استاد راهنماي اول) 8

----- (در صورت وجود) نام استاد راهنماي دوم 9

دکتر ابوالفضل میرزازاده (در صورت وجود) نام استاد مشاور 10

نمصطفی ابوئی اردکادکتر  اول داخلی استاد داور نام 11

طوحید سبدکتر محمد دوم داخلی استاد داور نام 12

مقدم توکلی دکتر رضا نام استاد ممتحن خارجی (پیشنهادي) 13

استاد مرتبه علمی ممتحن خارجی 14

 دانشگاه تهران، دانشکده مهندسی صنایع محل کار ممتحن خارجی 15

 16/10/1397 تاریخ برگزاري جلسه دفاع 16

 صبح 8 ساعت برگزاري جلسه دفاع 17

سالن و محل برگزاري جلسه دفاع  18
 تکمیلی تحصیالت نماینده 19



فرم مشخصات دفاع دانشجو
شرحموضوعردیف

 طاها طباطبایی عقداسید  دانشجو خانوادگی نام و  نام 1

 929152902 شماره دانشجویی 2

ژئوتکنیک -مهندسی عمران حصیلیگرایش ت –رشته  3

دکتري مقطع دانشجو 4

ساله دکترير    دکتري پروپوزال �   ارشدپایان نامه نوع دفاع 5
 نامهعنوان پایان 6
 2/10/1394 نامهتاریخ تصویب پیشنهادیه (پروپوزال) پایان 7

قنبريعلی  آقاي دکتر  نام استاد راهنما (یا استاد راهنماي اول) 8

- (در صورت وجود) نام استاد راهنماي دوم 9

آقاي دکتر غالمحسین توکلی مهرجردي (در صورت وجود) نام استاد مشاور 10

آقاي دکتر هادي شهیر اول داخلی استاد داور نام 11

بهروز شیرگیرآقاي دکتر  دوم داخلی استاد داور نام 12

دکتر محمودرضا عبدي  نام استاد ممتحن خارجی (پیشنهادي) 13

 دانشیار مرتبه علمی ممتحن خارجی 14

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی محل کار ممتحن خارجی 15

 4/10/1397 جلسه دفاع تاریخ برگزاري 16

صبح 15:30تا  13:30 ساعت برگزاري جلسه دفاع 17

سالن دانشکده فنی و مهندسی  -دانشگاه خوارزمی –تهران  سالن و محل برگزاري جلسه دفاع  18

آقاي دکتر هادي شهیر تکمیلی تحصیالت نماینده 19

20 



فرم مشخصات دفاع دانشجو
شرحموضوعردیف

 طاها طباطبایی عقداسید  دانشجو خانوادگی نام و  نام 1

 929152902 شماره دانشجویی 2

ژئوتکنیک -مهندسی عمران حصیلیگرایش ت –رشته  3

دکتري مقطع دانشجو 4

ساله دکترير    دکتري پروپوزال �   ارشدپایان نامه نوع دفاع 5
 نامهعنوان پایان 6
 2/10/1394 نامهتاریخ تصویب پیشنهادیه (پروپوزال) پایان 7

قنبريعلی  آقاي دکتر  نام استاد راهنما (یا استاد راهنماي اول) 8

- (در صورت وجود) نام استاد راهنماي دوم 9

آقاي دکتر غالمحسین توکلی مهرجردي (در صورت وجود) نام استاد مشاور 10

آقاي دکتر هادي شهیر اول داخلی استاد داور نام 11

 دوم داخلی استاد داور نام 12
دکتر محمودرضا عبدي  نام استاد ممتحن خارجی (پیشنهادي) 13

 دانشیار مرتبه علمی ممتحن خارجی 14

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی محل کار ممتحن خارجی 15

 4/10/1397 تاریخ برگزاري جلسه دفاع 16

صبح 15:30تا  13:30 ساعت برگزاري جلسه دفاع 17

سالن دانشکده فنی و مهندسی  -دانشگاه خوارزمی –تهران  سالن و محل برگزاري جلسه دفاع  18

آقاي دکتر بهروز شیرگیر تکمیلی تحصیالت نماینده 19

 داور خارجی دوم 20
 دکتر احمد منصوریان

 شهرسازيمسکن و راه، دانشیار مرکز تحقیقات 



فرم مشخصات دفاع دانشجو
شرحموضوعردیف

 امین سعیدي دانشجو خانوادگی نام و  نام 1

 953069508 شماره دانشجویی 2

 مدیریت ساخت –عمران  حصیلیگرایش ت –رشته  3

 کارشناسی ارشد مقطع دانشجو 4

کتريرساله د�     پروپوزال دکتري�    ارشد نامهپایان* نوع دفاع 5

 نامهعنوان پایان 6
رابطه بین رضایت شغلی و سالمت ، ایمنی و بهداشت در ساخت و 

پروژه ساختمان مرکزي بنیاد شهید و امور ساز ، مطالعه موردي : 
 ایثارگران تهران

 31/02/97 نامهتاریخ تصویب پیشنهادیه (پروپوزال) پایان 7

غالمرضا اسدا... فرديدکتر  نام استاد راهنما (یا استاد راهنماي اول) 8

دکتر علی کاتبی (در صورت وجود) نام استاد راهنماي دوم 9

 (در صورت وجود) نام استاد مشاور 10

دکتر صالحی اول داخلی استاد داور نام 11

 دوم داخلی استاد داور نام 12
 نام استاد ممتحن خارجی (پیشنهادي) 13

 مرتبه علمی ممتحن خارجی 14

 کار ممتحن خارجیمحل  15

25/10/97 تاریخ برگزاري جلسه دفاع 16

 16 ساعت برگزاري جلسه دفاع 17

و مهندسی تهرانسالن سمینار دانشکده فنی  سالن و محل برگزاري جلسه دفاع  18

دکتر همامی تکمیلی تحصیالت نماینده 19



فرم مشخصات دفاع دانشجو
شرحموضوعردیف

 مصطفی حاجی آبادي دانشجو خانوادگی نام و  نام 1

 9530655052 شماره دانشجویی 2

 راه و ترابري-مهندسی عمران حصیلیگرایش ت –رشته  3

 کارشناسی ارشد مقطع دانشجو 4

يکترد رساله�    پروپوزال دکتري�    ارشد نامهپایان� نوع دفاع 5

 نامهعنوان پایان 6
ارزیابی کیفیت رواناب شهري عبوري از روسازي بتن متخلخل 

 حاوي پودر سنگ آهک
 97فروردین  26 نامهتاریخ تصویب پیشنهادیه (پروپوزال) پایان 7

دکتر بهروز شیرگیر نام استاد راهنما (یا استاد راهنماي اول) 8

- وجود)(در صورت  نام استاد راهنماي دوم 9

دکتر محمد دلنواز (در صورت وجود) نام استاد مشاور 10

- اول داخلی استاد داور نام 11

- دوم داخلی استاد داور نام 12

احمد خدادادي دربان دکتر نام استاد ممتحن خارجی (پیشنهادي) 13

تمام استاد مرتبه علمی ممتحن خارجی 14

 تربیت مدرسدانشگاه  محل کار ممتحن خارجی 15

97 بهمن 7 تاریخ برگزاري جلسه دفاع 16

10:30-8:30 ساعت برگزاري جلسه دفاع 17

 تهرانفنی خوارزمی  سالن سمینار دانشکده سالن و محل برگزاري جلسه دفاع  18

زواره دکتر محسن فالح تکمیلی تحصیالت نماینده 19



فرم مشخصات دفاع دانشجو
شرحموضوعردیف

 سیندخت قبادیان دانشجو خانوادگی نام و  نام 1

 955256613 شماره دانشجویی 2

کنترل-برق حصیلیگرایش ت –رشته  3

کارشناسی ارشد مقطع دانشجو 4

يکتررساله د�    پروپوزال دکتري�    ارشد نامهپایان� نوع دفاع 5
 کسريمرتبه چندعامله یکطرفه لیپشیتز غیرخطی هايسیستم مقاوم و تطبیقی اجماع نامهپایانعنوان  6

 14/03/1397 نامهتاریخ تصویب پیشنهادیه (پروپوزال) پایان 7

دکتر الهام امینی بروجنی نام استاد راهنما (یا استاد راهنماي اول) 8

---- (در صورت وجود) نام استاد راهنماي دوم 9

----- (در صورت وجود) نام استاد مشاور 10

دکتر علی اکبر احمدي اول داخلی استاد داور نام 11

-- دوم داخلی استاد داور نام 12

دکتر مهدي پورقلی نام استاد ممتحن خارجی (پیشنهادي) 13

استادیار مرتبه علمی ممتحن خارجی 14

 دانشگاه شهید بهشتی محل کار ممتحن خارجی 15

3/11/98 تاریخ برگزاري جلسه دفاع 16

 10-11 ساعت برگزاري جلسه دفاع 17

 سالن جلسات دفاع دانشکده فنی و مهندسی در تهران سالن و محل برگزاري جلسه دفاع  18

 دکتر منوچهر کالرستاقی تکمیلی تحصیالت نماینده 19



فرم مشخصات دفاع دانشجو
شرحموضوعردیف

 کورش داللت دانشجو خانوادگی نام و  نام 1

 953073508 شماره دانشجویی 2

 طراحی کاربردي گرایش تحصیلی –رشته  3

 کارشناسی ارشد مقطع دانشجو 4

رساله دکتري�پروپوزال دکتري     �ارشد    نامه پایان نوع دفاع 5

 نامهپایانعنوان  6
سر گیردار شیاردار تحت تحریک آنالیز برداشت انرژي از تیر یک

 پایه

 31/02/1397 نامهتاریخ تصویب پیشنهادیه (پروپوزال) پایان 7

 مهدي زمانیان نام استاد راهنما (یا استاد راهنماي اول) 8

 (در صورت وجود) نام استاد راهنماي دوم 9

 اصغر حسینیسید علی صورت وجود)(در  نام استاد مشاور 10

 زادهحامی تورجی اول داخلی استاد داور نام 11

 دوم داخلی استاد داور نام 12
 نام استاد ممتحن خارجی (پیشنهادي) 13

 مرتبه علمی ممتحن خارجی 14

 محل کار ممتحن خارجی 15

 01/11/1397 تاریخ برگزاري جلسه دفاع 16

 13:30 دفاع ساعت برگزاري جلسه 17

 سالن و محل برگزاري جلسه دفاع  18

 دکتر ایمان چیت ساز تکمیلی تحصیالت نماینده 19



فرم مشخصات دفاع دانشجو
شرحموضوعردیف

 غالمحسین افتخار دانشجو خانوادگی نام و  نام 1
939213903شماره دانشجویی 2
سازه-مهندسی عمران حصیلیگرایش ت –رشته  3
دکتري مقطع دانشجو 4
يرساله دکتر�پروپوزال دکتري  �ارشد    پایان نامه�󠆵� نوع دفاع 5

 نامهپایانعنوان  6
ی و عددي رفتار دیوار برشی فوالدي با ورق شگاهیآزما یابیارز

دار داراي بازشو موج
 20/4/1396 نامهتاریخ تصویب پیشنهادیه (پروپوزال) پایان 7
دکترغالمرضانوري نام استاد راهنما (یا استاد راهنماي اول) 8
(در صورت وجود) نام استاد راهنماي دوم 9
(در صورت وجود) استاد مشاورنام  10
دکترعلی معصومی اول داخلی استاد داور نام 11
 الدینی مشکوه افشین دکتر دوم داخلی استاد داور نام 12
مقدم سروقد  عبدالرضا دکتر آ ومحمدکاظم شربت داردکتر نام استاد ممتحن خارجی (پیشنهادي) 13
دانشیار-دانشیار مرتبه علمی ممتحن خارجی 14

 محل کار ممتحن خارجی 15
پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی ومهندسی-دانشگاه سمنان

 زلزله
30/8/1397 تاریخ برگزاري جلسه دفاع 16
12:30 ساعت برگزاري جلسه دفاع 17
دانشگاه خوارزمی سالن دانشکده مهندسی سالن و محل برگزاري جلسه دفاع  18
دکترعلی معصومی تکمیلی تحصیالت نماینده 19



فرم مشخصات دفاع دانشجو
شرحموضوعردیف

 فرید نجاري دانشجو خانوادگی نام و  نام 1

 929235902 شماره دانشجویی 2

 صنایع -مهندسی صنایع  حصیلیگرایش ت –رشته  3

 دکتري پردیس بین الملل مقطع دانشجو 4

 نامهعنوان پایان 5
 مدیریت داراییتدوین استراتژي نگهداري و تعمیرات بر اساس 
 فیزیکی در شرایط عدم اطمینان

 26/04/95 نامهتاریخ تصویب پیشنهادیه (پروپوزال) پایان 6

 آقاي دکتر سبحان اللهی نام استاد راهنما (یا استاد راهنماي اول) 7

 - (در صورت وجود) نام استاد راهنماي دوم 8

 آقاي دکتر محمدي (در صورت وجود) نام استاد مشاور 9

 آقاي دکتر ایزدبخش اول داخلی استاد داور نام 10

 - دوم داخلی استاد داور نام 11

 آقایان دکتر سیروس و افرازه نام استاد ممتحن خارجی (پیشنهادي) 12

 دانشیار -استادیار  مرتبه علمی ممتحن خارجی 13

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر محل کار ممتحن خارجی 14

 دفاع تاریخ برگزاري جلسه 15
تاریخ و همچنین و 07/11/97 روز یکشنبه مورخه پیش دفاعجلسه 

 دفاع متعاقباً اعالم خواهد شد.جلسه ساعت 

 صبح 10ساعت  ساعت برگزاري جلسه دفاع 16

به تشخیص آموزش سالن و محل برگزاري جلسه دفاع  17

 به تشخیص آموزش تکمیلی تحصیالت نماینده 18



فرم مشخصات دفاع دانشجو
شرحموضوعردیف

 محمد سعید اتابکی دانشجو خانوادگی نام و  نام 1
 ۹۲٤۸۱۱۹۰٤ شماره دانشجویی 2

 مهندسی صنایع حصیلیگرایش ت –رشته  3

 دکتري مقطع دانشجو 4

پیش دفاع رساله نوع دفاع 5

با در نظر گرفتن جریان بازطراحی زنجیره تامین محصوالت بادوام  نامهعنوان پایان 6
 معکوس تحت عدم قطعیت

 96شهریور  نامهتاریخ تصویب پیشنهادیه (پروپوزال) پایان 7

 محمد محمدي نام استاد راهنما (یا استاد راهنماي اول) 8

 --- (در صورت وجود) نام استاد راهنماي دوم 9

 دکتر بهمن نادري (در صورت وجود) نام استاد مشاور 10

 دکتر علیرضا ارشدي خمسه اول داخلی استاد داور نام 11

 دکتر علی قدرت نما دوم داخلی استاد داور نام 12

 --- نام استاد ممتحن خارجی (پیشنهادي) 13

 --- مرتبه علمی ممتحن خارجی 14

 --- محل کار ممتحن خارجی 15

 97دي  3دوشنبه  تاریخ برگزاري جلسه دفاع 16

 13تا  12 دفاعساعت برگزاري جلسه  17

 سالن دانشکده فنی –تهران  سالن و محل برگزاري جلسه دفاع  18

 دکتر علیرضا ارشدي خمسه تکمیلی تحصیالت نماینده 19




