
فرم مشخصات دفاع دانشجو
شرحموضوعردیف

 سام علیرضا دیوان پور دانشجو خانوادگی نام و  نام 1

 955278605 شماره دانشجویی 2

 سازه –عمران  حصیلیگرایش ت –رشته  3

 کارشناسی ارشد مقطع دانشجو 4

يکتررساله د�پروپوزال دکتري    �ارشد     نامهپایان� نوع دفاع 5

 نامهعنوان پایان 6
توسعه منحنی هاي شکنندگی قاب هاي خمشی متوسط ساخته شده 
از اتصال جان سوراخدار با استفاده از روش انرژي تحت تاثیر زلزله 

 هاي نزدیک گسل با حالت جهت داري پیشرو

 17/10/97 نامهتاریخ تصویب پیشنهادیه (پروپوزال) پایان 7

دکتر سید حسین حسینی لواسانی راهنماي اول)نام استاد راهنما (یا استاد  8

 (در صورت وجود) نام استاد راهنماي دوم 9

دکتر پیمان همامی (در صورت وجود) نام استاد مشاور 10

دکتر غالمرضا نوري 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

31/6/98 تاریخ برگزاري جلسه دفاع 16

 11-10 ساعت برگزاري جلسه دفاع 17

 تهران دفتر مرکز رشدسالن و محل برگزاري جلسه دفاع  18

 دکتر علی کاتبی تکمیلی تحصیالت نماینده 19



فرم مشخصات دفاع دانشجو
شرحموضوعردیف

 امیرمحمد بازگیر دانشجو خانوادگی نام و  نام 1

 953067503 شماره دانشجویی 2

 هاي هیدرولیکیآب و سازه گرایش -عمران  مهندسی حصیلیگرایش ت –رشته  3

 کارشناسی ارشد مقطع دانشجو 4

يرساله دکتر�   دکتريپروپوزال �    ارشدپایان نامه�󠆵� نوع دفاع 5

 نامهعنوان پایان 6
) و بررسی اثرات VSF(نوع  روهاي ماهیبعدي سازهسازي سهشبیه

 هاي عمودي در میدان جریانناشی از افزودن ورق

 16/2/1398 نامهتاریخ تصویب پیشنهادیه (پروپوزال) پایان 7

مجتبی مهرآییندکتر  نام استاد راهنما (یا استاد راهنماي اول) 8

- (در صورت وجود) نام استاد راهنماي دوم 9

- (در صورت وجود) نام استاد مشاور 10

دکتر مصطفی اسماعیلی اول داخلی استاد داور نام 11

- دوم داخلی استاد داور نام 12

- نام استاد ممتحن خارجی (پیشنهادي) 13

- مرتبه علمی ممتحن خارجی 14

 - ممتحن خارجیمحل کار  15

30/6/1398 تاریخ برگزاري جلسه دفاع 16

12:00 ساعت برگزاري جلسه دفاع 17

دانشکده فنی مهندسی واحد کرج 20کالس  سالن و محل برگزاري جلسه دفاع  18

دکتر محمد دلنواز تکمیلی تحصیالت نماینده 19



فرم مشخصات دفاع دانشجو
شرحموضوعردیف

 امید تهرانیان دانشجو خانوادگی نام و  نام 1

 939264901 شماره دانشجویی 2

 مهندسی صنایع حصیلیگرایش ت –رشته  3

 دکتري مقطع دانشجو 4

رساله دکتري نوع دفاع 5

 نامهعنوان پایان 6

عیت تحت شرایط عدم قطارائه مدل جدید براي تعیین اندازه انباشته 
ت شرایط شافر تح-تلفیقی مبتنی بر فضاي فازي و تئوري دمپستر

 تورمی و با فروش وابسته به قیمت

 21/04/1396 نامهتاریخ تصویب پیشنهادیه (پروپوزال) پایان 7

دکتر ابوالفضل میرزازادهآقاي  نام استاد راهنما (یا استاد راهنماي اول) 8

 (در صورت وجود) راهنماي دومنام استاد  9

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

آقاي دکتر علی قدرت نما اول داخلی استاد داور نام 11

آقاي دکتر حامد داوري اردکانی دوم داخلی استاد داور نام 12

فرهاد حسین زاده لطفی آقاي دکتر رضا توکلی مقدم/ آقاي دکتر ام استاد ممتحن خارجی ن 13

استاد تمام/ استاد تمام مرتبه علمی ممتحن خارجی 14

 دانشگاه تهران/ دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات محل کار ممتحن خارجی 15

31/06/1398یکشنبه  تاریخ برگزاري جلسه دفاع 16

 11ساعت  ساعت برگزاري جلسه دفاع 17

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

 رضا یوسفی زنوزآقاي دکتر  تکمیلی تحصیالت نماینده 19



فرم مشخصات دفاع دانشجو
شرحموضوعردیف

 رامین غالمی تقی زاده دانشجو خانوادگی نام و  نام 1

 955302615 شماره دانشجویی 2

 هوش مصنوعی -کامپیوترمهندسی  حصیلیگرایش ت –رشته  3

 کارشناسی ارشد مقطع دانشجو 4

يکتررساله د�پروپوزال دکتري�ارشدنامهپایان� نوع دفاع 5

 نامهعنوان پایان 6
 تکراري هاي داده بازنویسی از جلوگیري براي هوشمند روشی ارائه

 ها SSD در

 18/12/97 نامهتاریخ تصویب پیشنهادیه (پروپوزال) پایان 7

دکتر محمدرضا بینش مروستی نام استاد راهنما (یا استاد راهنماي اول) 8

دکتر سید امیر اصغري توچائی نام استاد راهنماي دوم(در صورت وجود) 9

 نام استاد مشاور(در صورت وجود) 10

دکتر احسان ملکیان آقاي اول استاد داورداخلی نام 11

 دوم ناماستاد داورداخلی 12
 نام استاد ممتحن خارجی (پیشنهادي) 13

 مرتبه علمی ممتحن خارجی 14

 محل کار ممتحن خارجی 15

31/06/98چھارشنبھ  دفاعتاریخ برگزاري جلسه  16

14:30تا  13:00 ساعت برگزاري جلسه دفاع 17

203کالس  –ساختمان جغرافیا  –دانشگاه خوارزمی  سالن و محل برگزاري جلسه دفاع  18

آقاي دکتر کالرستاقی تکمیلی تحصیالت نماینده 19



رم مشخصات دفاع دانشجوف

شرحموضوعردیف

 حسن عظیمی شنگل آباد دانشجو خانوادگی نام و  نام 1

 953059510 شماره دانشجویی 2

 زلزله -عمران حصیلیگرایش ت –رشته  3

 کارشناسی ارشد مقطع دانشجو 4

 دکتري یرسالھ  روپوزال دکتري  پ ارشد   نامه پایان  نوع دفاع 5

 نامهعنوان پایان 6
 يقطر يها سازه در ریپذ ضیتعو نکیل عملکرد يرو بر سازه و خاك اندرکنش اثر

 نامهتاریخ تصویب پیشنهادیه (پروپوزال) پایان 7

 همامیدکتر  نام استاد راهنما (یا استاد راهنماي اول) 8

 دکتر کیوانی (در صورت وجود) نام استاد راهنماي دوم 9

 (در صورت وجود) نام استاد مشاور 10

 مشکوه الدینی دکتر 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

 31/06/1398 تاریخ برگزاري جلسه دفاع 16

 15:00 جلسه دفاعساعت برگزاري  17

 سالن سمینار تهران سالن و محل برگزاري جلسه دفاع 18

 نوريدکتر  تکمیلی تحصیالت نماینده 19



فرم مشخصات دفاع دانشجو
شرحموضوعردیف

 الهه سمیعی دانشجو خانوادگی نام و  نام 1

 953073513 شماره دانشجویی 2

 طراحی کاربردي-مکانیک حصیلیگرایش ت –رشته  3

 کارشناسی ارشد مقطع دانشجو 4

يرساله دکتر�    پروپوزال دکتري�    ارشدپایان نامه� نوع دفاع 5
 کنترل یکپارچه یک خودرو هوشمند با تخمین اصطکاك مسیر نامهعنوان پایان 6

 نامهتاریخ تصویب پیشنهادیه (پروپوزال) پایان 7
 دکتر علی کیماسی خلجی نام استاد راهنما (یا استاد راهنماي اول) 8

 (در صورت وجود) نام استاد راهنماي دوم 9

 (در صورت وجود) نام استاد مشاور 10

 دکتر حامی تورجی زاده 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

 27/6/98 تاریخ برگزاري جلسه دفاع 16

 14 ساعت برگزاري جلسه دفاع 17

 سالن و محل برگزاري جلسه دفاع  18

 دکتر جواد اکبردوست تکمیلی تحصیالت نماینده 19



فرم مشخصات دفاع دانشجو
شرحموضوعردیف

منصوره سالحورزي دانشجو خانوادگی نام و  نام 1

938113608 شماره دانشجویی 2
 (پردیس بین الملل)سازه  –مهندسی عمران  حصیلیگرایش ت –رشته  3

 کارشناسی ارشد مقطع دانشجو 4

رساله دکتري�    پروپوزال دکتري�    ارشدپایان نامه√ نوع دفاع 5

 نامهعنوان پایان 6
 اثرات زاویه تابش زلزله هاي حوزه نزدیک بر پاسخ غیرخطی

RBSقاب هاي محیطی خمشی داراي المان هاي تیر  
 2/2/98 نامهتاریخ تصویب پیشنهاد (پروپوزال) پایان 7

افشین مشکوه الدینی دکتر  نام استاد راهنما  8

-  دومنام استاد راهنماي  9

 دکتر پیمان همامی  نام استاد مشاور 10

 غالمرضا نوريدکتر  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

 30/6/98شنبه  تاریخ برگزاري جلسه دفاع 16

2-1 ساعت برگزاري جلسه دفاع 17
 مهندسی سالن دانشکده – پردیس تهران سالن و محل برگزاري جلسه دفاع  18

 بهروز شیرگیر دکتر تکمیلی تحصیالت نماینده 19



فرم مشخصات دفاع دانشجو
شرحموضوعردیف

 مونا نجمیان دانشجو خانوادگی نام و  نام 1

953061509 شماره دانشجویی 2
زلزله  –مهندسی عمران  حصیلیگرایش ت –رشته  3

 کارشناسی ارشد مقطع دانشجو 4

رساله دکتري�    پروپوزال دکتري�    ارشدپایان نامه√ نوع دفاع 5

 نامهعنوان پایان 6
داراي اتصاالت فوالدي ارزیابی عملکرد ساختارهاي مقاوم ترکیبی 

گسلش جهت دارنیمه صلب تحت 

 3/2/97 نامهتاریخ تصویب پیشنهاد (پروپوزال) پایان 7

دکتر افشین مشکوه الدینی  نام استاد راهنما (یا استاد راهنماي اول) 8

- وجود) (در صورت نام استاد راهنماي دوم 9

 دکتر پیمان همامی  نام استاد مشاور 10

 دکتر غالمرضا نوري 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

 30/6/98شنبه  تاریخ برگزاري جلسه دفاع 16

 3-2 ساعت برگزاري جلسه دفاع 17

 سالن دانشکده مهندسی –پردیس تهران  سالن و محل برگزاري جلسه دفاع  18

  بهروز شیرگیر دکتر تکمیلی تحصیالت نماینده 19



فرم مشخصات دفاع دانشجو
شرحموضوعردیف

 هشاد جمعدارم دانشجو خانوادگی نام و  نام 1

963061502 شماره دانشجویی 2
زلزله  –مهندسی عمران  حصیلیگرایش ت –رشته  3

 کارشناسی ارشد مقطع دانشجو 4

رساله دکتري�    پروپوزال دکتري�    ارشدپایان نامه√ نوع دفاع 5

 نامهعنوان پایان 6
بررسی تغییرات نیازهاي لرزه اي سازه شبکه قطري در 

گسل با تاکید بر پیکربندي هندسی نزدیکساختگاه هاي 
 2/2/98 نامهتاریخ تصویب پیشنهاد (پروپوزال) پایان 7
دکتر افشین مشکوه الدینی  نام استاد راهنما  8

-  نام استاد راهنماي دوم 9

 دکتر پیمان همامی  مشاورنام استاد  10

- اول داخلی استاد داور نام 11

- دوم داخلی استاد داور نام 12

 عبدالرضا سروقد مقدمدکتر  نام استاد ممتحن خارجی (پیشنهادي) 13

 دانشیار مرتبه علمی ممتحن خارجی 14

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

 30/6/98شنبه  تاریخ برگزاري جلسه دفاع 16

 4-3 ساعت برگزاري جلسه دفاع 17

 سالن دانشکده مهندسی –پردیس تهران  سالن و محل برگزاري جلسه دفاع  18

 غالمرضا نوريدکتر  تکمیلی تحصیالت نماینده 19



فرم مشخصات دفاع دانشجو
شرحموضوعردیف

 عرفان القاصی دانشجو خانوادگی نام و  نام 1

953059503 شماره دانشجویی 2
سازه  –مهندسی عمران  حصیلیگرایش ت –رشته  3

 کارشناسی ارشد مقطع دانشجو 4

رساله دکتري�    پروپوزال دکتري�    ارشدپایان نامه√ نوع دفاع 5

 نامهعنوان پایان 6
ارزیابی ناپایداري دینامیکی سازه هاي میان مرتبه قاب خمشی فوالدي 

تحت بارهاي ضربه اي ناشی از گسلش با رویکرد خرابی پیشرونده

 19/9/97 نامهتاریخ تصویب پیشنهاد (پروپوزال) پایان 7

دکتر جعفر کیوانی قمصري  اول نام استاد راهنما ي  8

دکتر افشین مشکوه الدینی   راهنماي دومنام استاد  9

-  نام استاد مشاور 10

- اول داخلی استاد داور نام 11

- دوم داخلی استاد داور نام 12

دکتر عبدالرضا سروقد مقدم نام استاد ممتحن خارجی (پیشنهادي) 13

دانشیار مرتبه علمی ممتحن خارجی 14

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

30/6/98شنبه  تاریخ برگزاري جلسه دفاع 16

 5-4 ساعت برگزاري جلسه دفاع 17

سالن دانشکده مهندسی –پردیس تهران  سالن و محل برگزاري جلسه دفاع  18

 غالمرضا نوريدکتر  تکمیلی تحصیالت نماینده 19



فرم مشخصات دفاع دانشجو
شرحموضوعردیف

 سید علیرضا موسوي معلم دانشجو خانوادگی نام و  نام 1

 961000570 شماره دانشجویی 2

 ژئوتکنیک –مهندسی عمران  حصیلیگرایش ت –رشته  3

 کارشناسی ارشد مقطع دانشجو 4

ارشد    نامهپایان نوع دفاع 5

 نامهعنوان پایان 6
 هاي اسکلت بتنیعددي پاسخ ساختمانتحلیل 

 تحت اثر گودبرداري عمیق در مجاورت آن

 1/12/1397 نامهتاریخ تصویب پیشنهادیه (پروپوزال) پایان 7

جناب آقاي دکتر علی قنبري نام استاد راهنما (یا استاد راهنماي اول) 8

- (در صورت وجود) نام استاد راهنماي دوم 9

- (در صورت وجود) نام استاد مشاور 10

دکتر هادي شهیر 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

31/06/98 تاریخ برگزاري جلسه دفاع 16

 8:30 ساعت برگزاري جلسه دفاع 17

 سالن سمینار دانشکده فنیسالن و محل برگزاري جلسه دفاع  18

 مهرجرديتوکلی دکتر غالمحسین  تکمیلی تحصیالت نماینده 19



فرم مشخصات دفاع دانشجو
شرحموضوعردیف

 محمود نصرتی دانشجو خانوادگی نام و  نام 1

 953053511 شماره دانشجویی 2

 بهینه سازي سیستم ها –مهندسی صنایع  حصیلیگرایش ت –رشته  3

 کارشناسی ارشد مقطع دانشجو 4

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

 نامهعنوان پایان 6
 مسئله مسیریابی وسایل نقلیه ترکیبی دو هدفه با چند مسیر جایگزین و

 در نظر گرفتن قابلیت اطمینان براي مسیر ها

 08/12/1396 نامهتاریخ تصویب پیشنهادیه (پروپوزال) پایان 7

 خمسه دکتر علیرضا ارشدي نام استاد راهنما (یا استاد راهنماي اول) 8

 (در صورت وجود) نام استاد راهنماي دوم 9

 دکتر مصطفی ابویی اردکان (در صورت وجود) نام استاد مشاور 10

 نما قدرت علی دکتر 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

 24/6/1398 تاریخ برگزاري جلسه دفاع 16

 15-14 ساعت برگزاري جلسه دفاع 17

 سالن دانشکده فنی مهندسی سالن و محل برگزاري جلسه دفاع  18

 داوري حامد دکتر تکمیلی تحصیالت نماینده 19



فرم مشخصات دفاع دانشجو
شرحموضوعردیف

 مائده گل محمدي دانشجو خانوادگی نام و  نام 1
 965276611 شماره دانشجویی 2
 لجستیک و زنجیره تامین-مهندسی صنایع حصیلیگرایش ت –رشته  3
 کارشناسی ارشد مقطع دانشجو 4
 رساله دکتري�     پروپوزال دکتري�    ارشدپایان نامه نوع دفاع 5

 نامهعنوان پایان 6
انتخاب پیمانکار با استفاده از روش هاي تصمیم گیري 

 چندمعیاره و براساس شاخص هاي تاب آوري
 03/08/97 نامهتاریخ تصویب پیشنهادیه (پروپوزال) پایان 7
 دکتر علیرضا ارشدي خمسه نام استاد راهنما (یا استاد راهنماي اول) 8
  (در صورت وجود) راهنماي دومنام استاد  9

 دکتر علی قدرتنما (در صورت وجود) نام استاد مشاور 10
 دکتر داوري 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
 24/06/98 برگزاري جلسه دفاعتاریخ  16
 9-8 ساعت برگزاري جلسه دفاع 17
 سالن دانشکده فنی مهندسی سالن و محل برگزاري جلسه دفاع  18
 دکتر محمدي تکمیلی تحصیالت نماینده 19



فرم مشخصات دفاع دانشجو
شرحموضوعردیف

 آناهید حبیبی دانشجو خانوادگی نام و  نام 1

 953073506 شماره دانشجویی 2

 مکانیکمهندسی  حصیلیگرایش ت –رشته  3

 کارشناسی ارشد مقطع دانشجو 4

   ارشدپایان نامه�󠆵� نوع دفاع 5

 نامهعنوان پایان 6
تحلیل اثر اندازه و انحناي اولیه بر روي رفتار مکانیکی میکروتیر با 

 تحریک الکتروستاتیک

 نامهتاریخ تصویب پیشنهادیه (پروپوزال) پایان 7
 مهدي زمانیان نام استاد راهنما (یا استاد راهنماي اول) 8

 (در صورت وجود) نام استاد راهنماي دوم 9

 دکتر محمد زمانی نژاد صورت وجود)(در  نام استاد مشاور 10

 دکتر علی کیماسی خلجی 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

 31/6/98 تاریخ برگزاري جلسه دفاع 16

 10 جلسه دفاعساعت برگزاري  17

 -کرج سالن و محل برگزاري جلسه دفاع  18

 دکتر هادي صبوري تکمیلی تحصیالت نماینده 19



فرم مشخصات دفاع دانشجو
شرحموضوعردیف

 مجید حدادي و نام خانوادگی دانشجو  نام 1

 955294605 شماره دانشجویی 2

 محیط زیست –عمران  گرایش تحصیلی –رشته  3

 کارشناسی ارشد مقطع دانشجو 4

 يرساله دکتر�پروپوزال دکتري    �ارشد    نامه پایان� نوع دفاع 5

اصالح سطحی غشاھای تجاری اسمز معکوس با استفاده از  نامهپایان عنوان 6
 پلیمرھای آب دوست بھ منظور بھبود کارایی

 22/7/97 نامهتاریخ تصویب پیشنهادیه (پروپوزال) پایان 7

 دکتر نیما حیدرزاده نام استاد راهنما (یا استاد راهنماي اول) 8

 دکتر وحید وطن پور وجود)نام استاد راهنماي دوم (در صورت  9

 - نام استاد مشاور (در صورت وجود) 10

 دکتر محسن شیدایی اول نام استاد داور داخلی 11

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

 مرتبه علمی ممتحن خارجی 14

 محل کار ممتحن خارجی 15
 30/6/98 تاریخ برگزاري جلسه دفاع 16

 14 ساعت برگزاري جلسه دفاع 17

 دانشکده شیمی (کرج) سالن و محل برگزاري جلسه دفاع  18

 دکتر محمد دلنواز نماینده تحصیالت تکمیلی 19



فرم مشخصات دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد دانشجو 

موضوع شرح ردیف

علی خردمند  نام و نام خانوادگی دانشجو 1 

953069501 شماره دانشجویی 2 

مهندسی و مدیریت ساخت  گرایش تحصیلی-رشته 3 

کارشناسی ارشد مقطع دانشجو  4 

پایان نامه کارشناسی ارشد نوع دفاع  5 

صنعت در نوآوری رویکردهای بررسی

تحقق جهت جامع مدلی ارائه و ساخت

در نوآوری مختلف انواع

عمرانی های پروژه

عنوان پایان نامه  6 

07/12/96  7 تاریخ تصویب پیشنهادیه پایان نامه 

دکتر علی کاتبی  8 نام و نام خانوادگی استاد راهنما

--  9 نام و نام خانوادگی استاد راهنمای دوم 

--  10 نام و نام خانوادگی استاد مشاور

دکتر صالحی  11 نام استاد داور داخلی اول

--  12 نام استاد داور داخلی دوم

--  13 نام استاد ممتحن خارجی 

--  14 مرتبه علمی ممتحن خارجی

30/06/98  15 تاریخ برگزاری جلسه دفاع

قبل از ظهر 12-11  16 ساعت برگزاری جلسه دفاع

کرج-علومدانشکده  -5سالن  17 الن و محل برگزاری جلسه دفاع س

دکتر همامی  18 نماینده تحصیالت تکمیلی



فرم مشخصات دفاع دانشجو
شرحموضوعردیف

 زهره کریمی دانشجو خانوادگی نام و  نام 1

 953074509 شماره دانشجویی 2

 علوم تصمیم و مهندسی دانش -علوم کامپیوتر حصیلیگرایش ت –رشته  3

 کارشناسی ارشد مقطع دانشجو 4

ارشد  نامه پایان� نوع دفاع 5

 نامهعنوان پایان 6
به  PDR بررسی حالت هاي مختلف گوشی هاي هوشمند در تکنیک

 منظور ناوبري در مکان هاي سرپوشیده

 نامهتاریخ تصویب پیشنهادیه (پروپوزال) پایان 7
 دکتر محمدرضا سهیلی نام استاد راهنما (یا استاد راهنماي اول) 8

 عباداللهیدکتر سعید  (در صورت وجود) نام استاد راهنماي دوم 9

 (در صورت وجود) نام استاد مشاور 10

 دکتر آزاده منصوري 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

 1398/06/30شنبه  تاریخ برگزاري جلسه دفاع 16

 14-13 ساعت برگزاري جلسه دفاع 17

 ساختمان جغرافیا 205کالس  سالن و محل برگزاري جلسه دفاع  18

 دکتر منوچهر کالرستاقی تکمیلی تحصیالت نماینده 19



فرم مشخصات دفاع دانشجو
شرحموضوعردیف

 محمدحسین هوشمنددانشجو خانوادگی نام و  نام 1

953239515شماره دانشجویی 2

سیستم هاي اقتصادي اجتماعی -مهندسی صنایع حصیلیگرایش ت –رشته  3

کارشناسی ارشد مقطع دانشجو 4

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

 نامهعنوان پایان 6
افزایش انعطاف پذیري سیستم تولید و کاهش هزینه تحت شرایط 

 عدم قطعیت در یک مدل زنحیره تامین اقالم دارویی

 4/96 نامهتاریخ تصویب پیشنهادیه (پروپوزال) پایان 7

ابوالفضل میرزازادهدکتر نام استاد راهنما (یا استاد راهنماي اول) 8

-(در صورت وجود) نام استاد راهنماي دوم 9

دکتر محمد وحید سبط(در صورت وجود) نام استاد مشاور 10

احمديارد دکتر  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

26/6/98تاریخ برگزاري جلسه دفاع 16

 9ساعت برگزاري جلسه دفاع 17

اتاق سمینار دانشکده فنی و مهندسیسالن و محل برگزاري جلسه دفاع  18

ارشدي خمسهعلیرضا دکتر تکمیلی تحصیالت نماینده 19



فرم مشخصات دفاع دانشجو
شرحموضوعردیف

 بدرعسل خان دانشجو خانوادگی ونام  نام 1

 953078505 شماره دانشجویی 2

 يکامپیوترهاي معماري سیستم -کامپیوترمهندسی  حصیلیگرایش ت –رشته  3

 کارشناسی ارشد مقطع دانشجو 4

يکتررساله د�پروپوزال دکتري�ارشدنامهپایان� نوع دفاع 5

 نامهعنوان پایان 6
در  یانتخاب بالك قربان يبرا یازدهیامت يبرمبنا ینیروش نو

 فلش NAND بر یحالت جامد مبتن يوهایدرا

7/11/97یکشنبھ  نامهتاریخ تصویب پیشنهادیه (پروپوزال) پایان 7

دکتر محمدرضا بینش مروستی نام استاد راهنما (یا استاد راهنماي اول) 8

دکتر سید امیر اصغري توچائی نام استاد راهنماي دوم(در صورت وجود) 9

 نام استاد مشاور(در صورت وجود) 10

 اول استاد داورداخلی نام 11
 دوم ناماستاد داورداخلی 12
 دکتر پژمان لطفی کامران  نام استاد ممتحن خارجی (پیشنهادي) 13

 دانشیار مرتبه علمی ممتحن خارجی 14

 )IPMپژوهشگاه دانش هاي بنیادي ( محل کار ممتحن خارجی 15

 27/06/98چھارشنبھ  تاریخ برگزاري جلسه دفاع 16

 صبح 09:00 ساعت برگزاري جلسه دفاع 17

 208 اتاق-ساختمان جغرافیاسالن و محل برگزاري جلسه دفاع  18

 آقاي دکتر منوچهر کالرستاقی تکمیلی تحصیالت نماینده 19



فرم مشخصات دفاع دانشجو
شرحموضوعردیف

 زادهفهیمه حاجی دانشجو خانوادگی نام و  نام 1

 953078519 شماره دانشجویی 2

 هاي کامپیوتريمعماري سیستم -مهندسی کامپیوتر حصیلیگرایش ت –رشته  3

 کارشناسی ارشد مقطع دانشجو 4

يکتررساله د�پروپوزال دکتري�ارشدنامهپایان� نوع دفاع 5

 نامهعنوان پایان 6
هاي تقریبی دقت باال با بهبود کنندهارائه طرحی نوین در ضرب

 فرکانس کاري، توان مصرفی و مساحت

 07/11/97 نامهتاریخ تصویب پیشنهادیه (پروپوزال) پایان 7

دکتر محمدرضا بینش مروستی نام استاد راهنما (یا استاد راهنماي اول) 8

دکتر سید امیر اصغري توچائی استاد راهنماي دوم(در صورت وجود)نام  9

- نام استاد مشاور(در صورت وجود) 10

 اول استاد داورداخلی نام 11
- دوم ناماستاد داورداخلی 12

 دکتر پژمان لطفی کامران نام استاد ممتحن خارجی (پیشنهادي) 13

 دانشیار مرتبه علمی ممتحن خارجی 14

 )IPMپژوهشگاه دانش هاي بنیادي ( کار ممتحن خارجیمحل  15

 27/06/98چھارشنبھ  تاریخ برگزاري جلسه دفاع 16

 صبح 10:00 ساعت برگزاري جلسه دفاع 17

 208 اتاق-جغرافیا ساختمانسالن و محل برگزاري جلسه دفاع  18

 آقاي دکتر منوچهر کالرستاقی تکمیلی تحصیالت نماینده 19



پردیس-دفاع از طرح پیشنهادي (پروپوزال)  -فرم مشخصات دفاع دانشجو
شرحموضوعردیف

سیدعلی داودي دانشجو خانوادگی نام و  نام 1

946057906 شماره دانشجویی 2

پردیس خوارزمی-مهندسی صنایع  -مهندسی صنایع حصیلیگرایش ت –رشته  3

 دکتري مقطع دانشجو 4

 يرساله دکتر�پروپوزال دکتري  �ارشد    نامه پایان� نوع دفاع 5

 رسالهعنوان  6
مدلسازي و حل یک مدل چند هدفه مکان یابی خدمات درمانی با در 

 نظر گرفتن  ازدحام و زمانبندي

 نامهتاریخ تصویب پیشنهادیه (پروپوزال) پایان 7
نماعلی قدرت  نام استاد راهنما (یا استاد راهنماي اول) 8

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

محمد محمديدکتر  (در صورت وجود) نام استاد مشاور 10

ابولفضل میرزازدهدکتر  اول داخلی استاد داور نام 11

حمید رضا ایزد بخشدکتر  دوم داخلی استاد داور نام 12

مقدمدکتر رضا توکلی  نام استاد ممتحن خارجی (پیشنهادي) 13

استاد تمام مرتبه علمی ممتحن خارجی 14

 نایعدانشکده مهندسی ص-پردیس دانشکده هاي فنی دانشگاه تهران محل کار ممتحن خارجی 15

 دکتر سید میثم موسوي نام استاد ممتحن خارجی (پیشنهادي) 16

 دانشیار  مرتبه علمی ممتحن خارجی 17

 صنایع دانشکده فنی دانشگاه شاهدگروه مهندسی  محل کار ممتحن خارجی 18

98 شهریور 26سه شنبه  تاریخ برگزاري جلسه دفاع 19

16:30-15 ساعت برگزاري جلسه دفاع 20

 سالن دانشکده فنی مهندسی –تهران سالن و محل برگزاري جلسه دفاع  21

 دکتر حامد داوري اردکانی تکمیلی تحصیالت نماینده 22



فرم مشخصات دفاع دانشجو

شرحموضوعردیف

مینو احمدیو نام خانوادگی دانشجو  نام 1

953236501شماره دانشجویی 2

حمل ونقل-مهندسی صنایعگرایش تحصیلی –رشته  3

کارشناسی ارشدمقطع دانشجو 4

  کارشناسی ارشدنوع دفاع 5

نامهعنوان پایان 6
سبزبا گذاری زنجیره تامین قیمت توسعه مدل های 

 هابازیبا رویکرد نظریه  درنظر گرفتن تخفیف 

 96/8/25نامهتاریخ تصویب پیشنهادیه )پروپوزال( پایان 7

دکتر علیرضا ارشدی خمسهجناب آقای نام استاد راهنما )یا استاد راهنمای اول( 8

نام استاد راهنمای دوم )در صورت وجود( 9

دکتر محمد محمدیجناب آقای مشاور )در صورت وجود(نام استاد  10

قدرت نمادکتر جناب آقای اول نام استاد داور داخلی 11

دوم نام استاد داور داخلی 12

نام استاد ممتحن خارجی )پیشنهادی( 13

مرتبه علمی ممتحن خارجی 14

محل کار ممتحن خارجی 15

98/6/24تاریخ برگزاری جلسه دفاع 16

09:00ساعت برگزاری جلسه دفاع 17

دانشکده فنی ومهندسی سالن و محل برگزاری جلسه دفاع  18

جناب آقای دکتر حامد داوری نماینده تحصیالت تکمیلی 19



پردیس-(نهایی) دفاع دکتري -فرم مشخصات دفاع دانشجو
شرحموضوعردیف

 کامران کریمی موحد دانشجو خانوادگی نام و  نام 1

946062905 شماره دانشجویی 2
 پردیس خوارزمی-مهندسی صنایع  -مهندسی صنایع حصیلیگرایش ت –رشته  3

 دکتري مقطع دانشجو 4

 يکتررساله دXپروپوزال دکتري  �ارشد     نامهپایان� نوع دفاع 5

 نامهعنوان پایان 6
طراحی زنجیره تأمین: تعیین استراتژیهاي انعطاف پذیر و سفارش 

 دهی تحت شرایط تقاضا و زمان تحویل تصادفی

 98 تیر نامهتاریخ تصویب پیشنهادیه (پروپوزال) پایان 7

علی قدرت نما نام استاد راهنما (یا استاد راهنماي اول) 8

 (در صورت وجود) نام استاد راهنماي دوم 9

دکتر سید حمیدرضا پسندیده (در صورت وجود) نام استاد مشاور 10

دکتر ابوالفضل میرزازاده اول داخلی استاد داور نام 11

دکتر محمد محمدي دوم داخلی استاد داور نام 12

رضا توکلی مقدمدکتر  نام استاد ممتحن خارجی (پیشنهادي) 13

استاد تمام مرتبه علمی ممتحن خارجی 14

 نایعدانشکده مهندسی ص-پردیس دانشکده هاي فنی دانشگاه تهران محل کار ممتحن خارجی 15

دکتر سید میثم موسوي نام استاد ممتحن خارجی (پیشنهادي) 16

دانشیار مرتبه علمی ممتحن خارجی 17

 مهندسی صنایع دانشکده فنی دانشگاه شاهدگروه  محل کار ممتحن خارجی 18

    1398 شهریور 26 سه شنبه تاریخ برگزاري جلسه دفاع 19

 15-13:30 ساعت برگزاري جلسه دفاع 20

 مهندسی سالن دانشکده فنی-تهرانسالن و محل برگزاري جلسه دفاع  21

 دکتر حامد داوري اردکانی تکمیلی تحصیالت نماینده 22



فرم مشخصات دفاع دانشجو
شرحموضوعردیف

 اکرم سبزمکان و نام خانوادگی دانشجو  نام 1

 ۹۵۳۰۸۲۵۰۸ شماره دانشجویی 2

 هوش مصنوعی -مهندسی کامپیوتر   گرایش تحصیلی –رشته  3

 ارشد مقطع دانشجو 4

يرساله دکتر�󠆵�پروپوزال دکتري   �󠆵�ارشد   پایان نامه�󠆵� نوع دفاع 5

 نامهعنوان پایان 6
ارائه مدل بهبود یافته کنترل دسترسی بوسیله ي بالکچین 

در رایانش ابري
۱۸/۷/۹۷ نامهتاریخ تصویب پیشنهادیه (پروپوزال) پایان 7

سیده لیلی میرطاهريخانم دکتر  نام استاد راهنما (یا استاد راهنماي اول) 8

 نام استاد راهنماي دوم (در صورت وجود) 9

 نام استاد مشاور (در صورت وجود) 10

آقاي دکتر اصغري اول نام استاد داور داخلی 11

آقاط دکتر پدرام دوم نام استاد داور داخلی 12

 نام استاد ممتحن خارجی (پیشنهادي) 13

 مرتبه علمی ممتحن خارجی 14

 محل کار ممتحن خارجی 15

۲۶/۶/۹۸ تاریخ برگزاري جلسه دفاع 16

۱۹-۱۸ ساعت برگزاري جلسه دفاع 17

تهران سالن و محل برگزاري جلسه دفاع  18

آقاي دکتر کالرستاقی نماینده تحصیالت تکمیلی 19



فرم مشخصات دفاع دانشجو
شرحموضوعردیف

 نیلوفر رازانی و نام خانوادگی دانشجو  نام 1

 ۹۵۳۰۸۲۵۰۷ شماره دانشجویی 2

 هوش مصنوعی -مهندسی کامپیوتر   گرایش تحصیلی –رشته  3

 ارشد مقطع دانشجو 4

ارشد پایان نامه  نوع دفاع 5

 نامهعنوان پایان 6
هاي تأمین منابع در فضاي رایانش ابري واسطبهبود عملکرد 

با استفاده از روش رگرسیون بردار پشتیبان
۱۸/۷/۹۷ نامهتاریخ تصویب پیشنهادیه (پروپوزال) پایان 7

سیده لیلی میرطاهريخانم دکتر  نام استاد راهنما (یا استاد راهنماي اول) 8

 نام استاد راهنماي دوم (در صورت وجود) 9

 استاد مشاور (در صورت وجود) نام 10

آقاي دکتر اصغري اول نام استاد داور داخلی 11

 دوم نام استاد داور داخلی 12

 نام استاد ممتحن خارجی (پیشنهادي) 13

 مرتبه علمی ممتحن خارجی 14

 محل کار ممتحن خارجی 15

۲۶/۶/۹۸ تاریخ برگزاري جلسه دفاع 16

۱۹-۲۰ دفاعساعت برگزاري جلسه  17

تهران سالن و محل برگزاري جلسه دفاع  18

آقاي دکتر کالرستاقی نماینده تحصیالت تکمیلی 19



فرم مشخصات دفاع دانشجو
شرحموضوعردیف

 محمد رضوي فرد دانشجو خانوادگی نام و  نام 1

 ۹۴۳۰۷۳۵۰۹ شماره دانشجویی 2

 طراحی کاربردي -مهندسی مکانیک حصیلیگرایش ت –رشته  3

 کارشناسی ارشد مقطع دانشجو 4

دکتريرساله �    پروپوزال دکتري�    ارشدپایان نامه نوع دفاع 5

 نامهعنوان پایان 6
الیاف  هايرونده در کامپوزیتتحلیل عددي و تجربی تخریب پیش
 بعديخردشده سه

 95زمستان  نامهتاریخ تصویب پیشنهادیه (پروپوزال) پایان 7

 هادي صبوري نام استاد راهنما (یا استاد راهنماي اول) 8

 (در صورت وجود) نام استاد راهنماي دوم 9

 (در صورت وجود) نام استاد مشاور 10

 اول داخلی استاد داور نام 11
 دوم داخلی استاد داور نام 12
 رضا ثابتدکتر سید علی نام استاد ممتحن خارجی (پیشنهادي) 13

 دانشیار مرتبه علمی ممتحن خارجی 14

 پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران محل کار ممتحن خارجی 15

 30/6/98 برگزاري جلسه دفاعتاریخ  16

 18-19 ساعت برگزاري جلسه دفاع 17

 سالن علوم؟، دفتر تهران سالن و محل برگزاري جلسه دفاع  18

 دکتر جواد اکبردوست تکمیلی تحصیالت نماینده 19



فرم مشخصات دفاع دانشجو
شرحموضوعردیف

 مهدي ساالري دانشجو خانوادگی نام و  نام 1

 953063505 شماره دانشجویی 2

 گرایش ژئوتکنیک-مهندسی عمران حصیلیگرایش ت –رشته  3

 کارشناسی ارشد مقطع دانشجو 4

کتريرساله د�    پروپوزال دکتري�    ارشد نامهپایان نوع دفاع 5

 نامهعنوان پایان 6
بررسی متغیرهاي اثرگذار بر هزینه ساخت دیوارهاي خاك مسلح 

 باتوجه به رفتار آن

 13/12/1397 نامهتاریخ تصویب پیشنهادیه (پروپوزال) پایان 7

دکتر غالمحسین توکلی مهرجردي نام استاد راهنما (یا استاد راهنماي اول) 8

 صورت وجود) (در نام استاد راهنماي دوم 9

 (در صورت وجود) نام استاد مشاور 10

دکتر علی قنبري 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

30/6/1398 تاریخ برگزاري جلسه دفاع 16

 8:30 ساعت برگزاري جلسه دفاع 17

 سالن شورا دانشکده فنی-کرجسالن و محل برگزاري جلسه دفاع  18

 دکتر امیرحمیدي تکمیلی تحصیالت نماینده 19



فرم مشخصات دفاع دانشجو
شرحموضوعردیف

 نیلوفر حاجیلو دانشجو خانوادگی نام و  نام 1

 953236504 شماره دانشجویی 2

 حصیلیگرایش ت –رشته  3
هاي اقتصادي و اجتماعی گرایش مهندسی صنایع سیستم

حمل ونقل
 کارشناسی ارشد مقطع دانشجو 4

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

 نامهعنوان پایان 6
 حمل هاي نامه بیمه درزمینه بیمه شرکت استراتژي نقشه ارائه

 وپویایی هاي متوازن امتیازي ازرویکردکارت استفاده با ونقل
سیستمی، مطالعه موردي: بیمه معلم

 19/12/96 نامهتاریخ تصویب پیشنهادیه (پروپوزال) پایان 7

 دکتر حمیدرضا ایزدبخش نام استاد راهنما (یا استاد راهنماي اول) 8

 (در صورت وجود) نام استاد راهنماي دوم 9

مجید فشاريدکتر  (در صورت وجود) نام استاد مشاور 10
 علی قدرت نمادکتر  اول داخلی استاد داور نام 11

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

 مرتبه علمی ممتحن خارجی 14

 محل کار ممتحن خارجی 15

 31/6/98 تاریخ برگزاري جلسه دفاع 16

 12ساعت  ساعت برگزاري جلسه دفاع 17

 جغرافیادانشکده سالن و محل برگزاري جلسه دفاع  18

 دکتر حامد داوري اردکانی تکمیلی تحصیالت نماینده 19



فرم مشخصات دفاع دانشجو

شرحموضوعردیف

فرزین ضیاء گورابیدانشجو خانوادگی نام و  نام 1

953055509شماره دانشجویی 2

لجستیک و زنجیره تامین -مهندسی صنایع حصیلیگرایش ت –رشته  3

کارشناسی ارشد مقطع دانشجو 4

   ارشدپایان نامه نوع دفاع 5

نامهعنوان پایان 6
 در با چندهدفه داروی تأمین زنجیره مسئله یک حل و مدلسازی

نقلیه وسایل مسیریابی و ازدحام و قطعیت عدم شرایط گرفتن نظر

96زمستان نامهتاریخ تصویب پیشنهادیه )پروپوزال( پایان 7

 علی قدرت نمانام استاد راهنما )یا استاد راهنمای اول( 8

)در صورت وجود( نام استاد راهنمای دوم 9

حامد داوری اردکانیدکتر )در صورت وجود( مشاورنام استاد  10

 علیرضا ارشدی خمسهدکتر  اول داخلی استاد داور نام 11

 دوم داخلی استاد داور نام 12

نام استاد ممتحن خارجی )پیشنهادی( 13

مرتبه علمی ممتحن خارجی 14

محل کار ممتحن خارجی 15

25/6/98تاریخ برگزاری جلسه دفاع 16

17-16ساعت برگزاری جلسه دفاع 17

دانشکده فنی مهندسی  –تهران سالن و محل برگزاری جلسه دفاع  18

محمد محمدیدکتر  تکمیلی تحصیالت نماینده 19



فرم مشخصات دفاع دانشجو

شرحموضوعردیف

وحید یحیی پور گنجیدانشجو خانوادگی نام و  نام 1

953055512شماره دانشجویی 2

لجستیک و زنجیره تامین -مهندسی صنایع حصیلیگرایش ت –رشته  3

کارشناسی ارشد مقطع دانشجو 4

ارشد پایان نامه نوع دفاع 5

نامهعنوان پایان 6
مدلسازی و حل یک مساله هاب  سلسله مراتبی چند هدفه  در 

شرایط عدم قطعیت با در نظر گرفتن ازدحام و قابلیت اطمینان

96 زمستاننامهتاریخ تصویب پیشنهادیه )پروپوزال( پایان 7

علی قدرت نمانام استاد راهنما )یا استاد راهنمای اول( 8

وجود( )در صورت نام استاد راهنمای دوم 9

رضا توکلی مقدمدکتر )در صورت وجود( نام استاد مشاور 10

دکتر محمد محمدی  اول داخلی استاد داور نام 11

 دوم داخلی استاد داور نام 12

نام استاد ممتحن خارجی )پیشنهادی( 13

مرتبه علمی ممتحن خارجی 14

محل کار ممتحن خارجی 15

25/6/98دفاعتاریخ برگزاری جلسه  16

16-15ساعت برگزاری جلسه دفاع 17

دانشکده فنی مهندسی  –تهران سالن و محل برگزاری جلسه دفاع  18

علیرضا ارشدی خمسهدکتر تکمیلی تحصیالت نماینده 19



فرم مشخصات دفاع دانشجو
شرحموضوعردیف

 احمد گنج تابش دانشجو خانوادگی نام و  نام 1

 953074510 شماره دانشجویی 2

 مهندسی دانش -کامپیوتر علوم حصیلیگرایش ت –رشته  3

 کارشناسی ارشد مقطع دانشجو 4

 نامهعنوان پایان 5
فاده از با است ارائه یک سیستم پیشنهاد دهنده مقیاس پذیر جدید

 پاالیش همکارانه افزایشی

  97ماه  شهریور نامهتاریخ تصویب پیشنهادیه (پروپوزال) پایان 6

دکتر فرشاد عشقی نام استاد راهنما (یا استاد راهنماي اول) 7

دکتر منوچهر کالرستاقی (در صورت وجود) نام استاد راهنماي دوم 8

 (در صورت وجود) نام استاد مشاور 9

یرمحسن پدرامدکتر م داخلی استاد داور نام 10

 نام استاد ممتحن خارجی (پیشنهادي) 11

 مرتبه علمی ممتحن خارجی 12

 محل کار ممتحن خارجی 13

( شنبه) شهریور 30 تاریخ برگزاري جلسه دفاع 14

صبح 11 ساعت برگزاري جلسه دفاع 15

 سمینار دانشکده فنی و مهندسیسالن سالن و محل برگزاري جلسه دفاع  16

 دکتر آزاده منصوري تکمیلی تحصیالت نماینده 17



فرم مشخصات دفاع دانشجو
شرحموضوعردیف

 امیرحسین آرزومند دانشجو خانوادگی نام و  نام 1

 953082501 شماره دانشجویی 2

 هوش مصنوعی -مهندسی کامپیوتر حصیلیگرایش ت –رشته  3

 کارشناسی ارشد مقطع دانشجو 4

 یادگیري عمیقپذیري تصاویر با استفاده از افزایش تفکیک نامهعنوان پایان 5

 97اسفند ماه  نامهتاریخ تصویب پیشنهادیه (پروپوزال) پایان 6

 آزاده منصوريخانم دکتر  نام استاد راهنما (یا استاد راهنماي اول) 7

 (در صورت وجود) نام استاد راهنماي دوم 8

 (در صورت وجود) نام استاد مشاور 9

 منوچهر کالرستاقیکتر آقاي د داخلی استاد داور نام 10

 علی نادیاندکتر آقاي  نام استاد ممتحن خارجی (پیشنهادي) 11

 استادیار مرتبه علمی ممتحن خارجی 12

 شهید بهشتیدانشگاه  محل کار ممتحن خارجی 13

 شنبه) یک( شهریور 31 تاریخ برگزاري جلسه دفاع 14

 صبح 9 ساعت برگزاري جلسه دفاع 15

 سالن سمینار دانشکده فنی و مهندسی سالن و محل برگزاري جلسه دفاع  16

 آقاي دکتر منوچهر کالرستاقی   تکمیلی تحصیالت نماینده 17



فرم مشخصات دفاع دانشجو
شرحموضوعردیف

 بهنام صمدي دانشجو خانوادگی نام و  نام 1

 953082509 شماره دانشجویی 2

 هوش مصنوعی -مهندسی کامپیوتر حصیلیگرایش ت –رشته  3

 کارشناسی ارشد مقطع دانشجو 4

 واییاطالعات محت برمبنايهاي بصري هاي توصیف دادههبهبود شیو نامهعنوان پایان 5

 96اسفند ماه  نامهتاریخ تصویب پیشنهادیه (پروپوزال) پایان 6

 آزاده منصوريخانم دکتر  نام استاد راهنما (یا استاد راهنماي اول) 7

 (در صورت وجود) نام استاد راهنماي دوم 8

احمد محمودي  (در صورت وجود) نام استاد مشاور 9

 دکتر منوچهر کالرستاقیآقاي  داخلی استاد داور نام 10

 علی کتانفروشدکتر آقاي  نام استاد ممتحن خارجی (پیشنهادي) 11

 استادیار مرتبه علمی ممتحن خارجی 12

 شهید بهشتیدانشگاه  محل کار ممتحن خارجی 13

 شنبه) سه( شهریور 26 تاریخ برگزاري جلسه دفاع 14

 صبح 9 ساعت برگزاري جلسه دفاع 15

 سالن سمینار دانشکده فنی و مهندسی سالن و محل برگزاري جلسه دفاع  16

 دکتر منوچهر کالرستاقیآقاي     تکمیلی تحصیالت نماینده 17



فرم مشخصات دفاع دانشجو
شرحموضوعردیف

 حامد کبیري کناري دانشجو خانوادگی نام و  نام 1

 953074508 شماره دانشجویی 2

 علوم تصمیم و مهندسی دانش حصیلیگرایش ت –رشته  3

 کارشناسی ارشد مقطع دانشجو 4

 نامهعنوان پایان 5
ه جامع ارائه یک مدل بلوکی احتماالتی جدید براي تشخیص

با استفاده شبکه هاي چند الیه ناهمگن
  98شهریور  نامهتاریخ تصویب پیشنهادیه (پروپوزال) پایان 6

فرشاد عشقیدکتر  نام استاد راهنما (یا استاد راهنماي اول) 7

دکتر منوچهر کالرشتاقی (در صورت وجود) نام استاد راهنماي دوم 8

 (در صورت وجود) نام استاد مشاور 9

میرمحسن پدرامدکتر  داخلی استاد داور نام 10

 نام استاد ممتحن خارجی (پیشنهادي) 11

 مرتبه علمی ممتحن خارجی 12

 محل کار ممتحن خارجی 13

( شنبه) شهریور 30 تاریخ برگزاري جلسه دفاع 14

صبح12 ساعت برگزاري جلسه دفاع 15

 سمینار دانشکده فنی و مهندسیسالن سالن و محل برگزاري جلسه دفاع  16

 آزاده منصوريدکتر  تکمیلی تحصیالت نماینده 17



فرم مشخصات دفاع دانشجو
شرحموضوعردیف

 میدیا روست دانشجو خانوادگی نام و  نام 1

 953074505 شماره دانشجویی 2

 علوم تصمیم و مهندسی دانش –علوم کامپیوتر  حصیلیگرایش ت –رشته  3

 کارشناسی ارشد مقطع دانشجو 4

 نامهعنوان پایان 5
رس تغییرات سهام در بازار بوارائه روشی براي پیش بینی روند 

با استفاده از شبکه هاي اجتماعی
 97ماه  شهریور نامهتاریخ تصویب پیشنهادیه (پروپوزال) پایان 6

 منوچهر کالرستاقیدکتر  نام استاد راهنما (یا استاد راهنماي اول) 7

 دکتر فرشاد عشقی (در صورت وجود) نام استاد راهنماي دوم 8

 (در صورت وجود) مشاورنام استاد  9

 یرمحسن پدرامدکتر م داخلی استاد داور نام 10

 نام استاد ممتحن خارجی (پیشنهادي) 11

 مرتبه علمی ممتحن خارجی 12

 محل کار ممتحن خارجی 13

( شنبه) شهریور 30 تاریخ برگزاري جلسه دفاع 14

 صبح 10 ساعت برگزاري جلسه دفاع 15

 سالن سمینار دانشکده فنی و مهندسی سالن و محل برگزاري جلسه دفاع  16

 دکتر آزاده منصوري تکمیلی تحصیالت نماینده 17



فرم مشخصات دفاع دانشجو
شرحموضوعردیف

 پویا فاضل دانشجو خانوادگی نام و  نام 1

 943074507 شماره دانشجویی 2

 هوش مصنوعی -مهندسی کامپیوتر حصیلیگرایش ت –رشته  3

 کارشناسی ارشد مقطع دانشجو 4

 نامهعنوان پایان 5
هاي شبکه ازبا استفاده تشخیص و محلی سازي خودکار متن در تصویر

 عصبی عمیق

 97اسفند ماه  نامهتاریخ تصویب پیشنهادیه (پروپوزال) پایان 6

 آزاده منصوريخانم دکتر نام استاد راهنما (یا استاد راهنماي اول) 7

 (در صورت وجود) نام استاد راهنماي دوم 8

 (در صورت وجود) نام استاد مشاور 9

 دکتر منوچهر کالرستاقیآقاي  داخلی استاد داور نام 10

 علی نادیاندکتر آقاي  نام استاد ممتحن خارجی (پیشنهادي) 11

 استادیار مرتبه علمی ممتحن خارجی 12

 شهید بهشتیدانشگاه  محل کار ممتحن خارجی 13

 شنبه) یک( شهریور 31 تاریخ برگزاري جلسه دفاع 14

 صبح 8 ساعت برگزاري جلسه دفاع 15

 سالن سمینار دانشکده فنی و مهندسی سالن و محل برگزاري جلسه دفاع  16

 دکتر منوچهر کالرستاقیآقاي     تکمیلی تحصیالت نماینده 17



فرم مشخصات دفاع دانشجو

شرحموضوعردیف

غربا ساالرپور قاسمدانشجو خانوادگی نام و  نام 1

953076506شماره دانشجویی 2

کنترل-مهندسی برق گرایش تحصیلی –رشته  3

کارشناسی ارشد مقطع دانشجو 4

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

نامهعنوان پایان 6
 حضور در کوادروتورها از گروهی عیب تحمل با آرایش کنترل

عملگری عیب

 10/11/97 نامهتاریخ تصویب پیشنهادیه )پروپوزال( پایان 7

دکتر علی اکبر احمدی نام استاد راهنما )یا استاد راهنمای اول( 8

)در صورت وجود( نام استاد راهنمای دوم 9

)در صورت وجود( مشاورنام استاد  10

رویا امجدی فرد دکتر اول داخلی استاد داور نام 11

 دوم داخلی استاد داور نام 12

مهدی پورقلی دکتر نام استاد ممتحن خارجی )پیشنهادی( 13

استادیار مرتبه علمی ممتحن خارجی 14

 شهید بهشتی دانشگاه محل کار ممتحن خارجی 15

27/6/98 دفاع تاریخ برگزاری جلسه 16

17-18ساعت برگزاری جلسه دفاع 17

سالن سمینار دانشکده فنی و مهندسی-تهران سالن و محل برگزاری جلسه دفاع  18

میرمحسن پدرام دکتر تکمیلی تحصیالت نماینده 19



فرم مشخصات دفاع دانشجو
شرحموضوعردیف

سیده سمیرا کامرانی موسوي  دانشجو خانوادگی نام و  نام 1

 953236512 شماره دانشجویی 2

 حصیلیگرایش ت –رشته  3
یشاجتماعی،گرا-هاي اقتصاديمهندسی سیستم-مهندسی صنایع

 تحقیق در عملیات

 کارشناسی ارشد مقطع دانشجو 4

   ارشدپایان نامه نوع دفاع 5

 نامهعنوان پایان 6
 یببا استفاده از شبکه عص دیتول يهاندیدر فرآ نهیهز يسازنهیبه

 يفرا ابتکار يهاتمیبر الگور یمبتن

 1396اسفند  نامهتاریخ تصویب پیشنهادیه (پروپوزال) پایان 7

 یونس جاویددکتر  نام استاد راهنما (یا استاد راهنماي اول) 8

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

 اردکانیحامد داوري دکتر  (در صورت وجود) نام استاد مشاور 10

 دکتر حمیدرضا ایزدبخش اول داخلی استاد داور نام 11

 ------ دوم داخلی استاد داور نام 12

 ------ نام استاد ممتحن خارجی (پیشنهادي) 13

 ------ خارجیمرتبه علمی ممتحن  14

 ------ محل کار ممتحن خارجی 15

 27/06/98 تاریخ برگزاري جلسه دفاع 16

 19-18 ساعت برگزاري جلسه دفاع 17

 دانشکده فنی سالن و محل برگزاري جلسه دفاع  18

 دکتر مصطفی ابویی اردکان تکمیلی تحصیالت نماینده 19



فرم مشخصات دفاع دانشجو
شرحموضوعردیف

 آرمان اقداشی دانشجو خانوادگی نام و  نام 1

 953074501 شماره دانشجویی 2

 علوم تصمیم ومهندسی دانش-علوم کامپیوتر حصیلیگرایش ت –رشته  3

 ارشد مقطع دانشجو 4

يدکتررساله �   پروپوزال دکتري�    ارشدنامه پایان�  نوع دفاع 5

 نامهعنوان پایان 6
ارایه الگوریتمی کارا و پویا براي توازن بار در بستر ابر به منظور 

  پردازش کالن داده

 5/6/97 نامهتاریخ تصویب پیشنهادیه (پروپوزال) پایان 7

 سیده لیلی میرطاهري نام استاد راهنما (یا استاد راهنماي اول) 8

 صورت وجود)(در  نام استاد راهنماي دوم 9

 (در صورت وجود) نام استاد مشاور 10

 آقاي دکتر کالرستاقی اول داخلی استاد داور نام 11

 آقاي دکتر اصغري دوم داخلی استاد داور نام 12

 نام استاد ممتحن خارجی (پیشنهادي) 13

 مرتبه علمی ممتحن خارجی 14

 محل کار ممتحن خارجی 15

 26/6/98 دفاعتاریخ برگزاري جلسه  16

 18-17 ساعت برگزاري جلسه دفاع 17

 تهران سالن و محل برگزاري جلسه دفاع  18

 آقاي دکتر اصغري تکمیلی تحصیالت نماینده 19



فرم مشخصات دفاع دانشجو
شرحموضوعردیف

 زینعلی شادي دانشجو خانوادگی نام و  نام 1

 953059506 شماره دانشجویی 2

 سازه مهندسی -عمران مهندسی حصیلیگرایش ت –رشته  3

 کارشناسی ارشد مقطع دانشجو 4

رساله دکتري�    پروپوزال دکتري�    ارشدپایان نامه  نوع دفاع 5

 نامهعنوان پایان 6
 با تریاییباک سبک بتن مکانیکی هايویژگی آزمایشگاهی مطالعه

 زمان طول در باکتري توسط یافته بهبود سنگدانه

 21/12/1396 نامهتاریخ تصویب پیشنهادیه (پروپوزال) پایان 7

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

 دکتر ویدا تفکري (در صورت وجود) راهنماي دومنام استاد  9

 - (در صورت وجود) نام استاد مشاور 10

 - اول داخلی استاد داور نام 11

 - دوم داخلی استاد داور نام 12

 دکتر موسی مظلوم نام استاد ممتحن خارجی (پیشنهادي) 13

 دانشیار مرتبه علمی ممتحن خارجی 14

 دانشگاه شهید رجایی محل کار ممتحن خارجی 15

 31/6/1398 تاریخ برگزاري جلسه دفاع 16

 15:30 ساعت برگزاري جلسه دفاع 17

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

 صالحی مسعود امیر دکتر تکمیلی تحصیالت نماینده 19



فرم مشخصات دفاع دانشجو
شرحموضوعردیف

 اکبري علی دانشجو خانوادگی نام و  نام 1

 953059514 شماره دانشجویی 2

 سازه مهندسی -عمران مهندسی حصیلیگرایش ت –رشته  3

 کارشناسی ارشد مقطع دانشجو 4

رساله دکتري�    پروپوزال دکتري�    ارشدپایان نامه  نوع دفاع 5
 ايگهواره هسته با تعمیرپذیر فوالدي هايقاب ايلرزه ارزیابی نامهعنوان پایان 6

 7/3/1397 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

 گریگوریان مارك دکتر (در صورت وجود) نام استاد مشاور 10

 - اول داخلی استاد داور نام 11

 - دوم داخلی استاد داور نام 12

 عبدالرضا سروقد مقدمدکتر  نام استاد ممتحن خارجی (پیشنهادي) 13

 دانشیار مرتبه علمی ممتحن خارجی 14

 مهندسی زلزلهشناسی و المللی زلزلهپژوهشگاه بین محل کار ممتحن خارجی 15

 30/6/1398 تاریخ برگزاري جلسه دفاع 16

 17:00 ساعت برگزاري جلسه دفاع 17

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

 غالمرضا نوري دکتر تکمیلی تحصیالت نماینده 19



فرم مشخصات دفاع دانشجو
شرحموضوعردیف

 عیسی روانشادي دانشجو خانوادگی نام و  نام 1

 925111690 شماره دانشجویی 2

 کنترل-برق حصیلیگرایش ت –رشته  3

 کارشناسی ارشد مقطع دانشجو 4

پایان نامه ارشد نوع دفاع 5

 نامهعنوان پایان 6
ري در غیرخطی مرتبه کسکنترل پیش بین سیستم هاي چند عامله 

 حضور مانع متغیر با زمان

 30/10/97 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

 پورقلیدکتر مهدي  (در صورت وجود) نام استاد مشاور 10

 - اول داخلی استاد داور نام 11

 - دوم داخلی استاد داور نام 12

 دکتر فرزانه عبدالهی نام استاد ممتحن خارجی (پیشنهادي) 13

 استادیار مرتبه علمی ممتحن خارجی 14

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر محل کار ممتحن خارجی 15

 30/06/98 تاریخ برگزاري جلسه دفاع 16

 19:00 برگزاري جلسه دفاعساعت  17

 سالن سمینار دانشکده برق سالن و محل برگزاري جلسه دفاع  18

 دکتر میرمحسن پدرام تکمیلی تحصیالت نماینده 19



فرم مشخصات دفاع دانشجو
شرحموضوعردیف

 محمد رضوي فرد دانشجو خانوادگی نام و  نام 1

 ۹۴۳۰۷۳۵۰۹ شماره دانشجویی 2

 طراحی کاربردي -مهندسی مکانیک حصیلیگرایش ت –رشته  3

 کارشناسی ارشد مقطع دانشجو 4

دکتريرساله �    پروپوزال دکتري�    ارشدپایان نامه نوع دفاع 5

 نامهعنوان پایان 6
الیاف  هايرونده در کامپوزیتتحلیل عددي و تجربی تخریب پیش
 بعديخردشده سه

 95زمستان  نامهتاریخ تصویب پیشنهادیه (پروپوزال) پایان 7

 هادي صبوري نام استاد راهنما (یا استاد راهنماي اول) 8

 (در صورت وجود) نام استاد راهنماي دوم 9

 (در صورت وجود) نام استاد مشاور 10

 اول داخلی استاد داور نام 11
 دوم داخلی استاد داور نام 12
 رضا ثابتدکتر سید علی نام استاد ممتحن خارجی (پیشنهادي) 13

 دانشیار مرتبه علمی ممتحن خارجی 14

 پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران محل کار ممتحن خارجی 15

 30/6/98 برگزاري جلسه دفاعتاریخ  16

 18-19 ساعت برگزاري جلسه دفاع 17

 سالن علوم؟، دفتر تهران سالن و محل برگزاري جلسه دفاع  18

 دکتر جواد اکبردوست تکمیلی تحصیالت نماینده 19



 فرم مشخصات دفاع دانشجو
 شرح موضوع ردیف

 زهرا صدیقی و نام خانوادگی دانشجو  نام 1
 953236511 شماره دانشجویی 2

(تحقیق در  یو اجتماع ياقتصاد يهاستمیسیمهندس مهندسی صنایع/ گرایش تحصیلی –رشته  3
  عملیات)

 کارشناسی ارشد مقطع دانشجو 4

يرساله دکتر�󠆵�پروپوزال دکتري    �󠆵�ارشد   نامه پایان �󠆵� نوع دفاع 5

 نامهعنوان پایان 6
محصول با  یعمر در فاز طراح انیپا تیریمد ماتیادغام تصم يبرا یمدل

 داریتوسعه پا کردیرو
 08/12/96 نامهتاریخ تصویب پیشنهادیه (پروپوزال) پایان 7

 عاملیدکتر مریم  نام استاد راهنما (یا استاد راهنماي اول) 8

 دکتر یونس جاوید نام استاد راهنماي دوم (در صورت وجود) 9

 - نام استاد مشاور (در صورت وجود) 10
 حمیدرضا ایزدبخش دکتر اول نام استاد داور داخلی 11

 - دوم نام استاد داور داخلی 12
 - نام استاد ممتحن خارجی (پیشنهادي) 13
 - مرتبه علمی ممتحن خارجی 14
 - کار ممتحن خارجیمحل  15
 شهریور 30شنبه  تاریخ برگزاري جلسه دفاع 16

 12تا  11ساعت  ساعت برگزاري جلسه دفاع 17

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

 علی قدرتنمادکتر  نماینده تحصیالت تکمیلی 19



فرم مشخصات دفاع دانشجو
شرحموضوعردیف

 محسن سروري دانشجو خانوادگی نام و  نام 1

 953073511 شماره دانشجویی 2

 طراحی کاربردي-مکانیک حصیلیگرایش ت –رشته  3

 کارشناسی ارشد مقطع دانشجو 4

يرساله دکتر�   پروپوزال دکتري�  ارشدپایان نامه� نوع دفاع 5
 HJBپذیر به روش کنترل خودروي چهارچرخ فرمان نامهعنوان پایان 6

 نامهتاریخ تصویب پیشنهادیه (پروپوزال) پایان 7
 دکتر حامی تورجی زاده 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 کیماسی خلجی 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

 30/06/98 تاریخ برگزاري جلسه دفاع 16

 16:00 ساعت برگزاري جلسه دفاع 17

 سالن و محل برگزاري جلسه دفاع  18

 دکتر شکرالهی تکمیلی تحصیالت نماینده 19



فرم مشخصات دفاع دانشجو
شرحموضوعردیف

 امیر شکوهمند دانشجو خانوادگی نام و  نام 1
 963073509 شماره دانشجویی 2

 کاربردي طراحی -مکانیک مهندسی حصیلیگرایش ت –رشته  3

 کارشناسی ارشد مقطع دانشجو 4

 دکتريرساله �پروپوزال دکتري  �ارشد  پایان نامه نوع دفاع 5

 نامهعنوان پایان 6
 تقویت با کامپوزیتی اي استوانه هاي پوسته کمانش تحلیل
 عددي و تحلیلی روش به خارجی فشار تحت مشبک کننده

 20/12/97 نامهتاریخ تصویب پیشنهادیه (پروپوزال) پایان 7
 حسن شکراللهی نام استاد راهنما (یا استاد راهنماي اول) 8

 - (در صورت وجود) راهنماي دومنام استاد  9
 - (در صورت وجود) نام استاد مشاور 10
 هادي صبوري 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
 30/06/98شنبه   دفاعتاریخ برگزاري جلسه  16

 صبح 10 ساعت برگزاري جلسه دفاع 17

 کرج سالن و محل برگزاري جلسه دفاع  18

 تکمیلی تحصیالت نماینده 19



فرم مشخصات دفاع دانشجو
شرحموضوعردیف

 آباد عیسی محمدي کورش دانشجو خانوادگی نام و  نام 1
 953073522 شماره دانشجویی 2

 کاربردي طراحی -مکانیک مهندسی حصیلیگرایش ت –رشته  3

 کارشناسی ارشد مقطع دانشجو 4

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

 نامهعنوان پایان 6
هاي پذیر و الیهتحلیل خمشی تیر ساندویچی با هسته انعطاف

هاي کربنی تحت بیرونی کامپوزیتی تقویت شده با نانو لوله
 SPHبارگذاري استاتیکی به روش حل عددي بدون مش 

 14/12/96 نامهتاریخ تصویب پیشنهادیه (پروپوزال) پایان 7
 زاده تورجی حامی راهنما (یا استاد راهنماي اول)نام استاد  8

 حسن شکراللهی (در صورت وجود) نام استاد راهنماي دوم 9

 - (در صورت وجود) نام استاد مشاور 10
 هادي صبوري اول داخلی استاد داور نام 11

 - دوم داخلی استاد داور نام 12
 - نام استاد ممتحن خارجی (پیشنهادي) 13
 - علمی ممتحن خارجیمرتبه  14
 - محل کار ممتحن خارجی 15
 30/06/98شنبه  تاریخ برگزاري جلسه دفاع 16

 صبح 9 ساعت برگزاري جلسه دفاع 17

 کرج سالن و محل برگزاري جلسه دفاع  18

 تکمیلی تحصیالت نماینده 19



فرم مشخصات دفاع دانشجو
شرحموضوعردیف

 رضا توکلی دانشجو خانوادگی نام و  نام 1

 955294604 شماره دانشجویی 2

 مهندسی عمران محیط زیست حصیلیگرایش ت –رشته  3

 کارشناسی ارشد مقطع دانشجو 4

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

 نامهعنوان پایان 6
تخمین و اندازه گیري ضایعات تخریب ساختمان هاي مسکونی با 

 رویکرد استفاده مجدد

 نامهتاریخ تصویب پیشنهادیه (پروپوزال) پایان 7
دکتر نیما حیدرزاده نام استاد راهنما (یا استاد راهنماي اول) 8

اسداهللا فرديدکتر غالمرضا  (در صورت وجود) نام استاد راهنماي دوم 9

 (در صورت وجود) نام استاد مشاور 10

دکتر محمد دلنواز 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

26/6/98 تاریخ برگزاري جلسه دفاع 16

 9-8 ساعت برگزاري جلسه دفاع 17

 تهراندانشگاه خوارزمی سالن و محل برگزاري جلسه دفاع  18

 دکتر همامی تکمیلی تحصیالت نماینده 19



فرم مشخصات دفاع دانشجو
شرحموضوعردیف

 نگار اسماعیلی دانشجو خانوادگی نام و  نام 1

 953071515 شماره دانشجویی 2

 محیط زیست-مهندسی عمران حصیلیگرایش ت –رشته  3

 کارشناسی ارشد مقطع دانشجو 4

يکتررساله د�   پروپوزال دکتري�  ارشد نامهپایان� نوع دفاع 5
 امکان سنجی تهیه بلوك هاي بتنی با استفاده از شیرابه پسماند شهري نامهعنوان پایان 6

 نامهتاریخ تصویب پیشنهادیه (پروپوزال) پایان 7
 دکتر نیما حیدرزاده نام استاد راهنما (یا استاد راهنماي اول) 8

 (در صورت وجود) نام استاد راهنماي دوم 9

 (در صورت وجود) نام استاد مشاور 10

 دکتر پیمان همایی 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

 25/06/1398 تاریخ برگزاري جلسه دفاع 16

 صبح 10 ساعت برگزاري جلسه دفاع 17

 سالن و محل برگزاري جلسه دفاع  18

 دکتر بهروز  شیرگیر تکمیلی تحصیالت نماینده 19



فرم مشخصات دفاع دانشجو
شرحموضوعردیف

 نیلوفر سادات سیفی دانشجو خانوادگی نام و  نام 1

 953073525 شماره دانشجویی 2

 طراحی کاربردي-مکانیک حصیلیگرایش ت –رشته  3

 کارشناسی ارشد مقطع دانشجو 4

يرساله دکتر�   پروپوزال دکتري�  ارشدپایان نامه� نوع دفاع 5
 اربات کابلی در کاربرد توانبخشی پیک مدلسازي، طراحی و کنترل  نامهعنوان پایان 6

 نامهتاریخ تصویب پیشنهادیه (پروپوزال) پایان 7
 دکتر علی کیماسی خلجی نام استاد راهنما (یا استاد راهنماي اول) 8

 (در صورت وجود) نام استاد راهنماي دوم 9

 صورت وجود) (در نام استاد مشاور 10

 دکتر حامی تورجی زاده 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

 30/6/98 تاریخ برگزاري جلسه دفاع 16

 14 ساعت برگزاري جلسه دفاع 17

 سالن و محل برگزاري جلسه دفاع  18

 دکتر هادي صبوري تکمیلی تحصیالت نماینده 19



فرم مشخصات دفاع دانشجو
شرحموضوعردیف

 امید عباسی دانشجو خانوادگی نام و  نام 1

 955286606 شماره دانشجویی 2

 راه و ترابري _مهندسی عمران حصیلیگرایش ت –رشته  3

 کارشناسی ارشد مقطع دانشجو 4

 ارشد نامهپایان نوع دفاع 5

 نامهعنوان پایان 6
خط  هاي با دوبراي تخمین ظرفیت میدانتعیین مدل مناسب 

 ورودي
 20/12/97 نامهتاریخ تصویب پیشنهادیه (پروپوزال) پایان 7

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

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

--- (در صورت وجود) نام استاد مشاور 10

-- اول داخلی داوراستاد  نام 11

-- دوم داخلی استاد داور نام 12

علی عبدي کردانیدکتر  نام استاد ممتحن خارجی (پیشنهادي) 13

دانشیار مرتبه علمی ممتحن خارجی 14

 بین الملل امام خمینیدانشگاه  محل کار ممتحن خارجی 15

26/6/98 تاریخ برگزاري جلسه دفاع 16

18_19 دفاعساعت برگزاري جلسه  17

تهران/سالن سمینار دانشکده فنی و مهندسی سالن و محل برگزاري جلسه دفاع  18

دکتر محسن فالح زواره تکمیلی تحصیالت نماینده 19



فرم مشخصات دفاع دانشجو
شرحموضوعردیف

 علی کاشانی دانشجو خانوادگی نام و  نام 1

 953065504 شماره دانشجویی 2

 راه و ترابري _مهندسی عمران حصیلیگرایش ت –رشته  3

 کارشناسی ارشد مقطع دانشجو 4

 ارشد نامهپایان نوع دفاع 5

 نامهعنوان پایان 6
 -گراییهم ی و بحرانی عملکرد تداخل توسعه مدل تغییر طول

 هادر بزرگراه واگرایی 

 03/02/96 نامهتاریخ تصویب پیشنهادیه (پروپوزال) پایان 7

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

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

--- (در صورت وجود) نام استاد مشاور 10

-- اول داخلی استاد داور نام 11

-- دوم داخلی استاد داور نام 12

علی عبدي کردانیدکتر  نام استاد ممتحن خارجی (پیشنهادي) 13

دانشیار مرتبه علمی ممتحن خارجی 14

 بین الملل امام خمینیدانشگاه  محل کار ممتحن خارجی 15

26/6/98 تاریخ برگزاري جلسه دفاع 16

17_18 برگزاري جلسه دفاعساعت  17

تهران/سالن سمینار دانشکده فنی و مهندسی سالن و محل برگزاري جلسه دفاع  18

دکتر محسن فالح زواره تکمیلی تحصیالت نماینده 19



فرم مشخصات دفاع دانشجو
شرحموضوعردیف

 کیارش اسحقی دانشجو خانوادگی نام و  نام 1

 953071501 شماره دانشجویی 2

 محیط زیست-عمران حصیلیگرایش ت –رشته  3

 کارشناسی ارشد مقطع دانشجو 4

يکتررساله د�    پروپوزال دکتري�    ارشد نامهپایان� نوع دفاع 5

 نامهپایان عنوان 6
هاي آلی با استفاده از نانوفتوکاتالیست سنتزي نقره حذف آالینده

 ZSM-Fe-5بر پایه زئولیت  2TiOدوپ شده با 

 نامهتاریخ تصویب پیشنهادیه (پروپوزال) پایان 7
 آقاي دکتر محمد دلنواز نام استاد راهنما (یا استاد راهنماي اول) 8

 - صورت وجود)(در  نام استاد راهنماي دوم 9

 - (در صورت وجود) نام استاد مشاور 10

 - اول داخلی استاد داور نام 11

 - دوم داخلی استاد داور نام 12

 دفردهقانیدکتر عماد  نام استاد ممتحن خارجی (پیشنهادي) 13

استادیار  مرتبه علمی ممتحن خارجی 14

 دانشگاه علوم پزشکی البرز محل کار ممتحن خارجی 15

 27/6/98 تاریخ برگزاري جلسه دفاع 16

 8:30 ساعت برگزاري جلسه دفاع 17

 سالن شورا دانشکده فنی و مهندسی سالن و محل برگزاري جلسه دفاع  18

 نآییمهردکتر مجتبی   تکمیلی تحصیالت نماینده 19



فرم مشخصات دفاع دانشجو
شرحموضوعردیف

 محمد امین بسحاق دانشجو خانوادگی نام و  نام 1

 953071502 شماره دانشجویی 2

 محیط زیست-عمران حصیلیگرایش ت –رشته  3

 کارشناسی ارشد مقطع دانشجو 4

يکتررساله د�    پروپوزال دکتري�    ارشد نامهپایان� نوع دفاع 5

 نامهعنوان پایان 6
دوپ شده با نقره در فرایند  2TiOتصفیه پساب نفتی با نانو ذرات 

فتوکاتالیستی 

 20/12/97 نامهتاریخ تصویب پیشنهادیه (پروپوزال) پایان 7

 آقاي دکتر محمد دلنواز نام استاد راهنما (یا استاد راهنماي اول) 8

 - (در صورت وجود) نام استاد راهنماي دوم 9

 - (در صورت وجود) نام استاد مشاور 10

 - اول داخلی استاد داور نام 11

 - دوم داخلی استاد داور نام 12

 دفردهقانیدکتر عماد  نام استاد ممتحن خارجی (پیشنهادي) 13

استادیار  مرتبه علمی ممتحن خارجی 14

 دانشگاه علوم پزشکی البرز محل کار ممتحن خارجی 15

 27/6/98 برگزاري جلسه دفاعتاریخ  16

 9:30 ساعت برگزاري جلسه دفاع 17

 سالن شورا دانشکده فنی و مهندسی سالن و محل برگزاري جلسه دفاع  18

 دکتر سید حسین مهاجري  تکمیلی تحصیالت نماینده 19



فرم مشخصات دفاع دانشجو
شرحموضوعردیف

 علی احمدي دانشجو خانوادگی نام و  نام 1
953063501 شماره دانشجویی 2
 ژئوتکنیک-عمران حصیلیگرایش ت –رشته  3

 کارشناسی ارشد مقطع دانشجو 4

رساله دکتري�    پروپوزال دکتري�    ارشدپایان نامه نوع دفاع 5

 نامهپایانعنوان  6
هاي رسی نرم با درنظرگرفتن ي یک مدل رفتاري براي خاكتوسعه

 رفتار االستیک ناهمسان و قانون جریان غیرهمراه

 97اردیبهشت  نامهتاریخ تصویب پیشنهادیه (پروپوزال) پایان 7

 دکتر هادي شهیر نام استاد راهنما (یا استاد راهنماي اول) 8

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

 سیدحسین حسینی لواسانیدکتر  (در صورت وجود) نام استاد مشاور 10

 دکتر امیر حمیدي 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

 30/6/98 تاریخ برگزاري جلسه دفاع 16

 13:30 ساعت برگزاري جلسه دفاع 17
 پردیس کرج سالن و محل برگزاري جلسه دفاع  18

 دکتر غالمحسین توکلی مهرجردي تکمیلی تحصیالت نماینده 19



فرم مشخصات دفاع دانشجو
شرحموضوعردیف

حسین معتمدنیاونامخانوادگی دانشجو  نام 1

 953082511شماره دانشجویی 2

 و رباتیکز  هوش مصنوعی –مهندسی کامپیوتر  گرایش تحصیلی –رشته  3

کارشناسی ارشد مقطع دانشجو 4

ارشدکارشناسی  نامهپایان نوع دفاع 5

 نامهپایانعنوان  6
ها در تشخیص و حذف موانع بررسی تاثیر نحوه قرار گرفتن دوربین

ايهاي آرایهتصویر به کمک دوربین

3/5/1397 نامهتاریخ تصویب پیشنهادیه (پروپوزال) پایان 7

دکتر محمدرضا سهیلیآقاي  نام استاد راهنما (یا استاد راهنماي اول) 8

صورت وجود) نام استاد راهنماي دوم(در 9

نام استاد مشاور(در صورت وجود) 10

 دکتر منوچھر کالرستاقیآقای  اول نام استاد داورداخلی 11

 دوم نام استاد داورداخلی 12

نام استاد ممتحن خارجی (پیشنهادي) 13

مرتبه علمی ممتحن خارجی 14

محل کار ممتحن خارجی 15

27/6/1398 چهارشنبه تاریخ برگزاري جلسه دفاع 16

12:00ساعت برگزاري جلسه دفاع 17

سالن سمینار دانشکده فنی و مهندسیسالن و محل برگزاري جلسه دفاع  18

آقاي دکتر فرشاد عشقینماینده تحصیالت تکمیلی 19



فرم مشخصات دفاع دانشجو
شرحموضوعردیف

 پوریا چراغی دانشجو خانوادگی نام و  نام 1

 953082505 شماره دانشجویی 2

 هوش مصنوعی -مهندسی کامپیوتر حصیلیگرایش ت –رشته  3

 کارشناسی ارشد مقطع دانشجو 4

 نامهعنوان پایان 5
تصاویربا تخریب بدون مرجع براي ارزیابی کیفیت ارائه روش 

 چندگانه

 96اسفند ماه  نامهتاریخ تصویب پیشنهادیه (پروپوزال) پایان 6

 آزاده منصوري نام استاد راهنما (یا استاد راهنماي اول) 7

 (در صورت وجود) نام استاد راهنماي دوم 8

 دکتر احمد محمودي (در صورت وجود) نام استاد مشاور 9

 دکتر فرشاد عشقی داخلی استاد داور نام 10

 فرح ترکمنی آذزدکتر  نام استاد ممتحن خارجی (پیشنهادي) 11

 دانشیار مرتبه علمی ممتحن خارجی 12

 شهید بهشتیدانشگاه  محل کار ممتحن خارجی 13

 شنبه) سه( شهریور 26 تاریخ برگزاري جلسه دفاع 14

 بعد ازظهر) 4( 16 ساعت برگزاري جلسه دفاع 15

 سالن سمینار دانشکده فنی و مهندسی سالن و محل برگزاري جلسه دفاع  16

   دکتر منوچهر کالرستاقی تکمیلی تحصیالت نماینده 17



فرم مشخصات دفاع دانشجو
شرحموضوعردیف

 حامد طالب پوردانشجو ونامخانوادگی  نام 1

953074506شماره دانشجویی 2

علوم تصمیم و مهندسی دانش حصیلیگرایش ت –رشته  3

کارشناسی ارشد مقطع دانشجو 4

يکتررساله د�پروپوزال دکتري�ارشدنامهپایان� نوع دفاع 5

 نامهپایانعنوان  6
استفاده از روش هاي یادگیري عمیق براي بهبود مشکل آغاز سرد در 

سیستم هاي پیشنهادده

 01/05/1397 نامهتاریخ تصویب پیشنهادیه (پروپوزال) پایان 7

میرمحسن پدرامدکتر آقاي  نام استاد راهنما (یا استاد راهنماي اول) 8

نام استاد راهنماي دوم(در صورت وجود) 9
نام استاد مشاور(در صورت وجود) 10
 اول استاد داورداخلی نام 11
 دوم استاد داورداخلی نام 12
لبآقاي دکتر محمد تشنه نام استاد ممتحن خارجی (پیشنهادي) 13

 استاد مرتبه علمی ممتحن خارجی 14

 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسیمحل کار ممتحن خارجی 15

 30/06/98شنبه برگزاري جلسه دفاعتاریخ  16

صبح 8:00ساعت برگزاري جلسه دفاع 17

سالن سمینار دانشکده فنیسالن و محل برگزاري جلسه دفاع  18

آقاي دکتر منوچهر کالرستاقینماینده تحصیالت تکمیلی 19



فرم مشخصات دفاع دانشجو
شرحموضوعردیف

 ابراهیم والی زاده انامقدانشجو ونامخانوادگی  نام 1

953082513شماره دانشجویی 2

هوش مصنوعی –مهندسی کامپیوتر  حصیلیگرایش ت –رشته  3

کارشناسی ارشد مقطع دانشجو 4

يکتررساله د�پروپوزال دکتري�ارشدنامهپایان� نوع دفاع 5

 نامهعنوان پایان 6
ه با وضوح چندگان انهیبه پا انهیپا يآبشار یکانولوشن یعصب يشبکه

ریسند در تصو افتنی يبرا

 03/05/1397 نامهتاریخ تصویب پیشنهادیه (پروپوزال) پایان 7

میرمحسن پدرامدکتر نام استاد راهنما (یا استاد راهنماي اول) 8

دوم(در صورت وجود)نام استاد راهنماي  9
دکتر محمدرضا سهیلینام استاد مشاور(در صورت وجود) 10

 اول استاد داورداخلی نام 11
 دوم استاد داورداخلی نام 12
 لبآقاي دکتر محمد تشنهنام استاد ممتحن خارجی (پیشنهادي) 13

 استادمرتبه علمی ممتحن خارجی 14

 صنعتی خواجه نصیرالدین طوسیدانشگاه محل کار ممتحن خارجی 15

30/06/98 شنبهتاریخ برگزاري جلسه دفاع 16

صبح 9:00ساعت برگزاري جلسه دفاع 17

سالن سمینار دانشکده فنیسالن و محل برگزاري جلسه دفاع  18

آقاي دکتر منوچهر کالرستاقیتحصیالت تکمیلی نماینده 19



فرم مشخصات دفاع دانشجو
شرحموضوعردیف

 زهرا ماویز دانشجو خانوادگی نام و  نام 1

 933821511 شماره دانشجویی 2

 هوش مصنوعی -مهندسی کامپیوتر حصیلیگرایش ت –رشته  3

 کارشناسی ارشد مقطع دانشجو 4

 شگرنمایارائه روش ارزیابی کیفیت بصري براي تصاویر صفحه  نامهعنوان پایان 5

 97اسفند ماه  نامهتاریخ تصویب پیشنهادیه (پروپوزال) پایان 6

 آزاده منصوري نام استاد راهنما (یا استاد راهنماي اول) 7

 (در صورت وجود) نام استاد راهنماي دوم 8

 (در صورت وجود) نام استاد مشاور 9

 دکتر فرشاد عشقی داخلی استاد داور نام 10

 فرح ترکمنی آذزدکتر  ممتحن خارجی (پیشنهادي)نام استاد  11

 دانشیار مرتبه علمی ممتحن خارجی 12

 شهید بهشتیدانشگاه  محل کار ممتحن خارجی 13

 شنبه) سه( شهریور 26 تاریخ برگزاري جلسه دفاع 14

 بعد ازظهر) 3( 15 ساعت برگزاري جلسه دفاع 15

 سمینار دانشکده فنی و مهندسیسالن  سالن و محل برگزاري جلسه دفاع  16

 دکتر منوچهر کالرستاقی    تکمیلی تحصیالت نماینده 17



فرم مشخصات دفاع دانشجو
شرحموضوعردیف

 سید محمد علی ارغوان دانشجو ونامخانوادگی  نام 1

953082502شماره دانشجویی 2

مهندسی کامپیوتر هوش مصنوعی حصیلیگرایش ت –رشته  3

کارشناسی ارشد مقطع دانشجو 4

يکتررساله د�پروپوزال دکتري�ارشدنامهپایان� نوع دفاع 5
توسعه قالب یادگیري تقریبا احتماال درست براي داده هاي وابسته نامهعنوان پایان 6

 01/05/1397 نامهتاریخ تصویب پیشنهادیه (پروپوزال) پایان 7

میرمحسن پدرامدکتر آقاي  نام استاد راهنما (یا استاد راهنماي اول) 8

نام استاد راهنماي دوم(در صورت وجود) 9
پروفسور عین اله پاشاآقاي  مشاور(در صورت وجود) نام استاد 10

 اول استاد داورداخلی نام 11
 دوم استاد داورداخلی نام 12
 آقاي دکتر سید محمود طاهري نام استاد ممتحن خارجی (پیشنهادي) 13

 استاد مرتبه علمی ممتحن خارجی 14

 دانشگاه تهران محل کار ممتحن خارجی 15

31/06/98شنبه یک جلسه دفاع تاریخ برگزاري 16

 17:00 ساعت برگزاري جلسه دفاع 17

سمینار دانشکده فنی و مهندسیسالن سالن و محل برگزاري جلسه دفاع  18

دکتر منوچهر کالرستاقیآقاي تحصیالت تکمیلی نماینده 19



فرم مشخصات دفاع دانشجو
شرحموضوعردیف

 مشكي حسین الھ ھبت دانشجو خانوادگی نام و  نام 1
 965262607 شماره دانشجویی 2
)پردیس ( مھندسي مدیریت -مھندسی صنایع  حصیلیگرایش ت –رشته  3

 کارشناسی ارشد مقطع دانشجو 4

   ارشدپایان نامه نوع دفاع 5

 معیارھاي گرفتن نظر در با پروژه مدیر انتخاب مسئلھ نامهپایانعنوان  6
پایدار توسعھ

 97پاییز  نامهتاریخ تصویب پیشنهادیه (پروپوزال) پایان 7

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

 (در صورت وجود) نام استاد راهنماي دوم 9

 علیرضا ارشدي خمسهدکتر  وجود)(در صورت  نام استاد مشاور 10

 دکتر علی قدرت نما 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

 24/6/98 تاریخ برگزاري جلسه دفاع 16

 11-12 دفاعساعت برگزاري جلسه  17

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

 حمیدرضا ایزدبخشدکتر  تکمیلی تحصیالت نماینده 19



فرم مشخصات دفاع دانشجو
شرحموضوعردیف

 سید احسان وکیلی  دانشجو خانوادگی ونام  نام 1

 939213902 شماره دانشجویی 2

 سازه-عمران حصیلیگرایش ت –رشته  3

 دکتري مقطع دانشجو 4

 نوع دفاع 5
 پروپوزال �رساله دکتري

�دکتري
  رشدکارشناسی انامه

 نامهعنوان پایان 6
تعیین ظرفیت خمشی و برشی تیر بتن سبک حاوي الیاف مسلح شده با 

 GFRPمیلگرد 

 13/04/1396 نامهتاریخ تصویب پیشنهادیه (پروپوزال) پایان 7

 پیمان همامی نام استاد راهنما (یا استاد راهنماي اول) 8

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

 محمد رضا اصفهانی صورت وجود) نام استاد مشاور(در 10

 علی معصومی اول استاد داورداخلی نام 11

 محمد دلنواز دوم استاد داورداخلی نام 12

 علیرضا خالو نام استاد ممتحن خارجی (پیشنهادي) 13

 استاد مرتبه علمی ممتحن خارجی 14

 دانشگاه شریف محل کار ممتحن خارجی 15

 24/06/1398 تاریخ برگزاري جلسه دفاع 16

 ظهر 12 ساعت برگزاري جلسه دفاع 17

 سالن و محل برگزاري جلسه دفاع  18

 دکتر صالحی تکمیلی تحصیالت نماینده 19



فرم مشخصات دفاع دانشجو
شرحموضوعردیف

 مهسا چراغعلی دانشجو خانوادگی نام و  نام 1

953239505 شماره دانشجویی 2
گرایش تحقیق در عملیات-مهندسی سیستمهاي اقتصادي و اجتماعی حصیلیگرایش ت –رشته  3
کارشناسی ارشد مقطع دانشجو 4

    ارشدپایان نامه نوع دفاع 5

 نامهعنوان پایان 6
مدل سازي و حل مسأله چند هدفه زنجیره تأمین خون در زمان وقوع 

بحران زلزله
 96زمستان  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 سید حمیدرضا پسندیده (در صورت وجود) مشاورنام استاد  10
 علی قدرت نمادکتر  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

 24/6/98 تاریخ برگزاري جلسه دفاع 16

 10-11 ساعت برگزاري جلسه دفاع 17

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

 علیرضا ارشدي خمسهدکتر  تکمیلی تحصیالت نماینده 19



فرم مشخصات دفاع دانشجو
شرحموضوعردیف

 مهدیه خالقی دانشجو خانوادگی نام و  نام 1

 955266607 شماره دانشجویی 2

 حصیلیگرایش ت –رشته  3
سیستم هاي اقتصادي و اجتماعی گرایش تحقیق در-مهندسی صنایع

 عملیات

 کارشناسی ارشد مقطع دانشجو 4

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

 نامهعنوان پایان 6
طراحی نقشه استراتژي با تلفیق کارت امتیازي متوازن و نقشه شناختی 

 فازي مطالعه موردي: انستیتو توربین گازي

 24/11/96 نامهتاریخ تصویب پیشنهادیه (پروپوزال) پایان 7

 دکتر حمیدرضا ایزدبخش اول)نام استاد راهنما (یا استاد راهنماي  8

 (در صورت وجود) نام استاد راهنماي دوم 9

 دکتر میثم جعفري اسکندري (در صورت وجود) نام استاد مشاور 10

 دکتر حامد داوري اردکانی اول داخلی استاد داور نام 11

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

 علمی ممتحن خارجی مرتبه 14

 محل کار ممتحن خارجی 15

 31/6/98 تاریخ برگزاري جلسه دفاع 16

 10ساعت  ساعت برگزاري جلسه دفاع 17

 دانشکده فنی تهرانسالن و محل برگزاري جلسه دفاع  18

 دکتر مریم عاملی تکمیلی تحصیالت نماینده 19



 فرم مشخصات دفاع دانشجو

شرحموضوعردیف
 احمد محمودزادهدانشجو خانوادگی نام و  نام 1
 939264903شماره دانشجویی 2
 صنایع-مهندسی صنایع  حصیلیگرایش ت –رشته  3
 دکتري مقطع دانشجو 4
 پیش دفاع رساله دکتري نوع دفاع 5

 نامهعنوان پایان 6
ا کنندگان وتخصیص سفارشات بمسئله انتخاب تامین 

اهداف هزینه اي وزمانی با در نظر گرفتن تخفیف قیمت 
 وهزینه هاي حمل ونقل رویکرد تحلیل چند هدفه فازي

7 
تاریخ تصویب پیشنهادیه (پروپوزال) 

 نامهپایان
16/07/96 

سبحان اللهی محمدعلیدکتر نام استاد راهنما (یا استاد راهنماي اول) 8
- (در صورت وجود) استاد راهنماي دومنام  9

دکتر نادري (در صورت وجود) نام استاد مشاور 10
دکتر میزازاده اول داخلی استاد داور نام 11
دکتر داوري دوم داخلی استاد داور نام 12
- نام استاد ممتحن خارجی (پیشنهادي) 13
- مرتبه علمی ممتحن خارجی 14

 -محل کار ممتحن خارجی 15

 10/06/1398 تاریخ برگزاري جلسه دفاع 16
10ساعت  ساعت برگزاري جلسه دفاع 17
فنیسالن دانشکده -تهران سالن و محل برگزاري جلسه دفاع  18
دکتر میزازاده تکمیلی تحصیالت نماینده 19



فرم مشخصات دفاع دانشجو
شرحموضوعردیف

 مائده گل محمدي دانشجو خانوادگی نام و  نام 1
 965276611 شماره دانشجویی 2
 لجستیک و زنجیره تامین-مهندسی صنایع حصیلیگرایش ت –رشته  3
 کارشناسی ارشد مقطع دانشجو 4
 رساله دکتري�     پروپوزال دکتري�    ارشدپایان نامه نوع دفاع 5

 نامهعنوان پایان 6
انتخاب پیمانکار با استفاده از روش هاي تصمیم گیري 

 چندمعیاره و براساس شاخص هاي تاب آوري
 03/08/97 نامهتاریخ تصویب پیشنهادیه (پروپوزال) پایان 7
 دکتر علیرضا ارشدي خمسه نام استاد راهنما (یا استاد راهنماي اول) 8
  (در صورت وجود) راهنماي دومنام استاد  9

 دکتر علی قدرتنما (در صورت وجود) نام استاد مشاور 10
 دکتر داوري 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
 24/06/98 برگزاري جلسه دفاعتاریخ  16
 9-8 ساعت برگزاري جلسه دفاع 17
 سالن علوم سالن و محل برگزاري جلسه دفاع  18
 دکتر محمدي تکمیلی تحصیالت نماینده 19



فرم مشخصات دفاع دانشجو
شرحموضوعردیف

 سمیرا افشاري دانشجو خانوادگی نام و  نام 1

 953073502 شماره دانشجویی 2

 طراحی کاربردي-مهندسی مکانیک حصیلیگرایش ت –رشته  3

 کارشناسی ارشد مقطع دانشجو 4

يدکتررساله �   پروپوزال دکتري�    ارشدپایان نامه�󠆵� نوع دفاع 5

 نامهعنوان پایان 6
طراحی، مدلسازي و کنترل تطبیقی نیروي موبایل منیپوالتور تحت 

 بندزن، داراي کاربرد در آرماتورنیروي پس

 نامهتاریخ تصویب پیشنهادیه (پروپوزال) پایان 7
 زادهدکتر تورجی نام استاد راهنما (یا استاد راهنماي اول) 8

 (در صورت وجود) نام استاد راهنماي دوم 9

 دکتر لواسانی (در صورت وجود) نام استاد مشاور 10

 دکتر کیماسی 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

 تاریخ برگزاري جلسه دفاع 16

 ساعت برگزاري جلسه دفاع 17

 سالن و محل برگزاري جلسه دفاع  18

 دکتر صبوري تکمیلی تحصیالت نماینده 19



فرم مشخصات دفاع دانشجو
شرحموضوعردیف

 حسین رضایی دانشجو خانوادگی نام و  نام 1

 ٩٦٣٠٥٣٥٤٦ شماره دانشجویی 2

 بهینه سازيگرایش -مهندسی صنایع حصیلیگرایش ت –رشته  3

 ارشد مقطع دانشجو 4

رساله دکتري�    پروپوزال دکتري�    ارشدپایان نامهx نوع دفاع 5

 نامهعنوان پایان 6
مدلسازي و حل یك مسالھ زنجیره تامین حلقھ 

سطحي با شرایط ریسك ھاي ٤بستھ در حالت 
اختالل در تحویل كاال

 97 خرداد نامهتاریخ تصویب پیشنهادیه (پروپوزال) پایان 7

 دکترسیدحمیدرضا پسندیده نام استاد راهنما (یا استاد راهنماي اول) 8

 - (در صورت وجود) راهنماي دومنام استاد  9

 - (در صورت وجود) نام استاد مشاور 10

 دکتر علی قدرت نما 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

 (چهارشنبه)27/6/98 جلسه دفاعتاریخ برگزاري  16

 9-10ساعت  ساعت برگزاري جلسه دفاع 17

 نفرانس دانشکده فنیکسالن  سالن و محل برگزاري جلسه دفاع  18

 احسان ملیحیدکتر  تکمیلی تحصیالت نماینده 19



فرم مشخصات دفاع دانشجو
شرحموضوعردیف

 رضا علیزاده کتنلوئی دانشجو خانوادگی نام و  نام 1

 963053565 شماره دانشجویی 2
بھینھ سازیگرایش -مھندسی صنایع حصیلیگرایش ت –رشته  3

ارشد مقطع دانشجو 4

پروپوزال �ارشد    پایان نامھx نوع دفاع 5
یدکتررسالھ �دکتری     

 نامهعنوان پایان 6

مدلسازی مسئلھ مقدار سفارش 
اقتصادی کاالھای قابل رشد با در 

نظر گرفتن محدودیت ھای کاربردی در 
یک محیط تصادفی

 ۹۷خرداد  نامهتاریخ تصویب پیشنهادیه (پروپوزال) پایان 7

دکترسیدحمیدرضا پسندیده 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

دکتر علی قدرت نما  اول داخلی استاد داور نام 11

- دوم داخلی استاد داور نام 12

- نام استاد ممتحن خارجی (پیشنهادي) 13

- مرتبه علمی ممتحن خارجی 14

 - ممتحن خارجی محل کار 15

(جهارشنبه)27/6/98 تاریخ برگزاري جلسه دفاع 16

 10-11 ساعت برگزاري جلسه دفاع 17

 سالن کنفرانس دانشکده فنیسالن و محل برگزاري جلسه دفاع  18

 دکتر حمیدرضا ایزدبخش تکمیلی تحصیالت نماینده 19



فرم مشخصات دفاع دانشجو
شرحموضوعردیف

 (دانشجوي پردیس)سروش عامریان دانشجو خانوادگی نام و  نام 1

 955266615 شماره دانشجویی 2

 گرایش تحقیق در عملیات-مهندسی صنایع حصیلیگرایش ت –رشته  3

 ارشد مقطع دانشجو 4

رساله دکتري�    پروپوزال دکتري�    ارشدپایان نامهx نوع دفاع 5

 نامهعنوان پایان 6
ي و حل یک مساله دوهدفه سیستم موجودي یک پریودي با ازمدلس

 کمبود، تخقیف و محدودیتهاي فیزیکی 

 نامهتاریخ تصویب پیشنهادیه (پروپوزال) پایان 7
 دکترسیدحمیدرضا پسندیده نام استاد راهنما (یا استاد راهنماي اول) 8

 - (در صورت وجود) راهنماي دومنام استاد  9

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

 دکتر حمیدرضا ایزدبخش 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

 (چهارشنبه)27/6/98 تاریخ برگزاري جلسه دفاع 16

 11-12 ساعت برگزاري جلسه دفاع 17

 سالن دانشکده فنی سالن و محل برگزاري جلسه دفاع  18

 علی قدرت نمادکتر  تکمیلی تحصیالت نماینده 19



فرم مشخصات دفاع دانشجو
شرحموضوعردیف

 مھناز بادینلو دانشجو خانوادگی نام و  نام 1

۹۵۳۲۳۹۵۰۳ شماره دانشجویی 2

تحقیق در گرایش -مھندسی صنایع حصیلیگرایش ت –رشته  3
 عملیات 

ارشد مقطع دانشجو 4

پروپوزال �ارشد    پایان نامھx نوع دفاع 5
یدکتررسالھ �دکتری     

 نامهعنوان پایان 6

 -مدلسازی و حل مسالھ مکان یابی
موجودی در یک زنجیره تامین  -تخصیص

دو سطحی بادرنظرگرفتن استراتژیھای 
مختلف تخفیف

 ۹۷خرداد  نامهتاریخ تصویب پیشنهادیه (پروپوزال) پایان 7

دکترسیدحمیدرضا پسندیده نام استاد راهنما (یا استاد راهنماي اول) 8

- (در صورت وجود) نام استاد راهنماي دوم 9

علیرضا ارشدی خمسھ دکتر  (در صورت وجود) نام استاد مشاور 10

 دکتر علی قدرت نما 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

(جهارشنبه)27/6/98 تاریخ برگزاري جلسه دفاع 16

 9تا  8ساعت  ساعت برگزاري جلسه دفاع 17

 سالن کنفرانس دانشکده فنیسالن و محل برگزاري جلسه دفاع  18

 احسان ملیحیدکتر  تکمیلی تحصیالت نماینده 19



فرم مشخصات دفاع دانشجو

شرحموضوعردیف

محمد دمیزچیداوطجً خاوًادگی وام ي  وام 1

829312839ضمارٌ داوطجًیی 2

ساسٌ -مُىدسی عمزان حصیلیگزایص ت –رضتٍ  3

کارضىاسی ارضد مقطع داوطجً 4

کتزیرسالٍ د� پزيپًسال دکتزی� ارضد  وامٍ پایان* وًع دفاع 5

وامٍ عىًان پایان 6
ستًن بٍ یبٍ ريش امتداد مغشٌ گذار یآجز یبىا یمقايم ساس

درين خاک بستز

24/6/95وامٍ تاریخ تصًیب پیطىُادیٍ )پزيپًسال( پایان 7

دکتز امیز حمیدیوام استاد راَىما )یا استاد راَىمای ايل( 8

-)در صًرت يجًد( وام استاد راَىمای ديم 9

علی معصًمیدکتز )در صًرت يجًد( مطايروام استاد  11

پیمان َمامیدکتز  ايل داخلی استاد داير وام 11

- ديم داخلی استاد داير وام 12

-وام استاد ممتحه خارجی )پیطىُادی( 13

-مزتبٍ علمی ممتحه خارجی 14

-محل کار ممتحه خارجی 15

31/6/98تاریخ بزگشاری جلسٍ دفاع 16

15بزگشاری جلسٍ دفاعساعت  17

داوطگاٌ خًارسمی کزجپزدیس ساله ي محل بزگشاری جلسٍ دفاع  18

علی قىبزیدکتز تکمیلی تحصیالت ومایىدٌ 19



فرم مشخصات دفاع دانشجو
شرحموضوعردیف

 حسام شکوهمند دانشجو خانوادگی نام و  نام 1

 ۹۵۳۰۷۳۵۱۵ شماره دانشجویی 2

 طراحی کاربردي -مهندسی مکانیک حصیلیگرایش ت –رشته  3

 کارشناسی ارشد مقطع دانشجو 4

دکتريرساله �    پروپوزال دکتري�    ارشدپایان نامه نوع دفاع 5

 نامهعنوان پایان 6
 به کربنی ي لوله نانو با شده تقویت اپوکسی رزین تخریب تحلیل
 استاتیکی شبه بارگذاري شرایط در عددي و تجربی هاي¬روش

 96زمستان  نامهتاریخ تصویب پیشنهادیه (پروپوزال) پایان 7

 هادي صبوري نام استاد راهنما (یا استاد راهنماي اول) 8

 (در صورت وجود) استاد راهنماي دومنام  9

 (در صورت وجود) نام استاد مشاور 10

 اول داخلی استاد داور نام 11
 دوم داخلی استاد داور نام 12
 حسن شکراللهیدکتر  نام استاد ممتحن خارجی (پیشنهادي) 13

 استادیار مرتبه علمی ممتحن خارجی 14

 خوارزمیدانشگاه  محل کار ممتحن خارجی 15

 16/6/98 تاریخ برگزاري جلسه دفاع 16

 10-11 ساعت برگزاري جلسه دفاع 17

 دفتر کرج سالن و محل برگزاري جلسه دفاع  18

 حامی تورجی زادهدکتر  تکمیلی تحصیالت نماینده 19



فرم مشخصات دفاع دانشجو
شرحموضوعردیف

 فاطمه زیبافر دانشجو خانوادگی نام و  نام 1

 953055505 شماره دانشجویی 2

 لجستیک و زنجیره تامین-صنایع حصیلیگرایش ت –رشته  3

 کارشناسی ارشد مقطع دانشجو 4

 دکتريرساله �پروپوزال دکتري     �ارشد   پایان نامه☒ نوع دفاع 5

 نامهعنوان پایان 6
 تیاضطرار تحت عدم قطع طیخون در شرا نیتأمرهیزنج يسازنهیبه

 سکی) و وجود ري(فاز

 22/12/96 نامهتاریخ تصویب پیشنهادیه (پروپوزال) پایان 7

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

 صورت وجود)(در  نام استاد راهنماي دوم 9

 طهرانیغنبر دکتر نسیم  (در صورت وجود) نام استاد مشاور 10

 خمسه ارشدي علی رضا دکتر 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

 26/06/1398 برگزاري جلسه دفاعتاریخ  16

 8ساعت  ساعت برگزاري جلسه دفاع 17

 سالن و محل برگزاري جلسه دفاع  18

 احمدي ارددکتر  تکمیلی تحصیالت نماینده 19



فرم مشخصات دفاع دانشجو
شرحموضوعردیف

 گلناز هوشمند پاکدل دانشجو خانوادگی نام و  نام 1
 963055598 شماره دانشجویی 2
 لجستیک و زنجیره تامین-مهندسی صنایع حصیلیگرایش ت –رشته  3
 کارشناسی ارشد مقطع دانشجو 4
 رساله دکتري�    دکتريپروپوزال �    ارشدپایان نامه  نوع دفاع 5

 نامهعنوان پایان 6
تعیین سیاست سفارش اقتصادي اقالم ناقص با خطاهاي بازرسی 

 شافر-با استفاده از منطق مبنی بر تئوري دمپستر
 03/08/97 نامهتاریخ تصویب پیشنهادیه (پروپوزال) پایان 7
 میرزازادهابوالفضل دکتر  نام استاد راهنما (یا استاد راهنماي اول) 8
  (در صورت وجود) نام استاد راهنماي دوم 9

 چفی تریکیدکتر  (در صورت وجود) نام استاد مشاور 10
 اول داخلی استاد داور نام 11
 دوم داخلی استاد داور نام 12
 دکتر عمران محمدي نام استاد ممتحن خارجی (پیشنهادي) 13
 استادیار مرتبه علمی ممتحن خارجی 14
 دانشگاه علم و صنعت ایران محل کار ممتحن خارجی 15
 26/06/98 تاریخ برگزاري جلسه دفاع 16
 12-11 ساعت برگزاري جلسه دفاع 17
 دانشکده فنی و مهندسیسالن  سالن و محل برگزاري جلسه دفاع  18
 محمديمحمد دکتر  تکمیلی تحصیالت نماینده 19



 فرم مشخصات دفاع دانشجو

شرحموضوعردیف
 احمد محمودزادهدانشجو خانوادگی نام و  نام 1
 939264903شماره دانشجویی 2
 صنایع-مهندسی صنایع  حصیلیگرایش ت –رشته  3
 دکتري مقطع دانشجو 4

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

 نامهپایان عنوان 6
مسئله انتخاب تامین کنندگان وتخصیص سفارشات با 

اهداف هزینه اي وزمانی با در نظر گرفتن تخفیف قیمت 
 وهزینه هاي حمل ونقل رویکرد تحلیل چند هدفه فازي

7 
تاریخ تصویب پیشنهادیه (پروپوزال) 

 نامهپایان
16/07/96 

سبحان اللهی محمدعلیدکتر نام استاد راهنما (یا استاد راهنماي اول) 8
- (در صورت وجود) نام استاد راهنماي دوم 9

دکتر نادري (در صورت وجود) نام استاد مشاور 10
دکتر میزازاده اول داخلی استاد داور نام 11
دکتر داوري دوم داخلی استاد داور نام 12
- نام استاد ممتحن خارجی (پیشنهادي) 13
- خارجیمرتبه علمی ممتحن  14

 -محل کار ممتحن خارجی 15

 03/06/1398 تاریخ برگزاري جلسه دفاع 16
10ساعت  ساعت برگزاري جلسه دفاع 17
فنیسالن دانشکده -تهران سالن و محل برگزاري جلسه دفاع  18
دکتر میزازاده تکمیلی تحصیالت نماینده 19



فرم مشخصات دفاع دانشجو
شرحموضوعردیف

 فرزام پوروردي دانشجو خانوادگی نام و  نام 1

 ۹۵۳۰۷۳۵۰۴ شماره دانشجویی 2

 طراحی کاربردي -مهندسی مکانیک حصیلیگرایش ت –رشته  3

 کارشناسی ارشد مقطع دانشجو 4

دکتريرساله �    پروپوزال دکتري�    ارشدپایان نامه نوع دفاع 5

 نامهعنوان پایان 6
ري و ها تحت سیکل بارگذارونده در کامپوزیتتحلیل تخریب پیش

 باربرداري

 96زمستان  نامهتاریخ تصویب پیشنهادیه (پروپوزال) پایان 7

 هادي صبوري نام استاد راهنما (یا استاد راهنماي اول) 8

 (در صورت وجود) نام استاد راهنماي دوم 9

 (در صورت وجود) استاد مشاورنام  10

 اول داخلی استاد داور نام 11
 دوم داخلی استاد داور نام 12
 رضا ثابتدکتر سید علی نام استاد ممتحن خارجی (پیشنهادي) 13

 دانشیار مرتبه علمی ممتحن خارجی 14

 پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران محل کار ممتحن خارجی 15

 30/6/98 جلسه دفاعتاریخ برگزاري  16

 17-18 ساعت برگزاري جلسه دفاع 17

 دفتر تهران سالن و محل برگزاري جلسه دفاع  18

 دکتر جواد اکبردوست تکمیلی تحصیالت نماینده 19



فرم مشخصات دفاع دانشجو
شرحموضوعردیف

 فوائد کندري دانشجو خانوادگی نام و  نام 1

 شماره دانشجویی 2

 مهندسی زلزله -عمران حصیلیگرایش ت –رشته  3

 کارشناسی ارشد مقطع دانشجو 4

   ارشدپایان نامه�󠆵� نوع دفاع 5

 نامهعنوان پایان 6
هاي فوالدي مجهز به میراگر قاباي تحلیل قابلیت اعتماد لرزه

 ویسکوز

 نامهتاریخ تصویب پیشنهادیه (پروپوزال) پایان 7
 غالمرضا نوري نام استاد راهنما (یا استاد راهنماي اول) 8

 (در صورت وجود) نام استاد راهنماي دوم 9

 پیمان همامی (در صورت وجود) نام استاد مشاور 10

 افشین مشکات الدینی 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

 31/6/98 تاریخ برگزاري جلسه دفاع 16

 14 ساعت برگزاري جلسه دفاع 17

 جلسات دفاع سالن -تهران سالن و محل برگزاري جلسه دفاع  18

 محسن شهروزي تکمیلی تحصیالت نماینده 19



فرم مشخصات دفاع دانشجو

شرحموضوعردیف

ّادی ابی اٍغلیداًشجَ خاًَادگی ًام ٍ  ًام 1

929152921شوارُ داًشجَیی 2

شئَتکٌیک -هٌْدسی عوراى  حصیلیگرایش ت –رشتِ  3

دکتری هقطع داًشجَ 4

کتریرسالِ د�   پرٍپَزال دکتری�   ارشد  ًاهِ پایاى�ًَع دفاع5

خاکْای هسلح شدُ با ترکیب سیواى ٍ الیافهکاًیکی هدلسازی رفتار  ًاهِ عٌَاى پایاى 6

02/20/49ًاهِ تاریخ تصَیب پیشٌْادیِ )پرٍپَزال( پایاى 7

آقای دکتر اهیر حویدیًام استاد راٌّوا )یا استاد راٌّوای اٍل( 8

-)در صَرت ٍجَد( ًام استاد راٌّوای دٍم 9

-)در صَرت ٍجَد( هشاٍر ًام استاد 12

آقای دکتر علی قٌبری اٍل داخلی استاد داٍر ًام 11

آقای دکتر ّادی شْیر دٍم داخلی استاد داٍر ًام 12

آقای دکتر حسي قاسن زادًُام استاد هوتحي خارجی )پیشٌْادی( 13

داًشیارهرتبِ علوی هوتحي خارجی 14

ًصیرالدیي طَسیداًشگاُ خَاجِ هحل کار هوتحي خارجی 15

آقای دکتر ابراّین اصغریًام استاد هوتحي خارجی )پیشٌْادی( 16

داًشیارهرتبِ علوی هوتحي خارجی 17

داًشگاُ تبریسهحل کار هوتحي خارجی 18

26/26/98تاریخ برگساری جلسِ دفاع 19

 9 -11ساعت برگساری جلسِ دفاع 22

تْراى -سالي داًشکدُ فٌی ٍ هٌْدسی سالي ٍ هحل برگساری جلسِ دفاع  21

آقای دکتر ّادی شْیرتکویلی تحصیالت ًوایٌدُ 22



فرم مشخصات دفاع دانشجو
شرحموضوعردیف

 امیر یونسی سینکی دانشجو خانوادگی نام و  نام 1

 953065507 شماره دانشجویی 2

 راه و ترابري _مهندسی عمران حصیلیگرایش ت –رشته  3

 کارشناسی ارشد مقطع دانشجو 4

 ارشد نامهپایان نوع دفاع 5

 نامهعنوان پایان 6
اي حاوي الیاف سلولوزي آسفالت ماستیک سنگدانهبررسی عملکرد 

 هاي ذوب و یختحت سیکل

 25/04/97 نامهتاریخ تصویب پیشنهادیه (پروپوزال) پایان 7

دکتر محسن فالح زواره نام استاد راهنما (یا استاد راهنماي اول) 8

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

--- صورت وجود)(در  نام استاد مشاور 10

-- اول داخلی استاد داور نام 11

-- دوم داخلی استاد داور نام 12

آباديدکتر محمد محمدکریمی حسین نام استاد ممتحن خارجی (پیشنهادي) 13

استادیار مرتبه علمی ممتحن خارجی 14

 دانشگاه تربیت مدرس محل کار ممتحن خارجی 15

27/6/98 تاریخ برگزاري جلسه دفاع 16

15_16 ساعت برگزاري جلسه دفاع 17

تهران/سالن سمینار دانشکده فنی و مهندسی سالن و محل برگزاري جلسه دفاع  18

دکتر بهروز شیرگیر تکمیلی تحصیالت نماینده 19



فرم مشخصات دفاع دانشجو
شرحموضوعردیف

 علی یاراحمدي دانشجو خانوادگی نام و  نام 1

 963065510 شماره دانشجویی 2

راه و ترابري _مهندسی عمران حصیلیگرایش ت –رشته  3

کارشناسی ارشد مقطع دانشجو 4

ارشد نامهپایان نوع دفاع 5
 براي جرایم رانندگی با سرعت غیرمجازتمایل به پرداخت رانندگان  نامهعنوان پایان 6

 24/10/97 نامهتاریخ تصویب پیشنهادیه (پروپوزال) پایان 7

دکتر محسن فالح زواره نام استاد راهنما (یا استاد راهنماي اول) 8

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

دکتر مجید ذبیحی طاري وجود)(در صورت  نام استاد مشاور 10

-- اول داخلی استاد داور نام 11

-- دوم داخلی استاد داور نام 12

دکتر امیررضا ممدوحی نام استاد ممتحن خارجی (پیشنهادي) 13

دانشیار مرتبه علمی ممتحن خارجی 14

 دانشگاه تربیت مدرس محل کار ممتحن خارجی 15

23/6/98 تاریخ برگزاري جلسه دفاع 16

18_16 ساعت برگزاري جلسه دفاع 17

تهران/سالن سمینار دانشکده فنی و مهندسی سالن و محل برگزاري جلسه دفاع  18

دکتر بهروز شیرگیر تکمیلی تحصیالت نماینده 19



فرم مشخصات دفاع دانشجو
شرحموضوعردیف

 محمدرضا کریمی دانشجو خانوادگی نام و  نام 1

 955286607 شماره دانشجویی 2

 راه و ترابري _مهندسی عمران حصیلیگرایش ت –رشته  3

 کارشناسی ارشد مقطع دانشجو 4

 ارشد نامهپایان نوع دفاع 5

 نامهعنوان پایان 6
الیاف سلولزي آربوسیل پوشش داده شده با وکس  تاثیر استفاده از

فیشرتراپس(ساسوبیت) بر رفتار رئولوژي قیر پیر نشده اصالح شده با 
 پودر الستیک

 24/10/97 نامهتاریخ تصویب پیشنهادیه (پروپوزال) پایان 7

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

دکتر محسن فالح زواره (در صورت وجود) دومنام استاد راهنماي  9

--- (در صورت وجود) نام استاد مشاور 10

-- اول داخلی استاد داور نام 11

-- دوم داخلی استاد داور نام 12

آباديدکتر محمد محمدکریمی حسین نام استاد ممتحن خارجی (پیشنهادي) 13

استادیار مرتبه علمی ممتحن خارجی 14

 دانشگاه تربیت مدرس کار ممتحن خارجیمحل  15

27/6/98 تاریخ برگزاري جلسه دفاع 16

16_17 ساعت برگزاري جلسه دفاع 17

تهران/سالن سمینار دانشکده فنی و مهندسی سالن و محل برگزاري جلسه دفاع  18

لواسانیحسینی حسین دکتر  تکمیلی تحصیالت نماینده 19



فرم مشخصات دفاع دانشجو
شرحموضوعردیف

 مهدي گرزي دانشجو خانوادگی نام و  نام 1

 963065508 شماره دانشجویی 2

 راه و ترابري _مهندسی عمران حصیلیگرایش ت –رشته  3

 کارشناسی ارشد مقطع دانشجو 4

 ارشد نامهپایان نوع دفاع 5

 نامهعنوان پایان 6
حاوي افزودنی  (WMA)گرم آسفالت رطوبتی حساسیت بررسی

 آسفالت زایکوترم و درصد هاي مختلف تراشه

 20/12/97 نامهتاریخ تصویب پیشنهادیه (پروپوزال) پایان 7

دکتر محسن فالح زواره نام استاد راهنما (یا استاد راهنماي اول) 8

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

--- صورت وجود)(در  نام استاد مشاور 10

-- اول داخلی استاد داور نام 11

-- دوم داخلی استاد داور نام 12

آباديدکتر محمد محمدکریمی حسین نام استاد ممتحن خارجی (پیشنهادي) 13

استادیار مرتبه علمی ممتحن خارجی 14

 دانشگاه تربیت مدرس محل کار ممتحن خارجی 15

27/6/98 تاریخ برگزاري جلسه دفاع 16

14_15 ساعت برگزاري جلسه دفاع 17

تهران/سالن سمینار دانشکده فنی و مهندسی سالن و محل برگزاري جلسه دفاع  18

دکتر بهروز شیرگیر تکمیلی تحصیالت نماینده 19



فرم مشخصات دفاع دانشجو
شرحموضوعردیف

 نجمه مصطفائی دانشجو خانوادگی نام و  نام 1

 953236513 شماره دانشجویی 2

 سیستم هاي اقتصادي اجتماعی گرایش حمل و نقل-صنایع حصیلیگرایش ت –رشته  3

 کارشناسی ارشد مقطع دانشجو 4

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

 نامهعنوان پایان 6

طراحی مدل جدید در برنامه ریزي اقالم با بکارگیري تئوري دمستر 
شفر مبتنی بر پیش بینی تقاضا با در نظر گرفتن نرخ  باز فراخوانی و 

نرخ فساد برخی از داروهاي پرمصرف

 30/6/1396 نامهتاریخ تصویب پیشنهادیه (پروپوزال) پایان 7

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

 (در صورت وجود) نام استاد راهنماي دوم 9

 مریم عاملیدکتر  (در صورت وجود) نام استاد مشاور 10

 اول داخلی استاد داور نام 11
 دوم داخلی استاد داور نام 12
 دکتر عمران محمدي (پیشنهادي)نام استاد ممتحن خارجی  13

 استادیار مرتبه علمی ممتحن خارجی 14

 دانشگاه علم و صنعت محل کار ممتحن خارجی 15

 26/06/1398 تاریخ برگزاري جلسه دفاع 16

 10ساعت  ساعت برگزاري جلسه دفاع 17

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

 محمد محمديدکتر  تکمیلی تحصیالت نماینده 19



 فرم مشخصات دفاع دانشجو
 شرح موضوع ردیف

 سا حسنیمه و نام خانوادگی دانشجو  نام 1

 965262606 شماره دانشجویی 2

 مدیریت مهندسیمهندسی صنایع/ گرایش تحصیلی –رشته  3
 کارشناسی ارشد مقطع دانشجو 4

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

 نامهعنوان پایان 6
شناسایی عوامل محدودکننده بر اجراي توسعه محصول جدید ناب در 

 صنایع خودروسازي
 22/11/97 نامهتاریخ تصویب پیشنهادیه (پروپوزال) پایان 7

 دکتر مریم عاملی نام استاد راهنما (یا استاد راهنماي اول) 8

 - نام استاد راهنماي دوم (در صورت وجود) 9
 محمدوحید سبطدکتر  نام استاد مشاور (در صورت وجود) 10

 حمیدرضا ایزدبخش دکتر اول نام استاد داور داخلی 11

 - دوم نام استاد داور داخلی 12
 - نام استاد ممتحن خارجی (پیشنهادي) 13
 - مرتبه علمی ممتحن خارجی 14
 - محل کار ممتحن خارجی 15
 شهریور 12شنبه سه  تاریخ برگزاري جلسه دفاع 16

 13تا  12ساعت  ساعت برگزاري جلسه دفاع 17

 503اختمان پردیس بین الملل کالس س – تهران سالن و محل برگزاري جلسه دفاع  18

 حامد داوري اردکانیدکتر  نماینده تحصیالت تکمیلی 19



فرم مشخصات دفاع دانشجو
شرحموضوعردیف

 نیلوفر صداقت دانشجو خانوادگی نام و  نام 1

 963053601 شماره دانشجویی 2

 بهینه سازي –مهندسی صنایع  حصیلیگرایش ت –رشته  3

 کارشناسی ارشد مقطع دانشجو 4

دفاع نهایی کارشناسی ارشد نوع دفاع 5

 نامهعنوان پایان 6
 سازيبهینه مسائل حل براي  G-mixed افزونگی استراتژي معرفی

 اطمینان قابلیت

 1396اسفند  نامهتاریخ تصویب پیشنهادیه (پروپوزال) پایان 7

 مصطفی ابویی اردکان نام استاد راهنما (یا استاد راهنماي اول) 8

 حامد داوري اردکانی (در صورت وجود) نام استاد راهنماي دوم 9

 (در صورت وجود) استاد مشاورنام  10

 دکتر عاملیسرکار خانم  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

 1398شهریور  31یکشنبه  تاریخ برگزاري جلسه دفاع 16

 14-13ساعت  ساعت برگزاري جلسه دفاع 17

 سالن و محل برگزاري جلسه دفاع  18

 دکتر ایزدبخشجناب آقاي  تکمیلی تحصیالت نماینده 19



فرم مشخصات دفاع دانشجو
شرحموضوعردیف

 احمد گنج تابش دانشجو خانوادگی نام و  نام 1

 953074510 شماره دانشجویی 2

 مهندسی دانش -کامپیوتر علوم حصیلیگرایش ت –رشته  3

 کارشناسی ارشد مقطع دانشجو 4

 نامهعنوان پایان 5
فاده از با است ارائه یک سیستم پیشنهاد دهنده مقیاس پذیر جدید

 پاالیش همکارانه افزایشی

  97ماه  شهریور نامهتاریخ تصویب پیشنهادیه (پروپوزال) پایان 6

دکتر فرشاد عشقی نام استاد راهنما (یا استاد راهنماي اول) 7

دکتر منوچهر کالرستاقی (در صورت وجود) نام استاد راهنماي دوم 8

 (در صورت وجود) نام استاد مشاور 9

یرمحسن پدرامدکتر م داخلی استاد داور نام 10

 نام استاد ممتحن خارجی (پیشنهادي) 11

 مرتبه علمی ممتحن خارجی 12

 محل کار ممتحن خارجی 13

( شنبه) شهریور 30 تاریخ برگزاري جلسه دفاع 14

صبح 11 ساعت برگزاري جلسه دفاع 15

 سمینار دانشکده فنی و مهندسیسالن سالن و محل برگزاري جلسه دفاع  16

 دکتر آزاده منصوري تکمیلی تحصیالت نماینده 17



فرم مشخصات دفاع دانشجو
شرحموضوعردیف

پگاه شایانی مهر  دانشجو خانوادگی نام و  نام 1

 953236509 شماره دانشجویی 2

 حصیلیگرایش ت –رشته  3
و اجتماعی گرایش حمل و سیستم هاي اقتصادي-مهندسی صنایع

 نقل

 کارشناسی ارشد مقطع دانشجو 4

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

 نامهعنوان پایان 6
بهینه سازي مبتنی بر شبیه سازي براي مدیریت حمل و نقل درون 

 کارخانه ( کارخانه ذوب مجتمع مس سرچشمه)

 24/12/96 نامهتاریخ تصویب پیشنهادیه (پروپوزال) پایان 7

 دکتر حمیدرضا ایزدبخش نام استاد راهنما (یا استاد راهنماي اول) 8

 (در صورت وجود) نام استاد راهنماي دوم 9

 دکتر حمیدرضا اسکندري (در صورت وجود) نام استاد مشاور 10

 دکتر حامد داوري اردکانی اول داخلی استاد داور نام 11

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

 ممتحن خارجیمرتبه علمی  14

 محل کار ممتحن خارجی 15

 31/6/98 تاریخ برگزاري جلسه دفاع 16

 11-12ساعت  ساعت برگزاري جلسه دفاع 17

 تهران دانشکده جغرافیاسالن و محل برگزاري جلسه دفاع  18

 دکتر علی قدرت نما تکمیلی تحصیالت نماینده 19



فرم مشخصات دفاع دانشجو
شرحموضوعردیف

منصوره سالحورزي دانشجو خانوادگی نام و  نام 1

938113608 شماره دانشجویی 2
 (پردیس بین الملل)سازه  –مهندسی عمران  حصیلیگرایش ت –رشته  3

 کارشناسی ارشد مقطع دانشجو 4

رساله دکتري�    پروپوزال دکتري�    ارشدپایان نامه√ نوع دفاع 5

 نامهعنوان پایان 6
 اثرات زاویه تابش زلزله هاي حوزه نزدیک بر پاسخ غیرخطی

RBSقاب هاي محیطی خمشی داراي المان هاي تیر  
 2/2/98 نامهتاریخ تصویب پیشنهاد (پروپوزال) پایان 7

افشین مشکوه الدینی دکتر  نام استاد راهنما  8

-  دومنام استاد راهنماي  9

 دکتر پیمان همامی  نام استاد مشاور 10

 غالمرضا نوريدکتر  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

 30/6/98شنبه  تاریخ برگزاري جلسه دفاع 16

2-1 ساعت برگزاري جلسه دفاع 17
 مهندسی سالن دانشکده – پردیس تهران سالن و محل برگزاري جلسه دفاع  18

دکتر  سید حسین حسینی لواسانی  تکمیلی تحصیالت نماینده 19



فرم مشخصات دفاع دانشجو
شرحموضوعردیف

 ایمان سعادت دانشجو خانوادگی نام و  نام 1

 953073512 شماره دانشجویی 2

 طراحی کاربردي-مهندسی مکانیک حصیلیگرایش ت –رشته  3

 کارشناسی ارشد مقطع دانشجو 4

يدکتررساله �   پروپوزال دکتري�    ارشدپایان نامه�󠆵� نوع دفاع 5
 مدلسازي و طراحی کنترلر براي یک کوادروتور در شرایط بحرانی نامهعنوان پایان 6

 نامهتاریخ تصویب پیشنهادیه (پروپوزال) پایان 7
 دکتر علی کیماسی خلجی نام استاد راهنما (یا استاد راهنماي اول) 8

 (در صورت وجود) نام استاد راهنماي دوم 9

 (در صورت وجود) نام استاد مشاور 10

 دکتر حامی تورجی زاده 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

 30/06/1398 تاریخ برگزاري جلسه دفاع 16

 9:00 ساعت برگزاري جلسه دفاع 17

 سالن شورا سالن و محل برگزاري جلسه دفاع  18

 دکتر هادي صبوري تکمیلی تحصیالت نماینده 19



فرم مشخصات دفاع دانشجو
شرحموضوعردیف

 سید مرتضی غفوري یزدي دانشجو خانوادگی نام و  نام 1

 965296620 شماره دانشجویی 2

 گرایش طراحی کاربردي –مهندسی مکانیک  حصیلیگرایش ت –رشته  3

 کارشناسی ارشد مقطع دانشجو 4

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

 نامهعنوان پایان 6
سازي و تحلیل پایداري االستیکی یک ربات پیوسته موازي با مدل

 استفاده از تئوري کوسرات

 21/12/1397 نامهتاریخ تصویب پیشنهادیه (پروپوزال) پایان 7

 دکتر علی کیماسی خلجی نام استاد راهنما (یا استاد راهنماي اول) 8

 (در صورت وجود) راهنماي دومنام استاد  9

 (در صورت وجود) نام استاد مشاور 10

 دکتر مهدي زمانیان 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

 27/06/1398 دفاعتاریخ برگزاري جلسه  16

 10:00 ساعت برگزاري جلسه دفاع 17

 سالن و محل برگزاري جلسه دفاع  18

 دکتر مریم کرمی تکمیلی تحصیالت نماینده 19



فرم مشخصات دفاع دانشجو
شرحموضوعردیف

 حسین حسن وند دانشجو خانوادگی نام و  نام 1

 953065503 شماره دانشجویی 2

 راه و ترابري _مهندسی عمران حصیلیگرایش ت –رشته  3

 کارشناسی ارشد مقطع دانشجو 4

 ارشد نامهپایان نوع دفاع 5

 نامهعنوان پایان 6
متخلخل حاوي پودر شیشه در برابر بررسی دوام بتن 

 هاي ذوب و یخسیکل
 24/10/97 نامهتاریخ تصویب پیشنهادیه (پروپوزال) پایان 7

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

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

--- (در صورت وجود) نام استاد مشاور 10

آقاي دکتر علی قنبري 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

25/6/98 تاریخ برگزاري جلسه دفاع 16

9_10 ساعت برگزاري جلسه دفاع 17

/سالن سمینار دانشکده فنی و مهندسیکرج سالن و محل برگزاري جلسه دفاع  18

دکتر محسن فالح زواره تکمیلی تحصیالت نماینده 19



فرم مشخصات دفاع دانشجو
شرحموضوعردیف

 نیلوفر سادات سیفی دانشجو خانوادگی نام و  نام 1

 953073525 شماره دانشجویی 2

 طراحی کاربردي-مکانیک حصیلیگرایش ت –رشته  3

 کارشناسی ارشد مقطع دانشجو 4

يرساله دکتر�    پروپوزال دکتري�    ارشدپایان نامه� نوع دفاع 5
 اربات کابلی در کاربرد توانبخشی پیک مدلسازي، طراحی و کنترل  نامهعنوان پایان 6

 نامهتاریخ تصویب پیشنهادیه (پروپوزال) پایان 7
 دکتر علی کیماسی خلجی نام استاد راهنما (یا استاد راهنماي اول) 8

 (در صورت وجود) نام استاد راهنماي دوم 9

 صورت وجود) (در نام استاد مشاور 10

 دکتر حامی تورجی زاده 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

 30/6/98 تاریخ برگزاري جلسه دفاع 16

 14 ساعت برگزاري جلسه دفاع 17
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