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فرم مشخصات دفاع دانشجو
شرحموضوعردیف

 ندا خوانین زاده دانشجو خانوادگی نام و  نام 1

 96301503 شماره دانشجویی 2

 مهندسی زلزله -عمران حصیلیگرایش ت –رشته  3

 کارشناسی ارشد مقطع دانشجو 4

   ارشدپایان نامه نوع دفاع 5

 نامهعنوان پایان 6
 با عناصر قطري تحت بارگذاري جانبی با اثر طرح بهینه سازه شبکه

 سختی خاك بستر

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

 محسن شهروزيدکتر  نام استاد راهنما (یا استاد راهنماي اول) 8

 (در صورت وجود) نام استاد راهنماي دوم 9

 (در صورت وجود) نام استاد مشاور 10

 دکتر غالمرضا نوري اول داخلی استاد داور نام 11

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

 دانشیار مرتبه علمی ممتحن خارجی 14

 دانشگاه تهران محل کار ممتحن خارجی 15

 13/11/98 تاریخ برگزاري جلسه دفاع 16

 8 دفاعساعت برگزاري جلسه  17

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

دکتر غالمرضا نوري  تکمیلی تحصیالت نماینده 19



دانشجو فرم مشخصات دفاع
شرحموضوعردیف

 مصطفی خلیلی دانشجو خانوادگی نام و  نام 1

 955302608 شماره دانشجویی 2

 نامهعنوان پایان 3
پولشویی با استفاده از تجزیه و تحلیل  تشخیص

 هاداده توپولوژیکی
 19/12/97 نامهتاریخ تصویب پیشنهادیه (پروپوزال) پایان 4
 زهرا نیلفروشان استاد راهنما (یا استاد راهنماي اول)نام  5
 ------------- (در صورت وجود) نام استاد راهنماي دوم 6
 دکتر کیوان برنا (در صورت وجود) نام استاد مشاور 7
 سرکار خانم دکتر هانیه امجدي نام استاد ممتحن خارجی (پیشنهادي) 8
 التحصیل دکترافارغ  مرتبه علمی ممتحن خارجی 9
 الزهرادانشکده ریاضی دانشگاه  محل کار ممتحن خارجی 10
 6/11/98 تاریخ برگزاري جلسه دفاع 11
 بعد از ظهر 3 ساعت برگزاري جلسه دفاع 12
 کرجدانشکده فنی در  سالن شوراي سالن و محل برگزاري جلسه دفاع  13

14 
تحصیالت نماینده و داخلی ممتحن استاد نام

 تکمیلی
 جناب آقاي دکتر احمدي



فرم مشخصات دفاع دانشجو
شرحموضوعردیف

 وحید بیاتی دانشجو خانوادگی نام و  نام 1

 961000507 شماره دانشجویی 2

 مدیریت مهندسی –مهندسی صنایع  حصیلیگرایش ت –رشته  3

 کارشناسی ارشد مقطع دانشجو 4

دفاع نهایی کارشناسی ارشد نوع دفاع 5

 نامهعنوان پایان 6
بندي خطاها در سیستم تولید رویکردي به منظور اولویتارائه 

و   MCDMهايبردهاي الکتریکی با استفاده از تلفیق روش
DFMEA 

 1397 شهریور نامهتاریخ تصویب پیشنهادیه (پروپوزال) پایان 7

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

 - وجود)(در صورت  نام استاد راهنماي دوم 9

 - (در صورت وجود) نام استاد مشاور 10

 جناب آقاي دکتر سبط 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

 1398بهمن  07دوشنبه  تاریخ برگزاري جلسه دفاع 16

 14-12ساعت  ساعت برگزاري جلسه دفاع 17

 سالن سمینار دانشکده فنی سالن و محل برگزاري جلسه دفاع  18

 ابوییدکتر جناب آقاي  تکمیلی تحصیالت نماینده 19



فرم مشخصات دفاع دانشجو
شرحموضوعردیف

 ندا ترابی زادهدانشجو خانوادگی نام و  نام 1

953055501شماره دانشجویی 2

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

کارشناسی ارشد مقطع دانشجو 4

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

 نامهعنوان پایان 6
مورد مطالعه -ارائه مدل ارزیابی عملکرد پرسنل بر مبناي داده کاوي

شرکت همکاران سیستم

 30/11/1397 نامهتاریخ تصویب پیشنهادیه (پروپوزال) پایان 7

دکتر نسیم غنبر طهرانینام استاد راهنما (یا استاد راهنماي اول) 8

-(در صورت وجود) دوم نام استاد راهنماي 9

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

دکتر ابوالفضل میرزازاده اول داخلی استاد داور نام 11

دکتر حامد داوري اردکانی دوم داخلی استاد داور نام 12

نام استاد ممتحن خارجی (پیشنهادي) 13
مرتبه علمی ممتحن خارجی 14
کار ممتحن خارجیمحل  15
15-14ساعت  29/10/98یکشنبه تاریخ برگزاري جلسه دفاع 16

 14ساعت برگزاري جلسه دفاع 17

اتاق سمینار دانشکدهسالن و محل برگزاري جلسه دفاع  18

دکتر حامد داوري اردکانیتکمیلی تحصیالت نماینده 19



فرم مشخصات دفاع دانشجو
شرحموضوعردیف

 علی برادران دانشجو خانوادگی نام و  نام 1

 964052903 شماره دانشجویی 2

 مهندسی صنایع حصیلیگرایش ت –رشته  3

 دکتري مقطع دانشجو 4

يرساله دکتر�    روپوزال دکتريx    ارشدپایان نامه�󠆵� نوع دفاع 5

 نامهعنوان پایان 6
فراموشی -طراحی یک زنجیره تامین سه سطحی با رویکرد یادگیري

 تحت شرایط عدم قطعیت و ارزیابی کیفیت محصوالت

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

 - (در صورت وجود) نام استاد راهنماي دوم 9

 - (در صورت وجود) نام استاد مشاور 10

 دکتر محمد محمدي اول داخلی استاد داور نام 11

 دکتر علی قدرت نما دوم داخلی استاد داور نام 12

 دکتر مهدي سیف برقی نام استاد ممتحن خارجی (پیشنهادي) 13

 دانشیار مرتبه علمی ممتحن خارجی 14

 الزهرادانشگاه  محل کار ممتحن خارجی 15

 17/10/98 تاریخ برگزاري جلسه دفاع 16

 بعد از ظهر 8تا 6 ساعت برگزاري جلسه دفاع 17

سالن کنفرانس دانشکده  سالن و محل برگزاري جلسه دفاع  18

 دکتر محمد محمدي تکمیلی تحصیالت نماینده 19



فرم مشخصات دفاع دانشجو
شرحموضوعردیف

 علی منصوري دانشجو خانوادگی نام و  نام 1

 963065509 شماره دانشجویی 2

 راه و ترابري -مهندسی عمران حصیلیگرایش ت –رشته  3

 کارشناسی ارشد مقطع دانشجو 4

کتريرساله د�     پروپوزال دکتري�    ارشد نامهپایان  نوع دفاع 5

 نامهعنوان پایان 6
یک زمان از سرباره و خرده الستارزیابی آزمایشگاهی تاثیر استفاده هم

 بر حساسیت رطوبتی مخلوط آسفالتی

 20/12/1397 نامهان(پروپوزال) پایتاریخ تصویب پیشنهادیه  7

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

استادیار مرتبه علمی ممتحن خارجی 14

 دانشگاه تربیت مدرس محل کار ممتحن خارجی 15

27/09/1398 تاریخ برگزاري جلسه دفاع 16

 15:00 ساعت برگزاري جلسه دفاع 17

تهران، سالن سمینار دانشکده فنی سالن و محل برگزاري جلسه دفاع  18

 دکتر پیمان همامی تکمیلی تحصیالت نماینده 19

https://www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/mohammadkarimi
https://www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/mohammadkarimi


فرم مشخصات دفاع دانشجو
شرحموضوعردیف

 امیر امراللھی بیوکی دانشجو خانوادگی نام و  نام 1

 ۹۶۴۰۵۲۹۰۲ شماره دانشجویی 2

 خوارزمی -مهندسی صنایع حصیلیگرایش ت –رشته  3

 دکتري مقطع دانشجو 4

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

ھا بر ارائھ چارچوبی کارا برای مدیریت ریسک در چرخھ عمر استارتاپ  نامهعنوان پایان 6
 PMBOKاساس مفاھیم مدیریت پروژه در استاندارد 

 23/10/1398 نامهتاریخ تصویب پیشنهادیه (پروپوزال) پایان 7

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

 - (در صورت وجود) راهنماي دومنام استاد  9

 - (در صورت وجود) نام استاد مشاور 10

 محمد وحید سبطدکتر  اول داخلی استاد داور نام 11

 دکتر مصطفی ابویی اردکانی دوم داخلی استاد داور نام 12

 دکتر امید فتاحی ولیالئی نام استاد ممتحن خارجی (پیشنهادي) 13

 دانشیار مرتبه علمی ممتحن خارجی 14

 دانشگاه جاکوبزآلمان –دانشگاه صنعتی شریف  محل کار ممتحن خارجی 15

  دي 23دوشنبه  تاریخ برگزاري جلسه دفاع 16

 18:30الی  17:30ساعت  ساعت برگزاري جلسه دفاع 17

 اتاق جلسات گروه صنایع-تهران سالن و محل برگزاري جلسه دفاع  18

 محمد وحید سبطدکتر  تکمیلی تحصیالت نماینده 19



فرم مشخصات دفاع دانشجو

شرحموضوعردیف

هرجاى صدرجوالیداًشجَ خاًَادگی ًام ٍ  ًام 1

9643689۶2شوارُ داًشجَیی 2

شئَتکٌیک-ػوراى حصیلیگرایش ت –رشتِ  3

دکتری هقطغ داًشجَ 4

رسالِ دکتری�   پرٍپَزال دکتری■  ارشد پایاى ًاهِ��ًَع دفاع5

ًاهِ پایاىػٌَاى  6
هدلسازی ػددی گرٍُ شوغ ّای اًرشی در رس اشباع با 

درًظرگیری رفتار ترهَهکاًیکی خاک

-ًاهِ تاریخ تصَیب پیشٌْادیِ )پرٍپَزال( پایاى 7

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

-)در صَرت ٍجَد( ًام استاد راٌّوای دٍم 9

-)در صَرت ٍجَد( هشاٍرًام استاد  1۶

دکتر ػلی قٌبری اٍل داخلی استاد داٍر ًام 11

دکتر غالهحسیي تَکلی هْرجردی دٍم داخلی استاد داٍر ًام 12

دکتر حسي قاسن زادًُام استاد هوتحي خارجی )پیشٌْادی( 13

داًشیارهرتبِ ػلوی هوتحي خارجی 14

خَاجِ ًصیرالدیي طَسیداًشگاُ صٌؼتی هحل کار هوتحي خارجی 15

1۶/۶9/98تاریخ برگساری جلسِ دفاع 16

17:۶۶ساػت برگساری جلسِ دفاع 17

تْراى-ػلَمداًشکدُ سالي سالي ٍ هحل برگساری جلسِ دفاع  18

دکتر سیدحسیي حسیٌی لَاساًیتکویلی تحصیالت ًوایٌدُ 19



فرم مشخصات دفاع دانشجو

شرحموضوعردیف

سپیدُ فداییداًشجَ خاًَادگی ًام ٍ  ًام 1

601671658شوارُ داًشجَیی 2

شئَتکٌیک-ػوراى حصیلیگرایش ت –رشتِ  3

دکتری هقطغ داًشجَ 4

رسالِ دکتری�   پرٍپَزال دکتری■  ارشد پایاى ًاهِ��ًَع دفاع5

ًاهِ ػٌَاى پایاى 6
اشباع با  ْای هاسِ ایخاککَبش شوغ در  سِ بؼدیهدلسازی 

درًظرگیری اثرات رٍاًگرایی

-ًاهِ تاریخ تصَیب پیشٌْادیِ )پرٍپَزال( پایاى 7

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

-)در صَرت ٍجَد( ًام استاد راٌّوای دٍم 9

-ٍجَد()در صَرت  ًام استاد هشاٍر 11

دکتر ػلی قٌبری اٍل داخلی استاد داٍر ًام 11

دکتر غالهحسیي تَکلی هْرجردی دٍم داخلی استاد داٍر ًام 12

هحودحسي بازیاردکتر ًام استاد هوتحي خارجی )پیشٌْادی( 13

استادهرتبِ ػلوی هوتحي خارجی 14

ػلن ٍ صٌؼت ایراىداًشگاُ هحل کار هوتحي خارجی 15

26/19/98تاریخ برگساری جلسِ دفاع 16

14:11ساػت برگساری جلسِ دفاع 17

تْراى-ػلَمداًشکدُ سالي سالي ٍ هحل برگساری جلسِ دفاع  18

پیواى ّواهیدکتر تکویلی تحصیالت ًوایٌدُ 19



فرم مشخصات دفاع دانشجو
شرحموضوعردیف

 حمید چراغیان دانشجو خانوادگی نام و  نام 1

 961000574 شماره دانشجویی 2

 مدیریت مهندسی -مهندسی صنایع حصیلیگرایش ت –رشته  3

 کارشناسی ارشد مقطع دانشجو 4

دکتريرساله �     پروپوزال دکتري�    ارشدپایان نامه  نوع دفاع 5

 نامهعنوان پایان 6
 در یفیتک هايهزینه بر وکارکسب فرآیندهاي مدیریت تأثیر بررسی

 مشاوره مهندسی خدماتی هايشرکت

 1397اسفند  نامهتاریخ تصویب پیشنهادیه (پروپوزال) پایان 7

 محمد وحید سبط نام استاد راهنما (یا استاد راهنماي اول) 8

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

ارد احمدي (در صورت وجود) نام استاد مشاور 10

یونس جاوید اول داخلی استاد داور نام 11

مصطفی ابویی اردکانی دوم داخلی استاد داور نام 12

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

......................... ممتحن خارجیمرتبه علمی  14

 ......................... محل کار ممتحن خارجی 15

07/11/1398 تاریخ برگزاري جلسه دفاع 16

10:00 ساعت برگزاري جلسه دفاع 17

تهران -سالن شوراي دانشکده فنی و مهندسی سالن و محل برگزاري جلسه دفاع  18

مصطفی ابویی اردکانی تکمیلی تحصیالت نماینده 19



فرم مشخصات دفاع دانشجو
شرحموضوعردیف

 مینا روحنوازفر دانشجو خانوادگی نام و  نام 1
 956128902 شماره دانشجویی 2
 مهندسی صنایع حصیلیگرایش ت –رشته  3

 پردیس-دکتري مقطع دانشجو 4

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

 نامهپایانعنوان  6

حل مسئله مسیریابی وسیله نقلیه با امکان چندین مسیر و 
پنجره هاي زمانی در چارچوب محدودیت هاي تقدم و تاخر 

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

 - (در صورت وجود) نام استاد راهنماي دوم 9

 - (در صورت وجود) نام استاد مشاور 10

 دکتر محمد محمدي اول داخلی استاد داور نام 11

 دکتر علی قدرت نما دوم داخلی استاد داور نام 12

 دکتر مهدي سیف برقی نام استاد ممتحن خارجی (پیشنهادي) 13

 دانشیار مرتبه علمی ممتحن خارجی 14

 دانشگاه الزهرا خارجیمحل کار ممتحن  15

 17/10/98 تاریخ برگزاري جلسه دفاع 16

 بعد از ظهر 9:00تا 7:30 ساعت برگزاري جلسه دفاع 17

سالن کنفرانس دانشکده  سالن و محل برگزاري جلسه دفاع  18

 دکتر محمد محمدي تکمیلی تحصیالت نماینده 19



فرم مشخصات دفاع دانشجو
 شرح موضوع ردیف

 مجید زینل خانی و نام خانوادگی دانشجو  نام ۱
 966128904 شماره دانشجویی ۲
 مھندسی صنایع گرایش تحصیلی –رشتھ  ۳
 دکتری مقطع دانشجو ٤
 رسالھ دکتری�پروپوزال دکتری     ■ارشد    پایان نامھ� نوع دفاع ٥

با ازھای بانک دبھینھ سازی فرآیند تامین وجھ نقد شبکھ شعب و خودپر نامھعنوان پایان ٦
 ولیت ھای اجتماعیئمس رویکرد

 ۹۸٫۹٫۱۳ نامھتاریخ تصویب پیشنھادیھ (پروپوزال) پایان ۷
 سرکار خانم دکتر نسیم غنبر طھرانی نام استاد راھنما (یا استاد راھنمای اول) ۸
 - وجود) نام استاد راھنمای دوم (در صورت ۹

 آقای دکتر حمید رضا پسندیده نام استاد مشاور (در صورت وجود) ۱۰
 آقای دکترابوالفضل میرزازاده اول نام استاد داور داخلی ۱۱
 محمدوحید سبطآقای دکتر  دوم نام استاد داور داخلی ۱۲
 آقای دکتر رضا برادران کاظم زاده نام استاد ممتحن خارجی (پیشنھادی) ۱۳
 تمام استاد مرتبھ علمی ممتحن خارجی ۱٤
 دانشگاه تربیت مدرس محل کار ممتحن خارجی ۱٥
 98.10.3 تاریخ برگزاری جلسھ دفاع ۱٦
 ۸:۰۰ ساعت برگزاری جلسھ دفاع ۱۷
 سالن سمینار دانشکده علوم سایت تھران سالن و محل برگزاری جلسھ دفاع  ۱۸
 ابوالفضل میرزازادهآقای دکتر  نماینده تحصیالت تکمیلی ۱۹



فرم مشخصات دفاع دانشجو

شرحموضوع ردیف

نسرین پیرفالحدانشجو  خانوادگی نام و   نام 1

963241502شماره دانشجویی 2

سیستم هاي كالن اقتصادي اجتماعی-مهندسی صنایع حصیلی گرایش ت –رشته   3

كارشناسی ارشد مقطع دانشجو  4

كتريرساله د        پروپوزال دكتري��       ارشد  نامهپایان  نوع دفاع  5

نامه عنوان پایان 6
مدلسازي مسئله یک دوره اي تولیدي با تقاضا و تدارک تصادفی

 و حل آن با رویکرد شبیه سازي

17/04/1397نامهتاریخ تصویب پیشنهادیه )پروپوزال( پایان  7

حمیدرضا ایزدبخشدكتر نام استاد راهنما )یا استاد راهنماي اول( 8

- )در صورت وجود(  نام استاد راهنماي دوم 9

سید حمیدرضا پسندیدهدكتر )در صورت وجود(  نام استاد مشاور 10

 علی قدرت نمادكتر  اول  داخلی  استاد داور نام 11

- دوم   داخلی  استاد داور نام 12

-نام استاد ممتحن خارجی )پیشنهادي(  13

-مرتبه علمی ممتحن خارجی  14

-محل كار ممتحن خارجی  15

29/11/1398تاریخ برگزاري جلسه دفاع  16

15:30-  13:30ساعت ساعت برگزاري جلسه دفاع  17

 مهندسی -دانشکده فنی سالن و محل برگزاري جلسه دفاع  18

مریم عاملیدكتر تکمیلی  تحصیالت  نماینده 19



فرم مشخصات دفاع دانشجو
شرحموضوعردیف

 میالد طاهري دانشجو خانوادگی نام و  نام 1

 955258626 شماره دانشجویی 2

 هابهینه سازي سیستم-مهندسی صنایع حصیلیگرایش ت –رشته  3

 کارشناسی ارشد مقطع دانشجو 4

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

 نامهعنوان پایان 6
 هايتکشر گذاريهیسرما یابیارز يبرا سکیبر ر یارائه مدل مبتن

 یصوصخ – یدولت یمشارکت هايدر پروژه مهیب

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

 (در صورت وجود) راهنماي دومنام استاد  9

 (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) 13

 مرتبه علمی ممتحن خارجی 14

 محل کار ممتحن خارجی 15

 28/10/98 جلسه دفاعتاریخ برگزاري  16

 10:00 ساعت برگزاري جلسه دفاع 17

 سالن سمینار طبقه دوم سالن و محل برگزاري جلسه دفاع  18

 نمادکتر علی قدرت تکمیلی تحصیالت نماینده 19



فرم مشخصات دفاع دانشجو

شرحموضوع ردیف

مهدی یوسفی طالقانیدانشجو  خانوادگی نام و   نام 1

961000576شماره دانشجویی 2

ژئوتکنیک -مهندسی عمران  حصیلی گرایش ت –رشته   3

کارشناسی ارشد مقطع دانشجو  4

ارشد   نامهپایان نوع دفاع  5

لیکروپایگروه م یختگیگس زمیو مکان یباربر تیظرف یمطالعه عدد نامه عنوان پایان 6

05/10/1397نامهتاریخ تصویب پیشنهادیه )پروپوزال( پایان  7

دکتر علی قنبرینام استاد راهنما   8

دکتر هادی شهیر  نام استاد مشاور 9

دکتر امیر حمیدی   داخلی  استاد داور نام 10

02/11/1398تاریخ برگزاری جلسه دفاع  11

13:00ساعت برگزاری جلسه دفاع  12

کرجی واحد سالن سمینار فنی و مهندسسالن و محل برگزاری جلسه دفاع  13

دکتر غالمحسین توکلی مهرجردیتکمیلی  تحصیالت  نماینده 14



فرم مشخصات دفاع دانشجو
شرحموضوعردیف

 آیدا متحدین دانشجو خانوادگی نام و  نام 1

 929213902 شماره دانشجویی 2

 سازه –عمران  حصیلیگرایش ت –رشته  3

 دکتري مقطع دانشجو 4

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

 نامهعنوان پایان 6
بهینه گنبدهاي کابلی با استفاده از تئوري گراف و   تحلیل و طراحی

 اماتریسه

 13/8/98 نامهتاریخ تصویب پیشنهادیه (پروپوزال) پایان 7

 جعفر کیوانی قمصريدکتر  نام استاد راهنما (یا استاد راهنماي اول) 8

 علی کاوهدکتر  (در صورت وجود) نام استاد راهنماي دوم 9

 (در صورت وجود) استاد مشاورنام  10

 علی معصومیدکتر  اول داخلی استاد داور نام 11

 پیمان همامیدکتر  دوم داخلی استاد داور نام 12

 حسین رحامیدکتر  نام استاد ممتحن خارجی (پیشنهادي) 13

 دانشیار مرتبه علمی ممتحن خارجی 14

 دانشگاه تهران محل کار ممتحن خارجی 15

 20/9/98 برگزاري جلسه دفاعتاریخ  16

 14 ساعت برگزاري جلسه دفاع 17

 دانشکده فنی و مهندسی تهران(سالن ) سالن و محل برگزاري جلسه دفاع  18

 دکتر سید حسین حسینی لواسانی تکمیلی تحصیالت نماینده 19



فرم مشخصات دفاع دانشجو
شرحموضوعردیف

 گلویبمهدي سبحانی آبی دانشجو خانوادگی ونام  نام 1

 961000566 شماره دانشجویی 2

 ژئوتکنیک –عمران  حصیلیگرایش ت –رشته  3

 کارشناسی ارشد مقطع دانشجو 4

 کتريرساله د�پروپوزال دکتري     �ارشد    نامهپایان نوع دفاع 5

 نامهعنوان پایان 6
بررسی آزمایشگاهی کارایی ماسه مسلح با ترکیب سیمان و ضایعات 

 هاپالستیکی یکبارمصرف در بستر راه

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

دکتر امیر حمیدي نام استاد راهنما (یا استاد راهنماي اول) 8

- صورت وجود)نام استاد راهنماي دوم(در  9

- نام استاد مشاور(در صورت وجود) 10

دکتر هادي شهیر اول ناماستاد داورداخلی 11

- دوم ناماستاد داورداخلی 12

- نام استاد ممتحن خارجی (پیشنهادي) 13

- مرتبه علمی ممتحن خارجی 14

 - محل کار ممتحن خارجی 15

1398بهمن سال  14 تاریخ برگزاري جلسه دفاع 16

14:00 ساعت برگزاري جلسه دفاع 17

دانشکده فنی مهندسی واحد کرج، سالن شورادانشگاه خوارزمی،  سالن و محل برگزاري جلسه دفاع  18

دکتر غالمحسین توکلی مهرجردي نمایندهتحصیالتتکمیلی 19



فرم مشخصات دفاع دانشجو
شرحموضوعردیف

 بیانه سادات حسینیهوجی دانشجو خانوادگی نام و  نام 1

 ۹۵۵۳۰۲۶۰۷ شماره دانشجویی 2

 هوش مصنوعی -مهندسی کامپیوتر حصیلیگرایش ت –رشته  3

 کارشناسی ارشد مقطع دانشجو 4

 نامهعنوان پایان 5
هاي سري زمانی با استفاده از ي عددي در دادهجانهی مقادیر گمشده

 (HTM)مراتبی سلسله موقتی حافظه  مدل
 97ماه مهر  8 نامهتاریخ تصویب پیشنهادیه (پروپوزال) پایان 6

 میرمحسن پدرامدکتر  نام استاد راهنما (یا استاد راهنماي اول) 7

 - (در صورت وجود) نام استاد راهنماي دوم 8

 - وجود) (در صورت نام استاد مشاور 9

 کتر منوچهر کالرستاقید داخلی استاد داور نام 10

 - نام استاد ممتحن خارجی (پیشنهادي) 11

 مرتبه علمی ممتحن خارجی 12

 محل کار ممتحن خارجی 13

 )دوشنبه( آبان 27 تاریخ برگزاري جلسه دفاع 14

 15الی  13 ساعت برگزاري جلسه دفاع 15

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

 دکتر فرشاد عشقی تکمیلی تحصیالت نماینده 17



فرم مشخصات دفاع دانشجو

شرحموضوعردیف

یسحر قباددانشجو خانوادگی نام و  نام 1

961000568شماره دانشجویی 2

ژئوتکنیک-عمران حصیلیگرایش ت –رشته  3

کارشناسی ارشد مقطع دانشجو 4

رساله دکتری��   پروپوزال دکتری��    ارشدپایان نامه نوع دفاع 5

نامهپایانعنوان  6
روش تحلیلی برای فشار فعال خاکریز با عرض محدود با در 

نظر گرفتن قوس زدگی خاک

 97 زمستان نامهتاریخ تصویب پیشنهادیه )پروپوزال( پایان 7

دکتر هادی شهیر نام استاد راهنما )یا استاد راهنمای اول( 8

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

-- )در صورت وجود( استاد مشاورنام  10

دکتر علی قنبری اول داخلی استاد داور نام 11

دکتر غالمحسین توکلی مهرجردی دوم داخلی استاد داور نام 12

-- نام استاد ممتحن خارجی )پیشنهادی( 13

-- مرتبه علمی ممتحن خارجی 14

 -- محل کار ممتحن خارجی 15

20/11/98 تاریخ برگزاری جلسه دفاع 16

 13:00 ساعت برگزاری جلسه دفاع 17

تهران، سالن دانشکده فنی و مهندسیپردیس  سالن و محل برگزاری جلسه دفاع  18

دکتر غالمحسین توکلی مهرجردی تکمیلی تحصیالت نماینده 19



 فرم مشخصات دفاع دانشجو

  شرح موضوع ردیف

 ارشک روح اللهی دانشجو خانوادگی نام و  نام 1

 953059505 شماره دانشجویی 2

 سازه -عمران  حصیلیگرایش ت –رشته  3

 کارشناسی ارشد مقطع دانشجو 4

 یکتررساله د�     پروپوزال دکتری�    ارشد نامهپایان*� نوع دفاع 5

  نامهپایان عنوان 6

  نامهتاریخ تصویب پیشنهادیه )پروپوزال( پایان 7

 جعفر کیوانیدکتر  نام استاد راهنما )یا استاد راهنمای اول( 8

  )در صورت وجود( نام استاد راهنمای دوم 9

 دکتر سید حسین حسینی لواسانی )در صورت وجود( نام استاد مشاور 10

 دکتر علی معصومی اول داخلی استاد داور نام 11

  دوم داخلی استاد داور نام 12

 دکتر محسن غفوری آشتیانی نام استاد ممتحن خارجی )پیشنهادی( 13

 استاد مرتبه علمی ممتحن خارجی 14

 پژوهشگاه زلزله شناسی و مهندسی زلزله محل کار ممتحن خارجی 15

 6/11/98یکشنبه  تاریخ برگزاری جلسه دفاع 16

 8:30 برگزاری جلسه دفاعساعت  17

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

 پیمان همامی تکمیلی تحصیالت نماینده 19

 



 فرم مشخصات دفاع دانشجو
  شرح موضوع ردیف

 نگار حسین زاویه دانشجو خانوادگی نام و  نام 1

 963241505 شماره دانشجویی 2

 کالن اقتصادي اجتماعی ايهسیستم –مهندسی صنایع  حصیلیگرایش ت –رشته  3

 کارشناسی ارشد مقطع دانشجو 4

 دفاع نهایی کارشناسی ارشد نوع دفاع 5

 ين استراتژبا در نظر گرفت یافزونگ -نانیاطم تیقابل صیمسئله تخص نامهعنوان پایان 6
K-Mixed 

 1397 شهریور نامهتاریخ تصویب پیشنهادیه (پروپوزال) پایان 7

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

 داوري اردکانیحامد  (در صورت وجود) نام استاد راهنماي دوم 9

  (در صورت وجود) نام استاد مشاور 10

 جناب آقاي دکتر جاوید 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

 1398بهمن  07دوشنبه  تاریخ برگزاري جلسه دفاع 16

 16-14ساعت  ساعت برگزاري جلسه دفاع 17

  سالن و محل برگزاري جلسه دفاع  18

 دکتر سبطجناب آقاي  تکمیلی تحصیالت نماینده 19

 



 فرم مشخصات دفاع دانشجو
  شرح موضوع ردیف

 امین رضا کالنتري خلیل آباد دانشجو خانوادگی نام و  نام 1

 963053576 شماره دانشجویی 2

 مهندسی صنایع حصیلیگرایش ت –رشته  3

 کارشناسی ارشد مقطع دانشجو 4

 رساله دکتري�     دکتريپروپوزال �   ارشدپایان نامهx نوع دفاع 5

 نامهعنوان پایان 6
طراحی یک شبکه  زنجیره تامین سبز در حالت چهار سطحی با 

 استفاده از رویکرد برنامه ریزي تصادفی چند هدفه

 97اردیبهشت  نامهتاریخ تصویب پیشنهادیه (پروپوزال) پایان 7

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

 - (در صورت وجود) راهنماي دوم نام استاد 9

 - (در صورت وجود) نام استاد مشاور 10

 نسیم غنبر طهرانیدکتر  اول داخلی استاد داور نام 11

 - دوم داخلی استاد داور نام 12

 - نام استاد ممتحن خارجی (پیشنهادي) 13

 استادیار مرتبه علمی ممتحن خارجی 14

 خوارزمیدانشگاه  محل کار ممتحن خارجی 15

 15/11/98 تاریخ برگزاري جلسه دفاع 16

 صبح 10تا  8 ساعت برگزاري جلسه دفاع 17

 سالن کنفرانس دانشکده  سالن و محل برگزاري جلسه دفاع  18

 علی قدرت نمادکتر  تکمیلی تحصیالت نماینده 19

 



 فرم مشخصات دفاع دانشجو

  شرح موضوع ردیف

 شیما تیموری دانشجو خانوادگی نام و  نام 1

 954052901 شماره دانشجویی 2

 مهندسی صنایع حصیلیگرایش ت –رشته  3

 دکتری مقطع دانشجو 4

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

 نامهعنوان پایان 6
در شبکه سازمان های خیریه  ارائه مدلی جهت تحلیل فضای یادگیری

 مردم نهاد)سمن ها(

  15/11/98 نامهتاریخ تصویب پیشنهادیه )پروپوزال( پایان 7

 دکتر نسیم غنبر طهرانی نام استاد راهنما )یا استاد راهنمای اول( 8

 - )در صورت وجود( نام استاد راهنمای دوم 9

 دکتر هادی نیلفروشان صورت وجود( )در نام استاد مشاور 10

 پسندیدهسید حمیدرضا دکتر  اول داخلی استاد داور نام 11

 قدرت نماعلی دکتر  دوم داخلی استاد داور نام 12

 تارخمحمد جعفر دکتر  نام استاد ممتحن خارجی )پیشنهادی( 13

 دانشیار مرتبه علمی ممتحن خارجی 14

 دانشگاه خواجه نصیر محل کار ممتحن خارجی 15

 15/11/98 تاریخ برگزاری جلسه دفاع 16

 صبح 10 ساعت برگزاری جلسه دفاع 17

 دانشکده مهندسی صنایعدانشگاه خوارزمی،  سالن و محل برگزاری جلسه دفاع  18

 قدرت نما علی دکتر تکمیلی تحصیالت نماینده 19

 



 فرم مشخصات دفاع دانشجو

  شرح موضوع ردیف

 علیرضا حیدری عبداللهی دانشجو خانوادگی نام و  نام 1

 469863461 شماره دانشجویی 2

 ژئوتکنیک-مهندسی عمران حصیلیگرایش ت –رشته  8

 دکتری مقطع دانشجو 9

 رساله دکتری�     روپوزال دکتریپ    ارشدپایان نامه نوع دفاع 5

 مطالعه صحرایی عملکرد ریزشمع های کوبشی در خاک ریزدانه نامهعنوان پایان 6

 - نامهایانپتاریخ تصویب پیشنهادیه )پروپوزال(  7

 دکتر علی قنبری نام استاد راهنما )یا استاد راهنمای اول( 3

 - )در صورت وجود( نام استاد راهنمای دوم 4

 - )در صورت وجود( نام استاد مشاور 16

 دکتر هادی شهیر اول داخلی استاد داور نام 11

 دکتر امیر حمیدی دوم داخلی استاد داور نام 12

 احمدی محمدمهدیدکتر  نام استاد ممتحن خارجی )پیشنهادی( 18

 استاد خارجیمرتبه علمی ممتحن  19

 دانشگاه صنعتی شریف محل کار ممتحن خارجی 15

 26/11/43 تاریخ برگزاری جلسه دفاع 16

 17الی  15 ساعت برگزاری جلسه دفاع 17

 پردیس تهران سالن دانشکده فنی مهندسی سالن و محل برگزاری جلسه دفاع  13

 - تکمیلی تحصیالت نماینده 14

 



 فرم مشخصات دفاع دانشجو
  شرح موضوع ردیف

 افشین ظاهري دانشجو خانوادگی نام و  نام 1
 961000567 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
بررسی تاثیر جداکننده ها بر کاهش نفوذ سنگدانه در بستر 

 سست لجنی

 97 زمستان 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

 -- صورت وجود)(در  نام استاد مشاور 10
 دکتر غالمحسین توکلی مهرجردي اول داخلی استاد داور نام 11
 دکتر امیر حمیدي دوم داخلی استاد داور نام 12
 -- نام استاد ممتحن خارجی (پیشنهادي) 13
 -- مرتبه علمی ممتحن خارجی 14
 -- محل کار ممتحن خارجی 15
 14/11/98 تاریخ برگزاري جلسه دفاع 16
 12:30 ساعت برگزاري جلسه دفاع 17
 ، سالن دانشکده فنی و مهندسیکرجپردیس  سالن و محل برگزاري جلسه دفاع  18
 دکتر امیر حمیدي تکمیلی تحصیالت نماینده 19

 



 فرم مشخصات دفاع دانشجو
  شرح موضوع ردیف

 شیما بنی آدم دیزج دانشجو خانوادگی نام و  نام 1
 963082522 شماره دانشجویی 2

 هوش مصنوعی -مهندسی کامپیوتر حصیلیگرایش ت –رشته  3

 کارشناسی ارشد مقطع دانشجو 4

 نامهعنوان پایان 5
 شده به وسیله يپیدا کردن موقعیت یک سند در تصاویر ثبت 

 گوشیهاي هوشمند

  نامهتاریخ تصویب پیشنهادیه (پروپوزال) پایان 6

 دکترمحمدرضا سهیلی نام استاد راهنما (یا استاد راهنماي اول) 7

 آزاده منصوري (در صورت وجود) نام استاد راهنماي دوم 8

  (در صورت وجود) نام استاد مشاور 9

 منوچهر کالرستاقی دکتر داخلی استاد داور نام 10

  نام استاد ممتحن خارجی (پیشنهادي) 11

  مرتبه علمی ممتحن خارجی 12

  محل کار ممتحن خارجی 13

 (شنبه) بهمن 12 تاریخ برگزاري جلسه دفاع 14

 بعد ظهر 4تا  2 ساعت برگزاري جلسه دفاع 15

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

 دکتر میرمحسن پدرام تکمیلی تحصیالت نماینده 17

 



 فرم مشخصات دفاع دانشجو
  شرح موضوع ردیف

 الهه حمیدپور دانشجو خانوادگی نام و  نام 1

 965292602 شماره دانشجویی 2

 ساخت مدیریت و مهندسی -عمران حصیلیگرایش ت –رشته  3

 کارشناسی ارشد مقطع دانشجو 4

     ارشدپایان نامه نوع دفاع 5

 نامهعنوان پایان 6
 یعمران هاي پروژه در ارزش مهندسی ریسک بروز منابع شناسایی

 ایران

 17/06/98 نامهتاریخ تصویب پیشنهادیه (پروپوزال) پایان 7

 علی کاتبیدکتر  نام استاد راهنما (یا استاد راهنماي اول) 8

  (در صورت وجود) نام استاد راهنماي دوم 9

  (در صورت وجود) نام استاد مشاور 10

 صالحیمسعود   دکتر اول داخلی داوراستاد  نام 11

  دوم داخلی استاد داور نام 12

  نام استاد ممتحن خارجی (پیشنهادي) 13

  مرتبه علمی ممتحن خارجی 14

  محل کار ممتحن خارجی 15

 15/11/98 تاریخ برگزاري جلسه دفاع 16

 14 ساعت برگزاري جلسه دفاع 17

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

 دکتر پیمان همامی تکمیلی تحصیالت نماینده 19

 



 فرم مشخصات دفاع دانشجو
  شرح موضوع ردیف

 مهرداد عبادي جالل دانشجو خانوادگی نام و  نام 1

 964035904 شماره دانشجویی 2

 سازه مهندسی  -عمران حصیلیگرایش ت –رشته  3

 دکتراي تخصصی مقطع دانشجو 4

 رساله دکتريپیشنهاده  نوع دفاع 5

 نامهعنوان پایان 6
برآوردهزینه چرخه عمر در قابهاي فوالدي کوتاه و ارزیابی ایمنی و 

 میان مرتبه حاصل از طرح بهینه به روشهاي فراابتکاري

  نامهتاریخ تصویب پیشنهادیه (پروپوزال) پایان 7

 محسن شهروزيدکتر  نام استاد راهنما (یا استاد راهنماي اول) 8

  (در صورت وجود) نام استاد راهنماي دوم 9

   (در صورت وجود) استاد مشاورنام  10

 دکتر افشین مشکات الدینی اول داخلی استاد داور نام 11

 دکتر پیمان همامی دوم داخلی استاد داور نام 12

 دکتر حسین رحامی )اولنام استاد ممتحن خارجی ( 13

 دانشیار مرتبه علمی ممتحن خارجی 14

 دانشگاه تهران محل کار ممتحن خارجی 15

 خواجه احمد عطاري دکتر نادر  )دومنام استاد ممتحن خارجی ( 16

 دانشیار مرتبه علمی ممتحن خارجی 17

 مسکن و شهرسازي ،مرکز تحقیقات راه محل کار ممتحن خارجی 18

 13/11/98 تاریخ برگزاري جلسه دفاع 19

 10 ساعت برگزاري جلسه دفاع 20

 سالن جلسات دفاع -تهران سالن و محل برگزاري جلسه دفاع  21

 دکتر غالمرضا نوري تکمیلی تحصیالت نماینده 22

 



 فرم مشخصات دفاع دانشجو
  شرح موضوع ردیف

 اعظم قربانخانلو دانشجو خانوادگی نام و  نام 1

 955278612 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
ازهس غیر اجزاي دیواري قیدهاي محاسبه براي الزم نیروي برآورد

 زلزله برابر در اي

 19/9/1397 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) نام استاد مشاور 10

 دکتر پیمان همامی 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

 19/11/1398 تاریخ برگزاري جلسه دفاع 16

 صبح 10 برگزاري جلسه دفاعساعت  17

 سالن سمینار دانشکده فنی و مهندسی در کرج سالن و محل برگزاري جلسه دفاع  18

 دکتر غالمرضا نوري تکمیلی تحصیالت نماینده 19

 



 دانشجو دفاع مشخصات فرم

 

 شرح موضوع ردیف

 فاطمه رستمی دانشجو خانوادگی نام و نام 1

 961000564 دانشجویی شماره 2

 ژئوتکنیک-عمران مهندسی تحصیلی گرایش – رشته 3

 کارشناسی ارشد دانشجو مقطع 4

 دکتری رساله  دکتری پروپوزال ارشد نامه پایان  دفاع نوع 5

 هابرداری عمیق به روش تاپ دان و تحلیل تغییر شکلمطالعه عددی گود نامه پایان عنوان 6

 - نامه پایان )پروپوزال( پیشنهادیه تصویب تاریخ 7

 قنبری علی دکتر )اول راهنمای استاد یا( راهنما استاد نام 8

 - )وجود صورت در( دوم راهنمای استاد نام 9

 شهیر هادی دکتر )وجود صورت در( مشاور استاد نام 10

 توکلی غالمحسین دکتر اول داخلی داور استاد نام 11

  - دوم داخلی داور استاد نام 12

 - )پیشنهادی( خارجی ممتحن استاد نام 13

 - خارجی ممتحن علمی مرتبه 14

 - خارجی ممتحن کار محل 15

 27/11/1398 دفاع جلسه برگزاری تاریخ 16

 12الی  10 دفاع جلسه برگزاری ساعت 17

 دانشگاه خوارزمی تهران اتاق سمینار دفاع جلسه برگزاری محل و سالن 18

 حمیدی امیردکتر  تکمیلی تحصیالت نماینده 19

 



 فرم مشخصات دفاع دانشجو
  شرح موضوع ردیف

 هانیه امینی دانشجو خانوادگی نام و  نام 1

 965258622 شماره دانشجویی 2

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

 کارشناسی ارشد مقطع دانشجو 4

 دفاع نهایی کارشناسی ارشد نوع دفاع 5

 نامهعنوان پایان 6
ذخیره سرد در  سناریو جدید سوئیچینگ براي استراتژيمعرفی 

 سازي قابلیت اطمینانمسائل بهینه

7 
تاریخ تصویب پیشنهادیه (پروپوزال) 

 نامهپایان
 1398مهر 

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

  (در صورت وجود) نام استاد راهنماي دوم 9

  (در صورت وجود) استاد مشاورنام  10

 جناب آقاي دکتر جاوید 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

 1398بهمن  28دوشنبه  تاریخ برگزاري جلسه دفاع 16

 18-16ساعت   برگزاري جلسه دفاعساعت  17

  سالن و محل برگزاري جلسه دفاع  18

 جناب آقاي دکتر احمدي تکمیلی تحصیالت نماینده 19

 



 فرم مشخصات دفاع دانشجو
  شرح موضوع ردیف

 محمدباقر وزیري دانشجو خانوادگی نام و  نام 1

 963241521 شماره دانشجویی 2

 یاجتماع يکالن اقتصاد يهاستمیس –مهندسی صنایع  حصیلیگرایش ت –رشته  3

 کارشناسی ارشد مقطع دانشجو 4

 دفاع نهایی کارشناسی ارشد نوع دفاع 5

 نامهپایان عنوان 6
ظر گرفتن با در ن يمواز-يسر يهاستمیس نانیاطم تیقابل يسازنهیبه

 گذرگاه مشترك قیعملکرد از طر يگذارامکان اشتراك

 1397بهمن  نامهتاریخ تصویب پیشنهادیه (پروپوزال) پایان 7

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

 یونس جاوید (در صورت وجود) راهنماي دومنام استاد  9

  (در صورت وجود) نام استاد مشاور 10

 سبطجناب آقاي 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

 1398بهمن  28دوشنبه  برگزاري جلسه دفاعتاریخ  16

 16-14  ساعت ساعت برگزاري جلسه دفاع 17

  سالن و محل برگزاري جلسه دفاع  18

 جناب آقاي دکتر احمدي تکمیلی تحصیالت نماینده 19

 



 فرم مشخصات دفاع دانشجو
  شرح موضوع ردیف

 فاطمه رحیمی دانشجو خانوادگی نام و  نام 1

 963053543 شماره دانشجویی 2

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

 کارشناسی ارشد مقطع دانشجو 4

 دفاع نهایی کارشناسی ارشد نوع دفاع 5

دسته بندي مشتریان رستوران زنجیره اي با استفاده از مدلسازي  نامهعنوان پایان 6
RFM 

 1397مهر  نامهتاریخ تصویب پیشنهادیه (پروپوزال) پایان 7

 محمد وحید سبط نام استاد راهنما (یا استاد راهنماي اول) 8

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

 نسیم غنبر تهرانیدکتر  (در صورت وجود) نام استاد مشاور 10

 قدرت نماعلی  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

 1398بهمن  28دوشنبه  تاریخ برگزاري جلسه دفاع 16

 14  ساعت ساعت برگزاري جلسه دفاع 17

 دانشکده فنی مهندسی سالن و محل برگزاري جلسه دفاع  18

 عاملیمریم دکتر  تکمیلی تحصیالت نماینده 19

 



 فرم مشخصات دفاع دانشجو
  شرح موضوع ردیف

 فاطمه ساسانیان اصل دانشجو خانوادگی نام و  نام 1

 971000503 شماره دانشجویی 2

 مدیریت مهندسی  –مهندسی صنایع  حصیلیگرایش ت –رشته  3

 کارشناسی ارشد مقطع دانشجو 4

 دفاع نهایی کارشناسی ارشد نوع دفاع 5

 نامهعنوان پایان 6
 بسته حلقه تأمین زنجیره در مصرف مازاد و سودآوري مدل توسعه

 سبز نفعانذي با اجتماعی مسئولیت داراي

 1398تیرماه نامهتاریخ تصویب پیشنهادیه (پروپوزال) پایان 7

 محمدوحید سبط نام استاد راهنما (یا استاد راهنماي اول) 8

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

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

 علی قدرتنما 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

 1398بهمن  21دوشنبه  تاریخ برگزاري جلسه دفاع 16

 16  ساعت ساعت برگزاري جلسه دفاع 17

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

 دکتر یونس جاوید تکمیلی تحصیالت نماینده 19

 



 فرم مشخصات دفاع دانشجو
  شرح موضوع ردیف

 کاوه علیدوست ششکل دانشجو خانوادگی نام و  نام 1

 963053567 شماره دانشجویی 2

 هاسازي سیستمبهینه -مهندسی صنایع حصیلیگرایش ت –رشته  3

 کارشناسی ارشد مقطع دانشجو 4

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

 نامهعنوان پایان 6
ازي سارائه یک برنامه بازرسی مبتنی بر ریسک در جهت حداقل

 همزمان هزینه و ریسک با استفاده از مدل ریاضی چندهدفه

 07/12/1397 نامهتاریخ تصویب پیشنهادیه (پروپوزال) پایان 7

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

 مصطفی ابویی اردکان (در صورت وجود) نام استاد راهنماي دوم 9

 - (در صورت وجود) نام استاد مشاور 10

 ارد احمدي اول داخلی استاد داور نام 11

 حامد داوري اردکانی دوم داخلی استاد داور نام 12

 - نام استاد ممتحن خارجی (پیشنهادي) 13

 - مرتبه علمی ممتحن خارجی 14

 - کار ممتحن خارجیمحل  15

 28/11/1398 تاریخ برگزاري جلسه دفاع 16

 18 ساعت برگزاري جلسه دفاع 17

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

 حامد داوري اردکانی تکمیلی تحصیالت نماینده 19

 



 فرم مشخصات دفاع دانشجو
  شرح موضوع ردیف

 محمدرضا اکبري دانشجو خانوادگی نام و  نام 1

 963053510 شماره دانشجویی 2

 هاسازي سیستمبهینه -مهندسی صنایع حصیلیگرایش ت –رشته  3

 کارشناسی ارشد مقطع دانشجو 4

 دفاع نهایی کارشناسی ارشد نوع دفاع 5

 نامهعنوان پایان 6
  medoids بهینه انتخاب با  K-Medoids  بنديخوشه الگوریتم بهبود

 ژنتیک الگوریتم از استفاده با اولیه

 07/12/1397 نامهتاریخ تصویب پیشنهادیه (پروپوزال) پایان 7

 محمد وحید سبط 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

 دکتر حامد داوري اردکانی 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

 1398بهمن  21دوشنبه  برگزاري جلسه دفاعتاریخ  16

 18  ساعت ساعت برگزاري جلسه دفاع 17

 --- سالن و محل برگزاري جلسه دفاع  18

 دکتر یونس جاوید تکمیلی تحصیالت نماینده 19

 



 دانشجو دفاع مشخصات فرم

 

 شرح موضوع ردیف
 فاطمه رستمی دانشجو خانوادگی نام و نام 1

 961000564 دانشجویی شماره 2

 ژئوتکنیک-عمران مهندسی تحصیلی گرایش – رشته 3

 کارشناسی ارشد دانشجو مقطع 4

 دکتري رساله  دکتري پروپوزال  ارشد نامه پایان  دفاع نوع 5

 اهبرداري عمیق به روش تاپ دان و تحلیل تغییر شکلمطالعه عددي گود نامه پایان عنوان 6

 - نامه پایان )پروپوزال( پیشنهادیه تصویب تاریخ 7

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

 - )وجود صورت در( دوم راهنماي استاد نام 9

 شهیر هادي دکتر )وجود صورت در( مشاور استاد نام 10

 توکلی غالمحسین دکتر اول داخلی داور استاد نام 11

 حمیدي  امیر دکتر دوم داخلی داور استاد نام 12

 - )پیشنهادي( خارجی ممتحن استاد نام 13

 - خارجی ممتحن علمی مرتبه 14

 - خارجی ممتحن کار محل 15

 27/11/1398 دفاع جلسه برگزاري تاریخ 16

 12الی  10 دفاع جلسه برگزاري ساعت 17

 دانشگاه خوارزمی تهران اتاق سمینار دفاع جلسه برگزاري محل و سالن 18

 حمیدي امیردکتر  تکمیلی تحصیالت نماینده 19

 



 فرم مشخصات دفاع دانشجو

  شرح موضوع ردیف

 امیه رحیمی زادٌ داوشجً خاوًادگی وام ي  وام 1

 953563554 شمارٌ داوشجًیی 2

 شئًتکىیک –عمران  حصیلیگرایش ت –رشتٍ  3

 کارشىاسی ارشذ مقطع داوشجً 4

 کتریرسالٍ د�پريپًزال دکتری     �ارشذ      وامٍ پایان وًع دفاع 5

 وامٍ عىًان پایان 6
قرار گرفتٍ بر بستر آلًدٌ تحت بار  یسطح یَا یوشست پ یبررس

 مختلف یبا دامىٍ َا یضربٍ ا

 24/4/96 وامٍ تاریخ تصًیب پیشىُادیٍ )پريپًزال( پایان 7

 دکتر امیر حمیذی وام استاد راَىما )یا استاد راَىمای ايل( 8

 - )در صًرت يجًد( وام استاد راَىمای ديم 9

 - )در صًرت يجًد( وام استاد مشاير 15

 دکتر غالمحسیه تًکلی مُرجردی ايل داخلی استاد داير وام 11

 علی قىبریدکتر  ديم داخلی استاد داير وام 12

 - وام استاد ممتحه خارجی )پیشىُادی( 13

 - مرتبٍ علمی ممتحه خارجی 14

 - محل کار ممتحه خارجی 15

 1398بُمه سال  26 دفاعتاریخ برگساری جلسٍ  16

 15:55 ساعت برگساری جلسٍ دفاع 17

 داوشکذٌ، ساله تُرانداوشکذٌ فىی مُىذسی ياحذ داوشگاٌ خًارزمی،  ساله ي محل برگساری جلسٍ دفاع  18

 علی قىبریدکتر  تکمیلی تحصیالت ومایىذٌ 19

 



 فرم مشخصات دفاع دانشجو

  شرح موضوع ردیف

 علی قرباوی ویا داوشجً خاوًادگی وام ي  وام 1

 953563559 شمارٌ داوشجًیی 2

 شئًتکىیک –عمران  حصیلیگرایش ت –رشتٍ  3

 کارشىاسی ارشذ مقطع داوشجً 4

 کتریرسالٍ د�پريپًزال دکتری     �ارشذ      وامٍ پایان وًع دفاع 5

 وامٍ ن پایانعىًا 6
قرار گرفتٍ بر بستر آلًدٌ تحت بار  یسطح یَا یوشست پ یبررس

 مختلف یضربٍ با فرکاوس َا

 25/4/96 وامٍ تاریخ تصًیب پیشىُادیٍ )پريپًزال( پایان 7

 دکتر امیر حمیذی وام استاد راَىما )یا استاد راَىمای ايل( 8

 - )در صًرت يجًد( وام استاد راَىمای ديم 9

 - )در صًرت يجًد( وام استاد مشاير 15

 دکتر علی قىبری ايل داخلی استاد داير وام 11

  ديم داخلی استاد داير وام 12

 - وام استاد ممتحه خارجی )پیشىُادی( 13

 - مرتبٍ علمی ممتحه خارجی 14

 - محل کار ممتحه خارجی 15

 1398بُمه سال  27 تاریخ برگساری جلسٍ دفاع 16

 14:55 رگساری جلسٍ دفاعساعت ب 17

 داوشکذٌ، ساله تُرانداوشکذٌ فىی مُىذسی ياحذ داوشگاٌ خًارزمی،  ساله ي محل برگساری جلسٍ دفاع  18

 َادی شُیردکتر  تکمیلی تحصیالت ومایىذٌ 19

 



 فرم مشخصات دفاع دانشجو
  شرح موضوع ردیف

  منیره بابازاده دانشجو خانوادگی نام و  نام 1

 956128910 شماره دانشجویی 2

 صنایع -مهندسی صنایع  حصیلیگرایش ت –رشته  3

 دکتري مقطع دانشجو 4

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

 نامهپایانعنوان  6
ارائه یک مدل ریاضی سفارش اقتصادي با در نظر گرفتن کاالهاي 

 معیوب، خطاهاي بازرسی، تخفیف و پیش فروش در شرایط عدم قطعیت
 

 10/98/ نامهتاریخ تصویب پیشنهادیه (پروپوزال) پایان 7

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

 - (در صورت وجود) استاد راهنماي دومنام  9

 - (در صورت وجود) نام استاد مشاور 10

 محمدي محمد دکتر اول داخلی استاد داور نام 11

 سید حمیدرضا پسندیدهدکتر  دوم داخلی استاد داور نام 12

 محمدرضا اکبري جوکاردکتر  نام استاد ممتحن خارجی (پیشنهادي) 13

 استاد خارجیمرتبه علمی ممتحن  14

 صنعتی شریفدانشکده مهندسی صنایع دانشگاه  محل کار ممتحن خارجی 15

 21/11/98 تاریخ برگزاري جلسه دفاع 16

 08:00 ساعت برگزاري جلسه دفاع 17

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

 محمديدکتر محمد  تکمیلی تحصیالت نماینده 19

 



 فرم مشخصات دفاع دانشجو
  شرح موضوع ردیف

 نغمھ نعیمی دانشجو خانوادگی نام و  نام 1

 955292610 دانشجویی شماره 2

 مھندسی و مدیریت ساخت تحصیلی گرایش – رشتھ 3

 کارشناسی ارشد دانشجو مقطع 4

     ارشد کارشناسی نامھپایان دفاع نوع 5

 نامھپایان عنوان 6
 یابی ریسک مخازن نفت و گاز بر موفقیت نقش ارز

 پروژه ھای پاالیشگاه

 پیشنھادیھ تصویب تاریخ 7
 نامھپایان (پروپوزال)

1398/2/25 

 راھنمای استاد یا) راھنما استاد نام 8
 دکتر کاتبی (اول

 صورت در) دوم راھنمای استاد نام 9
  (وجود

  (وجود صورت در) مشاور استاد نام 10

 دکتر صالحی اول استاد داور داخلینام  11

  دوم نام استاد داور داخلی 12

13 
 خارجی ممتحن استاد نام
  (پیشنھادی)

  خارجی ممتحن علمی مرتبھ 14

  خارجی ممتحن کار محل 15

 1398/11/15 دفاع جلسھ برگزاری تاریخ 16

 14:30-13:30 دفاع جلسھ برگزاری ساعت 17

 تھران  دفاع جلسھ گزاریبر محل و سالن 18

 دکتر ھمامی نماینده تحصیالت تکمیلی 19
 



 فرم مشخصات دفاع دانشجو
  شرح موضوع  رديف 

  فرشته برهمند  دانشجو   خانوادگي   نام   و   نام  1

 965262603 شماره دانشجويي  2

 مديريت مهندسي - مهندسي صنايع  حصيلي گرايش ت   – رشته    3

 كارشناسي ارشد   مقطع دانشجو  4

 رساله دكتري       پروپوزال دكتري      ارشد پايان نامه          نوع دفاع  5

  نامه عنوان پايان  6
رائه روشي جديد در ارزيابي سطح كيفيت محصول مبتني بر  ا 

RATER   آميخته با استدالل مبتني بر تئوري گواه  

 98/ 01/ 27  نامه تاريخ تصويب پيشنهاديه (پروپوزال) پايان  7

  ابوالفضل ميرزازاده دكتر   نام استاد راهنما (يا استاد راهنماي اول)  8

  (در صورت وجود)   نام استاد راهنماي دوم  9

 بخش   دكتر حميدرضا ايزد  (در صورت وجود)   نام استاد مشاور  10

 دكترمحمدوحيد سبط   اول   داخلي   استاد داور   نام  11

 دكتر نسيم غنبر طهراني   دوم   داخلي   استاد داور   نام  12

  نام استاد ممتحن خارجي (پيشنهادي)  13

  خارجي مرتبه علمي ممتحن   14

   محل كار ممتحن خارجي   15

 98/ 11/ 29 تاريخ برگزاري جلسه دفاع  16

 13-12 ساعت برگزاري جلسه دفاع   17

 دانشكده فني و مهندسي سالن   سالن و محل برگزاري جلسه دفاع    18

 دكترنسيم غنبرطهراني  تكميلي   تحصيالت   نماينده   19

 



 فرم مشخصات دفاع دانشجو
  شرح موضوع ردیف

 داود بهرامی دانشجو خانوادگی نام و  نام 1
 953071503 شماره دانشجویی 2
 محیط زیست –عمران  حصیلیگرایش ت –رشته  3
 کارشناسی ارشد مقطع دانشجو 4
 کتريرساله د�پروپوزال دکتري    �ارشد     نامهپایان* نوع دفاع 5

 نامهپایانعنوان  6
مطالعه آزمایشگاهی و بهینه سازي فرایند ترکیبی انعقاد 

 انعقاد شیمیایی در تصفیه فاضالب صنعتی –الکتریکی 
  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
 غالمرضا اسداهللا فرديآقاي دکتر  (در صورت وجود) نام استاد مشاور 10
 آقاي دکتر نیما حیدرزاده اول داخلی استاد داور نام 11
 --- دوم داخلی استاد داور نام 12
 --- نام استاد ممتحن خارجی (پیشنهادي) 13
 --- مرتبه علمی ممتحن خارجی 14
 --- خارجی محل کار ممتحن 15
 30/11/1398 تاریخ برگزاري جلسه دفاع 16
 13 ساعت برگزاري جلسه دفاع 17
 سالن شورا -کرج سالن و محل برگزاري جلسه دفاع  18
 دکتر بهروز شیرگیر تکمیلی تحصیالت نماینده 19

 



 فرم مشخصات دفاع دانشجو
  شرح موضوع ردیف

 محمد علیزاده دانشجو خانوادگی نام و  نام 1

 963073515 شماره دانشجویی 2

 طراحی کاربردي-مهندسی مکانیک حصیلیگرایش ت –رشته  3

 کارشناسی ارشد مقطع دانشجو 4

     ارشد نامهپایان نوع دفاع 5

 نامهعنوان پایان 6
رایی میتحلیل ارتعاشات غیرخطی روتورهاي ترك دار با درنظر گرفتن 

 داخلی

  نامهتاریخ تصویب پیشنهادیه (پروپوزال) پایان 7

 دکتر سید علی اصغر حسینی نام استاد راهنما (یا استاد راهنماي اول) 8

  (در صورت وجود) نام استاد راهنماي دوم 9

 دکتر سعید باب وجود)(در صورت  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

 بهمن 21دوشنبه  تاریخ برگزاري جلسه دفاع 16

 15-13 دفاعساعت برگزاري جلسه  17

 سالن سمینار دانشکده فنی سالن و محل برگزاري جلسه دفاع  18

  تکمیلی تحصیالت نماینده 19

 



 فرم مشخصات دفاع دانشجو
  شرح موضوع ردیف

 سیده سمیه نصیري گهراز دانشجو خانوادگی نام و  نام 1

 963073525 شماره دانشجویی 2

 طراحی کاربردي -مهندسی مکانیک حصیلیگرایش ت –رشته  3

 کارشناسی ارشد مقطع دانشجو 4

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

 نامهعنوان پایان 6
کن شیرینآب-تحلیل ترمواقتصادي سیستم ترکیبی گرمایش

 زدایی/اسمزمعکوسرطوبت-زنیخورشیدي رطوبت

 30/9/97 نامهتاریخ تصویب پیشنهادیه (پروپوزال) پایان 7

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

 - (در صورت وجود) راهنماي دومنام استاد  9

 - (در صورت وجود) نام استاد مشاور 10

 دکتر شهرام دلفانی  اول داخلی استاد داور نام 11

 - دوم داخلی استاد داور نام 12

 - نام استاد ممتحن خارجی (پیشنهادي) 13

 دانشیار مرتبه علمی ممتحن خارجی 14

 راه، مسکن و شهرسازيمرکز تحقیقات  محل کار ممتحن خارجی 15

 21/11/98 تاریخ برگزاري جلسه دفاع 16

 12-10 ساعت برگزاري جلسه دفاع 17

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

 دکتر علی کیماسی خلجی تکمیلی تحصیالت نماینده 19

 



 فرم مشخصات دفاع دانشجو
  شرح موضوع ردیف

 نازنین مهرپویا دانشجو خانوادگی نام و  نام 1

 953055511 شماره دانشجویی 2

 مهندسی لجستیک وزنجیره تامین -صنایع  حصیلیگرایش ت –رشته  3

 کارشناسی ارشد مقطع دانشجو 4

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

 نامهعنوان پایان 6
 رهید زنجو بهبو لیتحل ه،یدر تجز انیعامل بن يمدل ساز يریبکارگ

 خدمات نیتام يها

  نامهتاریخ تصویب پیشنهادیه (پروپوزال) پایان 7

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

  (در صورت وجود) نام استاد راهنماي دوم 9

 سرکار خانم دکتر عاملی (در صورت وجود) نام استاد مشاور 10

 احمديجناب آقاي 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

 14/11/98 برگزاري جلسه دفاعتاریخ  16

 10:00الی  8:00 ساعت برگزاري جلسه دفاع 17

 سالن کنفرانس تهران سالن و محل برگزاري جلسه دفاع  18

 جناب آقاي دکتر جاوید تکمیلی تحصیالت نماینده 19

 



 فرم مشخصات دفاع دانشجو

  شرح موضوع ردیف

 نسیم براتی دانشجو خانوادگی نام و  نام 1

 255252562 شماره دانشجویی 2

 ژئوتکنیک -مهندسی عمران  حصیلیگرایش ت –رشته  3

 کارشناسی ارشد مقطع دانشجو 4

 رساله دکتری  ☐پروپوزال دکتری    ☐     پایان نامه ارشد  *      نوع دفاع 5

 نامه عنوان پایان 5
دانه  ی گوددر آبرفت درشت های دیواره تحلیل عددی تغییرشکل

 ی موردی گود دانشگاه خوارزمی( تهران)مطالعه

 26/12/1327 نامه تاریخ تصویب پیشنهادیه )پروپوزال( پایان 7

 دکتر علی قنبری استاد راهنمای اول(یا(نام استاد راهنما  8

 - وجود( نام استاد راهنمای دوم)درصورت 2

 علی کاتبیدکتر  در صورت وجود(( نام استاد مشاور 16

 حمیدیدکتر  اول داخلی استاد داور نام 11

 شهیردکتر  نام استاد داورداخلی دوم 12

 - نام استاد ممتحن خارجی)پیشنهادی( 13

 - مرتبه علمی ممتحن خارجی 14

 - محل کار ممتحن خارجی 15

 28/11/1328 تاریخ برگزاری جلسه دفاع 15

 16 ساعت برگزاری جلسه دفاع 17

 پردیس کرج دانشگاه خوارزمی سالن و محل برگزاری جلسه دفاع  18

 شهیردکتر  تکمیلی تحصیالت نماینده 12

 
 



 فرم مشخصات دفاع دانشجو
  شرح موضوع ردیف

 مهسا طی دانشجو خانوادگی نام و  نام 1

 953055510 شماره دانشجویی 2

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

 کارشناسی ارشد مقطع دانشجو 4

 دفاع نهایی کارشناسی ارشد نوع دفاع 5

 نامهعنوان پایان 6
 انتخاب هتج نهنگ الگوریتم از استفاده با میتصم درخت يساز نهیبه

 یژگیو

 1398بهمن  نامهتاریخ تصویب پیشنهادیه (پروپوزال) پایان 7

 محمد وحید سبط نام استاد راهنما (یا استاد راهنماي اول) 8

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

 مرتضی صابريدکتر  (در صورت وجود) نام استاد مشاور 10

 عاملی مریم 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

 1398بهمن  28دوشنبه  تاریخ برگزاري جلسه دفاع 16

 صبح 10  ساعت برگزاري جلسه دفاعساعت  17

 سالن سمینار دانشکده فنی سالن و محل برگزاري جلسه دفاع  18

 طهرانی نسیم غنبر دکتر تکمیلی تحصیالت نماینده 19

 



 فرم مشخصات دفاع دانشجو

  شرح موضوع ردیف

 نازنین مهرپویا دانشجو خانوادگی نام و  نام 1

 953055511 شماره دانشجویی 2

 مهندسی لجستیك وزنجیره تامین -صنایع  حصیلیگرایش ت –رشته  3

 کارشناسی ارشد مقطع دانشجو 4

 یکتررساله د�     پروپوزال دکتری�    ارشد نامهپایان� نوع دفاع 5

 نامهعنوان پایان 6
 رهید زنجو بهبو لیتحل ه،یدر تجز انیعامل بن یمدل ساز یریبکارگ

 خدمات نیتام یها

  نامهتاریخ تصویب پیشنهادیه )پروپوزال( پایان 7

 جناب آقای دکتر ایزدبخش نام استاد راهنما )یا استاد راهنمای اول( 8

  )در صورت وجود( نام استاد راهنمای دوم 9

 سرکار خانم دکتر عاملی )در صورت وجود( نام استاد مشاور 10

 احمدیجناب آقای دکتر  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

 16/11/98 برگزاری جلسه دفاعتاریخ  16

 10:00الی  8:00 ساعت برگزاری جلسه دفاع 17

 سالن کنفرانس تهران سالن و محل برگزاری جلسه دفاع  18

 جناب آقای دکتر جاوید تکمیلی تحصیالت نماینده 19

 




