
فرم مشخصات دفاع دانشجو
شرحموضوعردیف

 صادق سلیم پور دانشجو خانوادگی نام و  نام 1

 943067502 شماره دانشجویی 2

 آب و سازه هاي هیدرولیکی-عمران حصیلیگرایش ت –رشته  3

 کارشناسی ارشد مقطع دانشجو 4

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

 نامهعنوان پایان 6
تاثیرات عرض کانال بر حفره آبشستگی موضعی ایجاد شده توسط 

 جت هاي دیواره اي(با تاکید بر عدد فرود دنسیمتریک)

 24/03/1396 نامهتاریخ تصویب پیشنهادیه (پروپوزال) پایان 7

 دکتر مجتبی مهرآئین نام استاد راهنما (یا استاد راهنماي اول) 8

 (در صورت وجود) نام استاد راهنماي دوم 9

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

 دکتر سید شهاب امامزاده 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

 09/07/1397 تاریخ برگزاري جلسه دفاع 16

 09:00 ساعت برگزاري جلسه دفاع 17

 واحد کرج سالن و محل برگزاري جلسه دفاع  18

 دکتر صالح شریف طهرانی تکمیلی تحصیالت نماینده 19

دانشگاه خوارزمی

 دانشکده فنی و مهندسی

دفاعهای نیمسال دوم 97-96 دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه خوارزمی



رم مشخصات دفاع دانشجوف
شرحموضوعردیف

 اویس غالمی دانشجو خانوادگی نام و  نام 1

 953073519 شماره دانشجویی 2

مکانیک طراحی کاربردي حصیلیگرایش ت –رشته  3

کارشناسی ارشد مقطع دانشجو 4

يکتررساله د�    پروپوزال دکتري�    ارشد نامهپایان� نوع دفاع 5
 3PRSمدلسازي بهینه، طراحی مسیر و کنترل بهینه ربات موازي  نامهعنوان پایان 6

 ----- نامهتاریخ تصویب پیشنهادیه (پروپوزال) پایان 7

زادهدکتر حامی تورجی 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
 دکتر خلیل عالی پور نام استاد ممتحن خارجی (پیشنهادي) 13

استادیار مرتبه علمی ممتحن خارجی 14

 تهراندانشگاه  محل کار ممتحن خارجی 15

16/7/1397 تاریخ برگزاري جلسه دفاع 16

 10 جلسه دفاع ساعت برگزاري 17

تهرانخوارزمی واحد دانشگاه  سمینار دانشکده فنیسالن  سالن و محل برگزاري جلسه دفاع  18

اسماعیلی مصطفی دکتر تکمیلی تحصیالت نماینده 19

دانشگاه خوارزمی

 دانشکده فنی و مهندسی

دفاعهای نیمسال دوم 97-96 دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه خوارزمی



رم مشخصات دفاع دانشجوف
شرحموضوعردیف

 سعید ورمزیاري دانشجو خانوادگی نام و  نام 1

 943073517 شماره دانشجویی 2

 مکانیک طراحی کاربردي حصیلیگرایش ت –رشته  3

 کارشناسی ارشد مقطع دانشجو 4

کتريرساله د�    پروپوزال دکتري�    ارشد نامهپایان نوع دفاع 5

 نامهعنوان پایان 6
هاي رونده در چندالیهتحلیل تجربی و عددي تخریب پیش

 کامپوزیتی

 ----- نامهتاریخ تصویب پیشنهادیه (پروپوزال) پایان 7

هادي صبوريدکتر  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
 دکتر حامد احمدي نام استاد ممتحن خارجی (پیشنهادي) 13

استادیار مرتبه علمی ممتحن خارجی 14

 تربیت مدرسدانشگاه  محل کار ممتحن خارجی 15

17/7/1397 تاریخ برگزاري جلسه دفاع 16

 17 برگزاري جلسه دفاعساعت  17

تهرانخوارزمی واحد دانشگاه  سمینار دانشکده فنیسالن  سالن و محل برگزاري جلسه دفاع  18

حسن شکراللهی دکتر تکمیلی تحصیالت نماینده 19

دانشگاه خوارزمی

 دانشکده فنی و مهندسی

دفاعهای نیمسال دوم 97-96 دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه خوارزمی



فرم مشخصات دفاع دانشجو
شرحموضوعردیف

 سیمین خردمند دانشجو خانوادگی نام و  نام 1

 953071506 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

 نامهعنوان پایان 6

با استفاده از  هاي مختلفدر کاربري 2COبرآورد ضریب انتشار 

هاي شار هاي برجداده

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

 - (در صورت وجود) نام استاد راهنماي دوم 9

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

 فرديغالمرضا اسداهللا 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

 17/7/97 تاریخ برگزاري جلسه دفاع 16

 بعدازظهر 4 ساعت برگزاري جلسه دفاع 17

 سالن و محل برگزاري جلسه دفاع  18

 مهرآیین مجتبی دکتر تکمیلی تحصیالت نماینده 19

دانشگاه خوارزمی

 دانشکده فنی و مهندسی

دفاعهای نیمسال دوم 97-96 دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه خوارزمی



رم مشخصات دفاع دانشجوف
شرحموضوعردیف

 وحید بومري دانشجو خانوادگی نام و  نام 1

 943073503 شماره دانشجویی 2

مکانیک طراحی کاربردي حصیلیگرایش ت –رشته  3

کارشناسی ارشد مقطع دانشجو 4

يکتررساله د�    پروپوزال دکتري�    ارشد نامهپایان� نوع دفاع 5
 هاي داربستیاز سازه باالروندهطراحی و کنترل ربات  نامهعنوان پایان 6

 ----- نامهتاریخ تصویب پیشنهادیه (پروپوزال) پایان 7

زادهدکتر حامی تورجی نام استاد راهنما (یا استاد راهنماي اول) 8

 (در صورت وجود) نام استاد راهنماي دوم 9

 وجود)(در صورت  نام استاد مشاور 10

دکتر علی کیماسی خلجی اول داخلی استاد داور نام 11

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

دانشیار مرتبه علمی ممتحن خارجی 14

 دانشگاه ارلک محل کار ممتحن خارجی 15

27/6/1397 تاریخ برگزاري جلسه دفاع 16

 13 ساعت برگزاري جلسه دفاع 17

کرجدانشکده مهندسی خوارزمی واحد  شوراسالن  سالن و محل برگزاري جلسه دفاع  18

دکتر علی کیماسی خلجی تکمیلی تحصیالت نماینده 19

دانشگاه خوارزمی

 دانشکده فنی و مهندسی

دفاعهای نیمسال دوم 97-96 دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه خوارزمی



فرم مشخصات دفاع دانشجو
شرحموضوعردیف

 ایوب صفایی دانشجو خانوادگی نام و  نام 1

 945074610 شماره دانشجویی 2

 هوش مصنوعی –مهندسی کامپیوتر  حصیلیگرایش ت –رشته  3

 کارشناسی ارشد مقطع دانشجو 4

کتريرساله د�   پروپوزال دکتري�    ارشد نامهپایانx نوع دفاع 5

 نامهعنوان پایان 6
ارائه یک روش بهبود یافته جهت تشخیص نفوذ در شبکه با استفاده 

از الگوریتم هاي داده کاوي
 96آبان  نامهتاریخ تصویب پیشنهادیه (پروپوزال) پایان 7

 دکتر سید امیر اصغري نام استاد راهنما (یا استاد راهنماي اول) 8

 دکتر میرمحسن پدرام صورت وجود) (در نام استاد راهنماي دوم 9

 (در صورت وجود) نام استاد مشاور 10

 محمدرضا بینش مروستی 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

 27/6/97شنبه سه  برگزاري جلسه دفاعتاریخ  16

 12:00 ساعت برگزاري جلسه دفاع 17

 ۱۰۳اتاق  –پردیس بین الملل  سالن و محل برگزاري جلسه دفاع  18

 تکمیلی تحصیالت نماینده 19

دانشگاه خوارزمی

 دانشکده فنی و مهندسی

دفاعهای نیمسال دوم 97-96 دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه خوارزمی



فرم مشخصات دفاع دانشجو
شرحموضوعردیف

 مسیح اکبري دانشجو خانوادگی نام و  نام 1

 943082513 شماره دانشجویی 2

 هوش مصنوعی –مهندسی کامپیوتر  حصیلیگرایش ت –رشته  3

 کارشناسی ارشد مقطع دانشجو 4

کتريرساله د�   پروپوزال دکتري�    ارشد نامهپایانx نوع دفاع 5

 نامهعنوان پایان 6
سیم با استفاده از هاي حسگر بیکاهش مصرف انرژي در شبکه

هاي هوش مصنوعیروش

 97 اسفند نامهتاریخ تصویب پیشنهادیه (پروپوزال) پایان 7

 دکتر سید امیر اصغري نام استاد راهنما (یا استاد راهنماي اول) 8

 وجود)(در صورت  نام استاد راهنماي دوم 9

 (در صورت وجود) نام استاد مشاور 10

 دکتر سید میرمحسن پدرام اول داخلی استاد داور نام 11

 دکتر محمدرضا بینش مروستی دوم داخلی استاد داور نام 12

 نام استاد ممتحن خارجی (پیشنهادي) 13

 مرتبه علمی ممتحن خارجی 14

 محل کار ممتحن خارجی 15

 27/6/97شنبه سه  برگزاري جلسه دفاعتاریخ  16

 10:30 ساعت برگزاري جلسه دفاع 17

 ۱۰۶اتاق  –پردیس بین الملل  سالن و محل برگزاري جلسه دفاع  18

 تکمیلی تحصیالت نماینده 19

دانشگاه خوارزمی

 دانشکده فنی و مهندسی

دفاعهای نیمسال دوم 97-96 دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه خوارزمی



فرم مشخصات دفاع دانشجو
شرحموضوعردیف

 پوریا دلیري دانشجو خانوادگی نام و  نام 1

 943057506 شماره دانشجویی 2

 مهندسی صنایع حصیلیگرایش ت –رشته  3

 کارشناسی ارشد مقطع دانشجو 4

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

 نامهپایانعنوان  6
ارائه مدلی به منظور بررسی تاثیر عوامل مدیریت دانش بر اقتصاد 

مقاومتی در بانک ها

 15/09/1396 نامهتاریخ تصویب پیشنهادیه (پروپوزال) پایان 7

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

 - (در صورت وجود) نام استاد راهنماي دوم 9

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

 نام استاد مشاور دوم (در صورت وجود) 11

دکتر محمد وحید سبط اول داخلی استاد داور نام 12

- دوم داخلی استاد داور نام 13

- نام استاد ممتحن خارجی (پیشنهادي) 14

- مرتبه علمی ممتحن خارجی 15

 - ممتحن خارجیمحل کار  16

 27/06/97 تاریخ برگزاري جلسه دفاع 17

13:00-12:00 ساعت برگزاري جلسه دفاع 18

دانشکده فنی و مهندسی -دانشگاه خوارزمی تهران سالن و محل برگزاري جلسه دفاع  19

 مصطفی ابویی اردکانیدکتر  تکمیلی تحصیالت نماینده 20

دانشگاه خوارزمی

 دانشکده فنی و مهندسی

دفاعهای نیمسال دوم 97-96 دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه خوارزمی



فرم مشخصات دفاع دانشجو
شرحموضوعردیف

 زهرا ذوالفقاري دانشجو خانوادگی نام و  نام 1

 943074504 شماره دانشجویی 2

 علوم تصمیم و مهندسی دانش حصیلیگرایش ت –رشته  3

 کارشناسی ارشد مقطع دانشجو 4

رساله دکتري�   پروپوزال دکتري�  ارشدپایان نامه نوع دفاع 5
 LSTMتایید امضاي برخط با استفاده از  نامهعنوان پایان 6

 95آذر  2 نامهتاریخ تصویب پیشنهادیه (پروپوزال) پایان 7

 دکتر محمد رضا سهیلی نام استاد راهنما (یا استاد راهنماي اول) 8

 (در صورت وجود) نام استاد راهنماي دوم 9

 میرمحسن پدرام دکتر (در صورت وجود) نام استاد مشاور 10

 دکتر منوچهر کالرستاقی 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

 97شهریور 26 تاریخ برگزاري جلسه دفاع 16

 18-17 ساعت برگزاري جلسه دفاع 17

 پردیس 203اتاق  سالن و محل برگزاري جلسه دفاع  18

 دکتر فرشاد عشقی تکمیلی تحصیالت نماینده 19

دانشگاه خوارزمی

 دانشکده فنی و مهندسی

دفاعهای نیمسال دوم 97-96 دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه خوارزمی



فرم مشخصات دفاع دانشجو
شرحموضوعردیف

 عارف عبدلی دانشجو خانوادگی نام و  نام 1

 943076506 شماره دانشجویی 2

 کنترل -مهندسی برق  حصیلیگرایش ت –رشته  3

 کارشناسی ارشد مقطع دانشجو 4

يکتررساله د�   پروپوزال دکتري�  ارشد نامهپایان� نوع دفاع 5
 طراحی رویتگر تابعی براي سیستم هاي غیرخطی مرتبه کسري لیپشیتز نامهعنوان پایان 6

 نامهتاریخ تصویب پیشنهادیه (پروپوزال) پایان 7
 الهام امینی بروجنی نام استاد راهنما (یا استاد راهنماي اول) 8

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

 ---------- (در صورت وجود) مشاورنام استاد  10

 رویا امجدي فرد اول داخلی استاد داور نام 11

 علی اکبر احمدي دوم داخلی استاد داور نام 12

 مهدي پورقلی نام استاد ممتحن خارجی (پیشنهادي) 13

 استادیار مرتبه علمی ممتحن خارجی 14

 دانشگاه شهید بهشتی محل کار ممتحن خارجی 15

 26/6/97 تاریخ برگزاري جلسه دفاع 16

 11:00 ساعت برگزاري جلسه دفاع 17

 ساختمان پردیس 203کالس  سالن و محل برگزاري جلسه دفاع  18

 رویا امجدي فرد تکمیلی تحصیالت نماینده 19

دانشگاه خوارزمی

 دانشکده فنی و مهندسی

دفاعهای نیمسال دوم 97-96 دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه خوارزمی



فرم مشخصات دفاع دانشجو
شرحموضوعردیف

 نازنین چاپاقانی پور دانشجو خانوادگی نام و  نام 1

 933581503 شماره دانشجویی 2

 مهندسی عمران محیط زیست حصیلیگرایش ت –رشته  3

 کارشناسی ارشد مقطع دانشجو 4

 ارشد نامهپایان نوع دفاع 5

 نامهعنوان پایان 6
 مدل از استفاده با تهران شهر در ازن غلظت ساعتی بینی¬پیش

 ژنتیک الگوریتم توسط عصبی شبکه شده¬بهینه

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

 (در صورت وجود) نام استاد راهنماي دوم 9

دکتر روح اله نوري (در صورت وجود) نام استاد مشاور 10

 اول داخلی استاد داور نام 11
 دوم داخلی استاد داور نام 12
دکتر عماد دهقانی فرد نام استاد ممتحن خارجی (پیشنهادي) 13

استادیار مرتبه علمی ممتحن خارجی 14

 دانشگاه علوم پزشکی البرز محل کار ممتحن خارجی 15

26/06/97 جلسه دفاعتاریخ برگزاري  16

صبح 11 ساعت برگزاري جلسه دفاع 17

سالن سمینار دانشکده فنی -دانشگاه خوارزمی -کرج سالن و محل برگزاري جلسه دفاع  18

مهاجري سید حسین دکتر تکمیلی تحصیالت نماینده 19

دانشگاه خوارزمی

 دانشکده فنی و مهندسی

دفاعهای نیمسال دوم 97-96 دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه خوارزمی



فرم مشخصات دفاع دانشجو
شرحموضوعردیف

 پرهام آقائی دانشجو خانوادگی نام و  نام 1

 943069501 شماره دانشجویی 2

 مهندسی و مدیریت ساخت –مهندسی عمران  حصیلیگرایش ت –رشته  3

 کارشناسی ارشد مقطع دانشجو 4

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

 نامهعنوان پایان 6

شناسایی خطرات و ریسک هاي ایمنی موجود در پروژه هاي احداث 
مرکز تجاري ،ارزیابی و اولویت بندي آنها با استفاده از تلفیق روش 
درخت خطا و منطق فازي و ارائه راهکار مناسب جهت کاهش این 

 ریسک ها

 24/3/1396 نامهایانپتاریخ تصویب پیشنهادیه (پروپوزال)  7

 دکتر غالمرضا اسداهللا فردي نام استاد راهنما (یا استاد راهنماي اول) 8

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

 - (در صورت وجود) نام استاد مشاور 10

 دکتر 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

 25/6/1397 تاریخ برگزاري جلسه دفاع 16

 9 ساعت برگزاري جلسه دفاع 17

 103اتاق  -ساختمان پردیس بین الملل سالن و محل برگزاري جلسه دفاع  18

 دکتر امیر مسعود صالحی تکمیلی تحصیالت نماینده 19

دانشگاه خوارزمی

 دانشکده فنی و مهندسی

دفاعهای نیمسال دوم 97-96 دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه خوارزمی



فرم مشخصات دفاع دانشجو
شرحموضوعردیف

 نریمان کیانفر دانشجو خانوادگی نام و  نام 1

 943073514 شماره دانشجویی 2

 گرایش طراحی کاربردي -مهندسی مکانیک حصیلیگرایش ت –رشته  3

 کارشناسی ارشد مقطع دانشجو 4

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

 نامهعنوان پایان 6

سازي و تحلیل برداشت انرژي از  ارتعاشات مدل
پیچشی تیر یکسر در گیر با الیه  -خمشی

پیزوالکتریک تحت تحریک الکترواستاتیک 
و تحریک پایه

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

 (در صورت وجود) نام استاد راهنماي دوم 9

 دکتر سید علی اصغر حسینی (در صورت وجود) نام استاد مشاور 10

دکتر علی 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

 کرج 25/06/97 تاریخ برگزاري جلسه دفاع 16

 15سااعت  ساعت برگزاري جلسه دفاع 17

 سالن شورا سالن و محل برگزاري جلسه دفاع  18

 دکتر حسن شکراللهی تکمیلی تحصیالت نماینده 19

دانشگاه خوارزمی

 دانشکده فنی و مهندسی

دفاعهای نیمسال دوم 97-96 دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه خوارزمی



فرم مشخصات دفاع دانشجو
شرحموضوعردیف

 امیررضا اکبرزاده کیانی دانشجو خانوادگی نام و  نام 1

 938113602 شماره دانشجویی 2

 عمران سازه حصیلیگرایش ت –رشته  3

 کارشناسی ارشد مقطع دانشجو 4

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

 نامهعنوان پایان 6
تعیین سهم لنگرشیب چشمه اتصال درمنحنی لنگر شیب کلی اتصال 

 نیمه صلب تیر ستون

 30/4/96 نامهتاریخ تصویب پیشنهادیه (پروپوزال) پایان 7

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

 (در صورت وجود) نام استاد راهنماي دوم 9

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

دکتر 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

25/6/97 تاریخ برگزاري جلسه دفاع 16

 14:30 ساعت برگزاري جلسه دفاع 17

 دانشکده فنی مهندسیسالن و محل برگزاري جلسه دفاع  18

 دکتر دلنواز تکمیلی تحصیالت نماینده 19

دانشگاه خوارزمی

 دانشکده فنی و مهندسی

دفاعهای نیمسال دوم 97-96 دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه خوارزمی



فرم مشخصات دفاع دانشجو
شرحموضوعردیف

 محمد حیدري ترکمانی دانشجو خانوادگی نام و  نام 1

 945066618 شماره دانشجویی 2

 سازه-مهندسی عمران حصیلیگرایش ت –رشته  3

 کارشناسی ارشد مقطع دانشجو 4

يکتررساله د�   پروپوزال دکتري�  ارشد نامهپایان� نوع دفاع 5
 ستون-بررسی لرزه اي اتصال تیرعریض نامهعنوان پایان 6

 20/05/1396 نامهتاریخ تصویب پیشنهادیه (پروپوزال) پایان 7

 دکترسیدحسین لواسانی نام استاد راهنما (یا استاد راهنماي اول) 8

 - (در صورت وجود) نام استاد راهنماي دوم 9

 دکترغالمرضانوري (در صورت وجود) نام استاد مشاور 10

 دکترپیمان 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

 25/06/1397 تاریخ برگزاري جلسه دفاع 16

 11:30 ساعت برگزاري جلسه دفاع 17

 سالن سمینار-ساختمان سمیه سالن و محل برگزاري جلسه دفاع  18

 دکتر محمددلنواز تکمیلی تحصیالت نماینده 19

دانشگاه خوارزمی

 دانشکده فنی و مهندسی

دفاعهای نیمسال دوم 97-96 دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه خوارزمی



فرم مشخصات دفاع دانشجو
شرحموضوعردیف

 محمد حیدري ترکمانی دانشجو خانوادگی نام و  نام 1

 945066618 شماره دانشجویی 2

 سازه-مهندسی عمران حصیلیگرایش ت –رشته  3

 کارشناسی ارشد مقطع دانشجو 4

يکتررساله د�   پروپوزال دکتري�  ارشد نامهپایان� نوع دفاع 5
 ستون-بررسی لرزه اي اتصال تیرعریض نامهعنوان پایان 6

 20/05/1396 نامهتاریخ تصویب پیشنهادیه (پروپوزال) پایان 7

 دکترسیدحسین لواسانی نام استاد راهنما (یا استاد راهنماي اول) 8

 - (در صورت وجود) نام استاد راهنماي دوم 9

 دکترغالمرضانوري (در صورت وجود) نام استاد مشاور 10

 دکترپیمان 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

 25/06/1397 تاریخ برگزاري جلسه دفاع 16

 11:30 ساعت برگزاري جلسه دفاع 17

 سالن سمینار-ساختمان سمیه سالن و محل برگزاري جلسه دفاع  18

 دکتر محمددلنواز تکمیلی تحصیالت نماینده 19

دانشگاه خوارزمی

 دانشکده فنی و مهندسی

دفاعهای نیمسال دوم 97-96 دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه خوارزمی



فرم مشخصات دفاع دانشجو
شرحموضوعردیف

 آمانج حاجی عزیزي دانشجو خانوادگی نام و  نام 1

 943063503 شماره دانشجویی 2

 ژئوتکنیک -عمران  گرایش تحصیلی –رشته  3

 کارشناسی ارشد مقطع دانشجو 4

 ز ژئوسلهاي ساختمانی شهر تهران با استفاده ابهبود رفتار نخاله نامهعنوان پایان 5

 24/12/1397 نامهتاریخ تصویب پیشنهادیه (پروپوزال) پایان 6

 توکلیآقاي دکتر  نام استاد راهنما (یا استاد راهنماي اول) 7

 - (در صورت وجود) نام استاد راهنماي دوم 8

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

 قنبري قاي دکترآ داخلی استاد داور نام 10

 - نام استاد ممتحن خارجی (پیشنهادي) 11

 - مرتبه علمی ممتحن خارجی 12

 - محل کار ممتحن خارجی 13

 24/06/1397 تاریخ برگزاري جلسه دفاع 14

 13:30 ساعت برگزاري جلسه دفاع 15

 سالن و محل برگزاري جلسه دفاع  16

 شهیرقاي دکتر آ تکمیلی تحصیالت نماینده 17

دانشگاه خوارزمی

 دانشکده فنی و مهندسی

دفاعهای نیمسال دوم 97-96 دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه خوارزمی



فرم مشخصات دفاع دانشجو
شرحموضوعردیف

 مهسا پیداد دانشجو خانوادگی نام و  نام 1

 943071502 شماره دانشجویی 2

 مهندسی عمران محیط زیست حصیلیگرایش ت –رشته  3

 کارشناسی ارشد مقطع دانشجو 4

  ارشد نامهپایان نوع دفاع 5

 نامهعنوان پایان 6
 فرآیند سازي بهینه منظور به آزمایشات طراحی روش از استفاده

 سنتزي فاضالب تصفیه در متحرك بستر با بیوفیلمی

 10/1397 نامهتاریخ تصویب پیشنهادیه (پروپوزال) پایان 7

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
دکتر عماد دهقانی فرد نام استاد ممتحن خارجی (پیشنهادي) 13

استادیار مرتبه علمی ممتحن خارجی 14

 دانشگاه علوم پزشکی البرز محل کار ممتحن خارجی 15

26/06/97 تاریخ برگزاري جلسه دفاع 16

صبح 12 ساعت برگزاري جلسه دفاع 17

سالن سمینار دانشکده فنی -دانشگاه خوارزمی -کرج سالن و محل برگزاري جلسه دفاع  18

دکتر سید حسین مهاجري تکمیلی تحصیالت نماینده 19

دانشگاه خوارزمی

 دانشکده فنی و مهندسی

دفاعهای نیمسال دوم 97-96 دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه خوارزمی



فرم مشخصات دفاع دانشجو
شرحموضوعردیف

 ریحانه ابراهیمی آبشور دانشجو خانوادگی نام و  نام 1

 943074501 شماره دانشجویی 2

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

کارشناسی ارشد مقطع دانشجو 4

 یداده هاي دولت الکترونیکتحلیل و گزارش دهی خودکار  نامهعنوان پایان 5

 نامهتاریخ تصویب پیشنهادیه (پروپوزال) پایان 6
 زادهآقاي دکتر جمشید شنبه نام استاد راهنما (یا استاد راهنماي اول) 7

 (در صورت وجود) نام استاد راهنماي دوم 8

 (در صورت وجود) نام استاد مشاور 9

منوچهر کالرستاقیآقاي دکتر  داخلی استاد داور نام 10

 نام استاد ممتحن خارجی (پیشنهادي) 11

استدیار مرتبه علمی ممتحن خارجی 12

 محل کار ممتحن خارجی 13

شهریورماه 26دوشنبه  تاریخ برگزاري جلسه دفاع 14

 ساعت برگزاري جلسه دفاع 15

دانشکده فنی و مهندسیتهران دانشگاه خوارزمی سالن  سالن و محل برگزاري جلسه دفاع  16

دکتر رویا امجدي فرد تکمیلی تحصیالت نماینده 17

دفاعهای نیمسال دوم 97-96 دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه خوارزمی

دانشگاه خوارزمی

 دانشکده فنی و مهندسی



رم مشخصات دفاع دانشجوف
شرحموضوعردیف

 وحید بومري دانشجو خانوادگی نام و  نام 1

 943073503 شماره دانشجویی 2

مکانیک طراحی کاربردي حصیلیگرایش ت –رشته  3

کارشناسی ارشد مقطع دانشجو 4

يکتررساله د�   پروپوزال دکتري�  ارشد نامهپایان� نوع دفاع 5
هاي داربستیاز سازه باالروندهطراحی و کنترل ربات  نامهعنوان پایان 6

 ----- نامهتاریخ تصویب پیشنهادیه (پروپوزال) پایان 7

زادهدکتر حامی تورجی نام استاد راهنما (یا استاد راهنماي اول) 8

 (در صورت وجود) نام استاد راهنماي دوم 9

 وجود)(در صورت  نام استاد مشاور 10

 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

27/6/1397 تاریخ برگزاري جلسه دفاع 16

 13 ساعت برگزاري جلسه دفاع 17

دانشکده مهندسی خوارزمی واحد تهرانسالن سمینار  سالن و محل برگزاري جلسه دفاع  18

 تکمیلی تحصیالت نماینده 19

دفاعهای نیمسال دوم 97-96 دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه خوارزمی

دانشگاه خوارزمی

 دانشکده فنی و مهندسی



دانشجو فرم مشخصات دفاع

شرحموضوعردیف
محمدحسین کاظمی دانشجو خانوادگی نام و  نام  .1
953069504 شماره دانشجویی  .2

 نامهعنوان پایان  .3

حلیل کیفی منابع بروز تشناسایی و 
هاي خط  هاي مؤثر بر زمان پروژه ریسک

لوله و پاالیشگاه (مطالعه موردي: صنعت 
 نفت ایران)

دکتر علی کاتبی  استاد راهنما (یا استاد راهنماي اول)نام   .4
- نام استاد راهنماي دوم(در صورت وجود)  .5
عالیه کاظمیدکتر  نام استاد مشاور(در صورت وجود)  .6

7. 
نام استاد ممتحن داخلی و نماینده 

 تحصیالت تکمیلی (پیشنهادي)
دکتر امیرمسعود صالحی

8. 
/داخلی نام استاد ممتحن خارجی

 (پیشنهادي)
 اکبر شیرزادي جاویدعلیدکتر 

استادیار  مرتبه علمی ممتحن خارجی  .9
 

دانشگاه علم و صنعت محل کار ممتحن خارجی  .10
26/6/1397 تاریخ برگزاري جلسه دفاع  .11
18:00 ساعت برگزاري جلسه دفاع  .12

13. 
سالن و محل برگزاري جلسه دفاع (در 

 صورتی که مشخص شده باشد)
ساختمان اداري تهران سالن سمیه 2طبقه 

دفاعهای نیمسال دوم 97-96 دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه خوارزمی

دانشگاه خوارزمی

 دانشکده فنی و مهندسی



فرم مشخصات دفاع دانشجو
شرحموضوعردیف

 علیرضا عزیزي دانشجو خانوادگی نام و  نام 1

 943063508 شماره دانشجویی 2

 ژئوتکنیک -عمران  گرایش تحصیلی –رشته  3

 کارشناسی ارشد مقطع دانشجو 4

 هاي عمرانی شهر تهرانهاي کمی و کیفی نخالهعیین مشخصهت نامهعنوان پایان 5

 02/02/1397 نامهتاریخ تصویب پیشنهادیه (پروپوزال) پایان 6

 توکلیجناب آقاي دکتر  نام استاد راهنما (یا استاد راهنماي اول) 7

 - (در صورت وجود) نام استاد راهنماي دوم 8

 جناب آقاي دکتر فردي (در صورت وجود) نام استاد مشاور 9

 قنبري قاي دکترجناب آ داخلی استاد داور نام 10

 - نام استاد ممتحن خارجی (پیشنهادي) 11

 - مرتبه علمی ممتحن خارجی 12

 - محل کار ممتحن خارجی 13

 24/06/1397 تاریخ برگزاري جلسه دفاع 14

 11:00 ساعت برگزاري جلسه دفاع 15

 سالن و محل برگزاري جلسه دفاع  16

 شهیرقاي دکتر جناب آ تکمیلی تحصیالت نماینده 17

دفاعهای نیمسال دوم 97-96 دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه خوارزمی

دانشگاه خوارزمی

 دانشکده فنی و مهندسی



فرم مشخصات دفاع دانشجو
شرحموضوعردیف

 ابوالفضل یزدانی دانشجو خانوادگی نام و  نام 1

 943073518 شماره دانشجویی 2

 طراحی کاربردي -مهندسی مکانیک حصیلیگرایش ت –رشته  3

 کارشناسی ارشد مقطع دانشجو 4

يکتررساله د�پروپوزال دکتري�ارشدنامهپایان� نوع دفاع 5

 نامهعنوان پایان 6
ربات چرخدار داراي تریلر در حرکت رو به  کو کنترل ی يمدلساز

 عقب

 4/11/1396 نامهتاریخ تصویب پیشنهادیه (پروپوزال) پایان 7

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

 نام استاد راهنماي دوم(در صورت وجود) 9

 دکتر حامی تورجی زاده مشاور(در صورت وجود)نام استاد  10

 حسینیعلی اصغر دکتر  اول استاد داورداخلی نام 11

 - دوم استاد داورداخلی نام 12

 - نام استاد ممتحن خارجی (پیشنهادي) 13

 مرتبه علمی ممتحن خارجی 14

 محل کار ممتحن خارجی 15

 24/6/1397شنبه  تاریخ برگزاري جلسه دفاع 16

 13-12 ساعت برگزاري جلسه دفاع 17

 سالن و محل برگزاري جلسه دفاع  18

 دکتر حسن شکرالهی تکمیلی تحصیالت نماینده 19

دفاعهای نیمسال دوم 97-96 دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه خوارزمی

دانشگاه خوارزمی

 دانشکده فنی و مهندسی



فرم مشخصات دفاع دانشجو
شرحموضوعردیف

 سپیده بشارتیان دانشجو خانوادگی نام و  نام 1

 943071501 شماره دانشجویی 2

 محیط زیست -مهندسی عمران حصیلیگرایش ت –رشته  3

 کارشناسی ارشد مقطع دانشجو 4

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

 نامهعنوان پایان 6
ا استفاده از از فاضالب ب نیمتفورم ییدارو يایبقا یستیحذف فتوکاتال

 2TiO ستیو فتوکاتال LEDالمپ 

 21/12/96 نامهتاریخ تصویب پیشنهادیه (پروپوزال) پایان 7

دکتر غالمرضا اسداله فردي نام استاد راهنما (یا استاد راهنماي اول) 8

دکتر سید غالمرضا موسوي (در صورت وجود) راهنماي دومنام استاد  9

- (در صورت وجود) نام استاد مشاور 10

دکتر نیما حیدرزاده اول داخلی استاد داور نام 11

- دوم داخلی استاد داور نام 12

عباس رضاییدکتر  نام استاد ممتحن خارجی (پیشنهادي) 13

استاد مرتبه علمی ممتحن خارجی 14

 ربیت مدرسدانشگاه ت محل کار ممتحن خارجی 15

26/6/97 تاریخ برگزاري جلسه دفاع 16

 صبح 10 ساعت برگزاري جلسه دفاع 17

 واحد تهران -دانشگاه خوارزمیسالن و محل برگزاري جلسه دفاع  18

 تکمیلی تحصیالت نماینده 19

دفاعهای نیمسال دوم 97-96 دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه خوارزمی

دانشگاه خوارزمی

 دانشکده فنی و مهندسی



فرم مشخصات دفاع دانشجو
شرحموضوعردیف

 محسن اکبري کفاش دانشجو خانوادگی نام و  نام 1

 943059501 شماره دانشجویی 2

 مهندسی سازه -مهندسی عمران حصیلیگرایش ت –رشته  3

 کارشناسی ارشد مقطع دانشجو 4

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

 نامهعنوان پایان 6
اي ارزیابی مکانیزم فروریزش در ساختمان هاي بلند با سیستم سازه

 شده محیطیبنديقاب خمشی دسته

 نامهتاریخ تصویب پیشنهادیه (پروپوزال) پایان 7
 دکتر جعفر کیوانی قمصري نام استاد راهنما (یا استاد راهنماي اول) 8

 (در صورت وجود) نام استاد راهنماي دوم 9

 (در صورت وجود) نام استاد مشاور 10

 دکتر سید حسین حسینی لواسانی 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

 97شهریور  25 دفاعتاریخ برگزاري جلسه  16

 13ساعت  ساعت برگزاري جلسه دفاع 17

 سالن و محل برگزاري جلسه دفاع  18

 تکمیلی تحصیالت نماینده 19

دفاعهای نیمسال دوم 97-96 دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه خوارزمی

دانشگاه خوارزمی

 دانشکده فنی و مهندسی



فرم مشخصات دفاع دانشجو
شرحموضوعردیف

 سیدعلیرضا سجادیان دانشجو خانوادگی نام و  نام 1

 943071505 شماره دانشجویی 2

 مهندسی عمران گرایش محیط زیست حصیلیگرایش ت –رشته  3

 کارشناسی ارشد مقطع دانشجو 4

يکتررساله د�   پروپوزال دکتري�  ارشد نامهپایان� نوع دفاع 5
 بررسی اثر سازند گچساران بر کیفیت آب مخزن سد کوثر نامهعنوان پایان 6

 96آبان  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) مشاورنام استاد  10

 دکتر عطااهللا شاکري 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

 26/6/97 تاریخ برگزاري جلسه دفاع 16

 9:00 ساعت برگزاري جلسه دفاع 17

 سالن و محل برگزاري جلسه دفاع  18

 دکتر محمد دلنواز تکمیلی تحصیالت نماینده 19

دفاعهای نیمسال دوم 97-96 دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه خوارزمی

دانشگاه خوارزمی

 دانشکده فنی و مهندسی



فرم مشخصات دفاع دانشجو
شرحموضوعردیف

 داریوش صناعی دانشجو خانوادگی نام و  نام 1

 943071507 شماره دانشجویی 2

 محیطزیست -مهندسی عمران حصیلیگرایش ت –رشته  3

 کارشناسی ارشد مقطع دانشجو 4

رساله دکتري�   دکتري پروپوزال �   ارشدپایان نامه نوع دفاع 5
 دور از سنجش از استفاده با ایران ریزگردهاي یابی منشأ نامهعنوان پایان 6

 24/2/1397 نامهتاریخ تصویب پیشنهادیه (پروپوزال) پایان 7

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

 - (در صورت وجود) نام استاد راهنماي دوم 9

 آقاي مهندس رمضانی خوجین صورت وجود)(در  نام استاد مشاور 10

 سدیدي دکتر آقاي 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

 26/6/1397 تاریخ برگزاري جلسه دفاع 16

 10-12 جلسه دفاعساعت برگزاري  17

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

 آقاي دکتر دلنواز تکمیلی تحصیالت نماینده 19

دفاعهای نیمسال دوم 97-96 دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه خوارزمی

دانشگاه خوارزمی

 دانشکده فنی و مهندسی



فرم مشخصات دفاع دانشجو
شرحموضوعردیف

 سپیده بشارتیان دانشجو خانوادگی نام و  نام 1

 943071501 شماره دانشجویی 2

 محیط زیست -مهندسی عمران حصیلیگرایش ت –رشته  3

 کارشناسی ارشد مقطع دانشجو 4

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

 نامهعنوان پایان 6
ا استفاده از از فاضالب ب نیمتفورم ییدارو يایبقا یستیحذف فتوکاتال

 2TiO ستیو فتوکاتال LEDالمپ 

 21/12/96 نامهتاریخ تصویب پیشنهادیه (پروپوزال) پایان 7

دکتر غالمرضا اسداله فردي نام استاد راهنما (یا استاد راهنماي اول) 8

دکتر سید غالمرضا موسوي (در صورت وجود) راهنماي دومنام استاد  9

- (در صورت وجود) نام استاد مشاور 10

دکتر نیما حیدرزاده اول داخلی استاد داور نام 11

دکتر محمد دلنواز دوم داخلی استاد داور نام 12

عباس رضاییدکتر  نام استاد ممتحن خارجی (پیشنهادي) 13

استاد خارجیمرتبه علمی ممتحن  14

 ربیت مدرسدانشگاه ت محل کار ممتحن خارجی 15

27/6/97 تاریخ برگزاري جلسه دفاع 16

 15ساعت  ساعت برگزاري جلسه دفاع 17

 واحد تهران -دانشگاه خوارزمیسالن و محل برگزاري جلسه دفاع  18

 تکمیلی تحصیالت نماینده 19

دفاعهای نیمسال دوم 97-96 دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه خوارزمی

دانشگاه خوارزمی

 دانشکده فنی و مهندسی



فرم مشخصات دفاع دانشجو
شرحموضوعردیف

 پورالیاس مناجاتی دانشجو خانوادگی نام و  نام 1

 943059510شماره دانشجویی 2

 نامهعنوان پایان 3
 در پی تراز اختالف با مجاور هايسازه اندرکنش

 نزدیک حوزه هايزلزله

08/08/96 امهنتاریخ تصویب پیشنهادیه (پروپوزال) پایان 4

دکتر علی معصومی نام استاد راهنما (یا استاد راهنماي اول) 5

(در صورت وجود) نام استاد راهنماي دوم 6

دکتر علی قنبري (در صورت وجود) نام استاد مشاور 7

الدینیدکتر افشین مشکوه (پیشنهادي) داخلینام استاد ممتحن  8

استادیار داخلیمرتبه علمی ممتحن  9

 دانشگاه خوارزمی داخلیمحل کار ممتحن  10

25/6/97یکشنبه  تاریخ برگزاري جلسه دفاع 11

17:00 ساعت برگزاري جلسه دفاع 12

تهران در دانشکده دفتر سالن و محل برگزاري جلسه دفاع  13

دکتر پیمان همامی کمیلیت تحصیالت نماینده و داخلی ممتحن استاد نام 14

دفاعهای نیمسال دوم 97-96 دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه خوارزمی

دانشگاه خوارزمی

 دانشکده فنی و مهندسی



فرم مشخصات دفاع دانشجو
شرحموضوعردیف

 حمیدرضا وکیلیان دانشجو خانوادگی نام و  نام 1

 938114614 شماره دانشجویی 2

 هوش مصنوعی حصیلیگرایش ت –رشته  3

 کارشناسی ارشد مقطع دانشجو 4

رساله دکتري�    پروپوزال دکتري�    ارشدپایان نامه  نوع دفاع 5

 نامهپایانعنوان  6
ا استفاده از بپیشنهاد دهنده ترکیبی جهت توصیه کاال یک سیستم 

 فیلترگذاري مشارکتیمعیار شباهت و 

 1396آذر  2 نامهتاریخ تصویب پیشنهادیه (پروپوزال) پایان 7

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

 - وجود)(در صورت  نام استاد راهنماي دوم 9

 - (در صورت وجود) نام استاد مشاور 10

 اول داخلی استاد داور نام 11
 دوم داخلی استاد داور نام 12
 آقاي دکتر عشقی نام استاد ممتحن خارجی (پیشنهادي) 13

 مرتبه علمی ممتحن خارجی 14

 محل کار ممتحن خارجی 15

 27/6/1397 تاریخ برگزاري جلسه دفاع 16

 9:00 برگزاري جلسه دفاع ساعت 17

 طبقه دوم 203پردیس اتاق  سالن و محل برگزاري جلسه دفاع  18

 آقاي دکتر کالرستاقی تکمیلی تحصیالت نماینده 19

دفاعهای نیمسال دوم 97-96 دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه خوارزمی

دانشگاه خوارزمی

 دانشکده فنی و مهندسی



فرم مشخصات دفاع دانشجو
شرحموضوعردیف

 رضاغالمی تقی زاده دانشجو خانوادگی ونام  نام 1

 943078506 شماره دانشجویی 2

 هاي کامپیوتريمعماري سیستم –مهندسی کامپیوتر  حصیلیگرایش ت –رشته  3

 کارشناسی ارشد مقطع دانشجو 4

کتريرساله د�دکتريپروپوزال �ارشدنامهپایان☒ نوع دفاع 5

 نامهعنوان پایان 6
-ها با استفاده از سیستمSSDهاي بهبود در عملکرد و طول عمر روش

 هاي توزیع شده

 95اسفند  نامهتاریخ تصویب پیشنهادیه (پروپوزال) پایان 7

محمدرضا بینش مروستیدکتر  نام استاد راهنما (یا استاد راهنماي اول) 8

سیدامیر اصغري توچاییدکتر  راهنماي دوم(در صورت وجود)نام استاد  9

---- نام استاد مشاور(در صورت وجود) 10

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

 دانشیار مرتبه علمی ممتحن خارجی 14

 ممتحن خارجیمحل کار  15
 )IPMپژوهشگاه دانش هاي بنیادي (
 مرکز تحقیقات مخابرات

 دانشگاه تهران

 20/6/97سه شنبه  تاریخ برگزاري جلسه دفاع 16

 صبح 11:00 ساعت برگزاري جلسه دفاع 17

 پردیس 104اتاق سالن و محل برگزاري جلسه دفاع  18

 پدرام میرمحسن  دکتر تکمیلی تحصیالت نماینده 19

دفاعهای نیمسال دوم 97-96 دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه خوارزمی

دانشگاه خوارزمی

 دانشکده فنی و مهندسی



فرم مشخصات دفاع دانشجو
شرحموضوعردیف

 سپیده بشارتیان دانشجو خانوادگی نام و  نام 1

 943071501 شماره دانشجویی 2

 محیط زیست -مهندسی عمران حصیلیگرایش ت –رشته  3

 کارشناسی ارشد مقطع دانشجو 4

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

 نامهعنوان پایان 6
ا استفاده از از فاضالب ب نیمتفورم ییدارو يایبقا یستیحذف فتوکاتال

 2TiO ستیو فتوکاتال LEDالمپ 

 21/12/96 نامهتاریخ تصویب پیشنهادیه (پروپوزال) پایان 7

دکتر غالمرضا اسداله فردي نام استاد راهنما (یا استاد راهنماي اول) 8

دکتر سید غالمرضا موسوي (در صورت وجود) راهنماي دومنام استاد  9

- (در صورت وجود) نام استاد مشاور 10

دکتر نیما حیدرزاده اول داخلی استاد داور نام 11

- دوم داخلی استاد داور نام 12

عباس رضاییدکتر  نام استاد ممتحن خارجی (پیشنهادي) 13

استاد مرتبه علمی ممتحن خارجی 14

 ربیت مدرسدانشگاه ت محل کار ممتحن خارجی 15

26/6/97 تاریخ برگزاري جلسه دفاع 16

 صبح 10 ساعت برگزاري جلسه دفاع 17

 واحد تهران -دانشگاه خوارزمیسالن و محل برگزاري جلسه دفاع  18

 تکمیلی تحصیالت نماینده 19

دفاعهای نیمسال دوم 97-96 دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه خوارزمی

دانشگاه خوارزمی

 دانشکده فنی و مهندسی



فرم مشخصات دفاع دانشجو
شرحموضوعردیف

دوستصابر ایمان دانشجو خانوادگی نام و  نام 1

 943059503شماره دانشجویی 2

 نامهعنوان پایان 3
 زا استفاده با مسلح بتن هايقاب در آسیب برآورد
 با دالمو پارامترهاي بر مبتنی طبقه آسیب شاخص

 لرزهپس اثر لحاظ

 امهنپیشنهادیه (پروپوزال) پایانتاریخ تصویب  4

دکتر علی معصومی نام استاد راهنما (یا استاد راهنماي اول) 5

(در صورت وجود) نام استاد راهنماي دوم 6

(در صورت وجود) نام استاد مشاور 7

دکتر پیمان همامی (پیشنهادي) داخلینام استاد ممتحن  8

استادیار داخلیمرتبه علمی ممتحن  9

 دانشگاه خوارزمی داخلیمحل کار ممتحن  10

25/6/97یکشنبه  تاریخ برگزاري جلسه دفاع 11

16:00 ساعت برگزاري جلسه دفاع 12

تهران در دانشکده دفتر سالن و محل برگزاري جلسه دفاع  13

الدینیدکتر افشین مشکوه کمیلیت تحصیالت نماینده و داخلی ممتحن استاد نام 14

دفاعهای نیمسال دوم 97-96 دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه خوارزمی

دانشگاه خوارزمی

 دانشکده فنی و مهندسی



فرم مشخصات دفاع دانشجو
شرحموضوعردیف

 رضا موزونی دانشجو خانوادگی نام و  نام 1

 943063512 شماره دانشجویی 2

 ژئوتکنیک -مهندسی عمران حصیلیگرایش ت –رشته  3

 کارشناسی ارشد مقطع دانشجو 4

رساله دکتري�    دکتري پروپوزال �   ارشدپایان نامه نوع دفاع 5

 نامهعنوان پایان 6

زمون با استفاده از آ يزباله جامد شهر یکیمکان يپارامترها یابیارز
 صفحه يبارگذار

 )البرز استان در دره حلقه پسماند شهري مدفن: موردي يمطالعه(

 14/3/1396 نامهتاریخ تصویب پیشنهادیه (پروپوزال) پایان 7

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

- (در صورت وجود) نام استاد راهنماي دوم 9

آقاي دکتر غالمرضا اسداهللا فردي (در صورت وجود) نام استاد مشاور 10

آقاي دکتر هادي شهیر اول داخلی استاد داور نام 11

آقاي دکتر غالمحسین توکلی مهرجردي دوم داخلی استاد داور نام 12

 خارجی (پیشنهادي)نام استاد ممتحن  13

 مرتبه علمی ممتحن خارجی 14

 محل کار ممتحن خارجی 15

24/6/1397 تاریخ برگزاري جلسه دفاع 16

صبح 12تا  10 ساعت برگزاري جلسه دفاع 17

راسالن شو –دانشکده فنی و مهندسی  -دانشگاه خوارزمی –کرج  سالن و محل برگزاري جلسه دفاع  18

آقاي دکتر غالمحسین توکلی مهرجردي تکمیلی تحصیالت نماینده 19

دفاعهای نیمسال دوم 97-96 دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه خوارزمی

دانشگاه خوارزمی

 دانشکده فنی و مهندسی



فرم مشخصات دفاع دانشجو
شرحموضوعردیف

 الدین گلپایگان اصلشهاب خانوادگیدانشجو ونام  نام 1

 943078509 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
 فلشNANDهاي بهبود الیه ترجمه فلش در حافظه نامهعنوان پایان 6

 95اسفند  نامهتاریخ تصویب پیشنهادیه (پروپوزال) پایان 7

محمدرضا بینش مروستیدکتر  نام استاد راهنما (یا استاد راهنماي اول) 8

سیدامیر اصغري توچاییدکتر  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
 دکتر احسان آریانیان نام استاد ممتحن خارجی (پیشنهادي) 13

یارداستا مرتبه علمی ممتحن خارجی 14

 محل کار ممتحن خارجی 15
 مخابراتمرکز تحقیقات 

 )IPMپژوهشگاه دانشهاي بنیادي (
 دانشگاه تهران

 19/6/97دوشنبه  تاریخ برگزاري جلسه دفاع 16

 18:00 ساعت برگزاري جلسه دفاع 17

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

 دکتر منوچهر کالرستاقی تکمیلی تحصیالت نماینده 19

دفاعهای نیمسال دوم 97-96 دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه خوارزمی

دانشگاه خوارزمی

 دانشکده فنی و مهندسی



فرم مشخصات دفاع دانشجو
شرحموضوعردیف

 سپیده نهالی دانشجو خانوادگی نام و  نام 1

 943082511 شماره دانشجویی 2

 هوش مصنوعی حصیلیگرایش ت –رشته  3

 کارشناسی ارشد مقطع دانشجو 4

 پایان نامه ارشد نوع دفاع 5

 نامهعنوان پایان 6
با استفاده از استخراج ویژگی شکل دهی پاداش براي یادگیري تقویتی 

 POMDPیط هاي غیرخطی از مح
 1395آذر  نامهتاریخ تصویب پیشنهادیه (پروپوزال) پایان 7

 دکتر میرمحسن پدرام 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

 لبآقاي دکتر محمد تشنه نام استاد ممتحن خارجی (پیشنهادي) 13

 استاد مرتبه علمی ممتحن خارجی 14

 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی محل کار ممتحن خارجی 15

 18/6/1397 تاریخ برگزاري جلسه دفاع 16

 9 برگزاري جلسه دفاع ساعت 17

 پردیس 203اتاق  سالن و محل برگزاري جلسه دفاع  18

 آقاي دکتر کالرستاقی تکمیلی تحصیالت نماینده 19

دفاعهای نیمسال دوم 97-96 دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه خوارزمی

دانشگاه خوارزمی

 دانشکده فنی و مهندسی



فرم مشخصات دفاع دانشجو
شرحموضوعردیف

 کوروش ناوي دانشجو  خانوادگی ونام  نام 1

۹۴۵۰۷۴۶۱۷  شماره دانشجویی 2
هوش مصنوعی-کامپیوترمهندسی  حصیلیگرایش ت –رشته  3

کارشناسی ارشد مقطع دانشجو 4

بھبود و توسعه الگوريتم بھینه سازي ايو بو نامهعنوان پایان 5

 1/9/96 نامهتاریخ تصویب پیشنهادیه (پروپوزال) پایان 6

منوچهر کالرستاقیآقاي دکتر  نام استاد راهنما (یا استاد راهنماي اول) 7

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

- نام استاد مشاور(در صورت وجود) 9

- ناماستاد داورداخلی 10

محمد ابراهیم شیريدکتر آقاي  ممتحن خارجی (پیشنهادي)نام استاد  11

یاردانش مرتبه علمی ممتحن خارجی 12

 تهرانامیر کبیر دانشگاه  محل کار ممتحن خارجی 13

 24/06/1397 تاریخ برگزاري جلسه دفاع 14

11ساعت برگزاري جلسه دفاع 15

 بین المللی پردیس  سالن سمینار سالن و محل برگزاري جلسه دفاع  16

 میر محسن پدرام تکمیلی تحصیالت نماینده 17

دفاعهای نیمسال دوم 97-96 دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه خوارزمی

دانشگاه خوارزمی

 دانشکده فنی و مهندسی



فرم مشخصات دفاع دانشجو
شرحموضوعردیف

 فرشته پورداد دانشجو خانوادگی نام و  نام 1

 943078503 شماره دانشجویی 2

 معماري -مهندسی کامپیوتر  حصیلیگرایش ت –رشته  3

 کارشناسی ارشد مقطع دانشجو 4

کتريرساله د�   پروپوزال دکتري�    ارشد نامهپایانx نوع دفاع 5

 نامهعنوان پایان 6
ی گیري و بازیابارائه روشی بهبود یافته جهت عملکرد پشتیبان

فلش NANDمبتنی بر  SSDهاي اطالعات ابرداده در حافظه

 96بهمن  نامهتاریخ تصویب پیشنهادیه (پروپوزال) پایان 7

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

دکتر سید امیر اصغري (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
دکتر احسان آریانیان نام استاد ممتحن خارجی (پیشنهادي) 13

استادیار مرتبه علمی ممتحن خارجی 14

 کار ممتحن خارجیمحل  15
 مرکز تحقیقات مخابرات

 دانشگاه تهران
 )IPMپژوهشگاه دانشهاي بنیادي (

 24/6/97شنبه  تاریخ برگزاري جلسه دفاع 16

 19:00 ساعت برگزاري جلسه دفاع 17

 مھندسی و فنی دانشکده -سمینار اتاقسالن و محل برگزاري جلسه دفاع  18

 فرشاد عشقیدکتر  تکمیلی تحصیالت نماینده 19

دفاعهای نیمسال دوم 97-96 دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه خوارزمی

دانشگاه خوارزمی

 دانشکده فنی و مهندسی



فرم مشخصات دفاع دانشجو
شرحموضوعردیف

 نرگس اکبري دانشجو خانوادگی نام و  نام 1

 943078501 شماره دانشجویی 2

 معماري کامپیوتر-مهندسی کامپیوتر حصیلیگرایش ت –رشته  3

 کارشناسی ارشد مقطع دانشجو 4

کتريرساله د�   پروپوزال دکتري�  ارشد نامهپایانX نوع دفاع 5

 نامهعنوان پایان 6
 هايهاي دایرکتوري در سیستمهاي بهبود حافظهارائه روش

 هاي اشتراکیاي مبتنی بر حافظهپردازنده-زیاد 

 نامهتاریخ تصویب پیشنهادیه (پروپوزال) پایان 7
دکتر محمد رضا بینش مروستی نام استاد راهنما (یا استاد راهنماي اول) 8

دکتر سید امیر اصغري (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 احسان آریانیان نام استاد ممتحن خارجی (پیشنهادي) 13

 استادیار مرتبه علمی ممتحن خارجی 14

 خارجیمحل کار ممتحن  15
 مرکز تحقیقات مخابرات

 دانشگاه تهران
 )IPMپژوهشگاه دانشهاي بنیادي (

 24/6/97شنبه  تاریخ برگزاري جلسه دفاع 16

 18:00 ساعت برگزاري جلسه دفاع 17

 مھندسی و فنی دانشکده -سمینار اتاقسالن و محل برگزاري جلسه دفاع  18

 عشقی فرشاد دکتر تکمیلی تحصیالت نماینده 19

دفاعهای نیمسال دوم 97-96 دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه خوارزمی

دانشگاه خوارزمی

 دانشکده فنی و مهندسی



شرحموضوعردیف
سعید  حسین آبادي  دانشجو  خانوادگی ونام  نام 1

۹۴۳۰۸۲۵۰۴  شماره دانشجویی 2
هوش مصنوعی-کامپیوترمهندسی  حصیلیگرایش ت –رشته  3

کارشناسی ارشد مقطع دانشجو 4

خالصه سازي متن به صورت يك روش جديد امتیاز دھي به جمالت براي  نامهعنوان پایان 5
 اتوماتیك

 1/9/96 نامهتاریخ تصویب پیشنهادیه (پروپوزال) پایان 6

منوچهر کالرستاقیآقاي دکتر  نام استاد راهنما (یا استاد راهنماي اول) 7

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

- نام استاد مشاور(در صورت وجود) 9

- ناماستاد داورداخلی 10

محمد ابراهیم شیريدکتر آقاي  نام استاد ممتحن خارجی (پیشنهادي) 11

یاردانش مرتبه علمی ممتحن خارجی 12

 تهرانامیر کبیر دانشگاه  محل کار ممتحن خارجی 13

 24/06/1397 تاریخ برگزاري جلسه دفاع 14

10ساعت برگزاري جلسه دفاع 15

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

 میر محسن پدرام تکمیلی تحصیالت نماینده 17

فرم مشخصات دفاع دانشجو

دفاعهای نیمسال دوم 97-96 دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه خوارزمی

دانشگاه خوارزمی

 دانشکده فنی و مهندسی



شرحموضوعردیف
 آرمان گشتاسب دانشجو خانوادگی نام و  نام 1

 955276617 شماره دانشجویی 2

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

 ارشد مقطع دانشجو 4

کتريرساله د�   پروپوزال دکتري    ارشد نامهپایان■ نوع دفاع 5

 نامهعنوان پایان 6

توسعه مدل چند هدفه شبکه زنجیره تامین پایدار با در نظر 

گرفتن رضایت مشتري(مطالعه موردي: شرکت تولیدکننده 

 مواد شیمیایی)

 1396,10,19 نامهتاریخ تصویب پیشنهادیه (پروپوزال) پایان 7

 ارشدي خمسهدکتر علیرضا  نام استاد راهنما (یا استاد راهنماي اول) 8

 - (در صورت وجود) نام استاد راهنماي دوم 9

 علی قدرت نمادکتر  (در صورت وجود) نام استاد مشاور 10

 دکتر محمد محمدي اول داخلی استاد داور نام 11

 - دوم داخلی استاد داور نام 12

 - نام استاد ممتحن خارجی (پیشنهادي) 13

 - مرتبه علمی ممتحن خارجی 14

 - محل کار ممتحن خارجی 15

 97,06,19 تاریخ برگزاري جلسه دفاع 16

 16:00 ساعت برگزاري جلسه دفاع 17

پردیس سالن دانشکده  سالن و محل برگزاري جلسه دفاع  18

 دکتر محمد محمدي تکمیلی تحصیالت نماینده 19

فرم مشخصات دفاع دانشجو

دفاعهای نیمسال دوم 97-96 دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه خوارزمی

دانشگاه خوارزمی

 دانشکده فنی و مهندسی



یلینماینده تحصیالت تمک تاریخ و ساعت دفاع  نام دانشجو داور مشاور 
 ۹۷شھریور  ۱۹

 15ساعت
 بحرانی دکتر محمدی دکتر نادری دکتر قدرتنما

شھریور ساعت  ۱۹
۱6 

محمدیدکتر  محمدیدکتر  دکتر قدرتنما   گشتاسب 

شھرویور ساعت  ۱۹
۱٤ 

 لھراسب پور دکتر قدرتنما دکتر نادری دکتر محمدی

فرم مشخصات دفاع دانشجو

دفاعهای نیمسال دوم 97-96 دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه خوارزمی

دانشگاه خوارزمی

 دانشکده فنی و مهندسی



فرم مشخصات دفاع دانشجو

شرحموضوعردیف

حسین عزیزی نقشدانشجو خانوادگی نام و  نام 1

۹۵۳۰۸2۵1۰شماره دانشجویی 2

هوش مصنوعی –مهندسی کامپیوتر  حصیلیگرایش ت –رشته  ۳

کارشناسی ارشد مقطع دانشجو 4

یدکتر رساله�   پروپوزال دکتری�ارشدپایان نامه��■ نوع دفاع ۵

نامهعنوان پایان 6
ی ها با استفاده از معماری شناختای از پهبادریزی خودکار دستهبرنامه

SOAR در یک سامانه تحویل بسته

 1۳۹6اسفند  2۳ نامهتاریخ تصویب پیشنهادیه )پروپوزال( پایان 7

دکتر میر محسن پدرام نام استاد راهنما )یا استاد راهنمای اول( ۸

)در صورت وجود( استاد راهنمای دومنام  ۹

دکتر الهام امینی بروجنی )در صورت وجود( نام استاد مشاور 1۰

 اول داخلی استاد داور نام 11

 دوم داخلی استاد داور نام 12

 محمود طاهری دکتر سید نام استاد ممتحن خارجی )پیشنهادی( 1۳

استاد تمام مرتبه علمی ممتحن خارجی 14

 دانشگاه تهران کار ممتحن خارجی محل 1۵

۹7شهریور  27 تاریخ برگزاری جلسه دفاع 16

16إلی  1۵ ساعت برگزاری جلسه دفاع 17

ساختمان پردیس دانشگاه خوارزمی تهران، 1۰۳کالس  سالن و محل برگزاری جلسه دفاع  1۸

دکتر منوچهر کالرستاقی تکمیلی تحصیالت نماینده 1۹

دفاعهای نیمسال دوم 97-96 دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه خوارزمی

دانشگاه خوارزمی

 دانشکده فنی و مهندسی



شرحموضوعردیف

محمد حسین جعفری دانشجو خانوادگی نام و  نام 1

953055502شماره دانشجویی 2

علی قدرت نما نام استاد راهنما )یا استاد راهنمای اول( 3

قابلیت اطمینان زنجیره تامین خونعنوان پایان نامه 4

نام استاد راهنمای دوم)در صورت وجود( 5

دکتر محمد علی سبحان اللهی نام استاد مشاور)در صورت وجود( 6

7 
و نماینده  نام استاد ممتحن داخلی

 تحصیالت تکمیلی )پیشنهادی(
دکتر حامد داوری اردکانی

دکتر محمد محمدی نام استاد ممتحن )پیشنهادی( 8

دانش یار مرتبه علمی ممتحن  9

گروه مهندسی صنایع-دانشگاه خوارزمیمحل کار ممتحن  10

26/06/1397تاریخ برگزاری جلسه دفاع 11

15-14ساعت برگزاری جلسه دفاع 12

13 
سالن و محل برگزاری جلسه دفاع )در

 صورتی که مشخص شده باشد(

فرم مشخصات دفاع دانشجو

دفاعهای نیمسال دوم 97-96 دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه خوارزمی

دانشگاه خوارزمی

 دانشکده فنی و مهندسی



فرم مشخصات دفاع دانشجو
شرحموضوعردیف

 رضا موزونی دانشجو خانوادگی نام و  نام 1

 943063512 شماره دانشجویی 2

 ژئوتکنیک -مهندسی عمران حصیلیگرایش ت –رشته  3

 کارشناسی ارشد مقطع دانشجو 4

رساله دکتري�   دکتري پروپوزال �   ارشدپایان نامه نوع دفاع 5

 نامهعنوان پایان 6

زمون با استفاده از آ يزباله جامد شهر یکیمکان يپارامترها یابیارز
 صفحه يبارگذار

 )البرز استان در دره حلقه پسماند شهري مدفن: موردي يمطالعه(

 14/3/1396 نامهتاریخ تصویب پیشنهادیه (پروپوزال) پایان 7

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

- (در صورت وجود) نام استاد راهنماي دوم 9

آقاي دکتر غالمرضا اسداهللا فردي (در صورت وجود) نام استاد مشاور 10

آقاي دکتر هادي شهیر اول داخلی استاد داور نام 11

آقاي دکتر غالمحسین توکلی مهرجردي دوم داخلی استاد داور نام 12

 خارجی (پیشنهادي)نام استاد ممتحن  13

 مرتبه علمی ممتحن خارجی 14

 محل کار ممتحن خارجی 15

24/6/1397 تاریخ برگزاري جلسه دفاع 16

صبح 12تا  10 ساعت برگزاري جلسه دفاع 17

راسالن شو –دانشکده فنی و مهندسی  -دانشگاه خوارزمی –کرج  سالن و محل برگزاري جلسه دفاع  18

آقاي دکتر غالمحسین توکلی مهرجردي تکمیلی تحصیالت نماینده 19

دفاعهای نیمسال دوم 97-96 دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه خوارزمی

دانشگاه خوارزمی

 دانشکده فنی و مهندسی



شرحموضوعردیف
 جمال بیداديدانشجو خانوادگی ونام  نام  .1
 943073504 شماره دانشجویی  .2

 نامهعنوان پایان  .3
بررسی اثرات اندازه در شکست قطعات 

 خالص IIIدار تحت بارگذاري مود ترك

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

7. 
نام استاد ممتحن داخلی و نماینده 

 تحصیالت تکمیلی (پیشنهادي)
هادي صبوريدکتر 

8. 
/داخلی نام استاد ممتحن خارجی

 (پیشنهادي)
 هادي خرمی شاددکتر 

 استادیارعلمی ممتحن خارجیمرتبه   .9

محل کار ممتحن خارجی  .10
علم و دانشگاه  -مهندسی مکانیکدانشکده 

 صنعت 

 25/06/97تاریخ برگزاري جلسه دفاع  .11

 10ساعت برگزاري جلسه دفاع  .12

13. 
سالن و محل برگزاري جلسه دفاع (در 

 صورتی که مشخص شده باشد)
 -دانشکده فنی و مهندسی -سالن دفاع

 تهران پردیس

فرم مشخصات دفاع دانشجو

دفاعهای نیمسال دوم 97-96 دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه خوارزمی

دانشگاه خوارزمی

 دانشکده فنی و مهندسی



شرحموضوعردیف
 مهسا طهماسبی دانشجو خانوادگی ونام  نام  .1
 943073511 شماره دانشجویی  .2

دار در حالتبررسی شکست ترد اجسام ترك نامهعنوان پایان  .3
  برشی-بارگذاري فشاري

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

7. 
نام استاد ممتحن داخلی و نماینده 

 تحصیالت تکمیلی (پیشنهادي)
هادي صبوريدکتر 

8. 
/داخلی نام استاد ممتحن خارجی

 (پیشنهادي)
 هادي خرمی شاددکتر 

 استادیارمرتبه علمی ممتحن خارجی  .9

ممتحن خارجیمحل کار   .10
علم و دانشگاه  -مهندسی مکانیکدانشکده 

 صنعت 

 25/06/97تاریخ برگزاري جلسه دفاع  .11

 صبح 9ساعت برگزاري جلسه دفاع  .12

13. 
سالن و محل برگزاري جلسه دفاع (در 

 صورتی که مشخص شده باشد)
 -دانشکده فنی و مهندسی -سالن دفاع

 تهران پردیس

فرم مشخصات دفاع دانشجو

دفاعهای نیمسال دوم 97-96 دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه خوارزمی

دانشگاه خوارزمی

 دانشکده فنی و مهندسی



فرم مشخصات دفاع دانشجو
شرحموضوعردیف

 علی ساعتچی دانشجو خانوادگی ونام  نام 1

 955294609 شماره دانشجویی 2

 مهندسی محیط زیست -مهندسی عمران حصیلیگرایش ت –رشته  3

 کارشناسی ارشد مقطع دانشجو 4

کتريرساله د�پروپوزال دکتري�ارشدنامهپایان  نوع دفاع 5

 نامهعنوان پایان 6
استفاده ازپسماند ماسه ریخته گري جهت جایگزین کردن آن بررسی 

 با بخشی از سنگدانه مصرفی در تولید بتن

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

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

 نام استاد مشاور(در صورت وجود) 10

 صالحی امیر مسعود دکتر اول استاد داورداخلی نام 11

 --- دوم استاد داورداخلی نام 12

 --- نام استاد ممتحن خارجی (پیشنهادي) 13

 --- مرتبه علمی ممتحن خارجی 14

 --- محل کار ممتحن خارجی 15

 14/06/97 تاریخ برگزاري جلسه دفاع 16

 14 ساعت برگزاري جلسه دفاع 17

 دانشگاه خوارزمی تهران سالن و محل برگزاري جلسه دفاع  18

 غالمرضا نوريدکتر  تکمیلی تحصیالت نماینده 19

دفاعهای نیمسال دوم 97-96 دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه خوارزمی

دانشگاه خوارزمی

 دانشکده فنی و مهندسی



فرم مشخصات دفاع دانشجو

شرحموضوعردیف

 شیالن قطبیدانشجو خانوادگی نام و  نام 1

953239512شماره دانشجویی 2

تحقیق در عملیات-مهندسی سیستم های اقتصادی و اجتماعی حصیلیگرایش ت –رشته  3

کارشناسی ارشد مقطع دانشجو 4

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

 نامهعنوان پایان 6
-ارائه روش های کالیبراسیون برای مدل های میانگین

واریانس در مسائل مکان یابی و تخصیص 

 22/7/1396 نامهتاریخ تصویب پیشنهادیه )پروپوزال( پایان 7

بهمن نادریدکتر  نام استاد راهنما )یا استاد راهنمای اول( 8

)در صورت وجود( نام استاد راهنمای دوم 9

دکتر علیرضا ارشدی خمسه  )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

 - ممتحن خارجیمحل کار  15

 18/06/97 تاریخ برگزاری جلسه دفاع 16

09:00 -08:00 ساعت برگزاری جلسه دفاع 17

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

دکترحامد داوری اردکانی تکمیلی تحصیالت نماینده 19

دفاعهای نیمسال دوم 97-96 دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه خوارزمی

دانشگاه خوارزمی

 دانشکده فنی و مهندسی



فرم مشخصات دفاع دانشجو
شرحموضوعردیف

 پردیس پورکریم گیالنی دانشجو خانوادگی نام و  نام 1

 953053515 شماره دانشجویی 2

 هاسازي سیستمبهینه -مهندسی صنایع حصیلیگرایش ت –رشته  3

 کارشناسی ارشد مقطع دانشجو 4

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

 نامهعنوان پایان 6
والی بهینه ها به همراه تعیین تسازي قابلیت اطمینان سیستمبهینه

قطعات
 22/12/1396 نامهتاریخ تصویب پیشنهادیه (پروپوزال) پایان 7

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

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

 (در صورت وجود) نام استاد مشاور 10

دکتر یونس 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

 27/06/97 برگزاري جلسه دفاعتاریخ  16

10:00 -09:00 ساعت برگزاري جلسه دفاع 17

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

دکترحامد داوري اردکانی تکمیلی تحصیالت نماینده 19

دفاعهای نیمسال دوم 97-96 دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه خوارزمی

دانشگاه خوارزمی

 دانشکده فنی و مهندسی



فرم مشخصات دفاع دانشجو
شرحموضوعردیف

 رضا نعمتی لفمجانی دانشجو خانوادگی نام و  نام 1
953053512 شماره دانشجویی 2
 سازي سیستمهابهینه –مهندسی صنایع  حصیلیگرایش ت –رشته  3

 کارشناسی ارشد مقطع دانشجو 4

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

 نامهعنوان پایان 6
پروژه چندحالته  يبندو حل مسأله چندهدفه زمان يسازمدل

   يفراابتکار يهاتمیبا منابع محدود با استفاده از الگور

 27/11/96 نامهتاریخ تصویب پیشنهادیه (پروپوزال) پایان 7
حامد داوري اردکانیدکتر  اول)نام استاد راهنما (یا استاد راهنماي  8
 (در صورت وجود) نام استاد راهنماي دوم 9

مصطفی ابویی اردکاندکتر  (در صورت وجود) نام استاد مشاور 10
دکتر محمدوحید سبط 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

20/6/97 تاریخ برگزاري جلسه دفاع 16
13 ساعت برگزاري جلسه دفاع 17
سالن و محل برگزاري جلسه دفاع  18
 نمادکتر علی قدرت تکمیلی تحصیالت نماینده 19

دانشگاه خوارزمی

 دانشکده فنی و مهندسی

دفاعهای نیمسال دوم 97-96 دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه خوارزمی



فرم مشخصات دفاع دانشجو
شرحموضوعردیف

 مجید لهراسب پور دانشجو خانوادگی نام و  نام 1

 953053510 شماره دانشجویی 2

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

 ارشد مقطع دانشجو 4

کتريرساله د�   پروپوزال دکتري    ارشد نامهپایان■ نوع دفاع 5

 نامهعنوان پایان 6
ي زنجیره تأمین خون چهار سطحی در شرایط زلزله سازي شبکهمدل

 هاي خونیبا در نظر گرفتن میزان بزرگی زلزله و سازگاري گروه

 03/10/96 نامهتاریخ تصویب پیشنهادیه (پروپوزال) پایان 7

 ارشدي خمسهدکتر علیرضا  نام استاد راهنما (یا استاد راهنماي اول) 8

 - (در صورت وجود) نام استاد راهنماي دوم 9

 بهمن نادريدکتر  (در صورت وجود) نام استاد مشاور 10

دکتر 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 خارجیمحل کار  15

 19/06/97 تاریخ برگزاري جلسه دفاع 16

 14:00 ساعت برگزاري جلسه دفاع 17

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

 دکتر محمد محمدي تکمیلی تحصیالت نماینده 19

دانشگاه خوارزمی

 دانشکده فنی و مهندسی

دفاعهای نیمسال دوم 97-96 دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه خوارزمی



فرم مشخصات دفاع دانشجو
شرحموضوعردیف

 فاطمه پرویز دانشجو خانوادگی نام و  نام 1

 943074502 شماره دانشجویی 2

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

 کارشناسی ارشد مقطع دانشجو 4

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

 نامهعنوان پایان 6
یش و ارزیابی کیفیت خدمات رفاهی طراحی مفهومی نظام پا

 دانشگاه خوارزمی در

 1396آذر  نامهتاریخ تصویب پیشنهادیه (پروپوزال) پایان 7

 دکتر میرمحسن پدرام نام استاد راهنما (یا استاد راهنماي اول) 8

 - وجود)(در صورت  نام استاد راهنماي دوم 9

 - (در صورت وجود) نام استاد مشاور 10

 خانم دکتر سیده لیلی میرطاهري 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

 27/6/1397 تاریخ برگزاري جلسه دفاع 16

 11 ساعت برگزاري جلسه دفاع 17

 سالن و محل برگزاري جلسه دفاع  18

 آقاي دکتر کالرستاقی تکمیلی تحصیالت نماینده 19

دفاعهای نیمسال دوم 97-96 دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه خوارزمی

دانشگاه خوارزمی

 دانشکده فنی و مهندسی



فرم مشخصات دفاع دانشجو
شرحموضوعردیف

 سپیده نهالی دانشجو خانوادگی نام و  نام 1

 943082511 شماره دانشجویی 2

 هوش مصنوعی حصیلیگرایش ت –رشته  3

 کارشناسی ارشد مقطع دانشجو 4

 پایان نامه ارشد نوع دفاع 5

 نامهعنوان پایان 6
با استفاده از استخراج ویژگی شکل دهی پاداش براي یادگیري تقویتی 

 POMDPیط هاي غیرخطی از مح
 1395آذر  نامهتاریخ تصویب پیشنهادیه (پروپوزال) پایان 7

 دکتر میرمحسن پدرام 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

 لبآقاي دکتر محمد تشنه نام استاد ممتحن خارجی (پیشنهادي) 13

 استاد مرتبه علمی ممتحن خارجی 14

 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی محل کار ممتحن خارجی 15

 18/6/1397 تاریخ برگزاري جلسه دفاع 16

 10 برگزاري جلسه دفاع ساعت 17

 سالن و محل برگزاري جلسه دفاع  18

 آقاي دکتر کالرستاقی تکمیلی تحصیالت نماینده 19

دفاعهای نیمسال دوم 97-96 دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه خوارزمی

دانشگاه خوارزمی

 دانشکده فنی و مهندسی



فرم مشخصات دفاع دانشجو
شرحموضوعردیف

 معصومه قلیچ خانی دانشجو خانوادگی نام و  نام 1

 943074508 شماره دانشجویی 2

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

 کارشناسی ارشد مقطع دانشجو 4

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

 نامهعنوان پایان 6
طراحی مفهومی نظام پایش و ارزیابی کیفیت سیستم آموزشی 

 در دانشگاه خوارزمی

 1/6/96 نامهتاریخ تصویب پیشنهادیه (پروپوزال) پایان 7

 کتر میرمحسن پدرامد نام استاد راهنما (یا استاد راهنماي اول) 8

 - وجود)(در صورت  نام استاد راهنماي دوم 9

 کتر سعید محرابیانآقاي د (در صورت وجود) نام استاد مشاور 10

 دکتر لیلی میرطاهريخانم  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

 27/6/1397 برگزاري جلسه دفاعتاریخ  16

 10 ساعت برگزاري جلسه دفاع 17

 سالن و محل برگزاري جلسه دفاع  18

 آقاي دکتر منوچهر کالرستاقی تکمیلی تحصیالت نماینده 19

دفاعهای نیمسال دوم 97-96 دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه خوارزمی

دانشگاه خوارزمی

 دانشکده فنی و مهندسی



فرم مشخصات دفاع دانشجو
شرحموضوعردیف

 سعید عیوضی دانشجو خانوادگی نام و  نام 1

 943074506 شماره دانشجویی 2

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

 کارشناسی ارشد مقطع دانشجو 4

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

 نامهعنوان پایان 6
ی هاي فارسی در شبکه اجتماعتوییت بینی موضوعات ناهنجارپیش

 توییتر

 1395آبان  24 نامهتاریخ تصویب پیشنهادیه (پروپوزال) پایان 7

 دکتر میرمحسن پدرام نام استاد راهنما (یا استاد راهنماي اول) 8

 - وجود)(در صورت  نام استاد راهنماي دوم 9

 محمدرضا سهیلی  دکتر (در صورت وجود) نام استاد مشاور 10

 - اول داخلی استاد داور نام 11

 - دوم داخلی استاد داور نام 12

 آقاي دکتر سید محمود طاهري نام استاد ممتحن خارجی (پیشنهادي) 13

 استاد مرتبه علمی ممتحن خارجی 14

 تهراندانشگاه  محل کار ممتحن خارجی 15

 27/6/1397 تاریخ برگزاري جلسه دفاع 16

 14 ساعت برگزاري جلسه دفاع 17

 سالن و محل برگزاري جلسه دفاع  18

 آقاي دکتر فرشاد عشقی تکمیلی تحصیالت نماینده 19

دفاعهای نیمسال دوم 97-96 دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه خوارزمی

دانشگاه خوارزمی

 دانشکده فنی و مهندسی



فرم مشخصات دفاع دانشجو
شرحموضوعردیف

 زادهشراره ابراهیم دانشجو خانوادگی نام و  نام 1

 955276601 شماره دانشجویی 2

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

 کارشناسی ارشد مقطع دانشجو 4

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

 نامهعنوان پایان 6
 خدمات انکنندگدریافت به پشتیبانی نیروي تخصیص مدل طراحی

 شرکت: موردي مطالعه(یکپارچه  هاي سیستم در  فروش از پس
 )چارگون

 29/09/1396 نامهتاریخ تصویب پیشنهادیه (پروپوزال) پایان 7

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

جناب آقاي دکتر سبط (در صورت وجود) نام استاد راهنماي دوم 9

- (در صورت وجود) نام استاد مشاور 10

 جاوید جناب 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

27/06/1397 تاریخ برگزاري جلسه دفاع 16

15:00 ساعت برگزاري جلسه دفاع 17

ساختمان سمیه -دانشگاه خوارزمی تهران سالن و محل برگزاري جلسه دفاع  18

جناب آقاي دکتر ابویی تکمیلی تحصیالت نماینده 19

دفاعهای نیمسال دوم 97-96 دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه خوارزمی

دانشگاه خوارزمی

 دانشکده فنی و مهندسی



فرم مشخصات دفاع دانشجو
شرحموضوعردیف

 پارمیدا سپهري دانشجو خانوادگی نام و  نام 1

 953239507 شماره دانشجویی 2

 تحقیق در عملیات -هاي اقتصادي اجتماعیسیستممهندسی  حصیلیگرایش ت –رشته  3

 کارشناسی ارشد مقطع دانشجو 4

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

 نامهعنوان پایان 6
سازي و حل مسئله یکپارچه اندازه انباشته و انتخاب تامین مدل

کننده با در نظر گرفتن تخفیف

 06/07/1396 نامهتاریخ تصویب پیشنهادیه (پروپوزال) پایان 7

بهمن نادريدکتر  نام استاد راهنما (یا استاد راهنماي اول) 8

 (در صورت وجود) نام استاد راهنماي دوم 9

دکتر علیرضا ارشدي خمسه (در صورت وجود) نام استاد مشاور 10

دکتر محمد محمدي اول داخلی استاد داور نام 11

- دوم داخلی استاد داور نام 12

- نام استاد ممتحن خارجی (پیشنهادي) 13

- مرتبه علمی ممتحن خارجی 14

 - ممتحن خارجیمحل کار  15

 18/06/97 تاریخ برگزاري جلسه دفاع 16

10:00 -09:00 ساعت برگزاري جلسه دفاع 17

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

دکترحامد داوري اردکانی تکمیلی تحصیالت نماینده 19

دفاعهای نیمسال دوم 97-96 دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه خوارزمی

دانشگاه خوارزمی

 دانشکده فنی و مهندسی



فرم مشخصات دفاع دانشجو
شرحموضوعردیف

 حمیدرضا اکبرپناه دانشجو خانوادگی نام و  نام 1

 953239502 شماره دانشجویی 2

یقتحق (مھندسی سیستم ھای اقتصادی اجتماعی  -مھندسی صنایع  حصیلیگرایش ت –رشته  3
 )در عملیات

 کارشناسی ارشد مقطع دانشجو 4

 ارشدنامهپایان  نوع دفاع 5

 در با خانگي سالمت یھا سیستم در مسیریابي و یزمانبند مسالھ نامهعنوان پایان 6
 بیمار نوع گرفتن نظر

 96پاییز  نامهتاریخ تصویب پیشنهادیه (پروپوزال) پایان 7

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

 وجود)(در صورت  نام استاد راهنماي دوم 9

 دکتر بهمن نادري (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

 21/6/97 تاریخ برگزاري جلسه دفاع 16

 14-15 ساعت برگزاري جلسه دفاع 17

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

 دکتر مریم عاملی تکمیلی تحصیالت نماینده 19

دفاعهای نیمسال دوم 97-96 دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه خوارزمی

دانشگاه خوارزمی

 دانشکده فنی و مهندسی



فرم مشخصات دفاع دانشجو
شرحموضوعردیف

 فائزه خالقیان دانشجو خانوادگی نام و  نام 1
 953239506 شماره دانشجویی 2

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

 عملیات

 کارشناسی ارشد مقطع دانشجو 4

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

 نامهعنوان پایان 6
سازي و حل مسئله زمانبندي وانتخاب پذیرش سفارش در  مدل

 ماشین هاي موازي

 23/7/96 نامهتاریخ تصویب پیشنهادیه (پروپوزال) پایان 7
دکتر بهمن نادري نام استاد راهنما (یا استاد راهنماي اول) 8
 (در صورت وجود) دومنام استاد راهنماي  9

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

18/6/97 برگزاري جلسه دفاعتاریخ  16
10 ساعت برگزاري جلسه دفاع 17
 سالن و محل برگزاري جلسه دفاع  18

 اردکانی داوري دکتر حامد تکمیلی تحصیالت نماینده 19

دفاعهای نیمسال دوم 97-96 دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه خوارزمی

دانشگاه خوارزمی

 دانشکده فنی و مهندسی



فرم مشخصات دفاع دانشجو
شرحموضوعردیف

 محمدرضا فلفالنی دانشجو خانوادگی نام و  نام 1

 953239510 شماره دانشجویی 2

 تحقیق در عملیات-سیستم هاي اقتصادي اجتماعیمهندسی  حصیلیگرایش ت –رشته  3

 کارشناسی ارشد مقطع دانشجو 4

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

 نامهعنوان پایان 6
سازي زنجیره تامین خون با رویکرد بهبود قابلیت اطمینان بهینه

 زنجیره

 03/10/1396 نامهتاریخ تصویب پیشنهادیه (پروپوزال) پایان 7

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

دکتر محمد محمدي (در صورت وجود) راهنماي دوم نام استاد 9

- (در صورت وجود) نام استاد مشاور 10

حامد داوري اردکانیدکتر  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

 20/06/97 تاریخ برگزاري جلسه دفاع 16

10:00 -09:00 ساعت برگزاري جلسه دفاع 17

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

دکتر محمد وحید سبط تکمیلی تحصیالت نماینده 19

دفاعهای نیمسال دوم 97-96 دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه خوارزمی

دانشگاه خوارزمی

 دانشکده فنی و مهندسی



فرم مشخصات دفاع دانشجو
شرحموضوعردیف

 ندا رسولی دانشجو خانوادگی نام و  نام 1

 953236507 شماره دانشجویی 2

 حصیلیگرایش ت –رشته  3
مل وحمهندسی سیستم هاي اقتصادي اجتماعی ( –مهندسی صنایع 

 )نقل

 کارشناسی ارشد مقطع دانشجو 4

 ارشدپایان نامه نوع دفاع 5
 عمل اتاق یبند زمان باز مسالھ وحل یساز مدل نامهعنوان پایان 6

 96پاییز  نامهتاریخ تصویب پیشنهادیه (پروپوزال) پایان 7

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

 (در صورت وجود) نام استاد راهنماي دوم 9

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

 دکتر علیرضا ارشدي خمسه اول داخلی استاد داور نام 11

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

 مرتبه علمی ممتحن خارجی 14

 محل کار ممتحن خارجی 15

 21/6/97 تاریخ برگزاري جلسه دفاع 16

 12-13 ساعت برگزاري جلسه دفاع 17

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

 حمیدرضا ایزدبخشدکتر  تکمیلی تحصیالت نماینده 19

دفاعهای نیمسال دوم 97-96 دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه خوارزمی

دانشگاه خوارزمی

 دانشکده فنی و مهندسی



فرم مشخصات دفاع دانشجو

شرحموضوعردیف

محمد نجفی جویباریدانشجو خانوادگی نام و  نام 1

953234512شماره دانشجویی 2

هاسازی سیستمبهینه -مهندسی صنایع حصیلیگرایش ت –رشته  3

کارشناسی ارشد مقطع دانشجو 4

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

نامهعنوان پایان 6
 استفادهسرد با  -های ذخیرهمقدار دقیق قابلیت اطمینان سیستمن یتعی

از مدل زنجیره مارکوف پیوسته

03/10/1396 نامهتاریخ تصویب پیشنهادیه )پروپوزال( پایان 7

دکتر مصطفی ابویی اردکان نام استاد راهنما )یا استاد راهنمای اول( 8

حامد داوری اردکانیدکتر  )در صورت وجود( نام استاد راهنمای دوم 9

)در صورت وجود( نام استاد مشاور 10

دکتر محمد وحید سبط اول داخلی استاد داور نام 11

- دوم داخلی استاد داور نام 12

- نام استاد ممتحن خارجی )پیشنهادی( 13

- مرتبه علمی ممتحن خارجی 14

 - کار ممتحن خارجیمحل  15

20/06/97 تاریخ برگزاری جلسه دفاع 16

11:000 -10:00 ساعت برگزاری جلسه دفاع 17

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

محمد محمدیدکتر  تکمیلی تحصیالت نماینده 19

دفاعهای نیمسال دوم 97-96 دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه خوارزمی

دانشگاه خوارزمی

 دانشکده فنی و مهندسی



فرم مشخصات دفاع دانشجو

شرحموضوعردیف

احسان ایمانی پوردانشجو خانوادگی نام و  نام 1

943055504شماره دانشجویی 2

لوجستیک -مهندسی صنایع  حصیلیگرایش ت –رشته  3

کارشناسی ارشد مقطع دانشجو 4

 ارشدپایان نامه نوع دفاع 5

سازي مسأله مسيريابي سبز وسايل نقليه در براي بهينهارائه مدلي  نامهعنوان پایان 6
 قطعيت محيط داراي عدم

96 پاییزنامهتاریخ تصویب پیشنهادیه )پروپوزال( پایان 7

دکتر بهمن نادرینام استاد راهنما )یا استاد راهنمای اول( 8

محمد محمدی)در صورت وجود( نام استاد راهنمای دوم 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 )پیشنهادی( 13

مرتبه علمی ممتحن خارجی 14

محل کار ممتحن خارجی 15

21/6/97تاریخ برگزاری جلسه دفاع 16

10-11ساعت برگزاری جلسه دفاع 17

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

دکتر علیرضا ارشدی خمسهتکمیلی تحصیالت نماینده 19

دفاعهای نیمسال دوم 97-96 دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه خوارزمی

دانشگاه خوارزمی

 دانشکده فنی و مهندسی



فرم مشخصات دفاع دانشجو

شرحموضوعردیف

پارمیدا سپهریدانشجو خانوادگی نام و  نام 1

953239507شماره دانشجویی 2

تحقیق در عملیات -های اقتصادی اجتماعیسیستممهندسی  حصیلیگرایش ت –رشته  3

کارشناسی ارشد مقطع دانشجو 4

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

نامهعنوان پایان 6

سازی و حل مسئله یکپارچه اندازه انباشته و انتخاب تامین مدل

کننده با در نظر گرفتن تخفیف

06/07/1396 نامهتاریخ تصویب پیشنهادیه )پروپوزال( پایان 7

بهمن نادریدکتر  نام استاد راهنما )یا استاد راهنمای اول( 8

)در صورت وجود( نام استاد راهنمای دوم 9

دکتر علیرضا ارشدی خمسه )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

 - ممتحن خارجیمحل کار  15

18/06/97 تاریخ برگزاری جلسه دفاع 16

10:00 -09:00 ساعت برگزاری جلسه دفاع 17

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

دکترحامد داوری اردکانی تکمیلی تحصیالت نماینده 19

دفاعهای نیمسال دوم 97-96 دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه خوارزمی

دانشگاه خوارزمی

 دانشکده فنی و مهندسی



فرم مشخصات دفاع دانشجو

شرحموضوعردیف

سعید ورمزیاریدانشجو خانوادگی نام و  نام 1

943073517شماره دانشجویی 2

طراحی کاربردی -مهندسی مکانیک حصیلیگرایش ت –رشته  3

کارشناسی ارشد مقطع دانشجو 4

کتریرساله د�  پروپوزال دکتری�    ارشد نامهپایان■ نوع دفاع 5

نامهعنوان پایان 6
های رونده در چندالیهتحلیل تجربی و عددی تخریب پیش

کامپوزیتی الیاف خرد شده

95اسفند نامهتاریخ تصویب پیشنهادیه )پروپوزال( پایان 7

دکتر هادی صبورینام استاد راهنما )یا استاد راهنمای اول( 8

)در صورت وجود( نام استاد راهنمای دوم 9

)در صورت وجود( نام استاد مشاور 10

 اول داخلی استاد داور نام 11

 دوم داخلی استاد داور نام 12

دکتر حامد احمدینام استاد ممتحن خارجی )پیشنهادی( 13

استادیارمرتبه علمی ممتحن خارجی 14

دانشگاه تربیت مدرسمحل کار ممتحن خارجی 15

25/6/97تاریخ برگزاری جلسه دفاع 16

18-17ساعت برگزاری جلسه دفاع 17

دفتر تهرانسالن و محل برگزاری جلسه دفاع  18

دکتر حسن شکراللهیتکمیلی تحصیالت نماینده 19

دفاعهای نیمسال دوم 97-96 دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه خوارزمی

دانشگاه خوارزمی

 دانشکده فنی و مهندسی



شرحموضوعردیف

محمد رضوریدانشجو خانوادگی نام و  نام 1

943073509شماره دانشجویی 2

طراحی کاربردی -مهندسی مکانیک حصیلیگرایش ت –رشته  3

کارشناسی ارشد مقطع دانشجو 4

کتریرساله د�  پروپوزال دکتری�    ارشد نامهپایان■ نوع دفاع 5

نامهعنوان پایان 6
رد رونده در کامپوزیتی الیاف ختحلیل تجربی و عددی تخریب پیش

بعدیشده سه

نامهتاریخ تصویب پیشنهادیه )پروپوزال( پایان 7

دکتر هادی صبورینام استاد راهنما )یا استاد راهنمای اول( 8

)در صورت وجود( نام استاد راهنمای دوم 9

)در صورت وجود( نام استاد مشاور 10

 اول داخلی استاد داور نام 11

 دوم داخلی استاد داور نام 12

دکتر حامد احمدینام استاد ممتحن خارجی )پیشنهادی( 13

استادیارمرتبه علمی ممتحن خارجی 14

دانشگاه تربیت مدرسمحل کار ممتحن خارجی 15

25/6/97تاریخ برگزاری جلسه دفاع 16

19-18ساعت برگزاری جلسه دفاع 17

دفتر تهرانسالن و محل برگزاری جلسه دفاع  18

دکتر حسن شکراللهیتکمیلی تحصیالت نماینده 19

دفاعهای نیمسال دوم 97-96 دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه خوارزمی

دانشگاه خوارزمی

 دانشکده فنی و مهندسی



فرم مشخصات دفاع دانشجو

شرحموضوعردیف

مصطفی دربندیدانشجو خانوادگی نام و  نام 1

943053508شماره دانشجویی 2

هابهینه سازی سیستم –مهندسی صنایع  حصیلیگرایش ت –رشته  3

کارشناسی ارشد مقطع دانشجو 4

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

نامهعنوان پایان 6
 بر یبایارز کردیرو با راتیتعم و ینگهدار ستمیس تیریمد

نانیاطمتیقابل و سکیر یمبنا

18/12/95 نامهتاریخ تصویب پیشنهادیه )پروپوزال( پایان 7

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

- صورت وجود()در  نام استاد راهنمای دوم 9

مصطفی ابویی اردکاندکتر  )در صورت وجود( نام استاد مشاور 10

حامد داوری اردکانیدکتر  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

27/06/1397سه شنبه  تاریخ برگزاری جلسه دفاع 16

صبح 10 ساعت برگزاری جلسه دفاع 17

ساختمان سمیه -دانشگاه خوارزمی تهران سالن و محل برگزاری جلسه دفاع  18

محمدوحید سبطدکتر  تکمیلی تحصیالت نماینده 19

دفاعهای نیمسال دوم 97-96 دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه خوارزمی

دانشگاه خوارزمی

 دانشکده فنی و مهندسی



فرم مشخصات دفاع دانشجو

شرحموضوعردیف

سیده نرجس مهدوی نسبدانشجو خانوادگی نام و  نام 1

943057512شماره دانشجویی 2

مهندسی سیستم و بهره وری –مهندسی صنایع  حصیلیگرایش ت –رشته  3

کارشناسی ارشد مقطع دانشجو 4

 ارشدپایان نامه نوع دفاع 5

نامهپایانعنوان  6
ا استفاده از افزونگی ب –بهینه سازی مسئله تخصیص قابلیت اطمینان 

فرمول دقیق برای استراتژی های ذخیره سرد و مختلط و کاربرد آن 

در محیط های تولیدی

 96بهار  نامهتاریخ تصویب پیشنهادیه )پروپوزال( پایان 7

محمدیمحمد  نام استاد راهنما )یا استاد راهنمای اول( 8

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

)در صورت وجود( نام استاد مشاور 10

دکتر مریم عاملی اول داخلی استاد داور نام 11

 دوم داخلی استاد داور نام 12

نام استاد ممتحن خارجی )پیشنهادی( 13

مرتبه علمی ممتحن خارجی 14

کار ممتحن خارجیمحل  15

21/6/97 تاریخ برگزاری جلسه دفاع 16

15-16ساعت برگزاری جلسه دفاع 17

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

دکتر علی قدرت نماتکمیلی تحصیالت نماینده 19

دفاعهای نیمسال دوم 97-96 دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه خوارزمی

دانشگاه خوارزمی

 دانشکده فنی و مهندسی



فرم مشخصات دفاع دانشجو
شرحموضوعردیف

امیر حسین پور سرکاریزیدانشجو خانوادگی نام و  نام 1

943055507شماره دانشجویی 2

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

کارشناسی ارشد مقطع دانشجو 4

(HHCمسأله مراقبت در منزل ) بندی و مسیریابیزمان نامهعنوان پایان 5

96بهمن  27نامهتاریخ تصویب پیشنهادیه )پروپوزال( پایان 6

دکتر حامد داوری اردکانینام استاد راهنما )یا استاد راهنمای اول( 7

---)در صورت وجود( نام استاد راهنمای دوم 8

حمیدرضا ایزدبخشدکتر )در صورت وجود( نام استاد مشاور 9

دکتر یونس جاوید اول داخلی استاد داور نام 10

- دوم داخلی استاد داور نام 11

-نام استاد ممتحن خارجی )پیشنهادی( 12

-مرتبه علمی ممتحن خارجی 13

-محل کار ممتحن خارجی 14

97شهریور  27سه شنبه تاریخ برگزاری جلسه دفاع 15

صبح 8ساعت برگزاری جلسه دفاع 16

تهران فنی دانشکده کنفرانس سالنو محل برگزاری جلسه دفاع سالن 17

مصطفی ابویی اردکاندکتر تکمیلی تحصیالت نماینده 18

دفاعهای نیمسال دوم 97-96 دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه خوارزمی

دانشگاه خوارزمی

 دانشکده فنی و مهندسی



فرم مشخصات دفاع دانشجو

شرحموضوعردیف

پگاه السادات بحرانیدانشجو خانوادگی نام و  نام 1

953055514شماره دانشجویی 2

مهندسی لجستیک و زنجیره ی تأمین –مهندسی صنایع  حصیلیگرایش ت –رشته  3

ارشد مقطع دانشجو 4

کتریرساله د�  پروپوزال دکتری    ارشد نامهپایان■ نوع دفاع 5

نامهعنوان پایان 6
قیمت گذاری مطلوب و استراتژی اتحاد در یک زنجیره ی تأمین 

خرده فروش رهبر با در نظر گرفتن سیاست بازگشت و ریسک انقطاع 

تقاضا برای محصوالت سبز و غیر سبز

03/10/96نامهتاریخ تصویب پیشنهادیه )پروپوزال( پایان 7

دکتر علیرضا ارشدی خمسهراهنما )یا استاد راهنمای اول(نام استاد  8

-)در صورت وجود( نام استاد راهنمای دوم 9

بهمن نادریدکتر )در صورت وجود( نام استاد مشاور 10

دکتر محمد محمدی اول داخلی استاد داور نام 11

 دوم داخلی استاد داور نام 12

)پیشنهادی(نام استاد ممتحن خارجی  13

مرتبه علمی ممتحن خارجی 14

محل کار ممتحن خارجی 15

19/06/97تاریخ برگزاری جلسه دفاع 16

15:00ساعت برگزاری جلسه دفاع 17

سالن دانشكده فنی و مهندسی سالن و محل برگزاری جلسه دفاع  18

دکتر قدرت نماتكمیلی تحصیالت نماینده 19

دفاعهای نیمسال دوم 97-96 دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه خوارزمی

دانشگاه خوارزمی

 دانشکده فنی و مهندسی



فرم مشخصات دفاع دانشجو

شرحموضوعردیف

ملیحه جندقی دانشجو خانوادگی نام و  نام 1

953053505شماره دانشجویی 2

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

کارشناسی ارشد مقطع دانشجو 4

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

نامهعنوان پایان 6
 راساسب محصوالت تخصیص و آالتماشین انتخاب سازیبهینه مساله

چندگانه هایارسال با چندمحصولی EPQ مدل

 27/11/1397 نامهتاریخ تصویب پیشنهادیه )پروپوزال( پایان 7

دکتر بهمن نادری نام استاد راهنما )یا استاد راهنمای اول( 8

- )در صورت وجود( استاد راهنمای دومنام  9

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

حامد داوری اردکانیدکتر  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

18/06/1397 تاریخ برگزاری جلسه دفاع 16

13:00 ساعت برگزاری جلسه دفاع 17

سالن و محل برگزاری جلسه دفاع  18

محمد محمدیدکتر  تکمیلی تحصیالت نماینده 19

دفاعهای نیمسال دوم 97-96 دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه خوارزمی

دانشگاه خوارزمی

 دانشکده فنی و مهندسی



فرم مشخصات دفاع دانشجو
شرحموضوعردیف

فاطمه کشاورز قربانیدانشجو خانوادگی نام و  نام 1

953053508شماره دانشجویی 2

بهینه سازی سیستمها-مهندسی صنایع حصیلیگرایش ت –رشته  3

کارشناسی ارشد مقطع دانشجو 4

نامهعنوان پایان 5

مدلسازی مساله چند هدفه انتخاب استراتژی سفارش دهی 

با برنامه ریزی تصادفی تحت  ABCدر آنالیز  Bاقالم گروه 

 محدودیت های کارکردی مختلف  

96بهمن  27نامهتاریخ تصویب پیشنهادیه )پروپوزال( پایان 6

دکتر سیدحمیدرضا پسندیدهنام استاد راهنما )یا استاد راهنمای اول( 7

---)در صورت وجود( نام استاد راهنمای دوم 8

دکتر محمد محمدی)در صورت وجود( نام استاد مشاور 9

دکتر حامد داوری اردکانی اول داخلی استاد داور نام 10

- دوم داخلی استاد داور نام 11

-نام استاد ممتحن خارجی )پیشنهادی( 12

-مرتبه علمی ممتحن خارجی 13

-ممتحن خارجی محل کار 14

97شهریور  11یکشنبه تاریخ برگزاری جلسه دفاع 15

صبح 8ساعت برگزاری جلسه دفاع 16

تهران فنی دانشکده کنفرانس سالنسالن و محل برگزاری جلسه دفاع 17

ایزدبخشرضا دکتر حمیدتکمیلی تحصیالت نماینده 18

دفاعهای نیمسال دوم 97-96 دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه خوارزمی

دانشگاه خوارزمی

 دانشکده فنی و مهندسی



فرم مشخصات دفاع دانشجو

شرحموضوعردیف

محمد یقطین دانشجو خانوادگی نام و  نام 1

953055513شماره دانشجویی 2

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

کارشناسی ارشد مقطع دانشجو 4

یکتررساله د�     دکتریپروپوزال �    ارشد نامهپایان� نوع دفاع 5

نامهعنوان پایان 6
-ای آمادههطراحی الگوریتمی جهت تخمین قابلیت اطمینان سیستم

پایه روش ها برآنباش در فاز طراحی و در طول دوره عمر مفید

مارکوف و با رویکرد فازی            

1396/10/13نامهایانپ تاریخ تصویب پیشنهادیه )پروپوزال( 7

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

-)در صورت وجود( نام استاد راهنمای دوم 9

مصطفی ابویی اردکاندکتر )در صورت وجود( نام استاد مشاور 10

دکتر محمدوحید سبط 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

27/06/1397سه شنبه تاریخ برگزاری جلسه دفاع 16

صبح 11ساعت برگزاری جلسه دفاع 17

ساختمان سمیه -دانشگاه خوارزمی تهرانسالن و محل برگزاری جلسه دفاع  18

دکتر حامد داوری اردکانیتکمیلی تحصیالت نماینده 19

دفاعهای نیمسال دوم 97-96 دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه خوارزمی

دانشگاه خوارزمی

 دانشکده فنی و مهندسی



فرم مشخصات دفاع دانشجو

شرحموضوعردیف

شیما حقیقت پناه راسته کناریدانشجو خانوادگی نام و  نام 1

943055513شماره دانشجویی 2

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

کارشناسی ارشد مقطع دانشجو 4

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

نامهعنوان پایان 6
مدلسازی و حل مسأله طراحی شبکه زنجیره تأمین حلقه بسته در 

شرایط عدم قطعیت با در نظر گرفتن فروش و اجاره مجدد

29/10/1396نامهتاریخ تصویب پیشنهادیه )پروپوزال( پایان 7

دکتر حامد داوری اردکانیاول(نام استاد راهنما )یا استاد راهنمای  8

-)در صورت وجود( نام استاد راهنمای دوم 9

دکتر علی قدرتنما)در صورت وجود( نام استاد مشاور 10

دکتر یونس جاوید اول داخلی استاد داور نام 11

- دوم داخلی استاد داور نام 12

-نام استاد ممتحن خارجی )پیشنهادی( 13

-ممتحن خارجیمرتبه علمی  14

-محل کار ممتحن خارجی 15

17/4/1397تاریخ برگزاری جلسه دفاع 16

صبح 9ساعت برگزاری جلسه دفاع 17

ساختمان سمیه -دانشگاه خوارزمی تهرانسالن و محل برگزاری جلسه دفاع  18

دکتر مریم عاملیتکمیلی تحصیالت نماینده 19

دفاعهای نیمسال دوم 97-96 دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه خوارزمی

دانشگاه خوارزمی

 دانشکده فنی و مهندسی



فرم مشخصات دفاع دانشجو

شرحموضوعردیف

نیلوفر بنیادیدانشجو خانوادگی نام و  نام 1

943057504شماره دانشجویی 2
مهندسی سیستم های اقتصادی اجتماعی –مهندسی صنایع  حصیلیگرایش ت –رشته  3

کارشناسی ارشد مقطع دانشجو 4

 ارشدپایان نامه نوع دفاع 5

 مدل موجودی دو انباره با نرخ زوال و تقاضای فازی با بهینهنامهپایانعنوان  6
 سازی دو هدفه

95زمستان نامهتاریخ تصویب پیشنهادیه )پروپوزال( پایان 7

محمد محمدینام استاد راهنما )یا استاد راهنمای اول( 8

)در صورت وجود( نام استاد راهنمای دوم 9

دکتر ابوالفضل میرزازادهصورت وجود()در  نام استاد مشاور 10

دکتر علیرضا ارشدی خمسه 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

21/6/97تاریخ برگزاری جلسه دفاع 16

11-12برگزاری جلسه دفاعساعت  17

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

دکتر علی قدرت نماتکمیلی تحصیالت نماینده 19

دفاعهای نیمسال دوم 97-96 دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه خوارزمی

دانشگاه خوارزمی

 دانشکده فنی و مهندسی



فرم مشخصات دفاع دانشجو

شرحموضوعردیف

سوگند دانشجو خانوادگی نام و  نام 1

953234509شماره دانشجویی 2

مدیریت مهندسی -مهندسی صنایع حصیلیگرایش ت –رشته  3

کارشناسی ارشد مقطع دانشجو 4

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

نامهعنوان پایان 6
انتخاب و زمانبندی پروژه با در نظر گرفتن امكان سرمایه گذاری 

 مجدد عواید پروژه در افق زمانی انعطاف پذیر

27/11/1396نامهتاریخ تصویب پیشنهادیه )پروپوزال( پایان 7

دکتر حامد داوری اردکانینام استاد راهنما )یا استاد راهنمای اول( 8

-)در صورت وجود( استاد راهنمای دومنام  9

دکتر علی قدرت نما)در صورت وجود( نام استاد مشاور 10

دکتر ابویی اردکان اول داخلی استاد داور نام 11

- دوم داخلی استاد داور نام 12

-نام استاد ممتحن خارجی )پیشنهادی( 13

-مرتبه علمی ممتحن خارجی 14

-خارجیمحل کار ممتحن  15

20/6/1397تاریخ برگزاری جلسه دفاع 16

صبح 11ساعت برگزاری جلسه دفاع 17

ساختمان سمیه -دانشگاه خوارزمی تهرانسالن و محل برگزاری جلسه دفاع  18

محمد محمدیدکتر تكمیلی تحصیالت نماینده 19

دفاعهای نیمسال دوم 97-96 دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه خوارزمی

دانشگاه خوارزمی

 دانشکده فنی و مهندسی



فرم مشخصات دفاع دانشجو

شرحموضوعردیف

حمید نجف زاددانشجو خانوادگی نام و  نام 1

953234510شماره دانشجویی 2

مدیریت مهندسی -مهندسی صنایع حصیلیگرایش ت –رشته  3

کارشناسی ارشد مقطع دانشجو 4

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

نامهعنوان پایان 6
منابع چند مهارته و در نظر  تیپروژه با محدود یزیمسائل برنامه ر

لح یهاو روش یاضیر یساز: مدلیبرق مصرف یها نهیگرفتن هز

27/11/1396نامهتاریخ تصویب پیشنهادیه )پروپوزال( پایان 7

داوری اردکانیدکتر حامد نام استاد راهنما )یا استاد راهنمای اول( 8

-)در صورت وجود( نام استاد راهنمای دوم 9

مصطفی ابویی اردکاندکتر )در صورت وجود( نام استاد مشاور 10

علی قدرت نمادکتر  اول داخلی استاد داور نام 11

- دوم داخلی استاد داور نام 12

-نام استاد ممتحن خارجی )پیشنهادی( 13

-خارجیمرتبه علمی ممتحن  14

-محل کار ممتحن خارجی 15

20/6/1397تاریخ برگزاری جلسه دفاع 16

صبح 12ساعت برگزاری جلسه دفاع 17

ساختمان سمیه -دانشگاه خوارزمی تهرانسالن و محل برگزاری جلسه دفاع  18

وحید سبطدکتر تکمیلی تحصیالت نماینده 19

دفاعهای نیمسال دوم 97-96 دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه خوارزمی

دانشگاه خوارزمی

 دانشکده فنی و مهندسی



 
 
 

خوارزمیدانشکده فنی و مهندسی دانشگاه  96-97سال دوم های نیمدفاع  

 دانشگاه خوارزمی

 دانشکده فنی و مهندسی

 فرم مشخصات دفاع دانشجو

  شرح موضوع ردیف

 مصطفی جالل نژاد دانشجو خانوادگی نام و  نام 1

 943073506 شماره دانشجویی 2

 طراحی کاربردی-مکانیک حصیلیگرایش ت –رشته  3

 ارشد مقطع دانشجو 4

 نوع دفاع 5
 رساله �پروپوزال دکتری     �ارشد     نامهپایان

 کترید

 نامهپایانعنوان  6
مدلسازی و کنترل یک ربات چرخ دار دارای تریلر در حضور لغزش چرخ 

 ها
 

 96 اسفند نامهتاریخ تصویب پیشنهادیه )پروپوزال( پایان 7

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

  )در صورت وجود( نام استاد راهنمای 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 )پیشنهادی( 13

  مرتبه علمی ممتحن خارجی 14

 دانشگاه خوارزمی محل کار ممتحن خارجی 15

 25/4/97 تاریخ برگزاری جلسه دفاع 16

 صبح 10 جلسه دفاعساعت برگزاری  17

 دانشکده فنی کرج سالن و محل برگزاری جلسه دفاع  18

 دکتر هادی صبوری تکمیلی تحصیالت نماینده 19

 



 
 
 

دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه خوارزمی 96-97سال دوم هاي نیمدفاع  

 دانشگاه خوارزمی

 دانشکده فنی و مهندسی

 فرم مشخصات دفاع دانشجو
  شرح موضوع ردیف

 فریبرز هدایتی نیا دانشجو خانوادگی نام و  نام 1

 943067506 شماره دانشجویی 2

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

 کارشناسی ارشد دانشجومقطع  4

 کتريرساله د�   پروپوزال دکتري� ارشد نامهپایان  نوع دفاع 5

 نامهعنوان پایان 6
 نهاي بتبررسی خصوصیات مکانیکی و چرخه عمر طرح اختالط

 اي در سدهاي بتنیریزهسنگ کاررفته در بتنخودتراکم به

 30/1/96 نامهتاریخ تصویب پیشنهادیه (پروپوزال) پایان 7

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

 دکتر سید شهاب امامزاده (در صورت وجود) نام استاد راهنماي دوم 9

  (در صورت وجود) نام استاد مشاور 10

 دکتر سید حسین حسینی لواسانی 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

 17/4/97 تاریخ برگزاري جلسه دفاع 16

 15 ساعت برگزاري جلسه دفاع 17

 دانشگاه خوارزمی تهران سالن و محل برگزاري جلسه دفاع  18

 مهاجريدکتر سید حسین  تکمیلی تحصیالت نماینده 19

 



 
 
 

دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه خوارزمی 96-97دوم  سالهاي نیمدفاع  

 دانشگاه خوارزمی

 دانشکده فنی و مهندسی

 فرم مشخصات دفاع دانشجو
  شرح موضوع ردیف

 رضا عباسی خلیفه کندي دانشجو خانوادگی نام و  نام 1

 933684508 شماره دانشجویی 2

 ژئوتکنیک-مهندسی عمران حصیلیگرایش ت –رشته  3

 ارشد مقطع دانشجو 4

 رساله دکتري�     پروپوزال دکتري�    ارشدپایان نامه نوع دفاع 5

 انهدهاي درشتبندي بر رفتار مکانیکی خاكبررسی تاثیر دانه نامهعنوان پایان 6

 ماه قبل از دفاع 6 نامهتاریخ تصویب پیشنهادیه (پروپوزال) پایان 7

 دکتر غالمحسین توکلی مهرجردي 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 قنبري 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

 13/4/97 تاریخ برگزاري جلسه دفاع 16

 صبح 11تا010.   ساعت برگزاري جلسه دفاع 17

 سالن شورا سالن و محل برگزاري جلسه دفاع  18

 دکتر امیر حمیدي تکمیلی تحصیالت نماینده 19

 



 
 
 

دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه خوارزمی 96-97سال دوم هاي نیمدفاع  

 دانشگاه خوارزمی

 دانشکده فنی و مهندسی

 فرم مشخصات دفاع دانشجو
  شرح موضوع ردیف

 شیما حقیقت پناه راسته کناري دانشجو خانوادگی نام و  نام 1

 943055513 شماره دانشجویی 2

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

 کارشناسی ارشد مقطع دانشجو 4

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

 نامهعنوان پایان 6
مدلسازي و حل مسأله طراحی شبکه زنجیره تأمین حلقه بسته در 

 شرایط عدم قطعیت با در نظر گرفتن فروش و اجاره مجدد

 29/10/1396 نامهان(پروپوزال) پایتاریخ تصویب پیشنهادیه  7

 دکتر حامد داوري اردکانی نام استاد راهنما (یا استاد راهنماي اول) 8

 - (در صورت وجود) نام استاد راهنماي دوم 9

 دکتر علی قدرتنما (در صورت وجود) نام استاد مشاور 10

 دکتر یونس جاوید اول داخلی استاد داور نام 11

 - دوم داخلی داوراستاد  نام 12

 - نام استاد ممتحن خارجی (پیشنهادي) 13

 - مرتبه علمی ممتحن خارجی 14

 - محل کار ممتحن خارجی 15

 17/4/1397 تاریخ برگزاري جلسه دفاع 16

 صبح 9 ساعت برگزاري جلسه دفاع 17

 ساختمان سمیه -دانشگاه خوارزمی تهران سالن و محل برگزاري جلسه دفاع  18

 دکتر مریم عاملی تکمیلی تحصیالت نماینده 19

 



 
 

 

دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه خوارزمی 96-97سال دوم های نیمدفاع  

 دانشگاه خوارزمی

 دانشکده فنی و مهندسی

 فرم مشخصات دفاع دانشجو

  شرح موضوع ردیف

 سحر پرنیان دانشجو خانوادگی نام و  نام 1

 943063502 شماره دانشجویی 2

 ژئوتکنیک-عمران حصیلیگرایش ت –رشته  3

 کارشناسی ارشد مقطع دانشجو 4

 رساله دکتری�     پروپوزال دکتری�    ارشدپایان نامه نوع دفاع 5

 تحلیل گروه شمع تحت بار جانبی با استفاده از روش فنرهای غیر خطی نامهپایانعنوان  6

 96فروردین  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

 -- صورت وجود()در  نام استاد مشاور 10

 دکتر علی قنبری اول داخلی استاد داور نام 11

 دکتر امیر حمیدی دوم داخلی استاد داور نام 12

 -- نام استاد ممتحن خارجی )پیشنهادی( 13

 -- مرتبه علمی ممتحن خارجی 14

 -- محل کار ممتحن خارجی 15

 13/4/97 تاریخ برگزاری جلسه دفاع 16

 9:00 جلسه دفاعساعت برگزاری  17

 پردیس کرج، دانشکده فنی و مهندسی سالن و محل برگزاری جلسه دفاع  18

 دکتر امیر حمیدی تکمیلی تحصیالت نماینده 19

 



 
 
 

 

فنی و مهندسی دانشگاه خوارزمی دانشکده 96-97سال دوم های نیمدفاع  

 دانشگاه خوارزمی

 دانشکده فنی و مهندسی

 فرم مشخصات دفاع دانشجو

  شرح موضوع ردیف

 بهرام پاشنگ دانشجو خانوادگی نام و  نام 1

 943063501 شماره دانشجویی 2

 ژئوتکنیک -عمران  گرایش تحصیلی –رشته  3

 کارشناسی ارشد مقطع دانشجو 4

 نامهعنوان پایان 5
تسریع تحکیم دوغاب باطله معادن با استفاده همزمان روشهاي 

 الکتروکینتیک و حرارتی

 21/3/96 نامهتاریخ تصویب پیشنهادیه )پروپوزال( پایان 6

 امیر حمیدي آقاي دکتر نام استاد راهنما )یا استاد راهنماي اول( 7

 - )در صورت وجود( نام استاد راهنماي دوم 8

 خانم دکتر محمدنژاد-دکتر فرديآقاي  )در صورت وجود( نام استاد مشاور 9

 - داخلی استاد داور نام 10

 دکتر قنبري نام استاد ممتحن خارجی )پیشنهادي( 11

 - مرتبه علمی ممتحن خارجی 12

 - محل کار ممتحن خارجی 13

 13/4/97 تاریخ برگزاري جلسه دفاع 14

 صبح 15:30 ساعت برگزاري جلسه دفاع 15

 مهندسی در تهرانسالن دانشکده فنی و  سالن و محل برگزاري جلسه دفاع  16

 هادي شهیرجتاب آقاي دکتر  تکمیلی تحصیالت نماینده 17

 



 
 
 

 

فنی و مهندسی دانشگاه خوارزمی دانشکده 96-97سال دوم های نیمدفاع  

 دانشگاه خوارزمی

 دانشکده فنی و مهندسی

 فرم مشخصات دفاع دانشجو

  شرح موضوع ردیف

 محمد شیخ حسنی دانشجو خانوادگی نام و  نام 1

 943070506 شماره دانشجویی 2

 محیط زیست-مهندسی عمران حصیلیگرایش ت –رشته  3

 کارشناسی ارشد مقطع دانشجو 4

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

 نامهعنوان پایان 6
نانو -بررسی تاثیر استفاده از فاضالب تصفیه شده شهری حاوی میکرو

 حباب روی مشخصات مکانیکی و دوام بتن.

  نامهتاریخ تصویب پیشنهادیه )پروپوزال( پایان 7

 دکتر غالمرضا اسداله فردی نام استاد راهنما )یا استاد راهنمای اول( 8

 دکتر سید فضل اله ساغروانی )در صورت وجود( دومنام استاد راهنمای  9

 - )در صورت وجود( نام استاد مشاور 10

 دکتر امیر مسعود صالحی اول داخلی استاد داور نام 11

  دوم داخلی استاد داور نام 12

 دکتر احمد خدادادی نام استاد ممتحن خارجی )پیشنهادی( 13

 استاد تمام مرتبه علمی ممتحن خارجی 14

علمی دانشگاه تربیت مدرس هیأتعضو  محل کار ممتحن خارجی 15  

 10/4/97 تاریخ برگزاری جلسه دفاع 16

  ساعت برگزاری جلسه دفاع 17

  سالن و محل برگزاری جلسه دفاع  18

 دکتر امیر مسعود صالحی  تکمیلی تحصیالت نماینده 19

 

https://www.msrt.ir/fa/service/30/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%87%DB%8C%D8%A3%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D9%86-
https://www.msrt.ir/fa/service/30/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%87%DB%8C%D8%A3%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D9%86-


 
 
 

 

فنی و مهندسی دانشگاه خوارزمی دانشکده 96-97سال دوم های نیمدفاع  

 دانشگاه خوارزمی

 دانشکده فنی و مهندسی

 فرم مشخصات دفاع دانشجو

  شرح موضوع ردیف

 فهیمه سادات پیغمبرزاده دانشجو خانوادگی نام و  نام 1

 943071503 شماره دانشجویی 2

 محیط زیست -مهندسی عمران حصیلیگرایش ت –رشته  3

 کارشناسی ارشد مقطع دانشجو 4

 ارشد نامهپایان نوع دفاع 5

 نامهعنوان پایان 6
بر روی چقرمگی شکست مواد  اثرات پساب تصفیه شدهبررسی 

 بتنی
 

  نامهتاریخ تصویب پیشنهادیه )پروپوزال( پایان 7

 فردیدکتر غالمرضا اسداله نام استاد راهنما )یا استاد راهنمای اول( 8

 دکتر جواد اکبردوست )در صورت وجود( نام استاد راهنمای دوم 9

 - وجود()در صورت  نام استاد مشاور 10

 دکتر امیر مسعود صالحی اول داخلی استاد داور نام 11

  دوم داخلی استاد داور نام 12

 دکتر احمد خدادادی نام استاد ممتحن خارجی )پیشنهادی( 13

 استاد تمام مرتبه علمی ممتحن خارجی 14

 دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس محل کار ممتحن خارجی 15

 10/4/1397 برگزاری جلسه دفاعتاریخ  16

  ساعت برگزاری جلسه دفاع 17

 دکتر امیر مسعود صالحی سالن و محل برگزاری جلسه دفاع  18

 دکتر امیر مسعود صالحی تکمیلی تحصیالت نماینده 19

 



 
 
 

 

فنی و مهندسی دانشگاه خوارزمی دانشکده 96-97سال دوم های نیمدفاع  

 دانشگاه خوارزمی

 دانشکده فنی و مهندسی

 فرم مشخصات دفاع دانشجو

  شرح موضوع ردیف

 رضا یزدانی دانشجو خانوادگی نام و  نام 1

 943063513 شماره دانشجویی 2

 ژئوتکنیک -عمران  گرایش تحصیلی –رشته  3

 کارشناسی ارشد مقطع دانشجو 4

 نامهعنوان پایان 5
مستخرج ازدیاد نرخ رسوب و جلوگیري از بروز روانگرایی از باطله 

 از میکروارگانیسم هاي تولید کننده بیوسمنت از معادن با استفاده

 24/3/96 نامهتاریخ تصویب پیشنهادیه )پروپوزال( پایان 6

 امیر حمیدي آقاي دکتر نام استاد راهنما )یا استاد راهنماي اول( 7

 - )در صورت وجود( نام استاد راهنماي دوم 8

 دکتر ویدا تفکريخانم  وجود( )در صورت نام استاد مشاور 9

 آقاي دکتر علی قنبري داخلی استاد داور نام 10

 - نام استاد ممتحن خارجی )پیشنهادي( 11

 - مرتبه علمی ممتحن خارجی 12

 - محل کار ممتحن خارجی 13

 13/4/97 تاریخ برگزاري جلسه دفاع 14

 بعدازظهر 11 ساعت برگزاري جلسه دفاع 15

 کرجسالن دانشکده فنی و مهندسی در  سالن و محل برگزاري جلسه دفاع  16

 هادي شهیرجتاب آقاي دکتر  تکمیلی تحصیالت نماینده 17

 



 
 
 

 

فنی و مهندسی دانشگاه خوارزمی دانشکده 96-97سال دوم های نیمدفاع  

 دانشگاه خوارزمی

 دانشکده فنی و مهندسی

 فرم مشخصات دفاع دانشجو

  شرح موضوع ردیف

 امامی فرزانه رسولی دانشجو خانوادگی نام و  نام 1

 943063506 شماره دانشجویی 2

 ژئوتکنیک -عمران  گرایش تحصیلی –رشته  3

 کارشناسی ارشد مقطع دانشجو 4

 مصرفای سیمانته با ضایعات یکبار های ماسهبهسازی خاک نامهعنوان پایان 5

 21/3/97 نامهتاریخ تصویب پیشنهادیه )پروپوزال( پایان 6

 امیر حمیدی جناب آقای دکتر نام استاد راهنما )یا استاد راهنمای اول( 7

 - )در صورت وجود( نام استاد راهنمای دوم 8

 - )در صورت وجود( نام استاد مشاور 9

 توکلی مهرجردیغالمحسین جناب آقای دکتر  داخلی استاد داور نام 10

 - نام استاد ممتحن خارجی )پیشنهادی( 11

 - مرتبه علمی ممتحن خارجی 12

 - محل کار ممتحن خارجی 13

 13/4/97 تاریخ برگزاری جلسه دفاع 14

 صبح 14 ساعت برگزاری جلسه دفاع 15

 کرجسالن دانشکده فنی و مهندسی در  سالن و محل برگزاری جلسه دفاع  16

 هادی شهیرجتاب آقای دکتر  تکمیلی تحصیالت نماینده 17

 



 
 
 دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه خوارزمی 96-97نیم سال دوم های دفاع 

 

  شرح موضوع ردیف

 پیمان طاهریان دانشجو خانوادگی نام و  نام 1

 943069504 شماره دانشجویی 2

 مهندسی و مدیریت ساخت حصیلیگرایش ت –رشته  3

 کارشناسی ارشد مقطع دانشجو 4

 نامهعنوان پایان 5
 یطیمح ستیو ز یاقتصاد اتیچرخه ح یابیارز

 گوناگون باتیبا طرح ها و ترک یبتن ینمونه ها

 1/12/95 نامهتاریخ تصویب پیشنهادیه )پروپوزال( پایان 6

 دکتر غالمرضا اسداهلل فردی نام استاد راهنما )یا استاد راهنمای اول( 7

 - )در صورت وجود( نام استاد راهنمای دوم 8

 دکتر علی کاتبی )در صورت وجود( نام استاد مشاور 9

 بهروز شیرگیردکتر  (1)  داخلی داور استاد نام 10

 - (2)  داخلی داور استاد نام 11

 دکتر احمد خدادادی نام استاد ممتحن خارجی )پیشنهادی( 12

 استاد مرتبه علمی ممتحن خارجی 13

 دانشگاه تربیت مدرس محل کار ممتحن خارجی 14

 22/3/97 تاریخ برگزاری جلسه دفاع 15

 2:30ساعت جلسه دفاع ساعت برگزاری 16

 سالن سمینار دانشکده فنی سالن و محل برگزاری جلسه دفاع  17

 بهروز شیرگیردکتر  تکمیلی تحصیالت نماینده 18

 



 
 
 دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه خوارزمی 96-97نیم سال دوم های دفاع 

  شرح موضوع ردیف

 پوریا خدابخش دانشجو خانوادگی نام و  نام 1

 943053507 شماره دانشجویی 2

 صنایع-مهندسی صنایع حصیلیگرایش ت –رشته  3

 کارشناسی ارشد مقطع دانشجو 4

 نامهعنوان پایان 5
مدلسازی و بهینه سازی یک زنجیره تامین حلقه بسته با 

 متعادل کردن خط دمونتاژ و رویکرد برنامه ریزی تصادفی

  نامهتاریخ تصویب پیشنهادیه )پروپوزال( پایان 6

 محمدعلی سبحان اللهیدکتر  نام استاد راهنما )یا استاد راهنمای اول( 7

 --- )در صورت وجود( نام استاد راهنمای دوم 8

 سیدحمیدرضا پسندیدهدکتر  )در صورت وجود( نام استاد مشاور 9

 نسیم عنبر تهرانیدکتر  اول داخلی استاد داور نام 10

 - دوم داخلی استاد داور نام 11

 - نام استاد ممتحن خارجی )پیشنهادی( 12

 - مرتبه علمی ممتحن خارجی 13

 - محل کار ممتحن خارجی 14

 9/3/97 تاریخ برگزاری جلسه دفاع 15

 10:30 ساعت برگزاری جلسه دفاع 16

 تهران فنی دانشکده کنفرانس سالن سالن و محل برگزاری جلسه دفاع 17

 ایزدبخشرضا دکتر حمید تکمیلی تحصیالت نماینده 18

 



 
 

 دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه خوارزمی 96-97نیم سال دوم های دفاع

 

  شرح موضوع ردیف

 محمد آبیاری دانشجو خانوادگی نام و  نام 1

 943053501 شماره دانشجویی 2

 صنایع-مهندسی صنایع حصیلیگرایش ت –رشته  3

 کارشناسی ارشد مقطع دانشجو 4

 نامهعنوان پایان 5
مدلسازی و حل یک مساله مقدار سفارش اقتصادی در حالت چند 

محصولی همراه با محدودیت و بادرنظر گرفتن تاثیر یادگیری و از یاد 

 رفتگی

  نامهتاریخ تصویب پیشنهادیه )پروپوزال( پایان 6

 سید حمیدرضا پسندیدهدکتر  نام استاد راهنما )یا استاد راهنمای اول( 7

 --- )در صورت وجود( نام استاد راهنمای دوم 8

 دکتر مصطفی ابویی وجود( )در صورت نام استاد مشاور 9

 علی قدرت نمادکتر  اول داخلی استاد داور نام 10

 - دوم داخلی استاد داور نام 11

 - نام استاد ممتحن خارجی )پیشنهادی( 12

 - مرتبه علمی ممتحن خارجی 13

 - محل کار ممتحن خارجی 14

 2/3/97 تاریخ برگزاری جلسه دفاع 15

 9:00 دفاعساعت برگزاری جلسه  16

 تهران فنی دانشکده کنفرانس سالن سالن و محل برگزاری جلسه دفاع 17

 ایزدبخشرضا دکتر حمید تکمیلی تحصیالت نماینده 18

 




