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هحل بزگشاری :داًشکدُ فٌی هٌْدسی

دستَر كبر جلسِ  :بزرسی پزٍپَسال ّبی داًشکدُ فٌی ٍ هًِدسی
 . - 1بزرسی پزٍپَسال داًشجَ آزادٌ آرزيی عراقی رشتِ قذرت تحت ػٌَاى :هحبسبِ دقیق شبخصْبی قببلیت اطویٌبى....
 - 2بزرسی پزٍپَسال داًشجَ حسیي سجبدیبى رشتِ قذرت تحت ػٌَاى:هطبلؼِ كٌتزل ٍ كبّش...
 - 3بزرسی پزٍپَسال داًشجَ بابک دايدی رشتِ قدرت تحت ػٌَاى  :ارتقبی ػنلکزد تَربیي ّبی ....
 - 4بزرسی پزٍپَسال داًشجَ اصغر عبادیرشتِ قدرت تحت ػٌَاى  :بْیٌِ سبسی كٌتزل كٌٌدُ هقبٍم...
 - 5بزرسی پزٍپَسال داًشجَ محمذ جعفر امیىیرشتِ متالًرژی تحت ػٌَاى  :بزرسی اهکبى ایجبد الیِ.. .....
 - 6بزرسی پزٍپَسال داًشجَ هحودیبر رضبئی رشتِ متالًرژی تحت ػٌَاى :استفبدُ اس ًبًَ بَّویت...
 - 7بزرسی پزٍپَسال داًشجَ محمًد مشایخی رشتِ مکاویک تحت ػٌَاى  :هدل سبسی اهبری ٍ بْیٌِ سبسی.....
 - 8بزرسی پزٍپَسال داًشجَ مرتضی حسیىی رشتٍ مکاویک تحت ػٌَاى  :بزرسی تجزبی ٍ ػددی...
 - 9سی پزٍپَسال داًشجَ فرَاد سلیمی رشتِ صوایع تحت ػٌَاى :بزًبهِ ریشی حزكت سیستوْبی....
- 10بزرسی پزٍپَسال داًشجَشیدا داّین رشتِ عمران تحت ػٌَاى  :هقبیسِ اًدركٌش خبک ٍ سبسُ..
- 11بزرسی پزٍپَسال داًشجَ ػلیزضب حبج هحودی رشتِ عمران تحت ػٌَاى  :بزرسی رفتبر دیٌبهیکی...
- 12بزرسی پزٍپَسال داًشجَ اهیز آهیٌَى رشتِ عمران تحت ػٌَاى  :ارسیببی ٌّدسی ساًَیی..
- 13بزرسی پزٍپَسال داًشجَ ًیلَفز هطبػی رشتِ صىایع تحت ػٌَاى  :تجشیِ ٍ تحلیل ریسکْبی صٌبیغ سیوبى..
- 14بزرسی پزٍپَسال داًشجَشْزساد قٌبزی رشتِ صىایع تحت ػٌَاى  :تْیِ الگَی بْیٌِ كشت..
- 15بزرسی پزٍپَسال داًشجَ سّزُ بیبت رشتِ صىایع تحت ػٌَاى  :هدلسبسی ریبضی دٍ ّدفِ..
- 16بزرسی پزٍپَسال داًشجَ ػلی الیبسی رشتِ دكتزیالکتريویک تحت ػٌَاى :تصحیح ًبپبیداری دریفت..
- 17بزرسی پزٍپَسال داًشجَ حسي قبضی اسدی رشتِ دكتزی الکتريویک تحت ػٌَاى :طزاحی ٍ شبیِ سبسی ًبًَ

هصَببت:
 - 1پزٍپَسال كبرشٌبسی ارشد -امیرآمیىًن-علیرضامحمذ حاجی-شیذا داَیم-فرَاد سلیمی-مرتضی حسیىی -محمًد مشایخی-
محمذ یار رضائی -محمذ جعفر امیىی -اصغر عبادی -بابک دايدی -آزادٌ آرزيی عراقی -علی الیاسی -حسه قاضی اسذی بزرسی

شد ٍ هَرد تبئید قزار گزفت.

-2پزٍپَسال كبرشٌبسی ارشد حسیه سجادیان بزرسی ٍ بِ شزط اصالح هَرد تبئید قزار گزفت
ػٌَاى اًگلیسی ٍ فبرسی اصالح گزدد. -3پزٍپَسال كبرشٌبسی ارشد زَرٌ بیات بزرسی ٍ بِ شزط اصالح هَرد تبئید قزار گزفت
-دٍ ّدف هطزح شدُ بیبى گزدد

اس الگَریتن فزا ابتکبری جدید استفبدُ گزدد -سئَالت تحقیق اصالح شَد

 -4پزٍپَسال كبرشٌبسی ارشد شُرزاد قىبری بزرسی ٍ بِ شزط اصالح هَرد تبئید قزار گزفت
ػٌَاى اصالح گزدد (ارائِ یک هدل بْیٌِ سبسی هبتٌی بز بزًبهِ ریشی فزا آرهبًی ،تحلیل شبکِ ٍ dematelبِ هٌظَر تدٍیي الگَی بْیٌِكشت در شْزستبى اسالم آببد غزة )

 -فزضیِ ّب بِ صَرت جولِ ّبی خبزی بیبى گزدد

ابشار گزد آٍری اطالػبت بب ًزم افشارّبی هبًٌد matlab ,..صَرت پذیزد -5پزٍپَسال كبرشٌبسی ارشد ویلًفر مطاعی بزرسی ٍ بِ شزط اصالح هَرد تبئید قزار گزفت
-فزم الف بب ػٌَاى اصالح شدُ تْیِ گزدد .

