اساهی داًشجَیاًی کِ پشٍپَصال آى ّا تصَیب ًْایی شذُ استّ ،وشاُ با تاسیخ تصَیب دس اداهِ رکش
هی شَد .دس ضوي داًشجَیاًی کِ اص تاسیخ تصَیب پشٍپَصال آى ّا اص  6هاُ گزشتِ بشای کذگیشی اص
بِ دفتش پژٍّش داًشکذُ هشاجعِ فشهایٌذ (.ایویل داًشکذُ )daneshkadeolom@gmail.com
ًکتِ ( :)1قبل اص آهذى بِ داًشگاُ جْت کذگشفتي بشای پایاى ًاهِ اص قبل با استاد ساٌّوای خَد
ّواٌّگ کٌیذ کِ آیا کذ خالی داسد یا ًِ.
ًکتِ ( :)2فشم ّای قبل اص دفاع ،یعٌی فشم ّای( )5-12سا اص سایت داًشگاُ قسوت تحصیالت تکویلی
گشفتِ ٍ تکویل کٌیذ.
ًکتِ ( :)3فشم  11سا داخل CDسیختِ ٍ تحَیل دفتش تحصیالت تکویلی داًشکذُ (آقای حسي کاظوی
سٌگشٍدی )دّیذ.
ًکتِ( :)4قبل اص آهذى بِ داًشگاُ با پژٍّش داًشکذُ()011-43217075تواس بگیشیذ ٍ ّواٌّگ کٌیذ.

با تشکش اص شوا داًشجَیاى عضیض
ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

تاریخ تصویب

1

لیال ٍاحذی

استباط تصَیشی

1335/11/20

2

ًیوا جٌت قشباًی

مهندسی کامپیوتر

1301/90/22

3

سیذهشتضی احوذی

مهندسی کامپیوتر

1301/90/22

4

هشضیِ کالًتشی

مهندسی کامپیوتر

1301/12/10

1

حسیي جْاًبخشی

علوم سیاسی

1301/93/39

2

سسَل خَاًیي

علوم سیاسی

1302/94/10

7

حویذسضا پایذاس

علوم سیاسی

1301/90/22

0

هیتشا قلی پَس

حقوق جزا

1301/90/90

8

ٍلی اهلل حسي صادُ

حقوق جزا

1301/90/90

01

الدى ٍاشْشی قوصشی

حقوق جزا

1301/90/90

رشته تحصیلی

ردیف
00

ًقی علیپَس

حقوق جزا

1301/90/90

01

صّشا ساصقی

حقوق جزا

1301/90/11

02

علی قلی صادُ

حقوق جزا

1301/90/92

03

ستاسُ هقیسِ

حقوق خصوصی

1301/90/90

04

بْشتِ ًائیج

حقوق خصوصی

1301/90/90

05

هٌصَسُ عبذی حسیي آبادی

حقوق خصوصی

1301/19/11

06

ًذا ابشاّین پَس قادیکالیی

حقوق خصوصی

1301/90/22

07

هَسی هتَی

حقوق خصوصی

1301/90/22

08

سیذپذسام هشعشیاى

حقوق خصوصی

1303/11/91

11

ساًاص سهضاًپَس

حسابداری

1301/19/19

10

شیوا عسگشی

حسابداری

1301/19/29

11

هحسي هعذًی

حسابداری

1301/12/19

12

اهیذ فشج پَس

حسابداری

1301/19/20

13

علی عضیضی

حسابداری

1301/12/94

14

ایواى ابشاّیوی

حسابداری

1301/12/12

15

هٌیشُ سًجبش حٌیفِ صادُ

حسابداری

1301/12/10

16

ساسا حسیٌی اطاقسشا

حسابداری

1301/19/21

17

علی اکبش سجب صادُ

مدیریت مالی

1301/19/10

18

هٌصَس حقی ساد

مدیریت مالی

1301/19/10

21

صذیقِ صحوت کش طبشستاًی

مدیریت مالی

1302/92/19

20

فششتِ اهیي ًیشی

مدیریت مالی

1301/12/10

