
 

 

 زمانبندی سمینارهای کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطالعات

 استاد درس سمینار : خانم دکتر منیره حسینی

 1401تیرماه  20روز دوشنبه 

  ساعت راهنمای سمینار استاد دانشجو  ردیف 

 8 دکتر شهریار محمدی زهرا تقویان آسیابی  1

 8:15 دکتر شهریار محمدی علی اصغر زارعین 2

 8:30 دکتر شهریار محمدی محمدعلی طاهریان 3

 8:45 دکتر شهریار محمدی نرگس متقی 4

 9 دکتر حجت اله حمیدی فاطمه خاتمی 5

 9:15 دکتر حجت اله حمیدی میالد کرباسیان 6

 9:30 دکتر حجت اله حمیدی امیرحسین وفایی 7

 9:45 دکتر حجت اله حمیدی بهاره حقی 8

 10 دکتر محمدجعفر تارخ نضال السامعی  9

 10:15 دکتر محمدجعفر تارخ علی دریجانی 10

 10:30 دکتر محمدجعفر تارخ مرتضی نورمهدی 11

 10:45 شهریار محمدیدکتر  نفیسه ژیان پناه  12

 11 دکتر منیره حسینی محمد رجبیان چاوشلو 13

 11:15 دکتر منیره حسینی رکسانا کریمی 14

 11:30 دکتر منیره حسینی محمد یوسفیان ایوری 15

 11:45 دکتر منیره حسینی زاهد قوامی 16

 12 دکتر منیره حسینی مصطفی مرادی 17

 12:15 دکتر محمدهادی زاهدی فرزانه تیموری 18

 12:30 دکتر محمدهادی زاهدی فاطمه محمدسعیدی 19

 13 دکتر محمدهادی زاهدی سیدعلی مصطفوی 20

  



 

 

 مهندسی مالیزمانبندی سمینارهای کارشناسی ارشد 

 استاد درس سمینار : آقای دکتر امیرعباس نجفی

 1401تیرماه  20روز دوشنبه 

 ساعت  استاد راهنمای سمینار دانشجو  ردیف 

 8:30 دکتر احمد اصل حداد زهرا کوچکی  1

 8:45 امیرعباس نجفیدکتر  علی محمدخانی  2

 9 دکتر امیرعباس نجفی کورش مالقدیری 3

 9:15 دکتر امیرعباس نجفی علیرضا نژاد شمسی 4

 9:30 دکتر امیرعباس نجفی حسین رضوانی 5

 9:45 دکتر سیدبابک ابراهیمی محمدمهدی بخارایی 6

 10 دکتر سیدبابک ابراهیمی فاطمه بهتاش 7

 10:15 ابراهیمیدکتر سیدبابک  مهدی سرلک 8

 10:30 دکتر سیدبابک ابراهیمی نوید شهریاری کالنتری 9

 10:45 دکتر حسین محسنی  احمد اسحاقی  10

 11 دکتر حسین محسنی احسان دهقانی فیروزآبادی 11

 11:15 دکتر حسین محسنی محسن فصیحی  12

 11:30 دکتر مجید میرزایی امیرمهدی ساالری 13

 11:45 مجید میرزایی دکتر ناهید صابری 14

 12 دکتر مجید میرزایی پدرام هادی 15

  



 

 

 مهندسی صنایعزمانبندی سمینارهای کارشناسی ارشد 

 استاد درس سمینار : آقای دکتر یاسر صمیمی

 1401تیرماه  20روز دوشنبه 

 ساعت  استاد راهنمای سمینار دانشجو  ردیف 

 8 دکتر عبداله آقائی دانیال امیری 1

 8:15 دکتر عبداله آقائی حسنی بصیر سمانه 2

 8:30 دکتر عبداله آقائی پویا ساالری 3

 8:45 دکتر عبداله آقائی نیلوفر فرهنگ دوست 4

 9 دکتر عبداله آقائی مهری گوران 5

 9:15 دکتر عبداله آقائی عرفان موحدی 6

 9:30 دکتر احمد اصل حداد سجاد باغچیقی 7

 9:45 اصل حداددکتر احمد  زهرا پاک نیت 8

 13:30 دکتر حمید شهریاری نیلوفر احمدی 9

 13:45 دکتر حمید شهریاری محمدجواد شهریاری 10

 14 دکتر حمید شهریاری محمدمهدی فهیمی  11

 14:30 دکتر حمید شهریاری سرور معینیان 12

 14:45 دکتر سپیده نصیری محمدمعین مستغنی 13

 15 فرید خوش الحاندکتر  محمدمهدی رفعتی شالدهی 14

 15:15 دکتر فرید خوش الحان علیرضا فالح اسفند آبادی 15

 15:30 دکتر فرید خوش الحان زینب مالک کاوکانی 16

 15:45 دکتر فرید خوش الحان زهرا نیکجو 17

 16 دکتر یاسر صمیمی محمدرضا ایمانی زاده 18

 16:15 دکتر یاسر صمیمی بردیا آریانفر 19

 16:30 دکتر حامد سلمان زاده پگاه محمدی  20

 16:45 دکتر حامد سلمان زاده مهدی کریمی 21

 17 دکتر حامد سلمان زاده سمانه عباسیان 22

 17:15 دکتر حامد سلمان زاده سروش شریف پور 23

 

  



 

 

 /سیستمهای کالنمهندسی صنایعزمانبندی سمینارهای کارشناسی ارشد 

 دکتر رضا رمضانیاناستاد درس سمینار : آقای 

 1401تیرماه  21 سه شنبهروز 

 ساعت  استاد راهنمای سمینار دانشجو  ردیف 

 8 دکتر رضا رمضانیان سجاد طهمورثی 1

 8:15 دکتر رضا رمضانیان مینا حاجی پور فرد 2

 8:30 دکتر رضا رمضانیان فاطمه عباسی 3

 8:45 دکتر رضا رمضانیان سیاوش میرزابابایی 4

 9 دکتر حمید شهریاری چگنیمحمد  5

 9:15 دکتر سیدجواد حسینی نژاد گلپر حدادی 6

 9:30 دکتر سیدجواد حسینی نژاد امین خلقی 7

 9:45 دکتر سیدجواد حسینی نژاد آیدا عظیمی 8

 10 دکتر دنیا رحمانی ریحانه انصاری  9

 10:15 دکتر دنیا رحمانی فاطمه حیدری 10

 10:30 دنیا رحمانیدکتر  محمدحسین خیرمندی 11

 10:45 دکتر دنیا رحمانی ایمان طیبی ثانی 12

 11 دکتر سپیده نصیری جواد جوانمرد نژاد 13

 11:15 دکتر سعیده غالمی سعید طاهری 14

 11:30 دکتر مصطفی ستاک رضا اسدی  15

 11:45 دکتر مصطفی ستاک مجید پیرباوفا 16

 12 دکتر ناصر صفائی سجاد ریاضی 17

 12:15 دکتر ناصر صفائی  زهره سهرابی 18

 12:30 دکتر ناصر صفائی سیدجواد عبادی نیا 19

 

  



 

 

 مهندسی صنایعزمانبندی سمینارهای کارشناسی ارشد 

 استاد درس سمینار : آقای دکتر یاسر صمیمی

 1401تیرماه  21 سه شنبهروز 

 

 ساعت استاد راهنمای سمینار دانشجو  ردیف

 12:45 دکتر رضا رمضانیان زاده فردحمید رضا اقبال  1

 13 دکتر سیدجواد حسینی نژاد پگاه اوجانی 2

 13:15 دکتر سیدجواد حسینی نژاد محمد نیک منش 3

 13:30 دکتر سپیده نصیری محمدمعین مستغنی 4

 13:45 دکتر سعیده غالمی حسین عزیزی 5

 14 دکتر یاسر صمیمی سیدعلی خوش لهجه 6

 14:15 دکتر عماد روغنیان احمدیسیده فاطمه  7

 14:30 دکتر عماد روغنیان پریا خاکسار 8

 14:45 دکتر عماد روغنیان ریحانه ذوالجودی 9

 15 دکتر عماد روغنیان سبحان صادقیان 10

 15:15 دکتر عماد روغنیان محمدمهدی عابدینی 11

 


