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 تهالحظا

 ٍضؼیت
استاد/اساتید 

 هشاٍز
 داًشجَ زشتِ ػٌَاى پایاى ًاهِ استاد/اساتید زاٌّوا

 تایید ػدم تایید ًیاش تِ اصالحات

   
 
√ 

 دکتس هحوَد هالویس 
ّوسسآشازی ٍ زاّکازّای 

 پیشگیسی اش آى

حمَق جصا ٍ 

 جسم شٌاسی
 ػلی حسٌیاى تادی

   
 
√ 

 دکتس هْدی ػالهِ 
ادلِ الکتسًٍیکی لاتلیت استٌاد تِ 

 دز ًظام حمَلی ایساى

حمَق 

 خصَصی
 هیثن هشکالًی

   
 
√ 

 دکتس هحود جؼفسی 
تسزسی هشکالت حمَلی آتساُ 

 شایٌدُ زٍد

حمَق 

 خصَصی
 ّاجس احودی

   
 
√ 

 دکتس هحود جؼفسی 
تسزسی حمَلی تاشاز آب دز ح.ضِ 

 آتسیص شایٌدُ زٍد

حمَق 

 خصَصی
 ًفیسِ احودی

   
 
√ 

 شادهاى فسدکتس هحودزضا  

تسزسی ػَاهل افصایش کَدکاى 

تاشهاًدُ اش تحصیل ٍ تاثیس آى تس 

زٍی ازتکاب جسم دز هٌطمِ حصِ 

 اصفْاى

حمَق جصا ٍ 

 جسم شٌاسی
 سؼیدُ ػثاسی

 دکتس هحودزضا شادهاى فس  √   
تسزسی ساش ٍ کازّای حوایت اش 

 تصُ دیدگاى دز جسائن فضای هجاشی

حمَق جصا ٍ 

 جسم شٌاسی
 الْام خطیة

تسزسی ػلل تصّکازی اطفال ٍ  دکتس هحوَد هالویس  √    حمَق جصا ٍ   شمایك ًصسی



ًَجَاًاى همین دز کاًَى اصالح ٍ 

تستیت استاى اصفْاى تس اساس 

 یافتِ ّای جاهؼِ شٌاسی جٌایی

 جسم شٌاسی

 فس دگتس هحودزضا شادهاى  √   

لاػدُ هٌغ هحاکوِ ٍ هجاشات 

هجدد دز حمَق تیي الوللی کیفسی 

ٍ هَاًغ ٍ همتضیات اػوال آى 

 دز حمَق کیفسی ایساى

حمَق جصا ٍ 

 جسم شٌاسی
 سَلواش سلیوی تٌی

 دگتس هحودزضا شادهاى فس  √   

تْدید ػلیِ تْداشت ػوَهی دز 

حمَق ایساى تا همایسِ آى دز 

 حمَق اًگلیس

حمَق جصا ٍ 

 جسم شٌاسی
 ام الثٌی زٍح االهیي

 دگتس هحودزضا شادهاى فس  √   

تسزسی هیصاى تاثیسگرازی دادسساّا 

ٍ دادگاُ ّای ًظاهی تس پیشگیسی 

اش ٍلَع جسم دز ًیسٍّای هسلح 

 هطالؼِ استاى اصفْاىهَزد 

حمَق جصا ٍ 

 جسم شٌاسی
 سؼید تْوَزسی

 دکتس هسؼَد حیدزی  √   

تسزسی ًمش ّصیٌِ ّای دادزسی دز 

تحمك ػدالت لضایی ٍ جایگاُ آى 

 دز شسع ٍ لاًَى

ٍ حمَق جصا 

 جسم شٌاسی
 جَاد شفیؼی

 دکتس هْدی ػالهِ  √   

حمَق هالکیت هؼٌَی دز صٌؼت 

تاشی ّای زایاًِ ای دز لَاًیي تیي 

 الولل ٍ ایساى

حمَق 

 خصَصی
 حسیي هحسٌی

   √  
هؼصَهِ سادات دکتس 

 زسَلی

تسزسی تاثیس ّوَازساشی سَد تس 

زیسک سمَط لیوت سْام دز 

شسکتْای پریسفتِ شدُ دز تَزس 

 زاضیِ سویغ ػادل حساتدازی



 اٍزاق تْاداز تْساى

 دکتس هحسي دستگیس  √   
تصویوات تمسین سَد سْام 

 شسکت ٍ ّوَازساشی سَد
 هْسا هساتیاى حساتدازی

 هْدی آلاتیگ شادُدکتس   √   
تسزسی تماضای ذیٌفؼاى تس کیفیت 

 الالم تؼْدی
 سجاد احودیاى حساتدازی

 دکتس هحودزضا شادهاى فس  √   

چگًَگی تحصیل دلیل دز زسیدگی 

ّای لضایی جْت کشف حمیمت 

 تا تَجِ تِ ػلن لاضی

حمَق جصا ٍ 

 جسم شٌاسی
 هْدی هشکاتی 

 دکتس هْدی آلا تیگ شادُ  √   

تسزسی تاثیس الام تؼْدی اختیازی 

ٍ غیس اختیازی تس پیش تیٌی سَد 

 هدیسیت

 پسٍاًِ سلطاًیاى حساتدازی

 


