
 جدول زمانبندی ارائه سمینارهای کارشناسی ارشد

 دانشکده مهندسی صنایع
 97-98نیمسال دوم سال تحصیلی 

 محل برگزاری: ساختمان سیدخندان گرایش: فناوری اطالعات
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

های فرمتاسالیدهای خود را با  لطفا جهت رعایت زمانبندی فوق، دانشجویان گرامی *

ppt ،pps،  وpdf به همراه داشته باشند بر روی یک فلش مموری. 

 

 

خاتمهشروعشماره دانشجویینام و نام خانوادگیرشتهتاریخ ارائه

97084348:008:15الهام خلج 

97104748:208:30نیما ریاضی 

97085448:408:55فرشید خورسندي 

97169849:009:15نازنین قنبري 

97088849:209:35شمیم دروگر 

97203849:409:55زهرا منوچهري 

972390410:0010:15فاطمه قدیانی 

970731410:2010:35اعظم السادات حسینی 

972366410:4010:55احسان صابریان 

970726411:0011:15رعنا حسین زاده حریري 

970304411:2011:35سپیده افشار  

970654411:4011:55محمدرضا جاللیه

970487412:0015:15فاطمه به نژادي 

971758412:2012:35پریسا کریمی درآبی 

970523412:4012:55سید حسین پرپنچی 

972056413:0013:15سیده تبسم موسوي میرکال  

972178414:0014:15ثنا نظري نژاد 

973304414:2014:35هاجر علیپور 

970865414:4014:55فاطمه سادات داداشی 

970520415:0015:15زهرا پاکدل 

فناوری اطالعات

استاد درس:

دکتر شهریار 

محمدی

  

98/04/16

یکشنبه  



 جدول زمانبندی ارائه سمینارهای کارشناسی ارشد

 دانشکده مهندسی صنایع
 97-98نیمسال دوم سال تحصیلی 

 304کالس محل برگزاری:  های مالیسیستمگرایش: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

های اسالیدهای خود را با فرمت لطفا * جهت رعایت زمانبندی فوق، دانشجویان گرامی

ppt ،pps،  وpdf به همراه داشته باشند بر روی یک فلش مموری. 

 

 

 

 

 

 

 

 

خاتمهشروعشماره دانشجویینام و نام خانوادگیگرایشتاریخ ارائه

97082648:008:15مهدي خزائی 
97203348:208:35محمدامین منادي 
97146248:408:55امیرمحمدعبدلی

97181449:109:25حمیدرضا گلپایگانی
97022049:309:45شفافه احمدي حصار 

97213949:5010:05مونا نبی پور 
971714410:1010:25نسیم کاباران زاد قدیم 
971673410:3010:45محمدرضا قدیم پور

972223410:5011:05اسماء نوریان 
971894411:1011:25حمید محمدي  

971683411:3011:45جواد قربانی شندي 
970670411:5012:05محمد جوانی

98/04/17

دوشنبه  

سیستم های مالی

استاد درس:

دکتر امیرعباس نجفی



 جدول زمانبندی ارائه سمینارهای کارشناسی ارشد

 دانشکده مهندسی صنایع
 97-98نیمسال دوم سال تحصیلی 

 304کالس محل برگزاری:  های کالنسیستمگرایش: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

های اسالیدهای خود را با فرمت لطفا رعایت زمانبندی فوق، دانشجویان گرامی* جهت 

ppt ،pps،  وpdf به همراه داشته باشند بر روی یک فلش مموری. 

 

 

 

 

 

 

 

خاتمهشروعشماره دانشجویینام و نام خانوادگیگرایشتاریخ ارائه

97076748:308:45میترا حالجی 

97129348:509:05آسوده شهیدي 

97192649:109:25محمدصادق محمودي

97115549:309:45سجاد سلطانی
97167549:5010:05زهرا قربان پور 

971792410:1010:25عطیه کوشا 

960678410:3010:45رسول چشمه نور

971685410:5011:05مهران قریه میرزایی 

972161411:1011:25ایمان نصرین کامران 

970916411:3011:45سمیه دهشتی کالرده 

970684411:5012:05فرهاد چکمه چی خیاوي

971677412:1012:25حامد قربان پور فرد 

98/04/18

سه شنبه  

سیستم های کالن

استاد درس:

دکتر امیرعباس 

نجفی



 جدول زمانبندی ارائه سمینارهای کارشناسی ارشد

 دانشکده مهندسی صنایع
 97-98نیمسال دوم سال تحصیلی 

 303محل برگزاری: کالس  گرایش: بهینه سازی و لجستیک
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 pdfو  ،ppt ،ppsهای اسالیدهای خود را با فرمت لطفا * جهت رعایت زمانبندی فوق، دانشجویان گرامی

 به همراه داشته باشند. بر روی یک فلش مموری

خاتمهشروعشماره دانشجویینام و نام خانوادگیتاریخ ارائهگرایش

97139548:008:12معصومه طاهري 
97167248:158:27حامد قبادي 
97100848:308:42رقیه رضائی 

97122148:458:57سید آرمین شاه ویسی 
97223449:009:12وحید نیک منش 

97148149:159:27نفیسه عرفانی

97143949:309:42غزاله عباسی

97230249:459:57نادیا یقینی  

970619410:0010:12علی جاریانی 

971403410:1510:27زهرا طلبی 

971037410:3010:42صادق رنجبر 

970923410:4510:57مریم دهقانی 

971968411:0011:12ناهید مسعودي 

971425411:1511:27زهرا السادات عالم  

970585411:3011:42پرنیان تسلیمی 

972096411:4511:57آرش میر حاجی مغانجوقی  

970502412:0012:12ندا بهنام قادر 

970643412:1512:27امیر جعفري جاوید 

970325412:3012:42الناز آقایی 

970375413:4513:57محمد امیري ده چشمه  

970763414:0014:12لیال حقیان 

970390414:1514:27مسعود انصاري 

970287414:3014:42سبحان اشراقی 

972059414:4514:57معصومه موسی 

970480415:0015:12پگاه بنی علی  

970930415:1515:27عماد الدین ذاتی 

971877415:3015:42ایمان محکم  

971102415:4515:57محمد ساالر 

97207948:008:12علی مهرعلی  
97226948:158:27راضیه هراتی نیک 
97110948:308:42زهرا سبزعلی زاده 

97235448:458:57فاطمه رحمتی گورایی 
97229249:009:12بیتا یاوري نمین

97239949:159:27علی مالکی حقیقی  
97154749:309:42امیر حسین غریبی 

97050649:459:57خدیجه بیاتی 
972346410:0010:12سینا خدائی 

ی نیا  970939410:1510:27میالد ذوق
970671410:3010:42آتوسا جواهري 
970439410:4510:57صدف بختیاري 
971373411:0011:12فرهاد صنمی 
971619411:1511:27ماکان فروتن 
972402411:3011:42غزل علویانی 

972024411:4511:57محمد ملکوتی فر 

بهینه سازی سیستم ها

و لجستیک و زنجیره 

تامین

استاد درس:

دکتر یاسر صمیمی

98/04/17  

دوشنبه

98/04/18   

سه شنبه



 جدول زمانبندی ارائه سمینارهای کارشناسی ارشد

 دانشکده مهندسی صنایع
 97-98سال تحصیلی  نیمسال دوم

 303محل برگزاری: کالس  گرایش: دوره مشترک با سازمان مدیریت صنعتی
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

های اسالیدهای خود را با فرمت لطفا * جهت رعایت زمانبندی فوق، دانشجویان گرامی

ppt ،pps،  وpdf به همراه داشته باشند بر روی یک فلش مموری. 

 

خاتمهشروعشماره دانشجویینام و نام خانوادگیدورهتاریخ ارائه

970689413:3013:42مهدي چنگیزي
971402413:4513:57مطهره طالوري 

971116414:0014:12شهپر ستاربروجنی 
971759414:1514:27گلنار کریمی فر 
971793414:3014:42ارغوان کوالئیان 

970722414:4514:57ساناز حسنی افشار 
970937415:0015:12نیلوفر ذبیحی 

971203415:1515:27معصومه سیدي 
970620415:3015:42پرهام جانزاده 
972130415:4515:57علی ناظري

972304416:0016:12سینا یوسف پور 
970339416:1516:27همایون ال نوري فروشانی 

970579416:3016:42فرناز تربتی 
971178416:4516:57مهسا سلیمی 

دوره مشترک با سازمان 

مدیریت صنعتی 

استاد درس:

دکتر یاسر صمیمی

98/04/18

سه شنبه  


