
 

 داور استاد مشاور استاد راهنما رشته دانشجو 

1 

 فردین ابراهیمی

590514459 

مکانیک گرایش 

 و تولید ساخت
 مهندس ناصر کریمی دکتر سید جالل همتی

 دکتر محمدعلی میرزایی -1

 دکتر مرتضی حسینی -2

القایی گرمایش از استفاده با آلومینیومی قطعات دقیق آهنگری فرآیند بر مؤثر پارامترهای بررسی  

  14تا 8ساعت  42/42/1955سه شنبه 

2 

 حبیب اله دهقان

590114124 

مکانیک گرایش 

 ساخت و تولید
 دکتر حسین طالبی قادیکالیی دکتر محمدعلی میرزایی خلیل آبادی

 دکتر سیدجالل همتی -1

 دکتر مرتضی حسینی -2

کلمب اصالح شده-پیش بینی شکست فوالد استحکام باال در فرآیند خمکاری ورق بوسیله معیار مور  

  12تا 14ساعت  42/42/1955سه شنبه 

9 

 سعیده رستمی 

590114190 
 مهندسی کامپیوتر

 

 دکتر عباس حریفی 

 

 دکتر عبداهلل خلیلی 
 دکتر فرزان رشیدی  -1

 دکتر سید حسن دریانورد -2

 زمانبندی بیماران توانبخشی با استفاده از الگوریتم تکامل تفاضلی 

 10تا  12ساعت  49/42/1955چهارشنبه 

0 

 شهاب عسکری

500114149 
 ژئوتکنیک

 بهزاد کالنتریدکتر  -1

 دکتر عادل عساکره -2
 ندارد

 دکتر محمد امیری -1

 دکتر بابک شکراللهی زاده  -2

 و ژئوگرید در پایداری شیب در حالت افت  سطح آب مطالعه عددی دو بعدی تاثیر چیدمان زهکش

 12تا  14ساعت  49/42/1955چهارشنبه 

9 

 محمد جهانی

540114110 

 عمران

-سازهسواحل، بنادر و 

 های دریایی

 دکتر سیروس ارشادی دکتر شهره شاهنوری
 دکتر محمدطاهر کمالی -1

 زادهدکتر بابک شکرالهی -2

 بررسی چگونگی جبران کاهش مقاومت و دوام قطعات بتنی غیرمسلح ساخته شده از ماسه الیروبی شده و آب خلیج فارس

 12-14ساعت  41/42/1955دوشنبه 

4 

 رضا آریایی نژاد

590514445 

 عمران

-سواحل، بنادر و سازه

 های دریایی

 دکتر سیروس ارشادی دکتر شهره شاهنوری
 دکتر محمدطاهر کمالی -1

 زادهدکتر بابک شکرالهی -2

 دریایی نفتی  سکوهای سازه خوردگی مقاومت بر اوره پلی نانو های پوشش اعمال تاثیرات

 10-12ساعت  41/42/1955دوشنبه 

7 

 پوررضا حسن 

540114129 

 عمران

-سواحل، بنادر و سازه

 های دریایی

 دکتر محمد امیری

 دکتر سیروس ارشادی
 ندارد

 دکتر محمدطاهر کمالی -1

 زادهمهدی محمددکتر  -2

فارس خلیج در دریایی سکوی شمع رفتار روی بر بستر شیب تاثیر عددی مطالعه  

01-09 ساعت 01/2/99 چهارشنبه  

8 

 آبادیغیاثفاطمه سروی 

540114222 

-مهندسی صنایع

 هاسازی سیستمبهینه
 دکتر حسام شیدپور دکتر حمیدرضا عسکرپور

 دکتر سید فرزاد حسینی -1

 دکتر حسن زارعی -2

کننده و مدیریت موجودی و تقاضا در شرایط وابستگی تقاضا به قیمت و تغییرات کیفیتمدل یکپارچه انتخاب تأمین  

12تا  14ساعت  14/42/1955چهارشنبه    

5 

 فاطمه آزادی

540114415 
 خانم فرحروز محمدلو دکتر حمیدرضا عسکرپور مهندسی صنایع

 دکتر حسام شیدپور -1

 دکتر طیبه عباس نژاد -2

 ریزی تولید و زمانبندی ارسال چند کاالیی با محصوالت فاسد شدنیهای یکپارچه برنامهمدل

 12تا  14ساعت  45/42/1955سه شنبه  

14 

 فرشته ترکیان

540114454 

مهندسی صنایع 

 سازیگرایش بهینه

 هاسیستم

 دکتر سید فرزاد حسینی دکتر حمیدرضا عسکرپور
 دکتر حسن زارعی -1

 دکتر حسام شیدپور -2

های کانتینریپایانه ارائه مدلی ریاضی برای مسئله تخصیص پهلوگاه اسکله با در نظر گرفتن همکاری بین  

 10الی  12ساعت  14/42/1955چهارشنبه 



11 

 کاوه فتحی

590114215 

مهندسی مکانیک 

 گرایش ساخت و تولید
 مرتضی حسینی محمد علی میرزایی خلیل آبادی

 محمود سلیمانی -1

 علی فتی -2

 شدهاصالحکلمب -یله معیار موروسبهی متوالی ورق کارخمبررسی شکست نرم فوالد استحکام باال در فرآیند 

 12تا  14ساعت  19/42/1955دوشنبه 

12 

 محمدرضا کاشانی

590514445 

-مهندسی کامپیوتر

هوش مصنوعی 

 ورباتیکز

 دکترمحمودرضاسایبانی

 
 آقای دکتر عباس حریفی

 آقای دکتر سیدحسن دریانورد -1

 آقای دکتر عبداهلل خلیلی -2

 مورچهسازی کلونی و بهینه K-Medoidsبندی گر دوستی در شبکه اجتماعی با استفاده از الگوریتم خوشهتوصیه

 10تا  12ساعت  10/42/1955شنبه یک

 


