
دانشــجویان کارشناســی ارشــد کــه درس جــایگزین پایــان نامــه اخــذ نمــوده انــد،  
طبق تقسیم بندي ذیل از موضوعات خود دفـاع  شهریور ماه5یکشنبه روزمی بایست 

.کنند

6ارائـه هـر   توانـایی ،و با  تسـلط کامـل  آمادگی کامل هر دانشجو باید 
یکـی از  مربوطـه،  متخصـص  را داشته باشد. در روز دفاع، بـه انتخـاب اسـتاد    موضوع

تشریح می نماید.دقیقه5کمتر از موضوعات را

طبق لیست پیوستمدیریت ها و مالی)گروهخانم ها (13ساعت 
طبق لیست پیوستخانم ها (گروه مدیریت ها و مالی)30/15ساعت 
کلیۀ آقایانها و مالی)آقایان (گروه مدیریت 30/18ساعت 

طبق لیست پیوستخانم ها (گروه حسابداري)13ساعت 
طبق لیست پیوستخانم ها (گروه حسابداري)30/15ساعت 
کلیۀ آقایانآقایان (گروه حسابداري)30/18ساعت 

 الزامی است.قبل از ساعت مقررحضور دانشجویان در روز و ،



13ساعت –خانمها –گروه مدیریت و مالی 
راحله–احترامی .1
نیلوفر–اسمعیلی .2
فرزانه –افشاري .3
فاطمه–آقازیارتی .4
مهدیه–پروانه پورگلی .5
فاطمه–طبایی زواره .6
راضیه–جوزدانی .7
شادان–اسفندفر .8
زهره–اسالمیان کوپایی .9

شادي–بابایی .10
غزاله سادات–برمورام .11
سارا–بهبودي .12

مرضیه–پزشکیان .13
آزاده–جالینوسی .14
آمنه–حاجی رضا چلویی .15
آرام–حیدرپور .16
سمیرا–زرگداز .17
ساناز–سیاوشی .18
مهین–شیرخانی .19
ریحانه–احدي .20
فاطمه–حاجی زاده استفسانی .21
سکینه–خدایی هل آباد .22
آیدا–دیباج تبار .23

30/15ساعت –خانمها –گروه مدیریت و مالی 
سیما–زارعی اردهایی .1
پریا–شیدفر .2
نسرین–علی پور تاج آبادي .3
مریم–غفاري نیا .4
زهرا–محمود سلطانی .5
فخري السادات–نوربخش .6
معصومه–عزیزي .7
المیرا–عزیزي شالباف .8
فهیمه–عسکري .9

زهرا–علی محمدي .10

مینا–مقدس .13
پگاه–مکنت خواه .14
مریم–نوروزي .15
نغمه–نوري .16
نازیال–هنرمند .17
ذلیخا–وفاپیشه .18
اکرم–رجبی چاورچی .19
ستاره–سلوکی .20
مرجان–شاهرخی نیا .21
فاطمه–کفایی عظیمی .22



معصومه–قربانی .11
مریم–محمدخانی .12

آتشین–ملکی .23
فریبا-نورافکن .24

13ساعت –خانمها –حسابداريگروه 
آزاده–انصاري .1
سمیه–بابایی فتمه سري .2
خدیجه–پورمحبوب .3
ساراسادات–چاوشی زاده .4
شیما–حسینقلی زده قشقایی .5
خدیجه–حسینی .6
فریبا سادات–حسینی .7
سپیده–انامی راسته کماري .8
الهام–بخشی .9

زینب–حیدر .10
راضیه–سرابادانی .11

مرضیه–شفیعی نیستانکی .12
سمیرا–طوسی .13
آرزو–غالمی .14
الهه–فتاحیان .15
فریده–فرهودي .16
مریم–قایمی .17
زهرا–احمدي .18
فاطمه–احمدي .19
پروین–احمدي چشمه ماهی .20
آسیه–استاجی .21
فاطمه–ایل خانی .22

30/15ساعت –خانمها –حسابداريگروه 
آرزو–حسینی مقدم گزافرودي .1
نسرین–حضوري .2
نسیبه–سعیدي فسخودي .3
فخري–دل آرام .4
پرنیان–کیان مهر .5
فاخره–معینی .6
لیال–میرزایی .7
مریم–یاوري .8
فاطمه–قربانی شورابی .9

زهرا–قیطاسی سرابی .10

زهرا–محمدي لداري .13
محبوبه–مقنیان .14
سیده ام–موسوي پاك زاد .15
فاطمه–نصیري .16
عاطفه السادات–نوري .17
شبنم-نیکزادي.18
فائزه–پورکریمی .19
سمیه–حسین زاده .20
فرزانه–حسین زاده .21
فاطمه–ربیعی اسفنکره .22



میترا–کارگري .11
مینا–کشاورز رجبی .12

سمیه–قدسی .23
سمانه-مختاري.24


