اطالعیه
برنامه ارائه سمینار دانشجویان دوره دکتری آمار
نام و نام خانوادگی دانشجو

سال ورود به
دانشگاه

استاد راهنما
اول

1
تاریخ ارائه سمینار

موضوع سمینار
دوم

یونس زهره وند

مهرماه 90

سیدرضا هاشمی

مجید اسدی

 7آبان ماه 1396

صادق فالحی گیالن

مهرماه 92

دکتر عبدالرضا سیاره

ندارد

 21آبان ماه 1396

یاسر جمشیدی

مهرماه 92

سیدرضا هاشمی

ندارد

 5آذرماه 1396

پریسا پارسامرام

مهرماه92

دکتر حبیب جعفری

ندارد

 19آذر ماه 1396

صغرا حجار بهلوری

مهرماه 92

دکتر سلیمان خزائی

ندارد

 3دیماه 1396

مینو امین نژاد

مهرماه 93

دکتر حبیب جعفری

ندارد

 17دی ماه 1396

منیژه گودرزی

مهرماه 93

دکتر حبیب جعفری

دکتر سلیمان خزائی

 1بهمن ماه 1396

سمیرا رهنمای کردکوی

مهرماه 93

دکتر سلیمان خزائی

ندارد

 15بهمن ماه 1396

مسعود امیری

مهر ماه 93

دکتر بهاءالدین خالدی

دکترمحی الدین ایزدی

 29بهمن ماه 1396

افسانه عزیزی زازرمی

مهرماه 93

دکتر عبدالرضا سیاره

ندارد

 13اسفندماه 1396

لیال اسماعیلی

مهرماه 94

دکتر مهرداد نیاپرست

ندارد

زهرالسادات عربی

مهرماه 94

دکتر سید رضا هاشمی

ندارد

مسعود عظیمیان

مهرماه 94

دکتر محمد مرادی

ندارد

بهرام حاجی جودکی

مهرماه 95

دکتر سید رضا هاشمی

ندارد

 1دانشجویان دوره دکتری برای اینکه مجوز دفاع از پایان نامه را دریافت نمایند ،می بایستی عالوه بر ارائه درس سمینار سه سمینار را در طول دوره دکتری ارائه نمایند.
الزم به ذکر است که دانشجویان می توانند تا قبل از یکم آبان ماه  96نسبت ثبت موضوع سمینار خود به دفتر گروه اقای احمدی مراجعه نمایند.
سایر دانشجویانی که تاریخ ارائه سمینار انها در جدول فوق مشخص نشده است ،در سال  97و تا پایان اواسط خرداد ماه می بایستی سمینار خود را ارائه نمایند.
حضور کلیه دانشجویان دکتری که در لیست غوق اسم ایشان درج شده است در تمامی سمینار های تعیین شده الزامی است و همانند کالس درس حضور و غیاب به عمل خواهد آمد.

امین روشنی شیخ آباد

مهرماه 95

دکتر بهاء الدین خالدی

ندارد

افروز شکوری کنیگری

مهرماه 95

دکتر بهاء الدین خالدی

ندارد

