
 69-61نیمسال دوم سالتحصیلی  (3/61)حذف  زلیست دانشجویان دارای غیبت بیش از حد مجا

شماره  نام و نام خانوادگی  دانشجو ردیف

 دانشجویی

تعداد  استاد درس عنوان درس

جلسات 

 غیبت

 نوع حذف

  4 پاکنهاد نگارش علمي 9333333339 محمد فریدونی 1

  4 پاکنهاد نگارش علمي 9333333334 سعید محمدزاده 3

  7 پاکنهاد نگارش علمي 933333311 رضا محمد ظاهری 3

  7 پاکنهاد نگارش علمي 9333333339 موالییمصطفی  4

  7 پاکنهاد نگارش علمي 9333333333 حمیدرضا میرحسینی 5

کاربرد زبان در  9611116163 مهدی حسینی شفیق 6
 تربیت

  3 پاکنهاد

کاربرد زبان در  9611116195 ابوالفضل عمادی ساالر 7
 تربیت

  3 پاکنهاد

زبان در کاربرد  9611116339 حسن مهربانی 8
 تربیت

  3 پاکنهاد

دستور زبان  9513113634 کسری قیاسی 9
 3فارسي 

  4 پاکنهاد

  4 پاکنهاد نگارش علمي 9333333335 حجت اله افشارپور 13

  5 پاکنهاد نگارش علمي 9333333313 بهنام بیرامی نیا 11

  6 پاکنهاد نگارش علمي 9333333315 محمدجواد خزایی 13

  6 پاکنهاد نگارش علمي 9333333338 تبارمهدی سلیمی  13

  8 پاکنهاد نگارش علمي 9333333333 سیدحسن سیدی 14

  8 پاکنهاد نگارش علمي 93333333333 حسین شهسواری 15

  تمامی جلسات هادی جمشیدی آ.پ تطبیقی 933371363 جواد معروفخانی 16

  7 جمشیدیهادی  آ.پ تطبیقی 9333333313 بهنام بیرامی نیا 17

  7 هادی جمشیدی آ.پ تطبیقی 9333333333 مصطفی دارابی بازوند 18

  6 هادی جمشیدی آ.پ تطبیقی 9333334333 علی کربالئی حسینی 19

   6 هادی جمشیدی آ.پ تطبیقی 9333334341 وهاب محمدی 33
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شماره  نام و نام خانوادگی  دانشجو ردیف

 دانشجویی

تعداد  استاد درس عنوان درس

جلسات 

 غیبت

 نوع حذف

ارزشیابی از  933333433 وهاب محمدی 31
 یادگیری

  5 رضایی ورمزیار

ارزشیابی از  9333334348 وحید بابایی 33
 یادگیری

  6 رضایی ورمزیار

ارزشیابی از  9333334333 علی کربالیی حسنی 33
 یادگیری

  9 رضایی ورمزیار

آموزش تربیت  9333331331 محسن شرکایی 34
 بدنی

  8 بهزاد پاکراد

  7 بهزاد پاکراد 1 ورزش 9611116136 محمد امین احمد وند 35

  5 بهزاد پاکراد 1ورزش  9611116339 حسن مهربانی 36

  5 بهزاد پاکراد 1ورزش  9611116336 اکبر قربانیان 37

  5 بهزاد پاکراد 1ورزش  9611116193 علیرضا صالحی 38

  6 بهزاد پاکراد 1ورزش  9611116315 محمد کولیوند 39

تربیت آموزش  9333331334 احسان ستاری 33
 بدنی

  5 بهزاد پاکراد

آموزش تربیت  9333331337 علیرضا نیازی 31
 بدنی

  5 بهزاد پاکراد

پژوهش و توسعه  9511313334 مرتضی باقری 33
1 

  6 علی ترکاشوند

کاربرد هنر در  9611116313 محمد کلیوند 33
 اموزش

  تمامی جلسات رزاد لباسیف

  4 اله به رقمنعمت  3نحو  9531313337 نوید رفه 34

آموزش زبان  9611116155 مهدی پناهی 35
 1فارسی 

  4 مرتضی فاطمی صدر

آموزش زبان  9511116535 فرشاد ایزدی 36
 1فارسی 

  4 مرتضی فاطمی صدر

  16 حسین شمس آموزش دینی 9333331334 احسان ستاری 37
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برنامه ریزی  9333331353 احسان ستاری 38
 درسی چندپایه

  13 سعید انصاری

  6 محمود منصوری آموزش ریاضی 9511116931 مهدی کرمی 39

  6 علی صادقی صیاح روانشناسی بازی 9333331365 احمد صالحی اصل 43

  7 علی صادقی صیاح آ.پ.فراگیر 9333331334 احسان ستاری 41

  8 مهدی گودرزی تفسیر قران 9333431313 علی اکبر شهبازی 43

  8 مهدی گودرزی قران تفسیر 9333431311 ناصر غفاری کندی 43

راهبرد های  9511313334 مرتضی باقری 44
 تدریس

  7 مهدی گودرزی

راهبرد های  9531313335 محمد نوروزی 45
 تدریس

  13 مهدی گودرزی

46       

47       

 


