
  

  اطالعیه کارگاه مقاله نویسی                                  ���� آ�وز�ھای آزاد

  با سالم و آرزوي سالمتی

احتراما باستحضار می رساند پس از ثبت نام دانشجویان محترم در کارگاه مقاله نویسی و اولویت سنجی انجام شده، کارگاه مذکور 

  در دو گروه به شرح اسامی ذیل برگزار خواهد شد.

  صبح) 9(ساعت شروع  18/10/99پنجشنبه و  11/10/99پنجشنبه گروه اول: زمان برگزاري 

  صبح) 9(ساعت شروع  03/11/99پنجشنبه و  25/10/99پنجشنبه زمان برگزاري گروه دوم: 

  زیر مراجعه نمایید.  به آدرس )LMSمانه آموزش الکترونیکی دانشگاه (ساجهت شرکت در دوره لطفا به 

http://lms.shahroodut.ac.ir  

 وارد  دانشجویانی که پیش از این از سامانه استفاده نموده اند با نام کاربري و کلمه عبور خود می توانند

 .سامانه شوند

  به ترتیب شماره دانشجویانی که براي اولین بار وارد سامانه مذکور می شوندنام کاربري و کلمه عبور براي ،

می باشد. پیشنهاد می شود قبال فایل  سیستم گلستاندانشجویی و شماره تلفن همراه ثبت شده دانشجو در 

  عه گردد.سایت قرار دارد مطال صفحه اصلی راهنماي دانشجویان که در

  گروه دوم  گروه اول

 نام خانوادگی نام

 دائمی حسین

 عبئالمحمدي مسعود

 پیرعالئی محسن

 قوام حسین

 ساالري مجتبی

 تقوي سید محمدحسن

 نجفی آرمان

 عباسی محمد

 فرخ فریبا

 رحیمی رضا

 نام خانوادگی نام

 دالوند شهاب

 شفیعی محمد

 طهماسبی سعید

 بتوندي فاطمه

 عجم مهرآسا

 دنیایی نیما

 قاسمی محبوبه

 زمانیه شهري سیدمهیار

 اسدي الهام

 میرشکاران زهره



 هاشمی گیگاسري هانیه

 بهزادیان رضا

 پورمیرزایی دیلمی فاضل

 نوذري میرارکالیی عیسی

 کیاء فرزانه

 فارسی محمدرضا

 مالئین مهدي

 آریس حمید

 دهنوي حمیده

 قنبري تیلمی کرامت

 علویان سید محمد

 کاشانی مجتبی

 کرمی محمد

 شیخ حسنی آروین

 شیخی محمد

 خاتون آبادي مجتبی

 فیضی زاده امیر

 عربخانی بهاره

 میزانی نصراهللا

 عامریان محدثه

 فالحت کار حسین

 مسیبی فاطمه

 چلداوي فروغ

 بنی فریدنی آفاق

 امیري اسفرجانی علیرضا

 نادري مصطفی

 جعفري محمد علی

 مرادي کالرده مجید

 ساقی سمانه

 ساالرنژاد عادل

 محمدیان جواد

 رامیار حامد

 حسینی سید الهه

 داوري منش حسنی

 قربانی ایزدي مجید

 نوري فاطمه

 عامري سیاهوئی محمدرضا

 انصاري ارده جانی عماد

 کردي تمندانی پژمان

 عبداللهی نوید

 جعفري فرزانه

 ملک رئیسی بهمن

 رضوي سید علیرضا

 شهرامی نیا رضا

 موسوي مهدي

 آرادفر ایمان

 مژدي فائزه

 خدایی بهزاد

 خسروي میثم

 محمدي عصمت

 شهیري جابر

 ابراهیم نژادگرجی حسین

 اشرف گنجویی محمد

 عیوضی احمدرضا

 رهنما نیما

 واعظ لیواري ساجده

 اعوري دوغائی محمود

 رفیع فرناز

 تورانی رسول

 طهماسبی حسن

 جراحی فرشته

 هدایتی فرد مجید

 یازرلو عباس

 حیدري سودجانی حسن

 بهشتی پور  محمدرضا

 سرشار سامان



 صید امنه

 ذوالفقاري رضا
  

 افضلی سید امید

 رضائی پژند آزاده
  

  


