
 3196ماه تیر برنامه زمانبندی جلسه های داوری نهایی دوره کارشناسی 

 

در دانشکده  21رأس ساعت  ،و دفاع بعد از ظهر  8راس ساعت  ،برای دفاع صبحدانشجویان 

آماده شروع دفاع های خود را حداکثر تا ساعت و شیت ، مدارک خود را تحویل گرفتهحضور یافته

 پس از شروع اولین دفاع دانشجویان حق نصب مدارک خود را نخواهند داشت. نمایند.

 دانشکده معماری

      راهنما / داور/ نماینده نام استاد 

 چهار شنبه

3/3 
 صبح 22ساعت 

     پاکنژاد استاد راهنما   متدیندکتر 

     عادل فر استاد راهنما   ی. اسالمیدکتر 

     مصطفی تهرانی استاد راهنما   دکتر محمودی

      استاد داور دکتر غروی

      استاد داور و نماینده دانشکده مهندس نجفی

 چهار شنبه

21/3 
 صبح 22ساعت 

     طاهری   استاد راهنما دکتر حقیر

     وفا   استاد راهنما دکتر ی. اسالمی

      استاد داور دکتر انصاری

      دانشکده ندهیاستاد داور و نما دکتر متدین

 چهار شنبه

21/3 
 صبح 21:31ساعت 

     اقبالی   استاد راهنما دکتر حقیر

     کالتیان   استاد راهنما دکتر ی. اسالمی

      استاد داور دکتر خاقانی

      دانشکده ندهیاستاد داور و نما دکتر مطلبی

 شنبه سه

23/4 

 صبح 9ساعت 

 منصور نیا هدایت کریم زادگان اخوان امید استاد راهنما  دکتر حجت

      استاد داور . اسالمیدکتر ی 

      استاد داور و نماینده دانشکده دکتر انصاری

 بعد از ظهر 2ساعت 

   طالیی معتمدی سنایی کیا استاد راهنما دکتر تقی زاده

     دشتی استاد راهنما دکتر متدین

     هوشمند استاد راهنما دکتر غریب پور

      استاد داور دکتر عشرتی

      دانشکده ندهیاستاد داور و نما مهندس نجفی

 شنبهیک

28/4 

 صبح 9ساعت 

   کاوه بیالخط یواعظ استاد راهنما دکتر مطلبی

     رمضان زاده استاد راهنما دکتر غ. اسالمی

      استاد داور خاقانیدکتر 

      دانشکده ندهیاستاد داور و نما دکتر محمودی

 بعد از ظهر 2ساعت 

    غالمی کوچکی نژاد   استاد راهنما دکتر غروی

    محمد خانی حیدر   استاد راهنما ی. اسالمیدکتر 

     کمان   استاد راهنما دکتر ادیبی

      استاد داور غریب پوردکتر 

      دانشکده ندهیاستاد داور و نما رضازادهدکتر 

 شنبه دو

29/4 

 صبح 9ساعت 

 گروه الف

    یصفو محمدی   استاد راهنما دکتر اکرمی

    پور یصالح یخضر استاد راهنما   ریدکتر حق

      استاد داور خاقانیدکتر 

      دانشکده ندهیاستاد داور و نما خادم زاده دکتر 

 صبح 9اعت س

 گروه ب

 محمودی انینجوم یمحمد تق یحاج یعرفات انیریدب استاد راهنما   یدکتر محمود

     مرادی استاد راهنما   مظاهریاندکتر 

      استاد داور یدکتر غرو

      دانشکده ندهیاستاد داور و نما یبیاد دکتر

 بعد از ظهر 2ساعت 

   یفراهان یپارس نژاد یساالر استاد راهنما   پور بیدکتر غر

    فرنوش یمنصور استاد راهنما   فر ینیدکتر ع

      استاد داور عشرتیدکتر 

      دانشکده ندهیاستاد داور و نما یمیدکتر ابراه

 شنبه سه

11/4 
 صبح 9ساعت 

   یترک یرضو ییرضا استاد راهنما   یدکتر مسائل

     یقاسم استاد راهنما   نیدکتر متد

     زاده یقاض استاد راهنما   نگارستان دکتر

      استاد داور ی. اسالمیدکتر 

      دانشکده ندهیاستاد داور و نما نجفی مهندس


