
 

 

 

 3196ماه  بهمنبرنامه زمانبندی جلسه های داوری نهایی دوره کارشناسی 

 

 

در  21و دفاع بعد از ظهر، رأس ساعت   8راس ساعت  برای دفاع صبح،دانشجویان تمامی 

شروع های خود را حداکثر تا ساعت و شیت ، مدارک خود را تحویل گرفتهدانشکده حضور یافته

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

 لطفا به ساعت های داخل جدول توجه نمایید.
 

 دانشکده معماری

 دانشجویان راهنما / داور/ نماینده نام استاد زمان

 شنبهچهار

28/22 

   ظهر 21ساعت 

صبح  83:8دانشجویان ساعت 

تحویل شیت و ماکت خود را 

 نمایند.

    ناصری استاد راهنما   کتر غریب پور  د

    شاکری راد استاد راهنما   دکتر حجت 

     استاد داور  غرویدکتر 

     استاد داور و نماینده دانشکده  انصاریدکتر 

 شنبهسه 

12/22 

 صبح گروه الف 9ساعت 

    یسرلیم استاد راهنما  یدکتر اکرم

  بابایی زاده الشطری ظریف استاد راهنما   دکتر حجت 

     استاد داور دکتر عشرتی 

     استاد داور و نماینده دانشکده دکتر خادم زاده 

 صبح گروه ب 9ساعت 

 مشتاق موحدی مهرعلیان فرحبخش   استاد راهنما غروی  کتر د

     استاد داور غریب پور دکتر  

     دانشکده ندهیاستاد داور و نما  مسائلیدکتر 

 بعد از ظهر  2ساعت 

  سالیانی صادق لو  نیکزاد استاد راهنما  کتر حقیر د

    خصالی استاد راهنما مهندس نجفی 

     استاد داور دکتر خاقانی 

     ستاد داور و نماینده دانشکدها دکتر متدین 

  صبح  22 ساعت

صبح  28دانشجویان ساعت 

شیت و ماکت خود را دریافت 

 نموده و نصب نمایند.

    کاشانی ستاد راهنماا عینی فر دکتر 

  یمیابراه یدیسع  انیباقر ستاد راهنماا  یدکتر مطلب

     داورستاد ا دکتر  ابراهیمی 

     دانشکده ندهیستاد داور و نماا  نگارستاندکتر 

 هشنبچهار

12/22 

 صبح گروه الف 9ساعت 

  شفیعی نورایی ملکیان ستاد راهنماا دکتر متدین 

  جعفری هاشمی شیرخانی ستاد راهنماا انصاری دکتر 

     ستاد داورا  دکتر خاقانی

     دانشکده ندهیستاد داور و نماا  نگارستاندکتر 

 صبح گروه ب 9ساعت 

  لیاقت جو سالمی نیکوفرد   ستاد راهنماا دکتر محمودی 

   محمودی صاکی   ستاد راهنماا دکتر مسائلی  

     ستاد داورا دکتر  عشرتی 

     دانشکده ندهیستاد داور و نماا غروی  دکتر  

 

 بعد از ظهر گروه الف 2ساعت 

   باقری اوحدی   ستاد راهنماا دکتر غریب پور 

    نایخدابخش ستاد راهنما  ا ی بیدکتر اد

     ستاد داورا دکتر حقیر  

     دانشکده ندهیستاد داور و نماا دکتر  خادم زاده 

 ببعد از ظهر گروه  2ساعت 

  مرادی توده نجف پور ستاد راهنما  ا  مظاهریاندکتر 

     ستاد داورا ی. اسالمی  دکتر 

     دانشکده ندهیستاد داور و نماا مهندس نجفی 


