
 

 

 ساعات برگزاری جلسات دفاع

6931بهمن ماه   

گروه معماری



تاریخ ٍ 

 ساعت 
 08تا  03/01 03/01تا  01 01تا  03/00 00تا  03/00 03/00تا  03 03تا  03/8

شنبه یک

1/11/66 

 

 زارعی فرزاًِداًطجَ:

    دکتر طثاییاى استاد راٌّوا:

 دکتر جثل عاهلی  داٍر اٍل:

 دکتر کَپایی  :دٍمداٍر 

 ّاضوی تٌی الِْداًطجَ:

   دکتر جثل عاهلی  استاد راٌّوا:

 دکتر هسعَد  داٍر اٍل:

 دکتر کَپایی  :داٍر دٍم

 ًاظن سعیذ داًطجَ:

   دکتر تْارًٍذ  استاد راٌّوا:

 دکتر هسعَد  داٍر اٍل:

 دکتر کَپایی  :داٍر دٍم

 تیٌٌذُ هْرالسادات داًطجَ:

 دکتر طثاییاى راٌّوا:استاد 

 دکتر تْارًٍذ  داٍر اٍل:

 دکتر ضاّذی  :داٍر دٍم

  

 کریوی هحوذ سیذداًطجَ:

 دکتر قاسوی  استاد راٌّوا:

 دکتر حسي پَر داٍر اٍل:

 دکتر صادقی :داٍر دٍم

 هقذم اخَاى تْارُداًطجَ:

      طثاییاى دکتر استاد راٌّوا:

 دکتر حسي پَر داٍر اٍل:

 دکتر صادقی :داٍر دٍم

 هجتثی هلک پَرداًطجَ:

      طثاییاى دکتر استاد راٌّوا:

 دکتر قاسویداٍر اٍل: 

 دکتر خذاتخطیاىداٍر دٍم: 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   



تاریخ ٍ 

 ساعت 
 08تا  03/01 03/01تا  01 01تا  03/00 00تا  03/00 03/00تا  03 03تا  03/8

 شنبه دو

2/11/66 

 

 فرّادیاى فرّاد داًطجَ:

   دکتر قاسوی  استاد راٌّوا:

 دکتر ضاّذی  داٍر اٍل:

 دکتر کَپایی  :داٍر دٍم

 ضریعتی صفیِ داًطجَ:

   دکتر تْارًٍذ  استاد راٌّوا:

 دکتر قاسوی  داٍر اٍل:

 دکتر کَپایی  :داٍر دٍم

 تسرگی هْال داًطجَ:

   دکتر جثل عاهلی  استاد راٌّوا:

 دکتر قاسوی  داٍر اٍل:

 دکتر کَپایی  :داٍر دٍم

 زادُ کرتاسی احساى داًطجَ:

 دکتر تْارًٍذ  استاد راٌّوا:

 دکتر قاسوی  داٍر اٍل:

 دکتر صادقی  :داٍر دٍم

  

 تراکوِ هژگاى داًطجَ: 

 دکتر جثل عاهلی  استاد راٌّوا:

 دکتر ضاّذی داٍر اٍل:

 دکتر صادقی :داٍر دٍم

    

 

 

 

 

 

 

 

 

     



تاریخ ٍ 

 ساعت 
 08تا  03/01 03/01تا  01 01تا  03/00 00تا  03/00 03/00تا  03 03تا  03/8

شنبه سه 

3/11/66 

 

 ّاضوی هرین داًطجَ:

   دکتر رضتیاى  استاد راٌّوا:

 دکتر صادقی  داٍر اٍل:

 دکتر کَپایی  :داٍر دٍم

 ریسی ضفایی هْسا داًطجَ:

   دکتر طثاییاى استاد راٌّوا:

 دکتر حسي پَر  داٍر اٍل:

 دکتر ضاّذی  :داٍر دٍم

 ًجفی ًَیذ داًطجَ:

   دکتر قاسوی  راٌّوا:استاد 

 دکتر خذاتخطیاى  داٍر اٍل:

 دکتر کَپایی  :داٍر دٍم

 زادُ جوعِ اهام حسیي سیذ داًطجَ:

 دکتر طثاییاى استاد راٌّوا:

 دکتر خذاتخطیاى  داٍر اٍل:

 دکتر هسعَد :داٍر دٍم

 زادُ ًایة هرین داًطجَ:

 هٌْذس صلَاتی  استاد راٌّوا:

 رضتیاىدکتر   داٍر اٍل:

 دکتر قاسوی  :داٍر دٍم

 تذرُ هْرداد داًطجَ:

 دکتر حسي پَر  استاد راٌّوا:

 دکتر رضتیاى  داٍر اٍل:

 دکتر جثل عاهلی  :داٍر دٍم

 دقَقی ضیوا داًطجَ:

 دکتر قاسوی  استاد راٌّوا:

 دکتر ضاّذی داٍر اٍل:

 دکتر حسي پَر :داٍر دٍم

 هحسي سلطاًی داًطجَ:

   قاسویاستاد راٌّوا: دکتر 

 دکتر صادقیداٍر اٍل:  

 دکتر کَپاییداٍر دٍم:  

 قذیری تٌْاز داًطجَ:

 دکتر طثاییاى استاد راٌّوا:

 دکتر رضتیاى داٍر اٍل:

 دکتر صادقی :داٍر دٍم

 هحوذی هٌیرُ داًطجَ: 

 دکتر ضاّذی  استاد راٌّوا:

 دکتر خذاتخطیاى داٍر اٍل:

 دکتر حسي پَر :داٍر دٍم

 

 

 

 

 

 

 

 

     



تاریخ ٍ 

 ساعت 
 08تا  03/01 03/01تا  01 01تا  03/00 00تا  03/00 03/00تا  03 03تا  03/8

شنبه چهار

4/11/66 

 

 خٌذاى هیر سادات هلیحِ داًطجَ:

   دکتر خذاتخطیاى  استاد راٌّوا:

 دکتر صادقی  داٍر اٍل:

 دکتر هسعَد  :داٍر دٍم

 ًیا احوذی گل کَرٍش داًطجَ:

   دکتر خذاتخطیاى  استاد راٌّوا:

 دکتر صادقی  داٍر اٍل:

 دکتر هسعَد  :داٍر دٍم

 داٍرپٌاُ اهیي هحوذ داًطجَ:

   دکتر قاسوی  استاد راٌّوا:

 دکتر هسعَد  داٍر اٍل:

 دکتر خذاتخطیاى  :داٍر دٍم

 ًَرتخص هیترا داًطجَ:

 دکتر صادقی  استاد راٌّوا:

 دکتر خذاتخطیاى  داٍر اٍل:

 دکتر حسي پَر  :داٍر دٍم

 کیْاریاى سیوا داًطجَ:

 دکتر ضاّذی  استاد راٌّوا:

 دکتر قاسوی  داٍر اٍل:

 دکتر صادقی  :داٍر دٍم

 

 دّقاًی غسالِ داًطجَ:

 دکتر ضاّذی  استاد راٌّوا:

 دکتر تْارًٍذ داٍر اٍل:

 دکتر جثل عاهلی :داٍر دٍم

 ًٍذ گٌجعلی هحوذ داًطجَ:

 دکتر جثل عاهلی  استاد راٌّوا:

 دکتر ضاّذی داٍر اٍل:

 دکتر تْارًٍذ :داٍر دٍم

 اللْی سثقت ایواى داًطجَ:

 دکتر جثل عاهلی  استاد راٌّوا:

 دکتر ضاّذی داٍر اٍل:

 دکتر حسي پَر :داٍر دٍم

 داًطوٌذ ضیَا داًطجَ:

 هٌْذس تاکی  استاد راٌّوا:

 دکتر قاسوی داٍر اٍل:

 دکتر جثل عاهلی :داٍر دٍم

 تراتی الْام داًطجَ:

 دکتر ضاّکار  استاد راٌّوا:

 دکتر حسي پَر داٍر اٍل:

 دکتر خذاتخطیاى :داٍر دٍم

 

 ضْثازی آرزٍ داًطجَ:

 دکتر طثاییاى  استاد راٌّوا:

 دکتر رضتیاى داٍر اٍل:

 دکتر کَپایی :داٍر دٍم

 ًیا رضیذی ریحاًِ داًطجَ:

 دکتر سعذًٍذی  استاد راٌّوا:

 دکتر قاسوی داٍر اٍل:

 دکتر رضتیاى :داٍر دٍم

 

 

 

 

 

 

 

 

 جْذی عاطفِ داًطجَ: 

 هٌْذس تاکی  استاد راٌّوا:

 دکتر کَپایی داٍر اٍل:

 دکتر رضتیاى :داٍر دٍم

 



تاریخ ٍ 

 ساعت 
 08تا  03/01 03/01تا  01 01تا  03/00 00تا  03/00 03/00تا  03 03تا  03/8

شنبه پنج 

5/11/66 

 

 پریساد فرزاًِ داًطجَ: 

   دکتر ضاّکار  استاد راٌّوا:

 دکتر حسي پَر  داٍر اٍل:

 دکتر کَپایی  :داٍر دٍم

 یذاللْی آزادُ داًطجَ:

   دکتر ضاّکار  استاد راٌّوا:

 دکتر حسي پَر  داٍر اٍل:

 کَپاییدکتر   :داٍر دٍم

   

      

 

 

 

 

 

 

 

 

     



تاریخ ٍ 

 ساعت 
 08تا  03/01 03/01تا  01 01تا  03/00 00تا  03/00 03/00تا  03 03تا  03/8

شنبه 

7/11/66 

 

 آٍر تخت زّرا داًطجَ:

   دکتر خذاتخطیاى  استاد راٌّوا:

 دکتر کَپایی  داٍر اٍل:

 دکتر تْارًٍذ  :داٍر دٍم

 سجادفر اللِ سیذُ داًطجَ:

   دکتر خذاتخطیاى  استاد راٌّوا:

 دکتر حسي پَر  داٍر اٍل:

 دکتر کَپایی  :داٍر دٍم

 عسگری هصطفی سیذ داًطجَ:

   دکتر حسي پَر  استاد راٌّوا:

 دکتر تْارًٍذ  داٍر اٍل:

 دکتر کَپایی  :داٍر دٍم

 جْاًگیری هرین داًطجَ:

 دکتر تْارًٍذ  استاد راٌّوا:

 دکتر جثل عاهلی  داٍر اٍل:

 دکتر حسي پَر  :داٍر دٍم

  

 حاج عسیسی هسیح داًطجَ: 

 دکتر تْارًٍذ  استاد راٌّوا:

 دکتر هسعَد داٍر اٍل:

 دکتر جثل عاهلی :داٍر دٍم

 تْفرٍز تْار داًطجَ:

 هٌْذس صلَاتی  استاد راٌّوا:

 دکتر جثل عاهلی داٍر اٍل:

 ضاّذیدکتر  :داٍر دٍم

   

  

 

 

 

 

 

 

    



تاریخ ٍ 

 ساعت 
 08تا  03/01 03/01تا  01 01تا  03/00 00تا  03/00 03/00تا  03 03تا  03/8

شنبه دو 

6/11/66 

 

 اصفْاًی جْاًگیری سپیذُ داًطجَ:

   دکتر ضاّذی  استاد راٌّوا:

 دکتر کَپایی  داٍر اٍل:

 دکتر هسعَد  :داٍر دٍم

 زادُ هتفکر اهیررضا داًطجَ:

 هٌْذس صلَاتی  استاد راٌّوا:

 دکتر ضاّذی داٍر اٍل:

 دکتر کَپایی :داٍر دٍم

 کرین تٌذُ گلٌاز داًطجَ:

   دکتر خذاتخطیاى  استاد راٌّوا:

 دکتر صادقی  داٍر اٍل:

 دکتر قاسوی  :داٍر دٍم

 قرتاًی ًجوِ داًطجَ:

 دکتر جثل عاهلی  استاد راٌّوا:

 دکتر خذاتخطیاى  داٍر اٍل:

 دکتر هسعَد  :داٍر دٍم

 هحرری سَگل داًطجَ:

هٌْذس تیوَری   استاد راٌّوا:

 هٌص

 دکتر خذاتخطیاى  داٍر اٍل:

 دکتر قاسوی  :داٍر دٍم

 

 رفیعیاى تْرام داًطجَ: 

 دکتر هجلسی  استاد راٌّوا:

 دکتر قاسوی داٍر اٍل:

 دکتر جثل عاهلی :داٍر دٍم

 زهاًیاى زّرُ سیذُ داًطجَ: 

 هٌْذس صلَاتی  استاد راٌّوا:

 دکتر کَپایی داٍر اٍل:

 دکتر صادقی :داٍر دٍم

  

  

 

 

 

 

 

 

    



تاریخ ٍ 

 ساعت 
 08تا  03/01 03/01تا  01 01تا  03/00 00تا  03/00 03/00تا  03 03تا  03/8

شنبه سه 

11/11/66 

 

 هَسَی هْذی هحوذ سیذ داًطجَ:

   دکتر جثل عاهلی  استاد راٌّوا:

 دکتر خذاتخطیاى  داٍر اٍل:

 دکتر تْارًٍذ  :داٍر دٍم

 حذاد هْتاب داًطجَ:

   دکتر تْارًٍذ  استاد راٌّوا:

 دکتر خذاتخطیاى  داٍر اٍل:

 دکتر حسي پَر  :داٍر دٍم

 هْری هٌَچْر داًطجَ:

 دکتر ضاّکار    استاد راٌّوا:

 دکتر خذاتخطیاى  داٍر اٍل:

 دکتر قاسوی  :داٍر دٍم

 تراتی ضیوا داًطجَ:

 دکتر خذاتخطیاى  استاد راٌّوا:

 دکتر حسي پَر  داٍر اٍل:

 دکتر جثل عاهلی  :داٍر دٍم

 هَسَی هْذی سیذ داًطجَ:

 دکتر قاسوی  استاد راٌّوا:

 دکتر هسعَد  داٍر اٍل:

 دکتر جثل عاهلی  :داٍر دٍم

 

 سْیلیاى ًگیي داًطجَ:

 دکتر هسعَد  استاد راٌّوا:

 دکتر رضتیاى داٍر اٍل:

 دکتر قاسوی :داٍر دٍم

 زادُ حیذری پریچْر داًطجَ:

 دکتر طثاییاى  استاد راٌّوا:

 دکتر جثل عاهلی داٍر اٍل:

 دکتر قاسوی :داٍر دٍم

 عوراًی هیٌا داًطجَ:

 دکتر جثل عاهلی  استاد راٌّوا:

 دکتر صادقی داٍر اٍل:

 دکتر حسي پَر :داٍر دٍم

 گالتسادگاى هٌْاز داًطجَ:

 دکتر تْارًٍذ  استاد راٌّوا:

 دکتر ضاّذی داٍر اٍل:

 دکتر رضتیاى :داٍر دٍم

  

   

 

 

 

 

 

 

   



 

تاریخ ٍ 

 ساعت 
 08تا  03/01 03/01تا  01 01تا  03/00 00تا  03/00 03/00تا  03 03تا  03/8

شنبه چهار 

11/11/66 

 

 هرتضایی هیر ٍحیذ سیذ داًطجَ:

   دکتر خذاتخطیاى  استاد راٌّوا:

 دکتر ضاّذی  داٍر اٍل:

 دکتر قاسوی  :داٍر دٍم

 فر صفَی هْذی داًطجَ:

   دکتر خذاتخطیاى  استاد راٌّوا:

 دکتر رضتیاى  داٍر اٍل:

 دکتر جثل عاهلی  :داٍر دٍم

 اًصاری هْطیذ داًطجَ:

   دکتر خذاتخطیاى  استاد راٌّوا:

 دکتر رضتیاى  داٍر اٍل:

 دکتر ضاّذی  :داٍر دٍم

 احوذی علی داًطجَ:

 دکتر حسي پَر  استاد راٌّوا:

 دکتر قاسوی  داٍر اٍل:

 خذاتخطیاىدکتر   :داٍر دٍم

 لَالیی هحوذ داًطجَ:

 دکتر رضتیاى  استاد راٌّوا:

 دکتر تْارًٍذ  داٍر اٍل:

 دکتر حسي پَر  :داٍر دٍم

 

 ّاضوی هیر هیثن سیذ داًطجَ:

 دکتر ضاّکار  استاد راٌّوا:

 دکتر صادقی داٍر اٍل:

 دکتر رضتیاى :داٍر دٍم

 آقاهیری سویِ داًطجَ:

 دکتر قاسوی  استاد راٌّوا:

 دکتر ضاّذی داٍر اٍل:

 دکتر تْارًٍذ :داٍر دٍم

 َّضوٌذ تیتا داًطجَ:

 دکتر ضاّکار  استاد راٌّوا:

 دکتر قاسوی داٍر اٍل:

 دکتر جثل عاهلی :داٍر دٍم

 گرجی فاطوِ داًطجَ:

 دکتر ضاّکار  استاد راٌّوا:

 دکتر جثل عاهلی داٍر اٍل:

 دکتر رضتیاى :داٍر دٍم

  

 رضایی زیٌت داًطجَ:   

 هٌْذس تاکی  استاد راٌّوا:

 دکتر تْارًٍذ داٍر اٍل:

 دکتر صادقی :داٍر دٍم

  


