
داورساعتتاریخاستاد راهنماموضوع پایانامهرشته تحصیلیشماره دانشجویینام و نام خانوادگی

دکتر اردکانی96/11/2108:30دکتر عزیزیطراحی کتابخانه تخصصی هنر و معماریمعماری ناپیوسته9323016ندا امین زاده موسوی

دکتر عزیزی96/11/2109:30دکتر اردکانیطراحی موزه خطکارشناسی معماری9221049محمد محسنی نکو

دکتر عزیزی96/11/2110:30دکتر اردکانیطراحی سفارتخانه ایران در سوئدکارشناسی معماری9221056فاطمه قایید

دکتر عزیزی96/11/2111:30دکتر اردکانیطراحی فرهنگسرای هنر و معماریمعماری ناپیوسته9413060زهرا شاکری

دکتر عزیزی96/11/2112:30دکتر اردکانیطراحی خانه کتاب تخصصی هنرمعماری ناپیوسته9413069خاطره طیموری

دکتر عزیزی96/11/2113:30دکتر اردکانیطراحی فرهنگسرای کودکمعماری ناپیوسته9413072فاطمه فتوحی

دکتر عزیزی96/11/2114:30دکتر اردکانیطراحی مجتمع مسکونیمعماری ناپیوسته9423039سید یحیی خلقی

دکتر عزیزی96/11/2115:30دکتر اردکانیطراحی فرهنگسرای زبان و ادب فارسیمعماری ناپیوسته9423092عباس شهریاری

دکتر اردکانی96/11/2116:30دکتر فرزینطراحی فرهنگسرای هنرمعماری ناپیوسته9413088سحر محمدی

دکتر اردکانی96/11/2117:30دکتر فرزینطراحی موزه فرهنگسرامعماری ناپیوسته9423112فروغ سادات کافی ماسوله

دکتر کریم پور96/11/2308:30دکتر عزیزیطراحی مرکز مد و لباس بانوی مشرقیمعماری ناپیوسته9323082نیلوفر کربالیی محمد

دکتر کریم پور96/11/2309:30دکتر عزیزیطراحی مهدکودکمعماری ناپیوسته9323031زهرا توحیدی

دکتر کریم پور96/11/2310:30دکتر عزیزیطراحی مجتمع دانشگاهی در کویرمعماری ناپیوسته9323033فرناز جاللیون

دکتر کریم پور96/11/2311:30دکتر عزیزیطراحی دهکده روان اراممعماری ناپیوسته9323046مهدیه رسولیان

دکتر کریم پور96/11/2312:30دکتر عزیزیطراحی خانه موسیقیمعماری ناپیوسته9323072الهه غفاری

دکتر کریم پور96/11/2313:30دکتر عزیزیطراحی هتل واقع در منطقه کویری بارویکرد معماری اسالمیمعماری ناپیوسته9323092فاطمه محمدی

دکتر کریم پور96/11/2314:30دکتر عزیزیطراحی کنسرت هالمعماری ناپیوسته9323105تینا ناصری

مهندس باقری96/11/2315:30دکتر عزیزی2020طراحی اکسپو معماری ناپیوسته9413046فاطمه دشتی

دکتر امیری96/11/2316:30دکتر عزیزیطراحی بهزیستیمعماری ناپیوسته9413061فاطمه شاهی

دکتر امیری96/11/2317:30دکتر عزیزی ستاره5هتل معماری ناپیوسته9323003محمد احمدپور

مهندس کسرایی96/11/2308:30دکتر امیریطراحی مهدکودککارشناسی معماری9221058یگانه ایمانی

مهندس کسرایی96/11/2309:30دکتر امیریطراحی مهدکودککارشناسی معماری9221058یگانه اعظمی

مهندس کسرایی96/11/2310:30دکتر امیریطراحی خانه سالمندانکارشناسی معماری9221088هدیه غفاری

96برنامه زمانبندی دفاع کارشناسی بهمن 



مهندس کسرایی96/11/2311:30دکتر امیری ستاره4طراحی هتل معماری ناپیوسته9423041زهرا خان محمدی

مهندس باقری96/11/2312:30دکتر امیریطراحی برج مسکونیمعماری ناپیوسته9423058یاسمن ابوطالبی زنوزی

مهندس باقری96/11/2313:30دکتر امیریطراحی سالن ورزشی چندمنظورهمعماری ناپیوسته9423074هانیه ایرانفر

دکتر امیری96/11/2314:30مهندس باقریطراحی موزه هنرهای تجسمی با رویکرد ارتقاء دانش نوجوانانمعماری ناپیوسته9323085خاطره کریمی

مهندس باقری96/11/2315:30دکتر امیریطراحی آکادمی موسیقیمعماری ناپیوسته9513123حامد دیناری

دکتر عزیزی96/11/2408:30دکتر خوشنویسطراحی بیمارستانمعماری ناپیوسته9423061طاهره اردویی

دکتر عزیزی96/11/2409:30دکتر خوشنویستفریحی- طراحی مجتمع  تجاری معماری ناپیوسته9413026پارمیدا ترکیان

دکتر عزیزی96/11/2410:30دکتر خوشنویسطراحی مرکز موسیقیمعماری ناپیوسته9423120ملیکا لواسانی جم

دکتر عزیزی96/11/2411:30دکتر خوشنویسطراحی کتابخانه کودکمعماری ناپیوسته9423139فاطمه سادات هاشمی فشارکی

دکتر ثابت فرد96/11/2412:30دکتر خوشنویسطراحی موزه معماریمعماری ناپیوسته9423146فاطمه یوسف جدید

دکتر ثابت فرد96/11/2413:30دکتر خوشنویسطراحی موزه مردم شناسی استان البرزمعماری ناپیوسته9323081سعید کاظمی گونلو

دکتر ثابت فرد96/11/2414:30دکتر خوشنویس دوبی2020طراحی پاویون ایران در اکسپو معماری ناپیوسته9323063مسعود شوشتری

دکتر ثابت فرد96/11/2415:30دکتر خوشنویسطراحی ساختمان شهرداریمعماری ناپیوسته9423040نازنین خانپور

دکتر ثابت فرد96/11/2416:30دکتر خوشنویسطراحی فرهنگسرای هنرمعماری ناپیوسته9413034نسرین حسنوند 

دکتر ثابت فرد96/11/2417:30دکتر خوشنویسموزه فرهنگمعماری ناپیوسته9323035سوگل چهارمحالی

مهندس تابش96/11/2412:30دکتر عزیزیطراحی مرکز نگهداری کودکان بی سرپرستمعماری ناپیوسته9323067سیدسمیه عربی

مهندس تابش96/11/2413:30دکتر عزیزیطراحی فرهنگسرامعماری ناپیوسته9413095محمد مقدم

مهندس تابش96/11/2414:30دکتر عزیزیطراحی موزه گیاه شناسیمعماری ناپیوسته9423117الدن گل تپه

مهندس تابش96/11/2415:30دکتر عزیزیطراحی پردیس سینمایی به منظور افزایش تعامالت اجتماعیمعماری ناپیوسته9423119زهرا لطفی 

مهندس تابش96/11/2416:30دکتر عزیزیطراحی مهدکودکمعماری ناپیوسته9423121سارا مندی زاده

مهندس تابش96/11/2408:30دکتر امیریطراحی فرودگاه بین المللیمعماری ناپیوسته9423075فرزانه بادپر

مهندس تابش96/11/2409:30دکتر امیریطراحی مجتمع  تجاری و اداریمعماری ناپیوسته9423078فریبا بختیاری

مهندس تابش96/11/2410:30دکتر امیریطراحی برج مسکونیمعماری ناپیوسته9423094مهسا صفرپور رحیم اباد

مهندس تابش96/11/2411:30دکتر امیریطراحی فراهنگسرای گرافیتیمعماری ناپیوسته9423107هادی قربانی

دکتر شایان فر96/11/2412:30دکتر امیریطراحی فرودگاهمعماری ناپیوسته9423133بهناز میرزایی

دکتر شایان فر96/11/2413:30دکتر امیریطراحی برج مسکونی در سایت ساحلیمعماری ناپیوسته9423136فاطمه نصیری نیا

دکتر شایان فر96/11/2414:30دکتر امیریطراحی مرکز قهرمانی جهان پهلوان تختیمعماری ناپیوسته9413087زینب محمدی 

دکتر شایان فر96/11/2415:30دکتر امیریطراحی کتابخانه ملیمعماری ناپیوسته9423099مهسا علیپور هشی



دکتر شایان فر96/11/2416:30دکتر امیریطراحی استادیوم فوتبالمعماری ناپیوسته9423042مسعود خباز احسنی

دکتر عزیزی96/11/2417:30دکتر امیریهتل توریستیمعماری ناپیوسته9423115فرشته کلهر

مهندس کسرایی96/11/2508:30مهندس ایزدیاکو هتل در اقلیم معتدل و مرطوب شمال ایرانمعماری ناپیوسته9413004شهرزاد احمدی

مهندس کسرایی96/11/2509:30مهندس ایزدی ستاره بارویکرد معماری سبز4طراحی هتل معماری ناپیوسته9413010مدیا اسماعیل پور

مهندس تابش96/11/2510:30مهندس ایزدی ستاره بارویکرد صرفه جویی در مصرف انرژی4طراحی هتل معماری ناپیوسته9413013کوثر اشرف ال طه

مهندس تابش96/11/2511:30مهندس ایزدی ستاره بارویکرد طراحی اقلیمی4طراحی هتل معماری ناپیوسته9413076مریم فالح

دکتر اردکانی96/11/2512:30مهندس ایزدیتفریحی ایساتیس بارویکرد طراحی اقلیمی-طراحی هتل توریستیمعماری ناپیوسته9413101الهه نهضت خوش سلیقه

مهندس تابش96/11/2508:30دکتر اردکانیتفریحی بین راهی-طراحی مجتمع اقامتیمعماری ناپیوسته9423098شیدا عبدالملکی

مهندس تابش96/11/2509:30دکتر اردکانیطراحی کلینیک دیابتمعماری ناپیوسته9613194زهرا هاشم زاده

دکتر امیری96/11/2511:30مهندس قهاریبنویسید سیاوش بیدکانیمعماری ناپیوسته9423053سپیده سبزی

دکتر امیری96/11/2510:30دکتر خوشنویسطراحی سرای موسیقیمعماری ناپیوسته9323065شبنم عامری

مهندس کسرایی96/11/2511:30دکتر خوشنویسطراحی دانشکده هنر و معماریمعماری ناپیوسته9413056نگار سرایی

مهندس کسرایی96/11/2512:30دکتر خوشنویسطراحی مجتمع تجاری فرهنگیمعماری ناپیوسته9413071زهرا عسگری

دکتر اردکانی96/11/2513:30دکتر خوشنویس ستاره4طراحی هتل معماری ناپیوسته9413096عاطفه مهدیونی

دکتر اردکانی96/11/2514:30دکتر خوشنویسطراحی مجتمع تجاری فرهنگیمعماری ناپیوسته9413102احسان نورحسینی

دکتر اردکانی96/11/2515:30دکتر خوشنویس ستاره4طراحی هتل معماری ناپیوسته9423056حدیث سیاهی نازنین اباد

دکتر اردکانی96/11/2516:30دکتر خوشنویسطراحی یادبود میرمیرانمعماری ناپیوسته9423060شیدا احمدی نوخدایی

دکتر اردکانی96/11/2517:30دکتر خوشنویسطراحی مرکز مطالعات آب با رویکرد زیست محیطیمعماری ناپیوسته9323017الناز انجمنی

مهندس تابش96/11/2512:30دکتر محمدرضا متینیطراحی مجتمع فرهنگی سینماییمعماری ناپیوسته9323020الهام اینانلو

دکتر کریم پور96/11/2609:30دکتر حقیر(فرانسه)طراحی ساختمان کنسولگری ایران در استرازبورگ معماری ناپیوسته9313018غزاله چشمه خاور

دکتر کریم پور96/11/2610:15دکتر حقیر دبی با رویکرد پویایی2020طراحی غرفه ایران در اکسپو معماری ناپیوسته9323060ساناز شعبانی

دکتر کریم پور96/11/2611:00دکتر حقیرطراحی مرکزهنرهای بصری بارویکرد پایدارشناسیمعماری ناپیوسته9323083پریسا کرمانی

دکتر کریم پور96/11/2611:45دکتر حقیرطراحی مجتمع تیاتر در شهرستان نیشابورمعماری ناپیوسته9413020محمد بکاییان

دکتر کریم پور96/11/2612:30دکتر حقیرمجتمع مسکونی بارویکرد سبزمعماری ناپیوسته9323058هانیه سلیمان گرمابکی

دکتر کریم پور96/11/2613:15دکتر حقیرکلینیک دامپزشکیمعماری ناپیوسته9323068غزاله عزلتی

مهندس تابش96/11/2608:30دکتر خوشنویسطراحی مجتمع تفریحی تجاری فرهنگی کودکانمعماری ناپیوسته9413032عاطفه حسن زاده

مهندس تابش96/11/2609:30دکتر خوشنویسطراحی خانه سالمندانمعماری ناپیوسته9413044نیلوفر داودپور

مهندس تابش96/11/2610:30دکتر خوشنویسطراحی پردیس سینماییمعماری ناپیوسته9323006محمدعلی ارامش



مهندس تابش96/11/2611:30دکتر خوشنویسطراحی مهدکودکمعماری ناپیوسته9323039الهه خدیوی فر

مهندس تابش96/11/2612:30دکتر خوشنویسطراحی مرکز هنرو فرهنگ اسالمیمعماری ناپیوسته9323057زهرا سراقی

مهندس تابش96/11/2613:30دکتر خوشنویسطراحی مجتمع تجاری پالسکومعماری ناپیوسته9323102جواد میرزاخانی

دکتر کریم پور96/11/2614:30دکتر خوشنویسطراحی مرکز ورزشهای ابی المپیکمعماری ناپیوسته9413006ارزو احمدی

طراحی مرکز اکوتوریستی در کویر مرنجابکارشناسی معماری9221047آذین زمانی
پروفسورگالبچی

مهندس رمضانی
دکتر کریم پور96/11/2615:30

مهندس تابش96/11/2615:30دکتر خوشنویسطراحی بنیاد ملی نخبگانمعماری ناپیوسته9423079سمیه بخشایش

مهندس تابش96/11/2616:30دکتر خوشنویسرفاهی بین راهی- طراحی مجتمع خدماتیمعماری ناپیوسته9323022احمد باغبانی دارانداش

مهندس فرهنگی96/11/2708:30دکتر ایمانی تخت خوابه64طراحی بیمارستانمعماری ناپیوسته9421070حسام صباغی خامنه







 


