برنامه جلسات ارائه پروژه پایانی (طرح نهایی)  -بهمن ماه 95
یکشنبه – 95/11/ 24
ردیف

ساعت

دانشجو

موضوع پایان نامه

استاد راهنما

1

9:00 - 10:00

طاهره سرحدی

مجموعه ورزشی بانوان

مهندس کنعانی

2

10:00 -11:00

رومینا اجاقی

کلینیک تخصصی بیماران

مهندس کنعانی

3

11:00- 12:00

معصومه بهاری

کلینیک تخصصی قلب

مهندس کنعانی

4

14:30 -15:30

فائزه کریمی

کلینیک تخصصی چشم

دکتر قنبری

5

16:00 -17:00

زهرا زارعی

بیمارستان جراحی عمومی  60تخته

دکتر منشی زاده

6

17:30 -18:30

فاطمه کدخدایی

مرکز بحران صداوسیما

مهندس عطاران

دو شنبه 95/11/25 -
ردیف

ساعت

دانشجو

موضوع پایان نامه

استاد راهنما

1

9:00 - 10:00

حمیده شجاعیان

استخر و مرکز آب درمانی

مهندس عراقی

2

10:00 -11:00

معصومه ژیان پور

خانه من

مهندس عراقی

3

11:00 -12:00

بهناز میرزایی

کانون زبان نور

مهندس عراقی

4

14:30 -15:30

طاهره میراب

مهدکودک

مهندس عطاران

5

15:30 -16:30

راضیه زمانی

مجتمع تجاری تفریحی ورزشی

مهندس عطاران

6

16:30 -17:30

عاطفه منتصری

مجتمع فرهنگی مهر

مهندس عطاران

7

18:00 -19:00

معصومه گلستان رو

مهد کودک با رویکرد سبز

مهندس عراقی

سه شنبه 95/11/26
ردیف

ساعت

دانشجو

موضوع پایان نامه

استاد راهنما

1

9:00 - 10:00

فاطمه زارعی

مرکز آموزشی تفریحی پرواز

مهندس عزیزی

2

10:00 -11:00

آرش اسدی پور

سفارت ایران در اسپانیا

مهندس عزیزی

3

11:00 -12:00

ریحانه فریدی

پنجره ای رو به شهر

مهندس عزیزی

4

14:30 -15:30

معصومه کدخدایی

مرکزحمایت اززنان سرپرست خانوار

مهندس ملک مرزبان

5

16:00 -17:00

سولماز نصیری زاده

طراحی نانوایی با رویکرد کیفیت محیطی

دکتر زارع مهذبیه

6

17:30 -18:30

 زمان برگزاری جلسات ارائه پروژه پایانی به اطالع اساتید محترم راهنما ،رسانده شده است ،ولی دانشجویانموظف می باشند که روز و ساعت جلسه را با ایشان هماهنگ نمایند .
 دانشجویان موظفند  30دقیقه قبل از شروع دفاع در دانشگاه حضور داشته باشند و در صورت تاخیر ،دفاعایشان کنسل و به بازه زمانی بعدی موکول می گردد .
 زمان و ساعت تعیین شده به هیچ عنوان قابل تغییر نمی باشد. درصورت انصراف ازارائه پایان نامه پس ازتاریخ ، 95/11/9تاسقف یک نمره ازنمره نهایی دانشجوکسر میگردد. دو جلدرساله میبایست تاساعت  12روز شنبه  95/11/23به دفترآموزش دانشگاه(بنفشه)تحویل داده شود. فرم نمره در انتهای رساله بصورت صحافی شده قرار گیرد. -فرم روند کرکسون و کارنامه دانشجو و تایید سازه همراه با رساله تحویل داده شود(.بصورت مجزا)

