برنامه جلسات ارائه پروژه پایانی (طرح نهایی)  -بهمن ماه 96
شنبه 96/11/28
ردیف

ساعت

دانشجو

موضوع پایان نامه

استاد راهنما

1
2
3
4
5
6

9:00-10:00
10:00-11:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00

پریچهر پور بهرام
فاطمه سیرجانیان

تفریحگاه کودک
زائر سرا

آقای ذاکرحقیقی
آقای ذاکرحقیقی

نسیم قدم خیر
محمد همایون
آناهیتا نیک نام

بنیاد معماری میرمیران
مرکز خالقیت مادر و کودک
پارک آبی قشم

خانم قنبری
خانم قنبری
خانم قنبری

یک شنبه 96/11/29
ردیف

ساعت

دانشجو

موضوع پایان نامه

استاد راهنما

1
2
3
4

9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00

بهاره جوکار
زهرا ریاستی فر
فاطمه هادی نژاد
فاطمه زارع

مسکونی حرکت آقایان
پردیس جشنواره سینمایی

خانم رحمانی
آقای عزیزی
آقای عزیزی
آقای عزیزی

مجموعه نمایشگاهی هنرهای وابسته به معماری

مجموعه فروشگاهی پوشاک
دوشنبه 96/11/30

ردیف

ساعت

دانشجو

موضوع پایان نامه

استاد راهنما

1
2
3
4
5
6

9:00-10:00
10:00-11:00
11:30-12:30
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00

مهشید تعبدی
امیرحسین فروتنی
شیدا ببری شال
فرشته بابایی
مهسا منوچهری فرد
پرهام اسالمیان فرد

مرکز موسیقی درمانی کودکان
مرکز آموزش توسعه پایدار
مرکز بین المللی طب سنتی
موزه صنایع دستی
کلینیک تغذیه و رژیم درمانی

خانم ارجمند
خانم ارجمند
خانم بهبود
خانم رحمانی
خانم رحمانی
آقای اشعری

تغییر دکوراسیون پیتزا بازار با رویکرد ارتقاء تعامالت اجتماعی

دوشنبه 96/11/30
ردیف

ساعت

دانشجو

موضوع پایان نامه

استاد راهنما

1
2
3
4
5
6

9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
13:30-14:30
14:30-15:30
16:00-17:00

سمیه اله بخش
فاطمه دهقانی
فاطمه بدیعی فرجام فرد
سمانه بورکی
مهرنوش غواصی
نگار مهران

درمانگاه بهداشت و سالمت
مرکز تحقیقات درمانی امونولوژی
خانه سالمندان
مجموعه ورزش های آبی
آسمان نما
بنای فرهنگی

آقای عطاران
آقای عطاران
آقای عطاران
آقای عزیزی
آقای عزیزی
خانم رجایی

 -زمان برگزاری جلسات ارائه پروژه پایانی به اطالع اساتید محترم راهنما ،رسانده شده است ،ولی دانشجویان موظف 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 ،دفاع ایشان کنسل و به بازه زمانی بعدی موکول می گردد ._ زمان و ساعت تعیین شده به هیچ عنوان قابل تغییر نمی باشد.
_ در صورت انصراف از پایان نامه پس از تاریخ  96/11/25تا سقف یک نمره از نمره نهایی کسر میگردد.

_ دو جلدرساله (بصورت پشت و رو) و صحافی نشده ( پوشه پاپکو) ارائه گردد.
_ فرم نمره همراه با تکمیل مشخصات در انتهای رساله قرار گیرد.
_ فرم روندکرکسیون وکارنامه دانشجو و فرم شماره  4همراه بارساله تحویل داده شود.

