
  اعالم تاریخ و مکان دفاع از پایان نامه دانشجویان مقطع تحصیالت تکمیلی دانشکده علومسري اول 

یف
رد

  

  مکان  ساعت  تاریخ  نماینده تحصیالت تکمیلی  رشته تحصیلی  نام و نام خانوادگی

  سالن شهید علیمحمدي  10-12  24/11/97  دکتر غالمحسین شمعانیان  زیست شناسی  سمیرا نیستانی   .1
  اتاق تحصیالت تکمیلی فیزیک  13-15  24/11/97  دکتر صفر محسنی  شیمی  کریمی مسعود   .2

  سالن شهید علیمحمدي  13-15  27/11/97  منیژه میان آباديدکتر   شیمی  ده براتیژم   .3
  سالن شهید علیمحمدي  15-17  24/11/97  دکتر علی اکبر دهنوخلجی  زیست شناسی  مائده خالقی   .4
  سالن شهید علیمحمدي  8-10  27/11/97  شمعانیاندکتر غالمحسین   آمار  فاطمه سدنی   .5
  سالن شهید علیمحمدي  8-10  24/11/97  منصوره قبادي پوردکتر   زیست شناسی  ابوطالب ساویس   .6
  304کالس   15-16  27/11/97  دکتر طاهره نوذري  شیمی  زهرا خسروي   .7

8.   
 3زمین شناسی -آز  15-17  27/11/97  دکتر محسن اصغري  زمین شناسی  ویدا حسن پور

  2ساختمان شماره
  سالن شهید علیمحمدي  15-16  27/11/97  دکتر آرش امینی  آمار  شهیده مرگان پور   .9

  302کالس   10-12  28/11/97  دکتر نرگس صمدانی  آمار  معصومه حسنی   .10
  سالن شهید علیمحمدي  9-11  28/11/97  دکتر زهره کریمی  زمین شناسی  مینا قره قاش   .11
  سالن شهید علیمحمدي  13-15  28/11/97  کمیدکتر حاجی قلی   آمار  آیناز پرنگ   .12
  سالن شهید علیمحمدي  30/11  29/11/97  دکتر مهناز اقدسی  آمار  سحر سدنی   .13
  سالن شهید علیمحمدي  10-13  30/11/97  دکتر محسن شادمهري  زیست شناسی  زهرا سلیمان نژاد   .14
  سالن شهید علیمحمدي  13-15  30/11/97  سیامک اخشابی دکتر  آمار  صفورا صوفی   .15
  سالن شهید علیمحمدي  15-17  30/11/97  دکتر محمدباقر باقریه  آمار  مارال قزل جه   .16
  206کالس   13-15  30/11/97  دکتر حسین میقانی  ریاضی  ماریه کر   .17
  103کالس   10-12  30/11/97  دکتر احمد عبدل زاده  آمار  فاطمه خیراندیش   .18

  

   



  دانشجویان مقطع تحصیالت تکمیلی دانشکده علوماعالم تاریخ و مکان دفاع از پایان نامه سري دوم 

یف
رد

  

  مکان  ساعت  تاریخ  نماینده تحصیالت تکمیلی  رشته تحصیلی  نام و نام خانوادگی

  306کالس   15-17  24/11/97  دکتر محبوبه علیزاده  شیمی  هانیه اسد   .1

 3زمین شناسی -آز  30/8  27/11/97  دکتر حاجی قلی کمی  زمین شناسی  ابوالفضل نعیمی   .2
  2ساختمان شماره

  سالن شهید علیمحمدي  10-12  27/11/97  دکتر آرش امینی  زیست شناسی  سیده منصوره حسینی   .3

  107کالس   13-15  27/11/97  دکتر هادي عمرانی  زیست شناسی  اي تکین فخري   .4

  206کالس   13-15  27/11/97  دکتر مرتضی غالمی  ریاضی  مهدي زکی   .5

  206کالس   10-12  28/11/97  غالمی دکتر مرتضی  زیست شناسی  مرضیه حسنیان   .6

  305کالس   10-12  28/11/97  دکتر محمدباقر باقریه  شیمی  لطیفه گري   .7

  101کالس   15-17  28/11/97  دکتر محبوبه علیزاده  زیست شناسی  هاجر لطفیان    .8

  سالن شهید علیمحمدي  13-14  29/11/97  دکتر مهدي روحی  شیمی  الهه بسکابادي   .9

  سالن شهید علیمحمدي  14-15  29/11/97  دکتر زهره کریمی  شیمی  سعیده بابایی   .10

  سالن شهید علیمحمدي  15-16  29/11/97  دکتر مسعود بزي جوان  زیست شناسی  معصومه رحمتی   .11

  اتاق تحصیالت تکمیلی فیزیک  13-15  28/11/97  دکتر الهام باهر  فیزیک  سمیه زنگانه   .12

  اتاق تحصیالت تکمیلی فیزیک  15-17  30/11/97  دکتر مسعود بزي جوان  شیمی  نرجس سیف پور   .13

  سالن شهید علیمحمدي  8-9  30/11/97  خلجیدکتر علی اکبر دهنو  زیست شناسی  تهمینه قرقانی   .14

  101کالس   15-16  30/11/97  دکتر هادي عمرانی  زیست شناسی  فرزین ایري   .15

  101کالس   16-17  30/11/97  دکتر سیامک اخشابی  زیست شناسی  مظاهر رحیمی   .16

  



  اعالم تاریخ و مکان دفاع از پایان نامه دانشجویان مقطع تحصیالت تکمیلی دانشکده علوم مسوسري 

یف
رد

  

  مکان  ساعت  تاریخ  نماینده تحصیالت تکمیلی  رشته تحصیلی  نام و نام خانوادگی

  اتاق تحصیالت تکمیلی فیزیک  10-11  28/11/97  دکتر فرزانه گنجی  فیزیک  آرزو امینی   .1

  اتاق تحصیالت تکمیلی فیزیک  15  28/11/97  دکتر حسین میقانی  فیزیک  مژگان محسنی   .2

  اتاق تحصیالت تکمیلی فیزیک  30/11  28/11/97  دکتر محسن اصغري  فیزیک  خدیجه نظري   .3

  سالن شهید علیمحمدي  10  29/11/97  دکتر علی پاکدامن  شیمی  حسین خلیلی   .4

  علیمحمديسالن شهید   30/8  29/11/97  دکتر صفر محسنی  شیمی  آي سونا سقلی   .5

  اتاق تحصیالت تکمیلی فیزیک  10  29/11/97  دکتر فرزانه گنجی  فیزیک  ناهید رستمانی   .6

  اتاق تحصیالت تکمیلی فیزیک  30/11  29/11/97  دکتر طاهره نوذري  فیزیک  فاطمه صابري   .7

  اتاق تحصیالت تکمیلی فیزیک  13-14  30/11/97  دکتر مهدي روحی  فیزیک  حکیمه سادات موسوي   .8

 

  


