
  دانشکده مهندسی برق

. حکم ناحقّ دهد، این نیز در آتش است) اطالع از احکام و قوانین و بى (مردى که ندانسته . مردى که دانسته حکم ناحقّ صادر کند، این قاضى در آتش است. سه گروه در آتشند و یک گروه در بهشت: قاضیان چهار گروهند): ع(امام صادق 

  .و حقّ صادر کند، این هم در آتش است و مردى که دانسته حکم حقّ و درست را صادر کند، این قاضى در بهشت است مردى که ندانسته حکم درست

  1397-98زمان دفاع نیمسال اول سال تحصیلی 

 زمان

 روز
9:30-8 11-9:30 12:30-11 14-12:30 15:30-14 17-15:30 

 شنبهپنج

)19/7/97( 

  مجیدي) قربانی(

 نسبمهدوي - هنرور -بکتاش

 شنبهسه

)1/8/97( 

  جباري) اسدي(

 معظمی -شاهقلیان -محمدي

 شنبهیک

)13/8/97( 

  دولتشاهی) حایري(

 فغانی -اعالیی -یوسفی

 شنبه سه

)27/9/97( 

  اعالیی) نیا نادري(

 آوخ - بکتاش -دولتشاهی

 دوشنبه

)10/10/97( 

  میرطالیی) چریکیچهادره(

 محمودیان -محمدي -مرادیان

 دوشنبه

)24/10/97( 

  نیا حسین) شاهنگی(

 مهدوي نسب -شاهقلیان - کارگر

 شنبهسه

)25/10/97( 

  )آقاجانی(امیري 

 معظمی -هنرور-نسبمهدوي

  )میرطالیی(کریمی 

 خضري -جباري -مجیدي

  )مرادیان(نیا ابراهیمی

 خضري -هنرور  -میرطالیی

  )بهزادفر(نوري 

 آوخ -چترایی - خضري

 چهارشنبه

)26/10/97( 

  )بکتاش(علیزاده 

 هنرور - مرادیان -شاهقلیان

  )مرادیان(زیرك 

 هنرور -شجاعی -فانی

 )دولتشاهی - زنجانی(کالنتري 

  فانی - آمون -فغانی

  )مرادیان(زمانی 

 یوسفی -شجاعی -خانیصادق

 شنبهپنج

)27/10/97( 

نام  و  دانشجو  نام  ترتیب  به  اول  در ھر سلول، سطر  توجه: 
استاد راھنما (و مشاور) است. نام ھای سطر دوم، به ترتیب 

دو داور محترم و نام سوم نام ناظر تحصیالت تکمیلی است.



  شنبهیک

)30/10/97(  
  

  )مرادیان(شاهنگی 

  فغانی -شجاعی -فانی

  )بکتاش(زاده همت

  آقاجانی -دهقانی  -فرزمانی

  )دولتشاهی(گراوند 

  معظمی -یوسفی -محمدي
    

  دوشنبه

)1/11/97(  

  فانی -معظمی) بحیرایی(

  فغانی - دانشور-دهقانی

  معظمی) قنبري(

  یوسفی -شجاعی -خانی صادق
        

  سه شنبه

)2/11/97(  

  برزآبادي) اسالمی(

  هنرور -میرطالیی -چترایی

  معظمی) شفیعی(

  مهدوي نسب -پارسا-فر زمانی

  )کاظمی(وفا بل

  زینلی -صغیرزاده -دولتشاهی
      

چهارشنبه 

)3/11/97(  

  )فانی(سلگی 

  شاهقلیان -زینلی -معظمی

  )آمون(پور صالحی

  مجیدي -آقاجانی -جباري

  معظمی) بهرامی(

  مجیدي - آوخ -فانی

  )هنرور(امامی 

  فانی -اعالیی -صغیرزاده
    

  شنبهپنج

)4/11/97(  
  

  )هنرور(خالصی 

  نسبمهدوي -اعالیی -صغیرزاده

  )نسبمهدوي(پورهادي 

  خانیصادق - فغانی-زینلی

  )اعالیی(علیرضایی 

  معظمی -جباري  -فغانی
    

  شنبهیک

)7/11/98(  

  )فانی(حجتی 

  نقش -معظمی -دارحقیقت

  )شاهقلیان(نریمانی 

  زینلی -فانی - محمودیان

  )دولتشاهی - شاهقلیان(کار نیک

  معظمی -هاشمی -اعالیی

  )آمون(نوروزي 

  معظمی -هنرور -محمدي
    

  )زایري(ستاري 

  معظمی -شجاعی -شاهقلیان

  )دولتشاهی(میري 

  زنجانی-معظمی -فغانی
        

  دوشنبه

)8/11/97(  

  )نصري(بیات 

  دولتشاهی -آمون - نقش

  )دولتشاهی(افشاري 

  زنجانی -نسبمهدوي -چترایی

  )کارگر(منتظري 

  فغانی -شجاعی - محمودیان

  )دانشور(اشراقی 

  معظمی -نسبمهدوي -نصري
    

  )فانی(موسوي 

  نسمهدوي - خانیصادق -معظمی

  )آقاجانی(عبائیان 

  محمودیان -آوخ -فغانی

  )معظمی(کیماسی 

  هنرور -فانی -شاهقلیان

  )فرزمانی(شفیعی 

  آوخ - فانی -معظمی
    

  شنبهسه

)9/11/97(  

  )فرزمانی -شاهقلیان(ابراهیمی 

  آوخ -میرطالیی -بهزادفر

  )یوسفی(اسحاقی 

  خانیصادق -محمودیان -مرادیان

  )بهزادفر(درویشی 

  خانیصادق -یوسفی - کارگر
  

  )آوخ(صراطی 

  چترایی-محمودیان -زینلی
  

  )هنرور - اعالیی(زاده رجب

  نقش -دولتشاهی -دانشور

  )میرطالیی -برزآبادي(طالبی 

  نسبمهدوي -معظمی -دولتشاهی

  )فرزمانی(سلیمانی 

  شجاعی -معظمی -دارحقیقت

  )آوخ(ابومسعودي شیخ

  مرادیان -هنرور -زینلی
    

  چهارشنبه

)10/11/97(  

  )حمودیان -خضري(دادخواه 

  مرادیان -یوسفی -فرزمانی

  )محمودیان(زاده غالم

  خانیصادق -خضري -یوسفی
  

  )مرادیان(قنبري 

  فانی -شاهقلیان -معظمی

  )صادقی - دانشور(فقیهی 

  فانی -زینلی -نسبمهدوي

  )فغانی(گلی 

  بکتاش-زینلی -آقاجانی

  )هاشمی(شریفیان 

  خانیصادق -شجاعی -چترایی
    

  )جباري(محمدي 

  زنجانی -میرطالیی -مجیدي
    

  چهارشنبه

)17/11/1397(  
  

  )شجاعی(پور کاظمی

  زنجانی -فانی -هاشمی

  )یوسفی-شجاعی(مرادي 

  زنجانی -مجیدي -هاشمی
      

  شنبهپنج

)18/11/1397(  
  

  )هاشمی(پاینده 

  فرزمانی -شجاعی - کارگر
        

  

  

  




