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 جلسات دفاع:

 
 اعتبد راٌّوب هکبى سهبى ػٌَاى ارائِ دٌّذُ ًَع جلغِ ردیف

رٍػ ثزًبهِ ریشی تصبدفی ثزای هغئلِ ی تخصیص  هزین حقی ارشذ 1

 هٌجغ ٍ سهبًجٌذی ثیوبراى

22/2/13 

 8عبػت 

عوؼی 

 ثصزی

 دکتز هذرط

طزاحی شجکِ ی سًجیزُ تبهیي عجش ثب رٍیکزد ثْیٌِ  ًغین جؼفز ًضاد ارشذ 2

 عبسی اعتَار

22/2/13 

 13عبػت 

 دکتز کیبًفز اتبق شَرا

ارسیبثی ریغک پزٍصُ ّبی ًیزٍگبّی ثب رٍیکزد فبسی  عحز پَر هحوذی ارشذ 3

شیز کَُ )هطبلؼِ هَردی:ًیزٍگبُ عیکل تزکیت 

 یشد(

22/2/13 

 13.30عبػت 

عوؼی 

 ثصزی

 دکتز شبدرخ

سهبًجٌذی پزٍصُ ثب در ًظز گزفتي فزض تخفیف ثزای  ثبقز حغٌی ارشذ 4

 هٌبثغ تجذیذ ًبپذیز فبعذ شذًی

22/2/13 

 11عبػت 

عوؼی 

 ثصزی

 دکتز شبدرخ

هذیزیت عجذ هبلی ثب رٍیکزد ّبی ثْیٌِ عبسی  عیذُ هزین حغیٌی ارشذ 5

 اعتَار

22/2/13 

 12عبػت 

 دکتز کیبًفز اتبق شَرا

 22/2/13 تصوین گیزی گزٍّی در شزایط ػذم اطویٌبى ػلی هیز فٌذرعکی ارشذ 6

 12.30عبػت 

 دکتز ػشقی اتبق شَرا

ثزرعی تبثیز هذیزیت هشبرکتی حول ًٍقل ثز  هجیذ هزداًی    ارشذ 7

ػولکزد سًجیزُ تبهیي دٍ عطحی ٍ اثز شالقی ثب 

 شجیِ عبسیاعتفبدُ اس 

21/2/13 

 11عبػت 

 دکتز حجی اتبق شَرا

قیوت گذاری ٍ کٌتزل هَجَدی کبالی فبعذ شذًی  هحوذ رشیذی ارشذ 8

 ثب ًزخ فغبد هتغیز

21/2/13 

 12عبػت 

 دکتز حجی اتبق شَرا

هغبلِ تخصیص اجشا هبساد ثزای اجشایی ثب قبثلیت  الْبم حیذری ارشذ 9

 اطویٌبى ٍ ّشیٌِ فبسی تصبدفی

30/2/13 

 12.30عبػت 

 دکتز ًیبکی اتبق شَرا

هطبلؼِ ٍ اػتجبر عٌجی هذلی جْت ثزآٍرد ًقطِ  ػجبط عپْزی یبر ارشذ 11

تغییز ًوَدار کٌتزل کیفی پزاکٌذگی فزایٌذ ثب 

 تغییزات یک کَّبًِ

30/2/13 

 11.30عبػت 

 دکتز هحلَجی اتبق شَرا

ثزًبهِ ریشی تَلیذ ٍ هَضَع:ثزرعی هغبلِ دٍ ّذفِ  هزضیِ رثیؼی ارشذ 11

 سهبًجٌذی کبرگبّی

30/2/13 

 12.30عبػت 

عوؼی 

 ثصزی

دکتز رعَل 

 حجی

کٌتزل سهبى ثقبی ثیوبراى پظ اس ػول جزاحی ثَعیلِ ی  ًگیي اعذ ایَثی ارشذ 12

ًوَدار کٌتزلی ریغک تٌظین شذُ ی حبصل اس هذل 

 AFTرگزعیَى 

31/2/13 

 8عبػت 

 دکتز ًیبکی اتبق شَرا

 


