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96132302سنا عبدالهی1

بررسی کاربرد مواد هوشمند در دستيابی به 

محيط هاي پاسخگو در فضاهاي هاي پر 

رفت و آمد

99/12/1912سه شنبهوحدت طلبملکی- غفاريشهبازيفناوري

97137402صنم کفشدوز سلیمی2
طراحی اقامتگاه بوم گردي در کنار درياچه 

اروميه با رويکرد همسازي با طبيعت

معماري 

اسالمی
ملکی

- مدقالچی 

هاشم پور
99/12/2010چهارشنبهحق پرست

96130212مهدي افشان3

تبيين زبان معماري وشهرسازي ايرانی 

اسالمی نهفته در شهرنگاره هاي مطراقچی 

(با محوريت پايتخت هاي ايران زمين)

99/12/2012چهارشنبهاحمدنژادمواليی- بيتی نژادابراهيمیاسکويیمعماري

97130302سیده سارا سیدین4
طراحی موزه ي آوا با تاکيد بر سکوت در 

زنجان
معماری 

اسالمی
حق پرستهاشم پور

- غفاري 

مدقالچی
99/12/2012چهارشنبهشهبازي

97130207رعنا حاجی بابالو5
طراحی پارک موزه رنگ با رويکرد تاثيرات 

شناختی در شهر اروميه
قره بگلومعماري

- مدقالچی 

بيتی
99/12/239:30شنبههاشمپور

96130207الهام رستمی6

جستاري در زيبايی شناسی حسی کالبدي 

آجري خانه هاي سنتی شيراز با تاکيد بر 

حس بساوايی

وحدت طلبمعماري
نژادابراهيمی 

احمدنژاد- 
99/12/2310:45شنبهمواليی

96132304علیرضا شید عنبرانی7

ارزيابی معماري تطبيق پذير با تاکيد بر 

مصالح و ساختارهاي هوشمند؛ ارايه 

الگوهايی جهت طراحی پاويون نمايشگاهی

آصفیحق پرستفناوري
- شهبازي 

احمدنژاد
99/12/2314:30شنبهمدقالچی

97130325پریا زیرک سیما8
طراحی مرکز فرهنگی در محله تاريخی 

کوتی هاي بوشهر با رويکرد جذب گردشگر

معماري 

اسالمی
نژادابراهيمی

- هاشم پور 

قره بگلو
99/12/2312شنبهآخوندي



96132301طهمورث غياثی9

طراحی فضاي جمعی مبتنی بر عامل تعاملی 

با استفاده از روش هاي طراحی ديجيتال در 

شهر تهران

آصفیچناقلوفناوري
- شهبازي 

حق پرست
99/12/2316شنبهميرغالمی

97134504سودا اکبرزاده10
طراحی اقامتگاه مسکونی پايدار در روستاي 

حيران با رويکرد منظر بقا و منظر تداوم يافته
مدقالچیمعماری

حق - ملکی 

پرست
99/12/2412يکشنبهقره بگلو

96132305سحر فرقی صوفيانی11

چالش هاي کاربرد مدلسازي اطالعات 

در فرآيند طراحی تا  (BIM)ساختمان

ساخت پروژه هاي معماري
آصفیشهبازيفناوری

- آخوندي 

احمدنژاد
99/12/2416يکشنبهنژادابراهيمی

96130306زهرا کیانی12
طراحی مجموعه مسکونی در شهر کاشان با 

تاکيد بر شفافيت و حرکت در فضا

معماري 

اسالمی
قره بگلونژادابراهيمی

- غفاري 

هاشم پور
99/12/2513دوشنبهشهبازي

96130304میالد یونسی13

عوامل تاثير گذار در معنويت بخشی به 

فضاي مسجد؛ طراحی مسجد منطقه اي در 

با رويکرد فضا سازي  (گرمی)شهرستان مغان 

معنوي

معماري 

اسالمی
احمدخانیحق پرست

- ميرغالمی 

اسکويی
99/12/2513دوشنبهملکی

97130309پرستو جعفري14
طراحی واحد همسايگی مسکونی بر مبناي 

شبکه حسی مديريت و کنترل هوشمند
شهبازيحق پرستمعماري

- قره بگلو 

ملکی
99/12/2515دوشنبهغفاري

97132312ميرعلی آيدينی15
تحليل، طراحی پارامتريک و بهينه سازي 

کاربندي به روش گرافيک استاتيک
آخونديشهبازيفناوری

- غفاري 

نژادابراهيمی
99/12/2611:30سه شنبهاسکويی

96134506ابوالفضل افضلی16

تبيين الگوي توسعه گردشگري در بافت 

پيرامونی ارگ سلطانيه با رويکرد مشارکت 

مردمی

هاشم پورمعماري
- پيربابايی 

نژادابراهيمی
99/12/2613سه شنبهاسکويی

97134701پریسا حسن خوشبخت17

طراحی فرهنگسراي نسل ها جهت تقويت 

تعامل ميان سالمندان و کودکان در شهر 

اروميه

معماری 

اسالمی
ملکیهاشم پور

- مدقالچی 

بيتی
99/12/2710چهارشنبهوحدت طلب



96134601آيتک سرخابی18
فرم يابی ساختمان بلند چندمنظوره با 

رويکرد تعامل سازه با معماري
شهبازيفناوری

- آخوندي 

حق پرست
99/12/2712چهارشنبهنژادابراهيمی

96134702سارا رحمانی19

با )طراحی باغ موزه ي صنايع دستی تبريز 

رويکرد معاصر سازي الگوهاي معماري ايرانی 

(اسالمی بازار تبريز- 

معماري 

اسالمی
نژادابراهيمیمدقالچی

- قره بگلو 

هاشم پور
99/12/2808:30پنج شنبهبيتی

97130304سمیرا حسن پناه کلور20

طراحی واحدهاي اقامتی در مزرعه 

گردشگري با رويکرد بومی گرايی در روستاي 

آلوارس اردبيل

معماری 

اسالمی
مجنونیهاشم پور

- پيربابايی 

مواليی
99/12/2810پنج شنبهاحمدنژاد

96130301کیانا محجوب21

مطالعه و تحليل براي الگويابی ژتکانه ها در 

آثار معماري استان اصفهان از نظر شکل 

ونيارش

معماري 

اسالمی
چناقلونژادابراهيمی

- شهبازي 

حق پرست
99/12/2811:30پنج شنبههاشمپور


