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96130303سام مرادزاده1
مطالعه و گسترش هندسه گره چینی در 

معماری اسالمی برای ارتقا از سطح به حجم

معماری 

اسالمی
نژادابراهیمی

- شهبازی 

حق پرست
میرغالمی99/01/3010:30

96130305حمیدرضا آشتیانی2
طراحی فضاهای سکونتی معاصر مبتنی بر 

فرآیند طرح واره های ذهنی
معماری 

اسالمی
قره بگلو

- اسکویی 

میرغالمی
نژادابراهیمی99/01/3012:30

96132308سلدا پورعلی بهزاد3
طراحی مرکز موقت جمعی با رویکرد سازه 

های طبیعت محور
حق پرستآصفیفناوری

- شهبازی 

چناقلو
اسکویی99/01/3014

96130309محیا توران  پور4

بازخوانی هندسه و تناسبات در معماری دوره 

تیموری با تاکید بر هندسه پالن ها و نماهای 

آثار قوام الدین شیرازی

معماری 

اسالمی
اسکویینژادابراهیمی

قره - بیتی 

بگلو
وحدت طلب99/01/3109:30

96130307هانیه جعفری خالدی5
طراحی سرای محله با رویکرد خرد محور در 

منطقه شازده شهر تهران

معماری 

اسالمی
زمانیقره بگلو

- پیربابایی 

نژادابراهیمی
مدقالچی99/01/3111

95130203شهرام حیدری6
بازخوانی نحوه بروز زنانگی در آثار معماری 

تاریخی ایران از دوره ایلخانی تا قاجار
وحدت طلبمعماری

- اسکویی 

مدقالچی
99/01/3111:30

96130308عاطفه حشمتی7
طراحی مرکز حمایت از زنان سرپرست 

(با تاکید بر زنانگی و جنس زنانه فضا)خانوار 

معماری 

اسالمی
قره بگلووحدت طلب

- مدقالچی 

احمدنژاد
شهبازی99/01/3112:30

96134504الهه سلیمانی8
کانون بده و بستان فرهنگی با رویکرد 

آشنایی زدایی در ارومیه
وحدت طلبمعماری

احمد - بیتی 

نژاد
هاشم پور99/02/0109:30



96130310تینا حجازی9
فرهنگی با هدف - طراحی مجتمع تجاری 

کاربست تزئینات وابسته به معماری 

بازارهای تاریخی در تبریز

معماری 

اسالمی
نژادابراهیمی

وحدت طلب 

پیربابایی- 
حق پرست99/02/0109:30

10
سیده مهسا فاطمی 

علوی
96134703

مجموعه اقامتی و )طراحی خلوتگاه هنر 

فرهنگی با رویکرد باز طراحی تطبیقی 

(عمارت تاریخی آینالو

معماری 

اسالمی
حق پرست

- هاشم پور 

غفاری
نژادابراهیمی99/02/0111

96130508نرگس رضایی11

طراحی و ساماندهی بخشی از رود دره 

فرحزاد به منظور ارتقاء گردشگری با رویکرد 

(طبیعت محور)بائو فیلیک 

طراحی 

شهری
میر غالمی

- موالیی 

پیربابایی
احمدنژاد99/02/0111

96134505شعله رضایی زنوز12
مراقبتی سالمندان - طراحی مرکز سکونتی 

با رویکرد حس خانه
بیتیقره بگلومعماری

- مدقالچی 

غفاری
شهبازی99/02/0111:30

96134501زهرا عمادی فرد13

حواس برای زندگی، طراحی کتابخانه برای 

نابینایان با رئیکرد گفتمان حواس در شهر 

زنجان

قره بگلومعماری
- مدقالچی 

احمدنژاد
وحدت طلب99/02/0113

95130306فهیمه فرزین فر14
طراحی مرکز فرهنگی یادمانی عالمه جعفری 

با الگواره تهی فضا در تبریز
معماری 

اسالمی
نژادابراهیمیهاشم پور

حق - غفاری 

پرست
میرغالمی99/02/0113

96130209محسن فرجام فر15

تحلیل طراحی رایانشی در فرم یابی معماری 

با تاکید بر هندسه مولد مبتنی بر عامل، 

نمونه موردی رایانش پوسته ی شکل دهنده 

ی یک پاویون نمایشگاهی

حق پرستمعماری
- شهبازی 

ملکی
مدقالچی99/02/0114:30

96130204ساناز شکاری16
طراحی خانه هنر تبریز با رویکرد تاثیر 

هندسه بر حس مکان
مدقالچیمعماری

- قره بگلو 

هاشم پور
اسکویی99/02/0209:30

95130304رضوان رستم نژاد17
سیر تحول خانه های تاریخی شهر سنندج از 

منظر هویت کالبدی در دوره صفویه تا پهلوی
معماری 

اسالمی
نژادابراهیمی

- مدقالچی 

هاشم پور
قره بگلو99/02/0211:30

96130208اسماء باقری18

رفاهی - طراحی مجتمع بلند مرتبه مسکونی 

با رویکرد تعامل با زمینه در بافت تاریخی 

شهر یزد
میرغالمیحق پرستآصفیمعماری

- غفاری 

وحدت طلب
موالیی99/02/0213



96130213سپهر  آمر19
از نقش خوانی تا نقش پردازی در نگاره های 

مطراقچی
نژادابراهیمیاسکوییمعماری

- بیتی 

میرغالمی
هاشم پور99/02/0213

95130310فرهاد نیل زن20
بازآفرینی آسیاب های آبی در بافت تاریخی 

دزفول

معماری 

اسالمی
قره بگلوشهبازیاسکویی

- ملکی 

آخوندی
بیتی99/02/0309:30

96130312مهیا خیرخواهی21
طراحی باغ کتاب با رویکرد حیات بخشی 

فرهنگی در بافت تاریخی
معماری 

اسالمی
مدقالچی

نژادابراهیمی 

میرغالمی- 
99/02/0311:30

96130506سمیرا سعدی پیشکمر22

بازآفرینی بافت کارامد شهری با هدف ارتقاء 

مطالعه )هویت فرهنگی اجتماعی محله ای 

موردی محله مختوم جنوبی شهر گنبد 

(کاووس

طراحی 

شهری
میر غالمی

- هاشم پور 

پیربابایی
حق پرست99/02/0312:45

96130201نسترن نجارزاده23
طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد استفاده 

از پتانسیل غیر فعال انرژی در شهر تبریز
آصفیحق پرستمعماری

- قره بگلو 

غفاری
مدقالچی99/02/048

96130205زهرا افشاریان24

واکاوش محتوایی در متون تاریخی پیرامون 

نقش شیخ بهایی در معماری و شهرسازی 

صفویه اصفهان
اسکوییمعماری

نژادابراهیمی 

بیتی- 
غفاری99/02/0409:30

96130302سحر زارعی25

ارزیابی تاثیر ادراک بصری بر ترجیحات 

محیطی مخاطبان مسجد شیخ لطف اهلل شهر 

اصفهان با رویکرد علوم شناختی

معماری 

اسالمی
قره بگلو

یزدان 

موحدی

- پیربابایی 

احمدنژاد
میرغالمی99/02/0409:30

96130507سیروان سلیمی26

مطالعه و ارزیابی بصری تاثیر توسعه کالبدی 

در اطراف نشانه های شهری در شهر تبریز با 

بهره گیری از تحلیل حوزه دید

طراحی 

شهری
میر غالمی

- پیربابایی 

موالیی
اسکویی99/02/0411

96132307بهنازالسادات میرصانع27

استفاده از مواد هوشمند در نمادهای دو 

پوسته یک ساختمان اداری جهت کنترل 

مصرف انرژی
کشاورزشهبازیفناوری

- ملکی 

چناقلو
وحدت طلب99/02/0411



96134503لیال فروغی28
طراحی باغ  سرای فرهنگ با رویکرد منظر 

پایدار
مدقالچیمعماری

- قره بگلو 

حق پرست
هاشم پور99/02/0411

96130503ندا مقرب29

باز آفرینی بخشی از جاده ابریشم در بافت 

تاریخی مرکز شهر تبریز با رویکرد 

گردشگری فرهنگی

طراحی 

شهری
موالییمیر غالمی

نژادابراهیمی 

پیربابایی- 
حق پرست99/02/0413

95130313زهره گلستانی30
تبیین تاثیر معماری در کمال مخاطب بر 

مبنای حکمت متعالیه
معماری 

اسالمی
هاشم پور

- میرغالمی 

اسکویی
شهبازی99/02/0414:30

96130211رامین مهزاد31
تاثیر روان شناختی رنگ جداره های داخلی 

فضا بر ادراک افراد از روشنایی محیط
قره بگلوحق پرستمعماری

- ملکی 

احمدنژاد
غفاری99/02/0414:30


