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97130203خدیجه باالزاده1
جايگاه مفهوم هويت در محتواي دروس معماري 

در آموزش معماري
قره بگلوپیربابايیبیتیمعماري

- هاشم پور 

اسکويی
1400/07/1012شنبهمیرغالمی

97130505جالل شادي اقدم2
بازطراحی محله با رويکرد شهر سالم و با تأکید 

(محله والمان: نمونه موردي)بر سالمت روان 
طراحی 

شهری
مطلبیمیرغالمی

- قره بگلو 

پیربابايی
1400/07/1111یکشنبههاشم پور

97132302رعنا نظیفی چرندابی3

ارزيابی روش هاي اعمال تغییر فرم پذيري در 

سازه هاي تنسگريتی با تاکید بر هندسه و نحوه 

سازماندهی اجزا
آخونديچناقلوفناوری

- حق پرست 

شهبازي
1400/07/1113یکشنبهمیرغالمی

97132303سجاد بخشی مقدم4

ارائه ي ساز و کاري الگوريتمیک و بهینه در 

فرايند طراحی ساختمان هاي پیش ساخته با 

BIMهدف سفارشی سازي از طريق الگوواره ي 

پوررحیمیانچناقلوفناوري
- احمدنژاد 

آخوندي
1400/07/1710شنبهشهبازي

97132307صبا پورصوتی5
فرم يابی هندسی و بهینه سازي معماري سطوح 

غشايی فرم آزاد
1400/07/1712شنبهقره بگلوغفاري- چناقلو احمدنژادحق پرستفناوری

97130508هدیه عدالت نمين6
باز طراحی محله پرواز تبريز با رويکرد شهر 

دوستدار کودک

طراحی 

شهري
غفاريمیرغالمی

- مواليی 

پیربابايی
1400/07/1712شنبهايمانی

97130223مهسا سامی7
 با 2020طراحی غرفه ايران در نمايشگاه اکسپو 

هدف ارائه هويت ملی
هاشم پورمدقالچیمعماري

- احمدنژاد 

بیتی
1400/07/1714شنبهآخوندي

97130501نيلوفر مشهدي8

شهرسازي تدبیر محور، رهیافتی به سوي تحقق 

فضاي شهري پويا و مشارکت پذير؛ نمونه 

طراحی خیابان راسته کوچه تبريز: موردي

طراحی 

شهري
پیربابايی

- میرغالمی

ايمانی
1400/07/1810یکشنبهمدقالچی

1400- برنامه دفاع پايان نامه کارشناسی ارشد 



97130502سعيده قراچورلو9
طراحی محله پايدار با رويکرد کشاورزي شهري 

(نمونه موردي محله حکم آباد تبريز)

طراحی 

شهري
مدقالچیمیرغالمی

- پیربابايی 

ملکی
1400/07/1812یکشنبهمواليی

97132308فائزه پاک روان10
فرم يابی پارامتريک تحلیل و بهینه سازي طاق و 

گنبدهاي ايرانی به روش گرافیک استاتیک
آخونديشهبازيفناوري

فاطمه سادات 

فعال حسینی 

مظلوم

حق - چناقلو 

پرست
1400/07/1812یکشنبهغفاري

97130317یحيی جمالی11
طراحی باهمستان اتفاق با رويکرد حامی رفتار 

 شهرتهران22اخالق محور در منطقه 

معماري 

اسالمی
قره بگلو

علی محمد 

رنجبر کرمانی

- نژادابراهیمی 

اسکويی
1400/07/1812یکشنبههاشم پور

97134801مهسا عليقلی زاده12
 )باز طراحی خیابان شهري با رويکرد شهر شاد 

(مطالعه موردي خیابان ثقه االسالم تبريز

طراحی 

شهري
1400/07/1910دوشنبهحق پرستايمانی- مواليی قره بگلومیرغالمی

97132314فرناز اباذري13

مدل سازي پارامتريک، تحلیل و بهینه سازي 

سايبان هاي خرپايی فرم آزاد به روش گرافیک 

استاتیک

اسکويیشهبازيفناوري
- آخوندي 

ملکی
1400/07/1910دوشنبهقره بگلو

97130512فاطمه رنجبر14

طراحی گذر فرهنگ و هنر با رويکرد زيست 

حدفاصل اسکله : نمونه موردي قشم)پذيري

شهید ذکائی و اسکله دوحه و نمايشگاه بین 

(المللی

طراحی 

شهري
مواليی

میر - پیربابايی 

غالمی
1400/07/1912دوشنبهاحمدنژاد

97130213ميترا عبداللهی اهر15
طراحی مجتمع مسکونی با رويکرد پايداري 

زيست محیطی در شهر تبريز
1400/07/1912دوشنبهوحدت طلبقره بگلو- بیتی ملکیمعماري

16
سيده ایسان 

سيدحاجی اقائی
97130205

هنري محله چرنداب - طراحی مجموعه فرهنگی

مبنا- تبريز با رويکرد مکان سازي فرهنگ
بیتیقره بگلومعماري

- میرغالمی 

هاشم پور
1400/07/1914دوشنبهاسکويی

96130304ميالد یونسی17

عوامل تاثیر گذار در معنويت بخشی به فضاي 

طراحی مسجد منطقه اي در شهرستان ):مسجد

.(با رويکرد فضا سازي معنوي (گرمی)مغان

معماري 

اسالمی
حق پرست

بحرام احمد 

خانی ملکی

- میرغالمی 

اسکويی
1400/07/1916دوشنبهمدقالچی



97130215شبنم جعفري18
بررسی تنوع و ويژگی هاي رنگی جداره هاي 

داخلی و خارجی خانه هاي قاجاري تبريز
وحدت طلبمعماري

- نژادابراهیمی 

مواليی
1400/07/2010سه شنبهاسکويی

97130217مهسا شب اهنگ19
زمینه هاي فرهنگی تغییر الگوي هندسی 

معماري مساجد دوره قاجار و پهلوي تبريز
قره بگلونژادابراهیمیمعماري

- پیربابايی 

هاشم پور
1400/07/2012سه شنبهمواليی

20
مهدیه دهقان حسين 

ابادي
چناقلوحق پرستفناوريطراحی پاويون هوشمند مبتنی بر تعامل با کاربر97132310

- احمدنژاد 

شهبازي
1400/07/2012سه شنبهمیرغالمی

97130214الهه عباسی خودالن21
عوامل موثر بر خوانش محیط از ديدگاه کاربران

 سال14 تا 6طیف اتیستیک سنین 
قره بگلومعماري

 بابک کاشفی 

مهر

- احمدنژاد 

ملکی
1400/07/2112چهارشنبهآخوندي

طراحی موزه خیال با رويکرد پديدارشناسی97130307علیرضا علیمی22
معماري 

اسالمی
وحدت طلب

- مدقالچی 

مواليی
1400/07/2212پنجشنبهنژادابراهیمی

طراحی فرهنگی خیابان رضا نژاد در تبريز96134801مریم جدیري23
طراحی 

شهري
مواليیپیربابايی

- میرغالمی 

ايمانی
1400/07/2412شنبهشهبازي

98130401کيوان لطفی24
معرفی پوشش هاي سطحی مناسب جهت 

کاهش اثر جزاير گرمايی شهر تبريز
ملکیانرژي

حق - غفاري 

پرست
1400/07/2412شنبهقره بگلو

97130321صابره ليالسی مرند25

طراحی مجموعه مسکونی در جهت تشخیص 

کالبدي از منظر انديشه اسالمی در محله 

مقصوديه تبريز

معماري 

اسالمی
میرغالمیهاشم پور

- پیربابايی 

مدقالچی
1400/07/258:30یکشنبهنژادابراهیمی

97130204حنانه سهيلی پویا26
طرامی مجموعه فرهنگی زيست پذير با رويکرد 

احیاي فضاي گمشده شهري در تبريز
محمدزادهمدقالچیمعماری

- میرغالمی 

نژادابراهیمی
1400/07/2510یکشنبهاحمدنژاد



27
فریده خوش وطن 

زرغانی
97130511

حدفاصل پل قاري )ساماندهی محور مهران رود

و بافت پیرامون با تاکید بر (تا راسته کوچه

زيرساخت سبز

طراحی 

شهري
1400/07/2512یکشنبهغفاريايمانی- مواليی مدقالچیمیرغالمی

97132301طاها صباغيان28
تحلیل، طراحی پارامتريک و بهینه سازي سازه 

هاي فضاکار شبکه اي به روش گرافیک استاتیک
1400/07/2512یکشنبهبیتیملکی- چناقلو آخونديشهبازيفناوري

97130211مریم فکري29
طراحی فضاهاي آموزشی مقطع ابتدايی با 

رويکرد سازگار با تغییر
شهبازيقره بگلومعماري

- مدقالچی 

حق پرست
1400/07/2513یکشنبهوحدت طلب

97134501محمدجواد  کاکاوند30

بررسی عوامل موثر بر جذابیت هاي محیطی 

ساختمانهاي شهري براساس ترجیحات طبقات 

اقتصادي شهرستان خرم آباد- اجتماعی 
شاه حسینیاحمدنژادمعماری

- میرغالمی 

نژادابراهیمی
1400/07/268:30دوشنبهحق پرست

97130318نسترن کشاورز افشار31
طراحی پرديس شعر و ادب پارسی بر اساس 

اشعار بابا طاهر

معماري 

اسالمی
بیتینژادابراهیمی

- قره بگلو 

احمدنژاد
1400/07/2612دوشنبهمیرغالمی

97134601سميرا جعفري تبریزي32

بهینه سازي پوسته نما با ايجاد بازشوهاي 

متحرک با تأکید بر آسايش حرارتی و تهويه 

(نمونه موردي برج شهران تبريز)طبیعی

ملکیحق پرستفناوري
- شهبازي 

غفاري
1400/07/2612دوشنبهمواليی

1400/07/2614دوشنبهملکیبیتی- قره بگلو وحدت طلبمعماريطراحی هنرگاه با رويکرد طراحی احساس گرا96130203کسري نظري33

97134704مهدي پايدار34
طراحی سراي محله با رويکرد پايداري فرهنگی 

در محله اوچ دکان اردبیل

معماري 

اسالمی
مدقالچیهاشم پور

- میرغالمی 

مواليی
1400/07/2616دوشنبهايمانی

96130505آرش زيارانی35
ساماندهی محله مهرآباد جنوبی با هدف ارتقاءِ 

کیفیت زندگی شهري

طراحی 

شهري
1400/07/2712سه شنبههاشم پورايمانی- مواليی میرغالمی


