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97130218مرتضی رسولی1
طراحی فرودگاه سهند مراغه با رویکرد معماري 

پاسخگو
غفاريکی نژادحق پرستمعماري

-آخوندي

احمدنژاد
1400/12/1112چهارشنبههاشم پور

97130202پوریا حسن پور2
تبیین اصول راهبردي معماري اخالقی در 

فرهنگ ایرانی اسالمی
حمزه نژادپیرباباییاسکوییمعماري

هاشم -موالیی

پور
1400/12/128:30پنج شنبهآخوندي

98130409رقیه ثنا جهانی3

طراحی ساختمان بلند مرتبه با رویکرد تهویه 

تلفیق برج هاي خنک کننده در  )غیر فعال 

(نماي ساختمان 

حق پرستانرژي
- شهبازي

جمالی

- شاه حسینی

احمدنژاد
1400/12/1212:30پنج شنبهغفاري

97130209یاسمن پرورش نیا4
واکاوي نشانه ها و کیفیت هاي جنسیتی عناصر 

معماري ایران دوره سلجوقی
وحدت طلبمعماري

- نژادابراهیمی

موالیی
1400/12/1412شنبهاحمدنژاد

97130208محمدحسین بیوس5
واکاوي آینده هاي بدیل مفهوم خانه براساس 

(CLA)تحلیل الیه اي علت ها 
دیباکی نژاداسکوییمعماري

-بیتی

مدقالچی
1400/12/1412شنبهایمانی

98131007سمیه غالمی6

ارزیابی آسیب پذیري لرزه اي خانه هاي 

تاریخی منتخب دوره قاجاریه شهر تبریز طبق 

دستور العمل هاي حفاظتی ایتالیا

- فناوري 

دیجیتال
نژادابراهیمیآخوندي

-  شهبازي 

حق پرست
1400/12/1412شنبههاشم پور

98130204جاوید آریان7
طراحی مؤسسه فصل شناسی شمالغرب با 

نگاهی به زیبایی شناسی رنگ
وحدت طلبمعماري

-احمدنژاد

ایمانی
1400/12/1512یکشنبهنژادابراهیمی

98130301داود آقازاده8
طراحی مجتمع تجاري حضورپذیر با رویکرد 

زمینه گرایی در بافت تاریخی تبریز

معماري 

اسالمی
هاشم پور

- میرغالمی

بیتی
1400/12/1514یکشنبهاحمدنژاد

97130322ریحانه قندرچی9

طراحی مجموعه مسکونی با - معنویت در خانه 

رویکرد معنویت گرایی از دیدگاه اسالم در شهر 

دزفول

معماري 

اسالمی
بنی هاشمیهاشم پور

-بیتی

مدقالچی
1400/12/1512یکشنبهشهبازي



97130314سپيده شيري زاده10
طراحی دانشکده خبرنگاري با رویکرد 

بینامتنیت در تبریز

معماري 

اسالمی
امراییاحمدنژادحق پرست

-مدقالچی

ملکی
1400/12/1610دوشنبهقره بگلو

98134801سارا راشکی11

بازشناسی دستور زبان طراحی شهري منطقه 

سیستان با تاکید بر مولفه هاي فرهنگی و 

جغرافیایی هویت بخش

طراحی 

شهري
موالیی

-میرغالمی

پیربابایی
1400/12/1612دوشنبهشهبازي

97134705امیررضا حسنی12
طرح توسعه،ساماندهی و بهینه سازي بافت 

امامزاده اسماعیل ابهر

معماري 

اسالمی
مردمیکی نژادحق پرست

-هاشم پور

ملکی
1400/12/1612دوشنبهاسکویی

98130504محمدامين حسن زاده13
طراحی آرامستان دارالرحمه شیراز مبتنی بر 

منظر ادراکی شهر

طراحی 

شهري
نژادابراهیمیپیربابایی

- میرغالمی 

موالیی
1400/12/1712سه شنبهاحمدنژاد

98130211 صبا فرصتی غازانی14

طراحی مرکز موسیقی فولکلور و هنرهاي 

نمایشی آذربایجان با رویکرد هویت فرهنگی در 

تبریز

بنی هاشمیقره بگلومعماري
- حق پرست 

اسکویی
1400/12/1712سه شنبهملکی

98132311مهسا غفرانی علمداري15

فرم یابی سازه هاي فضاکار فرم آزاد با استفاده 

از یادگیري ماشین بر پایه تجارب افراد 

متخصص

چناقلوشهبازيتکنولوژي
-حق پرست

آخوندي
1400/12/1810:15چهارشنبهاسکویی

16
ریحانه قربانی بلوک 

اباد
97130308

طراحی مجموعه مسکونی با رویکرد حسن 

همجواري در اسالم

معماري 

اسالمی
مدقالچیهاشم پور

-میرغالمی

حق پرست
1400/12/1812چهارشنبهموالیی

17
محمدمهدي 

سقاءرضوي
97134503

بازخوانی الگوهاي برگرفته از طبیعت در پوشش 

هاي معماري ایرانی
شهبازيچناقلواسکوییمعماري

-آخوندي

نژادابراهیمی
1400/12/1910پنج شنبهحق پرست

تاثیر مذهب بر کتیبه هاي مسجد کبود تبریز97130311پریسا سیدخوشکار18
معماري 

اسالمی
نژادابراهیمیغفارياحمدنژاد

-اسکویی

هاشم پور
1400/12/1912پنج شنبهموالیی

19
افشين صالحی 

اردکانی
97130507

ساماندهی بخشی از محور معالی آباد شیراز با 

محدوه )رویکرد مصرف فرهنگ بومی فضا 

(مابین خیابان رهبر ماه تا خیابان قصر الدشت

طراحی 

شهري
پیربابایی

- میرغالمی 

ایمانی
1400/12/1914پنج شنبهبیتی



97130306علی تاج احمدي20
طراحی مجتمع آبدرمانی توریستی با رویکرد 

معماري پایدار در روستاي لیقوان

معماري 

اسالمی
بیتیملکی

-حق پرست

قره بگلو
1400/12/2112شنبهمدقالچی

21
آرمین فتح الهی 

دهکردي
98132301

تحلیل وطراحی سازه هاي فضاکار هوشمند فرم 

آزاد ساخته شده از المان هاي خمش فعال

- فناوري 

دیجیتال
کی نژادشهبازي

- چناقلو

احمدنژاد
1400/12/2112شنبهایمانی

98130216مهشید میجانی22
طراحی کتاب گذر در تبریز مبتنی بر یادگیري 

مکان
نژادابراهیمیقره بگلومعماري

-میرغالمی

بیتی
1400/12/2114شنبهاسکویی

97130316محسن خلیلی فر23
واکاوي آینده هاي بدیل معماري اسالمی 

(CLA)براساس تحلیل الیه اي علت ها 

معماري 

اسالمی
دیباکی نژاداسکویی

-بیتی

میرغالمی
1400/12/2212یکشنبهآخوندي

98134804سارا مرادي24
خوانش دستور زبان طراحی شهري کرمانشاه با 

تمرکز بر بافت تاریخی شهر

طراحی 

شهري
موالیی

- پیربابایی 

ایمانی
1400/12/2212یکشنبهوحدت طلب

98134602نیلوفر مالئی کوهبنانی25
ارزیابی بازشوها در ساختمان مسکونی اقلیم 

تبریز  با هدف بهبود عملکرد روشنایی روز

- فناوري 

دیجیتال
1400/12/2212یکشنبهمدقالچیملکی- غفارياحمدنژاد

98132303هاله حیدرآبادي26
بهینه یابی انرژِي نماهاي متحرک با استفاده از 

سازه  هاي خمش فعال

- فناوري 

دیجیتال
احمدنژادحق پرست

- شهبازي

غفاري
1400/12/239دوشنبهقره بگلو

97130310سيده یلدا موسوي27
طراحی مسجد نور در اردبیل با رویکرد هندسه 

و شفافیت

معماري 

اسالمی
نژادابراهیمی

-وحدت طلب

میرغالمی
1400/12/2310دوشنبهایمانی

98130203 زهرا شاهی حق28

پنجره اي رو به سکونتگاه ابدي ؛  طراحی فضاي 

سکونتی براي اقشار کم درآمد در 

شهرک اندیشه تبریز با رویکرد توانمندسازي 

حیات ساکنان

بیتیقره بگلومعماري
-موالیی

مدقالچی
1400/12/2312دوشنبهنژادابراهیمی



97130212محمد حسن نخعی29

طراحی مجموعه مسکونی پایدار در شهر تبریز 

با به کار گیري پوسته هاي هوشمند پالسمایی 

در نماي ساختمان

شاه حسینیاحمدنژادملکیمعماري
- حق پرست 

قره بگلو
1400/12/2314دوشنبهمیرغالمی

98132312محمد بهمنی30
طراحی ساختمان مسکونی پیش ساخته از 

منظر تکنولوژي

- فناوري 

دیجیتال
شهبازيعلیزاده اشرفیوفامهر

- احمدنژاد 

غفاري
1400/12/2317دوشنبهحق پرست

98130225رفرزانه صالحی مه31

ارزیابی و طراحی معماري مجموعه مسکونی در 

راستاي ارتقاء کیفی خانه با رویکرد پایداري 

فرهنگی

هاشم پورمعماري
- نژادابراهیمی

بیتی
1400/12/2412سه شنبهوحدت طلب

98130222سید محمد حسن زنجانی32

طراحی یک واحد مسکونی در اصفهان با 

معماري هوشمند براي دست یابی به آسایش و 

کاهش مصرف انرژي

زنجانیاسکوییمعماري
قره -شهبازي

بگلو
1400/12/2412سه شنبهمیرغالمی

97134803سویل ادریسی33
طراحی مبتنی بر فرهنگ براي هویت بخشی به 

شهر،محدوده مورد مطالعه خیابان ارتش شمالی

طراحی 

شهري
روشنیپیربابایی

نژادابراهیمی 

موالیی- 
1400/12/2512چهارشنبهغفاري

97304507اکرم یغموري34
کالبدي دست ساخت - بررسی شباهت پوششی

هاي انسان
وحدت طلبمعماري

- نژادابراهیمی

مدقالچی
1400/12/2516چهارشنبهحق پرست


