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98130209آرش عطار سعدآباد
طراحی مجموعه مسکونی بر مبنای ترجیحات احساسی 

کاربران
1401/03/259ملکیقره بگلوبیتیمعماری

1401/03/259:20اسکوییقره بگلوبیتیاسالمی. مطراحی مجموعه مسکونی با رویکرد خودآگاهی99130309المیرا کریمی پور

98134702طاهره امیری
طراحی فضای سکونتی در تداوم سنت زندگی با رویکرد 

فرهنگی در شهر تبریز
1401/03/259:40بیتیقره بگلواسالمی. م

1401/03/2510نژادابراهیمیبنی هاشمیقره بگلومعماریطراحی دهکده سالمت با رویکرد ارتقا سالمت در تبریز98134501صمیم محمودی

99134702مائده رزاقی سرنسری
واکاوی سیر تحول خودبسندگی در خانه های سنتی و 

اردبیلمعاصر شهر 
1401/03/2510:20نژادابراهیمیهاشم پوراسالمی. م

99130313پریوش میرزامحمدی

تبیین ارتباط ساختاری زبان و معماری در بستر 

فرهنگ، مطالعه موردی زبان ترکی آذری و معماری 

خانه های بومی شهر تبریز

1401/03/2510:40مدقالچیهاشم پوراسالمی. م

98130305حنانه باباپور ناصر
طراحی مجموعه احیا و نشر سنت های آیینی با رویکرد 

ارتقا پیوندهای اجتماعی در شهر تبریز
1401/03/2511اسکوییقره بگلواسالمی. م

99130320نیما معماری
طراحی مجموعه فرهنگی هنری ویژه نابینایان بر پایه 

روایت گریِ مخاطب فضا در شهر تبریز
1401/03/2511:20مدقالچیمیرغالمیهاشم پوراسالمی. م

معماری و معماری اسالمی



98130208هانیه شکاری بیرق
طراحی پارک موزه زمین شناسی با رویکرد توسعه منظر 

بوم شناختی در معدن مس سونگون
1401/03/2511:40هاشم پورحق پرستمدقالچیمعماری

99130305شمیم نطاق
بررسی تحقق آمووزه هوای اسوالمی در ا ووغ بوا سازی 

ایران
1401/03/2512مدقالچیاسکوییاسالمی. م

97130312راضیه شکری
بازشناسی اصول طراحی و ترسیم گره های ایرانی بر 

مبنای دانش ریاضیات
1401/03/2512:20وحدت طلبنژادابراهیمیاسالمی. م

98130307محمد عسکری خشوئی
واکاوی هندسه مقرنس ها در مساجد دوره صفویه 

اصفهان برای کاربست آن در سطوح آزاد
1401/03/2512:40هاشم پورنژادابراهیمیاسالمی. م

99130316سنا نکوفر
طراحی مرکز مشارکتی کودکان اوتیسم با هدف توانمند 

سازی کودکان اوتیسمی در تبریز
1401/03/2513هاشم پورمدقالچیاسالمی. م

99130223لیال دل افروز
طراحی مرکز محله برای محله ی شنب غازان با رویکرد 

استفاده از تصاویر ذهنی کاربران
1401/03/2513:20اسکوییقره بگلومعماری

98130302مهسا صابرمند
ی فضا در بازار بازشناسی منطق اجتماعی و هندسه

تاریخی تبریز با روش نحوفضا
1401/03/2513:40قره بگلونژادابراهیمیاسالمی. م

98134502امیرحسین اکبری
طراحی پارامتریک تماشاخانه تبریز با رویکرد تطبیق 

پذیری آکوستیکی
1401/03/2514حق پرستغفارینژادابراهیمیمعماری

99134501هادی برادری
اقامتی صنایع دستی جهت - طراحی مجموعه فرهنگی

جذب گردشگری در بافت تاریخی تبریز
1401/03/2514:20بیتیهاشم پورمعماری

99134503علی آقایی
طراحی مجتمع مسکونی با تاکید بر معماری تعاملی در 

تبریز
1401/03/2514:40قره بگلواسکوییمعماری


