
ساعتزمان2داور 1داور مشاوراستاد راهنما دوماستاد راهنما اولعنوان پایان نامهرشتهشماره دانشجویينام   نام خانوادگي  

96/11/2509:30مهندس امين رفعتيمهندس اکبر دبستانيمهندس کارل کواراندکتر سحر قادریطراحي داخلي داروخانه معماری داخلي941104011راضيه رمضاني

96/11/2511مهندس امير جليليمهندس اکبر دبستانيمهندس امين رفعتيدکتر عبدالرضا محسنيطراحي داخلي یک ویال با تاکيد بر طبيعتمعماری داخلي941104044 افسانه مجيدی

96/11/2512:30مهندس امين رفعتيمهندس اکبر دبستانيدکتر عبدالرضا محسنيمهندس امير جليليخانه ای برای طراحان مدمعماری داخلي941104014بنفشه صادقي

96/11/2514مهندس امير جليليمهندس اکبر دبستانيدکتر عبدالرضا محسنيباز طراحي کانون نابينایان استان تهرانمعماری داخلي941104029سيده اریسا موسوی چاشمي 

96/11/2515:30مهندس امير جليليمهندس اکبر دبستانيمهندس احسان مسعوددکتر عبدالرضا محسنيطراحي مجموعه فرهنگي پویانمای در بافت تاریخي کاشانمعماری داخلي941104036ارسالن اسعدی

96/11/2608:30مهندس اکبر دبستانيدکتر عبدالرضا محسنيمهندس رضا نجفيانطراحي فضایي مختص هنرهای نمایشي، مخاطب محور و تعامل گرامعماری داخلي941104010ليال رضامندپارسایي 

96/11/2610مهندس عيسي طاهریانفردکتر عبدالرضا محسنيمهندس آذین سعيدیمهندس رضا نجفيان طراحي داخلي مرکز پرورش استعداد کودکانمعماری داخلي941104003سارا پسران طاهباز 

96/11/2611:30مهندس اکبر دبستانيمهندس عيسي طاهریانفرمهندس کارل کوارانمهندس رضا نجفيان طراحي داخلي گونه جدیدی از کافه در تهرانمعماری داخلي941104033شيال شهرکي

معماری داخلي941104016ليال عرب پورداهویي
طراحي سکانس هایي از یک نمایش با محوریت )نورپردازی صحنه تئاتر 

(نورپردازی
96/11/2613مهندس اکبر دبستانيمهندس عيسي طاهریانفرمهندس کارل کوارانمهندس رضا نجفيان 

96/11/2614:30مهندس رضا نجفياندکتر عبدالرضا محسنيدکتر سعيد حقير طراحي داخلي مرکز سهراب سپهریمعماری داخلي941104045مرضيه وطني 

96/11/2616مهندس اکبر دبستانيدکتر عبدالرضا محسنيمهندس رضا نجفيان طراحي داخلي فروشگاه فوژهمعماری داخلي941104006ميررضا حسيني بيرون 

96/11/279دکتر عبدالرضا محسنيدکتر نادیه ایمانيمهندس عادل فرهنگيطراحي داخلي گالری هنرمعماری داخلي941104001 پگاه اکبری

96/11/2710:30مهندس عادل فرهنگيدکتر نادیه ایمانيمهندس کارل کواراندکتر سحر  قادریطراحي داخلي خانه ویالیي آبان در شمال تهرانمعماری داخلي941104031بيتا نراقي

96/11/2712مهندس عادل فرهنگيدکتر عبدالرضا محسنيمهندس کارل کواراندکتر نادیه ایمانيطراحي داخلي فروشگاه و کارگاه نانمعماری داخلي941104019الهام علي پورکالری 

96/11/2713:30مهندس عادل فرهنگيدکتر عبدالرضا محسنيمهندس کارل کواراندکتر نادیه ایمانيطراحي داخلي تعميرگاه ماشين معماری داخلي941104023 ميترا کرمي

96/11/2715دکتر عبدالرضا محسنيدکتر نادیه ایمانيمهندس نادره نظریمهندس عادل فرهنگيخانه فرش ایرانيمعماری داخلي941104040نسرین جواهری

معماری داخلي941104030فاطمه نجفيان 
طراحي داخلي البي و نمازخانه 

دبيرستان پسرانه فرهنگ
96/11/2716:30مهندس عادل فرهنگيدکتر عبدالرضا محسنيمهندس بابک اسالميدکتر نادیه ایماني

96بهمن -  برنامه زمانبندی دفاع کارشناسي ارشد معماری داخلي 


