
ساعتتاريخ دفاعاستاد مشاوراستاد راهنماعنوان پايان نامهرشتهنام خانوادگي و نامشماره دانشجويي

مهندسي معماريكاظمي محمد931310117
طراحي باغ گیاه شناسي و مركز فروش گل و گیاه در تهران با رویکرد اكولوژي و توجهات بوم 

شناسي
95/10/259دكتر تقي زاده

مهندسي معماريزماني زاده كوپنچي رحما931310126
طراحي مركز بوم شناسي مازندران با رویکرد پایداري در معماري با بهره گیري از سازه هاي 

متحرک
95/10/2510دكتر تقي زاده

فناوري معماري بیونیکپنجه پور فرشته931310203
طراحي پوسته هوشمند با قابلیت تشخیص و بهره برداري از نور خورشید به منظور پاسخگویي 

به نیازهاي ساختمان
95/10/2511دكتر تقي زاده

95/10/2513دكتر اندجيدكتر تقي زاده طراحي برج اداري با رویکرد بهینه سازي فرم به منظور بهره گیري از بیشترین انرژي طبیعيفناوري معماري دیجیتالمتواضع مهنوش931310319

95/10/2514دكتر اندجيپژوهشي گیاهان- بازشناسي متغیرهاي موثر در طراحي فرم پارامتریک مركز تحقیقاتي فناوري معماري دیجیتالاقامحمدي طرقي ناهید931310303

95/10/2515دكتر اندجيپژوهشي معماري داینامیک به منظور طراحي گالري- بررسي تکنیک هاي طراحي فناوري معماري دیجیتالامیني الهه931310304

95/10/2516دكتر معینيخانه شاد كودک كوشا با رویکرد بازیافتن دنیاي گمشده كودكيمهندسي معماريعزیزي راد میترا931310112

95/10/2517دكتر معینيمركز هم اندیشي انسان معاصر با رویکرد پایداري اجتماعيمهندسي معماريابراهیمي وركیاني زهرا931310101

95/10/269امیر سعید محموديدر شهر مشهد (استفاده از مصالح قابل بازیافت)مجتمع مسکوني با رویکرد پایدار مهندسي معمارياوجاني عرفان931310104

مهندسي معماريرجاپور عاطفه931310110
الگوي طراحي مسکن با رویکرد اكو محله )طراحي اكو محله، بازخواني هویت در معماري ایراني 

(در تهران
95/10/2610امیر سعید محمودي

95/10/2611امیر سعید محموديترویج ساختمان سبز در تهران: طراحي مجتمع مسکوني پایدار مهندسي معماريعالئي شاد زهره931310125

95/10/2613پروفسور گالبچيبررسي تاثیر معماري بر سالمت و روند درمانفناوري معماري بیونیکابداراصفهاني مریم931310201

95/10/2614پروفسور گالبچيپناهگاه چند عملکردي با رویکرد زیست پذیري و هندسه فراكتالفناوري معماري بیونیکرشیدي قصر شیرین931310204

95/10/2615مهندس بهراميپروفسور گالبچي2020طراحي نمایشگاه ایران در اكسپو دوبي مهندسي معمارينریمان نژاد هیراد931310121

فناوري معماري دیجیتالابراهیمیان مرتضي931310301
كاهش بار سازه اي در طراحي فضاهاي سازه اي با رویکرد بهینه سازي هندسي؛ طراحي 

(ع)مجموعه هاي سردر شرقي و غربي حرم امام رضا 
95/10/2616پروفسور گالبچي

95/10/279دكتر حقیرآموزش مهارت هاي شاد زیستن به كودكان بوسیله عناصر معماري در كودكستانمهندسي معمارياصحابي سیده فاطره931310103

مهندسي معمارينوروزي شاهرخ931310122
نمونه موردي )بازسازي ساختمان هاي مسکوني با رویکرد نزدیک شدن به ساختمان سبز 

(مجتمع مسکوني اسکان
95/10/2710دكتر حقیر

مهندسي معمارياسکندري شهره931310102
بررسي روش هاي غیر )طراحي ساختمان بلندمرتبه مسکوني تجاري با رویکرد معماري سبز 

(فعال گرمایش و سرمایش در صرفه جویي مصرف انرژي
95/10/2711دكتر عالقمندان



95/10/2713دكتر عالقمندانبهره گیري از جریان باد در طراحي ساختمان بلندفناوري معماري بیونیکنامدارپور نازنین931310211

95/10/2714مهندس متقي راددكتر عالقمندانطراحي سقف باز و بسته شونده و طرح توسعه استادیوم تنیس انقالبفناوري معماري دیجیتاللطفي مصطفي931310318

مهندسي معماريكاشاني دوست علي اصغر941101038
 با رویکرد تکتونیک و زیبایي شناسي مرزهاي SESCطراحي مركز پژوهش هاي فرهنگي 

اطالعاتي
95/10/2715دكتر جان بتامدكتر عالقمندان

95/10/2716دكتر مطلبي تهران22در منطقه  (روانشناسي محیطي)طراحي كوي مسکوني با رویکرد پایداري اجتماعي مهندسي معماريطاراني سزنقي مریم931310128

95/10/2717دكتر مطلبيطراحي موزه آب با رویکرد پایداريمهندسي معماريمیرصمدي مهساسادات931310132

95/10/289دكتر مثنويباغ حیات، طراحي مركز احیا و بازپروري كودكان بزهکار از طریق آشتي با طبیعتمهندسي معماريحسیني سیدبهزاد931310109

95/10/2810دكتر مثنويطراحي باغ موزه هنرهاي نمایشي با رویکرد معماري سبزمهندسي معماريسخایي مهسا931310111

95/10/2811دكتر مثنويطراحي باغ فلسفه در اراضي عباس آباد با تاكید بر اندیشه توسعه پایدارمهندسي معماريفروزنده فر اذین931310115

مهندسي معماريكرمي فرهاد931310118
بازطراحي سایت هاي متروكه صنعتي براي تبدیل به فضاهاي باز و عرصه هاي زندگي جمعي با 

رویکرد اكولوژیک و منظر پساصنعت
95/10/2813دكتر مثنوي

95/10/2814دكتر مثنوي(عملکرد گیاهان)استفاده از گیاهان هوشمند در طراحي معماري فناوري معماري بیونیکپورصالحي پریسا941102004

95/10/2815مهندس رمضانيبا رویکرد طبیعت گرایي (بزم حضور)مركز مدیتیشن مهندسي معماريامیرمنش ایلناز932310134

95/10/2816مهندس رمضاني دبي با رویکرد حفظ محیط زیست2020طراحي غرفه ایران براي اكسپو مهندسي معماريسیاحي فاطمه932310136

مهندسي معماريدهقاني  محمدآبادي شهره932310137
طراحي مجموعه اكوتوریستي با رویکرد معماري اكولوژیک در اكوسیستم تاالب بین 

المللي میانکاله
95/10/2817مهندس رمضاني

95/10/299دكتر متینيطراحي بیمارستان با رویکرد الگوگیري از سامانه هاي گردش مواد در بدن انسانفناوري معماري بیونیکرضایي زاده روكرد علیرضا931310205

95/10/2910دكتر عالقمنداندكتر متینيطراحي ساختمان بلند با الهام از اسکلت قفسه سینه و ستون فقراتفناوري معماري بیونیکشفیقیان فرهاد931310206

فناوري معماري بیونیکعلي بخشي مریم931310208
پاویون نمایش هاي : نمونه موردي)جستاري در طبیعت براي یافتن الگوریتمي در طراحي 

(خیاباني
95/10/2911دكتر متیني

95/10/2913دكتر متینيطراحي سالن تئاتر پارک الله با رویکرد هوش جمعيفناوري معماري بیونیکفضلي ایدا931310210

95/10/2914دكتر متینيطراحي هتل زیر آبي خلیج فارس با الهام از آبزیان خلیج فارسفناوري معماري بیونیکمجیدي صابر931310212

95/10/2915دكتر متینيطراحي مركز گیاه شناسي با سازه و نماي الهام گرفته از گیاهفناوري معماري بیونیکمعنوي ثمین931310213

مهندسي معماريثبوت كوثر932310135
معماري سرزمیني؛ مفاهیم و رویکردها طراحي مركز همایش هاي بین المللي معماري 

و شهرسازي ایران
95/10/2916مهندس میرمیران



فناوري معماري دیجیتالدي پیر مریم931310306
 با رویکرد باز زنده سازي كاربندي به 2020طراحي غرفه ایران در نمایشگاه جهاني دوبي اكسپو 

روش هاي پارامتریک
95/10/309دكتر تقي زاده

95/10/3010مهندس بهراميدكتر عالقمندانبهبود تهویه طبیعي در طراحي برج اداري به كمک پوسته نماي ساختمانفناوري معماري دیجیتالعلي زاده گلدیاني بهنام931310314

فناوري معماري دیجیتالشامندي هونجاني نیما931310308
باز زنده سازي هویت شهري بر پایه اصول نوشهرگرایي به كمک پدیده هاي نوظهور 

خودسازمانده در یک محله؛ طراحي محل نمایشگاه بین المللي در اصفهان
95/10/3011مهندس بهراميدكتر تقي زاده

فناوري معماري دیجیتالافصحي معصومه931310315
- بررسي تکنیک هاي طراحي پارامتریک براي طراحي نماي ساختمان با كاربري  توریستي 

تفریحي
95/10/3013دكتر تقي زاده 

95/10/3014دكتر عالقمندانفرم یابي ساختمان بلند مرتبه با كاربري اداري در راستاي بهره وري حرارتي در شهر تهرانفناوري معماري دیجیتالمودب حامد931310320

فناوري معماري دیجیتالیزدي امید931310321
طراحي موزه تکنولوژي هاي نوین با بهره گیري از مواد و مصالح هوشمند با رویکرد تکنولوژي 

(معماري اكو تک)روز 
95/10/3015دكتر عالقمندان

فناوري معماري بیونیکصادقي گندماني زهرا931310207
 طبقه در شهر تهران و ارزیابي عملکرد حرارتي 60تجاري - اجراي نماي سبز در یک برج اداري

و انرژي آن
95/10/3016پروفسور گالبچي

95/10/3017دكتر عالقمندان طبقه با رویکرد بهینه یابي سازه در هماهنگي با فرم معماري60طراحي ساختمان فناوري معماري دیجیتالضیایي قهنویه مجتبي931310317


