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اصالح شودطراحی اقامتگاه ایمن با سازه کش بستی میراگر  ضربه با رویکرد الگوگیری از اندام حرکتی بدن انسانرضایی زاده علیرضا 931310205

اصالح شودایده آل شهر عمودی پایدارافتخاری امین941101003

اصالح شود تهران12طراحی خانه فرهنگ با استفاده از هنر درمانی برای مقابله با پدیده اعتیاد در محله شوش منطقه امینی مرتضی941101005

اصالح شودبازیابی هویت تاریخی خانه های گذشته در معماری مساکن نوینحسینی سیده هدی941101011

تصویبموزه هنر فضا؛ طراحی فضایی جهت نمایش و چگونگی معماری زمینه گراشقایقی زهرا941101018

تصویباحیای عرصه های شهری   اجتماعی با بازطراحی خیابان ونک و مرکز تجاری   اداری تک ونککروندی ارمان941101029

تصویب(ICF)طراحی الگوهای مسکن مطلوب در پهنه اقلیمی ایران با بهره گیری از سیستم نوین ساختمانی دیوار باربر بتنی با قالب عایق ماندگار مبارکی سپیده941101031

تصویب(طراحی مجموعه ای برای نوآوری، آموزش و بازی کودک با رویکرد زمینه گرایی انسانی و طبیعی)فضای ناب اژدری فاطمه941101041

تصویبساماندهی و طراحی مجموعه تفریحی تاریخی و فرهنگی عباس آباد بهشهربشیری هرسینی نادر941101042

تصویب طراحی مرکز تعامالت با تکیه بر نقش کالبد بر اجتماع پذیری در امتداد زاینده رودتسلیمی فریناز941101043

اصالح شوداجرای نمای سبز در یک ساختمان مسکونی بلندمرتبه با رویکرد سایبرنتیکتوفیق مریم941101044

تصویبدر اصفهان با هدف تحول در سیستم آموزشی (هنر، تکنولوژی، زمینه)مدرسه معماری جرجانی توتونچیان نگار941101045

تصویبساماندهی و طراحی تپه قیطریه با رویکرد تعامل و حس تعلق در شهر معاصر و طراحی باغ خرید، ایستگاه مترو، فضای تفریحیجهانشاهی سجاد941101046

تصویب(فضا، نشاط، تعامل)دهکده سالمت کودکان با رویکرد معماری سبز دارابی رفیعه941101048

تصویبطراحی برج طبقاتی با رویکرد مقابله موضعی با آلودگی هوادخت قربان مریم941101049

تصویبطراحی مرکز توریستی نمک درمانی در جزیره قشم با رویکرد احترام و حفظ طبیعتدرویش نژادعلی اباد زهرا941101050

تصویب(گنجنامه همدان با رویکرد زمینه گرایی در شهر همدان...ساماندهی محوطه و طراحی مجموعه اقامتی، تفریحی و )گنجنامه رنجبر عباس941101053

تصویبطراحی مجموعه ورزشی در شهر دورود و در جهت بهبود سطح پایداری اجتماعی در شهرستاری محیا941101055

تصویبطراحی تاالر موسیقی تهران به عنوان نشانه شهریشجاعی فرنوش941101056

اصالح شودکانون استعدادیابی کودکان با رویکرد روانشناسی کودک در طراحی های معماریشفایی ازاده941101057

اصالح شوداحیای بافت محله عودالجان تهران با تبدیل آن به محله هنرمندنشین و تزریق فعالیت های فرهنگی   هنریشکری پورطبرستانی حبیب941101058

اصالح شودطراحی مجتمع مسکونی با تاکید بر حفظ حریم عرصه هاشهیدی زهره941101059

تصویب(چهار باغ چهارگاه)طراحی باغ موسیقی ایرانی با رویکرد تطبیق هویت معماری و موسیقی سنتی در شیراز ضیایی بهاره السادات941101060

تصویبطراحی تفریح گاه و خانه دوستدار کودک جنت آباد با هدف اجتماع پذیری و با رویکرد زمینه گراییقیاسی محمدامین941101064

تصویبطراحی ساختمان گروه شرکت های حصین با رویکرد مشارکت پذیری کارکنانمحمدی  سامان941101066
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(نمونه موردی خیابان مولوی حدفاصل چهارراه شاهپور تا میدان محمدیه)طراحی و احیای  پیاده رو و فضاهای مکث مفصلی در قالب مجموعه گسترده فرهنگی با رویکرد کاهش جرم و بزهکاری نجفیان شاداب941101068 تصویب

تصویبطراحی ساختمان بلندمرتبه سبز با رویکرد کاهش آلودگی هوااسدی گلمایی ابراهیم941102002

تصویب تهران2ارائه الگوی یکپارچه معماری و سازه جهت طراحی پارامتریک برون سازه ساختمان های بلند با هویت ایرانی و طراحی یک برج اداری، تجاری در منطقه برازنده فرزاد941102003

اصالح شودطراحی مرکز فرهنگی با ساختار گسترش پذیری با رویکرد بایونیکتوکلی نیا ثریا941102005

تصویبطراحی ساختمان های بلند آینده با الگوگیری از سیستم سازه بدن انسانجهانگیری شادی941102006

اصالح شودطراحی آزمایشگاه زیست شناسی با پوسته های مبدل انرژی، الهام گرفته از باکتری هارحیم زادگان فواد941102012

اصالح شودطراحی مرکز محله برای ارتقای تعامالت اجتماعی با استفاده از الگوهای طبیعتسلیمی نژاد پگاه941102015

(کوه های آالداغ الر: نمونه موردی)مرکز پژوهشی، درمانی و حفاظتی گونه های جانوری با رویکرد جذب گردشگر طبیعی و با الهام از پوست آفتاب پرست اسدی جعفری فاطمه941102035 اصالح شود

اصالح شودمرکز نگهداری کودکان با رویکرد طراحی سیستم کنترل مبنی بر عواطف انسانی برای طراحی نور و تغییر فضاجوان روح ازاده941102044

اصالح شودطراحی سازه برای مرکز تحقیقات مصالح و فناوری نوین با مصالح بازیافتی با رویکرد الگوگیری از طبیعتداود آبادی رویا941102045

اصالح شودطراحی مرکز فرهنگی دانشگاه پارس با قابلیت گسترش پذیری و رویکرد مدوالریتی و حرکت در طبیعت ذبیحی الهه سادات941102046

اصالح شودطراحی پایانه دریایی بندر شهید باهنر با رویکرد بهینه سازی سازه ایراستگو صدف941102047

اصالح شودطراحی پایانه قطار شهر اهواز با رویکرد الگوهای پارامتریک به منظور هویت بخشی به شهرسازی آیندهرهنما سید امید941102050

اصالح شودطراحی مدرسه تکنولوژی با بکارگیری اصول سازه و معماری، انعطاف پذیر در طراحی فضاهای آموزشیسلطانی زینب941102051

تصویب(با الهام از چشم مرکب حشرات)طراحی مرکز آموزشی اشتغال محور ویژه نابینایان با رویکرد افزایش تعامالت اجتماعی عبدشریف ابادی اناهیتا941102055

تصویب(co2رویکرد جذب )طراحی برج مسکونی با باغ های عمودی عبدی دزفولی نگین941102056

تصویبطراحی فضای نمایشگاهی متحرک روی آب با الهام از آناتومی موجودات آبزیفالطونی فاطمه941102058

اصالح شودطراحی خانه تئاتر با بهره گیری از الگوی تغییرپذیری ساختار بال پروانه مورفوکیانی مقدم الهه941102060

اصالح شودطراحی کلینیک درمانی بیماران تنفسی با بهره گیری از مکانیزم تصفیه هوای گیاهانهالکویی مریم941102065

تصویبطراحی پردیس سینما گالری با بررسی تاثیر فرمی سازه های فضاکارمختاری زکیه941102067

تصویبطراحی پنل های نما برای پوسته های تعاملی ساختمانیجهانگیر مهسا941103011

تصویبطراحی مرکز تجاری بر اساس نماهای رسانه ایرزمجو فرناز941103015

اصالح شودبهینه سازی پارامتریک فرم ساختمان های بلند جهت مقاومت در برابر بار جانبی باد قاسمی سهیال941103026

تصویب(agent based design) در طراحی بهینه ساختمان های بلند با روش های مبتنی بر AIکاربرد قربانیان مهسا941103027

اصالح شودمجموعه اداری با رویکرد نماهای پاسخگوتوکلی سحر941103033
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اصالح شود(با رویکرد دیجیتال)طراحی استادیوم ورزشی انطباق پذیر در اقلیم معتدل و مرطوب روحی محمدامین941103043

تصویببا رویکرد بهینه یابی نور با استفاده از نقوش اسالمی (رویکرد شیعی)طراحی مرکز تحقیقات اسالمی عرب پناهان مهدیه941103050

اصالح شودطراحی بر اساس معماری متحرک انتباقی با استراتژی سیستم اکتشافی برای دستیابی به یک سیستم سازه ای بهینهعزیزمحمدی میالد941103051

تصویبدر تهران با استفاده از الگوریتم ژنتیک طراحی ساختمان بلند با کاربری تجاری و هتل (با توجه به فاکتورهای مؤثر)امکان سنجی سایت های مناسب برای ساخت ساختمان بلند محمدهاشمی میترا941103056

اصالح شودطراحی غرفه موقت نمایشگاهی با رویکرد بهینه سازی مدول های ساخت سقف با فرم آزادمستاجران عرفان941103058

اصالح شودطراحی ساختمان وزارت نفت با استفاده از تکنولوژی کمربند سخت و بهینه سازی معماری طبقات سخت آن وهدانی شقایق941103063

تصویبطراحی ساختمان پژوهشگاه مرکز تحقیقات مسکن با استفاده از الگوهای طبیعی و الگوریتم بهینه یابی در طراحی نمای هوشمندیوسفی  زهرا941103065

تصویبطراحی داخلی خانه ای برای منحاجی یوسفی سپیده941104005

تصویبطراحی داخلی کلینیک کودکاندالوندی نگین941104008

تصویبخانه ای برای طراحان مدصادقی بنفشه941104014

تصویبطراحی داخلی مرکز پذیرایی و استراحت ایستگاه پنجم توچالمرادی بهنوش941104027

تصویبطراحی داخلی البی و نمازخانه دبیرستان پسرانه فرهنگنجفیان فاطمه941104030

تصویب(طراحی داخلی نمایشگاه گل و گیاه)اهمیت حضور گل و گیاه در معماری داخلی و معماری بیضی اصفهانی سپیده941104039

تصویبطراحی داخلی فروشگاه صنایع دستی استان تهرانسادات اخوانی سیده مژگان941104042

تصویبطراحی داخلی مرکز سهراب سپهریوطنی مرضیه941104045

اصالح شود واحدی در شهر تهران100ارایه الگویی برای ساخت مسکن کم هزینه با حداقل اتالف مصالح و انرژی و تحقق اصل پرهیز از بیهودگی با بازنگری در طراحی معماری  طراحی مجتمع مسکونی امیرشکاری شقایق941105006

تصویببررسی شرایط آسایشی افراد در فضاهای ترانزیت و میزان تاثیر آن بر دیگر فضاها در ساختمان های مسکونی شهر شیرازتقی زاده سیده مرضیه941105009

اصالح شودارزیابی چرخه عمر ساختمان با هدف کاهش مصرف انرژی با تاکید بر پارامترهای طراحیحسینی حسنی سادات941105012

تصویببهینه سازی دریافت نور روز بر اساس تحلیل های یکپارچه روشنایی و گرمایی (با هدف)ساختمان های آموزشی در اقلیم گرم و خشک ایران، برای  (جدار نورگذر: یا)طراحی و تیپ بندی کنترلگرهای متحرک برای پنجره های خوش پسندپیشخانی شیما941105013

اصالح شودطراحی نمای مدوالر با بهره گیری از الگوهای اقلیمی به منظور ارتقای کیفیت هوای تازه مورد نیاز برای تهویه طبیعی بنامنتظر رامتین941105027

اصالح شودبررسی عملکرد حرارتی  رطوبتی مصالح نمای پایه رسی و ارائه راهکارهای بهسازی این نوع نمانیک فر محبوبه941105030

تصویباصول کنترل سایه ساختمان های بلند بر محیط اطراف و طراحی برج مسکونی بر اساس این اصولنیک فرجام نازنین941105031

تصویبطراحی ساختمان اداری بلند با هدف کاهش اثرات سایه بادستاره  حسین941105033

اصالح شودبررسی تاثیر فرم و مصالح در طراحی سرپناه موقت جهت رسیدن به آسایش حرارتیزارع بنادکوکی فاطمه941105046

اصالح شودطراحی مدوالر با استفاده از روش بیم برای رسیدن به معماری پایدارزرودی مهرناز941105047
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اصالح شودمکانیابی بهینه بازشوها در پنجره های ساختمان های بلند اداری در اقلیم تهرانسلیم زاده سهیل941105051

تصویبتاثیر طراحی داخلی ساختمانهای اداری بر جریان و الگو حرکت هوا در شهر تهرانفیروزبخت شیما941105057

اصالح شودطراحی ساختمان وزارت نفت با رویکرد بهینه سازی فرم و هندسه ساختمان های بلندمرتبه در راستای کاهش تغییرات الگوی طبیعی باد و تاثیرات آن بر محیط اطرافموسوی منزه سیدمحمدمهدی941105060

اصالح شودانتخاب یک روش شبیه سازی بهینه برای مدیریت درست زباله های ساخت و ساز با توجه به متغیرهای متفاوت و شرایط ساخت و ساز فعلی تهرانآذری ارجقی نفیسه941105068

اصالح شودمقایسه روش های سنتی و نوین اجرای خطوط لوله گاز با در نظر گرفتن تحلیل هزینه های چرخه حیاتارزانی شهنی محمد941106002

اصالح شوددر شرکت های مهندسین مشاور (PMO)فرایند پیاده سازی دفتر مدیریت پروژه ازادی مهرداد941106003

تصویب(مطالعه موردی شهر بیرجند) PPPارزیابی تامین مالی پروژه های ساختمان سازی شهری متداول در بافت فرسوده به روش افتابی محمود941106004

تصویبدر حوزه پایین دست صنعت نفت کشور (GC)پیشنهاد مدل مفهومی قرارداد همسان پیمانکاری عمومی پاشازاده ازاد مجید941106006

تصویبپیشنهاد چارچوب حل و فصل اختالف ها در قراردادهای پایین دست صنعت نفت کشوررضایی تزنگی مریم941106015

اصالح شودذر بخش زیربنایی با تمرکز بر پروژه های راه سازی (EPC)شناسایی و بررسی علل تاخیرات در پروژه های مهندسی، تدارکات و ساخت زرین قلمی کسری941106017

اصالح شودارزیابی روش های تامین مالی و مشوق های سرمایه گذاری در بخش انرژی های تجدیدپذیرسلیمی زهرا941106018

تصویببهبود ساخت پذیری پروژه های عمرانی با رویکرد مدیریت پروژه ناب و چابکعلیزاده اقدم ابوالفضل941106021

اصالح شود در پروژه های صنعت نفتGCمدل ارزیابی صالحیت شرکت های فرجیان علی941106023

تصویب کشورE.P.Cدر شرکت های  (مدلسازی اطالعات ساختمان) BIMارائه مدل برای پیاده سازی گلباف بنادکی محمدمهدی941106025

تصویب(خط لوله گاز دماوند  الریجان: مطالعه موردی)تاثیر سبک های رهبری بر مدیریت تعارضات در پروژه های نفت و گاز ملکی حبیب اله941106029

تصویبEIAارائه مدل نروفازی جهت ارزیابی مهرداد بهزاد941106030

 به عنوان ابزار مدیریت دعاوی پیمانکاران در صنعت ساختBIMاستفاده از پیرهادی مروکی حسن941106035

تصویباحتمالی- هزینه پروژه های باالدست صنعت نفت بر مبنای روش های غیرقطعی - پیشنهاد مدل سازی زمان تقی پور حسام941106037

تصویب در ایرانPPPبررسی چالش ها و عوامل موثر بر جدب بخش خصوصی برای مشارکت در سرمایه گذاری پروژه های دایی زاده فارس کاوه941106040

اصالح شود(اسفندیار- تونل آرش : مطالعه موردی)  بر اساس فهرست بهای راه و باند NATMبررسی و تحلیل چالش های انجام پروژه های تونل سازی به روش فرخی عبداهلل941106052

تصویبشناسایی و تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر چابکی تیم پروژه فالح نیا ستاره941106053

تصویبتاثیر آموزش های ختم پروژه در ارتقای انگیزش و ماندگاری نیروی انسانی در پروژه های جاری شرکت های پیمانکاری رتبه یک تهرانقاسم زاده حسینی ریحانه941106054

تصویبدر اثربخشی درس آموخته های پروژه (PMIS)نقش سیستم اطالعات مدیریت پروژه قنبری مژگان941106056

اصالح شود و راهکارهای پیشنهادیPPPچالشهای تامین مالی در قراردادهای واکف رضا941106064


