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تصویبمعماری سرزمیني؛ مفاهیم و رویکردها  طراحي یک مجتمع مسکوني در محله سوهانک تهران با تاکید بر ارتباط با طبیعتابوالمعصومي سحر941101001

تصویبطراحي واحد مسکوني با استفادع از متریال های هوشمند در اقلیم معتدل و مرطوباخالقي پسیخاني مریم941101002

اصالح شودایده آل شهر عمودی پایدارافتخاری امین941101003

اصالح شود تهران12طراحي خانه فرهنگ با استفاده از هنر درماني برای مقابله با پدیده اعتیاد در محله شوش منطقه امیني مرتضي941101005

تصویبطراحي مسکوني با تاکید بر رشد خیال انگیز کودکانباقری شیما941101006

تصویب(مکاني برای تجربه نسبي بودن زمان در قالب ویژگي های زمان)طراحي پاویون زمان بهرامي خلیل ابادی یوسف941101007

تصویبطراحي اقامتگاه و محل کار هنرمندان با محوریت تقویت خالقیتپروانه اویشن941101008

تصویب(بر مبنای نظریه خاطره از بوم گیالن)کانون فرهنگي هنری شهر رشت حسني مهتاب941101010

اصالح شودبازیابي هویت تاریخي خانه های گذشته در معماری مساکن نوینحسیني سیده هدی941101011

تصویبطراحي مجموعه فرهنگي تفریحي در حاشیه رود دره فرحزاد با رویکرد اکولوژیکيحکیم زاده اصل مصطفي941101012

تصویب تهران2معماری سرزمیني؛ طراحي مجتمع چند عملکردی در منطقه درویشان شیوا941101014

تصویب(مرکز محله های عمودی)طراحي مسکن برای جوانان در ساختمان های بلند با تاکید بر پایداری اجتماعي زارعي کارگر مهسا941101016

تصویبطراحي مرکز محله سبز برای افزایش تعامالت اجتماعيسهراب پور شهره941101017

اصالح شودبا تاکید بر ویژگي های کیفي فضا: موزه معماریشقایقي زهرا941101018

تصویبطراحي نگارستان شعر و ادب فارسي در جوار آرامگاه حافظشیرین زاد سهیال941101019

تصویبطراحي مرکز روان درمانيصادقي شادی941101020

تصویبمرکز آفرینش هنر و خالقیت با تاکید بر تاثیر فضا بر خالقیتصفي صمغ ابادی پونه941101021

اصالح شودطراحي موزه هنر مفهومي تهرانعلي قارداشي پوریا941101024

تصویبکوشک تفکر و خیالعلي نسب معصومه941101025

تصویب(9منطقه : نمونه موردی)ارائه الگوی طراحي مجتمع مسکوني با تاکید بر تعامالت ساکنین در بافت فرسوده شهر تهران علیاری مهسا941101026

تصویبطراحي خانه لباس ایراني با رویکرد میان افزا در میدان مشقغالمعلي زهرا941101027

تصویب تهران2معماری سرزمیني؛ مفاهیم و رویکردها   طراحي مرکز اجتماعي منطقه فردرضایي مرجان941101028

اصالح شوداحیای عرصه های شهری   اجتماعي با بازطراحي خیابان ونک و مرکز تجاری   اداری تک ونککروندی ارمان941101029

تصویبفضایي برای دستیابي به آرامش رواني با تاکید بر تاثیر نور بر روان انسان 0طراحي )آرامشگاه نور کفاش امیری دنیا941101030

اصالح شود(ICF)طراحي الگوهای مسکن مطلوب در پهنه اقلیمي ایران با بهره گیری از سیستم نوین ساختماني دیوار باربر بتني با قالب عایق ماندگار مبارکي سپیده941101031
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تصویب(با تاکید بر قابلیتهای موسیقي و باغ ایراني)طراحي فضای تنفس درون شهری برای تعامالت اجتماعي هوشنگي زینب941101032

تصویبخانه علم برای کودکان کار و خیابانیعقوبي زاده  سوده941101033

تصویبطراحي کافه کتابحاجي احمدی فریده941101036

تصویبمعماری سرزمیني؛ مفاهیم و رویکردها  بازآفریني استادیوم یکصدهزار نفری مجموعه ورزشي آزادیهمتي الهام941101037

تصویبطراحي فضای تفریحي گردشگری روستای قالتدهقاني سعیده941101051

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

تصویب دبي با رویکرد سازه های متحرک بر اساس الگوهای طبیعي2020طراحي غرفه ایران در اکسپو احمدی محدثه941102001

اصالح شودطراحي ساختمان بلندمرتبه سبز با رویکرد کاهش آلودگي هوااسدی گلمایي ابراهیم941102002

اصالح شود تهران2ارائه الگوی یکپارچه معماری و سازه جهت طراحي پارامتریک برون سازه ساختمان های بلند با هویت ایراني و طراحي یک برج اداری، تجاری در منطقه برازنده فرزاد941102003

اصالح شودطراحي مرکز فرهنگي با ساختار گسترش پذیری با رویکرد بایونیکتوکلي نیا ثریا941102005

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

تصویبمورفولوژی ساختماهای بلند با الگو از طبیعت در جهت کاهش اثر بادخلج یاسمن941102009

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

اصالح شودطراحي مرکز محله برای ارتقای تعامالت اجتماعي با استفاده از الگوهای طبیعتسلیمي نژاد پگاه941102015

تصویب(خاک، گل، خشت و آجر)طراحي غرفه های نمایشگاهي با به کارگیری سازه های طمین مبنا شکری ناهید941102016

تصویب(نمای جلبک: مطالعه موردی)طراحي برج مسکوني با نمای زیستي صبری فارمد مهشید941102019

تصویبطراحي نماهای هوشمند با الگوگیری از معماری اسالميقاسم زاده پیام941102024

تصویب(طراحي مرکز تجاری)بهینه سازی نمای ساختمان با بکارگیری رنگ های ساختاری در نما با الهام از ساختار بال پروانه کاله کج مینا941102029

اصالح شود(کوه های آالداغ الر: نمونه موردی)مرکز پژوهشي، درماني و حفاظتي گونه های جانوری با رویکرد جذب گردشگر طبیعي و با الهام از پوست آفتاب پرست اسدی جعفری فاطمه941102035

اصالح شودطراحي پایانه دریایي بندر شهید باهنرراستگو صدف941102047

اصالح شودطراحي مدرسه تکنولوژی با بکارگیری اصول سازه و معماری، انعطاف پذیر در طراحي فضاهای آموزشيسلطاني زینب941102051

اصالح شود(co2رویکرد جذب )طراحي برج مسکوني با باغ های عمودی عبدی دزفولي نگین941102056

اصالح شودطراحي خانه تئاتر با بهره گیری از الگوی تغییرپذیری ساختار بال پروانه مورفوکیاني مقدم الهه941102060

اصالح شودطراحي کلینیک درماني بیماران تنفسي با بهره گیری از مکانیزم تصفیه هوای گیاهانهالکویي مریم941102065

تصویبباز طراحي یکي از ساختمان های ساخته شده بر اساس رویکرد بهینه سازی معماری دیجیتال پیری محمدرضا941103006
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تصویبطراحي ساختمان بلند مرکز تجارت جهاني تهران مبني بر بهینه سازی فرم بر اساس بهره وری انرژیتاراج پیمان941103007

تصویببازطراحي ترمینال مسافربری فرودگاه بین المللي مشهد با رویکرد خود تطبیق دهندگي فضا با جمعیتجعفری امید941103010

تصویبطراحي ساختمان بلند بنیاد علمي جهاني در تهران با هدف طراحي و بهینه یابي هندسي نماهای کششي ساختمان های بلندشیری علي اباد مصطفي941103023

اصالح شودبهینه سازی پارامتریک فرم ها در مقابله با نیروهای جانبي در ساختمان های بلندقاسمي سهیال941103026

اصالح شود(agent based design) در طراحي بهینه ساختمان های بلند با روش های مبتني بر AIکاربرد قربانیان مهسا941103027

تصویبطراحي مفهومي ساختمان بلند با رویکرد شناسایي الگوی حرکت انساننیکروان نیلوفر941103031

اصالح شود(با رویکرد دیجیتال)طراحي استادیوم ورزشي انطباق پذیر در اقلیم معتدل و مرطوب روحي محمدامین941103043

اصالح شودطراحي غرفه موقت نمایشگاهي با رویکرد بهینه سازی مدول های ساخت سقف با فرم آزادمستاجران عرفان941103058

تصویبطراحي داخلي گالری هنراکبری پگاه941104001

تصویبطراحي داخلي خانه ای برای منحاجي یوسفي سپیده941104005

تصویبتغییر کاربری مسکوني به تفریحي: طراح داخلي کافع رسانهحسیني فروتن سارا941104007

تصویبطراحي داخلي خانه بازیدالوندی نگین941104008

تصویبطراحي فضایي مناسب برای هنرهای نمایشي تعامل گرا با مخاطبرضامندپارسایي لیال941104010

تصویبطراحي داخلي کارخانه داروسازیرمضاني راضیه941104011

تصویبطراحي مکان خاطره جمعيشریفیان غزال941104012

تصویبطراحي داخلي یک واحد مسکونيصادقي بنفشه941104014

تصویب(طراحي سکانس هایي از یک نمایش با محوریت نورپردازی )نورپردازی صحنه تئاتر عرب پورداهویي لیال941104016

تصویبطراحي داخلي غرفه شرکت بلوطعرب ورامیني مرضیه941104017

تصویببازسازی داخلي کافه پارسعلیزاده علي ابادی هدی941104020

تصویبطراحي داخلي تعمیرگاه ماشین با ایده جدیدکرمي میترا941104023

تصویب(تغییر کاربری ساختمان رادیو تهران به خانه رادیو)خانه صدا لطیفي درزیولي مینا941104025

تصویب(مورد مطالعاتي ایستگاه مترو)تبدیل الگوهای حسي به عناصر معماری مرادی بهنوش941104027

تصویبطراحي داخلي مسجدنجفیان فاطمه941104030

تصویبطراحي داخلي خانه ویالیي آبان در شمال تهراننراقي بیتا941104031

تصویبطراحي کافه گالری با رویکرد تعامالت اجتماعيشهرکي  شیال941104033
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تصویب.....تغییر کاربری خانه دیناروند  شادی941104034

تصویبخانه ای برای چای الهیجان با تغییر کاربری کارخانه قدیمي چای هوخ تیفاعالنور گل افروز941104037

تصویبطراحي داخلي نمایشگاه گل و گیاهبیضي اصفهاني سپیده941104039

تصویبخانه فرش ایرانيجواهری نسرین941104040

تصویبطراحي داخلي فروشگاه صنایع دستي سادات اخواني سیده مژگان941104042

اصالح شود واحدی در شهر تهران100ارایه الگویي برای ساخت مسکن کم هزینه با حداقل اتالف مصالح و انرژی و تحقق اصل پرهیز از بیهودگي با بازنگری در طراحي معماری  طراحي مجتمع مسکوني امیرشکاری شقایق941105006

اصالح شودارزیابي چرخه عمر ساختمان با هدف کاهش مصرف انرژی با تاکید بر پارامترهای طراحيحسیني حسني سادات941105012

اصالح شودبهینه سازی دریافت نور روز بر اساس تحلیل های یکپارچه روشنایي و گرمایي (با هدف)ساختمان های آموزشي در اقلیم گرم و خشک ایران، برای  (جدار نورگذر: یا)طراحي و تیپ بندی کنترلگرهای متحرک برای پنجره های خوش پسندپیشخاني شیما941105013

تصویببررسي عملکرد حرارتي و رطوبتي در برخي از عایق های زیستيربیع تباردیوکالیي مریم941105014

تصویبفرم بهینه آتریوم جهت بهبود عملکرد تهویه آن در ساختمان اداری در اقلیم تهرانسمیاری سحر941105020

تصویببررسي تاثیر تناسبات آتریوم و فضاهای جانبي در بهبود تهویه طبیعي و گرمایش غیر فعال در ساختمان های اداری شهر اصفهانفاتحي ثمینه941105022

اصالح شودطراحي ویال دراقلیم معتدل و مرطوب با استفاده از مصالح بازیافتيمیرحسیني سیده فاطمه941105028

تصویب(تهران)بررسي تاثیر گیاهان بر کاهش میزان آلودگي هوای ورودی در تهویه طبیعي هاشمیان سدیي فاطمه941105032

اصالح شودطراحي ساختمان اداری بلند با هدف کاهش اثرات سایه بادستاره  حسین941105033

تصویب(نمونه موردی ساختمان اداری)بررسي میزان تاثیر نمای دوم متحرک در توسعه منطقه آسایش داخلي با هدف رسیدن به نزدیک انرژی صفر عباسي نوشین941105034

تصویبطراحي اقامتگاه موقت با رویکرد کاهش مصرف انرژی در معماری پایدارپریشان رستملي فرشته941105040

اصالح شودمقایسه روش های سنتي و نوین اجرای خطوط لوله گاز با در نظر گرفتن تحلیل هزینه های چرخه حیاتارزاني شهني محمد941106002

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

تصویب(پروژه های نیروگاهي: نمونه موردی)انتخاب روش مناسب مشارکت خصوصي   دولتي به منظور تامین مالي پروژه های زیرساختي در ایران بابایي محمدصالح941106005

تصویب(مطالعه موردی پروژه های راه)کاهش ریسک های سرمایه گذاری مستقیم خارجي برای تامین مالي پروژه های زیرساختي تقي زاده دربان امیر941106008

تصویبطراحي سیستم یکپارچه مدیریت هزینه های پروژه ساختماني بر مبنای مدل تلفیقي هزینه یابي بر مبنای فعالیت و هزینه یابي هدفچمي کارپور ارزو941106010

تصویبEPCایجاد یک مدل فرایندی برای مدیریت ادعا در قراردادهای رضایي تزنگي مریم941106015

تصویب (LEAN)در کنترل زمان پروژه های عمراني با رویکرد مدیریت ناب  (BIM)به کارگیری مدل سازی اطالعات ساختمان رمضاني خواجه غیاثي مریم941106016

اصالح شودارزیابي روش های تامین مالي و مشوق های سرمایه گذاری در بخش انرژی های تجدیدپذیرسلیمي زهرا941106018

تصویبدر حوزه انرژی های تجدیدپذیر (ppp)ارائه مدلي برای افزایش میزان مشارکت بخش خصوصي در قراردادهای مشارکت دولتي   خصوصي علي نژاد بهناز941106020
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اصالح شود در پروژه های صنعت نفتGCمدل ارزیابي صالحیت شرکت های فرجیان علي941106023

تصویب(BIM)بررسي مدیریت ریسک و استانداردهای ایمني پروژه های خط لوله گاز با استفاده از مدل سازی اطالعات ساختمان کشمیری راد خدیجه941106024

اصالح شود کشورE.P.Cدر شرکت های  (مدلسازی اطالعات ساختمان) BIMارائه مدل برای پیاده سازی گلباف بنادکي محمدمهدی941106025

تصویببهینه کردن برنامه ریزی ساخت و نگهداری پروژه خطوط لوله انتقال گاز با استفاده از شبیه سازی رخداد گسستهمعظمي مریم941106027

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

اصالح شودEIAارائه مدل نروفازی جهت ارزیابي مهرداد بهزاد941106030

اصالح شودشناسایي و تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر چابکي تیم پروژه شرکت  ؟؟؟؟فالح نیا ستاره941106053

اصالح شود و راهکارهای پیشنهادیPPPچالشهای تامین مالي در قراردادهای واکف رضا941106064


