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96/11/2109:30دکتر عبدالرضا محسنيدکتر محمد مهدي محموديدکتر قاسم مطلبيباغ آرامش؛ طراحي مرکز روان درمانيمعماري941101020 شادي صادقي

96/11/2110:30دکتر محمد مهدي محموديدکتر عبدالرضا محسنيدکتر قاسم مطلبيطراحي مجتمع مسکوني با تاکید بر رشد خیال کودکمعماري941101006شیما باقري

معماري941101029 آرمان کروندي 
اجتماعي با بازطراحي -احیاي عرصه هاي شهري

اداري تک ونک-خیابان ونک و مرکز تجاري
96/11/2111:30دکتر بهروز سرابنديدکتر محمد مهدي محموديدکتر سحر  قادريکارل کواران

بایونیک941102029 مینا کاله کج
بهینه سازي نماي ساختمان با بکارگیري رنگ هاي ساختاري در نما با 

(طراحي مرکز تجاري)الهام از ساختار بال پروانه 
96/11/2112:30دکتر محمد مهدي محموديدکتر بهروز سرابنديپروفسور محمود گالبچي

معماري941101031سپیده مبارکي 
طراحي الگوهاي مسکن مطلوب در پهنه اقلیمي ایران با بهره گیري از 

(ICF)سیستم نوین ساختماني دیوار باربر بتني با قالب عایق ماندگار 
96/11/2113:30دکتر بهروز سرابنديدکتر محمد مهدي محموديپروفسور محمود گالبچي

معماري941101010مهتاب حسني 
کانون فرهنگي هنري شهر رشت 

(بر مبناي نظریه خاطره از بوم گیالن)
96/11/2508:30دکتر محمدرضا متینيمهندس علیرضا قهاريدکتر احمد میرزا کوچک خوشنویس

معماري941101030 دنیا کفاش امیري
طراحي فضایي براي دستیابي به )آرامشگاه نور 

(آرامش رواني با تاکید بر تاثیر نور بر روان انسان
96/11/2509:30دکتر محمدرضا متینيمهندس علیرضا قهاريدکتر احمد میرزا کوچک خوشنویس

دیجیتال941103016 محمدرضا رستم زادگان
طراحي ساختمان کربن صفر مرکز تحقیقات انرژي هاي پایان ناپذیر در 

تهران با استفاده از فرمهاي آزاد از طریق بهینه سازي فرم
96/11/2510:30دکتر علي اندجيدکتر محمدرضا متینيدکتر محمدرضا مثنوي

بایونیک941102055 آناهیتا عبدشریف ابادي
طراحي مرکز آموزشي اشتغال محور ویژه نابینایان با رویکرد 

(با الهام از چشم مرکب حشرات)افزایش تعامالت اجتماعي 
96/11/2511:30دکتر علي اندجيدکتر محمدرضا متینيدکتر علي اکبر ارجمندنیادکتر محمدرضا مثنوي

معماري941101058حبیب شکري پورطبرستاني
احیاي بافت محله عودالجان تهران با تبدیل آن به 

محله هنرمندنشین و تزریق فعالیت هاي فرهنگي هنري
96/11/2512:30مهندس علیرضا قهاريدکتر محمدرضا مثنويمهندس عادل فرهنگي

96/11/2513:30مهندس علیرضا قهاريدکتر محمدرضا متینيدکتر محمدرضا مثنويطراحي مرکز محله سبز براي افزایش تعامالت اجتماعيمعماري941101017شهره سهراب پور 

دیجیتال941103054 لیال محققي
طراحي نماهاي هوشمند انطباق پذیر بر اساس 

شرایط محیطي و طراحي برج اداري تجاري در تهران
96/11/2514:30مهندس علیرضا قهاريدکتر محمدرضا متینيدکتر علي اندجيپروفسور محمود گالبچي

بایونیک941102025زهره سادات قاسمي 
طراحي پوسته هوشمند براي یک مرکز تجاري 

بر مبناي تئوري مبتني بر عامل
96/11/2515:30دکتر علي اندجيدکتر محمدرضا متینيپروفسور محمود گالبچي

96/11/2516:30دکتر علي اندجيدکتر محمدرضا مثنويمهندس جمشید اماميدکتر محمدرضا متینيطراحي مرکز آفرینش هاي هنري با بهره جویي از هندسه فراکتالدیجیتال941103036النازسادات بني الحسیني 

96/11/2517:30دکتر علي اندجيدکتر محمدرضا مثنويدکتر مازیار آصفيطراحي پنل هاي نما براي پوسته هاي تعاملي ساختمانيدیجیتال941103011مهسا جهانگیر 

انرژي941105034نوشین عباسي 
بررسي میزان تاثیر نماي دوم متحرک در توسعه منطقه آسایش داخلي با 

(نمونه موردي ساختمان اداري)هدف رسیدن به نزدیک انرژي صفر 
96/11/2515:30دکتر مجید زنديدکتر بهرنگ سجاديدکتر ریما فیاضدکتر وحید افشین مهر

انرژي941105046فاطمه  زارع بنادکوکي 
بررسي تاثیر فرم و مصالح جهت رسیدن به آسایش حرارتي 

در طراحي سرپناه موقت در شهر تهران
96/11/2516:30دکتر بهرنگ سجاديدکتر وحید افشین مهردکتر ریما فیاض

انرژي941105033حسین ستاره 
نمونه مورد )طراحي ساختمان اداري بلند با هدف کاهش اثرات سایه باد 

( تهران22مطالعه منطقه 
96/11/2517:30دکتر بهرنگ سجاديدکتر وحید افشین مهرپروفسور محمود گالبچي

96/11/2608:30دکتر حشمت اله متدیندکتر محمد مهدي محموديدکتر سعید حقیربازیابي هویت تاریخي خانه هاي گذشته در معماري مساکن نوینمعماري941101011سیده هدي حسیني 

96بهمن -  مدیریت پروژه-  انرژی معماری- تکنولوژی معماری- برنامه زمانبندی دفاع کارشناسي ارشد مهندسي معماری



انرژي941105051سهیل سلیم زاده 
طراحي ساختمان بلندمرتبه با توجه به مکانیابي بهینه بازشوها در اقلیم 

تهران
96/11/2609:30دکتر علي وکیلي اردبیليدکتر محمد مهدي محموديدکتر بهرنگ سجاديدکتر فرشاد نصرالهي

96/11/2610:30دکتر کتایون تقي زادهدکتر محمد مهدي محموديدکتر حشمت اله متدینخانه معلم براي کودکان کار و خیابانمعماري941101033سوده یعقوبي زاده

بایونیک941102058فاطمه فالطوني 
طراحي فضاي نمایشگاهي متحرک روي آب 

با الهام از آناتومي موجودات آبزي
96/11/2611:30دکتر حشمت اله متدیندکتر کتایون تقي زادهپروفسور محمود گالبچي

96/11/2612:30دکتر متین عالقمنداندکتر محمد مهدي محموديمهندس فرزاد برازندهدکتر کتایون تقي زاده(نماي جلبک: مطالعه موردي)طراحي برج مسکوني با نماي زیستي بایونیک941102019مهشید صبري فارمد 

دیجیتال941103006محمدرضا پیري 
طراحي برج اداري پارامتریک با رویکرد بهینه سازي 

دسترسي هاي عمودي و افقي
96/11/2613:30دکتر متین عالقمنداندکتر محمد مهدي محموديدکتر علي اندجيدکتر کتایون تقي زاده

96/11/2615:00مهندس محسن رمضانيدکتر محمد مهدي محموديدکتر سعید حقیرطراحي میان افزاي خانه لباس ایرانيمعماري941101027زهرا غالمعلي 

بایونیک941102027فرانه قهرماني 
طراحي مرکز تحقیقاتي گردشگري قشم با رویکرد فرم یابي خود 

سازماندهندگي سازه اي
96/11/2614:30دکتر علي اندجيدکتر متین عالقمندانمهندس امین بهراميدکتر کتایون تقي زاده

دیجیتال941103004 سمانه اصغري گیوه چي
طراحي ساختمان بلندمرتبه مسکوني با رویکرد نماي متحرک 

پاسخگو به محیط به منظور بهره وري مناسب از نور خورشید
96/11/2615:30دکتر علي اندجيدکتر کتایون تقي زادهدکتر متین عالقمندان

96/11/2616:30دکتر متین عالقمنداندکتر بهروز سرابنديدکتر کتایون تقي زادهطراحي مرکز تجاري بر اساس نماهاي رسانه ايدیجیتال941103015فرناز رزمجو 

دیجیتال941103050مهدیه عرب پناهان 
طراحي مرکز تحقیقات اسالمي با رویکرد بهینه یابي نور 

با استفاده از نقوش اسالمي
96/11/2617:30دکتر بهروز سرابنديدکتر کتایون تقي زادهدکتر متین عالقمندان

941106015مریم رضایي تزنگي 

مدیریت 

پروژه 

و ساخت

پیشنهاد چارچوب حل و فصل اختالف ها 

در قراردادهاي پایین دست صنعت نفت کشور
96/11/2616دکتر حسین طوسيدکتر مجید پرچمي جاللدکتر امیر فرجي


