ردیف

ػٌَاى

استاد مشاور

عال دفاع

ًام داًؾجَ

اعتاد راٌّوا

ًَیذ یشداًی

دوتز هزتضایی

89

دوتز دسفَلی

89
89

1

هطالؼِ عثه سًذگی ایزاًیاى تِ هٌظَر طزاحی چادر هغافزتی

2

طزاحی ٍعیلِ ی حول ٍ ًمل درًٍؾْزی ّوگاًی تا دیذگاُ طزاحی وارتز
هحَر

هحوذ حغیي ؽَوت پَر

3

طزاحی وَلِ پؾتی ارگًََهیه هذرعِ تزای داًؼ اهَساى  7تا  9عالِ تا
رٍیىزد طزاحی وارتز هحَر

هْذیِ اهیزی

دوتز دسفَلی

4

وارتزد هٌْذعی واعی در طزاحی لیچی خاًگی

عارا اتزاّیوی

دوتز ولیٌی هوماًی

89

5

تْیٌِ عاسی دعتگاُ یاتٌذُ گاس هٌَ اوغیذ تز اعاط رفتار وارتز

عیذ حویذ صذری

دوتز ولیٌی هوماًی

89

6
7
8
9
10

گزایؼ

ردیف

ػٌَاى

1

طزاحی تغتِ آهَسػ جغزافی تزای داًؼ آهَساى دٍرُ ی راٌّوایی تا
رٍیىزد طزاحی فزاگیز (تا تاویذ تز داًؼ آهَساى دارای ًمص تیٌایی)

2

طزاحی تزای تمَیت هْارت ّای حزوتی وَدواى دارای ًمص تیٌیایی تا تا
ویذ تز رٍیىزد احغاعگزا(گزٍُ ّذف :وَدواى  2تا  6عالِ دارای ًمص
تیٌایی)

ًام داًؾجَ

اعتاد راٌّوا

ؽیزیي ّذایی

دوتز ًائیٌی

استاد مشاور

عال دفاع
90

هیٌا ًثَی

دوتز ًائیٌی

90

3

طزاحی ظزٍف غذا خَری تا رٍیىزد احغاعگزا هتاثز اس فزٌّگ ایزاًی

پزیغا ایشدپٌاُ

دوتز ولیٌی هوماًی

90

4

طزاحی عزٍیظ تْذاؽتی هتٌاعة تا فزٌّگ ایزاًی طزاحی فزاگیز

ًگیي ًَرافؾار

دوتز ولیٌی هوماًی

90

5

تاتلَ اهَسؽیىالط درط دتغتاى تا رٍیىزد طزاحی اجتواػی

اهٌِ عاجذی

دوتز هغذٍد

90

6

طزاحی هجوَػِ هثلواى چٌذ هٌظَرُ تزای جَاًاى ایزاًیاى عاوي هغىي
ّایی تا هتزاص پاییي تا رٍیىزد احغاعی ٍ رٍاًی

هیثن تالزیاى
خغزٍ ؽاّی

دوتز هغذٍد

90

7

طزاحی عاػت رٍهیشی تا رٍیىزد طزاحی اًغاى هذار

تْزٍس پَرخَرؽیذی

دوتز هزتضایی

90

8
9
10

گزایؼ

ردیف

ػٌَاى

استاد مشاور

عال دفاع

ًام داًؾجَ

اعتاد راٌّوا

عٌْذ ػثاط عزاتغتاًی

دوتز دسفَلی

91

اتَالفضل عؼیذی

دوتز ًائیٌی

91

دوتز هزتضایی

91
91

1

طزاحی ًزدتاى تزای هصارف ػوَهی تا رٍیىزد رفتارهحَر

2

طزاحی فزغَى ارگًَیه تا رٍیىزد تْثَد ویفیت سًذگی وارگزاى
عاختواًی در ؽْز تْزاى

3

رٍیىزد پایذاری ًْادی ،طزاحی هجوَػِ هثلواى فضای تاس داًؾگاُ(ًوًَِ
هَردی :داًؾگاُ ػلن ٍ صٌؼت)

راحلِْ دّماى

4

طزاحی جایگاُ ّای اعىاى هَلت تزای گزدؽگزاى در تفزجگاّْای حَهِ
ؽْزّا تا رٍیىزد اًطاف پذیزی(پارن جٌگلی ّلَهغز ؽْزعتاى آهل)

عویِ ٍثَلی

دوتز ًائیٌی

5

طزاحی ٍعیلِ ؽغتؾَی ظزٍف تزای خٌَارّای ون جوؼیت تا رٍیىزد
طزاحی پایذار

ػثذالِ حغیي سادُ هالىی

دوتز دسفَلی

91

6

طزاحی رفتارگزا ،طزاحی هثلواى سهیي تاسی وَدواى در پارن تز پایِ رفتار
ًگاری وارتز

ؽیوا دادخَاُ فز

دوتز هزتضایی

91

7

طزح چزخ دعتی خاًگی تِ هٌظَرُ تْثَد ویفیت خزیذ تا رٍیىزد ارتمای
رضایتوٌذی وارتز

ؽیَا فزیَر

دوتز دسفَلی

91

8

طزاحی ٍعیلِ ای تزای اهَسػ ًواس تِ وَدواى ( 4تا 7عال) تا رٍیىزد
فزٌّگ هذّثی

فاطوِ خذاٍردیاى

دوتز ًائیٌی

91

9

طزاحی تؼاهلی عیغتن پزتاتل ؽثیِ عاس ٍرسػ لایك راًی

سُ اریغیاى

دوتز ولیٌی هوماًی

91

10

طزاحی صٌذلی چزخذار خاًگی تزای تشرگغاالى هثتال تِ ًاتَاًی جغوی-
حزوتی در اًذام تحتاًی تا رٍیىزد احغاعگزا

هحوذ حغیي صائة

دوتز هزتضایی

91

گزایؼ

ردیف

ػٌَاى

استاد مشاور

عال دفاع

ًام داًؾجَ

اعتاد راٌّوا

ػلی اصغز پاوٌْاد

دوتز خزم

92

هحوذ افضلیاى

دوتز خزم

92

هحوذ ًَیذی ایشد

دوتز هغذد

92

دوتز خزم
دوتز دسفَلی

92
92

1

طزاحی دار لالی ارگًََهیه

2

عاسهاًذّی تجْیشات ػىاعاى حزفِ ای طثیؼت

3

دعتگاُ لاتل حول تصفیِ اب آؽاهیذًی تا تاویذ تز اعتفادُ اس اًزصی
خَرؽیذی

4

طزاحی پغت وار هتصذی تحَیل هذارن پغتی تا ّذف واّؼ آعیثْای
ػضالًی اعىلتی

هْذی صذری

5

عاختار تِ هثاتِ هحصَل – طزاحی والُ ایوٌی هحیط ّای عاخت ٍ عاس

هزتضی فزَّدی

دوتز ولیٌی

حغیي عیفی

دوتز هغذد

92

ًزجظ فزٍتي

دوتز هغذد

92

غشالِ هؾْذی اعوؼیلی

دوتز هغذد
دوتز هزتضایی
دوتز ولیٌی

6

7

بازنگری فرآینذ باربری در بازار تهران با هذف طراحی محصىلی
مبتنی بر اصىل ارگىنىمی در جهت ارتقاء سطح پاسخگىیی محصىل
به نیاز باربران
هطالؼِ ٍ طزاحی تِ هٌظَر تغْیل آهَسػ ٍ یادگیزی هفاّیوی اس
ریاضیات پایِ اٍل اتتذایی تا در ًظز گزفتي هحذٍدیت ّای داًؼ آهَساى
دچار ًمص ؽٌَایی

8

طزاحی وفؼ سًاًِ هثتٌی تز اصَل ارگًََهی ٍ ػولىزد تٌَع پذیزی

9

طزاحی ویف تاًَاى تا رٍیىزد طزاحی ضذ جزم

آسادُ پزًٍذار اعذالْی

10

طزاحی تؼاهلی اتشار ارسؽیاتی تىَیٌی تا ّذف هاًذگاری هطلة تزای درط
سیغت ؽٌاعی در همطغ هتَعطِ

هْغا رحیوی چْاردُ

دوتز خزم

92
92

آیذیي هْذیشادُ تْزاًی

92

گزایؼ

ردیف

ػٌَاى

ًام داًؾجَ

اعتاد راٌّوا

استاد مشاور

عال
دفاع

گزایؼ

وذ راٌّوا

1

تْثَد طزاحی هحصَل تا اعتفادُ اس رٍػ تَعؼِ ویفی ػولىزد QFD
هطالؼِ هَردی هثلواى هذارط همطغ راٌّوایی ؽْز تْزاى

الْام تزسیي

دوتزًاصز ولیٌی

93

0793000500

2

طزاحی هجذد اجاق گاس ته ؽؼلِ خاًگی تا تْثَد ارگًََهی حول اس
طزیك رٍػ طزاحی وارتز هحَر

ػلی هله هحوذی

دوتزعیذّاؽن هغذد

93

0793000501

3

طراحی اسکان موقت مدوالر برای بازماندگان بالیای طبیعی

هْغا طیزاًی ًجاراى

دوتز هْذی خزم

93

0793000502

4

طزاحی دعتگاُ لیشر تزهیوی -واّؼ درد تِ هٌظَر تْثَد ویفیت درهاى
تا ّذف ارتمای رضایتوٌذی وارتز

طالیِ دّماًی لطة
آتادی

دوتزًاصز ولیٌی
دّماًی

93

0793000503

5

طزاحی فزهی ؽیز ظزفؾَیی آؽپشخاًِ

سّزا رٍاعی همذم

دوتز ًائیٌی

93

0793000503

6

طزاحی هغَان تزای هؼلَالى تتزاپلضی

عیذُ هیتزا رفیؼی

دوتز ًائیٌی

93

0793000504

7

تَعؼِ هؼاتز ػزضی خط وؾی ؽذُ تِ هٌظَر تأثیز تز رٍی هذل رفتاری
راًٌذگاى ٍ ٍاوٌؼ آًاى جْت ػثَر اهي ػاتزیي

ؽیوا لزلچی

دوتز خزم

93

0793000505

8

طزاحی ٍعیلِ ای تزای ووه تِ فزایٌذ عزم تزاپی کىدکان  1تا  3سال
در محیط بیمارستان به روش طراحی کاربر محىر

تَلَت اعالهی
ارؽمی

دوتز دسفَلی

93

0793000506

9

طزاحی ٍعیلِ آهَسػ فزٌّگ صزفِ جَیی در آب تزای وَدواى 12-7
عال

هحوذ رضا ّذایتی

دوتز هزتضایی

93

0793000507

10

طراحی وسیله ای به منظىر رشذ فکری کىدکان  9-7سال مبتنی بر
ارتقای خالقیت بصری

هائذُ حافظی
تیزگاًی

دوتز دسفَلی

93

0793000508

استاد مشاور

ردیف

ػٌَاى

ًام داًؾجَ

اعتاد راٌّوا

11

طزاحی ٍعیلِ ای جْت اعتحوام اهي ًَساداى اس تذٍ تَلذ تا چْارهاّگی تا
رٍیىزد طزاحی احغاعگزا

تٌْاس حاتوی دیشگاُ

دوتز ولیٌی

93

12

طزاحی هجوَػِ آهَسػ وَدواى هؼلَل تیٌایی  6تا  8عال تزای افشایؼ
هْارت ؽٌاعایی هحیط

راهیال عادات هحغٌی
هفیذی

دوتز هغذد

93

13

تثییي الشاهات عیغتوی ٍ طزاحی ٍ عاخت عاهاًِ حول پْپاد ّای ًفز
حول

عؼیذ جْاًیاى

دوتز دسفَلی

93

14

تؼییي ؽاخص ّای طزاحی تخؼ تغتزی تیوارعتاى عیار

ػلی ًاصزی

دوتز خزم

93

15

تاسًگزی ًمؼ دٍچزخِ در فزآیٌذ خزیذ در والى ؽْزّا تِ هٌظَر ارتماء
تجزتِ وارتزی آى

هحغي حغیٌؼلی

دوتز هزتضایی

93

عال دفاع

گزایؼ

ردیف

ػٌَاى

1

طزاحی ٍعیلِ تاسی تزای افشایؼ تؼاهل تیي وَدواى ٍ عالوٌذاى

2

طزاحی ویت آیٍ.ی وٌَال تزای وَدواى دٍ تا ّفت عال تا رٍیىزد
طزاحی احغاعگزا ًوًَِ هَردی :تیوارعتاى هحه

3
4
5
6
7
8
9
10

استاد مشاور

عال دفاع

ًام داًؾجَ

اعتاد راٌّوا

عیذُ ًیلَفز عیذ جؼفزی

دوتز ًاییٌی

94

الٌاس رحیویاى

دوتز ولیٌی

94

گزایؼ

