ردیف
1

عٌَاى
استماء هحتَا دس آهَصؽ عشاحی خاًِ هثتٌی تش آهَصُ ّای اػالم

ًام داًـجَ

اػتاد ساٌّوا

ساضیِ لثیة صادُ

هٌْذع ًمشُ واس
دوتش خاى هحوذی

استاد مشاور
دوتش حوضُ ًظاد

ػال دفاع
94

گشایؾ
هعواسی

ردیف

عٌَاى

1

اصَل عشاحی هَثش تش استمای خاللیت وَدواى دس فضای هؼىًَی

2

هذل تاصًوایی سٍدخاًِ تِ هثاتِ هٌظش ؿْشی تصَیشپزیش
(هَسد هغالعِ سٍدخاًِ خـه ؿیشاص)

ًام داًـجَ

اػتاد ساٌّوا

اهیشسضا وشیوی آرسی

دوتش حؼیٌی
دوتش فیضی

استاد مشاور

گشایؾ

ػال دفاع
93

علی اػذپَس

دوتشهحؼي فیضی
دوتشفشٌّگ هظفش

دوتش تْضادفش

93

هٌظش

3

تشسػی اتعاد هختلف هعٌای خاًِ دس هؼىي آپاستواًی ٍ هؼتمل حیاط داس
(ًوًَِ هَسدی ؿیشاص)

علی اوثش حیذسی

دوتش ّاؿن ًظاد
دوتش یضداًفش

دوتش هغلثی

93

هعواسی

4

ػاختاس فشآیٌذ خلك ٍ ادسان آثاس هعواسی تش اػاع هثاًی حىوت هتعالیِ

ػواًِ تمذیش

هٌْذع ًمشُ واس
دوتش هظفش

93

هعواسی

5

تذٍیي اصَل اػتفادُ اص ًَس عثیعی دس هذاسع اتتذایی

هحوذسضا ًیلفشٍؿاى

دوتش هظفش

93

تَػعِ پایذاس

6

تاثیش ؿىل ٍ ّوجَاسی فضای ًیوِ تاص تش هیضاى هصشف اًشطی ،دػتشػی تِ ًَس
خَسؿیذ ٍ تَْیِ دسٍى ػاختواى (ًوًَِ هَسدی :تٌاّای هؼىًَی هتذاٍل ؿْش
تْشاى)

ّاًیِ صٌایعیاى

دوتش هْذیضادُ
دوتش هفیذی

93

7

تثییي سٍاتظ ادساوی -احؼاػی ؿْشًٍذاى دس ساػتای استماء هٌظش رٌّی پاسن
ّای ؿْشی
هَسد هغالعِ :پاسن ّای ؿْشی والًـْش تْشاى

هِ تیام ؿْثاصی

دوتشهحؼي فیضی
دوتش هشادی

وذساٌّوا

93

هعواسی

هٌظش

079300001

ردیف

عٌَاى

استاد مشاور

ػال دفاع

ًام داًـجَ

اػتاد ساٌّوا

1

هعیاسّای عشاحاًِ استمای ػش صًذگی ٍ ًـاط هحالت هؼىًَی(ٍاحذ
ّوؼایگی تا ًـاط ٍ ػش صًذُ)

ػعیذ ًَسٍصیاى هلىی

دوتش فیضی
دوتش حؼیٌی

92

2

گًَِ ؿٌاػی خاًِ ّای ػٌتی دس تافت تاسیخی گشگاى تشس گشفتِ اص اصَل ٍ
ساّىاسّای ساّثشدی آًْا ( 2جلذ)

هحوذ علی عثشػا

دوتش هعواسیاى
دوتش هشادی

92

گشایؾ

هشین عظیوی

دوتش فشٌّگ هظفش
دوتش حؼیٌی

92

علیشضا تمذیشی

دوتش اٍلیا

92

آصیتا تاللی اػىَیی

هٌْذع ًمشُ واس
دوتش وی ًظدا

92

دوتش فشٌّگ هظفش
دوتش حؼیٌی

92

دوتش هفیذی
دوتش هْذیضادُ

92

3

سٍؽ عشاحی<هعٌا ،خیال ،هعواسی> تا تْشگیشی اص تفىش ًا خَآدگاُ

4

سٍیىشد ػاصُ ای تشلاب فَالدی دٍ تعذی ػاصگاس ؿًَذُ دس ػیتن صٌعتی
ػاختواى ػاصی

5

تاص آفشیٌی ؿْش اػالهی = ایشاًی تا تاصخَاًی ؿْشّای اتَاب الثش

6

اصَل عشاحی هشاوض تحمیماتی هعواسی ٍ ؿْشػاصی تا سٍیىشد استما
خاللیت ٍ ًَآٍسی هحممیي

هًَا تیؼادی

7

تاثیش تشویثی ٍیظگی ّای والثذی پَػتِ تٌا الگَّای تَْیِ تش هیضاى
هصشف اًشطی دس ػاختواى ّای هؼىًَی

سصا ٍویلی ًظاد

8

تْثَد ؿشایظ آوَػتیه دس هؼاجذ تا ًگشؽ تحلیلی ٍضَح گفتاس دس
هؼاجذ دٍسُ لاجاس تثشیض ( تا سٍیىشد تاثیش آجش ٍ تضییٌات آجشی تش صهاى
ٍاخٌؾ)TR

عثاع غفاسی

دوتش هفیذی
دوتش عثاع صادگاى

92

9

استما سٍؽ اسصیاتی هؼیش تْثَد عولىشد هؼیشیاتی (تاصاس ٍویل ؿیشاص)

ػاسا داًـوٌذ

دوتش علی الحؼاتی
هٌْذع ًمشُ واس

92

10

دػتیاتی تِ ساّىاسّای ساُ یاتی جْت تؼْیل خَاًذى فضای داخلی
هعواسی(وتاتخاًِ هلی ایشاى)

ًشگغ دّماى

دوتش هشادی
دوتش هعواسیاى

92

ًام داًـجَ

اػتاد ساٌّوا

حویذ یضداًی

دوتش هشادی
دوتش حؼیٌی

92

هحوذ هٌاى سئیؼی

هٌْذع ًمشُ واس
دوتش هشدهی

92

ردیف

عٌَاى

11

عشاحی ػاهاًِ اًذاصُ گیشی ٍ وٌتشل اًشطی ًْفتِ ػاختواى دس فاص تَلیذ

12

هعٌا ضٌاسی درآثار هعواری ترای ارتقاء طراحی هساجذ

استاد مشاور

ػال دفاع

گشایؾ

ردیف

عٌَاى

ًام داًـجَ

اػتاد ساٌّوا

1

تذٍیي هذل تصوین ػاص اًتخاب گضیٌِ دس هشحلِ ؿىل گیشی واًؼپت دس
فشایٌذ عشاحی هعواسی

ػاػاى حؼیٌی

دوتش داًـپَس

2

استما ًگشؽ ػاصُ ای دس سٍؽ عشاحی هعواسی تش هیٌای سٍؽ ای اس ػی
اچ -اع تی
تذسیغ هثتٌی تش عشاحی تشًاهِ دسػی ٍ ػاختاس چٌذ سػاًِ ای)

صالح الذیي هَالًایی

هٌْذع ًمشُ واس
دوتش هظفش

3

تشسػی عَاهل ویفی تاثیش گزاس دس استمای تعاهالت اجتواعی دس خیاتاى
ّای اصلی تا تاویذ تش خلك هىاى دس همیاع هحلی (ػٌٌذج)

اسػالى عْواػثی

دوتش تْضادفش
هٌْذع حویذ ًَحی

4

5

استاد مشاور

ػال دفاع
91
91

91

91

اسصیاتی تغثیمی سٍؿْای تَلیذ عشحَاسُ ّای هعواساًِ دس هشاحل اٍلیِ
فشایٌذ عشاحی(همایؼِ واسایی عشاحی واهپیَتشی ًشم افضاس اع وا ایی تی
ػی اچ یَ پی) ٍ سٍؿْای عشاحی اػىیغ دػتی

واٍُ ؿىَّی دّىشدی

دوتش ّاؿن ًظاد

تحلیل ٍ تشسػی استثاعات هعٌایی والثذ تٌاّای ؿْشی تِ هٌظَس تذٍیي
لاعذُ ی فشم هغلَب دس فشایٌذ عشاحی هعواسی

عثاع روشی

دوتش عثاع صادگاى
دوتش ػپْشی همذم

91

گشایؾ

6

استثاط تْیٌِ هیاى فضاّای دسًٍی ٍ تیشًٍی هذاسع دٍسُ اتتذایی تشای
استمای استثاعات وَدواى

7

تشسػی تحلیلی ساتغِ تیي ٍیظگی والثذ جذااسُ خیاتاًْای ؿْشی ٍ ؿاخص
ّای صَتی هحیظ

91
ػیذُ ػویِ هیش هشادی

دوتش هظفش

حؼي اوثشی

دوتش عثاع صادگاى
دوتش ػپْشی همذم

91

8
9
10
ردیف

عٌَاى

استاد مشاور

ػال دفاع

ًام داًـجَ

اػتاد ساٌّوا

1

تشسػی تحلیلی سٍاتظ هصشف اًشطی ٍ ٍیظگی ّای والثذی دس تٌاّای تلٌذ
هشتثِ اداسی(پٌِْ اللیوی ًیوِ گشم ٍ خـه ایشاى ،والى ؿْش تْشاى

هجتثی هْذٍی ًیا

دوتش داًـپَس
دوتش هفیذی

2

آػایؾ هحیغی دس فضای ّای تاص ؿْشی اسصیاتی آػایؾ حشاستی دس پاسن
ّای هٌتخة ؿْش تْشاى

علیشضا هٌعام

دوتش فیضی
دوتش تْضاد فش

3

سٍیىشد ّای هعواساى هٌظش ٍ عشاحاى ؿْشی تِ همَالت هشصی هـتشن دس
هىاى ػاصی

ػیٌا سصالی اصل

دوتش فیضی
دوتش تْضادفش

4

اصَل حاون تش حشین خاًِ دس اًذیـِ اػالهی :تاصؿٌاػی تاثیش لاعذُ
(الضشس) تش ضَاتظ ٍ همشسات هعواسی ٍ ؿْشػاصی هشتثظ تا حشین تصشی
خاًِ

ػیذ هجیذ ّاؿوی
عغشالجشدی

دوتش هعواسیاى

5

سهض گـایی اص هذل پایذاسی لشصُ ای تٌاّای تاسیخی اجشی ایشاى

هحوذ صادق عاّش علَع
دل

دوتش هشادی
دوتش حؼیٌی

90

6

فشایٌذ ؿٌاػایی ٍ تـخیص ػیؼتوی هؼائل ػاخت تافت والثذ تاسیخی
ؿْش(تافت تاسیخی ؿْش یضد)

حؼیي ًَس هحوذ صاد

دوتش تْضادفش
دوتش سضاصادُ

90

7

فْن ػشؿت خاًِ ایشاًی تِ سٍؽ پذیذاس ؿٌاػی (ؿَاداى ٍ پیؾ تَم دس
خاًِ دصفَلی)

اسصٍ صذٍلی

دوتش هعواسیاى

90
90
90
90

90

گشایؾ

90

8

اصَل هفَْهی ٍ واستشدی دس عشاحی هعواسی تٌاّای هزّثی دس ًگشؽ
ؿیعِ (ًوًَِ هَسدی :تفاٍت ّای هفَْهی دس عشاحی هؼجذ ،هضاس ،هصلی)

هْذی حوضُ ًظاد

هٌْذع ًمشُ واس
دوتش هعواسیاى

9

هذل یاتی تاثیش هتغییشّای والثذی پٌجشُ جْت دػتیاتی تِ الگَی پٌجشُ
هغلَب والع اص دیذگاُ داًؾ آهَصاى هذاسػشاٌّوایی تْشاى

ؿٌْاص پَس ًاصشی

دوتش هفیذی
دوتش هعواسیاى

10

اصَل عشاحی پَػتِ داخلی تشای استما هغلَتیت آلَوؼتیىی دس دفاتش پالى
پاط

ٍحیذ افـیي هْش

دوتش اٍلیا

ًام داًـجَ

اػتاد ساٌّوا

1

تذٍیي الگَی تشًاهِ دّی ٍ سٍؽ ؿٌاػی تشای عشاحی هعواسی پایذاس دس
ایشاى

حیذس جْاى تخؾ

دوتش هعواسیاى
دوتش هفیذی

89

2

ساّىاسّای تاص تىاس گیشی ػاصگاس تٌاّای تاسیخی ایشاى (هذل ػاصی فشایٌذ
اسصیاتی ٍ اًتخاب پشٍطُ ّای هشهتی)

هْذی اختش واٍاى

دوتش هشادی

89

3

تشسػی ٍ تاص تعشیف جایگاُ هـاسوت تْشُ تشداسی دس فشایٌذ عشاحی هؼىي
(هذل یاتی هؼىي ؿخصی ػاص – ػٌٌذج)

هْشداد یَػف صهاًی

دوتش علی الحؼاتی

89

4

تاثیش هَلفِ ّای عشاحی تش جلة هـاسوت هشدهی دس هعاصش ػاصی تافتْای
فشػَدُ ایشاى(هحلِ ػیشٍع تْشاى)

ػیذ علی ػیذیاى

دوتش ّاؿن ًظاد
دوتش تْضاد فش

89

5

تذٍیي هعیاسّای عشاحی ػایت ّای تفشجی ػاحلی دس جْت استما اػتفادُ
پزیشی (ػَاحل اػتاى هاصًذاساى)

هشتضی صذیك

دوتش ّاؿن ًظاد
دوتش فیضی

89

6

هعیاسّای تْثَد والثذی ًَسگیشّای داخلی دس ػاختواى ّای اداسی (تا
تَجِ تِ عولىشد حشاستی ایؼتا دس اللین ًیوِ گشم ٍ خـه)

حؼیي هذی

دوتش حؼیٌی
دوتش هفیذی

89

7

اسصیاتی تحلیلی سضایت هٌذی ؿْشًٍذاى اص هعاتیش پیادُ ؿْشی (هغالعِ
هَسدی :ؿْش ػثضٍاس – خیاتاى تیْك)

هؼیح اهلل هعصصَهی

دوتش لائن هماهی

89

8

اسائِ یه الگَی عشاحی هعواسی هجاصی تِ هٌظَس افضایؾ هـاسوت
اجتواعی دس ؿْش تْشاى

ػَساى ؿٌگِ پَس

دوتش ّاؿن ًظاد
دوتش ػپْشی همذم

89

9

هعیاسّای هغلَب تشای عشاحی ػاختواى ّای صٌعتی تا ّذف استمای
تَْیِ صٌعتی عوَهی(جی ایی ٍی ) (ػاختواى تعویشگاُ هشوضی
پاالیـگاُ تْشاى)

ردیف

عٌَاى

90
90

اهیذ سّایی

دوتش لائن هماهی

استاد مشاور

ػال دفاع

89

گشایؾ

10

ردیف

عٌَاى

استاد مشاور

ًام داًـجَ

اػتاد ساٌّوا

علی عوشاًی پَس

دوتش هشادی

88

ػاسا ػلیواًی

دوتش ّاؿن ًظاد
دوتش گالتچی

88

هحوذ علی خاى هحوذی

هٌْذع ًمشُ واس
دوتش هظفش

88

ػلواى ًمشُ واس

هٌْذع ًمشُ واس
دوتش هظفش

88

عثاع تشواؿًَذ

دوتش هظفش
دوتش حؼیٌی

88

6

تشسػی تحلیلی عَاهل هَثش تش افضایؾ دلثؼتگی تِ فضاّای عوَهی ؿْشی
تا تاویذ تشتٌَع فعالیتی(ًوًَِ هَسدی:خیاتاى)

هشین چشخچیاى

دوتش داًـپَس
دوتش ػپْشی همذم

88

7

تشسػی ساتغِ ػغح ،حجن ٍ فشم تٌا تا تاتؾ تشای تَلیذ تشق خَسؿیذی دس
هٌغمِ گشم ٍ خـه ایشاى

علیشضا فاسػی هحوذی پَس

دوتش هفیذی

88

8

یه صتاى الگَی عشاحی هٌظش
(اػتخشاج اتعاد اجتواعی_فرٌُگی ،اکْلْژی ّ زیثایی ضٌاسی طراحی
هٌظر از ضاخص ُای کالثذی ّ اًساى هحْر زتاى الگْ)

هْذی خان صًذ

دوتش فیضی
دوتش هظفش

88

1

احیای هیشاث عثیعی فشٌّگی صایٌذُ سٍد دس ؿْش تاسیخی اصفْاى

2

تْثَد آهَصؽ ػاصُ دس سؿتِ هعواسی(تا تاویذ تش هحتَا،سٍؽ ٍ سػاًِ)

3

بازشناسی و ارتقای بنیان های نظری معماری پایدار از منظر اموزه
های اسالمی

4
5

هعواسی «آهْزش هعواری» تر هثٌای اًذیطَ اسالهی در جستجْی هذلی
ترای ترًاهَ اهْزش هعواری ،هثتٌی تر اًذیطَ اسالهی ّ پیطٌِاد ُایی
ترای ارتقای اهْزش هعواری در ایراى)
الگَی والثذی عشح ّای ّادی سٍػتایی(آػیة ؿٌاػی هذاخالت عشح
ّای ّادی دس هحیظ والثذی ػىًَتگاییْای سٍػتایی وـَس

ػال دفاع

گشایؾ

9
10

ردیف

عٌَاى

ًام داًـجَ

اػتاد ساٌّوا

استاد مشاور

ػال دفاع

گشایؾ

عثاػعلی ؿاّشٍدی

دوتش استاتیاى
دوتش گالتچی

غسال راُة

دکتر هِراى علی
الحساتی

87

اسواعیل ضرغاهی

دکتر پرّیي السادات
قائن هقاهی

87

ساًاز لیتکُْی

دکتر فرٌُگ هظفر
دکتر سیذ تاقر حسیٌی

87

اصْل طراحی پارکِای ضِری هثتٌی تر ارتقاء خالقیت کْدکاى

حویذ رضا عظوتی

دکتر هحسي فیضی
دوتشفشٌّگوظفش

87

6

دیذگاُی ًظری تر :ارتقا جٌثَ ُای خالقاًَ طراحی هعواری تا
کاهپیْتر

احوذ اخالصی

دکتر فرٌُگ هظفر

7

فضاُای عوْهی هحلَ ّ ارتقاء فعالیت فیسیکی پیادٍ رّی سالهت –
هحْر در فضاُای هسکًْی)

هحوذ تاقری

دکتر راضیَ رضازادٍ
دکتر سیذ تاقر حسیٌی

سیذ عثاش یسداًفر

دکتر ُادی ًذیوی

1
2

3

4
5

8

ًمؾ ٍ تاثیش ػاصُ دس فشایٌذ عشاحی هعواسی
هَثش ػاصی اهَصؽ ػاصُ دس هعواسی
ارائَ ساهاًَ ای ترای تعییي ّ تثییي هعیارُای اًتخاب ضیٍْ هٌاسة
ترپائی هسکي در سکًْتگاُِای رّستایی حاضیَ دریای خسر
اصْل پایذاری اجتواعی در هجتوع ُای هسکًْی

اصْل طراحی تیوارستاًِای کْدکاى هثتٌی تر ًظر استفادٍ کٌٌذگاى

هردم ّ احیاء تافت تاریخی ( 2جلذ)

87

87

87

87

9
10
ردیف

عٌَاى

استاد مشاور

ػال دفاع

ًام داًـجَ

اػتاد ساٌّوا

1

اصْل تذّیي هٌطْر قْاًیي ّ هقررات حفاظتی ّ هرهتی تٌاُا ّ
هجوْعَ ُای تاریخی ایراى

احوذ اهیي پْر

هٌِذش ًقرٍ کار
دکتر هرادی

86

2

تِرٍ گیری از فٌاّری ًْیي ترای ارتقاء کیفیت ساخت در هعواری
ایراى ( هطالعَ هْردی فضاُای آهْزضی تِراى)

هحسي ّفاهِر

دکتر ارتاتیاى
دکتر گالتچی

86

گشایؾ

3
4
5
6
7
8
9
10

ضٌاسائی عْاهل ّ زهیٌَ ُای هؤثر تر تثییي هٌطْر حفاظت هیراث
رّستایی

سیذ علی اکثر کْضص
گراى

دکتر هرادی

85

