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معماریمیترا عزیزی راد931310112
طراحی خانه شاد کودک کوشا با رویکرد معماری 

کودک گرا
دکتر اندجیدکتر محمدمهدی محمودی96/6/239دکتر سید حسین معینی

معماریمرتضی امینی941101005

طراحی خانه فرهنگ با استفاده از هنر درمانی 

برای مقابله با پدیده اعتیاد در محله شوش منطقه 

 تهران12

دکتر اندجیدکتر محمدمهدی محمودی96/6/2310دکتر محمدرضا لیلیان

معماریزهرا شقایقی941101018
 موزه هنر فضا؛ طراحی فضایی جهت نمایش و 

چگونگی معماری زمینه گرا
دکتر اندجیدکتر محمدمهدی محمودی96/6/2311دکتر قاسم مطلبی

بایونیکعلیرضا رضایی زاده روکرد931310205
طراحی بیمارستان با رویکرد الگوگیری از سامانه 

های گردش مواد در بدن انسان
دکتر اندجیدکتر محمدمهدی محمودی96/6/2312شهریار غریب زادهدکتر محمدرضا متینی

دکتر اندجیدکتر محمدمهدی محمودی96/6/2313دکتر محمدرضا متینیطراحی سالن تئاتر با مبانی هوش اجتماعیبایونیکآیدا فضلی931310210

بایونیکسعید مالیی941102031
الهام از اسفنج دریایی شیشه ای در طراحی برون 

سازه ساختمان های بلند
دکتر اندجیدکتر عالقمندان96/6/2314دکتر محمدرضا متینیدکتر محمود گالبچی

بایونیکشادی جهانگیری941102006
طراحی ساختمان های بلند آینده با الگوگیری از 

سیستم سازه بدن انسان
دکتر اندجیدکتر عالقمندان96/6/2315دکتر محمود گالبچی

معماریفاطمه سیاحی932310136
 دبی با 2020طراحی پاویون ایران برای اکسپو 

رویکرد حفظ محیط زیست
دکتر اندجیدکتر عالقمندان96/6/2316مهندس محسن رمضانی

معماریشهره دهقانی محمدآبادی 932310137
طراحی مجموعه اکوتوریستی با رویکرد معماری 

اکولوژیک در اکوسیستم تاالب بین المللی میانکاله
دکتر اندجیدکتر عالقمندان96/6/2317مهندس محسن رمضانی
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دکتر سحر قادریدکتر نادیه ایمانی 96/6/3010مهندس احسان مسعوددکتر عبدالرضا محسنیطراحی داخلی غرفه نمایشگاهیمعماری داخلیمرضیه عرب ورامینی941104017

مهندس دبستانیدکتر نادیه ایمانی 96/6/3011دکتر سحر قادریمهندس کارل کوارانطراحی داخلی خانه ای برای منمعماری داخلیسپیده حاجی یوسفی941104005

معماری داخلیسپیده بیضی اصفهانی941104039
اهمیت حضور گل و گیاه در معماری داخلی و 

(طراحی داخلی نمایشگاه گل و گیاه)معماری 
مهندس دبستانیدکتر نادیه ایمانی 96/6/3012دکتر سحر قادریمهندس کارل کواران

مهندس نجفیاندکتر نادیه ایمانی 96/6/3013دکتر سحر قادریمهندس کارل کوارانبازسازی داخلی کافه پارسمعماری داخلیهدی علیزاده علی ابادی941104020

مهندس نجفیاندکتر نادیه ایمانی 96/6/3014دکتر سحر قادریمهندس کارل کوارانطراحی داخلی فروشگاه مبلمانمعماری داخلینیلوفر رحیمی941104009

معماری داخلیبهنوش مرادی941104027
طراحی داخلی مرکز پذیرایی و استراحت ایستگاه 

پنجم توچال
دکتر سحر قادریدکتر محسنی96/6/3015مهندس کارل کواراندکتر نادیه ایمانی 
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